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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 669/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 8ης Απριλίου 2003
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1035/2001 για τη θέσπιση συστήµατος τεκµηρίωσης
των αλιευµάτων του Dissostichus spp.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 37,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1035/2001 του Συµβουλίου, της
22ας Μαΐου 2001, για τη θέσπιση συστήµατος τεκµηρίωσης
των αλιευµάτων Dissostichus spp., έθεσε σε εφαρµογή το
σύστηµα τεκµηρίωσης αλιευµάτων που υιοθετήθηκε από την
Επιτροπή για τη διατήρηση της θαλάσσιας πανίδας και
χλωρίδας της Ανταρκτικής, η οποία στο εξής καλείται
CCAMLR, κατά τη δέκατη όγδοη ετήσια συνεδρίασή της
του Νοεµβρίου 1999.
Κατά την εικοστή ετήσια συνεδρίασή της του Νοεµβρίου
2001 (3), και την εικοστή πρώτη ετήσια συνεδρίασή της του
Νοεµβρίου 2002, η CCAMLR ενέκρινε έναν αριθµό τροποποιήσεων στο σύστηµα προκειµένου, µεταξύ άλλων, να καταπολεµηθούν οι εσφαλµένες αναφορές και να βελτιωθεί ο
έλεγχος των εξαγωγών και θέσπισε διαδικασία για την
πώληση ή τη διάθεση των κατασχεθέντων αλιευµάτων.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1035/2001 θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1035/2001 τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 2
Πεδίο εφαρ µο γ ής
1.
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού εφαρµόζονται σε
όλα τα αλιεύµατα του Dissostichus spp. που υπάγονται στους
κωδικούς
Taric
0302 69 88 00,
0303 79 88 10,
0303 79 88 90, 0304 20 88 10 και 0304 20 88 90:
α) τα οποία εκφορτώνονται ή µεταφορτώνονται από κοινοτικά
αλιευτικά σκάφη, ή
(1) ΕΕ C 291 E της 26.11.2002, σ. 217.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 12.2.2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί
στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 1.

β) εισάγονται στην Κοινότητα ή εξάγονται και επανεξάγονται
από την Κοινότητα.
2.
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού δεν εφαρµόζονται στα παρεµπίπτοντα αλιεύµατα του Dissostichus spp. που
αλιεύονται µε µηχανότρατες στην ανοιχτή θάλασσα εκτός της
ζώνης της CCAMLR.
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως παρεµπίπτοντα αλιεύµατα του Dissostichus spp. νοείται ποσότητα
του Dissostichus spp. που αντιπροσωπεύει έως το 5 % του
συνολικού αλιεύµατος όλων των ειδών και έως 50 τόνους για
ολόκληρο το αλιευτικό ταξίδι ενός σκάφους.
3.
Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 είναι δυνατόν να
τροποποιηθεί προκειµένου να εφαρµοστούν τα µέτρα
διατήρησης της CCAMLR, τα οποία καθίστανται δεσµευτικά
για την Κοινότητα, σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται
στο άρθρο 25 παράγραφος 3.»
2. Στο άρθρο 9, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Αφού διαπιστώσει, µε τη χρήση εκθέσεων δεδοµένων
που προέκυψαν από απαραβίαστο σύστηµα παρακολούθησης
σκαφών µέσω δορυφόρου (CVMS), ότι η περιοχή αλιείας και
τα προς εκφόρτωση ή µεταφόρτωση αλιεύµατα, όπως εµφαίνονται στην έκθεση του σκάφους, έχουν επακριβώς καταχωρισθεί και είναι σύµφωνα µε την άδεια αλιείας του σκάφους,
το κράτος µέλος σηµαίας διαβιβάζει στον πλοίαρχο έναν
αριθµό επιβεβαίωσης χρησιµοποιώντας το ταχύτερο ηλεκτρονικό µέσο.
Ο πλοίαρχος εγγράφει τον αριθµό επιβεβαίωσης στο έγγραφο
αλιευµάτων.»
3. Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 13
1.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να καθορίσουν την προέλευση κάθε Dissostichus spp.
που εισάγεται στο έδαφός τους ή εξάγεται από το έδαφός τους
και να προσδιορίσουν εάν τα είδη αυτά αλιεύθηκαν σύµφωνα
µε τα µέτρα διατήρησης της CCAMLR, εφόσον τα εν λόγω
είδη προέρχονται από τη ζώνη CCAMLR.
2.
Εάν ένα κράτος µέλος έχει λόγους να πιστεύει ότι οι
εκφορτώσεις ή οι εισαγωγές αλιευµάτων Dissostichus spp. τα
οποία δηλώθηκαν ότι αλιεύθηκαν στην ανοικτή θάλασσα εκτός
της ζώνης CCAMLR στην πραγµατικότητα προέρχονται από
την εν λόγω ζώνη, το κράτος µέλος ζητά από το κράτος
σηµαίας να διενεργήσει πρόσθετο έλεγχο του εγγράφου
αλιευµάτων µε τη χρήση, µεταξύ άλλων, εκθέσεων δεδοµένων
που παρέχονται από το VMS.
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Εάν το κράτος µέλος, παρά το αίτηµα αυτό, παραλείψει να
αποδείξει ότι το έγγραφο αλιευµάτων ελέγχθηκε µε τη χρήση
δεδοµένων VMS, το έγγραφο αλιευµάτων θεωρείται ως άκυρο
ab initio και απαγορεύεται η εισαγωγή και εξαγωγή των
αλιευµάτων Dissostichus spp.
3.
Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν αµελλητί την Επιτροπή και
τα άλλα κράτη µέλη για οποιαδήποτε περίπτωση που τα αποτελέσµατα των πρόσθετων ελέγχων που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 δείχνουν ότι τα αλιεύµατα δεν αλιεύθηκαν
σύµφωνα µε τα µέτρα διατήρησης της CCAMLR και τα σχετικά µέτρα που λήφθηκαν από το κράτος µέλος.»
4. Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 15
1.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε
να διασφαλίζεται ότι κάθε φορτίο του Dissostichus spp. που
εισάγεται στο έδαφός τους ή εξάγεται από το έδαφός τους
συνοδεύεται από ένα ή περισσότερα επικυρωµένα για εξαγωγή
ή επανεξαγωγή έγγραφα αλιευµάτων που αντιστοιχούν στη
συνολική ποσότητα του Dissostichus spp. που περιλαµβάνεται
στο φορτίο.
2.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι τελωνειακές αρχές
τους ή οι λοιποί αρµόδιοι επίσηµοι υπάλληλοι να ζητούν και
να εξετάζουν τα έγγραφα κάθε φορτίου Dissostichus spp. που
εισάγεται στο έδαφός του ή εξάγεται από το έδαφός τους προκειµένου να επαληθεύουν ότι περιλαµβάνουν ένα ή περισσότερα επικυρωµένα για εξαγωγή η επανεξαγωγή έγγραφα
αλιευµάτων, που αντιστοιχούν στη συνολική ποσότητα του
Dissostichus spp. που περιλαµβάνεται στο φορτίο. Οι εν λόγω
αρχές ή υπάλληλοι µπορούν επίσης να εξετάζουν το περιεχόµενο κάθε φορτίου προκειµένου να επαληθεύουν τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο εν λόγω έγγραφο ή έγγραφα.
3.
Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για οποιαδήποτε περίπτωση που τα αποτελέσµατα των ελέγχων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δείχνουν ότι δεν τηρήθηκαν
οι απαιτήσεις τεκµηρίωσης που προβλέπονται στον παρόντα
κανονισµό.
4.
Ως επικυρωµένο για εξαγωγή έγγραφο αλιευµάτων του
Dissostichus spp. θεωρείται το έγγραφο το οποίο:
α) περιλαµβάνει όλες τις πληροφορίες που προβλέπονται στο
παράρτηµα Ι καθώς και όλες τις απαιτούµενες υπογραφές,
και
β) περιλαµβάνει πιστοποιητικό υπογεγραµµένο και σφραγισµένο από επίσηµο υπάλληλο του κράτους εξαγωγής, ο
οποίος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται στο έγγραφο.»
5. Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 17
Η εισαγωγή και η εξαγωγή του Dissostichus spp. απαγορεύεται εάν η συγκεκριµένη παρτίδα δεν συνοδεύεται από έγγραφο
αλιευµάτων.»
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6. Το άρθρο 20 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 20
1.
Το κράτος µέλος σηµαίας διαβιβάζει αµελλητί, µε το
ταχύτερο ηλεκτρονικό µέσο που διαθέτει, στη γραµµατεία της
CCAMLR τα αντίγραφα που αναφέρονται στα άρθρα 10 και
12, µε κοινοποίηση στην Επιτροπή.
2.
Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν αµελλητί, µε το ταχύτερο
ηλεκτρονικό µέσο που διαθέτουν, στη Γραµµατεία αντίγραφο
των επικυρωµένων για εξαγωγή ή επανεξαγωγή εγγράφων
καθώς και των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 22α, µε
κοινοποίηση στην Επιτροπή.»
7. Το άρθρο 22 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 22
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο στις
15 Μαρτίου, στις 15 Ιουνίου, στις 15 Σεπτεµβρίου και στις
15 ∆εκεµβρίου κάθε έτους, τα δεδοµένα που προκύπτουν από
τα έγγραφα αλιευµάτων σχετικά µε την προέλευση, τον προορισµό και την ποσότητα του Dissostichus spp. που εισάχθηκε
στο έδαφός της ή εξάχθηκε από το έδαφός τους.
Κάθε έτος η Επιτροπή διαβιβάζει τα δεδοµένα σχετικά µε την
προέλευση και την ποσότητα στη γραµµατεία της CCAMLR.»
8. Παρεµβάλλεται το ακόλουθο κεφάλαιο VIα:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIα

Πώληση κατασχεθέντων αλιευµάτων
Άρθρο 22α
Εάν ένα κράτος µέλος πρέπει να πωλήσει ή να διαθέσει φορτία
Dissostichus spp. που έχουν κατασχεθεί, εκδίδει ειδικά επικυρωµένο έγγραφο αλιευµάτων. Το εν λόγω έγγραφο αλιευµάτων
περιλαµβάνει δήλωση η οποία προσδιορίζει τους λόγους της
επικύρωσης αυτής και περιγράφει τις περιστάσεις υπό τις
οποίες τα κατασχεθέντα αλιεύµατα διατίθενται στο εµπόριο.
Στο µέτρο του δυνατού τα κράτη µέλη διασφαλίζουν τη µη
αποκόµιση οικονοµικού οφέλους από την πώληση ή τη
διάθεση των αλιευµάτων αυτών από τους δράστες των παράνοµων αλιευτικών δραστηριοτήτων.»
9. Στο άρθρο 24, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή του άρθρου 8
παράγραφος 2 στοιχείο δ), του άρθρου 9, του άρθρου 10
παράγραφος 3, του άρθρου 11, του άρθρου 12 παράγραφος
3, του άρθρου 13 παράγραφος 2 και του άρθρου 15 λαµβάνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 25 παράγραφος
2.»
10. Το παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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L 97/3

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Λουξεµβούργο, 8 Απριλίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Γ. ∆ΡΥΣ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 670/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 8ης Απριλίου 2003
για τη θέσπιση ειδικών µέτρων σχετικά µε την αγορά στον τοµέα της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής
προέλευσης
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(6)

Η διάθεση της αιθυλικής αλκοόλης που προέρχεται από
αλκολογόνα γεωργικά προϊόντα τα οποία υπήρξαν αντικείµενο µέτρων παρέµβασης ή άλλων ειδικών µέτρων, καλύπτεται από ειδικές διαδικασίες στο πλαίσιο των σχετικών κανονισµών, για να εξασφαλισθεί ένας θεµιτός ανταγωνισµός και
να αποφευχθεί οιαδήποτε διαταραχή της παραδοσιακής
αγοράς αλκοόλης.

(7)

Η εισαγωγή ειδικών για την Κοινότητα µέτρων στον τοµέα
της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης συνεπάγεται
τη θέσπιση ενός καθεστώτος συναλλαγών στα εξωτερικά
σύνορα αυτής. Ένα καθεστώς συναλλαγών το οποίο συνεπάγεται καθεστώς εισαγωγικών δασµών δύναται, κατ' αρχήν, να
σταθεροποιήσει την κοινοτική αγορά. Το εν λόγω καθεστώς
συναλλαγών θα πρέπει να στηρίζεται στις συµφωνίες που
έχουν συναφθεί στο πλαίσιο των πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης.

(8)

Για να είναι δυνατή η συνεχής παρακολούθηση της κινήσεως
των συναλλαγών, πρέπει να προβλεφθεί δυνατότητα καθιέρωσης ενός συστήµατος πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής, το οποίο θα προβλέπει τη σύσταση εγγύησης για την
εξασφάλιση της πραγµατοποίησης των εργασιών για τις
οποίες ζητούνται τα εν λόγω πιστοποιητικά. Το σύστηµα
αυτό θα πρέπει επίσης να επεκταθεί ώστε να καλύπτει τα
προϊόντα µε βάση την αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης που εισάγονται µε τους κωδικούς ΣΟ 2208 χύδην,
τα οποία έχουν όλα τα χαρακτηριστικά της αιθυλικής
αλκοόλης γεωργικής προέλευσης, έτσι ώστε να είναι δυνατός
ο αποτελεσµατικός έλεγχος των εισαγωγών αυτών των
προϊόντων.

(9)

Είναι σκόπιµο να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρµοδιότητα
ανοίγµατος και διαχείρισης δασµολογικών ποσοστώσεων που
προκύπτουν από διεθνείς συµφωνίες που έχουν συναφθεί
σύµφωνα µε τη συνθήκη ή σύµφωνα µε άλλες νοµοθετικές
πράξεις του Συµβουλίου.

(10)

Πέραν του καθεστώτος που προαναφέρθηκε, θα πρέπει να
προβλεφθεί, κατά το µέτρο που είναι αναγκαίο για την καλή
λειτουργία του, δυνατότητα ρύθµισης της προσφυγής στο
καθεστώς που αποκαλείται καθεστώς ενεργητικής τελειοποίησης και, κατά το µέτρο που το απαιτεί η αγορά, απαγόρευση της προσφυγής στο καθεστώς αυτό.

(11)

Το καθεστώς των δασµών επιτρέπει να µην εφαρµόζονται
άλλα προστατευτικά µέτρα στα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας. Ωστόσο, ο µηχανισµός της εσωτερικής αγοράς και
των δασµών µπορεί, υπό εξαιρετικές περιστάσεις, να µην λειτουργήσει. Προκειµένου, σε τέτοιες περιπτώσεις, να µη µείνει
η κοινοτική αγορά ανυπεράσπιστη µπροστά στις διαταραχές
που ενδέχεται να προκύψουν, πρέπει να µπορεί η Κοινότητα
να λαµβάνει ταχέως όλα τα αναγκαία µέτρα. Τα µέτρα αυτά
θα πρέπει να είναι σύµφωνα προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συµφωνίες που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο
του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
τα άρθρα 36 και 37,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η λειτουργία και η ανάπτυξη της κοινής αγοράς των γεωργικών προϊόντων πρέπει να συνοδεύονται από τη θέσπιση
µιας κοινής γεωργικής πολιτικής και αυτή πρέπει να περιλαµβάνει κυρίως κατάλληλα µέτρα τα οποία µπορούν να
λάβουν διάφορες µορφές ανάλογα µε τα προϊόντα.

(2)

Η κοινή γεωργική πολιτική αποσκοπεί στην επίτευξη των
στόχων του άρθρου 33 της συνθήκης. Ο στόχος αυτός
µπορεί να επιτευχθεί µε τη θέσπιση µέσων που επιτρέπουν
µια καλύτερη παρακολούθηση της εξέλιξης της αγοράς,
τόσο σε εσωτερικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εξωτερικού
εµπορίου.

(3)

Η µεταποίηση ορισµένων γεωργικών πρώτων υλών σε αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης συνδέεται στενά µε την
οικονοµία των εν λόγω πρώτων υλών και µπορεί να συµβάλει σε µεγάλο ποσοστό στην αξιοποίησή τους. Η µεταποίηση
αυτή ενίοτε παρουσιάζει όλως ιδιαίτερο οικονοµικό και κοινωνικό ενδιαφέρον για την οικονοµία ορισµένων περιφερειών
της Κοινότητας, ενίοτε δε αντιπροσωπεύει ένα µη αµελητέο
τµήµα των εσόδων των παραγωγών των εν λόγω πρώτων
υλών. Σε άλλες περιπτώσεις επιτρέπει την εξάλειψη προϊόντων µη ικανοποιητικής ποιότητας, καθώς και συγκυριακών
πλεονασµάτων, που ενδέχεται να δηµιουργήσουν πρόσκαιρες
δυσκολίες στην οικονοµία ορισµένων προϊόντων.

(4)

(5)

Είναι αναγκαίο να δηµιουργηθεί ένα πλαίσιο ειδικών µέτρων
για την αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης το οποίο
θα επιτρέπει, τη συλλογή οικονοµικών δεδοµένων και την
ανάλυση στατιστικών πληροφοριών προκειµένου να εξασφαλισθεί η παρακολούθηση της αγοράς. Στο βαθµό που η
αγορά της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης συνδέεται µε την αγορά της αιθυλικής αλκοόλης εν γένει, είναι
σκόπιµο να υπάρχουν επίσης πληροφορίες σχετικές µε την
αγορά αιθυλικής αλκοόλης µη γεωργικής προέλευσης.
Η παρακολούθηση της εξέλιξης της αγοράς στον τοµέα της
αιθυλικής αλκοόλης απαιτεί να ανακοινώνουν τα κράτη µέλη
στην Επιτροπή τα απαραίτητα στοιχεία προκειµένου αυτή να
προσδιορίζει το ισοζύγιο της εν λόγω αγοράς.

(1) ΕΕ C 180 Ε της 26.6.2001, σ. 146.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 13 Ιουνίου 2002 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ C 260 της 17.9.2001, σ. 33.
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(13)
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Η δηµιουργία µιας ενιαίας αγοράς θα µπορούσε να καταστεί
επισφαλής από τη χορήγηση ορισµένων ενισχύσεων. Θα
πρέπει κατά συνέπεια η ισχύς των διατάξεων της συνθήκης
που διέπουν την αξιολόγηση των ενισχύσεων που χορηγούνται από τα κράτη µέλη και την απαγόρευση αυτών που
είναι ασυµβίβαστες µε την κοινή αγορά, να επεκταθεί στον
τοµέα της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης.
∆εδοµένης της ιδιαίτερης κατάστασης στη Γερµανία, όπου οι
εθνικές ενισχύσεις χορηγούνται σε µεγάλο αριθµό µικρών
παραγωγών αλκοόλης δυνάµει των ειδικών όρων του γερµανικού µονοπωλίου αλκοόλης, θα πρέπει να επιτραπεί, για
περιορισµένο χρονικό διάστηµα, η συνέχιση της χορήγησης
της εν λόγω ενίσχυσης. Θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί η
υποβολή έκθεσης στο τέλος της περιόδου αυτής σχετικά µε
τη λειτουργία της παρέκκλισης, συνοδευόµενης από κατάλληλες προτάσεις.
Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφαση 1999/
468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον
καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1).

(14)

Τα µέτρα που θεσπίζονται µε τον παρόντα κανονισµό θα
πρέπει να λαµβάνουν υπόψη, παράλληλα και κατά τον ενδεδειγµένο τρόπο, τους στόχους που ορίζουν τα άρθρα 33
και 131 της συνθήκης.

(15)

Τα µέτρα που θεσπίζονται µε τον παρόντα κανονισµό θα
πρέπει επίσης να µη θίγουν τις συµφωνίες που έχουν
συναφθεί σύµφωνα µε το άρθρο 300 παράγραφος 2 της
συνθήκης, ιδίως δε όσες αποτελούν µέρος της συµφωνίας
περί συστάσεως του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, και
ειδικότερα τη συµφωνία σχετικά µε τα τεχνικά εµπόδια στο
εµπόριο.

(16)

(17)

Για να εξασφαλισθεί η σωστή λειτουργία του καθεστώτος,
θα πρέπει να επιτραπεί στην Επιτροπή να θεσπίζει µεταβατικά
µέτρα. Θα πρέπει επίσης να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να
επιλύει ειδικά πρακτικά προβλήµατα επί προσωρινής και
εξαιρετικής βάσης.
Κατά την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού δεν θα πρέπει
να θεσπίζονται µέτρα που θα είχαν ως αποτέλεσµα τη
δηµιουργία διακρίσεων µεταξύ της αιθυλικής αλκοόλης
γεωργικής προέλευσης και της αιθυλικής αλκοόλης µη
γεωργικής προέλευσης,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής
1.
Στον τοµέα της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης
λαµβάνονται ειδικά µέτρα που εφαρµόζονται στα ακόλουθα
προϊόντα:
Κωδικός ΣΟ

ex 220 71 00 0

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Αιθυλική αλκοόλη µη µετουσιωµένη, µε κατ' όγκο
αλκοολικό τίτλο 80 % vol ή περισσότερο, παραγόµενη
από γεωργικά προϊόντα περιλαµβανόµενα στο παράρτηµα Ι της συνθήκης

(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

Κωδικός ΣΟ

L 97/7
Περιγραφή των εµπορευµάτων

ex 2207 20 00

Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγµατα µετουσιωµένα,
όλων των αλκοολικών τίτλων, που παράγονται από
γεωργικά προϊόντα περιλαµβανόµενα στο παράρτηµα Ι
της συνθήκης

ex 2208 90 91
και
ex 2208 90 99

Αιθυλική αλκοόλη µη µετουσιωµένη, µε κατ' όγκο
αλκοολικό τίτλο κάτω του 80 % vol, παραγόµενη από
γεωργικά προϊόντα περιλαµβανόµενα στο παράρτηµα Ι
της συνθήκης

2. Το άρθρο 4 εφαρµόζεται επίσης για τα προϊόντα µε βάση την
αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης των κωδικών ΣΟ 2208,
τα οποία κυκλοφορούν συσκευασµένα σε δοχεία περιεκτικότητας
άνω των δύο λίτρων και έχουν όλα τα χαρακτηριστικά αιθυλικής
αλκοόλης όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 1.
Άρθρο 2
Τρόπος παραγωγής
Ο τρόπος παραγωγής και τα χαρακτηριστικά µιας αιθυλικής
αλκοόλης που παράγεται από συγκεκριµένο γεωργικό προϊόν περιλαµβανόµενο στο παράρτηµα Ι της συνθήκης, µπορούν να καθορισθούν µε τη διαδικασία του άρθρου 12 παράγραφος 2.
Άρθρο 3
Πληροφοριακά στοιχεία
1. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τα ακόλουθα
στοιχεία:
— παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης, σε εκατόλιτρα καθαρής αλκοόλης (ΕΚΑ), ταξινοµηµένη κατά χρησιµοποιούµενο αλκοολογόνο προϊόν,
— όγκος διατεθείσας αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης
σε ΕΚΑ, ταξινοµηµένης κατά τοµείς προορισµού,
— αποθέµατα αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης που
διαθέτουν στο τέλος του προηγούµενου έτους,
— εκτιµήσεις για την παραγωγή του τρέχοντος έτους.
Οι λεπτοµερείς διατάξεις για τη διαβίβαση αυτών των στοιχείων,
ιδίως όσον αφορά τη συχνότητα διαβίβασης και τον ορισµό των
τοµέων προορισµού, καθορίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 12
παράγραφος 2.
2. Βάσει των ανωτέρω πληροφοριών και άλλων διαθέσιµων στοιχείων, η Επιτροπή διαπιστώνει το κοινοτικό ισοζύγιο της αγοράς
αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης του προηγούµενου
έτους και προβαίνει σε εκτίµηση του ισοζυγίου του τρέχοντος
έτους.
3. Το κοινοτικό ισοζύγιο περιλαµβάνει επίσης στοιχεία σχετικά
µε την αιθυλική αλκοόλη µη γεωργικής προέλευσης. Το ακριβές
περιεχόµενο και ο τρόπος συλλογής αυτών των στοιχείων καθορίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 12 παράγραφος 2.
Ως «αιθυλική αλκοόλη µη γεωργικής προέλευσης» νοούνται τα
προϊόντα των κωδικών ΣΟ 2207, 2208 90 91 και 2208 90 99, τα
οποία δεν παράγονται από ειδικό γεωργικό προϊόν περιλαµβανόµενο στο παράρτηµα Ι της συνθήκης.
4. Η Επιτροπή ανακοινώνει στα κράτη µέλη τα εν λόγω ισοζύγια.
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Άρθρο 4
Πιστοποιητικά εισαγωγής και εξαγωγής
1.
Για την εισαγωγή στην Κοινότητα των προϊόντων που απαριθµούνται στο άρθρο 1 είναι δυνατόν να απαιτηθεί η προσκόµιση
πιστοποιητικού εισαγωγής. Για την εξαγωγή των προϊόντων που
απαριθµούνται στο ανωτέρω άρθρο µπορεί να απαιτηθεί η προσκόµιση πιστοποιητικού εξαγωγής.
2.
Το πιστοποιητικό εκδίδεται από τα κράτη µέλη σε κάθε ενδιαφερόµενο που υποβάλλει σχετική αίτηση, ανεξάρτητα από τον τόπο
εγκατάστασής του στην Κοινότητα, µε την επιφύλαξη των διατάξεων που θεσπίζονται για την εφαρµογή του άρθρου 6. Το πιστοποιητικό ισχύει σε ολόκληρη την Κοινότητα.
3.
Για την έκδοση του πιστοποιητικού χρειάζεται να συσταθεί
εγγύηση µε την οποία εξασφαλίζεται η εκπλήρωση της υποχρέωσης
εισαγωγής ή εξαγωγής κατά την περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού, και η οποία, πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας, καταπίπτει, εν
όλω ή εν µέρει, αν δεν πραγµατοποιηθεί η συναλλαγή εντός της
περιόδου αυτής ή εφόσον πραγµατοποιηθεί εν µέρει.

15.4.2003

4. Οι λεπτοµερείς διατάξεις, περί των οποίων η παράγραφος 1,
προβλέπουν άνοιγµα των ποσοστώσεων σε ετήσια βάση, αν
χρειασθεί, σύµφωνα µε την κατάλληλη κλιµάκωση, καθορίζουν την
εφαρµοστέα µέθοδο διαχείρισης και περιλαµβάνουν, ενδεχοµένως:
α) διατάξεις εγγυώµενες το είδος, την προέλευση και την καταγωγή
του προϊόντος·
β) διατάξεις σχετικά µε την αναγνώριση του εγγράφου που επιτρέπει την εξακρίβωση των εγγυήσεων που αναφέρονται στο στοιχείο α)·
γ) τους όρους έκδοσης και την περίοδο ισχύος των πιστοποιητικών
εισαγωγής.
Άρθρο 7
Καθεστώς ενεργητικής τελειοποίησης

4.
Η περίοδος ισχύος των πιστοποιητικών και οι άλλες λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 12 παράγραφος 2.

Κατά το µέτρο που είναι αναγκαίο για την εύρυθµη λειτουργία της
αγοράς στον τοµέα της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης,
η Επιτροπή µπορεί, µε τη διαδικασία του άρθρου 12 παράγραφος
2, να αποκλείσει πλήρως ή εν µέρει την προσφυγή στο καθεστώς
ενεργητικής τελειοποίησης προκειµένου για τα προϊόντα του
άρθρου 1.

Άρθρο 5

Άρθρο 8

Εφαρµογή των δασµών του κοινού δασµολογίου

Ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας

Πλην αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισµού, οι δασµοί
του κοινού δασµολογίου εφαρµόζονται για τα προϊόντα που απαριθµούνται στο άρθρο 1.

1. Οι γενικοί κανόνες για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας και οι ειδικοί κανόνες για την εφαρµογή της εφαρµόζονται στην κατάταξη των προϊόντων που υπάγονται στον παρόντα
κανονισµό· η δασµολογική ονοµατολογία που προκύπτει από την
εφαρµογή του παρόντος κανονισµού χρησιµοποιείται και στο κοινό
δασµολόγιο.

Άρθρο 6
∆ασµολογικές ποσοστώσεις
1.
Τις δασµολογικές ποσοστώσεις για τα προϊόντα που απαριθµούνται στο άρθρο 1, οι οποίες απορρέουν από τις συµφωνίες που
έχουν συναφθεί σύµφωνα µε το άρθρο 300 της συνθήκης ή βάσει
µιας άλλης πράξης του Συµβουλίου, ανοίγει και διαχειρίζεται η
Επιτροπή σύµφωνα µε λεπτοµερείς διατάξεις που θεσπίζονται µε τη
διαδικασία του άρθρου 12 παράγραφος 2.
2.
Για τη διαχείριση των δασµολογικών ποσοστώσεων µπορεί να
εφαρµοσθεί µια από τις ακόλουθες µεθόδους ή συνδυασµός αυτών:
α) βάσει της χρονολογικής σειράς υποβολής των αιτήσεων (κατ'
εφαρµογή της µεθόδου «ο πρώτος αφιχθείς εξυπηρετείται
πρώτος»)·
β) κατανοµή κατ' αναλογία των ποσοτήτων που ζητούνται κατά
την υποβολή των αιτήσεων (σύµφωνα µε τη µέθοδο της «ταυτόχρονης εξέτασης»)·
γ) βάσει των παραδοσιακών ρευµάτων συναλλαγών (σύµφωνα µε τη
µέθοδο «παραδοσιακοί/νεοαφιχθέντες» εισαγωγείς).
Είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί και κάθε άλλη πρόσφορη µέθοδος,
εφόσον δεν οδηγεί σε διακρίσεις µεταξύ των ενδιαφερόµενων επιχειρηµατιών.
3.
Η χρησιµοποιούµενη µέθοδος διαχείρισης λαµβάνει µεν
υπόψη, ενδεχοµένως, τις ανάγκες εφοδιασµού της κοινοτικής
αγοράς και την ανάγκη διαφύλαξης της ισορροπίας της, συγχρόνως
όµως µπορεί να εµπνέεται από µεθόδους που εφαρµόσθηκαν στο
παρελθόν προκειµένου για ποσοστώσεις αντίστοιχες εκείνων που
αναφέρονται στην παράγραφο 1, µε την επιφύλαξη των δασµών
που απορρέουν από τις συµφωνίες που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο
των εµπορικών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης.

2. Πλην αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισµού ή διατάξεων που θεσπίζονται δυνάµει αυτού, στο εµπόριο µε τις τρίτες
χώρες απαγορεύεται:
α) η είσπραξη οιουδήποτε τέλους µε ισοδύναµο προς δασµό αποτέλεσµα·
β) η εφαρµογή οιουδήποτε ποσοτικού περιορισµού ή µέτρου ισοδύναµου αποτελέσµατος.
Άρθρο 9
Μέτρα επείγοντος χαρακτήρος
1. Αν, στην Κοινότητα, η αγορά ενός ή περισσοτέρων εκ των
προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 υποστεί ή κινδυνεύει να
υποστεί, λόγω εισαγωγών ή εξαγωγών, σοβαρές διαταραχές που
µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τους στόχους του άρθρου 33 της
συνθήκης, είναι δυνατόν να εφαρµοσθούν κατάλληλα µέτρα στις
συναλλαγές µε τις τρίτες χώρες έως ότου παύσει να υφίσταται η
διαταραχή ή η απειλή διαταραχής.
Για να εκτιµηθεί κατά πόσον η κατάσταση δικαιολογεί την εφαρµογή αυτών των µέτρων, λαµβάνονται ειδικότερα υπόψη οι ποσότητες για τις οποίες έχουν εκδοθεί ή ζητηθεί πιστοποιητικά εισαγωγής
και τα στοιχεία που εµφαίνονται στο ισοζύγιο της περιόδου.
Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 37
παράγραφος 2 της συνθήκης, θεσπίζει τους γενικούς κανόνες για
την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου και ορίζει τις περιπτώσεις και τα όρια εντός των οποίων τα κράτη µέλη µπορούν να
λάβουν συντηρητικά µέτρα.
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2.
Εφόσον προκύψει η κατάσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή, ύστερα από αίτηση ενός κράτους µέλους ή
µε δική της πρωτοβουλία, αποφασίζει τα αναγκαία µέτρα, τα οποία
ανακοινώνονται στα κράτη µέλη και τυγχάνουν άµεσης εφαρµογής.
Εφόσον ένα κράτος µέλος υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή, αυτή
αποφασίζει εντός των τριών εργάσιµων ηµερών που ακολουθούν
την παραλαβή της αίτησης.

L 97/9

προθεσµιών κοινοποίησής τους και της διάδοσης των συγκεντρωθέντων στοιχείων, καθορίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 12
παράγραφος 2.
Άρθρο 12
∆ιαδικασία Επιτροπής

3.
Κάθε κράτος µέλος µπορεί να παραπέµψει στο Συµβούλιο το
µέτρο που απεφάσισε η Επιτροπή εντός προθεσµίας τριών εργάσιµων ηµερών από την ανακοίνωσή του. Το Συµβούλιο συνέρχεται
αµέσως· µπορεί, µε ειδική πλειοψηφία, να επικυρώσει, να τροποποιήσει ή να ακυρώσει το σχετικό µέτρο εντός προθεσµίας ενός
µηνός από την ηµέρα της παραποµπής.
4.
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται τηρουµένων
των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διεθνείς συµφωνίες που
έχουν συναφθεί σύµφωνα µε το άρθρο 300 παράγραφος 2 της
συνθήκης.

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή διαχείρισης οίνων
(εφεξής καλούµενη «επιτροπή») η οποία θεσπίσθηκε µε το άρθρο 74
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 (2).
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι ένας µήνας.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
Άρθρο 13

Άρθρο 10
Εθνικές ενισχύσεις
1.
Τα άρθρα 87, 88 και 89 της συνθήκης εφαρµόζονται στην
παραγωγή και στο εµπόριο των προϊόντων που υπάγονται στον
παρόντα κανονισµό.

