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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 427/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 3ης Μαρτίου 2003
σχετικά µε έναν µεταβατικό µηχανισµό διασφάλισης ανά προϊόν όσον αφορά τις εισαγωγές, καταγωγής
της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας, και µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 519/94 για το
κοινό καθεστώς εισαγωγών από ορισµένες τρίτες χώρες
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(6)

Σύµφωνα µε το πρωτόκολλο, τα µέτρα διασφάλισης επιβάλλονται όταν προϊόντα, καταγωγής Κίνας, εισάγονται στην
Κοινότητα σε τόσο αυξηµένες ποσότητες ή υπό συνθήκες
τέτοιες που προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν διαταραχή της αγοράς στην κοινοτική βιοµηχανία.

(7)

∆ιαταραχή της αγοράς υφίσταται όταν οι εισαγωγές ενός
προϊόντος αυξάνονται µε ταχύτητα τέτοια ώστε να αποτελούν σηµαντικό αίτιο υλικής ζηµίας ή απειλής υλικής ζηµίας
για την κοινοτική βιοµηχανία.

(8)

Φαίνεται αναγκαία η υπογράµµιση των παραγόντων εκείνων
που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για τον καθορισµό της
διαταραχής της αγοράς.

(9)

Το πρωτόκολλο προβλέπει την επιβολή µέτρων κατά της
εκτροπής του εµπορίου σε περιπτώσεις όπου µια ενέργεια
της Κίνας ή άλλου µέλους του Παγκόσµιου Οργανισµού
Εµπορίου (αναφερόµενος εφεξής ως «ΠΟΕ») για την αποφυγή ή για την αποκατάσταση της διαταραχής της αγοράς
στην εν λόγω αγορά µέλους του ΠΟΕ, προκαλεί ή απειλεί
να προκαλέσει αύξηση των εισαγωγών ενός προϊόντος, καταγωγής Κίνας, στην Κοινότητα.

(10)

Ενδείκνυται να προβλεφθούν κατευθυντήριες γραµµές όσον
αφορά τους παράγοντες που µπορεί να συντρέχουν προκειµένου να καθορισθεί εάν έλαβε χώρα εκτροπή του εµπορίου.

(11)

Συνιστάται να προσδιορισθεί ο όρος «κοινοτική βιοµηχανία».

(12)

Μια έρευνα για µέτρα διασφάλισης ή για µέτρα κατά της
εκτροπής του εµπορίου ξεκινά ύστερα από αίτηµα κράτους
µέλους ή της Επιτροπής. Είναι αναγκαίο να περιορισθεί η
δυνατότητα έναρξης έρευνας όσον αφορά µέτρα διασφάλισης σχετικά µε το ίδιο θέµα πριν από την εκπνοή ενός
έτους ύστερα από την ολοκλήρωση προηγούµενης έρευνας.
∆εν θα πρέπει να υπάρχει τέτοιου είδους περιορισµός όσον
αφορά µέτρα κατά της εκτροπής του εµπορίου.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 133,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Βάσει του κανονισµού (ΕΚ) 3285/94 (1), το Συµβούλιο
υιοθέτησε κοινούς κανόνες για τις εισαγωγές που περιέχουν
διατάξεις σχετικά µε µέτρα διασφάλισης.

(2)

Βάσει του κανονισµού (ΕΚ) 519/94 (2), το Συµβούλιο
υιοθέτησε κοινούς κανόνες για τις εισαγωγές από ορισµένες
τρίτες χώρες που επίσης περιέχουν διατάξεις σχετικά µε
µέτρα διασφάλισης.

(3)

Το πρωτόκολλο για την προσχώρηση της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας (αναφερόµενη εφεξής ως «Κίνα») στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (αναφερόµενο εφεξής ως «πρωτόκολλο») προβλέπει τη λήψη µεταβατικών µέτρων διασφάλισης ανά προϊόν (αναφερόµενα εφεξής ως «µέτρα διασφάλισης») και µεταβατικών µέτρων ανά προϊόν κατά της εκτροπής του εµπορίου (αναφερόµενα εφεξής ως «µέτρα κατά
της εκτροπής του εµπορίου»).

(4)

Το πρωτόκολλο τέθηκε σε ισχύ στις 11 ∆εκεµβρίου 2001.

(5)

Λόγω της σηµαντικής διαφοράς µεταξύ των διατάξεων σχετικά µε τα µέτρα διασφάλισης που περιέχονται στο πρωτόκολλο, αφενός, και στους κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 519/94
και (ΕΚ) αριθ. 3285/94, αφετέρου, είναι αναγκαία η ύπαρξη
ειδικού κανονισµού για µέτρα διασφάλισης καθώς και για
µέτρα κατά της εκτροπής του εµπορίου για ορισµένες εισαγωγές, καταγωγής Κίνας.

(1) ΕΕ L 349 της 31.12.1994, σ. 53· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2474/2000 (ΕΕ L 286 της
11.11.2000, σ. 1).
(2) ΕΕ L 67 της 10.3.1994, σ. 89· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1138/98 (ΕΕ L 159 της 3.6.1998,
σ. 1).
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Είναι αναγκαίο να ορισθεί ο τρόπος µε τον οποίον θα πρέπει
να ενηµερώνονται τα ενδιαφερόµενα µέρη σχετικά µε τις
πληροφορίες που χρειάζονται οι κοινοτικές αρχές και θα
πρέπει να τους παρέχεται κάθε δυνατότητα υποβολής
συναφών αποδεικτικών στοιχείων και προάσπισης των συµφερόντων τους. Είναι επίσης επιθυµητό να καθιερωθούν ευκρινώς οι κανόνες και οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά τη διάρκεια της έρευνας, ιδίως οι κανόνες
βάσει των οποίων τα ενδιαφερόµενα µέρη οφείλουν να
αναγγέλλονται, να διατυπώνουν τις απόψεις τους και να
υποβάλλουν πληροφοριακά στοιχεία εντός συγκεκριµένων
προθεσµιών, προκειµένου οι εν λόγω απόψεις και στοιχεία
να λαµβάνονται υπόψη. Ενδείκνυται επίσης να καθορισθούν
οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένα ενδιαφερόµενο µέρος
είναι δυνατό να αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες που
έχουν παρασχεθεί από άλλα ενδιαφερόµενα µέρη και να διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά.
Είναι αναγκαίο να καθορισθούν οι όροι υπό τους οποίους
µπορούν να επιβάλλονται προσωρινά µέτρα, κατ' εξαίρεση,
συµπεριλαµβανοµένου του ότι τα µέτρα αυτά µπορούν να
επιβάλλονται από την Επιτροπή και µόνον για µια περίοδο
200 ηµερών.

(15)

Το πρωτόκολλο απαιτεί τα οριστικά µέτρα να είναι δυνατόν
να επιβάλλονται 60 µόνον ηµέρες µετά την παραλαβή
αιτήµατος για διαβουλεύσεις από την Κίνα και εφόσον οι
διαβουλεύσεις αυτές δεν έχουν οδηγήσει σε αµοιβαία ικανοποιητική λύση.

(16)

Συνιστάται να προβλεφθεί, υπό ορισµένους όρους και υπό
την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς, η δυνατότητα επιβολής µέτρων που
περιορίζονται σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη.

(17)

Είναι σκόπιµο να προβλεφθεί ότι τα µέτρα διασφάλισης
παύουν να ισχύουν µετά την πάροδο τετραετίας, εκτός αν
διαπιστωθεί, από την επανεξέτασή τους, ότι θα πρέπει να
διατηρηθούν.

(18)

Συνιστάται να προβλεφθούν ενδιάµεσες επανεξετάσεις, σε
περιπτώσεις όπου ένα κράτος µέλος ή η Επιτροπή ζητά να
εξετάσει τα αποτελέσµατα ενός µέτρου διασφάλισης ή ενός
µέτρου κατά της εκτροπής του εµπορίου και την αναγκαιότητα για τη διατήρηση του µέτρου.

(19)

(20)

(21)

Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η επανεξέταση ενός µέτρου
κατά της εκτροπής του εµπορίου όταν το µέλος του ΠΟΕ
που ενεργεί για την αντιµετώπιση της διαταραχής της
αγοράς κοινοποιεί στην επιτροπή για τα µέτρα διασφάλισης
του ΠΟΕ τροποποίηση των ενεργειών του.
Είναι σκόπιµο να επιτρέπεται η αναστολή µέτρου διασφάλισης και µέτρου κατά της εκτροπής του εµπορίου σε περίπτωση πρόσκαιρης µεταβολής των συνθηκών στην αγορά, η
οποία καθιστά τη διατήρηση της εφαρµογής του µέτρου
προσωρινά άσκοπη.
Για να διασφαλισθεί η προσήκουσα επιβολή των µέτρων,
είναι απαραίτητο τα κράτη µέλη να παρακολουθούν και να
υποβάλλουν στην Επιτροπή στοιχεία σχετικά µε το εισαγωγικό εµπόριο προϊόντων που υπόκεινται σε έρευνα ή σε
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µέτρα, καθώς και σχετικά µε τα ποσά των δασµών που εισπράττονται κατ' εφαρµογή του παρόντος κανονισµού,
ανάλογα µε την περίπτωση.
(22)

Είναι επίσης αναγκαίο να προβλεφθούν διαβουλεύσεις µε µια
συµβουλευτική επιτροπή σε τακτά και ειδικά στάδια της
έρευνας. Η επιτροπή θα πρέπει να απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών µελών και να έχει ως πρόεδρο εκπρόσωπο της Επιτροπής. Σύµφωνα µε την αιτιολογική σκέψη
12 της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου (1), η συµβουλευτική επιτροπή δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της
προαναφερόµενης απόφασης του Συµβουλίου.

(23)

Είναι σκόπιµο να προβλεφθούν επισκέψεις επαλήθευσης µε
σκοπό τον έλεγχο των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί
σχετικά µε τις τάσεις στους εισαγόµενους όγκους και στη
διαταραχή της αγοράς, αν και οι επισκέψεις αυτές θα πρέπει
να εξαρτώνται από την ποιότητα των απαντήσεων στα ερωτηµατολόγια που έχουν παραληφθεί.

(24)

Θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για τη µεταχείριση
πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, ούτως ώστε να µην
διαρρέουν επιχειρηµατικά ή κρατικά µυστικά.

(25)

Είναι σηµαντικό να προβλεφθεί η προσήκουσα κοινολόγηση
των ουσιωδών πραγµατικών περιστατικών και του σκεπτικού
που έχουν προκύψει, στα µέρη που δικαιούνται να λάβουν
γνώση των εν λόγω στοιχείων, καθώς και η πραγµατοποίηση
της κοινολόγησης αυτής εντός χρονικού διαστήµατος που
επιτρέπει στα µέρη να υπερασπίζονται τα συµφέροντά τους,
λαµβανοµένης συγχρόνως δεόντως υπόψη της διαδικασίας
λήψης αποφάσεων που ισχύει στην Κοινότητα.

(26)

Είναι σκόπιµο να καθιερωθεί ένα διοικητικό σύστηµα που να
προβλέπει τη δυνατότητα προβολής επιχειρηµάτων σχετικά
µε το εάν δεδοµένο µέτρο είναι προς το συµφέρον της Κοινότητας, συµπεριλαµβανοµένων των συµφερόντων του καταναλωτή, και να καθορισθούν, αφενός, οι προθεσµίες εντός
των οποίων πρέπει να υποβάλλονται τα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία και, αφετέρου, τα δικαιώµατα κοινολόγησης
των ενδιαφεροµένων µερών.

(27)

Η έκθεση σχετικά µε τα «συµβαλλόµενα µέρη για την
προσχώρηση της Κίνας στον ΠΟΕ» (αναφερόµενη εφεξής ως
«η έκθεση»), προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση των ποσοστώσεων πλην των κλωστοϋφαντουργικών, που διατηρεί η
Κοινότητα έναντι ορισµένων προϊόντων, καταγωγής Κίνας.

(28)

Ενδείκνυται, συνεπώς, να καταργηθεί το παράρτηµα II του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 519/94, ως συνέπεια της προαναφερόµενης σταδιακής κατάργησης.

(29)

Ενδείκνυται να αυξηθούν οι ποσότητες που έχουν ήδη
χορηγηθεί µέσω αδειών εισαγωγής για το 2002 και το
2003, προκειµένου να ληφθεί υπόψη η αύξηση που προβλέπεται στο χρονοδιάγραµµα σταδιακής κατάργησης.

(30)

Ενδείκνυται να αρθούν τα µέτρα παρακολούθησης για όσα
προϊόντα, καταγωγής Κίνας, καλύπτονται σήµερα και απαριθµούνται στο παράρτηµα III του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
519/94, το οποίο θα πρέπει να καταργηθεί.

(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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(31)

Ενδείκνυται να διαγραφούν από το παράρτηµα I του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 519/94 οι χώρες εκείνες που έχουν γίνει
µέλη του ΠΟΕ και να χορηγηθεί στην Επιτροπή η αρµοδιότητα για την ενηµέρωση του παραρτήµατος.

(32)

∆εδοµένου ότι συνεχίζουν να υπάρχουν ποσοστώσεις όσον
αφορά ορισµένα προϊόντα, καταγωγής Κίνας, ενδείκνυται να
αποκλεισθεί η εφαρµογή των διατάξεων σχετικά µε τα µέτρα
διασφάλισης και την εκτροπή του εµπορίου για τα προϊόντα
αυτά κατά την περίοδο εφαρµογής των εν λόγω ποσοστώσεων.

