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L 115/1

I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 782/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 14ης Απριλίου 2003
για την απαγόρευση οργανοκασσιτερικών ενώσεων σε πλοία
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(5)

Στη σύµβαση AFS τέθηκαν συγκεκριµένες ηµεροµηνίες
εφαρµογής: 1η Ιανουαρίου 2003 για την απαγόρευση της
χρήσης οργανοκασσιτερικών ενώσεων σε πλοία και 1η
Ιανουαρίου 2008 για την κατάργηση της παρουσίας οργανοκασσιτερικών ενώσεων σε πλοία.

(6)

Η σύµβαση AFS θα τεθεί σε ισχύ δώδεκα µήνες µετά την
επικύρωσή της από 25 τουλάχιστον κράτη τα οποία αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 25 % της παγκόσµιας χωρητικότητας.

(7)

Τα κράτη µέλη πρέπει να επικυρώσουν τη σύµβαση AFS το
συντοµότερο δυνατό.

(8)

Πρέπει να δηµιουργηθούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες
ώστε να µπορέσουν τα κράτη µέλη να προβούν σε ταχεία
επικύρωση της σύµβασης AFS και να αρθούν εµπόδια τα
οποία είναι δυνατόν να αποτελέσουν κώλυµα στη διαδικασία
επικύρωσης.

(9)

Η διάσκεψη AFS, κατανοώντας ότι ο χρόνος που εναποµένει
έως την 1η Ιανουαρίου 2003 ίσως να µην είναι αρκετός για
την έναρξη ισχύος της σύµβασης AFS έως την ηµεροµηνία
αυτή, και επιθυµώντας την ουσιαστική παύση της χρήσης
οργανοκασσιτερικών ενώσεων στη ναυτιλία από την 1η
Ιανουαρίου 2003, ζήτησε στο ψήφισµά της αριθ. 1 από τα
κράτη µέλη του ΙΜΟ να καταβάλουν επειγόντως κάθε
δυνατή προσπάθεια ώστε να προετοιµάσουν την εφαρµογή
της σύµβασης AFS και κάλεσε την οικεία βιοµηχανία να σταµατήσει τη διάθεση στην αγορά, την πώληση και τη χρήση
οργανοκασσιτερικών ενώσεων έως την ηµεροµηνία αυτή.

(10)

Ως άµεση συνέχεια της διάσκεψης AFS, η Επιτροπή ενέκρινε
την οδηγία 2002/62/ΕΚ, της 9ης Ιουλίου 2002, για την
ένατη προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο του παραρτήµατος
Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που αφορούν περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως µερικών επικίνδυνων ουσιών
και παρασκευασµάτων (οργανοκασσιτερικές ενώσεις) (4),
ούτως ώστε να απαγορευθεί, µε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου
2003, η εµπορία και η χρήση οργανοκασσιτερικών ενώσεων
σε προστατευτικά συστήµατα για όλα τα πλοία, ανεξάρτητα
από το µήκος τους.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 80 παράγραφος 2,
την πρόταση της Επιτροπής (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)

Οι επιβλαβείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οργανοκασσιτερικών ενώσεων που χρησιµοποιούνται στα προστατευτικά
συστήµατα υφαλοχρωµατισµού των πλοίων, και ιδιαίτερα οι
επιστρώσεις µε τριβουτυλοκασσίτερο (ΤΒΤ), αποτελούν ένα
θέµα το οποίο απασχολεί σοβαρά την Κοινότητα.

(2)

Στις 5 Οκτωβρίου 2001, εγκρίθηκε µια διεθνής σύµβαση
για τον έλεγχο των επιβλαβών προστατευτικών συστηµάτων
υφαλοχρωµατισµού σε πλοία (σύµβαση AFS), στη διάρκεια
διπλωµατικής διάσκεψης υπό την αιγίδα του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ), µε τη συµµετοχή κρατών µελών
της Κοινότητας.

(3)

Η σύµβαση AFS αποτελεί µια σύµβαση πλαίσιο η οποία
επιτρέπει την απαγόρευση της χρήσης επιβλαβών προστατευτικών συστηµάτων υφαλοχρωµατισµού σε πλοία, σύµφωνα
µε σαφώς καθορισµένες διαδικασίες και λαµβάνοντας υπόψη
την αρχή της προφύλαξης που εκφράστηκε στη δήλωση του
Ρίο για το περιβάλλον και την ανάπτυξη.

(4)

Στην παρούσα φάση, η σύµβαση AFS απαγορεύει µόνον τη
χρήση οργανοκασσιτερικών ενώσεων σε πλοία.

(1) ΕΕ C 262 Ε της 29.10.2002, σ. 492.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 11 ∆εκεµβρίου 2002 (δεν έχει ακόµη
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Νοεµβρίου 2002 (δεν
έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), και απόφαση του
Συµβουλίου της 17ης Μαρτίου 2003.

(4) ΕΕ L 183 της 12.7.2002, σ. 58.

L 115/2
(11)

(12)

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έχοντας υπόψη το ψήφισµα αριθ. 1 της διάσκεψης AFS,
κρίνεται αναγκαία η καταβολή περαιτέρω προσπάθειας για
την εφαρµογή µέτρων που αφορούν τις οργανοκασσιτερικές
ενώσεις ώστε να εξασφαλιστεί η γενικευµένη απαγόρευση
επιστρώσεων ΤΒΤ στα πλοία σε ολόκληρη την Κοινότητα και
στις θαλάσσιες περιοχές που υπάγονται στη δικαιοδοσία της
κατά τις ηµεροµηνίες που προβλέπονται στη σύµβαση AFS.

Ο παρών κανονισµός δεν θα πρέπει να επηρεάζει τους περιορισµούς που επιβάλλονται στην εµπορία και τη χρήση
ορισµένων επικινδύνων ουσιών και παρασκευασµάτων (οργανικασσιτερικές ενώσεις) από την οδηγία 76/769/ΕΟΚ (1).