Η επιτροπή µπορεί να εξετάσει κάθε άλλο θέµα που θέτει ο πρόεδρός της, είτε µε δική του πρωτοβουλία είτε ύστερα από αίτηση
του εκπροσώπου ενός κράτους µέλους.
Άρθρο 14
Τήρηση της συνθήκης και των διεθνών συµφωνιών

2.
Με την επιφύλαξη του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 26/62, περί
εφαρµογής ορισµένων κανόνων ανταγωνισµού στην παραγωγή και
την εµπορία γεωργικών προϊόντων (1), η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται έως τις 31 ∆εκεµβρίου
2010 από τη Γερµανία στο πλαίσιο του µονοπωλίου αλκοόλης για
προϊόντα τα οποία εµπορεύεται, έπειτα από περαιτέρω µεταποίηση,
το µονοπώλιο, όπως η αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης
που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης. Το συνολικό
ποσό της εν λόγω ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τα 110 εκατοµµύρια
ευρώ το χρόνο.

Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται λαµβανοµένων υπόψη, παράλληλα και κατά τον ενδεδειγµένο τρόπο, των στόχων που προβλέπονται στα άρθρα 33 και 131 της συνθήκης.

3.
Η Γερµανία υποβάλλει ετησίως, πριν από τις 30 Ιουνίου,
έκθεση στην Επιτροπή σχετικά µε τη λειτουργία του συστήµατος.
Πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2009, η Επιτροπή υποβάλλει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση για την εφαρµογή της παρούσας παρέκκλισης, συµπεριλαµβανοµένης αξιολόγησης των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο του γερµανικού µονοπωλίου αλκοόλης, µαζί µε κατάλληλες προτάσεις.

α) τα αναγκαία µέτρα για τη διευκόλυνση της µετάβασης στο
καθεστώς που θεσπίζεται µε τον παρόντα κανονισµό·

Άρθρο 15
Μεταβατικά µέτρα
Ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12
παράγραφος 2, η Επιτροπή εκδίδει:

β) τα αναγκαία και δεόντως αιτιολογηµένα µέτρα για την αντιµετώπιση, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, πρακτικών, ειδικών και
απρόοπτων προβληµάτων.
Άρθρο 16

Άρθρο 11
Ανταλλαγή πληροφοριών
Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή προβαίνουν σε ανταλλαγή των αναγκαίων για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού πληροφοριών.
Οι λεπτοµέρειες της εν λόγω κοινοποίησης, συµπεριλαµβανοµένων
του είδους και της παρουσίασης των προς διαβίβαση στοιχείων, των
(1) ΕΕ 30 της 20.4.1962, σ. 993/62.

Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2004.
(2) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου
1999, για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς (ΕΕ L 179
της 14.7.1999, σ. 1). Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2585/2001 (ΕΕ L 345 της 29.12.2001, σ.
10).
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Λουξεµβούργο, 8 Απριλίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Γ. ∆ΡΥΣ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 671/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 10ης Απριλίου 2003
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2341/2002, για τον καθορισµό, για το 2003, για ορισµένα
αποθέµατα ιχθύων και οµάδες αποθεµάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων,
στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα όπου απαιτούνται περιορισµοί
αλιευµάτων
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Τα εν λόγω µέτρα θα πρέπει να θεσπισθούν επειγόντως προκειµένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατικότητα του
καθεστώτος. Για τον λόγο αυτό, επιβάλλεται να χορηγηθεί
εξαίρεση από την χρονική περίοδο των έξι εβδοµάδων, η
οποία αναφέρεται στην παράγραφο Ι σηµείο 3 του πρωτοκόλλου για τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή Ένωση και στις συνθήκες για την ίδρυση των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

(5)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2341/2002 θα πρέπει, ως εκ
τούτου, να τροποποιηθεί αναλόγως,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συµβουλίου, της 20ής
∆εκεµβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιµη εκµετάλλευση των
αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (1),
και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφος 1,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Το παράρτηµα XVII του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2341/
2002 (2) θεσπίζει ένα προσωρινό καθεστώς αλιευτικής
προσπάθειας που εφαρµόζεται σε όλους τους τύπους
αλιείας, στο πλαίσιο των οποίων είναι δυνατόν να αλιευθεί
γάδος στη Βόρεια Θάλασσα και στα δυτικά της Σκωτίας.
Η εφαρµογή του εν λόγω παραρτήµατος XVII έδειξε ότι
ορισµένες από τις διατάξεις του πρέπει είτε να αποσαφηνισθούν είτε να καταστούν πιο ευέλικτες, προκειµένου να
βελτιωθεί η εφαρµοσιµότητα και η αποτελεσµατικότητά του.
Είναι αναγκαίο να διασφαλισθεί ότι οποιαδήποτε αλλαγή
του καθεστώτος δεν έχει ως αποτέλεσµα χαµηλότερη απόδοση από απόψεως διατήρησης για τα εν λόγω µέτρα.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα XVII του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2341/2002 αντικαθίσταται από το κείµενο του παραρτήµατος του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ

(1) ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59.
(2) ΕΕ L 356 της 31.12.2002, σ. 12.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΓΑ∆ΟΥ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
1. Από την 1η Φεβρουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2003, οι όροι που καθορίζονται στο παρόν παράρτηµα εφαρµόζονται σε
κοινοτικά αλιευτικά σκάφη ολικού µήκους ίσου ή µεγαλύτερου των 10 µέτρων.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήµατος, εφαρµόζονται οι ακόλουθοι ορισµοί γεωγραφικών περιοχών:
α) Το τµήµα εκείνο της διαίρεσης IIIα ICES που οριοθετείται προς βορρά από µια γραµµή που χαράσσεται από τον φάρο
Skagen έως τον φάρο Tistlarna, και από το σηµείο αυτό έως το πλησιέστερο σηµείο της σουηδικής ακτής, και προς
νότο από µια γραµµή που χαράσσεται από το Hasenøre έως το Gnibens Spids, από το Korshage έως το Spodsbjerg
και από το Gilbjerg Hoved έως το Kullen.
β) Το τµήµα εκείνο της διαίρεσης IIIα που δεν καλύπτεται από την περιοχή που προσδιορίζεται στο στοιχείο α) και από την
υποπεριοχή IV ICES, εκτός των ακόλουθων στατιστικών ορθογωνίων ICES:
52E6, 52E7, 52E8, 52E9, 52F0, 52F1, 52F2, 52F3, 52F4
51E6, 51E7, 51E8, 51E9, 51F0, 51F1, 51F2, 51F3, 51F4
50E6, 50E7 (1), 50E8 (1), 50F2 (2), 50F3, 50F4
49E6 (1), 49E7 (1), 49F3, 49F4
48F3, 48F4
47F3 (2), 47F4, 47F5
46F3 (3) 46F4, 46F5
45F3 (4), 45F4 (5), 45F5, 45F6
44F4 (5), 44F5 (5), 44F6·
γ) Η διαίρεση ICES VIa, εκτός του τµήµατος εκείνου το οποίο βρίσκεται δυτικά µιας γραµµής που χαράσσεται µε τη διαδοχική σύνδεση µε ευθείες γραµµές των ακόλουθων γεωγραφικών συντεταγµένων:
60°00'Β, 04°00'∆
59°45'Β, 05°00'∆
59°30'Β, 06°00'∆
59°00'Β, 07°00'∆
58°30'Β, 08°00'∆
58°00'Β, 08°00'∆
58°00'Β, 08°30'∆
56°00'Β, 08°30'∆
56°00'Β, 09°00'∆
55°00'Β, 09°00'∆
55°00'Β, 10°00'∆
54°30'Β, 10°00'∆.
3. Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήµατος, µία ηµέρα απουσίας από λιµάνι είναι:
α) η 24ωρη περίοδος µεταξύ 00:00 ώρας µιας ηµερολογιακής ηµέρας και 24:00 ώρας της ίδιας ηµερολογιακής ηµέρας ή
οποιοδήποτε τµήµα της εν λόγω χρονικής περιόδου, ή
β) οποιαδήποτε συνεχής περίοδος 24 ωρών από την ώρα αναχώρησης από το λιµάνι ή οποιοδήποτε τµήµα της εν λόγω
χρονικής περιόδου.
Ένα κράτος µέλος, το οποίο επιθυµεί να χρησιµοποιήσει τον ορισµό µιας ηµέρας απουσίας από λιµάνι που ορίζεται στο
στοιχείο β), κοινοποιεί στην Επιτροπή τα µέσα για την εξακρίβωση της συµµόρφωσης µε τους όρους αυτούς.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Βορείως µιας ευθείας γραµµής που χαράσσεται µεταξύ 60°00Β, 04°03∆ και 61°00Β, 01°43∆.
Βορείως µιας ευθείας γραµµής που χαράσσεται µεταξύ 61°00Β, 02°00Α και 60°30Β 03°00Α.
Ανατολικά µιας ευθείας γραµµής που χαράσσεται µεταξύ 59°30Β, 03°00Α και 59°00Β, 03°30Α.
Ανατολικά των 03°30Α.
Βορείως µιας ευθείας γραµµής που χαράσσεται µεταξύ 58°30Β, 03°30Α και 57°30Β, 05°30Α.

15.4.2003

15.4.2003
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4. Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήµατος, εφαρµόζονται οι ακόλουθοι ορισµοί αλιευτικών εργαλείων:
α) βενθοπελαγικές τράτες, γρίποι ή παρόµοια συρόµενα εργαλεία µεγέθους µατιών ίσου ή µεγαλύτερου των 100 mm,
εκτός από τις δοκότρατες·
β) δοκότρατες µεγέθους µατιών ίσου ή µεγαλύτερου των 80 mm·
γ) στατικά βενθοπελαγικά δίχτυα, συµπεριλαµβανοµένων των απλαδιών και µανωµένων διχτυών καθώς και των διχτυών
εµπλοκής·
δ) βενθοπελαγικά παραγάδια·
ε) βενθοπελαγικές τράτες, γρίποι ή παρόµοια συρόµενα εργαλεία µεγέθους µατιών µεταξύ 70 mm και 99 mm, εκτός από
τις δοκότρατες·
στ) βενθοπελαγικές τράτες, γρίποι ή παρόµοια εργαλεία µεγέθους µατιών µεταξύ 16 mm και 31 mm, εκτός από τις δοκότρατες.
5. α) Κάθε κράτος µέλος εξασφαλίζει ότι, σε περίπτωση µεταφοράς επί του σκάφους οποιουδήποτε από τα αλιευτικά εργαλεία
που καθορίζονται στο σηµείο 4, τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σηµαία του και είναι νηολογηµένα στην Κοινότητα
πρέπει να απουσιάζουν από το λιµάνι και να είναι παρόντα εντός των περιοχών που περιγράφονται στο σηµείο 2 µέχρι
τον αριθµό των ηµερών που προσδιορίζεται στο σηµείο 6 ή στο σηµείο 9.
β) Οι ηµέρες απουσίας από λιµάνι και παρουσίας σε περιοχές εκτός εκείνων που προσδιορίζονται στο σηµείο 2, δεν καταλογίζονται στον αριθµό των ηµερών που προσδιορίζεται στο σηµείο 6 ή στο σηµείο 9.
γ) Οι όροι του στοιχείου α) δεν εφαρµόζονται σε σκάφη που ασκούν δραστηριότητες υπό τους όρους που καθορίζονται
στο σηµείο 7 στοιχείο β).
6. α) Ο αριθµός των ηµερών για κάθε ηµερολογιακό µήνα, κατά τις οποίες ένα σκάφος µπορεί να απουσιάζει από λιµάνι ενώ
φέρει επ' αυτού οποιοδήποτε από τα αλιευτικά εργαλεία που καθορίζονται στο σηµείο 4, έχει ως εξής:
Εργαλεία που καθορίζονται στο σηµείο:

4α

4β

4γ

4δ

4ε

4στ

2α

9

0

16

19

25

23

2β

9

15

16

19

25

23

2γ

9

15

16

19

25

23

Περιοχή που καθορίζεται
στο σηµείο:

β) Πρόσθετες ηµέρες για την αντιστάθµιση του χρόνου αποστείρωσης µεταξύ λιµένος εξόρµησης και αλιευτικού πεδίου και
για την αντιστάθµιση της προσαρµογής στο πρόσφατα εισαχθέν καθεστώς διαχείρισης της αλιευτικής προσπάθειας µπορούν να χορηγούνται στα κράτη µέλη από την Επιτροπή.
γ) Πρόσθετος αριθµός ηµερών απουσίας ενός σκάφους από λιµάνι, ενώ φέρει επ' αυτού οποιοδήποτε από τα αλιευτικά
εργαλεία που καθορίζονται στο σηµείο 4, µπορεί να χορηγείται προσωρινά στα κράτη µέλη από την Επιτροπή βάσει των
επιτευγχθέντων αποτελεσµάτων ή των αναµενόµενων αποτελεσµάτων των προγραµµάτων του 2002 και του 2003 όσον
αφορά την παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων για σκάφη που έχουν επηρεασθεί από τις διατάξεις του παρόντος
παραρτήµατος.
δ) Τα κράτη µέλη που δικαιούνται τη χορήγηση που προβλέπεται στο στοιχείο γ), αναφέρουν στην Επιτροπή, πριν από το
τέλος του Μαρτίου, Μαΐου, Ιουλίου, Σεπτεµβρίου και Noεµβρίου, αντίστοιχα, την πρόοδο που σηµειώθηκε στην εφαρµογή των προγραµµάτων τους όσον αφορά την παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Με βάση τις αναφορές αυτές, η
Επιτροπή µπορεί να τροποποιεί τον αριθµό των ηµερών που καθορίζεται στο στοιχείο γ).
ε) Παρά τους όρους που καθορίζονται στο στοιχείο α), ένα κράτος µέλος µπορεί να επιτρέπει σε οποιοδήποτε από τα
σκάφη του που αλιεύει µε βενθοπελαγικές τράτες, γρίπους ή παρόµοια συρόµενα εργαλεία µεγέθους µατιών ίσου ή
µεγαλύτερου των 120 mm, να απουσιάζει περισσότερες από 16 ηµέρες από λιµάνι, υπό τον όρο ότι:
i) το κράτος µέλος έχει προηγουµένως κοινοποιήσει στην Επιτροπή την πρόθεσή του να προβεί στην ενέργεια αυτή,
και
ii) το κράτος µέλος έχει επαληθεύσει από την εγγραφή ίχνους του εν λόγω σκάφους ότι οι εκφορτώσεις ζώντος βάρους
του εν λόγω σκάφους κατά τη διάρκεια του 2002 περιελάµβαναν γάδο σε ποσοστό χαµηλότερο από 5 %, και
iii) το κράτος µέλος έχει επαληθεύσει, από την εγγραφή ίχνους του εν λόγω σκάφους ότι για τον µήνα που λήγει δύο
µήνες πριν από την έναρξη του τρέχοντος µήνα, επιβεβαιώνεται ότι οι εκφορτώσεις του κατά τον προηγούµενο αυτό
µήνα δεν περιελάµβαναν ποσότητα µεγαλύτερη από 5 % γάδου.
Τα σκάφη που απολαύουν των διατάξεων που καθορίζονται στο παρόν σηµείο, δεν είναι επιλέξιµα για τη χορήγηση
πρόσθετων ηµερών βάσει του στοιχείου β).
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7. α) Σκάφος το οποίο βρίσκεται σε µια από τις περιοχές που καθορίζονται στο σηµείο 2 και το οποίο φέρει επ' αυτού
οποιοδήποτε από τα αλιευτικά εργαλεία που καθορίζονται στο σηµείο 4, δεν µπορεί ταυτόχρονα να φέρει επ' αυτού
οποιοδήποτε από τα άλλα αλιευτικά εργαλεία που καθορίζονται στο σηµείο 4.
β) Παρά τους όρους του στοιχείου α), σκάφος το οποίο βρίσκεται σε οποιαδήποτε από τις περιοχές που καθορίζονται στο
σηµείο 2, µπορεί να φέρει ταυτόχρονα επ' αυτού περισσότερα από ένα από τα αλιευτικά εργαλεία που καθορίζονται στο
σηµείο 4, αλλά δεν µπορεί να χρησιµοποιεί εντός των περιοχών που καθορίζονται στο σηµείο 2 οποιοδήποτε από τα
αλιευτικά αυτά εργαλεία. Ενώ το σκάφος αυτό βρίσκεται σε οποιαδήποτε από τις περιοχές που καθορίζονται στο σηµείο
2, τα εν λόγω αλιευτικά εργαλεία πρέπει να είναι ασφαλισµένα και στοιβαγµένα σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συµβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993,
για τη θέσπιση συστήµατος ελέγχου που εφαρµόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική (1).
8. Σκάφος το οποίο έχει χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε από τα καθορισµένα εργαλεία σε οποιαδήποτε από τις προσδιοριζόµενες
περιοχές δεν µπορεί να χρησιµοποιεί το ίδιο εργαλείο σε διαφορετική περιοχή επί περισσότερες ηµέρες από εκείνες που προσδιορίζονται στο σηµείο 6, στο διάστηµα ενός µηνός ή µιας εναλλακτικής περιόδου που καθορίζεται βάσει των όρων του
σηµείου 11 µείον τον συνολικό αριθµό των ηµερών κατά τις οποίες το αλιευτικό αυτό εργαλείο έχει ήδη χρησιµοποιηθεί σε
οποιαδήποτε από τις άλλες προσδιοριζόµενες περιοχές κατά τον εν λόγω µήνα ή κατά την εν λόγω εναλλακτική χρονική
περίοδο.
9. Κατά τη διάρκεια ενός µηνός ή κατά τη διάρκεια µιας δίµηνης περιόδου που καθορίζεται βάσει των όρων του σηµείου 11,
ένα σκάφος µπορεί να χρησιµοποιεί µόνο δύο από τα αλιευτικά εργαλεία που καθορίζονται στο σηµείο 4. Τα εν λόγω εργαλεία µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνο σε διαφορετικές ηµέρες. Ο συνολικός αριθµός των ηµερών που διατίθενται στα εν
λόγω σκάφη δεν πρέπει να υπερβαίνει το ήµισυ του αθροίσµατος των ηµερών που προβλέπονται για κάθε αλιευτικό εργαλείο σύµφωνα µε το σηµείο 6. Κατά τη διάρκεια του συνολικού αυτού αριθµού ηµερών, δεν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση
κανενός από τα σχετικά εργαλεία για περισσότερες ηµέρες από τον αριθµό των ηµερών που καθορίζεται σε σχέση µε το εν
λόγω αλιευτικό εργαλείο στο σηµείο 6.
10. α) Ένα κράτος µέλος µπορεί να επιτρέπει σε οποιοδήποτε από τα αλιευτικά σκάφη του να µεταφέρει το 20 % κατ' ανώτατο
όριο των ηµερών τις οποίες δικαιούται από τον ένα µήνα στο επόµενο µήνα ή από µία εναλλακτική χρονική περίοδο που
καθορίζεται βάσει των όρων του σηµείου 11 στον επόµενο µήνα ή στην επόµενη εναλλακτική χρονική περίοδο.
β) Ένα κράτος µέλος µπορεί να επιτρέπει σε οποιοδήποτε από τα αλιευτικά του σκάφη να µεταφέρει ηµέρες τις οποίες
δικαιούται για ένα δεδοµένο µήνα ή για µία δεδοµένη εναλλακτική χρονική περίοδο που καθορίζεται βάσει των όρων
του σηµείου 11 σε ένα άλλο από τα σκάφη του:
i) όταν το σκάφος, το οποίο δέχεται τις ηµέρες αυτές, διαθέτει εγκατεστηµένη ισχύ µηχανών ίση ή µικρότερη από
εκείνη του σκάφους που παραχωρεί τις ηµέρες, ή
ii) στην περίπτωση που η εγκατεστηµένη ισχύς µηχανών του σκάφους που δέχεται τις ηµέρες είναι µεγαλύτερη από
εκείνη του σκάφους που παραχωρεί τις ηµέρες, υπό τον όρο ότι το γινόµενο των ηµερών που λαµβάνονται από ένα
σκάφος επί την εγκατεστηµένη ισχύ µηχανών σε kw του εν λόγω σκάφους είναι ίσο ή µικρότερο από το γινόµενο
των ηµερών που µεταφέρονται από το µικρότερο σκάφος επί την εγκατεστηµένη ισχύ µηχανών σε kw του εν λόγω
σκάφους. Ως ισχύς σε kw του µεγαλύτερου σκάφους και του µικρότερου σκάφους θεωρείται εκείνη η οποία έχει
καταχωρισθεί για κάθε σκάφος στο κοινοτικό µητρώο αλιευτικών σκαφών.
γ) Η µεταφορά ηµερών που καθορίζεται στο σηµείο 6 και αναφέρεται στο στοιχείο β) δεν επιτρέπεται µεταξύ των αλιευτικών εργαλείων που καθορίζονται στο σηµείο 4 στοιχεία β) έως στ) προς εκείνα που καθορίζονται στο σηµείο 4 στοιχείο α).
11. Ένα κράτος µέλος µπορεί να επιτρέπει σε οποιαδήποτε από τα σκάφη του να αθροίζει ηµέρες απουσίας από λιµένα:
α) κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου διάρκειας µέχρι δύο διαδοχικών µηνών, και
β) κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου διάρκειας µέχρι τεσσάρων διαδοχικών µηνών, στην περίπτωση που έχει αποφασισθεί η παραµονή των σκαφών του εν λόγω κράτους µέλους σε λιµάνι κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε τµήµατος της εν
λόγω περιόδου προκειµένου να αποφεύγεται η αλίευση ψαριών που βρίσκονται σε περίοδο ωοτοκίας.
12. Ένα κράτος µέλος δεν επιτρέπει τη µεταφορά ηµερών για οποιοδήποτε από τα αλιευτικά εργαλεία που καθορίζονται στο
σηµείο 4 στις περιπτώσεις που το πλοίο δότης έχει ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα µε αυτό το αλιευτικό εργαλείο σε µία
ή περισσότερες από τις περιοχές που ορίζονται στο σηµείο 2 για το 2000, το 2001 ή το 2002.
13. Ένα κράτος µέλος δεν καταλογίζει στις ηµέρες που έχουν χορηγηθεί σε οποιοδήποτε από τα σκάφη του βάσει του σηµείου
6 ή του σηµείου 9 οποιεσδήποτε ηµέρες κατά τις οποίες το σκάφος απουσίαζε από λιµάνι αλλά δεν είχε τη δυνατότητα να
αλιεύσει λόγω εκτάκτων περιστάσεων, συµπεριλαµβανοµένης της µηχανικής βλάβης ή δυσµενών καιρικών συνθηκών. Tο σχετικό κράτος µέλος υποβάλει δικαιολογητικά στοιχεία στην Επιτροπή για οποιεσδήποτε σχετικές αποφάσεις τις οποίες έλαβε.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
14. Οι διατάξεις του τίτλου IIA του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 εφαρµόζονται στο βαθµό που αφορούν τις υποχρεώσεις
υποβολής εκθέσεων σε κράτη σηµαίας για σκάφη ολικού µήκους ίσου ή µεγαλύτερου των 10 µέτρων που χρησιµοποιούν
τα αλιευτικά εργαλεία που καθορίζονται στο σηµείο 4 και τα οποία ασκούν δραστηριότητα στις περιοχές που καθορίζονται
στο σηµείο 2. Τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν εναλλακτικά µέτρα ελέγχου για να εξασφαλίζουν τη συµµόρφωση µε
το παρόν παράρτηµα. Τα εν λόγω εναλλακτικά µέτρα κοινοποιούνται στην Επιτροπή και εγκρίνονται από αυτή.
(1) ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2846/98 (ΕΕ L 358 της
31.12.1998, σ. 5).

15.4.2003

15.4.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

15. Ο πλοίαρχος ενός αλιευτικού σκάφους, ή ο αντιπρόσωπός του, πριν από οποιαδήποτε είσοδο σε λιµάνι κράτους µέλους µε
ποσότητα µεγαλύτερη του ενός τόνου γάδου επί του σκάφους του ενηµερώνει, τέσσερις τουλάχιστον ώρες πριν από την
είσοδο, τις αρµόδιες αρχές του εν λόγω κράτους µέλους σχετικά µε:
— τον λιµένα,
— την εκτιµώµενη ώρα άφιξης στον εν λόγω λιµένα,
— τις ποσότητες σε χιλιόγραµµα ζώντος βάρους γάδου που διατηρείται επί του σκάφους,
— τις ποσότητες σε χιλιόγραµµα ζώντος βάρους γάδου που πρόκειται να εκφορτωθεί.
Οι αρµόδιες αρχές ενός κράτους µέλους, στο οποίο πρόκειται να πραγµατοποιηθεί εκφόρτωση ποσότητας γάδου µεγαλύτερης του ενός τόνου, µπορούν να απαιτήσουν να µην αρχίσει η εκφόρτωση µέχρις ότου δοθεί η άδεια από τις εν λόγω
αρχές.
16. Στην περίπτωση που πρόκειται να εκφορτωθεί ποσότητα µεγαλύτερη των δύο τόνων γάδου από ένα αλιευτικό σκάφος, ο
πλοίαρχος του σκάφους διασφαλίζει την πραγµατοποίηση των εν λόγω εκφορτώσεων µόνο σε καθορισµένους λιµένες.
17. Κάθε κράτος µέλος ορίζει τους λιµένες στους οποίους πραγµατοποιείται η εκφόρτωση ποσότητας γάδου µεγαλύτερης των
δύο τόνων.
18. Κάθε κράτος µέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή, εντός 15 ηµερών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού, τον κατάλογο των καθορισµένων λιµένων και, εντός 30 ηµερών εν συνεχεία, τις σχετικές διαδικασίες επιθεώρησης και
εποπτείας, συµπεριλαµβανοµένων των όρων και προϋποθέσεων καταχώρισης και αναφοράς των ποσοτήτων γάδου κάθε
εκφόρτωσης. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές σε όλα τα κράτη µέλη.
19. Απαγορεύεται η διατήρηση επί αλιευτικού σκάφους, εντός οποιουδήποτε µεµονωµένου δοχείου ή άλλου περιέκτη,
οποιασδήποτε ποσότητας γάδου αναµεµειγµένης µε οποιοδήποτε άλλο είδος θαλάσσιου οργανισµού.
20. Οι πλοίαρχοι των αλιευτικών σκαφών παρέχουν την αναγκαία συνδροµή στους επιθεωρητές των κρατών µελών προκειµένου
να τους βοηθήσουν να πραγµατοποιήσουν διασταυρωµένο έλεγχο µε στόχο την επαλήθευση των ποσοτήτων που
δηλώθηκαν στο ηµερολόγιο του σκάφους και των αλιευµάτων γάδου που διατηρούνται επ' αυτού.
21. Οι αρµόδιες αρχές ενός κράτους µέλους µπορούν να απαιτήσουν τη ζύγιση οποιασδήποτε ποσότητας γάδου που αλιεύθηκε
σε οποιαδήποτε από τις περιοχές που προσδιορίζονται στο σηµείο 2 και εκφορτώνονται για πρώτη φορά στο εν λόγω
κράτος µέλος, πριν η ποσότητα αυτή µεταφερθεί από το λιµάνι της πρώτης εκφόρτωσης.
22. Κατά παρέκκλιση των όρων του άρθρου 13 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, όλες οι ποσότητες γάδου που αλιεύθηκαν σε οποιαδήποτε από τις περιοχές που προσδιορίζονται στο σηµείο 2, οι οποίες µεταφέρονται σε τόπο εκτός του τόπου
εκφόρτωσης ή εισαγωγής, συνοδεύονται από αντίγραφο µιας από τις δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος
1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 όσον αφορά τις ποσότητες των εν λόγω µεταφερόµενων ειδών. Η εξαίρεση που
προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, δεν εφαρµόζεται.»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 672/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Απριλίου 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 15 Απριλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 14 Απριλίου 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 14ης Απριλίου 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 (1)

Κατ' αποκοπή τιµή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052
204
212
999

96,8
79,3
129,8
102,0

0707 00 05

052
064
204
628
999

101,5
58,4
41,8
147,3
87,3

0709 10 00

220
999

190,1
190,1

0709 90 70

052
204
999

90,2
60,4
75,3

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
400
600
624
999

67,0
38,5
68,6
45,7
46,8
49,6
67,1
54,8

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
388
400
404
508
512
524
528
720
728
804
999

64,5
85,4
99,4
112,3
79,4
80,9
61,7
77,6
83,5
54,1
134,6
84,9

0808 20 50

388
512
528
720
999

77,4
78,0
64,8
46,0
66,5

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της 16.10.2001, σ. 6). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 673/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Απριλίου 2003
για τροποποίηση των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1143/98, (ΕΚ) αριθ. 1279/98, (ΕΚ) αριθ. 1128/1999, (ΕΚ)
αριθ. 1247/1999 και (ΕΚ) αριθ. 140/2003 όσον αφορά ορισµένες δασµολογικές ποσοστώσεις ορισµένων
προϊόντων του τοµέα του βοείου κρέατος καταγωγής Πολωνίας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς
στον τοµέα του βοείου κρέατος (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2345/2001 της
Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το πρωτόκολλο που εγκρίθηκε από την απόφαση 2003/263/ΕΚ του Συµβουλίου, της 27ης Μαρτίου
2003, σχετικά µε τη σύναψη πρωτοκόλλου για την προσαρµογή των εµπορικών πτυχών της ευρωπαϊκής
συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών της αφενός, και της
Πολωνίας, αφετέρου, ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων µεταξύ των µερών
για νέες αµοιβαίες γεωργικές παραχωρήσεις (3), έχει προβλέψει νέες παραχωρήσεις για την εισαγωγή
ορισµένων προϊόντων του τοµέα του βοείου κρέατος στο πλαίσιο των δασµολογικών ποσοστώσεων που
άνοιξαν µε την εν λόγω συµφωνία. Εφαρµόζονται από την 1η Απριλίου 2003.

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1143/98 της Επιτροπής, της 2ης Ιουνίου 1998, για καθορισµό των λεπτοµερειών
εφαρµογής για δασµολογική ποσόστωση αγελάδων και δαµάλεων, άλλων πλην των προοριζοµένων για
σφαγή, ορισµένων ορεσίβιων φυλών καταγωγής ορισµένων τρίτων χωρών και για την τροποποίηση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1012/98 (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1096/
2001 (5), ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1279/98 της Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 1998, για τον καθορισµό
των λεπτοµερειών εφαρµογής για τις δασµολογικές ποσοστώσεις βοείου κρέατος που προβλέπονται από
τους κανονισµούς του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2290/2000, (ΕΚ) αριθ. 2433/2000, (ΕΚ) αριθ. 2434/
2000, (ΕΚ) αριθ. 2851/2000 και (ΕΚ) αριθ. 1408/2002, και από την απόφαση 2003/18/EK του Συµβουλίου για τη Βουλγαρία, την Τσεχική ∆ηµοκρατία, τη Σλοβακία, τη Ρουµανία, τη ∆ηµοκρατία της Πολωνίας
και τη ∆ηµοκρατία της Ουγγαρίας (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 529/
2003 (7), ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1128/1999 της Επιτροπής, της 28ης Μαΐου 1999, περί θεσπίσεως των
λεπτοµερειών εφαρµογής για δασµολογική ποσόστωση µόσχων βάρους το πολύ 80 χιλιόγραµµων, καταγωγής ορισµένων τρίτων χωρών (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 529/
2003, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1247/1999 της Επιτροπής, της 16ης Ιουνίου 1999, περί θεσπίσεως των
λεπτοµερειών εφαρµογής για δασµολογική ποσόστωση ζώντων ζώων του βοείου είδους, βάρους 80 έως
300 χιλιογράµµων, καταγωγής ορισµένων τρίτων χωρών (9), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 529/2003 και ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 140/2003 της Επιτροπής, της 27ης Ιανουαρίου
2003, για καθορισµό σε ποιο βαθµό µπορούν να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις χορηγήσεως πιστοποιητικών
εισαγωγής που υποβλήθηκαν τον Ιανουάριο του 2003 για τις συµπληρωµατικές δασµολογικές ποσοστώσεις βοείου κρέατος που προβλέπονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1279/98 για την Πολωνία, τη
∆ηµοκρατία της Ουγγαρίας, την Τσεχική ∆ηµοκρατία, τη Σλοβακία, τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία (10),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 529/2003, πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα, µε ισχύ
από την 1η Απριλίου 2003.

(3)

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

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21.
(2) ΕΕ L 315 της 1.12.2001, σ. 29.
(3) Βλέπε σελίδα 53 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
(4) ΕΕ L 159 της 3.6.1998, σ. 14.
(5) ΕΕ L 150 της 6.6.2001, σ. 33.
(6) ΕΕ L 176 της 20.6.1998, σ. 12.
(7) ΕΕ L 78 της 25.3.2003, σ. 5.
(8) ΕΕ L 135 της 29.5.1999, σ. 50.
(9) ΕΕ L 150 της 17.6.1999, σ. 18.
(10) ΕΕ L 23 της 28.1.2003, σ. 6.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1143/98, ο πίνακας αντικαθίσταται από τον ακόλουθο
πίνακα:
«Αύξων
αριθµός

09.4563

ex
ex
ex
ex
ex

Κωδικός ΣΟ (1)

Περιγραφή εµπορευµάτων

0102 90 05
0102 90 29
0102 90 49
0102 90 59
0102 90 69

Αγελάδες και δαµάλεις, εκτός από
τις προοριζόµενες για σφαγή, των
κατωτέρω ορεσίβιων φυλών: γκρίζα
φυλή, καφέ φυλή, κίτρινη φυλή,
φυλή του Simmenthal µε στίγµατα
και φυλή του Pinsgau

Ποσότητα της
ποσόστωσης σε
κεφαλές

∆ασµός

7 000

6 % κατ' αξίαν (2)

(1) Κωδικοί Taric: βλέπε παράρτηµα II.
(2) ∆ασµολογική απαλλαγή που εφαρµόζεται για τα ζώα καταγωγής Πολωνίας.»