(33)

Το πρωτόκολλο προβλέπει τη λήξη ισχύος του τµήµατος
που συνδέεται µε µέτρα διασφάλισης και µέτρα κατά της
εκτροπής του εµπορίου δώδεκα έτη µετά την έναρξη ισχύος
του πρωτοκόλλου. Είναι, συνεπώς, αναγκαίο να ορισθεί ότι
κάθε µέτρο που λαµβάνεται βάσει του παρόντος κανονισµού
λήγει στις 11 ∆εκεµβρίου 2013, το αργότερο,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ I
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γ) του αντίκτυπου των εισαγωγών αυτών στη κοινοτική βιοµηχανία
παραγωγής οµοειδών ή ευθέως ανταγωνιστικών προϊόντων.
Άρθρο 3
Καθορισµός της σηµαντικής εκτροπής του εµπορίου
1. Σηµαντική εκτροπή του εµπορίου υφίσταται όταν µια ενέργεια της Κίνας ή άλλου µέλους του ΠΟΕ µε στόχο την αποφυγή ή
την αποκατάσταση της διαταραχής της αγοράς στην εν λόγω αγορά
µέλους του ΠΟΕ, προκαλεί ή απειλεί να προκαλέσει αύξηση στις
εισαγωγές ενός προϊόντος από την Κίνα στην Κοινότητα.
2. Πρέπει να εφαρµόζονται αντικειµενικά κριτήρια προκειµένου
να καθορισθεί εάν ενέργειες για την αποφυγή ή την αποκατάσταση
της διαταραχής της αγοράς προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν
σηµαντική εκτροπή του εµπορίου. Μεταξύ των παραγόντων που
πρέπει να εξετάζονται είναι και οι ακόλουθα:
α) η σηµερινή ή µελλοντική αύξηση στο µερίδιο της αγοράς εισαγωγών από την Κίνα στην Κοινότητα·
β) η φύση ή η έκταση των αναλαµβανόµενων ή προτεινόµενων
ενεργειών από την Κίνα ή από άλλα µέλη του ΠΟΕ·

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ

γ) η σηµερινή ή µελλοντική αύξηση του όγκου των εισαγωγών από
την Κίνα λόγω των αναλαµβανόµενων ή προτεινόµενων ενεργειών·

Άρθρο 1

δ) οι όροι προσφοράς και ζήτησης στην κοινοτική αγορά για τα
προϊόντα υπό έκδοση, και

Αρχές
1.
Σε περιπτώσεις όπου προϊόντα, καταγωγής Κίνας, εισάγονται
στην Κοινότητα σε τόσο αυξηµένες ποσότητες ή υπό συνθήκες
τέτοιες που προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν διαταραχή της
αγοράς στον κοινοτικό κλάδο, µπορεί να επιβάλλεται µέτρο
διασφάλισης σύµφωνα µε τις ακόλουθες διατάξεις.
2.
Όταν κάποια ενέργεια της Κίνας ή άλλου µέλους του ΠΟΕ
για την αποφυγή ή την αποκατάσταση της διαταραχής της αγοράς
στην εν λόγω αγορά µέλους του ΠΟΕ προκαλεί ή απειλεί να προκαλέσει σηµαντικές εκτροπές του εµπορίου στην Κοινότητα, µπορεί
να επιβάλλεται µέτρο κατά της εκτροπής του εµπορίου σύµφωνα µε
τις ακόλουθες διατάξεις.
Άρθρο 2

ε) η έκταση των εξαγωγών από την Κίνα σε µέλος (µέλη) του ΠΟΕ
που εφαρµόζουν ένα προσωρινό ή οριστικό µέτρο διασφάλισης.
Άρθρο 4
Καθορισµός της κοινοτικής βιοµηχανίας
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ο όρος «κοινοτική
βιοµηχανία» ερµηνεύεται ως αναφερόµενος στο σύνολο των κοινοτικών παραγωγών που παράγουν οµοειδή ή ευθέως ανταγωνιστικά
προϊόντα και οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο έδαφος της Κοινότητας ή ως αναφερόµενος στους παραγωγούς των οποίων αθροιζόµενη η παραγωγή οµοειδών ή ευθέως ανταγωνιστικών προϊόντων
αντιπροσωπεύει µείζον ποσοστό της συνολικής κοινοτικής παραγωγής των εν λόγω προϊόντων.

Καθορισµός της διαταραχής της αγοράς

Άρθρο 5

1.
∆ιαταραχή της αγοράς υφίσταται όταν οι εισαγωγές ενός
προϊόντος, οµοειδούς ή ευθέως ανταγωνιστικού µε ένα προϊόν που
παράγεται από την κοινοτική βιοµηχανία, αυξάνονται µε ταχύτητα
τέτοια, απόλυτη ή σχετική, ώστε να αποτελούν σηµαντικό αίτιο
υλικής ζηµίας ή απειλής υλικής ζηµίας για την κοινοτική βιοµηχανία.

Έναρξη της διαδικασίας

2.
Για τον καθορισµό της ύπαρξης διαταραχής της αγοράς,
λαµβάνονται υπόψη µόνον αντικειµενικοί παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων:
α) του όγκου των εισαγωγών υπό έρευνα·
β) του αντίκτυπου των εισαγωγών αυτών στις τιµές για οµοειδή ή
ευθέως ανταγωνιστικά προϊόντα στην Κοινότητα, και

1. Η διαδικασία έρευνας ξεκινά ύστερα από αίτηµα κράτους
µέλους ή µε πρωτοβουλία της Επιτροπής όταν είναι προφανές στην
Επιτροπή ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που δικαιολογούν την
έναρξη έρευνας.
2. Εάν, λόγω της εξέλιξης των εισαγωγών, καθίσταται αναγκαία
η λήψη µέτρων διασφάλισης ή µέτρων κατά της εκτροπής του
εµπορίου, η Επιτροπή ενηµερώνεται σχετικά από τα κράτη µέλη. Η
ενηµέρωση αυτή πρέπει να περιλαµβάνει τα διαθέσιµα αποδεικτικά
στοιχεία, όπως καθορίζονται βάσει των κριτηρίων των άρθρων 1, 2
και 3, κατά περίπτωση. Η Επιτροπή πρέπει να διαβιβάζει αµέσως τις
πληροφορίες αυτές σε όλα τα κράτη µέλη.
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3.
Πριν από την έναρξη έρευνας, η Επιτροπή κοινοποιεί στην
Κίνα την πρόθεσή της για έναρξη της έρευνας. Η κοινοποίηση
µπορεί να συνοδεύεται από πρόσκληση για διαβουλεύσεις µε στόχο
τη διευκρίνιση της κατάστασης όσον αφορά τα θέµατα που αναφέρονται στα άρθρα 1, 2 και 3, κατά περίπτωση, και την επίτευξη
αµοιβαία ικανοποιητικής λύσης.
4.
Όταν, ύστερα από διαβούλευση των κρατών µελών, φαίνεται
πως υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που δικαιολογούν την έναρξη διαδικασίας και οι διαβουλεύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3
δεν έχουν οδηγήσει σε αµοιβαία ικανοποιητική λύση, η Επιτροπή
δηµοσιεύει ανακοίνωση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
5.
Στην ανακοίνωση για την κίνηση της διαδικασίας αναγγέλλεται η έναρξη έρευνας, το πεδίο εφαρµογής της, κατονοµάζεται το
σχετικό προϊόν, παρουσιάζονται περιληπτικά οι ληφθείσες πληροφορίες και ορίζεται ότι όλες οι συναφείς πληροφορίες πρέπει να ανακοινώνονται στην Επιτροπή. Καθορίζονται οι προθεσµίες εντός των
οποίων µπορούν να αναγγέλλονται τα ενδιαφερόµενα µέρη, να γνωστοποιούν γραπτώς τις απόψεις τους και να παρέχουν πληροφορίες,
εφόσον οι εν λόγω απόψεις και πληροφορίες πρόκειται να ληφθούν
υπόψη κατά την έρευνα· καθορίζει επίσης την προθεσµία εντός της
οποίας τα ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν να ζητούν να γίνουν δεκτά
σε ακρόαση από την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 4.
6.
∆εν ξεκινά έρευνα σχετικά µε µέτρα διασφάλισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 για το ίδιο θέµα, σε λιγότερο από
ένα έτος ύστερα από την ολοκλήρωση προηγούµενης έρευνας,
εκτός εάν υπάρχει σοβαρός λόγος.
7.
Έρευνα δεν αποτελεί εµπόδιο για τις διαδικασίες εκτελωνισµού.

Άρθρο 6
Η έρευνα
1.
Ύστερα από την έναρξη της διαδικασίας, η Επιτροπή αρχίζει
έρευνα. Η έρευνα αυτή καλύπτει τόσο την ύπαρξη αυξηµένων εισαγωγών και διαταραχής της αγοράς όσο και την ύπαρξη εκτροπής
του εµπορίου. Η έρευνα για την ύπαρξη αυξηµένων εισαγωγών και
διαταραχής της αγοράς γίνεται ταυτόχρονα. Με στόχο την επίτευξη
αντιπροσωπευτικού πορίσµατος, επιλέγεται περίοδος έρευνας. Κατά
κανόνα, τυχόν πληροφορίες που αναφέρονται σε χρονικό διάστηµα
µεταγενέστερο της περιόδου έρευνας δεν λαµβάνονται υπόψη.
2.
Η Επιτροπή αναζητά κάθε πληροφορία που κρίνει αναγκαία
προκειµένου να προβεί σε διαπίστωση, µε βάση τα κριτήρια που
ορίζονται στα άρθρα 1, 2 και 3, ανάλογα µε την περίπτωση, και,
όταν το κρίνει σκόπιµο, προσπαθεί να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες
αυτές.
3.
Η Επιτροπή µπορεί να ζητεί από τα κράτη µέλη να παρέχουν
ορισµένα πληροφοριακά στοιχεία, και τα κράτη µέλη προβαίνουν σε
κάθε πρόσφορη ενέργεια για την ικανοποίηση των αιτήσεων αυτών.
Όταν τα εν λόγω στοιχεία παρουσιάζουν γενικό ενδιαφέρον ή όταν
η διαβίβασή τους έχει ζητηθεί από ένα κράτος µέλος, η Επιτροπή
τα διαβιβάζει στα κράτη µέλη, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω
στοιχεία δεν είναι εµπιστευτικά· στην περίπτωση αυτή, διαβιβάζεται
µη εµπιστευτική περίληψή τους.
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4. Τα ενδιαφερόµενα µέρη που έχουν αναγγελθεί σύµφωνα µε το
άρθρο 5 παράγραφος 5 και η κυβέρνηση της Κίνας γίνονται δεκτά
σε ακρόαση, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβάλει γραπτή
αίτηση, εντός της προθεσµίας που τάσσεται στην ανακοίνωση που
έχει δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, µε την οποία καταδεικνύεται ότι είναι πράγµατι ενδιαφερόµενα µέρη τα οποία όντως ενδέχεται να θιγούν από την έκβαση της
διαδικασίας, καθώς και ότι υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι που υπαγορεύουν την ακρόασή τους.
5. Μετά από αίτηση, δίνεται η ευκαιρία στα ενδιαφερόµενα
µέρη, που έχουν αναγγελθεί σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος
5, καθώς και στην κυβέρνηση της Κίνας, να συναντήσουν τα µέρη
που έχουν αντίθετα συµφέροντα, ώστε να καθίσταται δυνατή η αντιπαράθεση των θέσεων και η προβολή των εκατέρωθεν επιχειρηµάτων. Κατά τη χορήγηση των δυνατοτήτων αυτών, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η ανάγκη προστασίας της εµπιστευτικότητας και της
διευκόλυνσης των µερών. Κανένα µέρος δεν υποχρεούται να παρίσταται σε συνάντηση, ενώ η παράλειψη να το πράξει δεν είναι επιζήµια για την υπόθεση του εν λόγω µέρους. Οι πληροφορίες που
παρέχονται προφορικώς βάσει της παρούσας παραγράφου λαµβάνονται υπόψη από την Επιτροπή στο βαθµό που επιβεβαιώνονται
µεταγενέστερα γραπτώς.
6. Τα ενδιαφερόµενα µέρη τα οποία έχουν αναγγελθεί σύµφωνα
µε το άρθρο 5 παράγραφος 5 και η κυβέρνηση της Κίνας µπορούν,
µετά από γραπτή αίτηση, να ελέγχουν όλες τις πληροφορίες που
έχουν παρασχεθεί στην Επιτροπή από οποιοδήποτε µέρος που
λαµβάνει µέρος σε έρευνα, εκτός από τα εσωτερικά έγγραφα τα
οποία συντάσσουν οι αρχές της Κοινότητας ή τα κράτη µέλη της,
εφόσον αυτά είναι χρήσιµα για την υπεράσπιση των υποθέσεών
τους, δεν είναι εµπιστευτικά κατά την έννοια του άρθρου 17 και
χρησιµοποιούνται για την έρευνα. Τα µέρη έχουν τη δυνατότητα να
διατυπώνουν παρατηρήσεις σχετικά µε τα εν λόγω πληροφοριακά
στοιχεία, και τα σχόλιά τους λαµβάνονται υπόψη εφόσον είναι
επαρκώς τεκµηριωµένα.
7. Όσον αφορά διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει σύµφωνα µε το
άρθρο 5 παράγραφος 4, µια έρευνα ολοκληρώνεται, εάν αυτό είναι
δυνατόν, εντός εννέα µηνών από την έναρξή της. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, η προθεσµία αυτή µπορεί να παρατείνεται για ένα
περαιτέρω χρονικό διάστηµα δύο µηνών, κατ' ανώτατο όριο. Η Επιτροπή δηµοσιεύει τότε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης µια ανακοίνωση, στην οποία περιλαµβάνονται η διάρκεια
της παράτασης και η περίληψη των λόγων που οδήγησαν σ' αυτήν.

Άρθρο 7
Επιβολή προσωρινών µέτρων διασφάλισης
1. Προσωρινά µέτρα διασφάλισης επιβάλλονται σε κρίσιµες
περιπτώσεις όπου µια καθυστέρηση µπορεί να προκαλέσει ζηµία
που θα ήταν δύσκολο να αποκατασταθεί, ύστερα από µια προκαταρκτική διαπίστωση ότι εισαγωγές έχουν προκαλέσει ή απειλούν
να προκαλέσουν διαταραχή της αγοράς στην κοινοτική βιοµηχανία
και εφόσον το κοινοτικό συµφέρον απαιτεί παρέµβαση. Η Επιτροπή
λαµβάνει τέτοια προσωρινά µέτρα µετά από διαβούλευση µε τα
κράτη µέλη ή, σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, µετά από
ενηµέρωση των κρατών µελών. Σε αυτή την τελευταία περίπτωση,
πραγµατοποιείται διαβούλευση το αργότερο δέκα ηµέρες µετά την
κοινοποίηση στα κράτη µέλη των ενεργειών που ανέλαβε η Επιτροπή.
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2.
Όταν ένα κράτος µέλος ζητά την άµεση παρέµβαση της Επιτροπής και εφόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1, η Επιτροπή λαµβάνει απόφαση, εντός χρονικού διαστήµατος πέντε εργάσιµων ηµερών, κατ' ανώτατο όριο, από την ηµεροµηνία παραλαβής
του αιτήµατος.
3.
Η Επιτροπή ενηµερώνει πάραυτα το Συµβούλιο και τα κράτη
µέλη σχετικά µε κάθε απόφαση που λαµβάνει βάσει των παραγράφων 1 και 2. Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία,
µπορεί να αποφασίσει άλλως, εντός τριών µηνών αφότου ενηµερωθεί από την Επιτροπή σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο.
4.
Τα προσωρινά µέτρα διασφάλισης µπορούν, µεταξύ άλλων, να
λαµβάνουν τη µορφή τελωνειακών δασµών και ποσοτικών περιορισµών των εισαγωγών, καταγωγής Κίνας.
5.
Η διάρκεια ισχύος των προσωρινών µέτρων δεν υπερβαίνει τις
200 ηµέρες.
6.
Σε περίπτωση κατάργησης των προσωρινών µέτρων διασφάλισης λόγω µη πλήρωσης των όρων που περιέχονται στα άρθρα 1,
2 ή 3, κατά περίπτωση, οι δασµοί που έχουν εισπραχθεί ως αποτέλεσµα των προσωρινών µέτρων επιστρέφονται αυτοµάτως. Εφαρµόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 235 και επόµενα
του κανονισµού (EOK) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού
κώδικα (1).
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3. Σε περίπτωση που η επιβολή ενός µέτρου από την Επιτροπή
έχει ζητηθεί από ένα κράτος µέλος, η Επιτροπή λαµβάνει απόφαση
εντός χρονικού διαστήµατος πέντε εργάσιµων ηµερών, κατ' ανώτατο
όριο, από την παραλαβή του εν λόγω αιτήµατος.
4. Κάθε απόφαση που λαµβάνει η Επιτροπή βάσει του παρόντος
άρθρου γνωστοποιείται στο Συµβούλιο και στα κράτη µέλη. Κάθε
κράτος µέλος µπορεί, εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία της
γνωστοποίησης αυτής, να παραπέµπει την απόφαση στο Συµβούλιο.
5. Εάν ένα κράτος µέλος παραπέµψει την απόφαση της Επιτροπή
στο Συµβούλιο, τότε το Συµβούλιο, µε ειδική πλειοψηφία, µπορεί
να επιβεβαιώσει, να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει την απόφαση
αυτή.
Εάν, εντός τριών µηνών από την παραποµπή του θέµατος στο Συµβούλιο, το Συµβούλιο δεν έχει λάβει απόφαση, η απόφαση της
Επιτροπής θεωρείται ότι έχει ανακληθεί.
6. Εφόσον το απαιτεί το κοινοτικό συµφέρον, το Συµβούλιο
µπορεί, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία µετά από πρόταση
της Επιτροπής, που έχει διατυπωθεί σύµφωνα µε τους όρους του
παρόντος τίτλου, να λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα.
7. Τα οριστικά µέτρα µπορούν, µεταξύ άλλων, να λαµβάνουν τη
µορφή τελωνειακών δασµών και ποσοτικών περιορισµών των εισαγωγών, καταγωγής Κίνας.