(14)

Η αβεβαιότητα σχετικά µε τη συνολική απαγόρευση
επιστρώσεων ενεργού ΤΒΤ δεν θα πρέπει να γίνει δεκτή σε
κοινοτικό επίπεδο· η παγκόσµια ναυτιλιακή βιοµηχανία, η
οποία πρέπει να προγραµµατίσει τη συντήρηση του στόλου
της, θα πρέπει να γνωρίζει σαφώς και εγκαίρως ότι από την
1η Ιανουαρίου 2008 τα πλοία τα οποία φέρουν επιστρώσεις
ενεργού ΤΒΤ στα ύφαλά τους δεν θα επιτρέπεται πλέον να
εισέρχονται σε κοινοτικούς λιµένες.

(15)

Τρίτες χώρες, ιδιαίτερα όταν δεν µπορούν να επωφεληθούν
από την προστιθέµενη αξία µιας υπερεθνικής ρύθµισης, ίσως
να έχουν νοµικές και τεχνικές δυσχέρειες για την επιβολή,
µέσω της εθνικής τους νοµοθεσίας, της απαγόρευσης
χρήσης επιστρώσεων ΤΒΤ στα πλοία τους από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της απαγόρευσης σύµφωνα µε τον
παρόντα κανονισµό. Η εφαρµογή της απαγόρευσης του
παρόντος κανονισµού στη χρήση επικαλύψεων ΤΒΤ θα
πρέπει συνεπώς να ανασταλεί όσον αφορά τα πλοία υπό
σηµαία τρίτου κράτους κατά τη διάρκεια της µεταβατικής
περιόδου, η οποία αρχίζει την 1η Ιουλίου 2003 και λήγει
κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της σύµβασης AFS.

(16)

(17)

Οι ορισµοί και οι απαιτήσεις που αναφέρονται στον παρόντα
κανονισµό θα πρέπει να βασίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο σε εκείνους που χρησιµοποιούνται στην σύµβαση AFS.

(18)

Ο παρών κανονισµός θα πρέπει να ισχύει και για τα σκάφη
τα οποία ασκούν τις δραστηριότητές τους υπό την δικαιοδοσία ενός κράτους µέλους ώστε να εξασφαλιστεί η εφαρµογή του στις εξέδρες ανοικτής θάλασσας. Ο παρών κανονισµός δεν θα πρέπει να εφαρµόζεται σε πολεµικά πλοία ή
άλλα κρατικά πλοία δεδοµένου ότι αυτά καλύπτονται
επαρκώς από τη σύµβαση AFS.

(19)

Η επιβολή της απαγόρευσης επιστρώσεων ενεργού ΤΒΤ σε
όλα τα πλοία που έχουν δικαίωµα να πλέουν υπό σηµαία
κράτους µέλους µετά την 1η Ιουλίου 2003, και των οποίων
το προστατευτικό σύστηµα υφαλοχρωµατισµού έχει τεθεί,
µεταβληθεί ή αντικατασταθεί µετά την ως άνω ηµεροµηνία,
αποτελεί κίνητρο για το ναυτιλιακό κλάδο να εφαρµόσει τη
σύσταση του ψηφίσµατος αριθ. 1 της διάσκεψης AFS.

(20)

Είναι ενδεδειγµένη η καθιέρωση του ιδίου καθεστώτος επιθεώρησης και πιστοποίησης µε εκείνο που προβλέπεται στη
σύµβαση AFS. Βάσει του παρόντος κανονισµού, όλα τα
πλοία ολικής χωρητικότητας ίσης και ανώτερης των 400
τόνων, ανεξάρτητα από τη φύση των δροµολογίων τους, θα
πρέπει να αποτελούν αντικείµενο επιθεώρησης, ενώ τα σκάφη
µήκους ίσου ή µεγαλύτερου των 24 µέτρων αλλά µικρότερης ολικής χωρητικότητας από 400 τόνους θα πρέπει
απλώς να είναι εφοδιασµένα µε δήλωση συµµόρφωσης µε
τον παρόντα κανονισµό ή µε τη σύµβαση AFS, χωρίς να
αποκλείεται η πιθανότητα εισαγωγής ενός εναρµονισµένου
καθεστώτος επιθεώρησης των πλοίων αυτών, εφόσον κάτι
τέτοιο αποδειχθεί αναγκαίο σε µεταγενέστερο στάδιο.

(21)

∆εν κρίνεται αναγκαία η πρόβλεψη καµίας ειδικής επιθεώρησης ή δήλωσης για πλοία µικρότερα των 24 µέτρων
εφόσον τα πλοία αυτά, κυρίως σκάφη αναψυχής και αλιευτικά σκάφη, θα καλύπτονται επαρκώς από τις διατάξεις της
οδηγίας 76/769/ΕΟΚ.

(22)

Θα πρέπει να αναγνωρίζονται τα πιστοποιητικά και έγγραφα
που εκδίδονται σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό, όπως
επίσης τα πιστοποιητικά και οι δηλώσεις AFS που εκδίδονται
από συµβαλλόµενα µέρη της σύµβασης AFS.

(23)

Εάν η σύµβαση AFS δεν έχει τεθεί σε ισχύ έως την 1η
Ιανουαρίου 2007, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να θεσπίζει τα κατάλληλα µέτρα που θα επιτρέπουν
στα πλοία υπό σηµαία τρίτου κράτους να αποδεικνύουν τη
συµµόρφωσή τους µε τον παρόντα κανονισµό καθώς και
µέτρα για τον έλεγχο της εφαρµογής των διατάξεων αυτών.