Άρθρο 2
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1279/98 τροποποιείται ως εξής:
1. Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1279/98 της Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 1998, για τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής για τις δασµολογικές ποσοστώσεις βοείου κρέατος που προβλέπονται από τους κανονισµούς
του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2290/2000, (ΕΚ) αριθ. 2433/2000, (ΕΚ) αριθ. 2434/2000 και (ΕΚ) αριθ. 1408/
2002 και από τις αποφάσεις του Συµβουλίου 2003/18/ΕΚ και 2003/263/ΕΚ για την Βουλγαρία, την Τσεχική
∆ηµοκρατία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, τη Ρουµανία και την Πολωνία.»
2. Στο άρθρο 1 το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Κάθε εισαγωγή στην Κοινότητα, η οποία πραγµατοποιείται στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που καθορίζονται
από τους κανονισµούς του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2290/2000 (*), (ΕΚ) αριθ. 2433/2000 (**), (ΕΚ) αριθ.
2434/2000 (***) και (ΕΚ) αριθ. 1408/2002 (****) και από τις αποφάσεις του Συµβουλίου 2003/18/
ΕΚ (*****) και 2003/263/ΕΚ (******) των προϊόντων που προβλέπονται στο παράρτηµα Ι του παρόντος κανονισµού, υπόκειται στην υποβολή πιστοποιητικού εισαγωγής.
(*) ΕΕ L 262 της 17.10.2000, σ. 1.
(**) ΕΕ L 280 της 4.11.2000, σ. 1.
(***) ΕΕ L 280 της 4.11.2000, σ. 9.
(****) ΕΕ L 205 της 2.8.2002, σ. 9.
(*****) ΕΕ L 8 της 14.1.2003, σ. 18.
(******) ΕΕ L 97 της 15.4.2003, σ. 53.»
3. Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Ως “οµάδα προϊόντων” κατά την έννοια του στοιχείου γ) θεωρούµε:
— είτε τα προϊόντα των κωδικών ΣΟ 0201 και 0202 που κατάγονται από µια των χωρών που αναφέρονται
στο παράρτηµα Ι,
— είτε τα προϊόντα των κωδικών ΣΟ 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 10, 0210 20 90, 0210 99 51,
0210 99 59 και 0210 99 90 καταγωγής Ουγγαρίας,
— είτε τα προϊόντα των κωδικών ΣΟ 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 10 και 0210 99 51 καταγωγής
Ρουµανίας,
— είτε τα προϊόντα του κωδικού ΣΟ 1602 50 10 καταγωγής Πολωνίας,
— είτε τα προϊόντα των κωδικών ΣΟ 1602 50 καταγωγής Ρουµανίας.»
4. Το παράρτηµα Ι αντικαθίσταται από το κείµενο που εµφαίνεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 3
Στο άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1128/1999 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2.

Για την ποσότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο δασµός:

— µειώνεται κατά 80 % για τα ζώα που κατάγονται από την Τσεχική ∆ηµοκρατία, τη Σλοβακία, τη Βουλγαρία, την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία,
— µειώνεται κατά 90 % για τα ζώα που κατάγονται από την Ουγγαρία και τη Ρουµανία,
— απαλείφεται για τα ζώα που κατάγονται από την Πολωνία.»
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Άρθρο 4

Στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1247/1999 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2. Για την ποσότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο δασµός:
— µειώνεται κατά 80 % για τα ζώα που κατάγονται από την Τσεχική ∆ηµοκρατία, τη Σλοβακία, τη Βουλγαρία, την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία,
— µειώνεται κατά 90 % για τα ζώα που κατάγονται από την Ουγγαρία και τη Ρουµανία,
— απαλείφεται για τα ζώα που κατάγονται από την Πολωνία.»
Άρθρο 5
Στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 140/2003, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«γ) 4 800 τόνοι προϊόντων βοείου κρέατος που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ 0201, 0202 και
1602 50 10 καταγωγής Πολωνίας.»
Άρθρο 6
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την 1η Απριλίου 2003.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 14 Απριλίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Παραχωρήσεις που εφαρµόζονται στις εισαγωγές στην Κοινότητα ορισµένων προϊόντων που κατάγονται από ορισµένες χώρες
(ΜΕΚ = δασµός µάλλον ευνοούµενου κράτους)

Χώρα καταγωγής

Ουγγαρία

Πολωνία

Αύξων αριθµός

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Εφαρµοζόµενος δασµός
(% του ΜΕΚ)

Ετήσια
ποσότητα από
1.7.2002 έως
30.6.2003
(τόνοι)

Ετήσια
ποσότητα από
1.7.2003 έως
30.6.2004
(τόνοι)

Ετήσια
αύξηση από
1.7.2004
(τόνοι)

09.4707

0201
0202

Κρέατα βοοειδών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή
ψύξη ή κατεψυγµένα

Ατελώς

13 655

15 020

1 365

09.4774

0206 10 95

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

Ατελώς

1 000

1 100

100

0206 29 91

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

0210 20 10
0210 20 90

Κρέατα βοοειδών, αλατισµένα η σε άλµη, αποξηραµένα ή καπνιστά

0210 99 51

Στύλοι διαφράγµατος και διάφραγµα, βοοειδών

0210 99 59

Άλλα παραπροϊόντα σφάγιων βοοειδών

0210 99 90

Αλεύρια και σκόνες, βρώσιµα, από κρέατα ή
παραπροϊόντα σφαγίων

0201
0202

Κρέατα βοοειδών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή
ψύξη ή κατεψυγµένα

Ατελώς

19 200

20 800

1 600

1602 50 10

Άλλα παρασκευάσµατα και κονσέρβες κρεάτων ή
παραπροϊόντων σφαγίων:
— βοοειδών:
— Άψητα· Μείγµατα κρέατος ή παραπροϊόντων
σφαγίων ψηµένων και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, άψητων

09.4824

Τσεχική
∆ηµοκρατία

09.4623

0201
0202

Κρέατα βοοειδών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή
ψύξη ή κατεψυγµένα

20

3 500

3 500

0

Σλοβακία

09.4624

0201
0202

Κρέατα βοοειδών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή
ψύξη ή κατεψυγµένα

20

3 500

3 500

0

Ρουµανία

09.4753

0201
0202

Κρέατα βοοειδών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή
ψύξη ή κατεψυγµένα

Ατελώς

3 500

4 000

0

09.4765

0206 10 95

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

Ατελώς

50

100

0

0206 29 91

Στύλοι διαφράγµατος και διάφραγµα βοοειδών,
κατεψυγµένα

0210 20

Κρέατα βοοειδών, αλατισµένα ή σε άλµη, αποξηραµένα ή καπνιστά

0210 99 51

Στύλοι διαφράγµατος και διάφραγµα βοοειδών

09.4768

1602 50

Παρασκευάσµατα ή κονσέρβες κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων βοοειδών

Ατελώς

250

500

0

09.4651

0201
0202

Κρέατα βοοειδών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή
ψύξη ή κατεψυγµένα

20

250

250

0»

Βουλγαρία
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 674/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Απριλίου 2003
για χορήγηση σιτηρών ως επισιτιστική βοήθεια
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

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

(2)

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

(3)

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

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

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

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 14 Απριλίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

(3) ΕΕ L 346 της 17.12.1997, σ. 23.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΤΙ∆Α Α
1. ∆ράση υπ' αριθ.: 93/02
2. ∆ικαιούχος (2): World Food Programme (WFP), Via Cesare Giulio Viola 68, I-00148Roma τηλ.: (39-06)
65 13 2988· φαξ: 65 13 2844/3· τέλεξ: 626675 WFP I
3. Αντιπρόσωπος του δικαιούχου: να καθοριστεί από το δικαιούχο
4. Χώρα προορισµού: Ισραήλ
5. Προϊόν προς κινητοποίηση: άλευρο µαλακού σίτου
6. Συνολική καθαρή ποσότητα (σε τόνους): 3 000
7. Αριθµός παρτίδων: µία σε 3 µέρη (Γ1: 1 000 τόνοι· Γ2: 1 000 τόνοι)· Γ3: 1 000 τόνοι)
8. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του προϊόντος (3) (5): Βλέπε ΕΕ C 312 της 31.10.2000, σ. 1 [Α.10]
9. Συσκευασία (7): βλέπε ΕΕ C 267 της 13.9.1996, σ. 1 [2.2 Α.1.δ, 2.δ + B.4]
10. Επισήµανση και σήµανση (6): βλέπε ΕΕ C 114 της 29.4.1991, σ. 1 [II.Α.3]
— Γλώσσα που πρέπει να χρησιµοποιηθεί για τη σήµανση: αγγλική
— Συµπληρωµατικές µνείες: —
11. Τρόπος κινητοποίησης του προϊόντος: κοινοτική αγορά
12. Προβλεπόµενο στάδιο παράδοσης: παράδοση στο λιµάνι φόρτωσης
13. Εναλλακτικό στάδιο παράδοσης: —
14. α) λιµένας φόρτωσης: —
β) διεύθυνση φόρτωσης: —
15. Λιµένας εκφόρτωσης: —
16. Τόπος προορισµού:
— λιµένας ή αποθήκη διαµετακόµισης: —
— διαδροµή χερσαίας µεταφοράς: —
17. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης στο προβλεπόµενο στάδιο:
— 1η προθεσµία: Α1: 19.5 — 8.6.2003· Α2: 2-22.6.2003· Α3: 16.6 — 6.7.2003
— 2η προθεσµία: Α1: 2-22.6.2003· Α2: 16.6 — 6.7.2003· Α3: 30.6 — 20.7.2003
18. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης στο εναλλακτικό στάδιο:
— 1η προθεσµία: —
— 2η προθεσµία: —
19. Προθεσµία για την υποβολή των προσφορών έως τις 12 το µεσηµέρι (ώρα Βρυξελλών):
— 1η προθεσµία: 29.4.2003
— 2η προθεσµία: 13.5.2003
20. Ποσό της εγγύησης στο διαγωνισµό: 5 ευρώ ανά τόνο
21. ∆ιεύθυνση για την αποστολή των προσφορών και των εγγυήσεων συµµετοχής (1): M. Vestergaard, Commission
européenne, Bureau: L130 7/46, B-1049 Bruxelles· τέλεξ: 25670 AGREC B· φαξ: (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. Επιστροφή κατά την εξαγωγή (4): επιστροφή που εφαρµόζεται στις 9.4.2003, όπως καθορίστηκε από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 555/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 82 της 29.3.2003, σ. 9)
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Σηµειώσεις:
(1) Συµπληρωµατικές πληροφορίες: Torben Vestergaard [τηλ.: (32-2) 299 30 50· φαξ: (32-2) 296 20 05].
(2) Ο ανάδοχος έρχεται σε επαφή µε το δικαιούχο ή τον αντιπρόσωπό του το ταχύτερο, για να καθορισθούν τα έγγραφα που
είναι αναγκαία για την αποστολή.
(3) Ο ανάδοχος χορηγεί στο δικαιούχο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από επίσηµη αρχή και βεβαιώνει ότι δεν έχει σηµειωθεί
υπέρβαση, στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, των ισχυουσών προδιαγραφών του προς παράδοση προϊόντος σχετικά µε τη
ραδιενεργό ακτινοβολία. Το πιστοποιητικό ραδιενέργειας πρέπει να αναφέρει την περιεκτικότητα σε καίσιο 134 και 137 και
ιώδιο 131.
(4) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2298/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 308 της 27.11.2001, σ. 16) εφαρµόζεται όσον αφορά την επιστροφή κατά την εξαγωγή. Η ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 2 του προαναφερθέντος κανονισµού είναι εκείνη που
αναφέρεται στο άρθρο 22 του παρόντος παραρτήµατος.
(5) Ο ανάδοχος διαβιβάζει στο δικαιούχο ή στον αντιπρόσωπό του, κατά την παράδοση, το ακόλουθο έγγραφο:
— φυτοϋγειονοµικό πιστοποιητικό.
( ) Κατά παρέκκλιση από την ΕΕ C 114 της 29.4.1991, το κείµενο του σηµείου ΙΙ.Α.3.γ) ή του σηµείου ΙΙ.Β.3.γ) αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείµενο: «τη µνεία “Ευρωπαϊκή Κοινότητα”».
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(7) Σε περίπτωση ενδεχόµενης επανασυσκευασίας σε σάκους ο ανάδοχος θα πρέπει να προµηθεύσει 1 % των κενών σάκων της
ίδιας ποιότητας µε αυτούς που περιέχουν το εµπόρευµα µε την επιγραφή που ακολουθείται από ένα «R» κεφαλαίο.

Για να µπορέσει η Επιτροπή να χορηγήσει τη σύµβαση προµήθειας είναι απαραίτητες ορισµένες πληροφορίες σχετικά µε τον ενδιαφερόµενο
προσφέροντα (ιδίως ο τραπεζικός λογαριασµός που θα πιστωθεί). Οι πληφορορίες αυτές περιλαµβάνονται σε έντυπο που είναι διαθέσιµο στο
∆ιαδίκτυο στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
http://europa.eu.int/comm/budget/execution/ftiers_fr.htm
Σε περίπτωση έλλειψης των εν λόγω πληροφοριών, ο προσφέρων που έχει ορισθεί προµηθευτής δεν µπορεί να επικαλεσθεί την προθεσµία για
την κοινοποίηση των πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2519/97.
Οι προσφέροντες καλούνται, εποµένως, να υποβάλουν τις προσφορές τους µαζί µε το εν λόγω έντυπο, αφού το συµπληρώσουν δεόντως.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 675/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Απριλίου 2003
για τη χορήγηση φυτικού ελαίου ως επισιτιστική βοήθεια
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

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

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

(2)

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

(3)

Οι παραδόσεις αυτές πρέπει να πραγµατοποιηθούν σύµφωνα
µε τους κανόνες που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2519/97 της Επιτροπής, της 16ης ∆εκεµβρίου 1997,
για τις γενικές διατάξεις κινητοποίησης προϊόντων που χορηγούνται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1292/96 του
Συµβουλίου για την κοινοτική επισιτιστική βοήθεια (3). Είναι
αναγκαίο να οριστούν επακριβώς οι προθεσµίες και οι όροι
χορήγησης για να καθοριστούν οι δαπάνες που προκύπτουν,

Άρθρο 1
Πραγµατοποιείται, µε βάση την κοινοτική επισιτιστική βοήθεια,
συγκέντρωση φυτικού ελαίου στην Κοινότητα, προκειµένου να το
προµηθευτούν οι δικαιούχοι που αναφέρονται στο παράρτηµα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2519/97 και
τους όρους που αναφέρονται στο παράρτηµα.
Η προµήθεια περιλαµβάνει τη συγκέντρωση του φυτικού ελαίου το
οποίο παράγεται στην Κοινότητα. Η συγκέντρωση δεν µπορεί να
αφορά προϊόν που παρασκευάζεται ή/και συσκευάζεται υπό το
καθεστώς της τελειοποιήσεως για επανεξαγωγή.
Θεωρείται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση όλων των εφαρµοζόµενων
γενικών και ειδικών όρων και τους έχει αποδεχθεί. Κάθε άλλος όρος
ή επιφύλαξη που περιλαµβάνονται στην προσφορά του θεωρούνται
ως µη εγγεγραµµένοι.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 14 Απριλίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 166 της 5.7.1996, σ. 1.
(2) ΕΕ L 234 της 1.9.2001, σ. 10.
(3) ΕΕ L 346 της 17.12.1997, σ. 23.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΤΙ∆ΕΣ Α, B, Γ, ∆
1. ∆ράσεις υπ' αριθ.: 94/02 (Α)· 95/02 (Β)· 96/02 (Γ)· 97/02 (∆)
2. ∆ικαιούχος (2): UNRWA, Supply division, Amman Office, PO Box 140157, Amman - Jordan [τέλεξ: 21170
UNRWA JO· τηλ: (962-6) 586 41 26· φαξ: 586 41 27]
3. Αντιπρόσωπος του δικαιούχου: UNRWA Field Supply and Transport Officer
Α::
B::
Γ::
∆::

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

4. Χώρα προορισµού: Α: Ισραήλ (Γάζα)· Β: Λίβανος· Γ: Συρία· ∆: Ιορδανία
5. Προϊόν προς κινητοποίηση: εξευγενισµένο ηλιέλαιο
6. Συνολική καθαρή ποσότητα (σε τόνους): 1 125
7. Αριθµός παρτίδων: 4 (Α: 275 τόνοι· Β: 315 τόνοι· Γ: 194 τόνοι· ∆: 341 τόνοι)
8. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του προϊόντος (3) (4) (7): βλέπε ΕΕ C 312 της 31.10.2000, σ. 1 [∆.2]
9. Συσκευασία (8): βλέπε ΕΕ C 267 της 13.9.1996, σ. 1 [10.1 Α, Β + Γ.2]
Βάρος κενής φιάλης: τουλάχιστον 22 gr
10. Επισήµανση και σήµανση (5): βλέπε ΕΕ C 114 της 29.4.1991, σ. 1 [ΙΙΙ.Α.3]
— Γλώσσα που πρέπει να χρησιµοποιηθεί για τη σήµανση: αγγλική
— Συµπληρωµατικές µνείες: «NOT FOR SALE»
παρτίδα ∆: «Expiry date: …» (ηµεροµηνία παραγωγής συν δύο έτη)
11. Τρόπος κινητοποίησης του προϊόντος: κοινοτική αγορά
Η συγκέντρωση δεν µπορεί να αφορά προϊόν που παρασκευάζεται ή/και συσκευάζεται υπό το καθεστώς της τελειοποιήσεως
για επανεξαγωγή
12. Προβλεπόµενο στάδιο παράδοσης: Α, Γ: παράδοση στο λιµάνι εκφόρτωσης — τελικό σταθµό των εµπορευµατοκιβωτίων
B, ∆: παράδοση στον τόπο προορισµού
13. Εναλλακτικό στάδιο παράδοσης: παράδοση στο λιµάνι φόρτωσης
14. α) λιµένας φόρτωσης: —
β) διεύθυνση φόρτωσης: —
15. Λιµένας εκφόρτωσης: Α: Ashdod· Γ: Lattakia
16. Τόπος προορισµού: UNRWA warehouse in Beirut (Β) and Amman (∆)
— λιµένας ή αποθήκη διαµετακόµισης: —
— διαδροµή χερσαίας µεταφοράς: —
17. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης στο προβλεπόµενο στάδιο:
— 1η προθεσµία: Α, Β, Γ: 15.6.2003· ∆: 22.6.2003
— 2η προθεσµία: Α, Β, Γ: 29.6.2003· ∆: 6.7.2003
18. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης στο εναλλακτικό στάδιο:
— 1η προθεσµία: 19-31.5.2003
— 2η προθεσµία: 2-15.6.2003
19. Προθεσµία για την υποβολή των προσφορών [έως τις 12 το µεσηµέρι (ώρα Βρυξελλών)]:
— 1η προθεσµία: 29.4.2003
— 2η προθεσµία: 13.5.2002
20. Ποσό της εγγύησης συµµετοχής στο διαγωνισµό: 15 ευρώ ανά τόνο
21. ∆ιεύθυνση για την αποστολή των προσφορών και των εγγυήσεων συµµετοχής (1): Attn. Mr T. Vestergaard, Bureau
de l'aide alimentaire, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel· τέλεξ:
25670 AGREC B· φαξ: (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. Επιστροφή κατά την εξαγωγή: —
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ΠΑΡΤΙ∆Α Ε

1. ∆ράση υπ' αριθ.: 03CAB4
2. ∆ικαιούχος (2): EuronAid, PO Box 12, 2501-CA Den Haag Nederland, τηλ.: (31-70) 33 05 757· φαξ: 36 41 701·
τέλεξ: 30960 EURON NL
3. Αντιπρόσωπος του δικαιούχου: να καθορισθεί από το δικαιούχο
4. Χώρα προορισµού: Ζαΐρ
5. Προϊόν προς κινητοποίηση: εξευγενισµένο ηλιέλαιο
6. Συνολική καθαρή ποσότητα (σε τόνους): 18
7. Αριθµός παρτίδων: 1
8. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του προϊόντος (3) (4): βλέπε ΕΕ C 312 της 31.10.2000, σ. 1 [∆.2]
9. Συσκευασία (8): βλέπε ΕΕ C 267 της 13.9.1996, σ. 1 [10.8 Α, Β και Γ.2]
Βάρος κενού δοχείου: τουλάχιστον 135 g
10. Επισήµανση και σήµανση (5): βλέπε ΕΕ C 114 της 29.4.1991, σ. 1 [III.Α.3]
— Γλώσσα που πρέπει να χρησιµοποιηθεί για τη σήµανση: γαλλική
— Συµπληρωµατικές µνείες: —
Η αποτύπωση στα δοχεία πρέπει να γίνεται µε επίθεση ετικέτας
11. Τρόπος κινητοποίησης του προϊόντος: κοινοτική αγορά.
Η συγκέντρωση δεν µπορεί να αφορά προϊόν που παρασκευάζεται ή/και συσκευάζεται υπό το καθεστώς της τελειοποιήσεως
για επανεξαγωγή
12. Προβλεπόµενο στάδιο παράδοσης (9): παράδοση στο λιµάνι φόρτωσης
13. Εναλλακτικό στάδιο παράδοσης: —
14. α) λιµένας φόρτωσης: —
β) διεύθυνση φόρτωσης: —
15. Λιµένας εκφόρτωσης: —
16. Τόπος προορισµού:
— λιµένας ή αποθήκη διαµετακόµισης: —
— διαδροµή χερσαίας µεταφοράς: —
17. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης στο προβλεπόµενο στάδιο:
— 1η προθεσµία: 19.5 — 8.6.2003
— 2η προθεσµία: 2-22.6.2003
18. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης στο εναλλακτικό στάδιο:
— 1η προθεσµία: —
— 2η προθεσµία: —
19. Προθεσµία για την υποβολή των προσφορών έως τις 12 το µεσηµέρι (ώρα Βρυξελλών):
— 1η προθεσµία: 29.4.2003
— 2η προθεσµία: 13.5.2003
20. Ποσό της εγγύησης συµµετοχής στο διαγωνισµό: 15 ευρώ ανά τόνο
21. ∆ιεύθυνση για την αποστολή των προσφορών και των εγγυήσεων συµµετοχής (1): M. Vestergaard, Commission
européenne, Bureau: L 130 7/46, B-1049 Bruxelles/Brussel· τέλεξ: 25670 AGREC B· φαξ: (32-2) 296 70 03/
296 70 04
22. Επιστροφή κατά την εξαγωγή: —
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Σηµειώσεις:
(1) Συµπληρωµατικές πληροφορίες: Torben Vestergaard [τηλ.: (32-2) 299 30 50· φαξ: (32-2) 296 20 05].
(2) Ο ανάδοχος έρχεται σε επαφή µε το δικαιούχο ή τον αντιπρόσωπό του το ταχύτερο δυνατό, για να καθορισθούν τα έγγραφα
που είναι αναγκαία για την αποστολή.
(3) Ο ανάδοχος χορηγεί στο δικαιούχο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από επίσηµη αρχή και βεβαιώνει ότι δεν έχει σηµειωθεί
υπέρβαση, στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, των ισχυουσών προδιαγραφών του προς παράδοση προϊόντος σχετικά µε τη
ραδιενεργό ακτινοβολία. Το πιστοποιητικό ραδιενέργειας πρέπει να αναφέρει την περιεκτικότητα σε καίσιο 134 και 137 και
ιώδιο 131.
(4) Ο ανάδοχος διαβιβάζει στο δικαιούχο ή στον αντιπρόσωπό του, κατά την παράδοση, το ακόλουθο έγγραφο:
— υγειονοµικό πιστοποιητικό (+ «προθεσµία παρασκευής: …»).
(5) Κατά παρέκκλιση από την ΕΕ C 114 της 29.4.1991, το κείµενο του σηµείου ΙΙΙ.Α.3.γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο: «τη µνεία “Ευρωπαϊκή Κοινότητα”».
(6) Να παραδοθεί σε εµπορευµατοκιβώτια των 20 ποδών. Παρτίδες Α και Γ: οι συµφωνηθέντες όροι ναύλωσης θεωρούνται ως
ισοδύναµοι µε τους όρους ναύλωσης φορτηγού γραµµής ελεύθερο στο λιµάνι εκφόρτωσης χώρο εµπορευµατοκιβωτίων και
θεωρείται ότι καλύπτουν 15 ηµέρες —εξαιρουµένων Σαββάτου, Κυριακής και αργιών— ελεύθερο από επιβαρύνσεις καθυστερήσεις εκφόρτωσης των εµπορευµατοκιβωτίων στο λιµάνι εκφόρτωσης, οι οποίες υπολογίζονται από την ηµέρα/ώρα
άφιξης του πλοίου. Οι 15 ηµέρες που είναι ελεύθερο από επιβαρύνσεις καθυστέρησης εκφόρτωσης των εµπορευµατοκιβωτίων πρέπει να σηµειώνονται ευκρινώς στη φορτωτική. Οι επιβαρύνσεις καθυστέρησης που επιβάλλονται καλή τη πίστει για
την καθυστέρηση εκφόρτωσης των εµπορευµατοκιβωτίων πέραν των 15 προαναφερθέντων ηµερών αναλαµβάνονται από την
UNRWA. Η UNRWA δεν καταβάλει ούτε θα χρεωθεί µε τέλη εγγύησης των εµπορευµατοκιβωτίων.
Μετά την ανάλυση των εµπορευµάτων στο στάδιο της παράδοσης, ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για όλες τις δαπάνες που
αφορούν τη µετακίνηση των containers προς το χώρο αδειάσµατος εκτός της ζώνης του λιµανιού και την εκ νέου µεταφορά
τους στο σταθµό των containers.
(7) Παρτίδα Γ: το υγειονοµικό πιστοποιητικό και το πιστοποιητικό προελεύσεως πρέπει να θεωρούνται από ένα συριακό προξενείο. Στη θεώρηση πρέπει να αναφέρεται ότι έχουν εξοφληθεί τα προξενικά έξοδα και τέλη.
(8) Η φόρτωση πρέπει να γίνεται σε εµπορευµατοκιβώτια των 20 ποδών, µε όρους «FCL/FCL».
Ο ανάδοχος αναλαµβάνει τη δαπάνη στοιβάξεως των εµπορευµατοκιβωτίων στο σταθµό των εµπορευµατοκιβωτίων στο
λιµάνι φορτώσεως. Ο δικαιούχος αναλαµβάνει τις δαπάνες µεταγενέστερων φορτώσεων, συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης
αναλήψεως των εµπορευµατοκιβωτίων από το σταθµό των εµπορευµατοκιβωτίων.
Ο ανάδοχος υποβάλλει στον παραλαµβάνοντα πλήρη κατάλογο του περιεχοµένου κάθε εµπορευµατοκιβωτίου, διευκρινίζοντας τον αριθµό των κυτίων που αντιστοιχούν σε κάθε παρτίδα φόρτωσης, όπως καθορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισµού.
Ο ανάδοχος οφείλει να σφραγίζει κάθε εµπορευµατοκιβώτιο µε αριθµηµένο σύστηµα σφράγισης, (ONESEAL, SYSKO, Locktainer 180 ή παρόµοιες σφραγίδες υψηλής ασφαλείας) του οποίου ο αριθµός πρέπει να δίδεται στον αντιπρόσωπο του
δικαιούχου.
(9) Εφιστάται η προσοχή του προµηθευτή στο άρθρο 7 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2519/97.

Για να µπορέσει η Επιτροπή να χορηγήσει τη σύµβαση προµήθειας είναι απαραίτητες ορισµένες πληροφορίες σχετικά µε τον ενδιαφερόµενο
προσφέροντα (ιδίως ο τραπεζικός λογαριασµός που θα πιστωθεί). Οι πληφορορίες αυτές περιλαµβάνονται σε έντυπο που είναι διαθέσιµο στο
∆ιαδίκτυο στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
http://europa.eu.int/comm/budget/execution/ftiers_fr.htm
Σε περίπτωση έλλειψης των εν λόγω πληροφοριών, ο προσφέρων που έχει ορισθεί προµηθευτής δεν µπορεί να επικαλεσθεί την προθεσµία για
την κοινοποίηση των πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2519/97.
Οι προσφέροντες καλούνται, εποµένως, να υποβάλουν τις προσφορές τους µαζί µε το εν λόγω έντυπο, αφού το συµπληρώσουν δεόντως.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 676/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Απριλίου 2003
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1334/2001 για την προσωρινή έγκριση νέας πρόσθετης
ύλης στις ζωοτροφές
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Η επιστηµονική επιτροπή για τη διατροφή των ζώων έχει
εκδώσει θετική γνώµη σχετικά µε την ασφάλεια της πρόσθετης ουσίας υπό τις νέες συνθήκες χρήσης.

(6)

Εποµένως, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1334/2001 πρέπει να
τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)

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

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

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1334/2001 για την προσωρινή
έγκριση νέας πρόσθετης ύλης στις ζωοτροφές (3) επιτρέπει
την προσωρινή χρήση του πρόσθετου διµυρµηκικό κάλιο,
για χρήση ως πρόσθετου στη διατροφή των ζώων υπό τις
προϋποθέσεις που καθορίζονται στον εν λόγω κανονισµό.
Η οδηγία 70/524/EΟΚ απαιτεί οι εγκρίσεις για τους αυξητικούς παράγοντες να συνδέονται µε τον υπεύθυνο κυκλοφορίας τους.

(3)

Κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή ότι έχει αλλάξει ο υπεύθυνος
για την κυκλοφορία του διµυρµηκικού καλίου και ότι είναι
τώρα η BASF Aktiengesellschaft.

(4)

Ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία αυτής της πρόσθετης
ουσίας υπέβαλε νέα στοιχεία, έτσι ώστε να λάβει έγκριση για
µεγαλύτερες ανώτατες συγκεντρώσεις της πρόσθετης ουσίας
στις ζωοτροφές.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1334/2001 αντικαθίσταται από το κείµενο του παραρτήµατος του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εποµένη 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, 14 Απριλίου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 270 της 14.12.1970, σ. 1.
(2) ΕΕ L 265 της 3.10.2002, σ. 1.
(3) ΕΕ L 180 της 3.7.2001, σ. 18.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Επωνυµία και αριθµός
καταχώρησης του υπεύθυνου
κυκλοφορίας της πρόσθετης
ύλης

Πρόσθετη ύλη
(εµπορική ονοµασία)

Σύνθεση, χηµικός τύπος, περιγραφή

Είδος ή
κατηγορία ζώων

Μέγιστη ηλικία

Ελάχιστη
περιεκτικότητα

Μέγιστη
περιεκτικότητα

mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους
ζωοτροφής

Λοιπές
προϋποθέσεις

∆ιάρκεια ισχύος
της άδειας

EL

Αριθµός
καταχώρησης
της πρόσθετης
ύλης

Αυξητικοί παράγοντες
1

BASF Aktiengesellschaft
α DE RP 1 31401

∆ιµυρµηκικό κάλιο
(FormiTM LHS)

Χοιρίδια
(απογαλακτισµένα)
Χοίροι προς
πάχυνση

2 µηνών

6 000

18 000

30.6.2005

—

6 000

12 000

30.6.2005»

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνθεση της πρόσθετης ύλης:
∆ιµυρµηκικό κάλιο, στερεό κατ'
ελάχιστο, 98 %
πυριτικό άλας κατά µέγιστο,
1,5%
νερό κατά µέγιστο, 0,5 %
∆ραστική ουσία:
∆ιµυρµηκικό
κάλιο,
στερεό
KH(COOH)2
Αριθµός CAS 20642-05-1
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 677/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Απριλίου 2003
για τη θέσπιση επειγόντων µέτρων για την αποκατάσταση του αποθέµατος γάδου στη Βαλτική Θάλασσα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συµβουλίου, της 20ής
∆εκεµβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιµη εκµετάλλευση των
αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (1),
και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Στην ετήσια συνεδρίασή της, τον Σεπτέµβριο του 2002, η
διεθνής επιτροπή αλιείας της Βαλτικής Θάλασσας συνέστησε
έναν αριθµό τεχνικών µέτρων για την ελαχιστοποίηση των
αλιευµάτων γάδου µικρότερου του κανονικού µεγέθους µε
συνολικό στόχο την αναδηµιουργία των αποθεµάτων γάδου
στη Βαλτική Θάλασσα. Τα µέτρα αυτά τέθηκαν σε εφαρµογή
µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2341/2002 του Συµβουλίου,
της 20ής ∆εκεµβρίου 2002, περί καθορισµού για το 2003,
για ορισµένα αποθέµατα ιχθύων και οµάδες αποθεµάτων
ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων
στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα
ύδατα όπου απαιτούνται περιορισµοί αλιευµάτων (2).
Κατά τη διάρκεια εφαρµογής των µέτρων αυτών, υλοποιήθηκε περαιτέρω επιστηµονικό έργο και αποκτήθηκε
πρακτική εµπειρία που δείχνει ότι τα µέτρα που λήφθηκαν
για την αλιεία γάδου και πλατυψάρων µε εργαλεία τράτας
δεν έχουν τα προβλεπόµενα αποτελέσµατα και ότι αλιεύεται
και απορρίπτεται γάδος µικρότερος του ελάχιστου µεγέθους
σε βαθµό που συµβάλλει στη µείωση του αποθέµατος
γάδου.

(3)

Η τρέχουσα αλιευτική πρακτική αποτελεί µια σοβαρή απειλή
για τη διατήρηση και αναδηµιουργία των αποθεµάτων γάδου
στη Βαλτική Θάλασσα και απαιτεί άµεσες ενέργειες. Ως εκ
τούτου, είναι σκόπιµο για την Επιτροπή να λάβει, µε δική
της πρωτοβουλία, επείγοντα µέτρα για την προστασία του
νεοεισερχόµενου γάδου στο απόθεµα της Βαλτικής. Τα
µέτρα αυτά θα εφαρµοσθούν από τις 15 Απριλίου έως τις
31 Μαΐου 2003 συµπληρωµατικά προς την απαγόρευση
αλιείας γάδου µεταξύ της 1ης Ιουνίου και της 31ης Αυγούστου, που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2341/
2002,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η αλιεία γάδου µε τράτα, δανέζικη τράτα και παρόµοια δίχτυα απαγορεύεται από τις 15 Απριλίου έως τις 31 Μαΐου 2003 για τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη στη διαίρεση ICES III b,c,d και για τα
αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σηµαία της Εσθονίας, της Λετονίας
και της Λιθουανίας στα κοινοτικά ύδατα της διαίρεσης ICES III
b,c,d.
Η αλιεία πλατυψάρων µε τράτα, δανέζικη τράτα και παρόµοια
δίχτυα απαγορεύεται από τις 15 Απριλίου έως τις 31 Μαΐου 2003
για τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη στη διαίρεση ICES III b,c,d.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 15 Απριλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 14 Απριλίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59.
(2) ΕΕ L 356 της 31.12.2002, σ. 12.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 678/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Απριλίου 2003
για τον καθορισµό των ελάχιστων τιµών πώλησης για το βόειο κρέας στο πλαίσιο του πρώτου διαγωνισµού που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 596/2003
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2417/95 (5), οι ελάχιστες τιµές πωλήσεως για το κρέας που τέθηκε σε δηµοπρασία καθορίζονται
λαµβανοµένων υπόψη των ληφθεισών προσφορών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

Ορισµένες ποσότητες βοείου κρέατος που καθορίζονται από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 596/2003 της Επιτροπής (3),
τέθηκαν σε διαγωνισµό.