Άρθρο 8
Περάτωση χωρίς τη λήψη µέτρων
Όταν, µετά από διαβούλευση µε τα κράτη µέλη, δεν είναι απαραίτητη η λήψη µέτρων διασφάλισης ή µέτρων κατά της εκτροπής
του εµπορίου και δεν εκφράζεται αντίρρηση στη συµβουλευτική
επιτροπή, η έρευνα ή η διαδικασία περατώνεται µε απόφαση της
Επιτροπής. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η Επιτροπή υποβάλλει
πάραυτα στο Συµβούλιο έκθεση σχετική µε τα αποτελέσµατα των
διαβουλεύσεων, µαζί µε πρόταση για κανονισµό του Συµβουλίου
µε στόχο την περάτωση της διαδικασίας. Η διαδικασία λογίζεται
περατωθείσα εάν, εντός προθεσµίας ενός µηνός, το Συµβούλιο δεν
αποφασίσει άλλως, µε ειδική πλειοψηφία.

Άρθρο 9
Επιβολή οριστικών µέτρων
1.
Όταν από τα πραγµατικά περιστατικά, όπως καθορίζονται
οριστικά, καταδεικνύεται ότι πληρούνται οι όροι των άρθρων 1, 2
και 3, κατά περίπτωση, και το κοινοτικό συµφέρον απαιτεί παρέµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 19, η Επιτροπή ζητεί την πραγµατοποίηση διαβουλεύσεων µε την κυβέρνηση της Κίνας µε στόχο την
επίτευξη αµοιβαία ικανοποιητικής λύσης.
2.
Όταν οι διαβουλεύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου δεν οδηγήσουν σε αµοιβαία ικανοποιητική
λύση εντός 60 ηµερών από την παραλαβή της αίτησης για διαβουλεύσεις, επιβάλλεται οριστικό µέτρο διασφάλισης ή µέτρο κατά της
εκτροπής του εµπορίου κατόπιν διαβούλευσης µε τα κράτη µέλη.
(1) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2700/2000 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 311 της 12.12.2000, σ. 17)

Άρθρο 10
Περιφερειακά µέτρα
Όταν, βάσει κυρίως των παραγόντων που αναφέρονται στα άρθρα 2
και 3, κρίνεται ότι πληρούνται οι προβλεπόµενοι όροι για τη
θέσπιση των µέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 9 σε ένα ή
περισσότερα κράτη µέλη, η Επιτροπή, αφού εξετάσει τις εναλλακτικές λύσεις, µπορεί να επιτρέπει, κατ' εξαίρεση, την εφαρµογή
µέτρων διασφάλισης που περιορίζονται στο ενδιαφερόµενο κράτος
µέλος, εάν κρίνει ότι τα µέτρα αυτά, εφαρµοζόµενα σ' αυτό το
επίπεδο, είναι καταλληλότερα από τα µέτρα που επιβάλλονται στο
σύνολο της Κοινότητας. Τα µέτρα αυτά πρέπει να είναι προσωρινά
και να µην διαταράσσουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Τα
µέτρα αυτά θεσπίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ορίζονται
στα άρθρα 7 και 9, αντιστοίχως.

Άρθρο 11
∆ιάρκεια ισχύος
1. Ένα µέτρο διασφάλισης παραµένει σε ισχύ µόνον για εκείνη
τη χρονική περίοδο που είναι αναγκαία για την αποφυγή ή την αποκατάσταση διαταραχής της αγοράς. Η χρονική περίοδος δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, εκτός εάν παραταθεί βάσει του άρθρου 12
παράγραφος 1.
2. Ένα µέτρο κατά της εκτροπής του εµπορίου τερµατίζεται το
αργότερο 30 ηµέρες µετά τη λήξη της ενέργειας του ενεχοµένου
µέλους του ΠΟΕ κατά των εισαγωγών από την Κίνα.
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Άρθρο 12
Επανεξέταση των µέτρων διασφάλισης
1.
Η αρχική περίοδος διάρκειας ενός µέτρου διασφάλισης
µπορεί να παρατείνεται εάν διαπιστωθεί ότι:
— το µέτρο διασφάλισης συνεχίζει να είναι αναγκαίο προκειµένου
να αποτραπεί ή να αποκατασταθεί η διαταραχή της αγοράς,
— αποδεικνύεται βάσει στοιχείων ότι οι κοινοτικοί παραγωγοί
διέρχονται φάση προσαρµογής.
2.
Η παράταση θεσπίζεται σύµφωνα µε τις διαδικασίες του
παρόντος κανονισµού που ισχύουν για τις έρευνες και µε τις ίδιες
διαδικασίες που ισχύουν για τα αρχικά µέτρα. Μέτρο που παρατείνεται µε τον τρόπο αυτό δεν είναι δυνατό να είναι περιοριστικότερο
από το ισχύον κατά το τέλος της αρχικής περιόδου.
3.
Κατά τη διάρκεια ισχύος ενός µέτρου διασφάλισης, διεξάγονται διαβουλεύσεις στη συµβουλευτική επιτροπή είτε µετά από
αίτηµα ενός κράτους µέλους είτε µε πρωτοβουλία της Επιτροπής,
προκειµένου να εξετασθούν τα αποτελέσµατα του µέτρου και να
επιβεβαιωθεί εάν η εφαρµογή του εξακολουθεί να είναι αναγκαία.
4.
Όταν, µετά τις διαβουλεύσεις που αναφέρει η παράγραφος 3,
η Επιτροπή κρίνει ότι επιβάλλεται η ανάκληση ή η τροποποίηση
οιουδήποτε µέτρου διασφάλισης, ακολουθεί την ακόλουθη διαδικασία:
α) όταν το Συµβούλιο έχει λάβει απόφαση για ένα µέτρο, η Επιτροπή προτείνει στο Συµβούλιο την ανάκληση ή την τροποποίηση. Το Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία·
β) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η Επιτροπή ανακαλεί ή τροποποιεί τα µέτρα διασφάλισης.

8.3.2003

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί οι κανονισµοί ή αποφάσεις περιέχουν, ιδίως, και λαµβανοµένων δεόντως υπόψη της προστασίας των εµπιστευτικών πληροφοριών, την περιγραφή του
προϊόντος καθώς και περίληψη των περιστατικών και του σκεπτικού
που σχετίζονται µε διαπιστώσεις για αυξηµένες εισαγωγές και για
διαταραχή της αγοράς. Σε κάθε περίπτωση, αντίγραφο του κανονισµού ή της απόφασης αποστέλλεται στα µέρη που έχουν αναγγελθεί καθώς και στην κυβέρνηση της Κίνας. Οι διατάξεις της
παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται, mutatis mutandis, και για
τις επανεξετάσεις.
3. Βάσει του παρόντος κανονισµού, είναι δυνατόν να θεσπίζονται ειδικές διατάξεις, ιδίως όσον αφορά τον κοινό ορισµό της
έννοιας της καταγωγής, όπως αυτός περιέχεται στον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.
4. Προς το συµφέρον της Κοινότητας, τα µέτρα που επιβάλλονται βάσει του παρόντος κανονισµού είναι δυνατόν, µετά από διαβούλευση µε τη συµβουλευτική επιτροπή, να αναστέλλονται µε
απόφαση της Επιτροπής για χρονικό διάστηµα ενέα µηνών. Η αναστολή είναι δυνατό να παρατείνεται για επιπλέον χρονικό διάστηµα,
το οποίο δεν υπερβαίνει το ένα έτος, εάν το αποφασίσει το Συµβούλιο, το οποίο ενεργεί µε απλή πλειοψηφία κατόπιν προτάσεως της
Επιτροπής. Τα µέτρα µπορούν να αναστέλλονται µόνον όταν οι
συνθήκες της αγοράς έχουν αλλάξει προσωρινά σε βαθµό τέτοιο
που είναι αµφίβολο ότι θα επαναληφθεί η διαταραχή της αγοράς
ως αποτέλεσµα της αναστολής. Τα µέτρα είναι δυνατόν να επαναφέρονται σε ισχύ ανά πάσα στιγµή και µετά από διαβουλεύσεις, αν
παύσει να συντρέχει πλέον ο λόγος της αναστολής τους.
5. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν κάθε µήνα στην Επιτροπή τα
στοιχεία για το εισαγωγικό εµπόριο των προϊόντων για τα οποία
διεξάγεται έρευνα ή έχουν επιβληθεί µέτρα, καθώς και για το ύψος
των δασµών που εισπράττονται βάσει του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 13
Επανεξέταση των µέτρων κατά της εκτροπής του εµπορίου
1.
Τα µέτρα κατά της εκτροπής του εµπορίου επανεξετάζονται
όταν το µέλος του ΠΟΕ που έχει αναλάβει ενέργειες βάσει των
οποίων επιβλήθηκε µέτρο κατά της εκτροπής του εµπορίου στο
πλαίσιο του παρόντος κανονισµού, κοινοποιεί στην επιτροπή του
ΠΟΕ για τα µέτρα διασφάλισης οιαδήποτε τροποποίηση των εν
λόγω ενεργειών.
2.
Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 12 ισχύουν, mutatis
mutandis, για τα µέτρα κατά της εκτροπής του εµπορίου.
Άρθρο 14
Γενικές διατάξεις
1.
Προσωρινά ή οριστικά µέτρα επιβάλλονται µε κανονισµό. Εάν
τα µέτρα λάβουν τη µορφή δασµών, οι δασµοί αυτοί εισπράττονται
από τα κράτη µέλη υπό τη µορφή, στο οριζόµενο ποσοστό και
σύµφωνα µε τα υπόλοιπα κριτήρια που ορίζονται στον κανονισµό
που επιβάλλει τα εν λόγω µέτρα. Οι δασµοί αυτοί εισπράττονται
επίσης ανεξάρτητα από τους τελωνειακούς δασµούς, τους φόρους
και τις λοιπές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται άλλως πως στις εισαγωγές.
2.
Οι κανονισµοί που επιβάλλουν προσωρινά ή οριστικά µέτρα
καθώς και οι κανονισµοί ή αποφάσεις βάσει των οποίων λήγουν ή
αναστέλλονται έρευνες ή διαδικασίες, δηµοσιεύονται στην Επίσηµη