Ο κανονισµός αποτελεί το ενδεδειγµένο νοµικό µέσο καθώς
επιβάλλει άµεσα και σύντοµα στους πλοιοκτήτες και τα
κράτη µέλη επακριβείς υποχρεώσεις οι οποίες πρέπει να
τηρηθούν ταυτοχρόνως και µε τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρη
την Κοινότητα. Ο παρών κανονισµός, ο οποίος επιδιώκει
µόνο την απαγόρευση των οργανοκασσιτερικών ενώσεων,
δεν θα πρέπει να αλληλεπικαλύπτεται µε τη σύµβαση AFS.

(13)

Τα κράτη νηολόγησης, τα οποία έχουν απαγορεύσει τη
χρήση επικαλύψεων ΤΒΤ στα πλοία τους, έχουν οικονοµικό
συµφέρον να διασφαλίσουν την έναρξη ισχύος της σύµβασης
AFS το γρηγορότερο δυνατό, ώστε να υπάρχουν ισότιµοι
όροι ανταγωνισµού. Ο παρών κανονισµός, ο οποίος απαγορεύει σε όλα τα πλοία τα οποία φέρουν σηµαία κράτους
µέλους να χρησιµοποιούν επιστρώσεις µε ΤΒΤ στα πλοία
τους το νωρίτερο δυνατόν, θα πρέπει να αποτελέσει κίνητρο
για τα κράτη της σηµαίας να επικυρώσουν τη σύµβαση AFS.

(1) ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 2017· oδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/3/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 4 της 9.1.2003,
σ. 12).
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Το καταλληλότερο καθεστώς ελέγχου της εφαρµογής της
απαγόρευσης επιστρώσεων ΤΒΤ σε πλοία και των διατάξεων
της σύµβασης AFS είναι εκείνο που προβλέπεται στην
οδηγία 95/21/ΕΚ του Συµβουλίου, της 19ης Ιουνίου 1995,
για την επιβολή, σχετικά µε τη ναυσιπλοα που συνεπάγεται
χρήση κοινοτικών λιµένων και διέλευση από ύδατα υπό τη
δικαιοδοσία κράτους µέλους, των διεθνών προτύπων για την
ασφάλεια των πλοίων, την πρόληψη της ρύπανσης και τις
συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων (έλεγχος
του κράτους του λιµένος) (1). Η οδηγία αυτή θα πρέπει να
τροποποιηθεί σε εύθετο χρόνο. Έχοντας υπόψη το ειδικό
πεδίο εφαρµογής της εν λόγω οδηγίας, θα πρέπει να εφαρµοστούν ισοδύναµες διατάξεις στα πλοία υπό σηµαία
κράτους µέλους κατά τη µεταβατική περίοδο.

(25)

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 (2).

(26)

Για την αξιολόγηση της επίτευξης του στόχου του παρόντος
κανονισµού, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει σχετική
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο και
να προτείνει, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τις ενδεδειγµένες
προσαρµογές του κανονισµού.

(27)

Η έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να
επιτρέπει την ουσιαστική απαγόρευση των οργανοκασσιτερικών ενώσεων στα πλοία το νωρίτερο δυνατόν,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στόχος
Στόχος του παρόντος κανονισµού είναι να µειωθούν ή να εξαλειφθούν οι επιβλαβείς επιπτώσεις για το θαλάσσιο περιβάλλον και
την ανθρώπινη υγεία που προκαλούνται από οργανοκασσιτερικές
ενώσεις, οι οποίες δρουν ως ενεργά βιοκτόνα σε προστατευτικά
συστήµατα υφαλοχρωµατισµού πλοίων τα οποία φέρουν τη σηµαία
ή ασκούν τη δραστηριότητά τους υπό τη δικαιοδοσία ενός κράτους
µέλους και σε πλοία, ανεξαρτήτως σηµαίας, τα οποία καταπλέουν
σε ή αποπλέουν από λιµένες των κρατών µελών.
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2. «ολική χωρητικότητα» είναι η µεικτή χωρητικότητα που υπολογίζεται σύµφωνα µε τους κανονισµούς µέτρησης που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα 1 της διεθνούς σύµβασης για τη
µέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων του 1969 ή βάσει
οποιασδήποτε διάδοχης σύµβασης,
3. «µήκος» είναι το µήκος όπως ορίζεται στη διεθνή σύµβαση
περί γραµµών φορτώσεως πλοίων του 1966, όπως τροποποιήθηκε από το σχετικό πρωτόκολλο του 1988, ή οποιαδήποτε διάδοχη σύµβαση,
4. «πλοίο» σηµαίνει σκάφος οιουδήποτε τύπου το οποίο βρίσκεται
στο θαλάσσιο περιβάλλον και περιλαµβάνει τα υδροπτέρυγα,
τα αερόστρωµνα σκάφη, τα υποβρύχια, τα πλωτά ναυπηγήµατα, τις σταθερές ή πλωτές εξέδρες, τις πλωτές εγκαταστάσεις
αποθήκευσης (FSU) και τις πλωτές εγκαταστάσεις παραγωγής
αποθήκευσης και εκφόρτωσης (FPSO),
5. «σύµβαση AFS» σηµαίνει τη διεθνή σύµβαση για τον έλεγχο
των επιβλαβών προστατευτικών συστηµάτων υφαλοχρωµατισµού σε πλοία, που εγκρίθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2001, ασχέτως της ηµεροµηνίας ενάρξεως ισχύος,
6. «αναγνωρισµένος οργανισµός» είναι ο οργανισµός που έχει
αναγνωριστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 94/57/ΕΚ
του Συµβουλίου, της 22ας Νοεµβρίου 1994, σχετικά µε τους
κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισµούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών (3),
7. «πιστοποιητικό AFS» σηµαίνει το πιστοποιητικό που εκδίδεται
σε πλοία σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραρτήµατος 4 της
σύµβασης AFS ή, κατά τη µεταβατική περίοδο, πιστοποιητικό
το οποίο εκδίδεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος ΙΙ του παρόντος κανονισµού, όταν εκδίδεται από τη
διοίκηση οιουδήποτε κράτους µέλους ή από αναγνωρισµένο
οργανισµό που ενεργεί εξ ονόµατός της,
8. «δήλωση AFS» σηµαίνει τη δήλωση η οποία έχει χορηγηθεί
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραρτήµατος 4 της σύµβασης
AFS ή, κατά τη µεταβατική περίοδο, δήλωση την οποία
υπογράφει ο πλοιοκτήτης ή εξουσιοδοτηµένος από τον
πλοιοκτήτη πράκτορας και η οποία συντάσσεται σύµφωνα µε
το υπόδειγµα του παραρτήµατος III του παρόντος κανονισµού,

Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού:
1. «προστατευτικό σύστηµα υφαλοχρωµατισµού» σηµαίνει επίστρωση, βαφή, επιφανειακή επεξεργασία, επιφάνεια ή διάταξη
που χρησιµοποιείται σε πλοία για τον έλεγχο ή την πρόληψη
απόθεσης ανεπιθύµητων οργανισµών,
(1) ΕΕ L 157 της 7.7.1995, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2002/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 53).
2
( ) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

9. «δήλωση συµµόρφωσης AFS» σηµαίνει το έγγραφο που πιστοποιεί τη συµµόρφωση µε το παράρτηµα 1 της σύµβασης AFS
και το οποίο εκδίδεται από αναγνωρισµένο οργανισµό για
λογαριασµό της αρµόδιας αρχής ενός κράτους µέλους,
10. «µεταβατική περίοδος» είναι η περίοδος που αρχίζει την 1η
Ιουλίου 2003 και λήγει κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος
της σύµβασης AFS.
(3) ΕΕ L 319 της 12.12.1994, σ. 20· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου.
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Άρθρο 3
Πεδίο εφαρµογής
1.

9.5.2003

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρµόζονται στις σταθερές και
πλωτές εξέδρες, FSUs και FPSOs που κατασκευάστηκαν πριν από
την 1η Ιουλίου 2003 και που δεν βρίσκονται σε δεξαµενή την εν
λόγω ηµεροµηνία ή µετά την ηµεροµηνία αυτή.

Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται:

α) στα πλοία που φέρουν τη σηµαία ενός κράτους µέλους·
β) στα πλοία που δεν φέρουν τη σηµαία κράτους µέλους αλλά
ασκούν τη δραστηριότητά τους υπό την αιγίδα κράτους µέλους,
και
γ) στα πλοία τα οποία καταπλέουν σε λιµένα ή υπεράκτιο τερµατικό σταθµό κράτους µέλους αλλά δεν εµπίπτουν στα στοιχεία
α) ή β).
2.
Ο παρών κανονισµός δεν ισχύει για τα πολεµικά πλοία,
βοηθητικά σκάφη ή άλλα πλοία κρατικής ιδιοκτησίας ή κρατικής
εκµετάλλευσης που χρησιµοποιούνται, προς το παρόν, µόνο για
κυβερνητικούς και µη εµπορικούς σκοπούς.

Άρθρο 6
Επιθεώρηση και πιστοποίηση
1. Τα κατωτέρω ισχύουν για την επιθεώρηση και πιστοποίηση
πλοίων τα οποία φέρουν τη σηµαία κράτους µέλους:
α) πλοία ολικής χωρητικότητας ίσης ή ανώτερης των 400 τόνων
εξαιρουµένων των σταθερών ή πλωτών εξεδρών, των FSUs και
FPSOs, επιθεωρούνται και πιστοποιούνται µετά την 1η Ιουλίου
2003 σύµφωνα µε τους κανόνες που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι προτού το πλοίο τεθεί εν υπηρεσία για πρώτη φορά ή
κατά την αλλαγή ή αντικατάσταση των προστατευτικών
συστηµάτων υφαλοχρωµατισµού.

Απαγόρευση χρήσης οργανοκασσιτερικών ενώσεων που δρουν
ως βιοκτόνα

β) πλοία µήκους ίσου ή µεγαλύτερου των 24 µέτρων, αλλά ολικής
χωρητικότητας µικρότερης των 400 τόνων, εξαιρουµένων των
σταθερών ή πλωτών εξέδρων των FSUs και FPSOs, θα είναι εφοδιασµένα µε δήλωση AFS ως απόδειξη της συµµόρφωσης µε τα
άρθρα 4 και 5.

Από την 1η Ιουλίου 2003, απαγορεύεται η χρησιµοποίηση ή επαναχρησιµοποίηση οργανοκασσιτερικών ενώσεων που δρουν ως βιοκτόνα σε προστατευτικά συστήµατα υφαλοχρωµατισµού πλοίων.

Εφόσον είναι αναγκαίο, η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία
που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2, είναι δυνατόν να
θεσπίσει ένα εναρµονισµένο καθεστώς επιθεώρησης και πιστοποίησης για τα εν λόγω πλοία·

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου η παρούσα
διάταξη θα ισχύει µόνο για τα πλοία τα οποία αναφέρονται στα
στοιχεία α) ή β) του άρθρου 3 παράγραφος 1.

γ) τα κράτη µέλη µπορούν να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα για τα
πλοία τα οποία δεν καλύπτονται από τα στοιχεία α) και β),
ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση µε τον παρόντα
κανονισµό.