(2)

∆υνάµει του άρθρου 9 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/
79 της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 1979, περί των
λεπτοµερειών εφαρµογής που αφορούν τη διάθεση των
βοείων κρεάτων που αγοράζονται από τους οργανισµούς
παρεµβάσεως και περί καταργήσεως του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 216/69 (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον

(3)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι ελάχιστες τιµές πωλήσεως βοείου κρέατος για τον πρώτο διαγωνισµό που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 596/2003, του
οποίου η προθεσµία υποβολής προσφορών έχει έληξε στις 7 Απριλίου 2003, καθορίζονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 15 Απριλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 14 Απριλίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

160 της 26.6.1999, σ. 21.
315 της 1.12.2001, σ. 29.
85 της 2.4.2003, σ. 3.
251 της 5.10.1979, σ. 12.

(5) ΕΕ L 248 της 14.10.1995, σ. 39.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κράτος µέλος

Προϊόντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lidstaat

Producten

Estado-Membro

Produtos

Jäsenvaltio

Tuotteet

Medlemsstat

Produkter

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

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

— Forfjerdinger

750

DEUTSCHLAND

— Hinterviertel

1 350

— Vorderviertel

750

ESPAÑA

— Cuartos traseros
— Cuartos delanteros

FRANCE

— Quartiers arrière

1 350
750
1 350

— Quartiers avant

750

ITALIA

— Quarti anteriori

—

ÖSTERREICH

— Vorderviertel

—

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

— Hinterhesse (INT 11)

—

— Kugel (INT 12)

—

— Oberschale (INT 13)

—

— Unterschale (INT 14)

2 490

— Hüfte (INT 16)

—

— Roastbeef (INT 17)

—

— Lappen (INT 18)

731

— Hochrippe (INT 19)

—

— Vorderviertel (INT 24)
ESPAÑA

1 380

— Lomo de intervención (INT 17)

—

— Paleta de intervención (INT 22)

1 280

— Pecho de intervención (INT 23)

857

— Cuarto delantero de intervención (INT 24)

1 280
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— Tranche grasse d'intervention (INT 12)

2 010

— Tranche d'intervention (INT 13)
— Semelle d'intervention (INT 14)

2 605
2 326

— Rumsteck d'intervention (INT 16)

—

— Faux-filet d'intervention (INT 17)

5 000

— Flanchet d'intervention (INT 18)
— Épaule d'intervention (INT 22)

857
1 281

— Poitrine d'intervention (INT 23)

871

— Avant d'intervention (INT 24)

1 331

IRELAND

— Intervention shoulder (INT 22)
— Intervention forequarter (INT 24)

1 316
1 303

ITALIA

— Girello d'intervento (INT 14)
— Filetto d'intervento (INT 15)

—
—

— Scamone (INT 16)

—

— Roastbeef d'intervento (INT 17)

—

NEDERLAND

— Interventieschouder (INT 22)
— Interventieborst (INT 23)

1 255
857
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 679/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Απριλίου 2003
για καθορισµό των ελάχιστων τιµών πώλησης για το βόειο κρέας στο πλαίσιο του πρώτου διαγωνισµού
που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 598/2003
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2417/95 (5), οι ελάχιστες τιµές πωλήσεως για το κρέας που τέθηκε σε δηµοπρασία καθορίζονται
λαµβανοµένων υπόψη των ληφθεισών προσφορών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

Ορισµένες ποσότητες βοείου κρέατος που καθορίζονται από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 598/2003 της Επιτροπής (3)
τέθηκαν σε διαγωνισµό.

(2)

∆υνάµει του άρθρου 9 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/
79 της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 1979, περί των
λεπτοµερειών εφαρµογής που αφορούν τη διάθεση των
βοείων κρεάτων που αγοράζονται από τους οργανισµούς
παρεµβάσεως και περί καταρτήσεως του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 216/69 (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον

(3)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι ελάχιστες τιµές πωλήσεως βοείου κρέατος για τον πρώτο διαγωνισµό που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 598/2003, του
οποίου η προθεσµία υποβολής προσφορών έχει λήξει στις 7 Απριλίου 2003, καθορίζονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 15 Απριλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 14 Απριλίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

160 της 26.6.1999, σ. 21.
315 της 1.12.2001, σ. 29.
29 της 5.2.2003, σ. 14.
251 της 5.10.1979, σ. 12.

(5) ΕΕ L 248 της 14.10.1995, σ. 39.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κράτος µέλος

Προϊόντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lidstaat

Producten

Estado-Membro

Produtos

Jäsenvaltio

Tuotteet

Medlemsstat

Produkter

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

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

ESPAÑA

— Hinterviertel

—

— Vorderviertel

—

— Cuartos traseros
— Cuartos delanteros

FRANCE

NEDERLAND

ÖSTERREICH

1 080
—

— Quartiers arrière

1 350

— Quartiers avant

—

— Achtervoeten

—

— Voorvoeten

—

— Hinterviertel

—

— Vorderviertel

—
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 680/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Απριλίου 2003
για τον καθορισµό των ελάχιστων τιµών πώλησης για το βόειο κρέας στο πλαίσιο του πρώτου διαγωνισµού που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 604/2003
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2417/95 (5), οι ελάχιστες τιµές πωλήσεως για το κρέας που τέθηκε σε δηµοπρασία καθορίζονται
λαµβανοµένων υπόψη των ληφθεισών προσφορών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

Ορισµένες ποσότητες βοείου κρέατος που καθορίζονται από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 604/2003 της Επιτροπής (3),
τέθηκαν σε διαγωνισµό.

(2)

∆υνάµει του άρθρου 9 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/
79 της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 1979, περί των
λεπτοµερειών εφαρµογής που αφορούν τη διάθεση των
βοείων κρεάτων που αγοράζονται από τους οργανισµούς
παρεµβάσεως και περί καταργήσεως του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 216/69 (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον

(3)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι ελάχιστες τιµές πωλήσεως βοείου κρέατος για τον πρώτο διαγωνισµό που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 604/2003, του
οποίου η προθεσµία υποβολής προσφορών έχει έληξε στις 8 Απριλίου 2003, καθορίζονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 15 Απριλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 14 Απριλίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

160 της 26.6.1999, σ. 21.
315 της 1.12.2001, σ. 29.
86 της 3.4.2003, σ. 7.
251 της 5.10.1979, σ. 12.

(5) ΕΕ L 248 της 14.10.1995, σ. 39.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κράτος µέλος

Προϊόντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lidstaat

Producten

Estado-Membro

Produtos

Jäsenvaltio

Tuotteet

Medlemsstat

Produkter

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

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

— Vorderviertel

—

FRANCE

— Quartiers avant

—

ESPAÑA

— Cuartos delanteros

—

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

— Flanchet d'intervention (INT 18)

670

— Épaule d'intervention (INT 22)

951

— Avant d'intervention (INT 24)

951
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 681/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Απριλίου 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 7 έως τις 10 Απριλίου 2003, σε 295,00 EUR/t, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1898/2002.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 15 Απριλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 14 Απριλίου 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. 682/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Απριλίου 2003
για καθορισµό της µέγιστης επιδότησης κατά την αποστολή µακρόσπερµου αποφλοιωµένου ρυζιού Β
προς τη νήσο Ρεϋνιόν, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1895/
2002
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Για τον εν λόγω καθορισµό, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη
ιδίως τα κριτήρια που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2692/89. Η δηµοπρασία κατακυρώνεται σε κάθε υποβάλλοντα προσφορά του οποίου η
προσφορά βρίσκεται στο επίπεδο της µέγιστης επιδότησης ή
σε κατώτερο επίπεδο.

(4)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (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,
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,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(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 σχετικά µε τον καθορισµό µιας µέγιστης επιδότησης.

5

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Καθορίζεται µια µέγιστη επιδότηση κατά την αποστολή µακρόσπερµου αποφλοιωµένου ρυζιού Β του κωδικού ΣΟ 1006 20 98 προς
τη νήσο Ρεϋνιόν, µε βάση τις προσφορές που υποβλήθηκαν από τις
7 έως τις 10 Απριλίου 2003, σε 302,00 EUR/t, στο πλαίσιο της
δηµοπρασίας που αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1895/
2002.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 15 Απριλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 14 Απριλίου 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.
287 της 25.10.2002, σ. 3.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 683/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Απριλίου 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 7 έως
τις 10 Απρλίου 2003 σε 153,00 EUR/t στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1896/2002.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 15 Απριλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 14 Απριλίου 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. 684/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Απριλίου 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
7 έως τις 10 Απριλίου 2003 σε 153,00 EUR/t, στο πλαίσιο της
δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1897/
2002.

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 15 Απριλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 14 Απριλίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
287 της 25.10.2002, σ. 8.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
299 της 1.11.2002, σ. 18.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 685/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Απριλίου 2003
για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήµατος Β στον τοµέα των οπωροκηπευτικών (τοµάτες)
νος να ξεπερασθούν προσεχώς. Η υπέρβαση αυτή θα ήταν
επιζήµια για την καλή λειτουργία του καθεστώτος των εξαγωγικών επιστροφών στον τοµέα των οπωροκηπευτικών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου, της 28ης
Οκτωβρίου 1996, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 47/2003 της Επιτροπής (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1961/2001 της Επιτροπής, της 8ης
Οκτωβρίου 2001, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου σχετικά µε τις επιστροφές
κατά την εξαγωγή στον τοµέα των οπωροκηπευτικών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1176/
2002 (4), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 6,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 307/2003 της Επιτροπής (5), καθόρισε τις ενδεικτικές ποσότητες για τις οποίες δύναται να
εκδίδονται πιστοποιητικά εξαγωγής του συστήµατος Β.

(2)

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

(3)

Για να αντιµετωπισθεί η κατάσταση αυτή, πρέπει να απορριφθούν οι αιτήσεις των πιστοποιητικών του συστήµατος Β
για τις τοµάτες, που εξάγονται µετά τις 14 Απριλίου 2003,
και τούτο έως το τέλος της τρέχουσας εξαγωγικής περιόδου,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις τοµάτες, οι αιτήσεις των πιστοποιητικών του συστήµατος Β
που κατατέθηκαν δυνάµει του άρθρου 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
307/2003, για τις οποίες η διασάφηση εξαγωγής των προϊόντων
έγινε αποδεκτή µετά τις 14 Απριλίου και πριν από τις 4 Μαΐου
2003, απορρίπτονται.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 15 Απριλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 14 Απριλίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

297 της 21.11.1996, σ. 1.
7 της 11.1.2003, σ. 64.
268 της 9.10.2001, σ. 8.
170 της 29.6.2002, σ. 69.
45 της 19.2.2003, σ. 4.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 686/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Απριλίου 2003
για καθορισµό των κοινοτικών τιµών στην παραγωγή και των κοινοτικών τιµών κατά την εισαγωγή για
τα γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα για την εφαρµογή του καθεστώτος κατά την εισαγωγή ορισµένων
προϊόντων ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου καθώς και ∆υτικής
Όχθης και Λωρίδας της Γάζας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

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

Άρθρο 1
Οι κοινοτικές τιµές στην παραγωγή και οι κοινοτικές τιµές κατά
την εισαγωγή για τα µονοανθή γαρίφαλα (standard), τα πολυανθή
γαρίφαλα (spray), τα τριαντάφυλλα µε µεγάλο άνθος και τα
τριαντάφυλλα µε µικρό άνθος που αναφέρονται στο άρθρο 1β του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 700/88, για µια περίοδο δύο εβδοµάδων,
καθορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 15 Απριλίου 2003.
Εφαρµόζεται από τις 16 έως την 29η Απριλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 14 Απριλίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

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

(3) ΕΕ L 72 της 18.3.1988, σ. 16.
(4) ΕΕ L 289 της 22.10.1997, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 14ης Απριλίου 2003, για καθορισµό των κοινοτικών τιµών στην παραγωγή και
των κοινοτικών τιµών κατά την εισαγωγή για τα γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα για την εφαρµογή του καθεστώτος
κατά την εισαγωγή ορισµένων προϊόντων ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου
καθώς και ∆υτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας
(σε EUR ανά 100 τεµάχια)
Περίοδος: από 16 έως 29 Απριλίου 2003
Μονοανθή γαρίφαλα
(standard)

Πολυανθή γαρύφαλα
(spray)

Τριαντάφυλλα µε
µεγάλο άνθος

Τριαντάφυλλα µε µικρό
άνθος

15,04

11,85

22,44

13,29

Μονοανθή γαρίφαλα
(standard)

Πολυανθή γαρύφαλα
(spray)

Τριαντάφυλλα µε
µεγάλο άνθος

Τριαντάφυλλα µε µικρό
άνθος

Ισραήλ

10,82

16,93

11,20

11,88

Μαρόκο

16,13

15,53

—

—

Κύπρος

—

—

—

—

Ιορδανία

—

—

—

—

8,41

—

—

—

Κοινοτικές τιµές στην παραγωγή

Κοινοτικές τιµές κατά την
εισαγωγή

∆υτική Όχθη και
Λωρίδα της Γάζας
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 687/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Απριλίου 2003
για αποκατάσταση του προτιµησιακού δασµού κατά την εισαγωγή πολυανθών γαρίφαλων (spray) καταγωγής Ισραήλ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

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

(5)

Για τα πολυανθή γαρίφαλα (spray) καταγωγής Ισραήλ ο
προτιµησιακός δασµός που καθορίστηκε από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 747/2001 έχει ανασταλεί από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 593/2003 της Επιτροπής (8).

(6)

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

(7)

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

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
(2)

(3)

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

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 747/2001 του Συµβουλίου (3),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 209/
2003 της Επιτροπής (4), καθόρισε το άνοιγµα και τον τρόπο
διαχειρίσεως των κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων
για άνθη και µπουµπούκια ανθέων, κοµµένα, νωπά, που
κατάγονται, αντιστοίχως, από την Κύπρο, την Αίγυπτο, το
Ισραήλ, τη Μάλτα, το Μαρόκο, τη ∆υτική Όχθη και τη
Λωρίδα της Γάζας.

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 686/2003 της Επιτροπής (5), καθόρισε τις κοινοτικές τιµές παραγωγής και εισαγωγής για τα
γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα για την εφαρµογή του
καθεστώτος.
ΕΕ L 382 της 31.12.1987, σ. 22.
ΕΕ L 177 της 5.7.1997, σ. 1.
ΕΕ L 109 της 19.4.2001, σ. 2.
ΕΕ L 28 της 4.2.2003, σ. 30.
Βλέπε σελίδα 44 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.

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

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 593/2003 καταργείται.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 16 Απριλίου 2003.
(6) ΕΕ L 72 της 18.3.1988, σ. 16.
(7) ΕΕ L 289 της 22.10.1997, σ. 1.
(8) ΕΕ L 83 της 1.4.2003, σ. 62.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 14 Απριλίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας
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Ο∆ΗΓΙΑ 2003/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 27ης Μαρτίου 2003
για την τροποποίηση της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την προστασία των εργαζοµένων από
τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αµίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Η απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά και της χρήσης του
χρυσότιλου που εισάγει η οδηγία 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών
µελών που αφορούν περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά
και χρήσεως µερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασµάτων (7) η οποία τίθεται σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2005,
θα συµβάλει σε σηµαντική µείωση της έκθεσης των εργαζοµένων στον αµίαντο.

(5)

Όλοι οι εργαζόµενοι θα πρέπει να προστατεύονται από τους
κινδύνους που οφείλονται στην έκθεση στον αµίαντο και,
κατά συνέπεια, οι εξαιρέσεις για τη ναυτιλία και την αεροπορία θα πρέπει να καταργηθούν.

(6)

Για να εξασφαλισθεί η σαφήνεια του ορισµού των ινών
πρέπει να διατυπωθούν νέοι ορισµοί, είτε βάσει ορυκτολογικών χαρακτηριστικών είτε βάσει του οικείου αριθµού CAS
(Chemical Abstract Service).

(7)

Με την επιφύλαξη των λοιπών κοινοτικών διατάξεων σχετικά
µε την εµπορία και τη χρήση του αµιάντου, ένας περιορισµός των δραστηριοτήτων που συνεπάγονται έκθεση στον
αµίαντο θα διαδραµατίσει πολύ σηµαντικό ρόλο στην
πρόληψη των ασθενειών που οφείλονται στην έκθεση αυτή.

(8)

Το σύστηµα κοινοποίησης των δραστηριοτήτων που συνεπάγονται έκθεση στον αµίαντο θα πρέπει να προσαρµοστεί στις
νέες εργασιακές καταστάσεις.

(9)

Είναι σηµαντικό να εξαιρεθούν οι δραστηριότητες που εκθέτουν τους εργαζοµένους σε ίνες αµιάντου κατά την εξαγωγή
του αµιάντου, την παρασκευή και τη µεταποίηση προϊόντων
αµιάντου ή την παρασκευή και τη µεταποίηση προϊόντων
που περιέχουν ηθεληµένως προστεθείσες ίνες αµιάντου,
δεδοµένου ότι το επίπεδο έκθεσής τους είναι υψηλό και η
πρόληψή της δυσχερής.

(10)

Βάσει των πλέον πρόσφατων τεχνικών γνώσεων, πρέπει να
ορισθεί καλύτερα η µεθοδολογία δειγµατοληψίας για τη
µέτρηση της περιεκτικότητας του αέρα σε αµίαντο, καθώς
και η µέθοδος µέτρησης των ινών.

(11)

Έστω και αν δεν έχει ακόµη καταστεί δυνατό να καθοριστεί
η ελάχιστη τιµή έκθεσης κάτω από την οποία ο αµίαντος δεν
είναι καρκινογόνος, είναι ευκταίο να µειωθεί η οριακή τιµή
έκθεσης των εργαζοµένων στον αµίαντο.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 137 παράγραφος 2,
την πρόταση της Επιτροπής, η οποία καταρτίστηκε κατόπιν διαβουλεύσεως µε τους κοινωνικούς εταίρους και τη συµβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια, την υγιεινή και την προστασία της υγείας
στο χώρο εργασίας (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 7ης Απριλίου 1998
σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αµίαντο (4)
καλούν την Επιτροπή να παρουσιάσει προτάσεις τροποποίησης της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ (5), λαµβάνοντας υπόψη
κυρίως ότι είναι σκόπιµο να επικεντρωθούν και να προσαρµοσθούν τα µέτρα προστασίας για τα άτοµα τα οποία στο
εξής εκτίθενται περισσότερο, και ιδίως τους εργαζόµενους
που αφαιρούν τον αµίαντο, και αυτούς που συναντούν
τυχαία τον αµίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας τους στις
διάφορες δραστηριότητες συντήρησης.
Ενόψει των προαναφερθέντων συµπερασµάτων, η Επιτροπή
εκλήθη εξάλλου να υποβάλει προτάσεις για την τροποποίηση της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ, υπό το φως των ενδελεχών ερευνών που έχουν πραγµατοποιηθεί σχετικά µε τις
οριακές τιµές έκθεσης στον χρυσότιλο και τις µεθόδους
µέτρησης του αµίαντου που αιωρείται στον αέρα έχοντας ως
βάση τη µέθοδο που υιοθέτησε η Παγκόσµια Οργάνωση
Υγείας (ΠΟΥ)· παρόµοια µέτρα θα πρέπει να ληφθούν για
τις υποκατάστατες ίνες.
Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, στη γνωµοδότησή
της για τον αµίαντο (6), ζητά από την Επιτροπή να λάβει νέα
µέτρα για τη µείωση των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται
οι εργαζόµενοι.

(1) ΕΕ C 304 Ε της 30.10.2001, σ. 179 και
ΕΕ C 203 E της 27.8.2002, σ. 273.
(2) ΕΕ C 94 της 18.4.2002, σ. 40.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Απριλίου 2002 (δεν
έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της 23ης Σεπτεµβρίου 2002 (ΕΕ C 269 E της 5.11.2002, σ.
1) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου
2002 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση
του Συµβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(4) ΕΕ C 142 της 7.5.1998, σ. 1.
(5) ΕΕ L 263 της 24.9.1983, σ. 25· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 98/24/ΕΚ (ΕΕ L 131 της 5.5.1998, σ. 11).
(6) ΕΕ C 138 της 18.5.1999, σ. 24.

(7) ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 201· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/91/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 286 της
30.10.2001, σ. 27).
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(13)

(14)

(15)

(16)

(17)
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Πριν από την έναρξη των εργασιών αφαίρεσης αµίαντου, οι
εργοδότες πρέπει να είναι υποχρεωµένοι να εντοπίζουν την
παρουσία ή την κατά τεκµήριο παρουσία αµίαντου στα
κτίρια ή τις εγκαταστάσεις και να κοινοποιούν τις σχετικές
πληροφορίες στα λοιπά άτοµα που ενδέχεται να εκτεθούν
στον αµίαντο µέσω της χρήσης αµιάντου, των εργασιών
συντήρησης ή άλλων δραστηριοτήτων εντός ή επί των κτιρίων.
Πρέπει απαραιτήτως να εξασφαλίζεται ότι οι κατεδαφίσεις ή
οι εργασίες αφαίρεσης αµίαντου πραγµατοποιούνται από επιχειρήσεις που γνωρίζουν όλες τις προφυλάξεις που πρέπει
να λαµβάνονται για την προστασία των εργαζοµένων.
Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ειδική εκπαίδευση των εργαζοµένων που εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν στον
αµίαντο, η οποία θα συµβάλει σηµαντικά στη µείωση των
κινδύνων που συνδέονται µε αυτή την έκθεση.
Το περιεχόµενο των µητρώων έκθεσης και των ιατρικών
φακέλων οι οποίοι προβλέπονται από την οδηγία 83/477/
ΕΟΚ θα πρέπει να ευθυγραµµιστεί προς το περιεχόµενο των
καταλόγων και των φακέλων που προβλέπονται στην οδηγία
90/394/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1990,
σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους
παράγοντες κατά την εργασία (έκτη ειδική οδηγία κατά την
έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/
ΕΟΚ) (1).
Είναι σκόπιµο να αναπροσαρµοσθούν οι πρακτικές συστάσεις
για την κλινική παρακολούθηση των εκτιθεµένων εργαζοµένων σύµφωνα µε τις τελευταίες ιατρικές γνώσεις, µε σκοπό
την έγκαιρη διάγνωση των παθήσεων που συνδέονται µε τον
αµίαντο.
∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προτεινόµενης δράσης, ήτοι η
βελτιωµένη προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους
από την έκθεσή τους στον αµίαντο, δεν µπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτη µέλη και µπορούν
συνεπώς, λόγω των διαστάσεων και των επιπτώσεων της
δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η
Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της
επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε
την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου η παρούσα
οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία προς επίτευξη του στόχου αυτού.

(18)

Οι τροποποιήσεις που επέρχονται διά της παρούσας οδηγίας
συνιστούν συγκεκριµένο στοιχείο της υλοποίησης της κοινωνικής διάστασης της εσωτερικής αγοράς.

(19)

Οι τροποποιήσεις αυτές περιορίζονται στο ελάχιστο προκειµένου να µην επιβαρύνουν άσκοπα τη δηµιουργία και
ανάπτυξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

(20)

Κατά συνέπεια, η οδηγία 83/477/ΕΟΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Η οδηγία 83/477/EΟΚ, τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 1 παράγραφος 2 διαγράφεται.
(1) ΕΕ L 196 της 26.7.1990, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 1999/38/ΕΚ (ΕΕ L 138 της 1.6.1999, σ. 66).
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2. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 2
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ο όρος “αµίαντος”
υποδηλώνει τα ακόλουθα ινώδη πυριτικά άλατα:
— τον ακτινολίτη, αριθ. CAS (*) 77536-66-4,
— το γρουνερίτη (αµοσίτη), αριθ. CAS (*) 12172-73-5,
— τον ανθόφυλλο, αριθ. CAS (*) 77536-67-5,
— τον χρυσότιλο, αριθ. CAS (*) 12001-29-5,
— τον κροκιδόλιθο, αριθ. CAS (*) 12001-28-4,
— τον τρεµολίτη, αριθ. CAS (*) 77536-68-6.
(*) Αριθµός µητρώου CAS (Chemical Abstract Service).»
3. Στο άρθρο 3:
α) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3. Στις περιπτώσεις σποραδικής έκθεσης των εργαζοµένων της οποίας η ένταση είναι µειωµένη και εφόσον προκύπτει σαφώς από τα αποτελέσµατα της εκτίµησης των κινδύνων της παραγράφου 2 ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση της
οριακής τιµής έκθεσης στον αµίαντο στην ζώνη εργασίας,
τα άρθρα 4, 15 και 16 µπορούν να µην εφαρµόζονται όταν
η εργασία αφορά:
α) σύντοµες και ασυνεχείς δραστηριότητες συντήρησης
όταν η εργασία αφορά µόνον µη εύθρυπτα υλικά·
β) την αποµάκρυνση, χωρίς καταστροφή, των µη φθαρµένων υλικών στα οποία οι ίνες αµιάντου είναι στέρεα συνδεδεµένες µέσα σε µια µήτρα·
γ) την περίκλειση σε κάψες και µανδύες των αµιαντούχων
υλικών σε καλή κατάσταση·
δ) την επιθεώρηση και έλεγχο του αέρα και τη λήψη
δειγµάτων για την ανίχνευση της παρουσίας αµιάντου
σε κάποιο υλικό.»
β) παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«3α.
Τα κράτη µέλη, κατόπιν διαβούλευσης µε τους κοινωνικούς εταίρους σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και
πρακτική, θεσπίζουν πρακτικές κατευθυντήριες γραµµές για
τον καθορισµό της σποραδικής και µειωµένης έντασης
έκθεσης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3.»
4. Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:
α) το σηµείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2. Η κοινοποίηση γίνεται από τον εργοδότη προς την
υπεύθυνη αρχή του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους
προτού αρχίσουν οι εργασίες, σύµφωνα µε τις εθνικές
νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις.
Η κοινοποίηση αυτή πρέπει τουλάχιστον να περιλαµβάνει συνοπτική περιγραφή:
α) της τοποθεσίας του εργοταξίου·
β) των χρησιµοποιούµενων ή χειριζόµενων τύπων και
ποσοτήτων αµιάντου·
γ) των δραστηριοτήτων και των εφαρµοζόµενων
µεθόδων·
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δ) του αριθµού των ενεχόµενων εργαζοµένων·

Συµβουλίου, της 12ης ∆εκεµβρίου 1991, για τα επικίνδυνα απόβλητα (*).

ε) της ηµεροµηνίας έναρξης και της διάρκειας των
εργασιών·

(*) ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σ. 20· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 94/31/ΕΚ (ΕΕ L
168 της 2.7.1994, σ. 28).»

στ) των µέτρων που λαµβάνονται για να περιοριστεί η
έκθεση των εργαζοµένων στον αµίαντο.»
β) το σηµείο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«4. Όποτε µια µεταβολή των συνθηκών εργασίας ενδέχεται
να συνεπάγεται σηµαντική αύξηση της έκθεσης σε
σκόνη αµιάντου ή υλικών που περιέχουν αµίαντο,
πρέπει να γίνεται νέα κοινοποίηση.»
5. Στο άρθρο 5 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Με την επιφύλαξη της εφαρµογής άλλων κοινοτικών διατάξεων σχετικών µε την εµπορία και χρήση του αµιάντου, απαγορεύονται οι δραστηριότητες που εκθέτουν τους εργαζοµένους
σε ίνες αµιάντου κατά την εξόρυξη του αµιάντου ή κατά την
παρασκευή και µεταποίηση προϊόντων αµιάντου ή την παρασκευή και µεταποίηση προϊόντων που περιέχουν ηθεληµένως
προστεθέντα αµίαντο, µε εξαίρεση την επεξεργασία και την
υγειονοµική ταφή προϊόντων που προέρχονται από κατεδάφιση
και από αφαίρεση του αµιάντου.»
6. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 6
Για όλες τις δραστηριότητες κατά το άρθρο 3 παράγραφος 1,
η έκθεση των εργαζοµένων σε σκόνη αµίαντου ή υλικά που
περιέχουν αµίαντο στο χώρο εργασίας πρέπει να µειωθεί στο
ελάχιστο και οπωσδήποτε κάτω από την οριακή τιµή του
άρθρου 8, ιδιαίτερα µέσω των ακόλουθων µέτρων:
1. ο αριθµός των εργαζοµένων που εκτίθενται ή ενδέχεται να
εκτεθούν σε σκόνη ή σε υλικά που περιέχουν αµίαντο
πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατόν·
2. οι µέθοδοι εργασίας πρέπει να έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπον ώστε να µην παράγεται σκόνη αµιάντου ή, εάν αυτό
δεν είναι εφικτό, να µην εισέρχεται σκόνη αµιάντου στον
αέρα·
3. όλες οι εγκαταστάσεις και οι εξοπλισµοί που χρησιµεύουν
για την επεξεργασία του αµιάντου πρέπει να µπορούν να
καθαρίζονται και να συντηρούνται αποτελεσµατικά και τακτικά·
4. ο αµίαντος ή τα υλικά που απελευθερώνουν σκόνη αµιάντου ή περιέχουν αµίαντο πρέπει να αποθηκεύονται και να
µεταφέρονται σε κατάλληλες κλειστές συσκευασίες·
5. τα απόβλητα πρέπει να συλλέγονται και να αποµακρύνονται
από το χώρο εργασίας το ταχύτερο δυνατόν, σε κατάλληλη
κλειστή συσκευασία µε επισήµανση στην οποία να αναφέρεται ότι περιέχουν αµίαντο. Το µέτρο αυτό δεν ισχύει για τις
εξορυκτικές δραστηριότητες. Τα απόβλητα που αναφέρονται στο παρόν σηµείο υφίστανται στη συνέχεια επεξεργασία σύµφωνα µε την οδηγία 91/689/ΕΟΚ του

7. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 7
1.
Αναλόγως των αποτελεσµάτων της αρχικής εκτιµήσεως
των κινδύνων και για να τηρείται η οριακή τιµή κατά το άρθρο
8, πραγµατοποιούνται τακτικά µετρήσεις της περιεκτικότητας
του αέρα σε ίνες αµιάντου στο χώρο της εργασίας.
2.
Οι δειγµατοληψίες πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές
της προσωπικής έκθεσης των εργαζοµένων στη σκόνη αµιάντου
ή υλικών που περιέχουν αµίαντο.
3.
Οι δειγµατοληψίες πραγµατοποιούνται αφού ζητηθεί η
γνώµη των εργαζοµένων ή/και των εκπροσώπων τους στην επιχείρηση.
4.
Η συλλογή δειγµάτων διεξάγεται από ειδικευµένο προσωπικό. Στη συνέχεια, τα δείγµατα αναλύονται σύµφωνα µε
την παράγραφο 6 σε εργαστήρια τα οποία διαθέτουν τον
κατάλληλο εξοπλισµό για τη µέτρηση των ινών.
5.
Η διάρκεια των δειγµατοληψιών πρέπει είναι τόση ώστε
να είναι εφικτός ο προσδιορισµός της αντιπροσωπευτικής
έκθεσης για οκτάωρη περίοδο αναφοράς (µια βάρδια), είτε δια
µετρήσεως είτε µε χρονικώς σταθµισµένο υπολογισµό.
6.
Η µέτρηση των ινών πραγµατοποιείται κατά προτίµηση
µε PCM (µικροσκόπιο αντίθεσης φάσης), σύµφωνα µε τη
µέθοδο που συνιστά η ΠΟΥ (Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας),
από το 1997 (*), ή µε οιαδήποτε άλλη µέθοδο ισοδύναµου
αποτελέσµατος.
Για τη µέτρηση του αµίαντου στον αέρα βάσει του πρώτου
εδαφίου λαµβάνονται υπόψη µόνο οι ίνες µήκους ανώτερου
των 5 µικροµέτρων και πλάτους µικρότερου των 3 µικροµέτρων, µε λόγο µήκους/πλάτους µεγαλύτερο του 3:1.
(*) Καθορισµός της συγκέντρωσης αιωρούµενων ινών στον
αέρα. Συνιστώµενη µέθοδος: µικροσκόπηση µε διάταξη
αντίθετης φάσης (µέτρηση µε φίλτρο µεµβράνης). ISBN 92
4 154496 1, ΠΟΥ, Γενεύη 1997.»
8. Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 8
Οι εργοδότες µεριµνούν ώστε κανένας εργαζόµενος να µην
εκτίθεται σε ατµόσφαιρα µε περιεκτικότητα σε αµίαντο µεγαλύτερη των 0,1 ινών ανά cm3 ως χρονικώς σταθµισµένο µέσο
όρο για 8 ώρες (TWA).»
9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 διαγράφεται.
10. Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:
α) στην παράγραφο 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείµενο:
«Σε περίπτωση υπέρβασης της οριακής τιµής του άρθρου
8, πρέπει να εντοπίζονται τα αίτια της υπέρβασης αυτής
και να λαµβάνονται το συντοµότερο δυνατό τα κατάλληλα
διορθωτικά µέτρα.»
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β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3. Όταν η έκθεση δεν µπορεί να περιοριστεί µε άλλα
µέσα και η οριακή τιµή απαιτεί τη χρήση ατοµικού προστατευτικού αναπνευστικού εξοπλισµού, η χρήση του εξοπλισµού αυτού δεν επιτρέπεται να είναι µόνιµη και πρέπει να
περιορίζεται, για κάθε εργαζόµενο, στον απολύτως αναγκαίο ελάχιστο χρόνο. Κατά τη διάρκεια εργασιών µε ατοµική αναπνευστική συσκευή προβλέπονται, αναλόγως της
φυσικής και κλιµατολογικής επιβάρυνσης και, ενδεχοµένως,
κατόπιν διαβούλευσης µε τους εργαζοµένους ή/και τους
εκπροσώπους τους, οι απαραίτητες περίοδοι ανάπαυσης
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και πρακτική.»
11. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 10α
Πριν την έναρξη των εργασιών κατεδάφισης ή συντήρησης, οι
εργοδότες λαµβάνουν κάθε ενδεδειγµένο µέτρο για τον εντοπισµό των υλικών που ενδέχεται να περιέχουν αµίαντο, ζητώντας
πληροφορίες από τους ιδιοκτήτες των χώρων εάν παρίσταται
ανάγκη.
Εάν υπάρχει η παραµικρή αµφιβολία ως προς την παρουσία
αµίαντου σε ένα υλικό ή σε ένα κτίριο, εφαρµόζεται η παρούσα
οδηγία.»
12. Στο άρθρο 11, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Για ορισµένες δραστηριότητες, όπως κατεδάφιση, αφαίρεση αµιάντου, επισκευή και συντήρηση κατά τις οποίες
προβλέπεται υπέρβαση των οριακών τιµών που καθορίζονται
στο άρθρο 8 παρά τη χρήση τεχνικών προληπτικών µέτρων για
τον περιορισµό της συγκέντρωσης αµίαντου στον αέρα, ο
εργοδότης καθορίζει τα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων
όταν αυτοί εκτελούν τέτοιες εργασίες, ιδιαίτερα:
α) οι εργαζόµενοι λαµβάνουν κατάλληλες αναπνευστικές συσκευές και άλλες ατοµικές προστατευτικές συσκευές τις
οποίες οφείλουν να φορούν· και
β) τοποθετούνται πινακίδες που επισηµαίνουν ότι προβλέπεται
η υπέρβαση της οριακής τιµής του άρθρου 8· και
γ) αποφεύγεται ο διασκορπισµός της σκόνης αµιάντου ή
αµιαντούχων υλικών εκτός του χώρου εργασίας.»
13. Στο άρθρο 12 παράγραφος 2, τα δύο πρώτα εδάφια αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«2. Το σχέδιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει να
προβλέπει τα απαραίτητα µέτρα για την ασφάλεια και την
υγεία των εργαζοµένων στο χώρο εργασίας.
Το σχέδιο πρέπει ιδίως να προβλέπει:
— ότι ο αµίαντος ή/και τα αµιαντούχα υλικά αποµακρύνονται
πριν από την εφαρµογή των τεχνικών κατεδάφισης, εκτός
αν η εν λόγω αποµάκρυνση ενδέχεται να προκαλέσει µεγαλύτερο κίνδυνο για τους εργαζόµενους παρά εάν ο αµίαντος ή/και τα αµιαντούχα υλικά δεν µετακινηθούν,
— ότι χορηγείται ο ατοµικός εξοπλισµός προστασίας που
αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) αν
χρειάζεται,