Άρθρο 15
∆ιαβουλεύσεις
1. Οι διαβουλεύσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό, εκτός από εκείνες οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 και στο άρθρο 9 παράγραφος 1, πραγµατοποιούνται στο
πλαίσιο συµβουλευτικής επιτροπής, αποτελούµενης από αντιπροσώπους κάθε κράτους µέλους, υπό την προεδρία αντιπροσώπου της
Επιτροπής. ∆ιαβουλεύσεις διεξάγονται αµέσως, είτε µετά από
αίτηση κράτους µέλους είτε µε πρωτοβουλία της Επιτροπής, και, σε
κάθε περίπτωση, εντός χρονικού διαστήµατος το οποίο επιτρέπει
την τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό.
2. Η επιτροπή συγκαλείται από τον πρόεδρό της. Ο πρόεδρος
παρέχει, το ταχύτερο δυνατόν, στα κράτη µέλη όλα τα χρήσιµα
πληροφοριακά στοιχεία.
3. Αν παρίσταται ανάγκη, οι διαβουλεύσεις είναι δυνατό να
διεξάγονται µόνο γραπτά· στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή
απευθύνει κοινοποίηση στα κράτη µέλη και τάσσει προθεσµία εντός
της οποίας τα κράτη µέλη έχουν το δικαίωµα να διατυπώνουν τις
απόψεις τους ή να ζητούν τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων προφορικώς· ο πρόεδρος φροντίζει για τη διεξαγωγή προφορικών διαβουλεύσεων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές είναι δυνατό να πραγµατοποιηθούν εντός χρονικού πλαισίου που να επιτρέπει την τήρηση
των προβλεπόµενων από τον παρόντα κανονισµό προθεσµιών.
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Άρθρο 16
Επισκέψεις επαλήθευσης
1.
Η Επιτροπή, οσάκις το κρίνει σκόπιµο, πραγµατοποιεί επισκέψεις για να εξετάσει τα αρχεία των εξαγωγέων, των παραγωγών, των
εισαγωγέων καθώς και αντιπροσωπευτικών ενώσεων εξαγωγέων,
παραγωγών ή εισαγωγέων και του κοινοτικού κλάδου, ώστε να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που λαµβάνει σχετικά µε την ύπαρξη
αυξηµένων εισαγωγών και διαταραχής της αγοράς ή εκτροπής του
εµπορίου. Ελλείψει προσήκουσας απάντησης εγκαίρως, η επίσκεψη
επαλήθευσης είναι δυνατόν να µην διεξάγεται.
2.
Η Επιτροπή δύναται να διενεργεί έρευνες σε τρίτες χώρες,
υπό την προϋπόθεση ότι έχει εξασφαλίσει τη συγκατάθεση των
οικείων µερών, ότι έχει απευθύνει κοινοποίηση στην κυβέρνηση της
οικείας χώρας και ότι αυτή δεν έχει εκφράσει αντιρρήσεις στην
έρευνα. Μόλις εξασφαλίσει τη συγκατάθεση των οικείων µερών, η
Επιτροπή θα πρέπει να κοινοποιεί, στη χώρα καταγωγής ή/και εξαγωγής, τις επωνυµίες και τις διευθύνσεις των µερών στα οποία πρόκειται να πραγµατοποιηθεί η επίσκεψη, καθώς και τις συµφωνηθείσες ηµεροµηνίες.
3.
Τα οικεία µέρη ενηµερώνονται σχετικά µε το χαρακτήρα των
πληροφοριακών στοιχείων που πρόκειται να επαληθευθούν κατά τη
διάρκεια των επισκέψεων επαλήθευσης, καθώς και σχετικά µε
οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο που πρέπει να παρασχεθεί κατά τη
διάρκεια των επισκέψεων αυτών, αν και αυτό δεν θα πρέπει να
αποκλείει την υποβολή αιτηµάτων κατά τη διάρκεια των επισκέψεων
επαλήθευσης για την παροχή περαιτέρω λεπτοµερειών µε βάση τα
πληροφοριακά στοιχεία που έχουν ήδη συγκεντρωθεί.
4.
Κατά τις επαληθεύσεις που διενεργούνται βάσει των παραγράφων 1, 2 και 3, η Επιτροπή επικουρείται από υπαλλήλους των
κρατών µελών που υποβάλλουν σχετικό αίτηµα.
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δυνατό να αποδειχθεί µε πειστικό τρόπο από αξιόπιστες πηγές ότι η
εν λόγω πληροφορία είναι ορθή. Οι αιτήσεις για την παροχή εµπιστευτικής µεταχείρισης δεν πρέπει να απορρίπτονται αυθαίρετα.
4. Το παρόν άρθρο δεν αποκλείει την κοινολόγηση γενικών
πληροφοριών από τις αρχές της Κοινότητας, ιδίως όσον αφορά
τους λόγους στους οποίους στηρίζονται οι αποφάσεις που λαµβάνονται βάσει του παρόντος κανονισµού, ούτε την κοινολόγηση αποδεικτικών στοιχείων στα οποία στηρίζονται οι αρχές της Κοινότητας, στο βαθµό που απαιτείται για την επεξήγηση των λόγων αυτών
κατά τις διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίου. Για κάθε κοινολόγηση
τέτοιας φύσεως, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το νόµιµο συµφέρον
των ενδιαφεροµένων µερών να µην διαρρέουν επιχειρηµατικά ή κρατικά τους απόρρητα.
5. Η Επιτροπή, το Συµβούλιο και τα κράτη µέλη καθώς και οι
υπάλληλοί τους δεν αποκαλύπτουν καµία από τις πληροφορίες που
λαµβάνουν κατ' εφαρµογή του παρόντος κανονισµού για την οποία
ο πάροχος της έχει ζητήσει εµπιστευτική µεταχείριση χωρίς τη ρητή
άδεια του παρόχου. Οι ανταλλασσόµενες πληροφορίες, µεταξύ της
Επιτροπής, του Συµβουλίου και των κρατών µελών, ή οι πληροφορίες οι συναφείς µε τις διαβουλεύσεις που πραγµατοποιούνται
δυνάµει του άρθρου 12 ή µε τις διαβουλεύσεις που περιγράφονται
στο άρθρο 5 παράγραφος 3 και στο άρθρο 9 παράγραφος 1, ή τα
οιαδήποτε εσωτερικά έγγραφα που συντάσσουν οι αρχές της Κοινότητας ή τα κράτη µέλη της, δεν κοινολογούνται στο κοινό ή σε
οιοδήποτε µέρος της διαδικασίας, εκτός εάν η κοινολόγησή τους
προβλέπεται ρητώς στον παρόντα κανονισµό.
6. Οι πληροφορίες που λαµβάνονται δυνάµει του παρόντος
κανονισµού πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνον για τους σκοπούς
για τους οποίους ζητήθηκαν.

Άρθρο 18
Άρθρο 17
Εµπιστευτικότητα
1.
Οι κοινοτικές αρχές, όταν υπάρχουν έγκυροι λόγοι, αντιµετωπίζουν ως εµπιστευτικού χαρακτήρα κάθε πληροφορία η οποία
από τη φύση της έχει τέτοιο χαρακτήρα (παραδείγµατος χάρη,
επειδή η κοινολόγησή της θα προσπόριζε σηµαντικό ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα σε ανταγωνιστή ή θα είχε σοβαρές αρνητικές συνέπειες
για το πρόσωπο που έχει παράσχει την πληροφορία ή για το πρόσωπο από το οποίο την πληροφορήθηκε) ή η οποία έχει υποβληθεί
σε εµπιστευτική βάση από τα µέρη σε κάποια έρευνα.
2.
Τα ενδιαφερόµενα µέρη που παρέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες είναι υποχρεωµένα να υποβάλλουν µη εµπιστευτικού
χαρακτήρα περιλήψεις αυτών. Οι εν λόγω περιλήψεις πρέπει να
είναι αρκούντως λεπτοµερείς, ώστε να επιτρέπουν την σε ικανοποιητικό βαθµό κατανόηση της ουσίας των πληροφοριών που παρέχονται εµπιστευτικώς. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα εν λόγω µέρη
µπορούν να δηλώνουν ότι οι πληροφορίες αυτές δεν µπορούν να
παρασχεθούν σε περιληπτική µορφή. Στις εξαιρετικές αυτές περιπτώσεις, πρέπει να επισηµαίνονται οι λόγοι για τους οποίους δεν
είναι δυνατή η υποβολή περίληψης.
3.
Εάν κριθεί ότι η αίτηση παροχής εµπιστευτικής µεταχείρισης
δεν δικαιολογείται και ο παρέχων την πληροφορία δεν είναι διατεθειµένος να την καταστήσει ευρύτερα γνωστή ούτε να επιτρέψει την
κοινολόγησή της, σε γενικότερη ή σε περιληπτική µορφή, η πληροφορία αυτή είναι δυνατό να µην λαµβάνεται υπόψη, εκτός αν είναι

Κοινολόγηση
1. Τα ενδιαφερόµενα µέρη και η κυβέρνηση της Κίνας, µπορούν
να ζητούν την κοινολόγηση των λεπτοµερειών που αφορούν τα
σηµαντικότερα περιστατικά και το σκεπτικό βάσει των οποίων έχουν
επιβληθεί τα προσωρινά µέτρα. Οι αιτήσεις κοινολόγησης πρέπει να
υποβάλλονται γραπτώς αµέσως µετά την επιβολή των προσωρινών
µέτρων και η κοινολόγηση πρέπει να πραγµατοποιείται γραπτώς το
συντοµότερο δυνατό µετά την υποβολή της αίτησης.
2. Τα µέρη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δύνανται να
ζητούν την τελική κοινολόγηση των ουσιωδών πραγµατικών περιστατικών και του σκεπτικού επί τη βάσει των οποίων πρόκειται να
διατυπωθεί εισήγηση για την επιβολή οριστικών µέτρων διασφάλισης ή κατά της διαταραχής του εµπορίου ή για τον τερµατισµό
έρευνας ή διαδικασίας χωρίς την επιβολή µέτρων· εν προκειµένω,
λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα για την κοινολόγηση εκείνων των
πραγµατικών περιστατικών και του σκεπτικού που ενδεχοµένως
διαφέρουν από εκείνα που χρησιµοποιήθηκαν για την επιβολή των
προσωρινών µέτρων.
3. Οι αιτήσεις για τελική κοινολόγηση πρέπει να απευθύνονται
γραπτώς στην Επιτροπή και πρέπει να παραλαµβάνονται, σε περίπτωση που έχει επιβληθεί προσωρινό µέτρο, το αργότερο ένα µήνα
µετά τη δηµοσίευση της επιβολής αυτού του µέτρου. Σε περίπτωση
που δεν έχει εφαρµοσθεί προσωρινό µέτρο, παρέχεται η δυνατότητα
στα µέρη να ζητούν τελική κοινολόγηση εντός των προθεσµιών που
ορίζονται από την Επιτροπή.

L 65/8

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

4.
Η τελική κοινολόγηση γίνεται γραπτώς. Πραγµατοποιείται,
λαµβανοµένης δεόντως υπόψη της προστασίας των πληροφοριών
εµπιστευτικού χαρακτήρα, το συντοµότερο δυνατόν, και, υπό κανονικές συνθήκες, το αργότερο ένα µήνα πριν από τη λήψη οριστικής
απόφασης ή την υποβολή, εκ µέρους της Επιτροπής, πρότασης για
την ανάληψη οριστικής δράσης σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 9. Σε
περίπτωση που η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να κοινολογήσει
ορισµένα πραγµατικά περιστατικά ή το σκεπτικό τη δεδοµένη
στιγµή, αυτά πρέπει να κοινολογούνται, το συντοµότερο δυνατόν,
στη συνέχεια. Η κοινολόγηση αυτή δεν θίγει οποιαδήποτε µεταγενέστερη απόφαση την οποία ενδεχοµένως λαµβάνει η Επιτροπή ή το
Συµβούλιο, αλλά αν η απόφαση αυτή στηρίζεται σε διαφορετικά
πραγµατικά περιστατικά και σε διαφορετικό σκεπτικό, αυτά πρέπει
να κοινολογούνται, το συντοµότερο δυνατόν.
5.
Τυχόν παρατηρήσεις µετά την τελική κοινολόγηση λαµβάνονται υπόψη µόνον εφόσον παραληφθούν εντός προθεσµίας που
ορίζει η Επιτροπή σε κάθε περίπτωση, η οποία δεν µπορεί να είναι
βραχύτερη των δέκα ηµερών, λαµβανοµένου δεόντως υπόψη του
επείγοντος του θέµατος.
Άρθρο 19
Κοινοτικό συµφέρον
1.
Κάθε διαπίστωση σχετικά µε το κατά πόσον το κοινοτικό
συµφέρον επιβάλλει παρέµβαση πρέπει να βασίζεται σε συνολική
εκτίµηση όλων των ποικίλων συµφερόντων, συµπεριλαµβανοµένων
των συµφερόντων της εγχώριας βιοµηχανίας, των χρηστών και των
καταναλωτών· η διαπίστωση βάσει του παρόντος άρθρου είναι
δυνατόν να πραγµατοποιείται µόνον εφόσον έχει παρασχεθεί σε όλα
τα µέρη η δυνατότητα να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους,
σύµφωνα µε την παράγραφο 2. ∆εν µπορούν να εφαρµόζονται
µέτρα στις περιπτώσεις όπου οι αρχές, βάσει όλων των πληροφοριών που παρασχέθηκαν, καταλήγουν σαφώς στο συµπέρασµα ότι η
εφαρµογή των µέτρων αυτών αντίκειται προς το κοινοτικό συµφέρον.
2.
Προκειµένου να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις
ώστε οι αρχές να µπορούν να λαµβάνουν υπόψη τους όλες τις απόψεις και όλα τα στοιχεία, πριν αποφασίσουν αν η επιβολή µέτρων
εξυπηρετεί ή όχι το κοινοτικό συµφέρον, παρέχεται το δικαίωµα,
στους εισαγωγείς και τις αντιπροσωπευτικές τους ενώσεις και σε
αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των χρηστών και των καταναλωτών,
να µπορούν να αναγγέλλονται, εντός της προθεσµίας που τάσσεται
στην ανακοίνωση για την έναρξη έρευνας και να προσκοµίζουν
πληροφορίες στην Επιτροπή. Οι πληροφορίες αυτές ή κατάλληλες
περιλήψεις αυτών των πληροφοριών, ανακοινώνονται στα λοιπά
µέρη που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο, τα οποία έχουν
δικαίωµα να διατυπώνουν τυχόν παρατηρήσεις επ' αυτών.
3.
Τα µέρη τα οποία έχουν ενεργήσει σύµφωνα µε την παράγραφο 2 δύνανται να ζητούν να γίνουν δεκτά σε ακρόαση. Οι
αιτήσεις αυτές γίνονται δεκτές εφόσον υποβάλλονται εντός των
προθεσµιών που ορίζονται στην παράγραφο 2 και εφόσον αναφέρουν τους ιδιαίτερους λόγους οι οποίοι επιβάλλουν την ακρόαση,
σε σχέση µε το κοινοτικό συµφέρον.
4.
Τα µέρη που έχουν ενεργήσει σύµφωνα µε την παράγραφο 2
δύνανται να διατυπώνουν παρατηρήσεις σχετικά µε την εφαρµογή
των προσωρινών µέτρων που έχουν επιβληθεί. Οι παρατηρήσεις
αυτές πρέπει να παραλαµβάνονται εντός ενός µηνός από την έναρξη
εφαρµογής των εκάστοτε µέτρων, προκειµένου να ληφθούν υπόψη·
οι παρατηρήσεις αυτές ή η κατάλληλη περίληψή τους διατίθενται
στα άλλα µέρη που δικαιούνται να ανταπαντήσουν στις παρατηρήσεις αυτές.
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5. Η Επιτροπή εξετάζει τις πληροφορίες που της έχουν προσηκόντως υποβληθεί, καθώς και το βαθµό αντιπροσωπευτικότητάς
τους· τα αποτελέσµατα της εξέτασης αυτής, µαζί µε γνωµοδότηση
επί του βάσιµου των πληροφοριών αυτών, διαβιβάζονται στη συµβουλευτική επιτροπή. Η στάθµιση των απόψεων που εκφράζονται
στο πλαίσιο της συµβουλευτικής επιτροπής λαµβάνεται υπόψη από
την Επιτροπή για τη διατύπωση οποιασδήποτε πρότασης δυνάµει
του άρθρου 9.
6. Τα µέρη τα οποία έχουν ενεργήσει σύµφωνα µε την παράγραφο 2 δύνανται να ζητούν να τεθούν στη διάθεσή τους τα πραγµατικά περιστατικά και το σκεπτικό επί των οποίων είναι πιθανό να
στηρίζονται οι τελικές αποφάσεις. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται, στο µέτρο του δυνατού, και µε την επιφύλαξη τυχόν µεταγενέστερης αποφάσεως την οποία λαµβάνει η Επιτροπή ή το Συµβούλιο.
7. Μια πληροφορία λαµβάνεται υπόψη µόνον εφόσον θεµελιώνεται σε θετικά αποδεικτικά στοιχεία που τεκµηριώνουν την αξιοπιστία
της.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΑΣ

Άρθρο 20
Αρχές που διέπουν τις ποσοστώσεις και η σταδιακή
κατάργησή τους
1. Οι εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων καταγωγής Κίνας
γίνονται ελευθέρως, εκτός από έναν περιορισµένο αριθµό προϊόντων, καταγωγής Κίνας, τα οποία, λόγω της ευαισθησίας ορισµένων
τοµέων της κοινοτικής βιοµηχανίας, υπόκεινται σε ποσοτικές
ποσοστώσεις, σε κοινοτικό επίπεδο.
2. Οι ποσοστώσεις αυτές ισχύουν έως το 2005, στα ετήσια
επίπεδα που προβλέπονται στον πίνακα του παραρτήµατος I. Αυτό
το νέο παράρτηµα αντικαθιστά το παράρτηµα II του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 519/94.