Άρθρο 5

2. Τα κατωτέρω ισχύουν όσον αφορά την αναγνώριση των
πιστοποιητικών, δηλώσεων και δηλώσεων συµµόρφωσης:

Απαγόρευση χρήσης οργανοκασσιτερικών ενώσεων που δρουν
ως βιοκτόνα

α) από την 1η Ιουλίου 2003 τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν οιοδήποτε πιστοποιητικό AFS·

Άρθρο 4

1.
Τα πλοία που δικαιούνται να πλέουν υπό σηµαία ενός
κράτους µέλους την 1η Ιουλίου 2003 και στα οποία έχει γίνει
επίστρωση, αλλαγή ή αντικατάσταση του προστατευτικού συστήµατος υφαλοχρωµατισµού µετά την ως άνω ηµεροµηνία, δεν θα
φέρουν οργανοκασσιτερικές ενώσεις οι οποίες δρουν ως βιοκτόνα
σε προστατευτικά συστήµατα χρωµατισµού στα ύφαλά τους ή στα
εξωτερικά µέρη και επιφάνειές τους, εκτός εάν παρεµβάλλεται επίστρωση η οποία εµποδίζει τη διαρροή των ενώσεων αυτών από το
υποκείµενο µη συµµορφούµενο προστατευτικό σύστηµα.
2.
Από την 1η Ιανουαρίου 2008 τα πλοία των οποίων γίνεται
µνεία στο άρθρο 3 παράγραφος 1 είτε δεν θα χρησιµοποιούν οργανοκασσιτερικές ενώσεις οι οποίες δρουν ως βιοκτόνα σε προστατευτικά συστήµατα χρωµατισµού στα ύφαλά τους ή στα εξωτερικά
µέρη και επιφάνειές τους, ή θα φέρουν επίστρωση εµποδίζουσα τη
διαρροή των ενώσεων αυτών από το υποκείµενο µη συµµορφούµενο
προστατευτικό σύστηµα.

β) έως την παρέλευση έτους µετά την ηµεροµηνία που αναφέρεται
στο στοιχείο α), τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν κάθε δήλωση συµµόρφωσης AFS·
γ) από την 1η Ιουλίου 2003 τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν οιαδήποτε δήλωση AFS.
Οι δηλώσεις αυτές συνοδεύονται από την κατάλληλη τεκµηρίωση
(όπως είναι η απόδειξη βαφής ή το τιµολόγιο του εργολήπτη) ή
περιλαµβάνουν κατάλληλη θεώρηση.
3. Εάν η σύµβαση AFS δεν έχει τεθεί σε ισχύ έως την 1η Ιανουαρίου 2007, η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 9
παράγραφος 2, θεσπίζει τα κατάλληλα µέτρα ούτως ώστε να επιτρέψει στα πλοία που φέρουν σηµαία τρίτου κράτους να αποδείξουν
τη συµµόρφωσή τους µε το άρθρο 5.
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Άρθρο 7
Έλεγχος από το κράτος του λιµένος
Στη µεταβατική περίοδο, τα κράτη µέλη εφαρµόζουν διατάξεις
ελέγχου ισότιµες µε εκείνες που ορίζονται στην οδηγία 95/21/ΕΚ
για τα πλοία ολικής χωρητικότητας ίσης ή µεγαλύτερης των 400
τόνων και τα οποία φέρουν τη σηµαία κράτους µέλους. Όσον
αφορά τις επιθεωρήσεις και τον εντοπισµό παραβάσεων, τα κράτη
µέλη καθοδηγούνται από τις διατάξεις του άρθρου 11 της
σύµβασης AFS.
Εάν η σύµβαση AFS δεν έχει τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου
2007 η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 9 παράγραφος 2, θεσπίζει τις κατάλληλες διαδικασίες για τους εν λόγω
ελέγχους.
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης
Νοεµβρίου 2000, σχετικά µε την επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία
και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία και για την τροποποίηση
των κανονισµών για την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη
της ρύπανσης από τα πλοία (1), στο εξής αποκαλούµενη «COSS».
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ,
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.
Η περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η COSS θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
Άρθρο 10

Άρθρο 8

Αξιολόγηση

Προσαρµογές

Το αργότερο στις 10 Μαΐου 2004 η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για την πορεία
επικύρωσης της σύµβασης AFS και δίδει στοιχεία σχετικά µε το
κατά πόσον εξακολουθούν να χρησιµοποιούνται οργανοκασσιτερικές ενώσεις που δρουν ως βιοκτόνα σε πλοία τα οποία καταπλέουν σε ή αποπλέουν από κοινοτικούς λιµένες και δεν φέρουν τη
σηµαία κάποιου κράτους µέλους. Βασιζόµενη στην έκθεση αυτή, η
Επιτροπή µπορεί να προτείνει, εφόσον κριθεί αναγκαίο, τροποποιήσεις για τον ταχύτερο περιορισµό της συµβολής πλοίων τα οποία
δεν φέρουν τη σηµαία κάποιου κράτους µέλους στην παρουσία
επιβλαβών οργανοκασσιτερικών ενώσεων στα ύδατα δικαιοδοσίας
των κρατών µελών.

Για να ληφθούν υπόψη οι διεθνείς εξελίξεις, ιδιαίτερα στο πλαίσιο
του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ), ή για να βελτιωθεί η
αποτελεσµατικότητα του παρόντος κανονισµού µε βάση την
κτηθείσα εµπειρία, οι παραποµπές στη σύµβαση AFS, στο πιστοποιητικό AFS, στη δήλωση AFS και στη δήλωση συµµόρφωσης
AFS ή/και τα παραρτήµατα του παρόντος κανονισµού, περιλαµβανοµένων και των σχετικών κατευθυντηρίων γραµµών του ∆ιεθνούς
Ναυτιλιακού Οργανισµού (IMO) που σχετίζονται µε το άρθρο 11
της σύµβασης AFS, είναι δυνατόν να τροποποιηθούν σύµφωνα µε
τη διαδικασία του άρθρου 9 παράγραφος 2.
Άρθρο 9

Άρθρο 11

Επιτροπή
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή ασφάλειας στη
ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία που δηµιουργείται µε το άρθρο 3 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2099/2002

Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός τίθεται σε ισχύ την εποµένη της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Λουξεµβούργο, 14 Απριλίου 2003.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

Α. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

(1) ΕΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κανόνες επιθεώρησης και πιστοποίησης για τα προστατευτικά συστήµατα υφαλοχρωµατισµού πλοίων που φέρουν τη
σηµαία κράτους µέλους
1.