L 97/51

— µετά τον τερµατισµό των έργων κατεδάφισης ή των εργασιών αφαίρεσης αµιάντου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι
δεν υπάρχουν κίνδυνοι οφειλόµενοι στην έκθεση στον
αµίαντο στον χώρο εργασίας, σύµφωνα µε τις εθνικές
νοµοθεσίες και πρακτικές.»
14. Παρεµβάλλονται τα εξής άρθρα:
«Άρθρο 12α
1.
Ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει κατάλληλη εκπαίδευση σε όλους τους εργαζοµένους που εκτίθενται, ή ενδέχεται
να εκτεθούν, σε σκόνη αµιάντου. Η εκπαίδευση παρέχεται
δωρεάν για τους εργαζοµένους και σε τακτικά χρονικά διαστήµατα.
2.
Το περιεχόµενο της εκπαίδευσης πρέπει να είναι εύκολα
κατανοητό από τους εργαζοµένους, πρέπει δε να τους επιτρέπει να αποκτούν τις απαιτούµενες γνώσεις και ικανότητες όσον
αφορά την πρόληψη και την ασφάλεια, ιδίως δε σχετικά µε:
α) τις ιδιότητες του αµίαντου και τις επιπτώσεις του για την
υγεία, επίσης όταν συνδυάζεται µε κάπνισµα·
β) τα είδη προϊόντων ή υλικών που πιθανώς περιέχουν
αµίαντο·
γ) τις εργασίες που ενδέχεται να συνεπάγονται έκθεση στον
αµίαντο και τη σηµασία των προληπτικών ελέγχων για τον
περιορισµό της έκθεσης στο ελάχιστο·
δ) τις ασφαλείς πρακτικές εργασίας, τους ελέγχους και τον
εξοπλισµό προστασίας·
ε) τον κατάλληλο ρόλο, την εκλογή, την επιλογή, τους
περιορισµούς και την ορθή χρήση του αναπνευστικού
εξοπλισµού·
στ) τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης·
ζ) τις διαδικασίες απορρύπανσης·
η) τη διάθεση των αποβλήτων·
θ) τις απαιτήσεις ιατρικής επίβλεψης.
3.
Θα εκπονηθούν πρακτικές κατευθυντήριες γραµµές σε
κοινοτικό επίπεδο για την εκπαίδευση των εργαζοµένων σε
εργασίες αποµάκρυνσης του αµιάντου.
Άρθρο 12β
Πριν την εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων ή εργασιών αφαίρεσης αµιάντου, οι επιχειρήσεις πρέπει να αποδεικνύουν τις
ικανότητές τους στον τοµέα αυτόν και οι αποδείξεις αυτές
πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις εθνικές νοµοθεσίες ή/και πρακτικές.»
15. Στο άρθρο 14 παράγραφος 2, το στοιχείο β) αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείµενο:
«β) αν τα αποτελέσµατα υπερβαίνουν την οριακή τιµή του
άρθρου 8, οι αφορώµενοι εργαζόµενοι καθώς και οι
αντιπρόσωποί τους στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση
να ενηµερώνονται το συντοµότερο δυνατό για τις υπερβάσεις αυτές και τις αιτίες τους και να ζητείται η γνώµη των
εργαζοµένων ή/και των αντιπροσώπων τους στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση σχετικά µε τα µέτρα που
πρέπει να ληφθούν ή, αν η κατάσταση είναι επείγουσα, να
λαµβάνουν γνώση των ληφθέντων µέτρων.»
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16. Το άρθρο 15 σηµείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«3. Πρέπει να παρέχονται πληροφορίες και συµβουλές στους
εργαζοµένους όσον αφορά κάθε εκτίµηση της υγείας τους
στην οποία µπορούν να υποβάλλονται µετά το πέρας της
έκθεσης.
Ο εγκεκριµένος ιατρός ή η εγκεκριµένη υπηρεσία ιατρικής
επίβλεψης των εργαζοµένων µπορούν να ορίσουν την
παράταση της ιατρικής επίβλεψης και µετά το πέρας της
έκθεσης, για διάστηµα που κρίνουν αναγκαίο για τη
διαφύλαξη της υγείας του συγκεκριµένου προσώπου.
Η παράταση της επίβλεψης γίνεται σύµφωνα µε τις
εθνικές νοµοθεσίες ή/και πρακτικές.»
17. Στο άρθρο 16, το σηµείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«2. Το µητρώο που αναφέρεται στο σηµείο 1 και οι ατοµικοί
ιατρικοί φάκελοι που αναφέρονται στο άρθρο 15 σηµείο
1 πρέπει να φυλάσσονται για σαράντα τουλάχιστον έτη
µετά το πέρας της έκθεσης στον αµίαντο, σύµφωνα µε τις
εθνικές νοµοθεσίες ή/και πρακτικές.»
18. Στο άρθρο 16, προστίθεται το ακόλουθο σηµείο:
«3. Aν η επιχείρηση παύσει τη δραστηριότητά της, τα
έγγραφα που αναφέρονται στο σηµείο 2 τίθενται στη
διάθεση της αρµόδιας αρχής σύµφωνα µε τις εθνικές
νοµοθεσίες ή/και πρακτικές.»

— προσωπική συνέντευξη,
— γενική κλινική εξέταση και ιδίως του θώρακα,
— εξέταση της αναπνευστικής λειτουργίας
ροµέτρηση και καµπύλη ροής όγκου).

Τα κράτη µέλη προβλέπουν την εφαρµογή κατάλληλων κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης της εθνικής νοµοθεσίας που
εγκρίνεται βάσει της παρούσας οδηγίας. Οι κυρώσεις αυτές
πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, ανάλογες και αποτρεπτικές.»
20. Το παράρτηµα Ι διαγράφεται.
21. Το σηµείο 3 του παραρτήµατος ΙΙ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3. H εξέταση της υγείας των εργαζοµένων πραγµατοποιείται
σύµφωνα µε τις αρχές και την πρακτική της εργασιακής
ιατρικής και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα
µέτρα:
— κατάρτιση του ιατρικού και επαγγελµατικού φακέλου
του εργαζοµένου,

(σπει-

Ο ιατρός ή/και η αρµόδια αρχή για την επίβλεψη της
υγείας αποφασίζει τη διεξαγωγή περαιτέρω εξετάσεων,
όπως κυτταρολογικές εξετάσεις των πτυέλων, ακτινολογική εξέταση του θώρακα ή αξονική τοµογραφία,
σύµφωνα µε τις πλέον πρόσφατες γνώσεις στον τοµέα της
εργασιακής ιατρικής.»
Άρθρο 2
1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές
και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν
προς την παρούσα οδηγία πριν από τις 15 Απριλίου 2006.
Ενηµερώνουν δε αµέσως σχετικά την Επιτροπή.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, περιέχουν
παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από ανάλογη
παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµέρειες
της εν λόγω παραποµπής καθορίζονται από τα κράτη µέλη.
2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις διατάξεις
εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία.

19. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 16α

15.4.2003

Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2003.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

Μ. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ

15.4.2003
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 27ης Μαρτίου 2003
σχετικά µε την υπογραφή και τη σύναψη πρωτοκόλλου για την προσαρµογή των εµπορικών πτυχών της
ευρωπαϊκής συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας, αφετέρου, ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων µεταξύ των µερών για νέες αµοιβαίες γεωργικές παραχωρήσεις
(2003/263/ΕΚ)
2001 µέσω του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2851/2000 του
Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 2000, περί θεσπίσεως
ορισµένων παραχωρήσεων υπό τη µορφή κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων για ορισµένα γεωργικά προϊόντα και
περί προσαρµογής, ως αυτόνοµου και µεταβατικού µέτρου,
ορισµένων γεωργικών παραχωρήσεων που προβλέπονται
στην ευρωπαϊκή συµφωνία µε την Πολωνία (3). Η εν λόγω
δεύτερη προσαρµογή του προτιµησιακού καθεστώτος δεν
έχει ακόµη ενσωµατωθεί στην ευρωπαϊκή συµφωνία µε τη
µορφή συµπληρωµατικού πρωτοκόλλου.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

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

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

(2)

Το άρθρο 20 παράγραφος 5 της ευρωπαϊκής συµφωνίας
προβλέπει ότι η Κοινότητα και η Πολωνία εξετάζουν ανά
προϊόν και σε συστηµατική και αµοιβαία βάση τη δυνατότητα εκατέρωθεν χορήγησης περαιτέρω παραχωρήσεων.

(3)

Οι πρώτες βελτιώσεις του προτιµησιακού καθεστώτος της
ευρωπαϊκής συµφωνίας προβλέφθηκαν στο πρωτόκολλο για
την προσαρµογή των εµπορικών παραµέτρων της ευρωπαϊκής συµφωνίας, ώστε να ληφθούν υπόψη η προσχώρηση
της ∆ηµοκρατίας της Αυστρίας, της ∆ηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και η έκβαση των διαπραγµατεύσεων για τη γεωργία
στο πλαίσιο του Γύρου της Ουρουγουάης, περιλαµβανοµένων βελτιώσεων στο υφιστάµενο προτιµησιακό καθεστώς, το
οποίο εγκρίθηκε µε την απόφαση 2002/63/ΕΚ (2).

(4)

Επίσης, προβλέφθηκαν βελτιώσεις του προτιµησιακού
καθεστώτος ως επακόλουθο των διαπραγµατεύσεων για την
απελευθέρωση των γεωργικών εµπορικών συναλλαγών που
ολοκληρώθηκαν το 2000. Όσον αφορά την Κοινότητα, οι
βελτιώσεις τέθηκαν σε εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου

(1) ΕΕ L 348 της 31.12.1993, σ. 2.
(2) ΕΕ L 27 της 30.1.2002, σ. 1.

(5)

Στις 23 ∆εκεµβρίου 2002, ολοκληρώθηκαν οι διαπραγµατεύσεις για περαιτέρω βελτιώσεις του προτιµησιακού
καθεστώτος της ευρωπαϊκής συµφωνίας.

(6)

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

(7)

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

(3) ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 7.
(4) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 444/2002 (ΕΕ L 68 της
12.3.2002, σ. 11).
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Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ
του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που
ανατίθενται στην Επιτροπή (1).
Ως επακόλουθο των διαπραγµατεύσεων που προαναφέρονται, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2851/2000 έχει κατ' ουσία
χάσει το νόηµα του και πρέπει συνεπώς να καταργηθεί,

15.4.2003
Άρθρο 4

Οι αύξοντες αριθµοί που έχουν δοθεί στις δασµολογικές ποσοστώσεις του παραρτήµατος της παρούσας απόφασης µπορούν να
τροποποιηθούν από την Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία που
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2. Η διαχείριση των δασµολογικών ποσοστώσεων µε αριθµό άνω του 09.5100 πραγµατοποιείται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 308α,
308β και 308γ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.
Άρθρο 5

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Εγκρίνεται εξ ονόµατος της Επιτροπής το συνηµµένο πρωτόκολλο
µε το οποίο προσαρµόζονται οι εµπορικές πτυχές της ευρωπαϊκής
συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
κρατών µελών τους αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας
αφετέρου, ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων µεταξύ των µερών για νέες αµοιβαίες γεωργικές παραχωρήσεις.

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για τη ζάχαρη, η
οποία συστάθηκε βάσει του άρθρου 42 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001 (2) ή, ανάλογα µε την περίπτωση, από την επιτροπή
που συστάθηκε βάσει των σχετικών διατάξεων των υπόλοιπων κανονισµών για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών.
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/
ΕΚ.
Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα µήνα.
3.

Άρθρο 2
Ο πρόεδρος του Συµβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το πρόσωπο που είναι αρµόδιο να υπογράψει το πρωτόκολλο εξ ονόµατος
της Κοινότητας και να κοινοποιήσει την πράξη έγκρισης που
προβλέπεται στο άρθρο 3 του πρωτοκόλλου.
Άρθρο 3
Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτοµερείς κανόνες για την εφαρµογή του
πρωτοκόλλου σύµφωνα µε τη διαδικασία που µνηµονεύεται στο
άρθρο 5 παράγραφος 2.

(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
Άρθρο 6

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2851/2000 καταργείται από την έναρξη
ισχύος του πρωτοκόλλου.
Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Μ. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ

(2) EE L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 680/2002 της Επιτροπής (EE L 104 της
20.4.2002, σ. 26).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Αύξοντες αριθµοί των δασµολογικών ποσοστώσεων της ΕΕ για τα προϊόντα καταγωγής Πολωνίας
(που αναφέρονται στο άρθρο 4)

Αύξων αριθµός
ποσόστωσης

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

09.4598

0102 90 05

Βοοειδή ζωντανά κατοικίδια µε βάρος που δεν υπερβαίνει τα 80 kg

09.4537

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

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

09.4563

ex 0102 90

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

09.4820

0103 92 19

Χοιροειδή ζωντανά, κατοικίδια

09.4824

0201
0202

Κρέατα βοοειδών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα

1602 50 10

Άψητα· µείγµατα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψηµένων και κρέατος ή
παραπροϊόντων σφαγίων άψητων βοοειδών

09.4809

09.5811

ex 0203

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

ex 0210

Κρέατα χοιροειδών:

0210 11

– χοιροµέρια (ζαµπόν), ωµοπλάτες και τεµάχια αυτών, µε κόκαλα

0210 12

– κοιλιακή χώρα και τεµάχια αυτής

0210 19

– άλλα

ex 0207

Βρώσιµα κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, πουλερικών της κλάσης 0105,
εκτός από τους κωδικούς 0207 34, 0207 36 81 και 0207 36 85

0402 10 19

Αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη

0402 21 19

Πλήρες γάλα σε σκόνη

0402 21 99

Πλήρες γάλα σε σκόνη

09.4814

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 10 90
0405 20 90

Βούτυρο και λιπαρές ύλες για επάλειψη

09.4815

0406

Τυριά και πηγµένο γάλα για τυρί

09.5818

0407 00 11
0407 00 19
0407 00 30

Αυγά πουλερικών, µε κέλυφος

09.4813

0408 91 80

Αυγά πτηνών αποξηραµένα

0408 99 80

Άλλα πλήρη αυγά, χωρίς κέλυφος

09.5101

0701 10 00

Πατάτες για σπορά

09.5103

0701 90 90

Πατάτες

09.5107

0703 10 11

Κρεµµύδια για σπορά

09.5109

0703 10 19

Κρεµµύδια

09.5113

0703 20 00

Σκόρδο

09.5819
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Αύξων αριθµός
ποσόστωσης

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

09.5159

0808 10 20
0808 10 50
0808 10 90

Μήλα

09.5282

0808 20 10

Αχλάδια για απίτη, που παρουσιάζονται χύµα, από 1 Αυγούστου έως 31
∆εκεµβρίου
Σίτοι και σµιγάδι σιταριού, πλην σκληρού σίτου, εκτός από τον κωδικό ΣΟ
1001 90 10

09.4831

ex 1001 90

09.5815

1101 00
1102

Αλεύρια σιταριού ή σµιγαδιού
Αλεύρια δηµητριακών άλλα από του σιταριού ή σµιγαδιού

09.4804

1108 13 00

Άµυλο γεωµήλων

09.5816

1210

Κώνοι λυκίσκου· λουπουλίνη

09.5579

1514 11 10
1514 91 10

Λάδια αγριογογγύλης, αγριοκράµβης ή σιναπιού για χρήσεις άλλες από την
ανθρώπινη διατροφή

09.4806

ex 1601 10

ex 1602
1602 41 10
1602 42 10
ex 1602 49

Λουκάνικα, σαλάµια και παρόµοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίµα. Παρασκευάσµατα διατροφής µε βάση τα προϊόντα αυτά, εκτός
από τον κωδικό ΣΟ 1601 00 10
Άλλα παρασκευάσµατα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίµατος, χοιροειδών:
– κατοικίδια χοιροειδή, χοιροµέρι (ζαµπόν) και τεµάχια αυτού
– κατοικίδια χοιροειδή, ωµοπλάτες και τεµάχια αυτών
– κατοικίδια χοιροειδή, άλλα, στα οποία περιλαµβάνονται και τα µείγµατα,
εκτός από τον κωδικό ΣΟ 1602 49 90

09.5817

1602 32 11
1602 39 21

Κρέας πουλερικών πετεινών και κοτών, άψητο, µεταποιηµένο
Άλλο κρέας πουλερικών, άψητο, µεταποιηµένο

09.5547

1703 90 00

Μελάσες, εκτός από τις µελάσες ζαχαροκάλαµου

09.5285

ex 2009 80

Χυµοί φρούτων ή λαχανικών, µε ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, εκτός από τους κωδικούς ΣΟ 2009 80 19, 2009 80 38, 2009 80 69,
2009 80 95, 2009 80 96, 2009 80 97 και 2009 80 99

09.5813

ex 2302

Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείµµατα, εκτός από τον κωδικό ΣΟ
2302 50 00
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
για την προσαρµογή των εµπορικών πτυχών της ευρωπαϊκής συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ των Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας, αφετέρου, ώστε να
ληφθούν υπόψη τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων µεταξύ των µερών για νέες αµοιβαίες γεωργικές παραχωρήσεις
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, καλούµενη στο εξής «η Κοινότητα»,
αφενός, και
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ,
αφετέρου,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
(1)

Η ευρωπαϊκή συµφωνία σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και της
∆ηµοκρατίας της Πολωνίας, αφετέρου (στο εξής «η ευρωπαϊκή συµφωνία»), υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 16 ∆εκεµβρίου 1991 και άρχισε να ισχύει την 1η Φεβρουαρίου 1994 (1).

(2)

Στο άρθρο 20 παράγραφος 5 της ευρωπαϊκής συµφωνίας προβλέπεται ότι η Κοινότητα και η ∆ηµοκρατία της Πολωνίας
εξετάζουν στο πλαίσιο του Συµβουλίου Σύνδεσης, ανά προϊόν και σε συστηµατική και αµοιβαία βάση, τη δυνατότητα
εκατέρωθεν χορήγησης περαιτέρω γεωργικών παραχωρήσεων. Στη βάση αυτή, πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ των µερών
διαπραγµατεύσεις, οι οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

(3)

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

(4)

Στις 26 Σεπτεµβρίου 2000 και στις 23 ∆εκεµβρίου 2002 ολοκληρώθηκαν δύο ακόµη γύροι διαπραγµατεύσεων για τη
βελτίωση των εµπορικών γεωργικών παραχωρήσεων.

(5)

Αφενός, το Συµβούλιο αποφάσισε, δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2851/2000 (3), να εφαρµόσει σε προσωρινή
βάση, από την 1η Ιανουαρίου 2001, τις παραχωρήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που προκύπτουν από τις διαπραγµατεύσεις του γύρου του 2000 και, αφετέρου, η κυβέρνηση της Πολωνίας θέσπισε νοµοθετικές διατάξεις για την εφαρµογή από την ίδια ηµεροµηνία, την 1η Ιανουαρίου 2001, των αντίστοιχων παραχωρήσεων της Πολωνίας [αναγκαστικό
διάταγµα αριθ. 1253/2000, 1273/2000 και 1274/2000 (4)].

(6)

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

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1
Το καθεστώς εισαγωγών στην Κοινότητα, που εφαρµόζεται σε ορισµένα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Πολωνίας,
όπως εµφαίνεται στα παραρτήµατα Aα) και Aβ) καθώς και το καθεστώς εισαγωγών στην Πολωνία που εφαρµόζεται σε ορισµένα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Κοινότητας, όπως ορίζεται στα παραρτήµατα Βα) και Ββ) του
παρόντος πρωτοκόλλου αντικαθιστούν εκείνα των παραρτηµάτων VIII και ΙΧ που αναφέρονται στο άρθρο 20
παράγραφοι 2 και 4, της ευρωπαϊκής συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών
µελών τους, αφενός, και της Πολωνίας, αφετέρου.
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ L 348 της 31.12.1993, σ. 2.
ΕΕ L 27 της 30.1.2002, σ. 2.
ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 7.
Πολωνική «Επίσηµη Εφηµερίδα» 119/2000 της 28.12.2000 και 120/2000 της 29.12.2000.
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Άρθρο 2

Tα παραρτήµατα του παρόντος πρωτοκόλλου αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του. Tο παρόν πρωτόκολλο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της Ευρωπαϊκής συµφωνίας.
Άρθρο 3
Tο παρόν πρωτόκολλο εγκρίνεται από την Κοινότητα και τη ∆ηµοκρατία της Πολωνίας σύµφωνα µε τις αντίστοιχες διαδικασίες τους. Tα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος
πρωτοκόλλου.
Tα συµβαλλόµενα µέρη κοινοποιούν αµοιβαία την ολοκλήρωση των αντίστοιχων διαδικασιών σύµφωνα µε την
πρώτη παράγραφο.
Άρθρο 4
Το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του πρώτου µήνα που έπεται της κοινοποίησης εκ
µέρους των συµβαλλόµενων µερών της ολοκλήρωσης των αντίστοιχων διαδικασιών σύµφωνα µε το άρθρο 3.
Οι ποσότητες εµπορευµάτων που υπάγονται σε δασµολογικές ποσοστώσεις και τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία
από την 1η Ιουλίου 2002 στο πλαίσιο των παραχωρήσεων που προβλέπονται στο παράρτηµα Aβ) του κανονισµού
(EΚ) αριθ. 2851/2000 καταλογίζονται εξ ολοκλήρου στις ποσότητες που προβλέπονται στο παράρτηµα Aβ) του
συνηµµένου πρωτοκόλλου, µε εξαίρεση τις ποσότητες για τις οποίες έχουν εκδοθεί άδειες εισαγωγής πριν από την
1η Ιουλίου 2002.
Οι ποσότητες εµπορευµάτων που υπάγονται σε δασµολογικές ποσοστώσεις και τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία
από την 1η Ιουλίου 2002 ή την 1η Ιανουαρίου 2003 στο πλαίσιο των παραχωρήσεων που προβλέπονται στον
κανονισµό του Συµβουλίου Υπουργών της 24ης Σεπτεµβρίου 2002 (1) καθώς και στον κανονισµό του υπουργού
Οικονοµικών της 17ης ∆εκεµβρίου 2002 (2), καταλογίζονται εξ ολοκλήρου στις ποσότητες που προβλέπονται
στο παράρτηµα Ββ) του συνηµµένου πρωτοκόλλου, µε εξαίρεση τις ποσότητες για τις οποίες έχουν εκδοθεί άδειες
εισαγωγής πριν από την 1η Ιουλίου 2002 ή την 1η Ιανουαρίου 2003.
Άρθρο 5
Συντάσσεται αντίγραφο του παρόντος πρωτοκόλλου στη αγγλική, γαλλική, γερµανική, δανική, ελληνική, ισπανική,
ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική, φινλανδική και πολωνική γλώσσα και το καθένα από αυτά τα κείµενα
είναι εξίσου αυθεντικό.

Hecho en Bruselas, el treinta y uno de marzo del dos mil tres.
Udfærdiget i Bruxelles den enogtredivte marts to tusind og tre.
Geschehen zu Brüssel am einunddreißigsten März zweitausendunddrei.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα µία Μαρτίου δύο χιλιάδες τρία.
Done at Brussels on the thirty-first day of March in the year two thousand and three.
Fait à Bruxelles, le trente et un mars deux mille trois.
Fatto a Bruxelles, addì trentuno marzo duemilatre.
Gedaan te Brussel, de eenendertigste maart tweeduizenddrie.
Feito em Bruxelas, em trinta e um de Março de dois mil e três.
Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenäensimmäisenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattakolme.
Som skedde i Bryssel den trettioförsta mars tjugohundratre.
Sporza˛dzono w Brukseli dnia trzydziestego pierwszego marca dwa tysia˛ce trzeciego roku.
(1) Πολωνική «Επίσηµη Εφηµερίδα» 157/2002 της 24.9.2002, σηµείο 1310, σ. 10111.
(2) Πολωνική «Επίσηµη Εφηµερίδα» 227/2002 της 23.12.2002, σηµείο 1897, σ. 14323 και σηµείο 1898, σ. 14335.
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Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

Za Rzeczpospolita˛ Polska˛
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Aα)
Καταργούνται οι εισαγωγικοί δασµοί τους οποίους επιβάλλει η Κοινότητα στα προϊόντα καταγωγής Πολωνίας που
απαριθµούνται κατωτέρω
Κωδικός ΣΟ (1)

0101 10 90
0101 90 19
0101 90 30
0101 90 90
0106 19 10
0106 39 10
0205
0206 80 91
0206 90 91
0208 10 11
0208 10 19
0208 20 00
0208 30 00
0208 40
0208 50 00
0208 90 10
0208 90 55
0208 90 60
0208 90 95
0210 91 00
0210 92 00
0210 93 00
0210 99 10
0210 99 31
0210 99 39
0210 99 59
0210 99 79
0210 99 80
0407 00 90
0409 00 00
0410 00 00
0601 10
0601 20 30
0601 20 90
0602
0604 10 90
0604 91
0604 99 90
0701 90 10
0701 90 50
0703 10 90
0703 90 00
0704
0705
0706
0707 00 90
0708
0709 20 00
0709 30 00
0709 40 00
0709 51 00

Κωδικός ΣΟ (1)

0709 52 00
0709 59
0709 60 10
0709 60 99
0709 70 00
0709 90 10
0709 90 20
0709 90 40
0709 90 50
0709 90 70
0709 90 90
0710 10 00
0710 21 00
0710 22 00
0710 29 00
0710 30 00
0710 80 51
0710 80 59
0710 80 61
0710 80 69
0710 80 70
0710 80 80
0710 80 85
0710 80 95
0710 90 00
0711 30 00
0711 40 00
0711 51 00
0711 59 00
0711 90 10
0711 90 50
0711 90 80
0711 90 90
0712 20 00
0712 31 00
0712 32 00
0712 33 00
0712 39 00
0712 90 05
0712 90 30
0712 90 50
0712 90 90
0713 50 00
0713 90
0802 21 00
0802 22 00
0802 31 00
0802 32 00
0802 40 00
0802 90 85
0806 20

Κωδικός ΣΟ (1)

0807 11 00
0807 19 00
0808 20 90
0809 40 90
0810 10
0810 40 30
0810 40 50
0810 40 90
0810 60 00
0810 90 95
0811 90
0812 10 00
0812 90 10
0812 90 20
0812 90 40
0812 90 50
0812 90 60
0812 90 99
0813 10 00
0813 20 00
0813 30 00
0813 40 10
0813 40 30
0813 40 95
0813 50 12
0813 50 15
0813 50 19
0813 50 39
0813 50 91
0813 50 99
0814 00 00
0901 12 00
0901 21 00
0901 22 00
0901 90 90
0902 10 00
0904 12 00
0904 20 10
0904 20 90
0907 00 00
0910 40 13
0910 40 19
0910 40 90
0910 91 90
0910 99 99
1001 90 10
1008 10 00
1008 20 00
1105
1106 10 00
1106 30

Κωδικός ΣΟ (1)

1108 20 00
1208 10 00
1209
1211 90 30
1212 10 10
1212 10 99
1214 90 10
1302 19 05
1501 00 90
1503 00 19
1503 00 90
1504 10 10
1504 10 99
1504 20 10
1504 30 10
1508 10 90
1508 90
1511 10 90
1511 90
1513
1515 19
1515 21
1515 29
1515 30 90
1515 50
1515 90
1516 20 95
1516 20 96
1516 20 98
1518 00 31
1518 00 39
1522 00 91
1601 00 10
1602 10 00
1602 20
1602 31
1602 32 19
1602 32 30
1602 32 90
1602 39 29
1602 39 40
1602 39 80
1602 41 90
1602 42 90
1602 49 90
1602 50 31
1602 50 39
1602 50 80
1602 90 10
1602 90 31
1602 90 41

Κωδικός ΣΟ (1)

1602 90 69
1602 90 98
1603 00 10
2001 10 00
2001 90 20
2001 90 50
2001 90 70
2001 90 75
2001 90 85
2001 90 93
2001 90 96
2003
2004 10 10
2004 10 99
2004 90 30
2004 90 50
2004 90 91
2004 90 98
2005 10 00
2005 20 20
2005 20 80
2005 40 00
2005 51 00
2005 59 00
2005 60 00
2005 90
2006 00 99
2007 10 99
2007 99 10
2007 99 91
2007 99 98
2008 40 11
2008 40 21
2008 40 29
2008 40 39
2008 40 51
2008 40 59
2008 40 71
2008 40 79
2008 40 91
2008 40 99
2008 50 11
2008 50 31
2008 50 39
2008 50 59
2008 50 61
2008 50 69
2008 50 71
2008 50 79
2008 50 92
2008 50 94

Κωδικός ΣΟ (1)

2008 50 99
2008 60 11
2008 60 31
2008 60 39
2008 60 51
2008 60 59
2008 60 61
2008 60 69
2008 60 71
2008 60 79
2008 60 91
2008 60 99
2008 80
2008 99 28
2008 99 37
2008 99 40
2008 99 45
2008 99 49
2008 99 55
2008 99 68
2008 99 72
2008 99 78
2008 99 99
2009 50
2009 71
2009 79 19
2009 79 30
2009 79 93
2009 79 99
2009 80 19
2009 80 38
2009 80 69
2009 80 95
2009 80 96
2009 80 97
2009 80 99
2009 90 19
2009 90 29
2009 90 39
2302 50 00
2306 90 19
2308 00 90
2309 10 51
2309 10 90
2309 90 10
2309 90 31
2309 90 41
2309 90 51
2309 90 91

(1) Όπως ορίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1832/2002 της Επιτροπής, της 1ης Αυγούστου 2002, ο οποίος τροποποιεί το παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του
Συµβουλίου, για τη δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία και το κοινό δασµολόγιο (ΕΕ L 290 της 28.10.2002, σ. 1).
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L 97/61

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Aβ)
Οι εισαγωγές στην Κοινότητα των ακόλουθων προϊόντων καταγωγής Πολωνίας υπόκεινται στις κατωτέρω εµφαινόµενες παραχωρήσεις
(ΜΕΚ = δασµός του µάλλον ευνοούµενου κράτους)

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή (1)

Εφαρµοστέος
δασµός
(% του ΜΕΚ) (2)

Ποσότητα από
1.7.2002 έως
30.6.2003
(τόνοι)

Ετήσια ποσότητα
από 1.7.2003
(τόνοι)

Παρεπόµενη
ετήσια αύξηση
ποσόστωσης
(τόνοι)

Ειδικές διατάξεις

0102 90 05

Βοοειδή ζωντανά κατοικίδια µε βάρος που δεν
υπερβαίνει τα 80 kg

ατελώς

178 000
κεφαλές

178 000
κεφαλές

(3) (15)

0102 90 21

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

ατελώς

153 000
κεφαλές

153 000
κεφαλές

(3) (15)

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

ατελώς

7 000 κεφαλές

7 000 κεφαλές

(4) (15)

0103 92 19

Χοιροειδή ζωντανά, κατοικίδια

ατελώς

1 750

1 750

(15)

0104 10 30

Προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά

ατελώς

απεριόριστη

απεριόριστη

(6)

ατελώς

19 200

20 800

0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
ex 0102 90

0104 10 80
0104 20 10
0104 20 90
0204

Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά,
διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα

0210 99 21

Βρώσιµα κρέατα αιγοπροβάτων, µε κόκαλο

0210 99 29

Βρώσιµα κρέατα αιγοπροβάτων, χωρίς κόκαλο

0210 99 60

Βρώσιµα παραπροϊόντα σφαγίων κρέατος αιγοπροβάτων

1502 00 90

Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών

1602 90 72

Παρασκευάσµατα ή κονσέρβες παραπροϊόντων
σφαγίων προβατοειδών ή αιγοειδών

1602 90 74
1602 90 76
1602 90 78
0201
0202
1602 50 10

Κρέατα βοοειδών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή
ψύξη ή κατεψυγµένα