Άρθρο 21
Χορήγηση αδειών εισαγωγής
1. Η µέθοδος χορήγησης για τις πρόσθετες ποσότητες για τα
έτη 2002 και 2003 που προκύπτουν από την αύξηση της ποσόστωσης που προβλέπεται στο παράρτηµα II του παρόντος κανονισµού και η κατάλληλη χρονική περίοδος για τη χρησιµοποίησή
τους, καθορίζονται µε κανονισµό της Επιτροπής.
2. Για τα επόµενα έτη, οι διαδικασίες που καθορίζονται µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 520/94 του Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου
1994, για τη θέσπιση διαδικασίας κοινοτικής διαχείρισης των ποσοτικών ποσοστώσεων (1), εφαρµόζονται για τη χορήγηση αδειών εισαγωγής για τις ποσοστώσεις που αναφέρει το παράρτηµα Ι.
(1) ΕΕ L 66 της 10.3.1994, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 138/96 (ΕΕ L 21 της 27.1.1996, σ.
6).
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ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22
Κατάργηση και τροποποίηση ορισµένων διατάξεων
1.
Το άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση, το άρθρο 1
παράγραφος 3, το παράρτηµα II που απαριθµεί τις ποσοστώσεις
για ορισµένα προϊόντα, καταγωγής Κίνας, το παράρτηµα III που
απαριθµεί τα προϊόντα από την Κίνα που υπόκεινται σε µέτρα παρακολούθησης και οι αναφορές του παραρτήµατος III στο άρθρο 1
παράγραφος 4, καθώς και στο άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο α)
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 519/94 καταργούνται.
2.
Η Αλβανία, η Γεωργία, η Κίνα, το Κιργιζιστάν, η Μολδαβία
και η Μογγολία διαγράφονται από το παράρτηµα I του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 519/94.
3.
Η Επιτροπή δύναται, ύστερα από διαβούλευση µε την επιτροπή που ιδρύθηκε βάσει του άρθρου 4 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 519/94, να τροποποιεί το παράρτηµα I του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 519/94, µε κανονισµό της Επιτροπής, µε στόχο τη διαγραφή
χωρών από τον κατάλογο των τρίτων χωρών που περιέχεται στο
παρόν παράρτηµα, όταν αυτές γίνουν µέλη του ΠΟΕ.
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Άρθρο 23
Τελικές διατάξεις

1. Ο παρών κανονισµός ισχύει υπό την επιφύλαξη της εφαρµογής των πράξεων για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών
ή των κοινοτικών ή εθνικών διοικητικών διατάξεων που απορρέουν
από τις πράξεις αυτές ή των ειδικών πράξεων που εφαρµόζονται
στα εµπορεύµατα που προκύπτουν από τη µεταποίηση γεωργικών
προϊόντων. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται συµπληρωµατικά
προς τις πράξεις αυτές.
2. Οι διατάξεις του τίτλου Ι δεν ισχύουν για τα προϊόντα για τα
οποία οι πράξεις αυτές, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1,
προβλέπουν την εφαρµογή ποσοτικών περιορισµών κατά την εισαγωγή.
3. Οι διατάξεις του τίτλου Ι εφαρµόζονται στα προϊόντα που
υπάγονται στις ποσοστώσεις οι οποίες ορίζονται στο παράρτηµα Ι,
ενόσω οι εν λόγω ποσοστώσεις βρίσκονται σε ισχύ.
4. Τα µέτρα που επιβάλλονται βάσει του παρόντος κανονισµού
εκπνέουν το αργότερο στις 11 ∆εκεµβρίου 2013.
Άρθρο 24
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο τίτλος Ι λήγει στις 11 ∆εκεµβρίου 2013.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Α.-Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Χρονοδιάγραµµα της σταδιακής κατάργησης των βιοµηχανικών ποσοστώσεων (εκτός των κλωστοϋφαντουργικών)
όσον αφορά τις εισαγωγές, καταγωγής Κίνας
Περιγραφή του προϊόντος

Υποδήµατα

Κωδικός ΕΣ/ΣΟ

2003

2004

2005

ex 6402 99 (1)

47 480 959

54 603 102

κατάργηση

6403 51
6403 59

3 712 459

4 269 328

κατάργηση

ex 6403 91 (1)
ex 6403 99 (1)

14 698 530

16 903 310

κατάργηση

ex 6404 11 (2)

22 106 953

25 422 996

κατάργηση

6404 19 10

38 683 955

44 486 548

κατάργηση

Επιτραπέζια σκεύη, σκεύη κουζίνας από πορσελάνη ή κεραµευτική ύλη

6911 10

73 139

84 110

κατάργηση

Κεραµικά επιτραπέζια σκεύη, σκεύη κουζίνας,
εκτός εκείνων από πορσελάνη ή κεραµευτική
ύλη

6912 00

55 334

63 634

κατάργηση

(1) Εκτός των υποδηµάτων που προϋποθέτουν ειδική τεχνολογία: υποδήµατα των οποίων η τιµή cif ανά ζεύγος δεν είναι κατώτερη από 9 ευρώ
και τα οποία χρησιµοποιούνται για αθλητικές δραστηριότητες, µε µονοκόµµατο ή αποτελούµενο από πολλά στρώµατα πέλµα, όχι µορφοποιηµένο µε έγχυση, από συνθετική ύλη ειδικά σχεδιασµένη για να απορροφά τους κραδασµούς κατακόρυφων ή πλευρικών κινήσεων και µε
τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως πάτους που περικλείουν ερµητικώς αέριο ή υγρό, µηχανικά µέσα τα οποία απορροφούν ή εξουδετερώνουν τους
κραδασµούς, ή υλικά όπως πολυµερή χαµηλής πυκνότητας.
(2) Εκτός:
α) των υποδηµάτων που έχουν κατασκευασθεί µε σκοπό την άσκηση αθλητικής δραστηριότητας και έχουν πέλµα όχι µορφοποιηµένο µε
έγχυση και τα οποία είναι ή µπορεί να είναι εφοδιασµένα µε µυτερά καρφιά, γάντζους, λουριά, ράβδους ή παρόµοιες διατάξεις·
β) των υποδηµάτων που προϋποθέτουν ειδική τεχνολογία: υποδήµατα των οποίων η τιµή cif ανά ζεύγος δεν είναι κατώτερη από 9 ευρώ και
τα οποία χρησιµοποιούνται για αθλητικές δραστηριότητες, µε µονοκόµµατο ή αποτελούµενο από πολλά στρώµατα πέλµα, όχι µορφοποιηµένο µε έγχυση, από συνθετική ύλη ειδικά σχεδιασµένη για να απορροφά τους κραδασµούς κατακόρυφων ή πλευρικών κινήσεων και
µε τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως πάτους που περικλείουν ερµητικώς αέριο ή υγρό, µηχανικά µέσα τα οποία απορροφούν ή εξουδετερώνουν
τους κραδασµούς, ή υλικά όπως πολυµερή χαµηλής πυκνότητας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Aύξηση των ποσοστώσεων για το 2002 και το 2003
Περιγραφή του προϊόντος

Κωδικός ΕΣ/ΣΟ

2002

2003

ex 6402 99 (1)

10,25 %

21,28 %

6403 51
6403 59

15,5 %

32,83 %

ex 6403 91 (1)
ex 6403 99 (1)

10,25 %

21,28 %

ex 6404 11 (2)

10,25 %

21,28 %

6404 19 10

10,25 %

21,28 %

Επιτραπέζια σκεύη, σκεύη κουζίνας από πορσελάνη ή κεραµευτική
ύλη

6911 10

32,25 %

52,09 %

Κεραµικά επιτραπέζια σκεύη, σκεύη κουζίνας, εκτός εκείνων από
πορσελάνη ή κεραµευτική ύλη

6912 00

32,25 %

52,09 %

Υποδήµατα

(1) Εκτός των υποδηµάτων που προϋποθέτουν ειδική τεχνολογία: υποδήµατα των οποίων η τιµή cif ανά ζεύγος δεν είναι κατώτερη από 9 ευρώ
και τα οποία χρησιµοποιούνται για αθλητικές δραστηριότητες, µε µονοκόµµατο ή αποτελούµενο από πολλά στρώµατα πέλµα, όχι µορφοποιηµένο µε έγχυση, από συνθετική ύλη ειδικά σχεδιασµένη για να απορροφά τους κραδασµούς κατακόρυφων ή πλευρικών κινήσεων και µε
τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως πάτους που περικλείουν ερµητικώς αέριο ή υγρό, µηχανικά µέσα τα οποία απορροφούν ή εξουδετερώνουν τους
κραδασµούς, ή υλικά όπως πολυµερή χαµηλής πυκνότητας.
2
( ) Εκτός:
α) των υποδηµάτων που έχουν κατασκευασθεί µε σκοπό την άσκηση αθλητικής δραστηριότητας και έχουν πέλµα όχι µορφοποιηµένο µε
έγχυση και τα οποία είναι ή µπορεί να είναι εφοδιασµένα µε µυτερά καρφιά, γάντζους, λουριά, ράβδους ή παρόµοιες διατάξεις·
β) των υποδηµάτων που προϋποθέτουν ειδική τεχνολογία: υποδήµατα των οποίων η τιµή cif ανά ζεύγος δεν είναι κατώτερη από 9 ευρώ και
τα οποία χρησιµοποιούνται για αθλητικές δραστηριότητες, µε µονοκόµµατο ή αποτελούµενο από πολλά στρώµατα πέλµα, όχι µορφοποιηµένο µε έγχυση, από συνθετική ύλη ειδικά σχεδιασµένη για να απορροφά τους κραδασµούς κατακόρυφων ή πλευρικών κινήσεων και
µε τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως πάτους που περικλείουν ερµητικώς αέριο ή υγρό, µηχανικά µέσα τα οποία απορροφούν ή εξουδετερώνουν
τους κραδασµούς, ή υλικά όπως πολυµερή χαµηλής πυκνότητας.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 428/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Φεβρουαρίου 2003
για την κατάρτιση της µεθόδου κατανοµής των πρόσθετων ποσοτήτων που προκύπτουν από την αύξηση
των ποσοστώσεων που επιφέρει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 427/2003 του Συµβουλίου στις κοινοτικές
ποσοτικές ποσοστώσεις του 2002 και 2003 για ορισµένα προϊόντα καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της
Κίνας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(5)

Τα µέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισµός είναι σύµφωνα
µε τη γνώµη της επιτροπής για τη διαχείριση των ποσοστώσεων που συστάθηκε µε το άρθρο 22 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 520/94,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 520/94 του Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 1994, για τη θέσπιση διαδικασίας κοινοτικής διαχείρισης των
ποσοτικών ποσοστώσεων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 138/96 (2), και ιδίως τα άρθρα 9 και 13,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1394/2001 της Επιτροπής, της 9ης Ιουλίου 2001, για τη θέσπιση διαδικασιών διαχείρισης των ποσοτικών
ποσοστώσεων για το 2002 όσον αφορά ορισµένα προϊόντα καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας (3),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1498/2002 της Επιτροπής, της 21ης
Αυγούστου 2002, για τη θέσπιση διαδικασιών διαχείρισης των
ποσοτικών ποσοστώσεων για το 2003 όσον αφορά ορισµένα
προϊόντα καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας (4),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1995/2001 (5) η Επιτροπή
προσδιόρισε τις ποσότητες που κατανέµονται στους εισαγωγείς δυνάµει των κοινοτικών ποσοτικών ποσοστώσεων του
2002 για ορισµένα προϊόντα καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας.

(2)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2077/2002 (6) η Επιτροπή
προσδιόρισε τις ποσότητες που κατανέµονται στους εισαγωγείς δυνάµει των κοινοτικών ποσοτικών ποσοστώσεων του
2003 για ορισµένα προϊόντα καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας.

(3)

Το άρθρο 21 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
427/2003 του Συµβουλίου, της 3ης Μαρτίου 2003, περί
τροποποιήσεως του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 519/94 του Συµβουλίου για το κοινό καθεστώς εισαγωγών από ορισµένες
τρίτες χώρες (7) προβλέπει ότι η Επιτροπή θα καθορίσει τη
µέθοδο κατανοµής για τις πρόσθετες ποσότητες για τα έτη
2002 και 2003 που προκύπτουν από την αύξηση των ποσοστώσεων που προβλέπεται στο παράρτηµα ΙΙ του ίδιου κανονισµού και κατάλληλη περίοδο για τη χρησιµοποίησή τους.

(4)

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

Συνεπώς, θα πρέπει να θεσπιστούν απλές διοικητικές διαδικασίες για να µπορέσουν οι κοινοτικοί εισαγωγείς να εισάγουν τις πρόσθετες ποσότητες που καθορίζει ο κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 427/2003·
ΕΕ L 66 της 10.3.1994, σ. 1.
ΕΕ L 21 της 27.1.1996, σ. 6.
ΕΕ L 187 της 10.7.2001, σ. 31.
ΕΕ L 225 της 22.8.2002, σ. 15.
ΕΕ L 271 της 12.10.2001, σ. 18.
ΕΕ L 319 της 23.11.2002, σ. 12.
Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οποιοσδήποτε εισαγωγέας ήταν κάτοχος άδειας εισαγωγής που
εκδόθηκε για το 2002 µε βάση τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1995/
2001, για προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΕΣ/ΣΟ
ex 6402 99, ex 6403 91, ex 6403 99, ex 6404 11 και
6404 19 10, έχει το δικαίωµα να εισάγει πρόσθετη ποσότητα
10,25 % της ποσότητας που αναφέρεται στην εν λόγω άδεια εισαγωγής. Οποιοσδήποτε εισαγωγέας ήταν κάτοχος άδειας εισαγωγής
που εκδόθηκε για το 2002 µε βάση τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1995/2001, για προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΕΣ/ΣΟ
6403 51 και 6403 59, έχει το δικαίωµα να εισάγει πρόσθετη
ποσότητα 15,5 % της ποσότητας που αναφέρεται στην εν λόγω
άδεια εισαγωγής. Οποιοσδήποτε εισαγωγέας ήταν κάτοχος άδειας
εισαγωγής που εκδόθηκε για το 2002 µε βάση τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1995/2001 για προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΕΣ/
ΣΟ 6911 10 και 6912 00, έχει το δικαίωµα να εισάγει πρόσθετη
ποσότητα 32,25 % της ποσότητας που αναφέρεται στην εν λόγω
άδεια εισαγωγής.