Επιθεωρήσεις

1.1. Πλοία ολικής χωρητικότητας ίσης ή ανώτερης των 400 τόνων, εξαιρουµένων των σταθερών ή πλωτών εξέδρων, FSUs και
FPSOs υπόκεινται, από την 1η Ιουλίου 2003, στις κατωτέρω επιθεωρήσεις:
α) αρχική επιθεώρηση πριν από την έναρξη λειτουργίας του πλοίου ή όταν το πλοίο τεθεί για πρώτη φορά σε µόνιµη δεξαµενή για την επίστρωση προστατευτικού συστήµατος υφαλοχρωµατισµού· και
β) επιθεώρηση κατά την αλλαγή ή αντικατάσταση των ανωτέρω προστατευτικών συστηµάτων. Οι επιθεωρήσεις αυτές καταχωρίζονται στο πιστοποιητικό που απαιτείται στην παράγραφο 2.1.
1.2. Η επιθεώρηση πρέπει να διασφαλίζει ότι το προστατευτικό σύστηµα υφαλοχρωµατισµού του πλοίου συµµορφώνεται
πλήρως µε τα άρθρα 4 και 5 του παρόντος κανονισµού.
1.3. Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται δεόντως από εξουσιοδοτηµένα στελέχη, από τη δηµόσια αρχή του κράτους µέλους, ή άλλου
κράτους µέλους, ή συµβαλλόµενου µέρους της σύµβασης AFS, ή από επιθεωρητή οριζόµενο προς τούτο από µία από τις
εν λόγω αρµόδιες διοικητικές αρχές, ή από αναγνωρισµένο οργανισµό που ενεργεί εξ ονόµατος της αρχής αυτής.
1.4. Πλην αντιθέτου διατάξεως στον παρόντα κανονισµό, τα κράτη µέλη, για τις επιθεωρήσεις που αναφέρονται στο σηµείο 1.1,
ακολουθούν τους κανόνες που ορίζονται στο παράρτηµα 4 της σύµβασης AFS, καθώς και τις κατευθυντήριες γραµµές και
την πιστοποίηση των συστηµάτων υφαλοχρωµατισµού επί των πλοίων, που επισυνάπτεται στο ψήφισµα της MEPC
101(48), το οποίο εγκρίθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2002 από την επιτροπή προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος του
ΙΜΟ.
2.

Πιστοποίηση

2.1. Μετά την ολοκλήρωση των επιθεωρήσεων που αναφέρονται στο σηµείο 1.1, στοιχεία α) ή β), τα κράτη µέλη, τα οποία δεν
αποτελούν ακόµη συµβαλλόµενα µέρη της σύµβασης AFS, εκδίδουν πιστοποιητικό σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος ΙΙ. Τα κράτη µέλη που είναι συµβαλλόµενα µέρη της σύµβασης AFS εκδίδουν πιστοποιητικό AFS.
2.2. Τα κράτη µέλη µπορούν να στηριχθούν στη δήλωση συµµόρφωσης AFS για την απόδειξη συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις
των άρθρων 4 και 5 του παρόντος κανονισµού. Το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο σηµείο 2.1 αντικαθιστά, το αργότερο µετά την παρέλευση έτους από την ηµεροµηνία της οποίας γίνεται µνεία στο σηµείο 1.1, την εν λόγω δήλωση AFS.
2.3. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τα πλοία που αναφέρονται στο σηµείο 1.1 να είναι εφοδιασµένα µε πιστοποιητικό το οποίο
να έχει εκδοθεί σύµφωνα µε το σηµείο 2.1.
2.4. Τα κράτη µέλη, για τους σκοπούς της πιστοποίησης που αναφέρεται στο σηµείο 2.1, τηρούν τις διατάξεις που ορίζονται
στο παράρτηµα 4 της σύµβασης AFS.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 783/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Μαΐου 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 9 Μαΐου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 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 8ης Μαΐου 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
096
212
999

86,8
150,7
110,8
116,1

0707 00 05

052
999

103,8
103,8

0709 90 70

052
999

93,9
93,9

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
220
600
624
999

39,8
41,3
36,1
49,5
50,5
43,4

0805 50 10

528
999

62,2
62,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

79,2
111,2
107,8
84,7
80,7
61,4
71,7
105,1
82,0
87,1

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της 16.10.2001, σ. 6). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 784/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Μαΐου 2003
για την προκήρυξη δηµοπρασίας για τη µεταπώληση στην εσωτερική αγορά περίπου 7 705 τόνων ρυζιού
εσοδείας 1998 που βρίσκονται στην κατοχή του ισπανικού οργανισµού παρέµβασης
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 οργανώσεως της αγοράς του
ρυζιού (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 411/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 8 στοιχείο
β) τελευταίο εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 75/91 της Επιτροπής, της 11ης
Ιανουαρίου 1991, περί καθορισµού των διαδικασιών και των
όρων πώλησης του ρυζιού paddy που βρίσκεται στην
κατοχή των οργανισµών παρέµβασης (3) καθορίζει τις διατάξεις σχετικά µε τις εν λόγω διαδικασίες και όρους.
Η ποσότητα ρυζιού paddy µε στρογγυλούς, µεσαίους ή
µακρούς κόκκους A της εσοδείας 1998, που είναι αποθεµατοποιηµένοι προς το παρόν από τον ισπανικό οργανισµό
παρέµβασης, είναι πολύ σηµαντική και η περίοδος αποθεµατοποίησης είναι πολύ µεγάλη. Κρίνεται εποµένως σκόπιµο να
προκηρυχθεί δηµοπρασία για τη µεταπώληση στην εσωτερική αγορά περίπου 7 705 τόνων ρυζιού paddy µε στρογγυλούς, µεσαίους ή µακρούς κόκκους A της εσοδείας
1998, που βρίσκονται στην κατοχή του ισπανικού οργανισµού παρέµβασης.
Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

περίπου 7 705 τόνων ρυζιού paddy µε στρογγυλούς, µεσαίους ή
µακρούς κόκκους A της εσοδείας 1998, που βρίσκονται στην
κατοχή του.