1 600

Άψητα· µείγµατα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψηµένων και κρέατος ή παραπροϊόντων
σφαγίων άψητων βοοειδών

ex 0203

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

ex 0210

Κρέατα χοιροειδών:

0210 11

– χοιροµέρια (ζαµπόν), ωµοπλάτες και τεµάχια
αυτών, µε κόκαλα

0210 12

– κοιλιακή χώρα και τεµάχια αυτής

0210 19

– άλλα

(15)

(10) (15)

ατελώς

36 000

39 000

3 000

(5) (6) (15)
(6) (15)
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Εφαρµοστέος
δασµός
(% του ΜΕΚ) (2)

Ποσότητα από
1.7.2002 έως
30.6.2003
(τόνοι)

Ετήσια ποσότητα
από 1.7.2003
(τόνοι)

Παρεπόµενη
ετήσια αύξηση
ποσόστωσης
(τόνοι)

Ειδικές διατάξεις

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιµα,
πουλερικών της κλάσης 0105, εκτός από τους
κωδικούς
0207 34,
0207 36 81
και
0207 36 85

ατελώς

43 200

46 800

3 600

(6) (15)

0402 10 19

Αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη

ατελώς

12 575

14 300

1 430

(15)

0402 21 19

Πλήρες γάλα σε σκόνη

0402 21 99

Πλήρες γάλα σε σκόνη

0405 10 11

Βούτυρο και λιπαρές ύλες για επάλειψη

ατελώς

7 545

8 580

860

(6) (15)

0406

Τυριά και πηγµένο γάλα για τυρί

ατελώς

11 318

12 870

1 290

(6) (15)

0407 00 11

Αυγά πουλερικών, µε κέλυφος

ατελώς

1 875

1 875

(15)

0408 91 80

Αυγά πτηνών, αποξηραµένα

ατελώς

375

375

(7) (15)

0408 99 80

Άλλα πλήρη αυγά, χωρίς κέλυφος

0603 90 00

Κοµµένα άνθη

35

απεριόριστη

απεριόριστη

0701 10 00

Πατάτες για σπορά

ατελώς

550

550

(15)

0701 90 90

Πατάτες

ατελώς

5 000

5 000

(15)

0703 10 11

Κρεµµύδια για σπορά

ατελώς

400

400

(15)

0703 10 19

Κρεµµύδια

ατελώς

148 500

148 500

(15)

0703 20 00

Σκόρδο

ατελώς

875

875

(15)

0703 20 00

Σκόρδο

9,6 % κατ'
αξία

απεριόριστη

απεριόριστη

0707 00 05

Αγγούρια

ατελώς

απεριόριστη

απεριόριστη

(8) (11)

0709 10 00

Αγκινάρες

ατελώς

απεριόριστη

απεριόριστη

(8) (11)

0808 10 10

Μήλα για µηλίτη, χύµα από 16ης Σεπτεµβρίου
έως 15ης ∆εκεµβρίου

ατελώς

απεριόριστη

απεριόριστη

0808 10 20

Μήλα

ατελώς

5 375

5 375

Κωδικός ΣΟ

ex 0207

Περιγραφή ( )
1

0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 10 90
0405 20 90

0407 00 19
0407 00 30

(8) (13) (15)

0808 10 50

(8) (13) (15)

0808 10 90

(8) (13) (15)

0808 10 20

Μήλα

100 % MΕΚ

—

—

(13)

0808 10 50

(13)

0808 10 90

(13)
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Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή ( )
1

L 97/63

Εφαρµοστέος
δασµός
(% του ΜΕΚ) (2)

Ποσότητα από
1.7.2002 έως
30.6.2003
(τόνοι)

Ετήσια ποσότητα
από 1.7.2003
(τόνοι)

Παρεπόµενη
ετήσια αύξηση
ποσόστωσης
(τόνοι)

Ειδικές διατάξεις

0808 20 10

Αχλάδια για απίτη, που παρουσιάζονται χύµα,
από 1 Αυγούστου έως 31 ∆εκεµβρίου

ατελώς

250

250

(15)

0808 20 50

Νωπά αχλάδια

ατελώς

απεριόριστη

απεριόριστη

(8)

0809 20

Κεράσια

ατελώς

απεριόριστη

απεριόριστη

(8) (11)

0809 40 05

∆αµάσκηνα:
– για µεταποίηση, σε άµεσες συσκευασίες
καθαρής χωρητικότητας που υπερβαίνει τα
250 kg (14)

ατελώς

απεριόριστη

απεριόριστη

– άλλα

ατελώς

απεριόριστη

απεριόριστη

(8) (12)

0810 20

Σµέουρα, µούρα ή βατόµουρα και µούρασµέουρα

ατελώς

απεριόριστη

απεριόριστη

(9)

0810 30

Φραγκοστάφυλα κάθε είδους, στα οποία περιλαµβάνονται και τα µαύρα (cassis)

0811 10

Φράουλες, κατεψυγµένες

0811 20

Σµέουρα, µούρα ή βατόµουρα, µούρα-σµέουρα
και φραγκοστάφυλα κάθε είδους, κατεψυγµένα

ex 1001 90

Σίτοι και σµιγάδι, πλην σκληρού σίτου, εκτός
από τον κωδικό ΣΟ 1001 90 10

ατελώς

480 000

520 000

40 000

(6) (15)

1101 00

Αλεύρια σιταριού ή σµιγαδιού

ατελώς

12 000

13 000

1 000

(6) (15)

1102

Αλεύρια δηµητριακών άλλα από του σιταριού ή
σµιγαδιού

1108 13 00

Άµυλο γεωµήλων

ατελώς

9 375

9 375

1210

Κώνοι λυκίσκου· λουπουλίνη

ατελώς

250

1 000

1514 11 10

Λάδια αγριογογγύλης, αγριοκράµβης ή σιναπιού,
για χρήσεις άλλες από την ανθρώπινη διατροφή

ατελώς

625

625

ex 1601 00

Λουκάνικα, σαλάµια και παρόµοια προϊόντα, από
κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίµα: παρασκευάσµατα διατροφής µε βάση τα προϊόντα
αυτά, εκτός από τον κωδικό ΣΟ 1601 00 10

ατελώς

19 200

20 800

ex 1602

Άλλα παρασκευάσµατα και κονσέρβες κρεάτων,
παραπροϊόντα σφαγίων ή αίµατος, χοιροειδών:

(9)

ατελώς

απεριόριστη

απεριόριστη

(9)
(9)

(15)
100
(15)

1514 91 10

1602 41 10

– κατοικίδια χοιροειδή, χοιροµέρι (ζαµπόν) και
τεµάχια αυτού

1602 42 10

– κατοικίδια χοιροειδή, ωµοπλάτες και τεµάχια
αυτών

ex 1602 49

– κατοικίδια χοιροειδή, άλλα, στα οποίαπεριλαµβάνονται και τα µείγµατα, εκτός από τον
κωδικό ΣΟ 1602 49 90

1 600

(6) (15)
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Κωδικός ΣΟ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Περιγραφή ( )
1

15.4.2003

Εφαρµοστέος
δασµός
(% του ΜΕΚ) (2)

Ποσότητα από
1.7.2002 έως
30.6.2003
(τόνοι)

Ετήσια ποσότητα
από 1.7.2003
(τόνοι)

Παρεπόµενη
ετήσια αύξηση
ποσόστωσης
(τόνοι)

ατελώς

250

1 000

100

Ειδικές διατάξεις

1602 32 11

Κρέας πουλερικών πετεινών και κοτών, άψητο,
µεταποιηµένο

1602 39 21

Άλλο κρέας πουλερικών, άψητο, µεταποιηµένο

1703 90 00

Μελάσες, εκτός από µελάσες ζαχαροκάλαµου

ατελώς

300 000

300 000

(15)

2007 99 31

Μαρµελάδα βύσσινο

ατελώς

απεριόριστη

απεριόριστη

(8)

2007 99 33

Μαρµελάδα φράουλα

2007 99 35

Μαρµελάδα σµέουρα

2007 99 39

Άλλα παρασκευάσµατα περιεκτικότητας
ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος

σε

ατελώς

απεριόριστη

απεριόριστη

(8)

ex 2009 80

Χυµοί φρούτων ή λαχανικών, µε ή χωρίς
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, εκτός
από τους κωδικούς ΣΟ 2009 80 19,
2009 80 38,
2009 80 69,
2009 80 95,
2009 80 96, 2009 80 97 και 2009 80 99

ατελώς

500

500

(15)

ex 2302

Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείµµατα, εκτός
από τον κωδικό ΣΟ 2302 50 00

ατελώς

4 800

5 200

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

(14)
(15)

400

(6) (15)

Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, η διατύπωση της περιγραφής εµπορευµάτων θεωρείται ότι έχει µόνον ενδεικτική αξία, δεδοµένου ότι το προτιµησιακό καθεστώς καθορίζεται ταυτόχρονα, στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήµατος, από το πεδίο εφαρµογής του κωδικού ΣΟ. Όταν των κωδικών ΣΟ προηγείται το «ex», το προτιµησιακό καθεστώς καθορίζεται από το περιεχόµενο του κωδικού ΣΟ σε συνδυασµό µε αυτό της αντίστοιχης περιγραφής.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίσταται ελάχιστος δασµολογικός συντελεστής ΜΕΚ, ο εφαρµοστέος ελάχιστος δασµολογικός συντελεστής είναι ίσος προς το γινόµενο του
ελάχιστου δασµολογικού συντελεστή ΜΕΚ και του ποσοστού που δίδεται στην παρούσα στήλη.
Η ποσότητα του εν λόγω προϊόντος ανοίχθηκε για τη Βουλγαρία, την Τσεχική ∆ηµοκρατία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Ρουµανία και
τη Σλοβακική ∆ηµοκρατία. Σε περίπτωση εισαγωγών στην Κοινότητα ζώντων κατοικίδιων βοοειδών που υπερβαίνουν τα 500 000 κεφάλια για οιοδήποτε δεδοµένο έτος, η Κοινότητα µπορεί να λάβει τα µέτρα που απαιτούνται για την προστασία της αγοράς, µε επιφύλαξη όλων των άλλων δικαιωµάτων που παρέχει η συµφωνία.
Η ποσότητα του εν λόγω προϊόντος ανοίχθηκε για τη Βουλγαρία, την Τσεχική ∆ηµοκρατία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Ρουµανία και
τη Σλοβακική ∆ηµοκρατία.
Με εξαίρεση το φιλέτο που αναφέρεται µόνο του.
Προϊόντα για τα οποία η Πολωνία δεν χορηγεί επιστροφές κατά την εξαγωγή, για όλες τις εξαγωγές στην ΕΕ.
Σε ισοδύναµο αποξηραµένου αυγού (100 kg υγρό αυγό = 25,7 kg αποξηραµένα αυγά).
Η µείωση εφαρµόζεται µόνο στο κατ' αξία µέρος του δασµού.
Υπόκειται σε διακανονισµούς ως προς την ελάχιστη τιµή εισαγωγής, που παρατίθεται στο προσάρτηµα του παρόντος παραρτήµατος.
Συντελεστής για τη µετατροπή σε νωπό κρέας = 2,14, υπό τον όρο ότι η περιεκτικότητα σε κρέας είναι > 60 %.
Πέραν της µείωσης του κατ' αξία µέρους του δασµού, µε την παρούσα καθιερώνονται πέντε επιπλέον στάδια (10 %, 12 %, 14 %, 16 % και 18 %), τα οποία πρέπει να χρησιµοποιούνται πριν από την εφαρµογή του πλήρους ειδικού δασµού που αναφέρεται στη συνδυασµένη ονοµατολογία.
Πέραν της µείωσης του κατ' αξία µέρους του δασµού, µε την παρούσα καθιερώνονται τρία επιπλέον στάδια (10 %, 12 % και 14 %), τα οποία πρέπει να χρησιµοποιούνται πριν
από την εφαρµογή του πλήρους ειδικού δασµού που αναφέρεται στη συνδυασµένη ονοµατολογία.
Για τους εν λόγω κωδικούς ΣΟ, πρέπει να εφαρµοστούν οι ακόλουθες παραχωρήσεις, οι οποίες εφαρµόζονται στα µήλα που εισάγονται τόσο στο πλαίσιο της δασµολογικής
ποσόστωσης όσο και εκτός αυτής:
— πέντε επιπλέον στάδια (10 %, 12 %, 14 %, 16 % και 18 %) καθιερώνονται µε την παρούσα για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως 14 Φεβρουαρίου, τα οποία πρέπει
να χρησιµοποιούνται πριν από την εφαρµογή του πλήρους ειδικού δασµού που αναφέρεται στη συνδυασµένη ονοµατολογία,
— τρία επιπλέον στάδια (14 %, 16 % και 18 %) καθιερώνονται µε την παρούσα για την περίοδο από 15ης Φεβρουαρίου έως 31ης Μαρτίου, τα οποία πρέπει να χρησιµοποιούνται πριν από την εφαρµογή του πλήρους ειδικού δασµού που αναφέρεται στη συνδυασµένη ονοµατολογία,
— δύο επιπλέον στάδια (16 % και 18 %) καθιερώνονται µε την παρούσα για την περίοδο από 1ης Απριλίου έως 15ης Ιουλίου, τα οποία πρέπει να χρησιµοποιούνται πριν από
την εφαρµογή του πλήρους ειδικού δασµού που αναφέρεται στη συνδυασµένη ονοµατολογία,
— πέντε επιπλέον στάδια (10 %, 12 %, 14 %, 16 % και 18 %) καθιερώνονται µε την παρούσα για την περίοδο από 16 Ιουλίου έως 31 ∆εκεµβρίου, τα οποία πρέπει να χρησιµοποιούνται πριν από την εφαρµογή του πλήρους ειδικού δασµού που αναφέρεται στη συνδυασµένη ονοµατολογία.
Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις [Βλέπε τα άρθρα 291 έως 300 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2454/93 (ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1) και τις µετέπειτα τροποποιήσεις].
Οι ποσότητες των προϊόντων που υπάγονται στην εν λόγω υφιστάµενη δασµολογική ποσόστωση και τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία από την 1η Ιουλίου 2002, πριν από την
έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, καταλογίζονται εξ ολοκλήρου στις ποσότητες που προβλέπονται στην τέταρτη στήλη.
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Προσάρτηµα στο παράρτηµα Aβ)
Ρυθµίσεις ελάχιστης τιµής εισαγωγής για ορισµένους µαλακούς καρπούς που προορίζονται για µεταποίηση
1. Οι ελάχιστες τιµές εισαγωγής καθορίζονται ως εξής για τα ακόλουθα προϊόντα προς µεταποίηση καταγωγής Πολωνίας:

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Ελάχιστη τιµή
εισαγωγής
(ευρώ/100 kg
καθαρού βάρους)

ex 0810 20 10

Σµέουρα νωπά, προοριζόµενα για µεταποίηση

63,1

ex 0810 30 10

Φραγκοστάφυλα µαύρα νωπά, προοριζόµενα για µεταποίηση

38,5

ex 0810 30 30

Φραγκοστάφυλα κόκκινα, νωπά, προοριζόµενα για µεταποίηση

23,3

ex 0811 10 11

Φράουλες, κατεψυγµένες, µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών,
περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13 % κατά βάρος, ολόκληρες

75,0

ex 0811 10 11

Φράουλες, κατεψυγµένες, µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών,
περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13 % κατά βάρος, άλλες

57,6

ex 0811 10 19

Φράουλες, κατεψυγµένες, µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών,
περιεκτικότητας σε ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος, ολόκληρες

75,0

ex 0811 10 19

Φράουλες, κατεψυγµένες, µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών,
περιεκτικότητας σε ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος, άλλες

57,6

ex 0811 10 90

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

75,0

ex 0811 10 90

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

57,6

ex 0811 20 19

Σµέουρα κατεψυγµένα, µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, περιεκτικότητας σε ζάχαρη που δεν υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος: ολόκληρα

99,5

ex 0811 20 19

Σµέουρα κατεψυγµένα, µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, περιεκτικότητας σε ζάχαρη που δεν υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος: άλλα

79,6

ex 0811 20 31

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

99,5

ex 0811 20 31

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

79,6

ex 0811 20 39

Φραγκοστάφυλα µαύρα, κατεψυγµένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων
γλυκαντικών: χωρίς το µίσχο

62,8

ex 0811 20 39

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

44,8

ex 0811 20 51

Φραγκοστάφυλα κόκκινα, κατεψυγµένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων
γλυκαντικών: χωρίς το µίσχο

39,0

ex 0811 20 51

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

29,5

2. Οι ελάχιστες τιµές εισαγωγής, όπως παρατίθενται στο σηµείο 1, θα τηρούνται ανά αποστολή. Σε περίπτωση που η αξία της
διασάφησης είναι χαµηλότερη από την ελάχιστη τιµή εισαγωγής, θα επιβάλλεται αντισταθµιστικός δασµός ίσος προς τη διαφορά µεταξύ της ελάχιστης τιµής εισαγωγής και της αξίας της διασάφησης.
3. Εάν οι τιµές εισαγωγής δεδοµένου προϊόντος που καλύπτεται από το παρόν προσάρτηµα παρουσιάζουν τάση που υποδηλώνει ότι οι τιµές µπορεί να είναι κατώτερες του επιπέδου των ελάχιστων τιµών εισαγωγής στο άµεσο µέλλον, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή θα ενηµερώνει τις αρχές της Πολωνίας προκειµένου να επανορθώσουν την κατάσταση.
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4. Κατόπιν αιτήσεως είτε της Κοινότητας είτε της Πολωνίας, η επιτροπή σύνδεσης εξετάζει τη λειτουργία του συστήµατος ή την
αναθεώρηση του επιπέδου των ελάχιστων τιµών εισαγωγής. Όπου ενδείκνυται, η επιτροπή σύνδεσης λαµβάνει τις αναγκαίες
αποφάσεις.
5. Προκειµένου να ενθαρρυνθεί και να προωθηθεί η ανάπτυξη των συναλλαγών και προς αµοιβαίο όφελος όλων των ενδιαφερόµενων µερών, θα οργανώνεται συνεδρίαση διαβούλευσης, τρεις µήνες πριν από την έναρξη κάθε έτους εµπορίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η εν λόγω συνάντηση για διαβουλεύσεις θα πραγµατοποιείται µεταξύ αφενός, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και των ενδιαφερόµενων οργανώσεων ευρωπαίων παραγωγών των οικείων προϊόντων και, αφετέρου, των οργανώσεων των
αρχών, παραγωγών και εξαγωγέων όλων των συνδεδεµένων χωρών εξαγωγής.
Κατά τη διάρκεια της εν λόγω συνάντησης για διαβουλεύσεις, θα συζητείται η κατάσταση της αγοράς µαλακών καρπών και
ειδικότερα προβλέψεις για την παραγωγή, η κατάσταση των αποθεµάτων, η εξέλιξη των τιµών και η πιθανή ανάπτυξη της
αγοράς καθώς και οι δυνατότητες προσαρµογής της προσφοράς στη ζήτηση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Bα)
Καταργούνται οι εισαγωγικοί δασµοί τους οποίους επιβάλλει η Πολωνία στα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας που
εµφαίνονται κατωτέρω
Κωδικός ΠΣΟ (1)

Κωδικός ΠΣΟ (1)

Κωδικός ΠΣΟ (1)

Κωδικός ΠΣΟ (1)

Κωδικός ΠΣΟ (1)

Κωδικός ΠΣΟ (1)

0101 10 90 0
0101 90 11 0
0101 90 19 0
0101 90 30 0
0101 90 90 0
0102 90 90 0
0103 91 90 0
0103 92 90 0
0106 19 10 1
0106 19 10 9
0106 39 10 0
0203 11 90 0
0203 12 90 0
0203 19 90 0
0203 21 90 0
0203 22 90 0
0203 29 90 0
0205 00
0208
0210 91 00 0
0210 92 00 0
0210 93 00 0
0210 99 10 0
0210 99 31 0
0210 99 39 0
0210 99 71 0
0210 99 79 0
0407 00 90 0
0408 91 20 0
0408 99 20 0
0410 00 00 0
0511
0601
0602
0604
0701 90 10 0
0703 10 90 0
0703 90 00 0
0705 19 00 0
0705 21 00 0
0705 29 00 0
0708 10 00 0
0708 90 00 0
0709 10 00 0
0709 20 00 0
0709 30 00 0
0709 52 00 0

0709 59 10 0
0709 59 30 0
0709 59 90 0
0709 60
0709 90 31 0
0709 90 40 0
0709 90 50 0
0710 80 10 0
0710 80 59 0
0711 20 10 0
0711 20 90 0
0711 30 00 0
0711 59 00 1
0711 59 00 9
0711 90 10 0
0711 90 50 0
0711 90 80 0
0712 90 11 0
0713
0714 20
0714 90 90 0
0801
0802
0803 00
0804
0805
0806 10 10 1
0806 10 10 3
0806 10 10 5
0806 10 10 7
0806 10 10 9
0806 10 90 0
0806 20
0807
0808 20 90 0
0809 10 00 0
0809 30 10 0
0809 30 90 0
0810 40
0810 50 00 0
0810 60 00 0
0810 90 30 0
0810 90 40 0
0810 90 95 0
0811 90 70 0
0811 90 85 0
0812 10 00 0

0812 90 10 0
0812 90 20 0
0812 90 30 0
0812 90 40 0
0812 90 50 0
0812 90 60 0
0812 90 70 0
0812 90 99 1
0812 90 99 9
0813 10 00 0
0813 40 10 0
0813 40 30 0
0813 40 50 0
0813 40 60 0
0813 40 70 0
0813 40 95 0
0813 50
0814 00 00 0
0901 11 00 0
0901 12 00 0
0901 21 00 0
0901 22 00 0
0901 90 10 0
0901 90 90 0
0902
0904
0905 00 00 0
0906
0907 00 00 0
0908
0909
0910
1001 10 00 0
1005 10 11 0
1005 10 13 0
1005 10 15 0
1005 10 19 0
1007 00 10 0
1008 20 00 0
1008 30 00 0
1008 90 90 0
1102 90 90 0
1103 19 90 0
1103 20 90 0
1106 10 00 0
1106 30 10 0
1106 30 90 0

1201 00
1203 00 00 0
1204 00
1206 00
1207 10
1207 20
1207 30 10 0
1207 40
1207 50
1207 60
1207 99
1208
1209 21 00 0
1209 22
1209 29 60 0
1209 30 00 0
1209 91
1209 99
1211
1212 10
1212 30 00 0
1212 99 80 0
1213 00 00 0
1214
1301
1302 11 00 0
1302 19 05 0
1302 19 98 1
1302 19 98 9
1302 32 90 0
1302 39 00 0
1501 00 11 0
1502 00
1503 00
1508
1509
1510 00
1511
1513
1515 19
1515 21
1515 29
1515 30
1515 40 00 0
1515 50
1515 90
1516 20 95 0

1516 20 96 0
1516 20 98 0
1518 00 31 0
1518 00 39 0
1522 00 91 0
1522 00 99 0
1602 31
1603 00 10 0
1603 00 80 0
1801 00 00 0
1802 00 00 0
2001 90 10 0
2001 90 20 0
2001 90 65 0
2001 90 75 0
2001 90 85 0
2003 20 00 0
2004 90 30 0
2005 60 00 0
2005 70
2005 90 10 0
2005 90 30 0
2005 90 50 0
2006 00 10 0
2007 91 90 0
2007 99 93 0
2008 11 92 0
2008 11 94 0
2008 11 96 0
2008 11 98 0
2008 19 11 0
2008 19 13 0
2008 19 19 0
2008 19 51 0
2008 19 59 0
2008 19 93 0
2008 19 95 0
2008 19 99 0
2008 99 41 0
2008 99 51 0
2009 11 19 0
2009 11 99 0
2009 12 00 0
2009 19 19 0
2009 19 98 0
2009 21 00 0
2009 29 19 0

2009 29 99 0
2009 31 19 0
2009 31 51 0
2009 31 59 0
2009 31 91 0
2009 31 99 0
2009 39 19 0
2009 39 39 0
2009 39 55 0
2009 39 59 0
2009 39 95 0
2009 39 99 0
2009 41 91 0
2009 41 99 0
2009 49 19 0
2009 49 93 0
2009 49 99 0
2009 61 10 0
2009 61 90 0
2009 69 11 0
2009 69 19 0
2009 69 51 0
2009 69 59 0
2009 69 90 0
2301
2302 50 00 0
2303 10 19 0
2303 10 90 0
2303 20
2303 30 00 0
2304 00 00 0
2305 00 00 0
2306
2307 00 11 0
2307 00 90 0
2308 00 11 0
2308 00 40 0
2308 00 90 0
2309 10 11 0
2309 10 31 0
2309 10 51 0
2309 10 90 0
2309 90 10 0
2309 90 31 9
2309 90 41 9
2309 90 51 9

(1) Όπως ορίζεται στο πολωνικό δασµολόγιο — παράρτηµα του κανονισµού του Συµβουλίου Υπουργών της 17ης ∆εκεµβρίου 2002 (Dz.U. αριθ. 226, σηµείο 1885 της 23ης
∆εκεµβρίου 2002).
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Παράρτηµα Bβ)
Οι εισαγωγές στην Πολωνία των ακόλουθων προϊόντων καταγωγής Κοινότητας υπόκεινται στις κατωτέρω εµφαινόµενες παραχωρήσεις
(ΜΕΚ = δασµός του µάλλον ευνοούµενου κράτους)

Κωδικός ΠΣΟ

0102 90 41 0

Περιγραφή (1)

Βοοειδή ζωντανά

Εφαρµοστέος
δασµός
(% του ΜΕΚ)

Ποσότητα από
1.1.2003 έως
31.12.2003
(τόνοι)

Ετήσια
ποσότητα από
1.1.2004
(τόνοι)

50

απεριόριστη

απεριόριστη

ατελώς

37 500

40 500

ατελώς

απεριόριστη

απεριόριστη

0102 90 49 0

50

0102 90 51 0

50

0102 90 59 0

50

ex 0203

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

ex 0210

Κρέατα χοιροειδών:

0210 11

– χοιροµέρια (ζαµπόν), ωµοπλάτες και τεµάχια
αυτών, µε κόκαλα

0210 12

– κοιλιακή χώρα και τεµάχια αυτής

0210 19

– άλλα

0104 10 30 0

Αιγοπρόβατα, ζωντανά

Παρεπόµενη
ετήσια αύξηση
ποσόστωσης
(τόνοι)

Ειδικές διατάξεις

(2)

3 000

(3) (5) (7)

(5)

0104 10 80 0
0104 20 10 0
0104 20 90 0
0204

Κρέατα αιγοπροβάτων, νωπά, διατηρηµένα µε
απλή ψύξη ή κατεψυγµένα

0206 80 99 0

Βρώσιµα παραπροϊόντα σφαγίων αιγοπροβάτων,
νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη

0206 90 99 0
0210 99 21 0

Βρώσιµα κρέατα αιγοπροβάτων, µε κόκαλο

0210 99 29 0

Βρώσιµα κρέατα αιγοπροβάτων, χωρίς κόκαλο

0210 99 60 0

Βρώσιµα παραπροϊόντα κρέατος αιγοπροβάτων

1602 90 72 0

Παρασκευάσµατα ή κονσέρβες κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων αιγοπροβάτων

1602 90 74 0
1602 90 76 0
1602 90 78 0
0207

Βρώσιµα κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, πουλερικών της κλάσης 0105

ατελώς

25 000

27 000

0403 10 11 0
έως 0403 10 39
0

Βουτυρόγαλα, πηγµένο γάλα και πηγµένη κρέµα,
γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέµες που
έχουν υποστεί ζύµωση ή έχουν καταστεί όξινα

71

απεριόριστη

απεριόριστη

ατελώς

6 250

6 750

2 000

(5) (7)

500

(5) (7)

0403 90 11 0
έως 0403 90 69
0
0405 10 11 0
0405 10 19 0
0405 10 30 0
0405 10 50 0
0405 10 90 0
0405 20 90 0

Βούτυρο και λιπαρές ύλες για επάλειψη
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Κωδικός ΠΣΟ

Περιγραφή ( )
1

L 97/69

Εφαρµοστέος
δασµός
(% του ΜΕΚ)

Ποσότητα από
1.1.2003 έως
31.12.2003
(τόνοι)

Ετήσια
ποσότητα από
1.1.2004
(τόνοι)

Παρεπόµενη
ετήσια αύξηση
ποσόστωσης
(τόνοι)

Ειδικές διατάξεις

(5) (7)

0406

Τυριά και πηγµένο γάλα για τυρί

ατελώς

11 250

12 150

900

0603 10 20 1

Γαρίφαλα από 1 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου

ατελώς

75

100

10

0701 10 00 0

Πατάτες για σπορά, νωπές ή διατηρηµένες µε
απλή ψύξη

33

απεριόριστη

απεριόριστη

0704 10 00 1

Κουνουπίδια και µπρόκολα 1 Ιανουαρίου έως 14
Aπριλίου

ατελώς

απεριόριστη

απεριόριστη

0704 10 00 3

Κουνουπίδια και µπρόκολα 15 Aπριλίου έως 31
Mαΐου

ex 0704 20 00 0

Λαχανάκια Βρυξελλών 1 Ιανουαρίου έως 31
Mαΐου

ex 0704 90 90 0

Άλλα 1 Ιανουαρίου έως 31 Mαΐου
Αγγούρια από 1η Οκτωβρίου έως 30 Aπριλίου

ατελώς

5 400

7 200

Φράουλες από 1η Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου

ατελώς

570

760

1001 90

Σίτοι και σµιγάδι, πλην σκληρού σίτου

ατελώς

480 000

520 000

40 000

(5) (7) (8)

1101 00

Αλεύρια σιταριού ή σµιγαδιού

ατελώς

12 500

13 500

1 000

(5) (7)

1102

Αλεύρια δηµητριακών άλλα από του σιταριού ή
σµιγαδιού

1006

Ρύζι

ατελώς

απεριόριστη

απεριόριστη

1102 30 00 0

Αλεύρι ρυζιού

1103 19 50 0

Πλιγούρια και σιµιγδάλια ρυζιού

1103 20 50 0

Συσσωµατώµατα µε µορφή σβόλων ρυζιού

1107

Βύνη

ατελώς

33 750

45 000

4 500

(5)

1205 10 90 0

Σπέρµατα αγριογογγύλης ή αγριοκράµβης

15 % κατ'
αξία

32 000

32 000

50

απεριόριστη

απεριόριστη

ατελώς

1 250

1 350

0707 00 05 1
0707 00 05 3
0707 00 05 7
0707 00 05 8
0707 00 05 9
ex 0810 10 00 1
ex 0810 10 00 3

1205 90 00 9
1515 11 00 0

Λινέλαιο ακατέργαστο

1601 00

Λουκάνικα, σαλάµια και παρόµοια προϊόντα, από
κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίµα: παρασκευάσµατα διατροφής µε βάση τα προϊόντα
αυτά

ex 1602

Άλλα παρασκευάσµατα και κονσέρβες κρεάτων,
παραπροϊόντα σφαγίων ή αίµατος, χοιροειδών:

1602 41

– χοιροµέρι (ζαµπόν) και τεµάχια αυτού

1602 42

– ωµοπλάτες και τεµάχια αυτών

1602 49

– άλλα, στα οποία περιλαµβάνονται και τα µείγµατα

(7)

100

(5) (7)
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Περιγραφή ( )
1

Άλλα παρασκευάσµατα και κονσέρβες κρεάτων,
παραπροϊόντων σφαγίων ή αίµατος, πουλερικών
της κλάσης 0105:

15.4.2003

Εφαρµοστέος
δασµός
(% του ΜΕΚ)

Ποσότητα από
1.1.2003 έως
31.12.2003
(τόνοι)

Ετήσια
ποσότητα από
1.1.2004
(τόνοι)

Παρεπόµενη
ετήσια αύξηση
ποσόστωσης
(τόνοι)

Ειδικές διατάξεις

ατελώς

1 250

1 350

100

(5) (7)

40 % κατ'
αξία, ελάχιστο
0,17 ευρώ/kg

32 500

32 500

1602 32

– από πετεινούς και κότες

1602 39

– άλλα

1701

Ζάχαρη

1902 20 30 0

Ζυµαρικά παραγεµισµένα, έστω και ψηµένα ή
αλλιώς παρασκευασµένα

75

απεριόριστη

απεριόριστη

2008 70 61 0
έως 2008 70 99
0

Παρασκευάσµατα και κονσέρβες
χωρίς προσθήκη αλκοόλης

ροδακίνων,

71

απεριόριστη

απεριόριστη

2009 11 11 0

Χυµοί φρούτων (στους οποίους περιλαµβάνεται
και ο µούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν
έχουν υποστεί ζύµωση, χωρίς προσθήκη
αλκοόλης, µε ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή
άλλων γλυκαντικών

80

απεριόριστη

απεριόριστη

337 500 hl

450 000 hl

2009 11 91 0
2009 19 11 0
2009 19 91 0

67
80
67

2009 29 11 0

80

2009 29 91 0

67

2009 39 11 0

80

2009 31 11 0

67

2009 39 31 0

67

2009 39 51 0

67

2009 39 91 0

67

2009 41 10 0

67

2009 49 11 0

80

2009 49 30 0

67

2009 49 91 0

67

2009 69 71 0

71

2009 69 79 0

71

2009 80 32 0

71

2009 80 33 0

71

2009 80 35 0

71

2009 80 36 0

80

2009 80 38 0

80

2009 80 71 0
έως 2009 80 99
9

71

2009 90 41 0
έως 2009 90 98
0

71

ex 2204 10

Κρασιά από νωπά σταφύλια, αφρώδεις οίνοι,
εκτός από τους κωδικούς ΠΣΟ 2204 10 11 9
και 2204 10 19 9

ex 2204 21

Κρασιά από νωπά σταφύλια σε δοχεία, µε περιεχόµενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα, εκτός από
τους κωδικούς ΠΣΟ 2204 21 10 9 και 2204
21 99 0

ex 2204 29

Άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, εκτός από
τους κωδικούς ΠΣΟ 2204 29 10 9 και 2204
29 99 0

(6) (7)

ατελώς

45 000 hl

(5)
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Ποσότητα από
1.1.2003 έως
31.12.2003
(τόνοι)

Ετήσια
ποσότητα από
1.1.2004
(τόνοι)

Παρεπόµενη
ετήσια αύξηση
ποσόστωσης
(τόνοι)

Περιγραφή ( )

Εφαρµοστέος
δασµός
(% του ΜΕΚ)

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαµβάνονται και τα εµπλουτισµένα µε αλκοόλη
κρασιά· µούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον
της κλάσης 2009

20 % κατ'
αξίαν, ελάχιστο 42 ευρώ/
hl

απεριόριστη

απεριόριστη

(4)

2204 21 11 0
έως 2204 21 98
0

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαµβάνονται και τα εµπλουτισµένα µε αλκοόλη
κρασιά· µούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον
της κλάσης 2009

20 % κατ'
αξίαν, ελάχιστο 25 ευρώ/
hl

απεριόριστη

απεριόριστη

(4)

2204 21 99 0

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαµβάνονται και τα εµπλουτισµένα µε αλκοόλη
κρασιά· µούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον
της κλάσης 2009

25 % κατ'
αξίαν, ελάχιστο 25 ευρώ/
hl + 1,7
ευρώ/%/h

απεριόριστη

απεριόριστη

(4)

2204 30 10 1

Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της
κλάσης 2009

78

απεριόριστη

απεριόριστη

(4)

5 000

5 400

Κωδικός ΠΣΟ

2204 10
2204 21 10 1
2204 21 10 9

2204 30 10 9

1

2204 30 92 0
έως 2204 30 98
9
ex 2302

Ειδικές διατάξεις

78
85

Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείµµατα, εκτός
από τον κωδικό ΠΣΟ 2302 50 00

ατελώς

400

(5) (7)

(1) Με την επιφύλαξη των κανόνων ερµηνείας της πολωνικής συνδυασµένης ονοµατολογίας (ΠΣΟ), η διατύπωση της περιγραφής των εµπορευµάτων θεωρείται ότι έχει µόνον ενδεικτική αξία· η δυνατότητα εφαρµογής των προτιµησιακών καθεστώτων καθορίζεται στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήµατος, µε την κάλυψη των κωδικών της ΠΣΟ.
(2) Μοσχίδες µε βάρος που δεν υπερβαίνει τα 220 kg.
3
( ) Με εξαίρεση το φιλέτο που αναφέρεται µόνο του.
(4) Εφαρµοστέος δασµός. Αν µειωθεί ο εφαρµοζόµενος κατ' αξίαν δασµός ΜΕΚ για το προϊόν αυτό, ο προτιµησιακός κατ' αξίαν δασµός που καθορίζεται στην τρίτη στήλη µειώνεται
κατά το ίδιο ποσοστό. Αν µειωθεί ο εφαρµοζόµενος ελάχιστος/ειδικός δασµός ΜΕΚ κάτω του προτιµησιακού ελάχιστου/ειδικού δασµού, ο τελευταίος αυτός δασµός µειώνεται
κατά το ίδιο ποσοστό.
5
( ) Προϊόντα για τα οποία η ΕΕ δεν χορηγεί επιστροφές κατά την εξαγωγή, για όλες τις εξαγωγές στην Πολωνία.
6
( ) Στο πλαίσιο της πολωνικής δασµολογικής ποσόστωσης ΠΟΕ.
(7) Οι ποσότητες των προϊόντων που υπάγονται στην εν λόγω υφιστάµενη δασµολογική ποσόστωση και τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία από την 1η Ιανουαρίου 2003 ή από την 1η
Ιουλίου 2002 στην περίπτωση του κωδικού ΠΣΟ 1001 90, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου καταλογίζονται εξ ολοκλήρου στις ποσότητες που προβλέπονται στην τέταρτη στήλη.
(8) Η εν λόγω ποσόστωση αφορά ένα εµπορικό έτος από 1η Ιουλίου έως 30 Ιουνίου. Ως εκ τούτου, η ποσότητα που µνηµονεύεται στη στήλη 4 είναι διαθέσιµη από την 1η Ιουλίου
2002 έως τις 30 Ιουνίου 2003. Η ποσότητα που µνηµονεύεται στη στήλη 5 είναι διαθέσιµη από την 1η Ιουλίου 2003 έως τις 30 Ιουνίου 2004.