Άρθρο 2
Η αρµόδια αρχή εκδίδει συµπληρωµατική άδεια για τις πρόσθετες
ποσότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1.
Η συµπληρωµατική άδεια ισχύει έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2003 και
εκδίδεται δωρεάν, µε πιστοποίηση από την αρµόδια αρχή.

Άρθρο 3
Οποιοσδήποτε εισαγωγέας έχει άδεια εισαγωγής που εκδόθηκε για
το 2003 µε βάση τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2077/2002, για
προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΕΣ/ΣΟ ex 6402 99,
ex 6403 91, ex 6403 99, ex 6404 11 και 6404 19 10, έχει το
δικαίωµα να εισάγει πρόσθετη ποσότητα 21,28 % της ποσότητας
που αναφέρεται στην εν λόγω άδεια εισαγωγής. Οποιοσδήποτε εισαγωγέας έχει άδεια εισαγωγής που εκδόθηκε για το 2003 µε βάση
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2077/2002, για προϊόντα που υπάγονται
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στους κωδικούς ΕΣ/ΣΟ 6403 51 και 6403 59, έχει το δικαίωµα
να εισάγει πρόσθετη ποσότητα 32,83 % της ποσότητας που αναφέρεται στην εν λόγω άδεια εισαγωγής. Οποιοσδήποτε εισαγωγέας
έχει άδεια εισαγωγής που εκδόθηκε για το 2003 µε βάση τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2077/2002, για τα προϊόντα που υπάγονται
στους κωδικούς ΕΣ/ΣΟ 6911 10 και 6912 00, έχει το δικαίωµα
να εισάγει πρόσθετη ποσότητα 52,09 % της ποσότητας που αναφέρεται στην εν λόγω άδεια εισαγωγής.
Άρθρο 4
Για τους σκοπούς του άρθρου 3:

νέα άδεια περιλαµβάνουν στην προκειµένη περίπτωση τις
ποσότητες της άδειας που καταργήθηκε, προσαυξηµένες µε την
πρόσθετη ποσότητα που περιγράφεται στο άρθρο 3. Τα
προϊόντα που έχουν ήδη τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία αφαιρούνται,
— ή η αρµόδια αρχή εκδίδει συµπληρωµατική άδεια για τις πρόσθετες ποσότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3.
Η µνεία στην ισχύουσα άδεια και η έκδοση νέων αδειών πραγµατοποιούνται δωρεάν, µε πιστοποίηση από την αρµόδια αρχή.

— κάθε κάτοχος άδειας προσκοµίζει την άδεια εισαγωγής στην
αρµόδια αρχή που την εξέδωσε. Η αρµόδια αρχή ενσωµατώνει
στην άδεια µνεία που αναφέρει ότι η πρόσθετη ποσότητα
χορηγήθηκε στον κάτοχο της άδειας,
— ή κάθε κάτοχος άδειας προσκοµίζει την άδεια εισαγωγής στην
αρµόδια αρχή που την εξέδωσε και η αρµόδια αρχή καταργεί
την άδεια και εκδίδει νέα. Οι ποσότητες που αναφέρονται στη
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Άρθρο 5
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, 12 Φεβρουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Pascal LAMY

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 429/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Μαρτίου 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 8 Μαρτίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 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 7ης Μαρτίου 2003, για τον καθορισµό των κατ' αποκοπή τιµών κατά την
εισαγωγή για τον καθορισµό τιµών εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας ( )

Κατ' αποκοπή τιµή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052
204
212
624
999

154,9
68,5
125,1
138,6
121,8

0707 00 05

052
068
204
220
999

135,5
135,6
74,2
209,9
138,8

0709 10 00

220
999

86,6
86,6

0709 90 70

052
204
999

162,4
103,0
132,7

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
624
999

75,5
42,3
52,8
41,6
60,1
54,5

0805 50 10

052
600
999

58,6
60,8
59,7

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

039
388
400
404
512
524
528
720
728
999

111,1
103,3
92,6
102,6
81,4
82,5
97,0
125,3
107,5
100,4

0808 20 50

388
512
528
999

76,1
71,3
66,1
71,2

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».

L 65/16

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

8.3.2003

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 430/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Μαρτίου 2003
για τον καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή λευκής ζάχαρης και ακατέργαστης ζάχαρης σε
φυσική κατάσταση
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται ανά δύο εβδοµάδες.
Είναι δυνατόν να τροποποιηθεί στην ενδιάµεση χρονική
περίοδο.

(6)

Σύµφωνα µε το άρθρο 27 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο του
κανονισµού (EK) αριθ. 1260/2001, η κατάσταση της παγκόσµιας αγοράς ή οι ειδικές ανάγκες ορισµένων αγορών
µπορούν να καταστήσουν αναγκαία τη διαφοροποίηση της
επιστροφής για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1
του εν λόγω κανονισµού ανάλογα µε τον προορισµό.

(7)

Η σηµαντική και ταχεία αύξηση των προτιµησιακών εισαγωγών ζάχαρης από τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων από
την αρχή του έτους 2001, καθώς και των εξαγωγών
ζάχαρης από την Κοινότητα προς τις χώρες αυτές φαίνεται
να είναι τελείως τεχνητή.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
680/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 5
δεύτερο εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

∆υνάµει του άρθρου 27 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/
2001, η διαφορά µεταξύ των τιµών της διεθνούς αγοράς
των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος
1 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισµού και των τιµών των
προϊόντων αυτών εντός της Κοινότητας, δύναται να
καλυφθεί µε µια επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(8)

Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε κατάχρηση µε την επανεισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων του τοµέα της
ζάχαρης που έχουν επωφεληθεί επιστροφής κατά την εξαγωγή, πρέπει να µην καθοριστεί για το σύνολο των χωρών
των δυτικών Βαλκανίων εισφορά ή επιστροφή για τα
προϊόντα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό.

(2)

Κατά τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, οι επιστροφές
για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη, µη
µετουσιωµένες, που εξάγονται σε φυσική κατάσταση, πρέπει
να καθορισθούν αφού ληφθεί υπόψη η κατάσταση της κοινοτικής και της διεθνούς αγοράς ζάχαρης, και ιδίως τα
κοστολογικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 28 του
εν λόγω κανονισµού. Κατά το άρθρο αυτό πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και η οικονοµική πλευρά των προβλεποµένων
εξαγωγών.

(9)

Λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία αυτά
κατάσταση των αγορών στον τοµέα της
τις τιµές στο χρηµατιστήριο ή τις τιµές
κοινοτική και διεθνή αγορά, πρέπει να
στροφή στα κατάλληλα ποσά.

(10)

Η επιτροπή διαχείρισης της ζάχαρης δεν διατύπωσε γνώµη
στην προθεσµία που όρισε ο πρόεδρός της,

(3)

(4)

και την παρούσα
ζάχαρης και ιδίως
της ζάχαρης στην
καθορισθεί η επι-

Για την ακατέργαστη ζάχαρη, η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται για τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο. Αυτός ορίζεται στο παράρτηµα Ι σηµείο ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001. Η επιστροφή αυτή καθορίζεται, εξάλλου,
σύµφωνα µε το άρθρο 28 παράγραφος 4 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/2001. Η ζάχαρη candy ορίσθηκε στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2135/95 της Επιτροπής, της 7ης
Σεπτεµβρίου 1995, περί των λεπτοµερειών εφαρµογής της
χορηγήσεως των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τοµέα
της ζάχαρης (3). Το ποσό της επιστροφής που υπολογίζεται
κατ' αυτόν τον τρόπο, όσον αφορά την αρωµατισµένη ή
µετά προσθήκης χρωστικών ουσιών ζάχαρη, πρέπει να εφαρµοσθεί στην περιεκτικότητά τους σε σακχαρόζη και να καθορισθεί ως εκ τούτου ανά 1 % της περιεκτικότητας αυτής.

Οι επιστροφές που θα χορηγηθούν κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, σε φυσική κατάσταση και µη
µετουσιωµένων, καθορίζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα του
παρόντος κανονισµού.

Σε ειδικές περιπτώσεις, το ποσό της επιστροφής δύναται να
καθορίζεται από πράξεις διαφορετικής φύσεως.

Άρθρο 2

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 104 της 20.4.2002, σ. 26.
(3) ΕΕ L 214 της 8.9.1995, σ. 16.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΛΕΥΚΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Επιστροφή

1701 11 90 9100

S00

ευρώ/100 kg

40,25 (1)

1701 11 90 9910

S00

ευρώ/100 kg

40,25 (1)

1701 12 90 9100

S00

ευρώ/100 kg

40,25 (1)

1701 12 90 9910

S00

ευρώ/100 kg

40,25 (1)

1701 91 00 9000

S00

ευρώ/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού
προϊόντος

0,4375

1701 99 10 9100

S00

ευρώ/100 kg

43,75

1701 99 10 9910

S00

ευρώ/100 kg

43,75

1701 99 10 9950

S00

ευρώ/100 kg

43,75

1701 99 90 9100

S00

ευρώ/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού
προϊόντος

0,4375

Σηµείωση: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α», ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1).
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273
της 16.10.2001, σ. 6).
Οι άλλοι προορισµοί ορίζονται ως εξής:
S00: όλοι οι προορισµοί (τρίτες χώρες, άλλα εδάφη, τροφοδοσία και προορισµοί που εξοµοιούνται µε εξαγωγή από
την Κοινότητα) µε εξαίρεση την Αλβανία, την Κροατία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Σερβία και Μαυροβούνιο
(συµπεριλαµβάνεται το Κοσσυφοπέδιο, όπως ορίζεται από το ψήφισµα 1244 του Συµβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωµένων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999) και την Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, εκτός
για τη ζάχαρη που έχει ενσωµατωθεί στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β)
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συµβουλίου (ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29).
(1) Το παρόν ποσό εφαρµόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη αποδόσεως 92%. Αν η απόδοση της εξαγόµενης ακατέργαστης ζάχαρης αποκλίνει του
92%, το ποσό της εισφοράς που εφαρµόζεται υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1260/2001.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 431/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Μαρτίου 2003
για τον καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή σε φυσική κατάσταση για τα σιρόπια και ορισµένα
άλλα προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης
βάσεως, και των τιµών της λευκής ζάχαρης που διαπιστώνονται στη διεθνή αγορά, και αφετέρου η ανάγκη για
την επίτευξη ισορροπίας µεταξύ της χρησιµοποίησης των
προϊόντων των χωρών αυτών που προορίζονται για εµπόριο
τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
680/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 5
δεύτερο εδάφιο,

(5)

Κατά το άρθρο 30 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1260/2001 η εφαρµογή του ποσού βάσεως είναι
δυνατόν να περιορισθεί σε ορισµένα από τα προϊόντα που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του εν
λόγω κανονισµού.

(6)

Βάσει του άρθρου 27 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1260/2001, δύναται να προβλεφθεί επιστροφή κατά
την εξαγωγή σε φυσική κατάσταση των προϊόντων που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία στ), ζ)
και η) του εν λόγω κανονισµού. Το ύψος της επιστροφής
πρέπει να καθορίζεται για 100 χιλιόγραµµα ξηράς ουσίας,
λαµβανοµένων κυρίως υπόψη της επιστροφής που εφαρµόζεται κατά την εξαγωγή των προϊόντων που υπάγονται στον
κωδικό ΣΟ 1702 30 91, της επιστροφής που εφαρµόζεται
κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1260/2001 και των οικονοµικών πλευρών των προβλεποµένων εξαγωγών. Για τα προϊόντα που αναφέρονται
στα στοιχεία στ) και ζ) της παραγράφου 1, η επιστροφή
χορηγείται µόνο για τα προϊόντα που ανταποκρίνονται
στους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2135/95 και, για τα προϊόντα που αναφέρονται
στο στοιχείο η), η επιστροφή χορηγείται µόνο στα προϊόντα
που ανταποκρίνονται στους όρους που αναφέρονται στο
άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2135/95.

(7)

Οι επιστροφές που αναφέρονται ανωτέρω πρέπει να καθορίζονται κάθε µήνα. Είναι δυνατόν να τροποποιούνται ενδιάµεσα.

(8)

Σύµφωνα µε το άρθρο 27 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο του
κανονισµού (EK) αριθ. 1260/2001, η κατάσταση της παγκόσµιας αγοράς ή οι ειδικές ανάγκες ορισµένων αγορών
µπορούν να καταστήσουν αναγκαία τη διαφοροποίηση της
επιστροφής για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1
του εν λόγω κανονισµού ανάλογα µε τον προορισµό.

(9)

Η σηµαντική και ταχεία αύξηση των προτιµησιακών εισαγωγών ζάχαρης από τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων από
την αρχή του έτους 2001, καθώς και των εξαγωγών
ζάχαρης της Κοινότητας προς τις χώρες αυτές φαίνεται να
είναι τελείως τεχνητή.

(10)

Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε κατάχρηση µε την επανεισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων του τοµέα της
ζάχαρης που έχουν επωφεληθεί επιστροφής κατά την εξαγωγή, πρέπει να µην καθοριστεί για το σύνολο των χωρών
των δυτικών Βαλκανίων εισφορά ή επιστροφή για τα
προϊόντα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Κατά το άρθρο 27 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001,
η διαφορά µεταξύ των τιµών στη διεθνή αγορά των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο
δ) του εν λόγω κανονισµού και των τιµών των προϊόντων
αυτών µέσα στην Κοινότητα είναι δυνατόν να καλυφθεί µε
εξαγωγική επιστροφή.

(1)

(2)

Κατά το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2135/95 της
Επιτροπής, της 7ης Σεπτεµβρίου 1995, για τις λεπτοµέρειες
εφαρµογής της χορήγησης επιστροφών κατά την εξαγωγή
στον τοµέα της ζάχαρης (3), η επιστροφή για 100 χιλιόγραµµα των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/
2001 και αποτελούν το αντικείµενο εξαγωγής είναι ίση µε
το ποσό βάσεως πολλαπλασιαζόµενο επί την περιεκτικότητα
σε σακχαρόζη που διαπιστώθηκε για το εν λόγω προϊόν,
προσαυξανόµενο ενδεχοµένως µε την περιεκτικότητα σε
άλλα σάκχαρα υπολογιζόµενα σε σακχαρόζη. Η περιεκτικότητα αυτή σε σακχαρόζη που διαπιστώθηκε για το εν
λόγω προϊόν καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2135/95.