Άρθρο 2
1. Η προθεσµία υποβολής των προσφορών για την πρώτη
µερική δηµοπρασία καθορίζεται στις 21 Μαΐου 2003.
2. Η προθεσµία υποβολής των προσφορών για την τελευταία
µερική δηµοπρασία λήγει στις 16 Ιουλίου 2003.
3. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στον ισπανικό οργανισµό παρέµβασης:
Fondo Español de Garantia Agraria (FEGA)
Beneficencia 8
E-28004 Madrid
Τέλεξ: 23427 FEGA E
Φαξ: (34) 915 21 98 32, (34) 915 22 43 87.

Άρθρο 3
Ο ισπανικός οργανισµός παρέµβασης κοινοποιεί στην Επιτροπή, το
αργότερο την Τρίτη της εβδοµάδας που έπεται της λήξης της προθεσµίας για την υποβολή των προσφορών, την ποσότητα και τις
µέσες τιµές των διαφόρων παρτίδων που πωλήθηκαν.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο ισπανικός οργανισµός παρέµβασης προβαίνει, µε τους όρους που
καθορίζονται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 75/91, σε προκήρυξη
διαρκούς δηµοπρασίας για τη µεταπώληση στην εσωτερική αγορά

Άρθρο 4
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 329 της 30.12.1995, σ. 18.
(2) ΕΕ L 62 της 5.3.2002, σ. 27.
(3) ΕΕ L 9 της 12.1.1991, σ. 15.
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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L 115/15

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 785/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Μαΐου 2003
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2921/90 περί χορηγήσεως ενισχύσεων για το αποκορυφωµένο γάλα το οποίο µεταποιείται για την παρασκευή καζεϊνικών αλάτων
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 509/2002 της
Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 15,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2921/90 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1471/2002 (4), καθορίζει την
ενίσχυση για το αποκορυφωµένο γάλα που µεταποιείται σε
καζεΐνη ή σε καζεϊνικά άλατα. Λαµβάνοντας υπόψη την
εξέλιξη της τιµής της αγοράς της καζεΐνης και των καζεϊνικών αλάτων στην κοινοτική αγορά και στην παγκόσµια
αγορά πρέπει να προσαυξηθεί η ενίσχυση.

(1)

(2)

Η επιτροπή διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκοµικών
προϊόντων, δεν διατύπωσε γνώµη στην προθεσµία που όρισε
ο πρόεδρός της,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2921/
90, το ποσό των «5,86 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό των
«6,70 ευρώ».
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 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. 48.
79 της 22.3.2002, σ. 15.
279 της 11.10.1990, σ. 22.
219 της 14.8.2002, σ. 3.
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

9.5.2003

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 786/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Μαΐου 2003
περί προσαρµογής ορισµένων γεωργονοµισµατικών αντισταθµιστικών ενισχύσεων που χορηγούνται στο
Ηνωµένο Βασίλειο
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(6)

Όσον αφορά τις αντισταθµιστικές ενισχύσεις για τις αισθητές
ανατιµήσεις των εθνικών νοµισµάτων, το άρθρο 4 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2799/98 ορίζει ότι το
ποσό της δεύτερης δόσης της ενίσχυσης, καθώς και το αντίστοιχο της τρίτης δόσης, µειώνονται σε σχέση µε το επίπεδο
της προηγούµενης δόσης, τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο
του ποσού που καταβλήθηκε µε την πρώτη δόση και ότι τα
ποσά της δεύτερης και της τρίτης δόσης µειώνονται ή
ακυρώνονται σε συνάρτηση µε την επίπτωση στο εισόδηµα
της εξέλιξης των συναλλαγµατικών ισοτιµιών που διαπιστώθηκε έως την έναρξη του µήνα που προηγείται του
πρώτου µήνα της σχετικής δόσης, και λαµβανοµένης υπόψη
της κατάστασης της αγοράς που διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου.

(7)

Από την εξέταση του µέσου όρου των συναλλαγµατικών
ισοτιµιών, που καθορίστηκαν για τη λίρα στερλίνα στο
διάστηµα µεταξύ 1ης Μαρτίου 2002 και 31ης Ιανουαρίου
2003, προκύπτει ότι το ανωτέρω νόµισµα υποτιµήθηκε κατά
το εν λόγω διάστηµα.

(8)

Κατά συνέπεια, είναι σκόπιµο να ακυρωθεί το ποσό της αντισταθµιστικής ενίσχυσης για το Ηνωµένο Βασίλειο όσον
αφορά την αισθητή ανατίµηση της λίρας στερλίνας που
σηµειώθηκε το 2000.

(9)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2799/98 του Συµβουλίου, της 15ης
∆εκεµβρίου 1998, για τη θέσπιση του γεωργονοµισµατικού
καθεστώτος του ευρώ (1), και ιδίως τα άρθρα 4 και 5 αυτού,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Τα ανώτατα ποσά της αντισταθµιστικής ενίσχυσης που
προκύπτουν από τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες της λίρας
στερλίνας οι οποίες εφαρµόζονται στις 31 ∆εκεµβρίου
2000 και την 1η Ιανουαρίου 2001 καθορίστηκαν από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 653/2001 της Επιτροπής (2).