L 97/72

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ενηµέρωση σχετικά µε την έναρξη ισχύος του πρωτοκόλλου για την προσαρµογή των εµπορικών πτυχών
της ευρωπαϊκής συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους,
αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας, αφετέρου, ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσµατα των
διαπραγµατεύσεων µεταξύ των µερών για νέες αµοιβαίες γεωργικές παραχωρήσεις
Το πρωτόκολλο για την προσαρµογή των εµπορικών πτυχών της ευρωπαϊκής συµφωνίας µε τη ∆ηµοκρατία της
Πολωνίας ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων µεταξύ των µερών για νέες αµοιβαίες
γεωργικές παραχωρήσεις, το οποίο το Συµβούλιο αποφάσισε να συνάψει στις 27 Μαρτίου 2003, τέθηκε σε ισχύ
την 1η Απριλίου 2003, δεδοµένου ότι οι κοινοποιήσεις σχετικά µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών οι οποίες
προβλέπονται από το άρθρο 4 του εν λόγω πρωτοκόλλου ολοκληρώθηκαν στις 31 Μαρτίου 2003.

15.4.2003

15.4.2003
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης ∆εκεµβρίου 2000
σχετικά µε την κρατική ενίσχυση που χορήγησε η Γερµανία υπέρ των εταιρειών Foerderanlagen-und
Kranbau Köthen GmbH και Kranbau Köthen GmbH
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2000) 4403]
(Το κείµενο στη γερµανική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/264/ΕΚ)
ενίσχυση και, µε σχετική εντολή, την κάλεσε να διαβιβάσει
πληροφορίες.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
(3)

Η απόφαση της Επιτροπής για την κίνηση της διαδικασίας
δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (2). Ως επακόλουθο, η Επιτροπή έλαβε τις
παρατηρήσεις των ενδιαφεροµένων, οι οποίες διαβιβάστηκαν
στη Γερµανία.

(4)

Με επιστολές της 26ης και 28ης Αυγούστου 1998, η Γερµανία ενηµέρωσε την Επιτροπή σχετικά µε περαιτέρω ενισχύσεις προς την Kranbau Köthen GmbH. Η απόφαση για
την κίνηση της επίσηµης διαδικασίας ελέγχου προέβλεπε την
πιθανότητα διεύρυνσης της διαδικασίας, για το λόγο αυτό
συµπεριλήφθηκαν οι νέες ενισχύσεις στην ίδια διαδικασία.

(5)

Η Επιτροπή συζήτησε την εν λόγω υπόθεση µε αντιπροσώπους των γερµανικών αρχών στο Βερολίνο στις 13
Νοεµβρίου 1998. Έλαβε επιστολή στις 3 Μαρτίου 1999 µε
πρόσθετα στοιχεία. Η συζήτηση µε τις γερµανικές αρχές σχετικά µε την εν λόγω υπόθεση επαναλήφθηκε στη σύσκεψη
της 29ης Μαρτίου 1999 στο Βερολίνο, στην οποία η Επιτροπή κλήθηκε από τις γερµανικές αρχές να αναστείλει την
εξέταση της υπόθεσης µέχρις ότου της διαβιβαστούν
περαιτέρω πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάστηκαν µε επιστολές της 21ης και 28ης Μαΐου 1999.

(6)

Η Επιτροπή έλαβε την 1η Ιουλίου 1999 και µε επιστολές
της 12ης Ιουλίου, 10ης Σεπτεµβρίου, 29ης Σεπτεµβρίου
και 6ης Οκτωβρίου 1999 πρόσθετες πληροφορίες από τη
Γερµανία. Η υπόθεση ξανασυζητήθηκε την 6η Οκτωβρίου
1999 µε τις γερµανικές αρχές στις Βρυξέλλες και η Επιτροπή παρουσίασε τα σηµαντικότερα προβλήµατα της εν
λόγω ενίσχυσης µε επιστολή της 26ης Οκτωβρίου 1999
προς τη Γερµανία. Στις 24 Νοεµβρίου 1999, 21 Μαρτίου,
27 Απριλίου, 18 Μαΐου, 20 Ιουνίου, 26 Ιουλίου και 27
Σεπτεµβρίου του 2000 διαβίβασε η Γερµανία τελικές πληροφορίες.

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 88 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο,

τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, ιδίως το άρθρο
62 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Αφού κάλεσε τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους βάσει των διατάξεων (1) του προαναφερθέντος άρθρου και
λαµβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις αυτές,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

I. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

(1)

(2)

Με επιστολή της 9ης ∆εκεµβρίου 1997, η Γερµανία ενηµέρωσε την Επιτροπή σχετικά µε τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης από τη Bundesanstalt für vereinigungsbedingte
Sonderaufgaben (BvS) και το οµόσπονδο κράτος της Σαξονίας-Άνχαλτ υπέρ των Foerderanlagen-und Kranbau
Köthen GmbH και Kranbau Köthen GmbH. Η ενίσχυση
αυτή πρωτοκολλήθηκε υπό τον αριθµό NN 191/97.

Με επιστολή της 16ης Μαρτίου 1998, η Επιτροπή ενηµέρωσε τη Γερµανία σχετικά µε την απόφασή της να κινήσει
την επίσηµη διαδικασία ελέγχου όσον αφορά την εν λόγω

(1) ΕΕ C 338 της 6.11.1998, σ. 4.

(2) ΕΕ C 338 της 6.11.1998, σ. 4.
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Oικονοµική εξέλιξη της αποδέκτριας επιχείρησης από
το 1992 και έπειτα

II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η αποδέκτρια επιχείρηση
(7)

Η αποδέκτρια επιχείρηση είναι µια οικονοµική οντότητα
απαρτιζόµενη από δύο νοµικά πρόσωπα (1), τη Foerderanlagen-und Kranbau Köthen GmbH (FKK) και την Kranbau
Köthen (KK).

(8)

Η FKK έχει έδρα στο Köthen, του οµόσπονδου κρατιδίου
Σαξονίας-Άνχαλτ. Σχεδίαζε και κατασκεύαζε γερανούς και
εγκαταστάσεις. Το ∆εκέµβριο του 1992 ιδιωτικοποιήθηκε
έπειτα από ανοικτό διαγωνισµό µε την πώλησή της στη Ludwig Willenborg Verwaltungsgesellschaft mbH und Co.
KG. Αυτό αποτέλεσε την πρώτη ιδιωτικοποίηση της δικαιούχου εταιρείας. Στις 22 Ιουλίου 1997 η FKK κήρυξε
πτώχευση· η έναρξη της σχετικής διαδικασίας πραγµατοποιήθηκε την 1η Σεπτεµβρίου 1997.

(9)

(10)

Η Kranbau Köthen έχει την έδρα της στον ίδιο τόπο µε την
FKK. Σχεδιάζει και κατασκευάζει ειδικούς γερανούς, απαριθµεί 169 συνεργάτες και […] (*). Ανήκει εξ ολοκλήρου
στην FKK. Πριν µεταβιβαστούν εµπορικές δραστηριότητες
και περιουσιακά στοιχεία, η Kranbau Köthen αποτελούσε
εταιρεία διάσωσης, ιδρυθείσα στις 28 Ιουνίου 1997, χωρίς
εµπορικό χαρακτήρα. Η Kranbau Köthen ανέλαβε περιουσιακά στοιχεία και συµβάσεις της FKK, η διεκπεραίωση των
οποίων δεν είχε αρχίσει ακόµη.

(11)

(12)

Βάσει πληροφοριών της Γερµανίας, η FKK άρχισε να παρουσιάζει δυσχέρειες από το 1993 και 1994. Από το 1994 και
έπειτα η επιχείρηση παρουσιάζει µόνον ζηµίες, εξαιτίας των
ακόλουθων προβληµάτων: λανθασµένοι χειρισµοί της
διοίκησης, πολύ υψηλά έξοδα προσωπικού και ανάπτυξη
του µη αποδοτικού κλάδου κατασκευής εγκαταστάσεων, ανεπαρκή χρηµατοδοτικά µέσα του επενδυτή και αναποτελεσµατική εφαρµογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης. Τα εν λόγω
προβλήµατα οδήγησαν το 1995 την BvS και το οµόσπονδο
κρατίδιο Σαξονίας-Άνχαλτ να προβούν σε συντονισµένη αναδιάρθρωση της επιχείρησης.

(13)

H Γερµανία υποστηρίζει ότι βασικές προϋποθέσεις µιας αποτελεσµατικής αναδιάρθρωσης της FKK αποτελούσαν η
εύρεση ενός νέου εταίρου και η αντικατάσταση της εµπορικής διοίκησης. Οι διαπραγµατεύσεις µε µια φινλανδική
εταιρεία δεν απέδωσαν. Επιπλέον, ο εταίρος της FKK
αρνήθηκε να εκπληρώσει το αίτηµα της BvS σχετικά µε την
αλλαγή της διοίκησης. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα το 1996
να µην επιτευχθούν οι στόχοι του κύκλου εργασιών της FKK
και τη δηµιουργία υψηλών χρεών […]*. Τα ληφθέντα για
την ελάττωση του προσωπικού µέτρα […]* συνεπάγονταν
αποζηµιώσεις για απολύσεις […]*. Το 1997 αναγκάστηκε
εντέλει η FΚΚ να ζητήσει την κίνηση πτωχευτικής διαδικασίας.

(14)

Στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας της FKK ιδρύθηκε
το 1997, ως θυγατρική της, η Kranbau Köthen µε σκοπό
να αναλάβει το δυνητικά αποδοτικό τοµέα κατασκευής
γερανών της FKK. Βάσει πληροφοριών που διαβίβασε η Γερµανία το Νοέµβριο του 1999, ο σύνδικος πτώχευσης είχε
υποβάλει ήδη από το 1997 σχέδιο αναδιάρθρωσης για την
επιχείρηση κατασκευής γερανών της FKK, µε σκοπό την
αντιµετώπιση των δυσκολιών της εν λόγω επιχείρησης, οι
οποίες εξακολουθούσαν να υπάρχουν παρά την ίδρυση της
νέας επιχείρησης και την εξόφληση των εκκρεµούντων
χρεών. Για την απόκτηση ουσιωδών περιουσιακών στοιχείων
του τοµέα κατασκευής γερανών της FKK και την εκτέλεση
των έργων που ορίζονται στις µεταβιβασθείσες συµβάσεις,
απαιτήθηκε αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης.

(15)

Βασικό στοιχείο αποτέλεσε µια µεταβατική περίοδος, κατά
την οποία διαχωρίστηκε η κατασκευή γερανών από την FKK
ως ανεξάρτητος επιχειρησιακός κλάδος µε ίδια κεφάλαια.
Επιπλέον, το ίδιο διάστηµα εκτελούνταν τα πρώτα µέτρα
αναδιάρθρωσης και αναζητείτο εταίρος. Μόλις βρέθηκε
κατάλληλος εταίρος, συγκεκριµένα ο όµιλος GMH, τον
Αύγουστο του 1998, λήφθηκαν περαιτέρω µέτρα για την
ολοκλήρωση του σχεδίου αναδιάρθρωσης.

(16)

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης προβλέπει τα ακόλουθα: Η Kranbau Köthen να επικεντρωθεί στη σχεδίαση και κατασκευή
µη φορητών ειδικών γερανών (για αποστολές σε ειδικές
τοποθεσίες). Στο πλαίσιο αυτό ανήκει και ο σχεδιασµός και
η κατασκευή πλήρων γερανών, καθώς και η κατασκευή και
παράδοση ανταλλακτικών και οι σχετικές υπηρεσίες, όπως η
µετατροπή γερανών. Η αναδιάρθρωση καλύπτει το διάστηµα
από το 1997 έως το 2001 και περιλαµβάνει τη µείωση των
εξόδων, τη συνεχή µείωση του προσωπικού, την παροχή των
αναγκαίων πόρων για τη χρηµατοδότηση των συµβάσεων και
την απόκτηση των βασικών, για τη συνέχιση των εµπορικών
δραστηριοτήτων στον τοµέα της κατασκευής γερανών,
περιουσιακών στοιχείων της FKK, καθώς και την απόκτηση
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας για την ανάπτυξη και
τον εκσυγχρονισµό του φάσµατος των προϊόντων που παρά-

Το 1998 η Kranbau Köthen εξαγοράστηκε υπό συγκεκριµένους όρους από τον όµιλο Georgsmarienhütte-Gruppe
(GMH-Gruppe) (περιγραφή κατωτέρω), ο οποίος δεν αποτελεί ΜΜΕ. Η FKK παρέµεινε µέτοχος. Ενισχύσεις προς την
Kranbau Köthen δεν µπορούν να χαρακτηρισθούν ως ενισχύσεις προς ΜΜΕ, εξαιτίας της συµµετοχής της στον όµιλο
GMH-Gruppe (2). Αρκετές κρατικές ενισχύσεις προς την
Kranbau Köthen σχετίζονται µε την εξαγορά της από τον
όµιλο GMΗ.

Ο νέος µελλοντικός ιδιοκτήτης της Kranbau Köthen
Νέος µελλοντικός ιδιοκτήτης της Kranbau Köthen είναι ο
όµιλος GMH. Ο όµιλος αυτός δραστηριοποιείται στον
τοµέα της παραγωγής, επεξεργασίας και περαιτέρω κατεργασίας σιδήρου, χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα, καθώς και
άλλων πρώτων υλών και υλικών. Μοναδικός µέτοχος και
διαχειριστής είναι ο Dr Jürgen Großmann. Στον όµιλο
ανήκουν επιχειρήσεις στη Γερµανία και την Αυστρία, δυο
εταιρείες ανακύκλωσης αποµετάλλων και διάφορα χαλυβουργεία της Κοινότητας. Σύµφωνα µε πληροφορίες που
διαβιβάστηκαν από τη Γερµανία στον όµιλο απασχολούνται
5 000 περίπου συνεργάτες […]*. ∆εν αποτελεί ΜΜΕ.

(1) Το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δήλωσε ως εξής: «Στο πλαίσιο του δικαίου του ανταγωνισµού, νοείται ως επιχείρηση µια οικονοµική
ενότητα από την άποψη του αντικειµένου της οικείας συµφωνίας, έστω
και αν, από νοµική άποψη, η οικονοµική αυτή ενότητα αποτελείται από
πλείονα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα» (υπόθεση 170/83, Hydrotherm
κατά Andreoli, συλλογή 1984, σ. 2999)· παρεµφερής υπόθεση Τ-234/
95, DSG Dradenauer Stahlgesellschaft, απόφαση του Πρωτοδικείου
της 29ης Ιουνίου 2000, αιτιολογική σκέψη 124, δηµοσίευση εκκρεµεί).
(*) Επιχειρηµατικό απόρρητο.
(2) Βλέπε το κοινοτικό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις στις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις, (ΕΕ C 213 της 27.7.1996, σ. 4).
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γει η Kranbau Köthen. Επιπλέον, θα πρέπει να βελτιωθούν
οι εγκαταστάσεις, οι οποίες παραδόθηκαν από την FKK και
παρέµεναν εν µέρει ανεκµετάλλευτες και πεπαλαιωµένες. Τα
εν λόγω οργανωτικά µέτρα συνοδεύονται από χρηµατοοικονοµική αναδιάρθρωση, η οποία στηρίζεται στην εισφορά
κεφαλαίου και χρηµατοοικονοµικών πόρων για την εκτέλεση
των συµβάσεων.
(17)

(18)

(19)

Οικονοµικές επιδόσεις της Kranbau Köthen (1)
(σε εκατοµµύρια DEM)
Σχέδιο αναδιάρθρωσης

1999
πραγµατικές

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις των γερµανικών αρχών, η KK θα
επωφεληθεί από την ένταξή της στον όµιλο GMH, καθώς
διαθέτει την απαραίτητη και άκρως σηµαντική για την KK
εµπειρία στον τοµέα της παραγωγής, της διάθεσης και της
εκπαίδευσης.

[...] (*)

[...] (*)

[...] (*)

[...] (*)

[...] (*)

[...] (*)

[...] (*)

[...] (*)

[...] (*)

[...] (*)

[...] (*)

[...] (*)

[...] (*)

[...] (*)

[...] (*)

[...] (*)

[...] (*)

[...] (*)

O προβλεπόµενος για το 2000 και το 2001 κύκλος εργασιών πιθανότατα να επιτευχθεί κυρίως λόγω της πρόσφατης
επιτυχούς ανάληψης τριών µεγάλων παραγγελιών […]*.
Βάσει πληροφοριών που διαβιβάστηκαν το Σεπτέµβριο του
2000, κατά την περίοδο αυτή λήφθηκαν αρκετές παραγγελίες, ώστε να µπορεί η KK να αξιοποιήσει πλήρως την παραγωγική της ικανότητα έως τα µέσα του 2001.

[...] (*)

[...] (*)

[...] (*)

[...] (*)

[...] (*)

[...] (*)

Μέτρο

[...] (*)

[...] (*)

[...] (*)

[...] (*)

[...] (*)

[...] (*)

[...] (*)

[...] (*)

[...] (*)

[...] (*)

[...] (*)

[...] (*)

2002
προβλεπόµενες

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

Χρηµατοδοτικά µέτρα υπέρ της FKK (πρώτο πακέτο
ενίσχυσης)
(22)

(σε εκατοµµύρια DEM)

2000
2001
προβλεπό- προβλεπόµενες
µενες

(1) Ο πίνακας περιέχει επιλεγµένα δεδοµένα και είναι ελλιπής από λογιστικής
πλευράς.

Οι δαπάνες αναδιάρθρωσης µεταξύ 1997 και 2001 κατανέµονται ως εξής:

∆απάνες αναδιάρθρωσης της Kranbau Köthen

(21)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

1998
πραγµατικές

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

(20)

L 97/75

Στην ανακοίνωση προς την Επιτροπή σχετικά µε τα µέτρα
υπέρ της FKK αναφέρονται τα µέτρα της Treuhandanstalt
(Treuhand) υπέρ της FKK πριν και κατά τη διάρκεια της
ιδιωτικοποίησης το 1992. Το διάστηµα µεταξύ 1993 και
1994 η αναποτελεσµατική εκτέλεση ενός παλαιότερου σχεδίου αναδιάρθρωσης είχε ως αποτέλεσµα σηµαντικά προβλήµατα ρευστότητας. Στις αρχές του 1995 η επιβίωση της
FKK ήταν άκρως αβέβαιη. Για το λόγο αυτό το Μάρτιο του
1995 η BvS, το οµόσπονδο κρατίδιο Σαξονίας- Άνχαλτ και
ο τότε ιδιώτης επενδυτής κατέληξαν σε ένα πακέτο χρηµατοδοτικών µέτρων. Έως και το 1995 λήφθηκαν τα ακόλουθα
µέτρα υπέρ της FKK:
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Κρατικά χρηµατοδοτικά µέτρα υπέρ της FKK
(σε εκατοµµύρια DEM)
Στοιχεία της 28.10.1998

Α.

Πριν από την ιδιωτικοποίηση
του 1992

[…]*, η σοβαρότητα του σχεδίου αναδιάρθρωσης διαφαίνεται στη νέα έκθεση της διοίκησης της ΚΚ, η οποία ελέγχθηκε
εντωµεταξύ από ορκωτούς ελεγκτές […]*.

1. Αποζηµειώσεις απόλυσης βάσει
κοινωνικού προγράµµατος

14,243

2. Εγγυήσεις

37,262

Η Επιτροπή γνωρίζει ότι πρέπει να στηρίξει την αξιολόγηση
της ενίσχυσης της ΚΚ στα στοιχεία για το 1997 που αντιστοιχούν στο διάστηµα της εκτέλεσης των µέτρων αναδιάρθρωσης. Με τον καινούργιο επενδυτή, τον όµιλο GMH,
έγιναν αναπόφευκτα ουσιαστικές τροποποιήσεις του σχεδίου
αναδιάρθρωσης, στο οποίο αντικατοπτρίζεται η νέα πραγµατικότητα. Οι παρακάτω τιµές, εφόσον πρόκειται για πραγµατικές τιµές (1), ανταποκρίνονται στις εν λόγω τροποποιήσεις,
ενώ οι προβλεπόµενες για το διάστηµα 2000 έως 2002
βασίζονται ακόµα στην εκδοχή του σχεδίου αναδιάρθρωσης
του 1997. Όλες οι τιµές είναι σε εκατοµµύρια γερµανικά
µάρκα (DEM).

3. Παραίτηση από την αξίωση επιστροφής

45,921

(1) Οι τιµές για το 1998 και το 1999 αντλήθηκαν από τα λογιστικά βιβλία
και επικυρώθηκαν από ανεξάρτητους ελεγκτές.

4. ∆άνειο

5,000
Μερικό σύνολο: 102,426

Β. Στα πλαίσια της ιδιωτικοποίησης
το 1992
5. Ανάληψη σηµαντικών ζηµιών

6,963

6. Ανάληψη εξόδων
προγράµµατος

1,780

κοινωνικού

L 97/76
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Ιδιωτικά µέτρα χρηµατοδότησης υπέρ της Kranbau
Köthen

(σε εκατοµµύρια DEM)
Στοιχεία της 28.10.1998

7. Παραίτηση από την αξίωση επιστροφής επιχορηγήσεων για το κοινωνικό πρόγραµµα

(24)

Iδιωτική συµβολή µπορούσε να γίνει µόνο στο πλαίσιο της
εξαγοράς της Kranbau Köthen από τον όµιλο GMH τον
Ιούλιο του 1998. Βάσει των στοιχείων του Νοεµβρίου
1999, καθώς και των µετέπειτα διαβιβασθέντων στοιχείων, η
ιδιωτική συµβολή στις δαπάνες αναδιάρθρωσης συνίσταται
σε µια εισφορά ρευστού ύψους 3 εκατοµµυρίων DEM, σε
ένα δάνειο υπέρ της Kranbau Köthen, ύψους 1,879 εκατοµµυρίων DEM, και σε εγγυήσεις ύψους 9,5 εκατοµµυρίων
DEM (σύνολο 14,379 εκατοµµυρίων DEM). Οι εν λόγω
συνεισφορές έγιναν χωρίς κρατική ενίσχυση.

(25)

Επιπλέον, η Γερµανία κάνει λόγο για περαιτέρω ιδιωτικές
συνεισφορές, δηλαδή από το προσωπικό της Kranbau
Köthen, µε παραίτηση από µισθούς και ηµεροµίσθια, συνολικού ύψους 3 εκατοµµυρίων DEM, καθώς και από την
εκχώρηση τεχνογνωσίας από τον όµιλο GMH στην Kranbau
Köthen, που υποτίθεται ότι είναι αξίας 3,4 εκατοµµυρίων
DEM.

14,243

8. Άµεσες επενδυτικές ενισχύσεις

0,569

9. Ανάληψη ζηµιών

13,655
Μερικό σύνολο: 37,210

Γ. Κατά τη συντονισµένη δράση το
1995
10. ∆άνεια

8,200

11. Εγγυήσεις (1)

1,626

12. Απαλλαγή από υποχρεώσεις

6,800

15.4.2003

Μερικό σύνολο: 16,626
H ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Γενικό σύνολο

(23)

141,636

(1) Πρόκειται προφανώς για παράταση της εγγύησης που χορηγήθηκε το
1992 πριν από την ιδιωτικοποίηση.

(26)

H Kranbau Köthen βελτιώνει, σχεδιάζει και παράγει µη
φορητούς ειδικούς γερανούς, καθώς και τα αντίστοιχα
ανταλλακτικά τους και µεµονωµένες κατασκευές.

Χρηµατοδοτικά µέτρα υπέρ της Kranbau Köthen
(δεύτερο πακέτο ενίσχυσης)

(27)

Η Επιτροπή δεν διαθέτει ακριβή στοιχεία σχετικά µε την
περιορισµένη αγορά µη φορητών ειδικών γερανών, στο χώρο
της οποίας δραστηριοποιείται η ΚΚ. Εξάλλου, δεν υπάρχουν
ενδείξεις πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας στον εν
λόγω χώρο. Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στο σύνολο του
κλάδου κατασκευής γερανών υπάρχει σε γενικά πλαίσια
έντονος ανταγωνισµός. Υπήρχαν εποµένως λόγοι να
θεωρηθεί ότι υφίσταται πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα
στον ευρύτερο αυτό επιχειρησιακό κλάδο (1). Βάσει των στοιχείων που διαβίβασε η γερµανική ΕΣΥ στην Επιτροπή διαφαίνεται ότι ο κύκλος εργασιών του συνόλου των γερµανών
κατασκευαστών γερανών και συναφών εγκαταστάσεων
παρουσίασε έντονη αύξηση από 20,5 δισεκατοµµύρια DEM
(1998) σε 21,9 δισεκατοµµύρια DEM (1999).

(28)

Oι εµπορικές δραστηριότητες του κλάδου κατασκευής
ειδικών γερανών καλύπτουν τουλάχιστον τον ΕΟΧ (2). Εντός
της Κοινότητας, στον εν λόγω κλάδο παρατηρείται έντονη
διασυνοριακή εµπορική δραστηριότητα.

Στην ανακοίνωση της 9ης ∆εκεµβρίου 1997 η Γερµανία
παρουσίασε τις πρώτες πληροφορίες σχετικά µε τα κρατικά
χρηµατοδοτικά µέτρα υπέρ της ΚΚ από το 1997 και έπειτα.
Βάσει των τελευταίων στοιχείων το δεύτερο πακέτο ενίσχυσης περιλαµβάνει 30,9 εκατοµµύρια DEM και προβλέπεται να χρηµατοδοτήσει την αναδιάρθρωση από το 1997 έως
το 2001.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Κρατικά χρηµατοδοτικά µέτρα υπέρ της Kranbau Köthen
(δεύτερο πακέτο ενίσχυσης)
(σε εκατοµµύρια DEM)
Μέτρα

Επενδυτικές ενισχύσεις της BvS και του οµόσπονδου κρατιδίου Σαξονίας-Άνχαλτ

10,500

Επίδοµα για την ανάληψη των περιουσιακών στοιχείων της FKK

5,800

Χρηµατοπιστωτικές διευκολύνσεις

11,500

Συνολικό ποσό ενισχύσεων αναδιάρθρωσης

27,800

ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ
(29)

Περαιτέρω ενισχύσεις: παροχή πόρων σε πλαίσιο
προγράµµατος κοινής δράσης του οµόσπονδου
κρατιδίου και επενδυτιικές ενισχύσεις

3,100

Σύνολο

30,900

Η επίσηµη διαδικασία ελέγχου κινήθηκε, δεδοµένου ότι
παρέµεναν αδιευκρίνιστα το είδος και οι στόχοι των ενισχύσεων υπέρ της Kranbau Köthen που περιγράφονται από

(1) Βλέπε το «Statistisches Handbuch für den Maschinenbau» της ένωσης
γερµανών κατασκευαστών µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων eV, έκδοση
1997, σ. 57.
(2) Βλέπε την απόφαση της Επιτροπής της 17ης Αυγούστου 1999, σχετικά
µε την υπόθεση IV//M.1594 — Preussag/Babcock Borsig αιτιολογική
σκέψη 16.
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τη Γερµανία, ενώ οι ενισχύσεις, των οποίων τα ως άνω στοιχεία είχαν διευκρινιστεί, προφανώς δεν ανταποκρίνονταν στα
κριτήρια που ισχύουν για τις ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης και καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραµµές
για την αξιολόγηση κρατικών ενισχύσεων διάσωσης και αναδιάρθρωσης προβληµατικών επιχειρήσεων (1) («κατευθυντήριες γραµµές»). Το διάστηµα που κινήθηκε η επίσηµη διαδικασία ελέγχου η Επιτροπή έκανε επίσης λόγο για το ενδεχόµενο πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας στον εν λόγω
κλάδο.
(30)

(31)

Οι ενισχύσεις δεν θα µπορούσαν να χαρακτηρισθούν ενισχύσεις διάσωσης, δεδοµένου ότι αρκετά µέτρα δεν πληρούσαν τους όρους των κατευθυντήριων γραµµών και ότι στην
περίπτωση δύο εξ αυτών υπήρξε σοβαρή υπέρβαση της
γενικής προθεσµίας των έξι µηνών. Στην προκειµένη περίπτωση δεν υπήρχαν λόγοι για την εκπρόθεσµη χορήγησή
τους.
Προκειµένου να χαρακτηρισθούν οι ενισχύσεις ως ενισχύσεις
αναδιάρθρωσης θα έπρεπε να είχε προηγηθεί ανάλυση των
προβληµάτων, στην οποία θα παρουσιάζονταν οι δυσχέρειες
και να είχε εκπονηθεί ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης. Όντως
έλλειπαν πληροφορίες όσον αφορά την εξέλιξη της παραγωγικής ικανότητας και, καθώς κανένας επενδυτής δεν ενδιαφερόταν για την επιχείρηση, το συµπέρασµα ήταν ότι η επιχείρηση διετηρούνταν εν ζωή µε τεχνητό τρόπο. Επιπλέον,
το ίδιο διάστηµα η συµµετοχή επενδυτών στις δαπάνες αναδιάρθρωσης ήταν ανεπαρκής.

III. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΚΑΙ

IV. ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Εφαρµογή του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης
ΕΚ
(34)

Κατ' εφαρµογήν του άρθρου 87 παράγραφος 1 της
συνθήκης ΕΚ οι ενισχύσεις προς κάποιες επιχειρήσεις είναι
ασυµβίβαστες προς την κοινή αγορά, όταν επηρεάζουν τις
συναλλαγές µεταξύ κρατών µελών και στρεβλώνουν τον
ανταγωνισµό στην κοινή αγορά ή αποτελούν απειλή
στρέβλωσής του.

(35)

Η Γερµανία απέδειξε επαρκώς ότι δύο από τα µέτρα της
BvS, στο πλαίσιο συντονισµένης δράσης το 1995, συγκεκριµένα, ένα δάνειο ύψους 8,2 εκατοµµυρίων DEM και µια
παραίτηση από απαιτήσεις ύψους 6,8 εκατοµµυρίων DEM,
αφορούσαν την αντιστάθµιση απαιτήσεων έναντι της BvS.
Βάσει µιας ειδικής ρήτρας της σύµβασης ιδιωτικοποίησης
της FKK, το 1992, η BvS µπορούσε να θεωρηθεί υπεύθυνη
για την µη χορήγηση στην ιδιωτικοποιηθείσα επιχείρηση του
συνόλου των ιδίων πόρων που προβλέπεται στη σύµβαση.
Το 1994 επιβεβαιώθηκε το γεγονός αυτό, συγκεκριµένα το
εκλιπόν ποσό ιδίων κεφαλαίων υπολογίστηκε στα 15 εκατοµµύρια DEM. Αυτό επιβεβαιώθηκε εν συνεχεία από εξωτερικούς πραγµατογνώµονες.