(3)

Κατά το άρθρο 30 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1260/2001, το ποσό βάσεως της επιστροφής για τη
σορβόζη που εξάγεται σε φυσική κατάσταση είναι ίσο µε το
ποσό βάσεως της επιστροφής µειωµένο κατά το εκατοστό
της επιστροφής στην ισχύουσα παραγωγή, σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1265/2001 της Επιτροπής, της 27ης
Ιουνίου 2001, για τη θέσπιση των λεπτοµερειών εφαρµογής
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου
σχετικά µε την επιστροφή στην παραγωγή για ορισµένα
προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης τα οποία χρησιµοποιούνται
στη χηµική βιοµηχανία (4), για τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα του τελευταίου αυτού κανονισµού.
Κατά το άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1260/2001 για τα άλλα προϊόντα που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του εν λόγω κανονισµού τα οποία εξάγονται σε φυσική κατάσταση, το ποσό
βάσεως της επιστροφής είναι ίσο µε το εκατοστό ενός ποσού
που καθορίζεται αφού ληφθεί υπόψη αφενός η διαφορά
µεταξύ της τιµής παρεµβάσεως για τη λευκή ζάχαρη, που
ισχύει στην πιο πλεονασµατική ζώνη της Κοινότητας κατά
τη διάρκεια του µήνα για τον οποίο καθορίσθηκε το ποσό

(4)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

178 της
104 της
214 της
178 της

30.6.2001, σ. 1.
20.4.2002, σ. 26.
8.9.1995, σ. 16.
30.6.2001, σ. 63.
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Λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία αυτά πρέπει να καθορισθούν οι επιστροφές για τα εν λόγω προϊόντα στα
κατάλληλα ποσά.

(12)

Η επιτροπή διαχείρισης της ζάχαρης δεν διατύπωσε γνώµη στην προθεσµία που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές που χορηγούνται κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, των προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία δ), στ), ζ) και η) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 καθορίζονται σύµφωνα
µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΣΗ, ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΓΙΑ ΤΑ ΣΙΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΛΛΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Επιστροφή

1702 40 10 9100

S00

ευρώ/100 kg ξηράς ουσίας

43,75 (1)

1702 60 10 9000

S00

ευρώ/100 kg ξηράς ουσίας

43,75 (1)

1702 60 80 9100

S00

ευρώ/100 kg ξηράς ουσίας

83,13 (2)

1702 60 95 9000

S00

ευρώ/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού
προϊόντος

1702 90 30 9000

S00

ευρώ/100 kg ξηράς ουσίας

1702 90 60 9000

S00

ευρώ/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού
προϊόντος

0,4375 (3)

1702 90 71 9000

S00

ευρώ/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού
προϊόντος

0,4375 (3)

1702 90 99 9900

S00

ευρώ/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού
προϊόντος

0,4375 (3) (4)

2106 90 30 9000

S00

ευρώ/100 kg ξηράς ουσίας

2106 90 59 9000

S00

ευρώ/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού
προϊόντος

0,4375 (3)
43,75 (1)

43,75 (1)
0,4375 (3)

Σηµείωση: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α», ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1).
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273
της 16.10.2001, σ. 6).
Οι άλλοι προορισµοί ορίζονται ως εξής:
S00: όλοι οι προορισµοί (τρίτες χώρες, άλλα εδάφη, τροφοδοσία και προορισµοί που εξοµοιούνται µε εξαγωγή από
την Κοινότητα) µε εξαίρεση την Αλβανία, την Κροατία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Σερβία και Μαυροβούνιο
(συµπεριλαµβάνεται το Κοσσυφοπέδιο, όπως ορίζεται από το ψήφισµα 1244 του Συµβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωµένων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999), και την Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, εκτός
για τη ζάχαρη που έχει ενσωµατωθεί στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β)
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συµβουλίου (ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29).
(1) Εφαρµόζεται µόνο στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2135/95.
(2) Εφαρµόζεται µόνο στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2135/95.
(3) Το ποσό βάσεως δεν εφαρµόζεται στα σιρόπια καθαρότητας κατώτερης του 85 % [κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2135/95]. Η περιεκτικότητα σε σακχαρόζη καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2135/95.
(4) Το ποσό δεν εφαρµόζεται στο προϊόν που ορίζεται στο σηµείο 2 του παραρτήµατος του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3513/92 (ΕΕ L 355 της
5.12.1992, σ. 12).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 432/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Μαρτίου 2003
για την τροποποίηση του κανονισµού (EK) αριθ. 1331/2002 περί διαρκούς διαγωνισµού στο πλαίσιο της
περιόδου εµπορίας 2002/2003 για τον προσδιορισµό των εισφορών ή/και των επιστροφών κατά την
εξαγωγή λευκής ζάχαρης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
1331/2002.

(6)

Λαµβάνοντας υπόψη τις ηµεροµηνίες των δηµοπρασιών
πρέπει να προβλεφθεί η άµεση έναρξη ισχύος του παρόντος
κανονισµού.

(7)

Η επιτροπή διαχείρισης της ζάχαρης δεν διατύπωσε γνώµη
στην προθεσµία που όρισε ο πρόεδρός της,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (EK) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
680/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 22 παράγραφος
2, το άρθρο 27 παράγραφοι 5 και 15 και το άρθρο 33 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 1 του κανονισµού (EK) αριθ. 1331/2002 της
Επιτροπής (3), προβλέπει το άνοιγµα διαρκούς διαγωνισµού
για τον καθορισµό των εισφορών κατά την εξαγωγή ή/και
των επιστροφών κατά την εξαγωγή λευκής ζάχαρης για
όλους τους προορισµούς.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 27 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο του
κανονισµού (EK) αριθ. 1260/2001, η κατάσταση της παγκόσµιας αγοράς ή οι ειδικές ανάγκες ορισµένων αγορών
µπορούν να καταστήσουν αναγκαία τη διαφοροποίηση της
επιστροφής για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1
του εν λόγω κανονισµού ανάλογα µε τον προορισµό.

(3)

Η σηµαντική και ταχεία αύξηση των προτιµησιακών εισαγωγών ζάχαρης από τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων από
την αρχή του έτους 2001, καθώς και των εξαγωγών
ζάχαρης της Κοινότητας προς τις χώρες αυτές φαίνεται να
είναι τελείως τεχνητή.

(4)

Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε κατάχρηση µε την επανεισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων του τοµέα της
ζάχαρης που έχουν επωφεληθεί επιστροφής κατά την εξαγωγή, πρέπει να µην καθοριστεί για το σύνολο των χωρών
των δυτικών Βαλκανίων εισφορά ή επιστροφή για τα
προϊόντα που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1331/2002.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του κανονισµού (EK) αριθ. 1331/
2002, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. ∆ιεξάγεται διαρκής διαγωνισµός για τον καθορισµό των
εισφορών κατά την εξαγωγή ή/και των επιστροφών κατά την
εξαγωγή λευκής ζάχαρης που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ
1701 99 10 για όλους τους προορισµούς µε εξαίρεση την
Αλβανία, την Κροατία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Σερβία
και Μαυροβούνιο (*) και την Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας. Κατά τη διάρκεια του διαρκούς αυτού
διαγωνισµού, διεξάγονται επί µέρους διαγωνισµοί.
(*) Συµπεριλαµβανοµένου του Κοσσυφοπεδίου, όπως ορίζεται
από το ψήφισµα 1244 του Συµβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωµένων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999.»
Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη τροποποιούν τις προκηρύξεις διαγωνισµών για να
τις καταστήσουν σύµφωνες µε τη διάταξη που προβλέπεται στο
άρθρο 1.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 104 της 20.4.2002, σ. 26.
(3) ΕΕ L 195 της 24.7.2002, σ. 6.

L 65/22

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

8.3.2003

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 433/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Μαρτίου 2003
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή µακρόσπερµου λευκασµένου ρυζιού Β καταγωγής ορισµένων τρίτων χωρών στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1898/2002
προσφορά η οποία ευρίσκεται στο επίπεδο της µέγιστης
επιστροφής κατά την εξαγωγή ή σε κάποιο κατώτερο
επίπεδο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

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

(2)

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

(3)

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

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή µακρόσπερµου λευκασµένου ρυζιού Β προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών, καθορίζεται
βάσει προσφορών που έχουν υποβληθεί από τις 3 έως τις 6 Μαρτίου 2003, σε 287,00 EUR/t, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1898/2002.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 8 Μαρτίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
287 της 25.10.2002, σ. 11.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
299 της 1.11.2002, σ. 18.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 434/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Μαρτίου 2003
σχετικά µε τις προσφορές που υποβλήθηκαν για την αποστολή µακρόσπερµου αποφλοιωµένου ρυζιού Β
προς τη νήσο Ρεϋνιόν, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1895/
2002
(3)

Λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που προβλέπονται στα
άρθρα 2 και 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2692/89, δεν
ενδείκνυται να καθορισθεί η µέγιστη επιδότηση.

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως αγοράς της όρυζας (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 411/
2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 1,

(4)

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

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2692/89 της Επιτροπής, της 6ης
Σεπτεµβρίου 1989, περί λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής σχετικά
µε τις αποστολές ρυζιού στη Ρεϋνιόν (3), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1453/1999 (4), και ιδίως το άρθρο 9
παράγραφος 1,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

∆εν δίδεται συνέχεια στις προσφορές που υποβλήθηκαν από τις 3
έως τις 6 Μαρτίου 2003 στο πλαίσιο της δηµοπρασίας της επιδότησης για την αποστολή µακρόσπερµου αποφλοιωµένου ρυζιού
Β του κωδικού ΣΟ 1006 20 98 προς τη νήσο Ρεϋνιόν, που αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1895/2002.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1895/2002 της Επιτροπής ( ),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιδότηση κατά την αποστολή ρυζιού προς τη νήσο Ρεϋνιόν.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2692/89, βάσει των προσφορών που υποβλήθηκαν, η Επιτροπή δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασίσει να µη δοθεί συνέχεια στη δηµοπρασία.

5

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 8 Μαρτίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
261 της 7.9.1989, σ. 8.
167 της 2.7.1999, σ. 19.
299 της 1.11.2002, σ. 18.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 435/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Μαρτίου 2003
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή λευκασµένου ρυζιού µε προορισµό ορισµένες
τρίτες χώρες µε στρογγυλούς κόκκους στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1896/2002
προσφορά η οποία ευρίσκεται στο επίπεδο της µέγιστης
επιστροφής κατά την εξαγωγή ή σε κάποιο κατώτερο
επίπεδο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

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

(2)

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

(3)

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

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή λευκασµένου ρυζιού µε
στρογγυλούς κόκκους προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών,
καθορίζεται βάσει προσφορών που έχουν υποβληθεί από τις 3 έως
τις 6 Μαρτίου 2003 σε 160,00 EUR/t στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1896/2002.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 8 Μαρτίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
287 της 25.10.2002, σ. 5.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
299 της 1.11.2002, σ. 18.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 436/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Μαρτίου 2003
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στρογγυλόσπερµου, µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1897/2002
προσφορά η οποία ευρίσκεται στο επίπεδο της µέγιστης
επιστροφής κατά την εξαγωγή ή σε κάποιο κατώτερο
επίπεδο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(2)

(3)

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

(4)

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

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

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

Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού προορισµού ορισµένων τρίτων
χωρών, καθορίζεται βάσει προσφορών που έχουν υποβληθεί από τις
3 έως τις 6 Μαρτίου 2003 σε 165,00 EUR/t, στοπλαίσιο της
δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1897/
2002.

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 8 Μαρτίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
287 της 25.10.2002, σ. 8.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
299 της 1.11.2002, σ. 18.
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
της 15ης Ιανουαρίου 2003
για το διορισµό του Ευρωπαίου ∆ιαµεσολαβητή (*)
(2003/158/ΕΚ, Ευρατόµ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ:

έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 21 δεύτερο εδάφιο
και το άρθρο 195,
έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο
107 ∆,
έχοντας υπόψη την απόφασή του της 9ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε το καθεστώς και τους γενικούς όρους
άσκησης των καθηκόντων του ∆ιαµεσολαβητή (1), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση της 14ης Μαρτίου
2002 (2),
έχοντας υπόψη το άρθρο 177 του κανονισµού του,
έχοντας υπόψη τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν (3),
έχοντας υπόψη τις ψηφοφορίες κατά τις συνεδριάσεις του της 14ης και 15ης Ιανουαρίου 2003,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Ο κ. Νικηφόρος ∆ΙΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ διορίζεται Ευρωπαίος ∆ιαµεσολαβητής, µε ισχύ από 1ης Απριλίου 2003.
Στρασβούργο, 15 Ιανουαρίου 2003.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος
P. COX

(*) Η απόφαση αυτή ακυρώνει και αντικαθιστά την απόφαση 2003/103/ΕΚ, Ευρατόµ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΕ L 43
της 18.2.2003, σ. 43).
(1) ΕΕ L 113 της 4.5.1994, σ. 15.
(2) ΕΕ L 92 της 9.4.2002, σ. 13.
(3) ΕΕ C 213 της 7.9.2002, σ. 10.
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης ∆εκεµβρίου 2002
για τη σύναψη της συµφωνίας εταιρικής σχέσης µεταξύ των µελών της οµάδας των κρατών της Αφρικής,
της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της,
αφετέρου, που υπογράφηκε στην Κοτονού, στις 23 Ιουνίου 2000
(2003/159/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(5)

Η συµφωνία εταιρικής σχέσης θα πρέπει να εγκριθεί,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 310, σε συνδυασµό µε το άρθρο 300 παράγραφος 2
πρώτο εδάφιο δεύτερη πρόταση και το άρθρο 300 παράγραφος 3,
την πρόταση της Επιτροπής (1),

Άρθρο 1

τη σύµφωνη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( ),
2

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύµφωνα µε το άρθρο 96 της συµφωνίας εταιρικής σχέσης
µεταξύ των µελών της οµάδας των κρατών της Αφρικής, της
Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των κρατών µελών της, αφετέρου, που
υπογράφηκε στην Κοτονού, στις 23 Ιουνίου 2000 (3),
εφεξής αποκαλούµενης «συµφωνία εταιρικής σχέσης», το
µέρος το οποίο θεωρεί ότι το άλλο µέρος δεν εκπληρώνει
υποχρέωση όσον αφορά ένα από τα ουσιαστικά στοιχεία που
αναφέρονται στο άρθρο 9, µπορεί να καλεί το άλλο µέρος
σε διαβουλεύσεις, και, σε ορισµένες περιπτώσεις, να λαµβάνει τα ενδεδειγµένα µέτρα, µεταξύ άλλων, και εφόσον χρειάζεται, να προβαίνει σε µερική ή πλήρη αναστολή της εφαρµογής της συµφωνίας εταιρικής σχέσης έναντι του εν λόγω
µέρους.
Σύµφωνα µε το άρθρο 97 της συµφωνίας εταιρικής σχέσης,
το µέρος το οποίο θεωρεί ότι συντρέχει σηµαντική περίπτωση δωροδοκίας µπορεί να καλεί το άλλο µέρος σε διαβουλεύσεις και, σε ορισµένες περιπτώσεις, να λαµβάνει τα
ενδεδειγµένα µέτρα, µεταξύ άλλων, και εφόσον χρειάζεται,
να προβαίνει σε µερική ή πλήρη αναστολή της εφαρµογής
της Συµφωνίας εταιρικής σχέσης έναντι του εν λόγω µέρους.