(36)

Προκειµένου να αποφευχθούν καταγγελίες, η BvS διέθεσε το
1995 στην FKK βάσει των δυο προαναφερθέντων µέτρων
συνολικά 15 εκατοµµύρια DEM. Η Επιτροπή κατέληξε στο
συµπέρασµα ότι η ικανοποίηση εµπεριστατωµένης απαίτησης
µπορεί να χαρακτηρισθεί ως συνήθης επιχειρηµατική πράξη.
Εποµένως, τα δυο αυτά µέτρα που ελήφθησαν το 1995 δεν
αποτελούν κρατική ενίσχυση.

(37)

Οι πόροι που χορηγήθηκαν στην αποδέκτρια επιχείρηση από
τη Γερµανία στο πλαίσιο του πρώτου και του δεύτερου
πακέτου ενίσχυσης, αποφέρουν σε µια συγκεκριµένη προβληµατική επιχείρηση οικονοµικά οφέλη, τα οποία κατά
πάσα πιθανότητα δεν θα ελάµβανε από εµπορικές πηγές.
Ωστόσο, η παροχή πόρων αποτελεί κρατική ενίσχυση και
µπορεί να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισµού, εξαιτίας της φύσεως των πόρων. Οι εν λόγω ενισχύσεις, εξαιρουµένων των δυο µέτρων του 1995 για τη χορήγηση του
ποσού των 15 εκατοµµυρίων DEM, εµπίπτουν στο πλαίσιο
εφαρµογής του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης
ΕΚ, εξαιτίας της φύσεως των ενισχύσεων και του γεγονότος
ότι στην κοινή αγορά διεξάγονται διασυνοριακές συναλλαγές
στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η αποδέκτρια επιχείρηση — είτε πρόκειται για την FKK είτε για την KK.

ΤΗΣ

(32)

Τον Απρίλιο του 1997 ένα µέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέβαλε καταγγελία στην Επιτροπή εκ µέρους ανταγωνιστικής επιχείρησης από τη δυτική Γερµανία κατά της
FKK. Την 1η Απριλίου 1999 η εν λόγω καταγγελία
αποσύρθηκε, χωρίς αιτιολόγηση. Μετά τη δηµοσίευση της
επιστολής της Επιτροπής προς τη Γερµανία στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του Νοεµβρίου
του 1998 ακολούθησε και δεύτερη καταγγελία εκ µέρους
ανταγωνιστικής επιχείρησης από τη δυτική Γερµανία κατά
της Kranbau Köthen η οποία, επίσης, αποσύρθηκε χωρίς
αιτιολόγηση στις 27 Απριλίου 1999. Εκτός αυτού,
λήφθηκαν παρατηρήσεις από έναν ολλανδό πελάτη της
Kranbau Köthen υπέρ αυτής.

(33)

Οι προαναφερθείσες παρατηρήσεις διαβιβάστηκαν στη Γερµανία. Με επιστολή της 3ης Μαΐου 1999 οι γερµανικές
αρχές αµφισβήτησαν τις εν λόγω καταγγελίες και επικαλέσθηκαν την απόσυρσή τους. Το Νοέµβριο του 2000
εστάλησαν δυο επιστολές από τρίτα µέρη. Η Επιτροπή δεν
έλαβε υπόψη τις νέες αυτές παρατηρήσεις για την παρούσα
απόφαση, εξαιτίας της εκπρόθεσµης υποβολής τους σε
σχέση µε την προθεσµία του ενός µηνός που είχε ορισθεί
κατά την κίνηση της επίσηµης διαδικασίας.

(1) ΕΕ C 368 της 23.12.1994, σ. 12. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές
δηµοσιεύθηκαν εκ νέου το 1999 στην ΕΕ C 288 της 9.10.1999, σ. 2.
Οι νέες κατευθυντήριες γραµµές δεν µπορούν να εφαρµοστούν στην
προκειµένη υπόθεση, καθώς τα µέτρα ενίσχυσης ελήφθησαν πριν από τη
δηµοσίευση των γραµµών αυτών (βλέπε το σηµείο 7, έκδοση του 1999).

L 97/77

Κρατικές ενισχύσεις του πλαισίου εφαρµογής του
άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ, οι οποίες
συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά
(38)

Τα µέτρα που εµπίπτουν στο πλαίσιο εφαρµογής του
άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ είναι σε γενικές
γραµµές ασυµβίβαστα µε την κοινή αγορά όταν δεν εµπίπτουν στις παρεκκλίσεις του άρθρου 87 παράγραφος 2 ή 3
της συνθήκης ΕΚ. Σε κάθε περίπτωση, βάσει του άρθρου 88
παράγραφος 3 τα κράτη µέλη οφείλουν να ενηµερώνουν την
Επιτροπή σχετικά µε τις ενισχύσεις πριν από τη χορήγησή
τους.

L 97/78
(39)

(40)
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Στην προκειµένη υπόθεση το άρθρο 87 παράγραφος 3 έχει
ιδιαίτερη σηµασία. Το εν λόγω άρθρο επιτρέπει στην Επιτροπή να εγκρίνει κρατικές ενισχύσεις όταν συντρέχουν
ορισµένες προϋποθέσεις. Αυτές αναφέρονται σε ενισχύσεις
που ορίζονται στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ), οι
οποίες συνδέονται µε την ανάπτυξη ορισµένων οικονοµικών
κλάδων, στο βαθµό που δεν αλλοιώνουν τους όρους των
συναλλαγών κατά τρόπο τέτοιον, ώστε να θίγεται το κοινό
συµφέρον. Στις κατευθυντήριες γραµµές ορίστηκαν από την
Επιτροπή οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή της παρέκκλισης του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της
συνθήκης ΕΚ.
Βάσει και του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) η Επιτροπή δικαιούται να εγκρίνει κρατικές ενισχύσεις για την
προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης περιοχών µε εξαιρετικά χαµηλό βιοτικό επίπεδο ή µε υψηλό ποσοστό υποαπασχόλησης. Τα νέα οµόσπονδα κρατίδια εµπίπτουν στο πλαίσιο εφαρµογής της εν λόγω παρέκκλισης (1). Στην προκειµένη υπόθεση όµως η ενίσχυση αποβλέπει κυρίως στη
διάσωση ή αναδιάρθρωση µιας προβληµατικής επιχείρησης
και όχι στην προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης µιας
περιφέρειας. Παρά τη συµβολή µιας µε επιτυχία διασωθείσας
ή αναδιαρθρωµένης επιχείρησης στην ανάπτυξη µιας
περιοχής, η ενίσχυση πρέπει να εγκριθεί βάσει των διατάξεων
του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) και όχι βάσει του
στοιχείου α) της ίδιας παραγράφου.

(44)

Η αποπληρωµή παλαιών δανείων ύψους 45,921 εκατοµµυρίων DEM πριν από την ιδιωτικοποίηση του 1992 αφορά σε
παλαιές δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν το διάστηµα πριν
από την 1η Ιουλίου 1990, και για το λόγο αυτό δεν θεωρείται ενίσχυση βάσει του καθεστώτος ενίσχυσης Treuhand
NN 108/99 (4).

(45)

Όσον αφορά τα µέτρα στα πλαίσια της ιδιωτικοποίησης του
1992, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι οι άµεσες επενδυτικές ενισχύσεις βασίζονται σε ένα εγκεκριµένο καθεστώς ενίσχυσης (5) και δεν είναι εποµένως απαραίτητο να εκτιµηθούν
από την Επιτροπή. Όσον αφορά την παραίτηση από την
αξίωση επιστροφής επιχορηγήσεων για το κοινωνικό πρόγραµµα, πρόκειται για ενισχύσεις η επιστροφή των οποίων
δεν είχε προβλεφθεί ποτέ, εξαιτίας των δυσχερειών που αντιµετώπιζε η επιχείρηση. ∆εδοµένου ότι η ένταση ενίσχυσης
για τη χορήγηση εγγυήσεων και δανείων µε σκοπό τη
διάσωση και αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων
είναι 100 %, η παραίτηση από την επιστροφή των επιχορηγήσεων δεν µπορεί να θεωρηθεί ως νέα ενίσχυση.

(46)

Τα υπόλοιπα µέτρα στα πλαίσια της ιδιωτικοποίησης εµπίπτουν στο εγκεκριµένο από την Επιτροπή καθεστώς Treuhand-E 15/92 (6). Βάσει πληροφοριών της Επιτροπής η επιχείρηση πωλήθηκε στους πλειοδότες στα πλαίσια ανοικτής
και άνευ όρων διαδικασίας. Στοιχεία σχετικά µε την τιµή
πώλησης δεν διαβιβάστηκαν. ∆εδοµένου ότι ενόψει της ιδιωτικοποίησης συµφωνήθηκε η κάλυψη ζηµιών και η ανάληψη
επικείµενων ζηµιών, η Επιτροπή αποφαίνεται ότι η επιχείρηση
πωλήθηκε σε αρνητική τιµή (7). Τα µέτρα της ενίσχυσης είναι
ανεξαρτήτως του ύψους των ποσών συµβιβάσιµα προς το
προαναφερθέν καθεστώς Treuhand-Beihilferegime (8),
καθώς η επιχείρηση δεν απασχολούσε, βάσει στοιχείων της
Γερµανίας, παραπάνω από 1 000 άτοµα.

(47)

Το µόνο µέτρο, το οποίο εφαρµόστηκε στο πλαίσιο συντονισµένης δράσης το 1995 και θα µπορούσε να αποτελέσει
κρατική ενίσχυση, είναι η παράταση της υπάρχουσας
εγγύησης. Η εν λόγω εγγύηση χορηγήθηκε αρχικά πριν από
την ιδιωτικοποίηση του 1992 και εµπίπτει στο πλαίσιο του
σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης Treuhand. ∆εδοµένου λοιπόν ότι εµπίπτει στο πλαίσιο εφαρµογής εγκεκριµένου
καθεστώτος και ότι η έντασή της υπολογίζεται σε κάθε περίπτωση στο 100 % του ποσού της εγγύησης, η Επιτροπή δεν
αναγνωρίζει την παράτασή της ως περαιτέρω ενίσχυσης.

Χρηµατοδοτικά µέτρα υπέρ της FKK — Πρώτο πακέτο
ενίσχυσης
(41)

(42)

(43)

Σύµφωνα µε επιστολή της Γερµανίας της 28ης Αυγούστου
1998 η FKK έλαβε συνολικά 141,363 εκατοµµύρια DEM
από το πρώτο πακέτο ενίσχυσης, συµπεριλαµβανοµένου του
ποσού των 15 εκατοµµυρίων DEM που εγκρίθηκε το 1995
και δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση. Η Επιτροπή εκτιµά τη
διαδικασία βάσει των στοιχείων που της διαβιβάστηκαν ως
εξής.
Όσον αφορά στις επιχορηγήσεις για το κοινωνικό πρόγραµµα συνολικού ύψους 14,243 εκατοµµυρίων DEM, οι
οποίες καταβλήθηκαν πριν από την ιδιωτικοποίηση του
1992, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι οι υποχρεώσεις µιας επιχείρησης σχετικά µε την πληρωµή αποζηµιώσεων και συντάξεων ανήκουν βάσει του εργατικού δικαίου ή των συλλογικών συµβάσεων στις κανονικές δαπάνες µιας επιχείρησης
και πρέπει να καλύπτονται από ίδιους πόρους. Για το λόγο
αυτό η κρατική συµµετοχή στις εν λόγω δαπάνες πρέπει να
χαρακτηρισθεί ως ενίσχυση. Εποµένως, οι προαναφερθείσες
επιχορηγήσεις αποτελούν κρατική ενίσχυση.
Τα δάνεια και οι εγγυήσεις υπέρ της Kranbau Köthen που
χορηγήθηκαν πριν από την ιδιωτικοποίησή της στο πλαίσιο
του καθεστώτος ενίσχυσης Treuhand NN 108/91 (2) συµβιβάζονται µε το εν λόγω εγκεκριµένο καθεστώς (3), ανεξαρτήτως του ύψους τους.

(1) Βλέπε την απόφαση της Επιτροπής σχετικά µε την ενίσχυση N 464/93.
(2) SG(91) D/17825 της 26.9.1991.
(3) To καθεστώς ενίσχυσης Treuhand-Beihilferegime NN 108/91 περιλαµβάνει δάνεια και εγγυήσεις της Treuhand προς επιχειρήσεις, ως
πρώτο βήµα για την ιδιωτικοποίησή τους, και δεν προβλέπει κατώτατα
όρια.
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(4) Βάσει του καθεστώτος Treuhand-Beihilferegime NN 108/91 η
παραίτηση από απαιτήσεις έναντι επιχειρήσεων πριν από την 1.7.1990
δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση, όταν οι απαιτήσεις αυτές συνδέονται µε
αυθαίρετα µέτρα που λήφθηκαν στο πλαίσιο του παλαιότερου µοντέλου
της κατευθυνόµενης οικονοµίας.
(5) Επενδυτικές ενισχύσεις βάσει του «προγράµµατος κοινής δράσης για τη
βελτίωση της περιφερειακής οικονοµικής διάρθρωσης». Τα µέτρα αυτά
θεωρούνται βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις και εγκρίθηκαν λόγω της εξαίρεσης του
άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της συνθήκης ΕΚ.
(6) SG(92) D/17613 της 8.12.1992.
(7) Βάσει της τέταρτης παραγράφου του καθεστώτος ενίσχυσης Treuhand E
15/92, η Επιτροπή υποστηρίζει ότι στις αρνητικές τιµές µπορούν να
περιλαµβάνονται επιχορηγήσεις, µε τις οποίες ο αγοραστής µπορεί να
αναλάβει τις ζηµίες της προβληµατικής επιχείρησης.
8
( ) Βάσει της τρίτης παραγράφου του καθεστώτος ενίσχυσης Treuhand E
15/92. έπρεπε τα δάνεια και οι εγγυήσεις σε περιπτώσεις ιδιωτικοποιήσεων επιχειρήσεων να χορηγούνται σε αρνητική τιµή όταν η επιχείρηση
απασχολούσε παραπάνω από 1 000 συνεργάτες. Βάσει πληροφοριών των
γερµανικών αρχών η επιχείρηση απασχολούσε το έτος 1992 718
συνεργάτες. Για το λόγο αυτό ενέπεσαν τα εν λόγω µέτρα στο πλαίσιο
εφαρµογής του συγκεκριµένου καθεστώτος ενίσχυσης.

15.4.2003
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Χρηµατοδοτικά µέτρα υπέρ της Kranbau Köthen —
δεύτερο πακέτο ενίσχυσης
(48)

(49)

(54)

∆υσλειτουργίες της παραγωγής θα εξακολουθήσουν βέβαια
να υπάρχουν, ιδιαίτερα στον τοµέα της κατασκευής, από τον
οποίο εξαρτάται και ο αριθµός των ετοιµοπαράδοτων
γερανών. Εξαιτίας του εµπορικού αντικειµένου της Kranbau
Köthen, δηλαδή την παράδοση γερανών και ανταλλακτικών
προσαρµοσµένων στις ανάγκες του πελάτη, η παραγωγική
ικανότητα της επιχείρησης δεν µπορεί να εκτιµηθεί εύκολα.
Εντούτοις, δεν υφίστανται, όπως προαναφέρθηκε, ενδείξεις
πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας στην αγορά στην
οποία δραστηριοποιείται η ΚΚ.

(55)

Τέλος, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι στην αγορά στην οποία
δραστηριοποιείται, η ΚΚ δέχεται ανταγωνισµό από θυγατρικές πολύ µεγαλύτερων εταιρειών. Εποµένως, η ενίσχυση
προς την ΚΚ θα µπορούσε να παρουσιάσει ελάχιστες στρεβλωτικές για τον ανταγωνισµό ιδιότητες. Λαµβανοµένου
υπόψη του σκοπού τους, οι ενισχύσεις αναδιάρθρωσης στα
πλαίσια του δεύτερου πακέτου ενίσχυσης δεν θα προκαλέσουν αθέµιτη στρέβλωση του ανταγωνισµού. Η εν λόγω
προϋπόθεση πληρούται.

Το δεύτερο πακέτο ενίσχυσης υπέρ της Kranbau Köthen
είχε προβλεφθεί για την αναδιάρθρωσή της µεταξύ 1997 και
2001. Οι όροι για την χορήγηση ενισχύσεων αναδιάρθρωσης περιγράφονται στο σηµείο 3.2 των κατευθυντήριων
γραµµών. Στην προκειµένη περίπτωση πληρούνται όλες οι
προϋποθέσεις.

Αποκατάσταση της µακροχρόνιας βιωσιµότητας
Μια σηµαντική προϋπόθεση για την εφαρµογή των κατευθυντήριων γραµµών αποτελεί η αποκατάσταση της µακροχρόνιας βιωσιµότητας εντός εύλογου διαστήµατος βασιζόµενου σε ρεαλιστικά δεδοµένα. Με το σχέδιο αναδιάρθρωσης
λύνονται τα προβλήµατα της αποδέκτριας εταιρείας στον
τοµέα της κατασκευής γερανών. Με τα προαναφερθέντα
µέτρα αναδιάρθρωσης µειώθηκαν σηµαντικά οι δαπάνες
παραγωγής της ΚΚ. Εκτός αυτού, η επιχείρηση επωφελήθηκε
και από ένα στοιχείο που δεν εξαρτάται από την ίδια,
δηλαδή τη βελτίωση της κατάστασης στην αγορά.

(50)

Επιπλέον, η ΚΚ θα ωφεληθεί σηµαντικά από τη συµµετοχή
της στον όµιλο GMH, λόγω της απαραίτητης και άκρως
σηµαντικής πείρας του οµίλου στον τοµέα της παραγωγής,
της επεξεργασίας και της εκπαίδευσης. Με την ένταξη της
ΚΚ στον όµιλο GMH, η επιχείρηση θα αποκτήσει επίσης
πρόσβαση σε νέους πελάτες, τόσο εντός όσο και εκτός του
οµίλου, καθώς και σε χρηµατοδοτικά µέσα. Το ότι µε την εν
λόγω ένταξη δηµιουργούνται νέοι πελάτες επιβεβαιώθηκε εν
τω µεταξύ από τα στοιχεία όσον αφορά τις παραγγελίες και
τη βιωσιµότητα της επιχείρησης.

(51)

Ως έχουν επί του παρόντος τα στοιχεία σχετικά µε τις επιδόσεις της επιχείρησης και όπως αυτά προβλέπονται για το
µέλλον, σε συνδυασµό µάλιστα µε το βελτιωµένο επίπεδο
παραγγελιών της Kranbau Köthen, ενισχύεται το τελικό
συµπέρασµα ότι η βιωσιµότητα της επιχείρησης µπορεί να
αποκατασταθεί µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα. Κατά
συνέπεια, η προϋπόθεση αυτή πληρούται.

Αναλογικότητα της ενίσχυσης
(56)

Το ποσό και η ένταση της ενίσχυσης πρέπει να περιορίζονται
στο ελάχιστο δυνατό που απαιτείται για να καταστεί δυνατή
η αναδιάρθρωση και να είναι ανάλογα προς το σύνολο των
δαπανών αναδιάρθρωσης. Η αποδέκτρια εταιρεία οφείλει να
συµβάλει σηµαντικά στις δαπάνες αναδιάρθρωσης της
προβληµατικής εταιρείας. Στην περίπτωση χορήγησης ενισχύσεως αναδιάρθρωσης σε προβληµατική εταιρεία, η βιωσιµότητα της οποίας στηρίζεται ανέκαθεν σε κρατικούς
πόρους, θα πρέπει το ποσό της ενίσχυσης να συγκεντρωθεί
από εξωεταιρικούς, ιδιωτικούς πόρους, καθώς µπορεί οι
συνεισφορές της αποδέκτριας εταιρείας να προέρχονται
έµµεσα από κρατική ενίσχυση.

(57)

Η µεταβίβαση, βάσει πληροφοριών της Γερµανίας, διαχειριστικών δαπανών ύψους […]* από τον όµιλο GMH στην
Kranbau Köthen, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως µέτρο µείωσης
των δαπανών αναδιάρθρωσης της Kranbau Köthen. Παρά
το ότι οι γερµανικές αρχές χαρακτηρίζουν τη συνεργασία µε
το διοικητικό συµβούλιο του οµίλου GMH ως µεταβίβαση
τεχνογνωσίας, παραµένει αδιευκρίνιστο αν η τεχνογνωσία και
τα δικαιώµατα πνευµατικής, βιοµηχανικής και ιδιωτικής
ιδιοκτησίας µεταβιβάστηκαν στην Kranbau Köthen ή αν της
παραχωρήθηκαν υπό µορφή αδείας. Η µεταβίβαση φαίνεται
ότι αφορά κυρίως την παροχή υπηρεσιών. Εντούτοις, οι
δαπάνες διαχείρισης που προκύπτουν σε µια επιχείρηση
λόγω της αγοράς και της ενσωµάτωσης κάποιας άλλης επιχείρησης, δεν περιλαµβάνονται εν γένει στις δαπάνες αναδιάρθρωσης της επιχείρησης.

(58)

Η συµβολή των εργαζοµένων, υπό µορφή µειωµένων ηµεροµισθίων και µισθών, δεν συνιστά σηµαντική ιδιωτική συνεισφορά. Εντούτοις, η Επιτροπή εκτιµά ιδιαίτερα τα εν λόγω
µέτρα, καθώς αποδεικνύουν την θέληση του προσωπικού
της επιχείρησης να διεκπεραιωθεί µε επιτυχία η αναδιάρθρωση, συµβάλλοντας συγχρόνως στη µείωση των χρηµατοδοτικών αναγκών της επιχείρησης.

(59)

Η συνεισφορά των υπόλοιπων παραγόντων, ιδιαίτερα η ρευστότητα και οι χρηµατοοικονοµικές διευκολύνσεις του
οµίλου GMH, µπορούν µετά βεβαιότητας να χαρακτηρισθούν συνεισφορές […]* του επενδυτή και µάλιστα σηµαντικές. Συνεπώς, η προϋπόθεση πληρούται.

Αποτροπή αθέµιτων στρεβλώσεων του ανταγωνισµού
(52)

(53)

Οι αποδέκτες δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούν τις ενισχύσεις προκειµένου να αυξάνουν το παραγωγικό τους
δυναµικό, ενώ σε περιπτώσεις πλεονάζουσας παραγωγικής
ικανότητας σε ορισµένους τοµείς οφείλουν να προβούν σε
µείωσή του. Κατά την περίοδο της αρχικής κοινοποίησης
υφίσταντο ενδείξεις πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας
στον κλάδο της κατασκευής γερανών. ∆εδοµένου ότι η αναδιάρθρωση είχε ξεκινήσει ήδη κατά την κίνηση της διαδικασίας πτώχευσης της FKK, η παραγωγική ικανότητα αποτελεί
σηµαντικό στοιχείο. Ο εκσυγχρονισµός της επιχείρησης
κατασκευής γερανών επετεύχθη µε την αύξηση της αποτελεσµατικότητάς της, χωρίς να αυξηθεί η συνολική παραγωγική
ικανότητα της αποδέκτριας εταιρείας.
Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι η ΚΚ δεν ανέλαβε το σύνολο
των γραµµών παραγωγής της προκάτοχού της, FKK, αλλά
µόνον κάποιες από αυτές. Συνεπώς, η επιχείρηση συρρικνώθηκε και ο αριθµός του προσωπικού της µειώθηκε. Η
συνολική παραγωγική ικανότητα της επιχείρησης όντως
µειώθηκε χάρη στο κλείσιµο ορισµένων από τις παλαιότερες
παραγωγικές µονάδες της FKK.
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Πλήρης εκτέλεση του σχεδίου αναδιάρθρωσης

Η εν λόγω ενίσχυση αποτελείται από τα ακόλουθα µέτρα:

Η επιχείρηση που λαµβάνει ενισχύσεις αναδιάρθρωσης υποχρεούται να τηρήσει πλήρως το σχέδιο αναδιάρθρωσης, το
οποίο παρουσίασε στην Επιτροπή και εγκρίθηκε εν συνεχεία
από αυτή. Η εκτέλεση του σχεδίου αναδιάρθρωσης ελέγχεται
βάσει των ετήσιων εκθέσεων που υποβάλλει η Γερµανία στην
Επιτροπή.

α) επιχορηγήσεις της Bundesanstalt für vereinigungsbedingte
Sonderaufgaben (BvS) και του οµόσπονδου κράτους της Σαξονίας-Άνχαλτ, ύψους 16,3 εκατοµµυρίων DEM (8, 33 εκατοµµύρια ευρώ).

V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Άρθρο 2

Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι τα µέτρα που εφαρµόστηκαν το
1995 υπέρ της FKK, αξίας 15 εκατοµµυρίων DEM, δεν
αποτελούν κρατική ενίσχυση. Σύµφωνα µε την Επιτροπή, η
Γερµανία εφήρµοσε το δεύτερο πακέτο ενίσχυσης που πρωτοκολλήθηκε υπό τον αριθµό C 15/98 (προηγούµενη
καταχώρηση NN 191/97) κατά παράβαση του άρθρου 88
παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ. Εντούτοις, το εν λόγω
πακέτο ενίσχυσης πληροί, παρά την παράτυπη εφαρµογή
του, τους όρους των κατευθυντήριων γραµµών για τις ενισχύσεις αναδιάρθρωσης, και συνεπώς είναι συµβιβάσιµο µε
την κοινή αγορά,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

β) αντεγγύηση της BvS, ύψους 11,5 εκατοµµυρίων DEM (5,88
εκατοµµύρια ευρώ).

1. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης πρέπει να εφαρµοσθεί στο ακέραιο.
Πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα, προκειµένου να διασφαλιστεί η εφαρµογή του σχεδίου.
2. Η Γερµανία δεσµεύεται να υποβάλλει ετήσια έκθεση σχετικά
µε την εφαρµογή του σχεδίου.
3. Σε περίπτωση µη τήρησης των όρων της παραγράφου 1 και
2, είναι δυνατό να απαιτηθεί η επιστροφή της ενίσχυσης.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία
της Γερµανίας.

Άρθρο 1
Η ενίσχυση αναδιάρθρωσης ad-hoc που χορήγησε η Γερµανία υπέρ
της Kranbau Köthen GmbH, η οποία απαρτίζεται από τη Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH και την Kranbau Köthen
GmbH, ύψους 27,8 εκατοµµυρίων DEM (14,21 εκατοµµύρια
ευρώ) είναι, βάσει των διατάξεων του άρθρου 2, συµβιβάσιµη µε
την κοινή αγορά.

Βρυξέλλες, 21 ∆εκεµβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Mario MONTI

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Απριλίου 2003
για τη χρηµατοδοτική ενίσχυση στο κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για την κλασική πανώλη των
χοίρων για την αξιολόγηση της νέας δοκιµής διάκρισης της κλασικής πανώλους των χοίρων
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 1190]
(Το κείµενο στη γερµανική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)

(2003/265/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(7)

Η εταιρεία Intervet πρόκειται να παράσχει, δωρεάν, στα
εθνικά εργαστήρια αναφοράς για την κλασική πανώλη των
χοίρων στα κράτη µέλη και στο κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς την κατάλληλη ποσότητα αντιδραστηρίων που είναι
αναγκαία για την αξιολόγηση της νέας δοκιµής.

(8)

Όσον αφορά τη χρηµατοδοτική ενίσχυση στο κοινοτικό
εργαστήριο αναφοράς για την κλασική πανώλη των χοίρων
για το 2003, εφαρµόζονται οι κανόνες που καθορίζονται
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 324/2003 της Επιτροπής, της
20ής Φεβρουαρίου 2003, για καθορισµό των κριτηρίων επιλεξιµότητας των δαπανών των κοινοτικών εργαστηρίων αναφοράς που λαµβάνουν χρηµατοδοτική ενίσχυση βάσει του
άρθρου 28 της απόφασης 90/424/ΕΟΚ και των διαδικασιών
για την υποβολή δαπανών και τη διενέργεια ελέγχων (5).

(9)

Κρίνεται σκόπιµο να χορηγηθεί χρηµατοδοτική ενίσχυση για
τις σχετικές εργασίες του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς
λόγω του ότι µπορεί να συµβάλλει στην ανάπτυξη της κοινοτικής νοµοθεσίας για την κλασική πανώλη των χοίρων και
στην αποτελεσµατικότερη καταπολέµηση της νόσου.

(10)

∆υνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί χρηµατοδοτήσεως της
κοινής γεωργικής πολιτικής (6), τα κτηνιατρικά και φυτοϋγειονοµικά µέτρα που λαµβάνονται σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανόνες πρέπει να χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων,
τµήµα Εγγυήσεων. Για σκοπούς δηµοσιονοµικού ελέγχου,
εφαρµόζονται τα άρθρα 8 και 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1258/1999.

(11)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1990, σχετικά µε ορισµένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τοµέα (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/572/ΕΚ (2),
και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφος 20,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η κλασική πανώλης των χοίρων είναι µια από τις πιο
σοβαρές νόσους των χοίρων η οποία έχει προκαλέσει σηµαντικές οικονοµικές απώλειες στην Κοινότητα κατά την τελευταία δεκαετία.

(2)

Έχουν αναπτυχθεί ιχνηθετικά εµβόλια κατά της κλασικής
πανώλους των χοίρων τα οποία, καταρχήν, πρέπει να χρησιµοποιούνται ως πρόσθετο µέσο για την εξάλειψη της νόσου
αυτής µετά την εµφάνιση κρουσµάτων και την αποφυγή της
µαζικής σφαγής χοίρων.

(3)

Οι κανόνες για τη χρήση των εµβολίων κατά της κλασικής
πανώλους των χοίρων και των σχετικών δοκιµών διάκρισης,
καθώς και ο κατάλογος και τα καθήκοντα των κοινοτικών
και των εθνικών εργαστηρίων αναφοράς ορίζονται στην
οδηγία 2001/89/ΕΚ του Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου
2001, σχετικά µε κοινοτικά µέτρα για την καταπολέµηση
της κλασικής πανώλους των χοίρων (3) και στην απόφαση
2002/106/ΕΚ της Επιτροπής, της 1ης Φεβρουαρίου 2002,
για την έγκριση διαγνωστικού εγχειριδίου µε διαγνωστικές
διαδικασίες, µεθόδους δειγµατοληψίας και κριτήρια για την
αξιολόγηση των εργαστηριακών δοκιµών επιβεβαίωσης της
κλασικής πανώλους των χοίρων (4).
Τα ιχνηθετικά εµβόλια δεν χρησιµοποιούνται επί του παρόντος λόγω έλλειψης αξιόπιστων δοκιµών διάκρισης για το
διαχωρισµό των εµβολιασµένων ζώων από τα µολυσµένα
ζώα.

(4)

Προσφάτως έχει αναπτυχθεί µία νέα δοκιµή διάκρισης από
µια ιδιωτική εταιρεία, την Intervet. Για την εν λόγω δοκιµή
απαιτείται συµπληρωµατική ανεξάρτητη αξιολόγηση και
ενδεχόµενη επικύρωση ώστε να µπορέσει, ενδεχοµένως, η
Επιτροπή να την εγκρίνει στο πλαίσιο της οδηγίας 2001/
89/ΕΚ.

(5)

Κρίνεται σκόπιµο η αξιολόγηση αυτή να πραγµατοποιηθεί
από το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς σε συνεργασία µε
τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς στα κράτη µέλη.

(6)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

224 της 18.8.1990, σ. 19.
203 της 28.7.2001, σ. 16.
316 της 1.12.2002, σ. 5.
39 της 9.2.2001, σ. 71.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
1. Η Κοινότητα χορηγεί στο κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς
για την κλασική πανώλη των χοίρων (εφεξής «ΚΕΑ») χρηµατοδοτική
ενίσχυση για την αξιολόγηση της νέας δοκιµής διάκρισης για την
κλασική πανώλη των χοίρων, που αναπτύχθηκε από την Intervet.
2. Το ΚΕΑ διενεργεί την επικύρωση της δοκιµής σε συνεργασία
µε τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς για την κλασική πανώλη των
χοίρων στα κράτη µέλη και διαβιβάζει στην Επιτροπή τα αποτελέσµατα των εργασιών της το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2003.
(5) ΕΕ L 47 της 21.2.2003, σ. 14.
(6) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 103.
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Άρθρο 2

Άρθρο 4

Η κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση στο ΚΕΑ για τις εργασίες που
αναφέρονται στο άρθρο 1 καλύπτει τις δαπάνες που πραγµατοποιούνται για το προσωπικό και για την αγορά αντιδραστηρίων,
εκτός από εκείνα που έχουν παρασχεθεί δωρεάν από την Intervet,
και δεν υπερβαίνει 30 000 ευρώ.

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο ΚΕΑ, Institut für Virologie
der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Bünteweg 17, D30559 Hannover.

Άρθρο 3
Η κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση θα καταβληθεί µετά
βολή από το ΚΕΑ τεχνικής και οικονοµικής έκθεσης
κατάλληλων δικαιολογητικών εγγράφων. Τα εν λόγω
πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή το αργότερο
Σεπτεµβρίου 2003.

την υποκαι των
έγγραφα
στις 30

Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
∆ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 588/2003 της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 2003, για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, για τα σιρόπια και ορισµένα άλλα προϊόντα του τοµέα της
ζάχαρης
(Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83 της 1ης Απριλίου 2003)
Σελίδα 53, το παράρτηµα αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ, ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΓΙΑ ΤΑ ΣΙΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΛΛΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ
Κωδικός προϊόντος

Προορισµοί

Μονάδα µέτρησης

Ποσό της επιστροφής

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

44,49 (1)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

44,49 (1)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

84,53 (2)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg
καθαρού προϊόντος

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg
καθαρού προϊόντος

0,4449 (3)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg
καθαρού προϊόντος

0,4449 (3)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg
καθαρού προϊόντος

0,4449 (3) (4)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg
καθαρού προϊόντος

0,4449 (3)
44,49 (1)

44,49 (1)
0,4449 (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. 1779/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 269
της 5.10.2002, 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).»