(3)

Θα πρέπει να υιοθετηθεί αποτελεσµατική διαδικασία όταν
υπάρχει η πρόθεση να ληφθούν ενδεδειγµένα µέτρα δυνάµει
των άρθρων 96 ή 97 της συµφωνίας εταιρικής σχέσης,

(4)

Η θέση της Κοινότητας όσον αφορά αίτηµα για παρεκκλίσεις
από τους κανόνες καταγωγής, όπως ορίζεται στο πρωτόκολλο αριθ. 1 της συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ
καθορίζεται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις της
απόφασης 2000/399/ΕΚ του Συµβουλίου (4).

(1) ΕΕ C 240 E της 28.8.2001, σ. 5.
(2) Σύµφωνη γνώµη, η οποία δόθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2002 (δεν έχει
ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3.
(4) ΕΕ L 151 της 24.6.2000, σ. 16.

Η συµφωνία εταιρικής σχέσης µεταξύ των µελών της οµάδας των
κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός,
και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της, αφετέρου, που υπογράφηκε στην Κοτονού, στις 23 Ιουνίου 2000, καθώς
και τα συνηµµένα σε αυτήν παραρτήµατα και πρωτόκολλα καθώς
και οι δηλώσεις στις οποίες προβαίνει µονοµερώς η Κοινότητα ή
από κοινού µε άλλα µέρη, και οι οποίες επισυνάπτονται στην τελική
πράξη, εγκρίνονται εξ ονόµατος της Κοινότητας.
Τα κείµενα της συµφωνίας εταιρικής σχέσης, των παραρτηµάτων,
των πρωτοκόλλων και της τελικής πράξης επισυνάπτονται στην
παρούσα απόφαση (5).
Άρθρο 2
Ο πρόεδρος του Συµβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το ή τα
πρόσωπα που είναι αρµόδια να καταθέσουν το έγγραφο εγκρίσεως,
όπως απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 93, παράγραφος 2 της συµφωνίας εταιρικής σχέσης εξ ονόµατος της Κοινότητας.
Άρθρο 3
1. Εφόσον, κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής ή κράτους
µέλους, το Συµβούλιο θεωρεί ότι ένα κράτος ΑΚΕ παραλείπει
εκπληρώσει υποχρέωση που αφορά ένα από τα ουσιώδη στοιχεία
που αναφέρονται στο άρθρο 9 της συµφωνίας εταιρικής σχέσης ή
σε σηµαντικές περιπτώσεις δωροδοκίας, το εν λόγω κράτος ΑΚΕ
καλείται, εκτός από την περίπτωση ειδικής έκτακτης ανάγκης, σε
διεξαγωγή διαβουλεύσεων σύµφωνα µε τα άρθρα 96 και 97 της
συµφωνίας εταιρικής σχέσης.
Το Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία.
Στις διαβουλεύσεις, η Κοινότητα εκπροσωπείται από την προεδρία
του Συµβουλίου και την Επιτροπή.
(5) ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3.
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2.
Εάν, κατά τη λήξη των προθεσµιών που ορίζονται στα άρθρα
96 και 97 για τις διαβουλεύσεις και παρά όλες τις προσπάθειες,
δεν έχει εξευρεθεί λύση, ή, αµέσως, στην περίπτωση έκτακτης
ανάγκης ή άρνησης διεξαγωγής διαβουλεύσεων, το Συµβούλιο
δύναται, δυνάµει των άρθρων αυτών, να αποφασίσει, µε ειδική
πλειοψηφία, µετά από πρόταση της Επιτροπής, να λάβει τα ενδεδειγµένα µέτρα, και µεταξύ άλλων, να προβεί σε µερική αναστολή.
Το Συµβούλιο αποφασίζει οµόφωνα στην περίπτωση πλήρους αναστολής της εφαρµογής της συµφωνίας εταιρικής σχέσης όσον
αφορά το σχετικό κράτος ΑΚΕ.
Τα µέτρα αυτά εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι τη στιγµή κατά την
οποία το Συµβούλιο έχει ολοκληρώσει την εφαρµοστέα διαδικασία,
όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, για να λάβει απόφαση σχετικά µε την τροποποίηση ή την ανάκληση των µέτρων που
θεσπίσθηκαν προηγουµένως, ή, οσάκις ενδείκνυται, για την περίοδο
που αναφέρεται στην απόφαση.
Προς τον σκοπό αυτό, το Συµβούλιο επανεξετάζει τακτικά και,
τουλάχιστον, ανά εξάµηνο τα ανωτέρω µέτρα.
Ο πρόεδρος του Συµβουλίου κοινοποιεί τα µέτρα που θεσπίσθηκαν
µε τον τρόπο αυτό στο ενδιαφερόµενο κράτος ΑΚΕ και στο Συµβούλιο των Υπουργών, πριν να τεθούν σε ισχύ.

8.3.2003

Η απόφαση του Συµβουλίου δηµοσιεύεται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν τα µέτρα θεσπισθούν
αµέσως, απευθύνεται σχετική κοινοποίηση στο κράτος ΑΚΕ και στο
Συµβούλιο των Υπουργών συγχρόνως µε την πρόσκληση για την
πραγµατοποίηση διαβουλεύσεων.
3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενηµερώνεται πλήρως και αµέσως
σχετικά µε κάθε απόφαση που λαµβάνεται δυνάµει των παραγράφων
1 και 2.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 19 ∆εκεµβρίου 2002.
Για το Συµβούλιο
Η Πρόεδρος
L. ESPERSEN
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Μαρτίου 2003
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου αναφορικά µε τη χρήση των ουσιών halon 1301 και halon 1211
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 691]
(2003/160/ΕΚ)
τέτοιου στρατιωτικού εξοπλισµού ώστε να χρησιµοποιείται
halon 1301 αντί halon 1211 θα ήταν δαπανηρή και επιπλέον επιζήµια σε σχέση µε την προστασία της στιβάδας του
όζοντος, αφού η halon 1301 έχει δυναµικό καταστροφής
όζοντος τριπλάσιο εκείνου της halon 1211. Ακόµη, η µεταφορά χρηµατοδοτικών πόρων για τη µετατροπή εξοπλισµού
ώστε να χρησιµοποιείται halon 1301 θα επιβράδυνε πιθανότατα την ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων οι οποίες να µην
συντελούν στην καταστροφή του όζοντος. Εποµένως, η
χρησιµοποίηση halon 1211 για την προστασία χώρων που
προορίζονται για το προσωπικό και των µηχανοστασίων σε
χερσαία στρατιωτικά οχήµατα και θαλάσσια σκάφη πρέπει να
προστεθεί στον κατάλογο των εξαιρούµενων χρήσεων ουσιών
halons του παραρτήµατος VII του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2037/2000.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, για τις ουσίες
που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2039/2000 (2),
και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 4 σηµείο iv),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Στο πλαίσιο της επανεξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο
4 παράγραφος 4 σηµείο iv) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2037/2000, και αφού συζήτησε µε εκπροσώπους στρατιωτικών και άλλων συµφερόντων, η Επιτροπή κατέληξε στα
ακόλουθα πορίσµατα αναφορικά µε τη χρήση των ουσιών
halon 1301 και halon 1211.
Η halon 1301 χρησιµοποιείται ως υλικό δηµιουργίας αδρανούς ατµόσφαιρας στις δεξαµενές καυσίµου των µαχητικών
αεροσκαφών F-16. ∆εν υπάρχουν σήµερα διαθέσιµες εναλλακτικές λύσεις µέσω των οποίων να είναι δυνατή η κατάσβεση πυρκαγιάς και η καταστολή έκρηξης µε σχέση όγκου
προς βάρος τέτοια που να είναι αποδεκτή για δηµιουργία
αδρανούς ατµόσφαιρας σε δεξαµενές καυσίµου µαχητικών
αεροσκαφών. Εναλλακτική λύση εγκατεστηµένη και επιχειρησιακή σε µαχητικό F-16 είναι απίθανο να υπάρχει διαθέσιµη
στο προβλεπτό µέλλον και πάντως όχι νωρίτερα από τις 31
∆εκεµβρίου 2003, οπότε θα πρέπει να έχουν παροπλιστεί
όλα τα µη εξαιρούµενα συστήµατα πυροπροστασίας όπως
προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 σηµείο v) του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000. Θα πρέπει, συνεπώς, να
προστεθεί η ουσία halon 1301 στον κατάλογο των εξαιρούµενων χρήσεων halons του παραρτήµατος VII του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000.
Τόσο η halon 1301 όσο και η halon 1211 χρησιµοποιούνται σε χερσαία στρατιωτικά οχήµατα και θαλάσσια σκάφη
για την προστασία χώρων που προορίζονται για το προσωπικό και των µηχανοστασίων. Εντούτοις, µόνον η χρήση
halon 1301 καλύπτεται από την εξαίρεση που προβλέπεται
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2037/2000. Η µετατροπή

(1) ΕΕ L 244 της 29.9.2000, σ. 1.
(2) ΕΕ L 244 της 29.9.2000, σ. 26.

(4)

Συνεπώς, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 πρέπει να
τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής του άρθρου 18 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα VII του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 αντικαθίσταται από το παράρτηµα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2003.
Για την Επιτροπή
Margot WALLSTRÖM

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το παράρτηµα VII του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
Κρίσιµης σηµασίας χρήσεις ουσιών halons
Η ουσία halon 1301 χρησιµοποιείται:
— σε αεροσκάφη για την προστασία θαλάµων πληρώµατος, ατράκτων των κινητήρων, χώρων φορτίου και ξηρού φορτίου και
για τη δηµιουργία αδρανούς ατµόσφαιρας στις δεξαµενές καυσίµου,
— σε χερσαία στρατιωτικά οχήµατα και θαλάσσια σκάφη για την προστασία χώρων που προορίζονται για το προσωπικό και των
µηχανοστασίων,
— για τη δηµιουργία αδρανούς ατµόσφαιρας σε κατειληµµένους χώρους όπου θα µπορούσε να σηµειωθεί έκλυση εύφλεκτων
υγρών ή/και αερίων σε στρατιωτικό εξοπλισµό, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του τοµέα των υγρών καυσίµων και του πετροχηµικού τοµέα γενικότερα, και σε φορτηγά πλοία που ήδη υπάρχουν,
— για τη δηµιουργία αδρανούς ατµόσφαιρας σε ήδη υπάρχοντα επανδρωµένα κέντρα επικοινωνίας και ελέγχου των ενόπλων
δυνάµεων ή άλλων, ζωτικής σηµασίας για την εθνική ασφάλεια,
— για τη δηµιουργία αδρανούς ατµόσφαιρας σε χώρους όπου ενδέχεται να εµφανιστεί κίνδυνος διασποράς ραδιενεργού
υλικού,
— στη σήραγγα της Μάγχης και σε συναφείς εγκαταστάσεις και τροχαίο υλικό.
Η ουσία halon 1211 χρησιµοποιείται:
— σε χερσαία στρατιωτικά οχήµατα και θαλάσσια σκάφη για την προστασία χώρων που προορίζονται για το προσωπικό και των
µηχανοστασίων,
— σε φορητούς πυροσβεστήρες και σε σταθερό πυροσβεστικό εξοπλισµό για κινητήρες αεροσκαφών,
— σε αεροσκάφη για την προστασία θαλάµων πληρώµατος, ατράκτων των κινητήρων, χώρων φορτίου και ξηρού φορτίου,
— σε πυροσβεστήρες για την προσωπική ασφάλεια επαγγελµατιών πυροσβεστών που καλούνται να αντιµετωπίσουν την πυρκαγιά στο αρχικό της στάδιο,
— σε πυροσβεστήρες στρατιωτικών και αστυνοµικών δυνάµεων για χρήση επί προσώπων.»
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Μαρτίου 2003
για καθορισµό για το έτος 2003 ενδεικτικής κατανοµής µεταξύ των κρατών µελών των πόρων του κοινοτικού Ταµείου Καπνού για τη χρηµατοδότηση των µέτρων που αναφέρονται στα άρθρα 13 και 14 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2182/2002
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 704]
(2003/161/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να καθοριστεί η κατανοµή στα
κράτη µέλη τα οποία αφορά το διαθέσιµο ποσό σύµφωνα µε
το άρθρο 17 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2182/2002.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης καπνού,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, για την κοινή οργάνωση αγοράς του ακατέργαστου
καπνού (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 546/2002 (2), και ιδίως το άρθρο 14α,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Τα άρθρα 13 και 14 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2182/
2002 της Επιτροπής, της 6ης ∆εκεµβρίου 2002, για τις
λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2075/
92 του Συµβουλίου όσον αφορά το κοινοτικό Ταµείο
Καπνού (3) προβλέπει µέτρα για την προώθηση του επαναπροσανατολισµού της παραγωγής καπνού. Τα µέτρα αυτά
χρηµατοδοτούνται από το κοινοτικό Ταµείο Καπνού το
οποίο συστήνεται από το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2075/92.
Το συνολικό ποσό που είναι διαθέσιµο για το κοινοτικό
Ταµείο Καπνού, για το 2003, ανέρχεται σε 19 εκατ. ευρώ,
από τα οποία τα µισά πρέπει να χρησιµοποιηθούν για τη
χρηµατοδότηση ειδικών µέτρων που θα βοηθήσουν τους
καπνοπαραγωγούς να στραφούν σε άλλες καλλιέργειες ή
άλλες οικονοµικές δραστηριότητες που δηµιουργούν θέσεις
απασχόλησης καθώς και για τη χρηµατοδότηση σχετικών
µελετών.

(1) ΕΕ L 215 της 30.7.1992, σ. 70.
(2) ΕΕ L 84 της 28.3.2002, σ. 4.
(3) ΕΕ L 331 της 7.12.2002, σ. 16.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η ενδεικτική κατανοµή µεταξύ των κρατών µελών των πόρων του
κοινοτικού Ταµείου Καπνού για τη χρηµατοδότηση των µέτρων που
αναφέρονται στα άρθρα 13 και 14 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2182/2002 είναι, για το 2003, αυτή που καθορίζεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Η ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΑ ΚΡΆΤΗ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΚΑΠΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003
(σε ευρώ)
Κράτος µέλος

Ενδεικτική κατανοµή για το 2003
90 % των ποσοτήτων που εξαγοράστηκαν
οριστικά στο πλαίσιο των ποσοστώσεων

10 % του εθνικού εγγυηµένου ορίου

Αξία

Αξία

Ιταλία

4 858 080

360 415

Ελλάδα

3 366 035

346 290

Ισπανία

0

117 466

195 277

16 838

Γαλλία

0

71 418

Γερµανία

0

31 657

Βέλγιο

59 197

4 400

Αυστρία

71 411

1 518

8 550 000

950 000

Βάση

Πορτογαλία

Σύνολο