(2)

Το ανώτατο ποσό της αντισταθµιστικής ενίσχυσης για την
αισθητή ανατίµηση της λίρας στερλίνας που σηµειώθηκε το
2000 καθορίστηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 654/2001
της Επιτροπής (3).

(3)

Όσον αφορά τις αντισταθµιστικές ενισχύσεις που προκύπτουν από τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες οι οποίες εφαρµόζονται για ορισµένες άµεσες ενισχύσεις και µέτρα διαρθρωτικού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα, το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2799/98 ορίζει ότι το
ποσό της δεύτερης δόσης της ενίσχυσης, καθώς και το αντίστοιχο της τρίτης δόσης, µειώνονται σε σχέση µε το επίπεδο
της προηγούµενης δόσης, τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο
του ποσού που καταβλήθηκε µε την πρώτη δόση. Το άρθρο
5 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισµού προβλέπει ότι το
ανώτατο ποσό της αντισταθµιστικής ενίσχυσης µειώνεται ή
ακυρώνεται σε συνάρτηση µε την επίπτωση στο εισόδηµα
της εξέλιξης των συναλλαγµατικών ισοτιµιών που διαπιστώθηκαν την πρώτη ηµέρα της δεύτερης και τρίτης
δόσης.
Από την εξέταση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας, που
καθορίστηκε για τη λίρα στερλίνα µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 445/2003 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2003,
σχετικά µε τον καθορισµό της ισοτιµίας που εφαρµόζεται
για το έτος 2003 σε ορισµένες άµεσες ενισχύσεις και µέτρα
διαρθρωτικού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα (4), προκύπτει
ότι το εν λόγω νόµισµα υποτιµήθηκε.

(4)

Κατά συνέπεια, είναι σκόπιµο να ακυρωθούν τα ποσά της
τρίτης δόσης των αντισταθµιστικών ενισχύσεων για το
Ηνωµένο Βασίλειο που συνδέονται µε τα γενεσιουργά αίτια
της 31ης ∆εκεµβρίου 2000 και της 1ης Ιανουαρίου 2001.

(5)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

349 της 24.12.1998, σ. 1.
91 της 31.3.2001, σ. 62.
91 της 31.3.2001, σ. 64.
67 της 12.3.2003, σ. 6.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ακυρώνονται τα ανώτατα ποσά της τρίτης δόσης της αντισταθµιστικής ενίσχυσης για το Ηνωµένο Βασίλειο, όπως προβλέπεται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 653/2001, τα οποία αντιστοιχούν στις ενισχύσεις µε γενεσιουργό αιτία στις 31 ∆εκεµβρίου 2000 ή την 1η
Ιανουαρίου 2001.

Άρθρο 2
Ακυρώνεται το ανώτατο ποσό της τρίτης δόσης της αντισταθµιστικής ενίσχυσης για το Ηνωµένο Βασίλειο, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 654/2001, που αφορά την
αισθητή ανατίµηση της λίρας στερλίνας που σηµειώθηκε το 2000.

Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9.5.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

L 115/17
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

9.5.2003

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 787/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Μαΐου 2003
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου όσον αφορά το καθεστώς εισαγωγής
γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων και το άνοιγµα δασµολογικών ποσοστώσεων και σχετικά µε τη
θέσπιση παρέκκλισης από τον κανονισµό αυτό
εποµένως, να αντικατασταθούν οι παραποµπές που γίνονται
προς τον κανονισµό αυτό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2535/
2001.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(4)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 του Συµβουλίου (9), ο
οποίος καθορίζει το καθεστώς των γεωργικών προϊόντων και
των εµπορευµάτων που προκύπτουν από τη µεταποίηση
γεωργικών προϊόντων, καταγωγής κρατών της Αφρικής, της
Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), κατήργησε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1706/98. Πρέπει, εποµένως, να αντικατασταθούν οι παραποµπές που γίνονται προς τον κανονισµό αυτό
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2535/2001.

(5)

Το άρθρο 12 πρώτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2535/2001 προβλέπει ότι κάθε εµπορευόµενος µπορεί να
υποβάλει µία µόνον αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού
για την ίδια ποσόστωση. Προβλέπεται εξαίρεση για τις
ποσοστώσεις προϊόντων καταγωγής Τσεχίας και Σλοβακίας,
των οποίων οι αριθµοί ποσόστωσης είναι ταυτόσηµοι λόγω
του ότι οι δύο χώρες αποτελούσαν προηγουµένως ενιαίο
κράτος. Οι αριθµοί ποσοστώσεων για τις δύο αυτές χώρες
διαφοροποιούνται από την 1η Μαΐου 2003. Πρέπει, εποµένως, να καταργηθεί η εξαίρεση αυτή.

(6)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 312/2003 του Συµβουλίου, της
18ης Φεβρουαρίου 2003, περί εφαρµογής για την Κοινότητα των δασµολογικών διατάξεων που προβλέπονται στη
συµφωνία σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
των κρατών µελών της, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της
Χιλής, αφετέρου (10), προβλέπει ότι η διαχείριση της ποσόστωσης αριθ. 09.1924 γίνεται βάσει της αρχής της
«εξυπηρέτησης κατά σειρά προτεραιότητας», σύµφωνα µε τα
άρθρα 308α έως 308γ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/
93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισµό ορισµένων διατάξεων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (11), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 444/2002 της Επιτροπής (12). Πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις σχετικές µε το
πιστοποιητικό εισαγωγής στην περίπτωση διαχείρισης ποσοστώσεων µε τον τρόπο αυτό.

(7)

Πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
2535/2001.

(8)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος
και γαλακτοκοµικών προϊόντων,

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 509/2002 της
Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 29 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2302/2002 (4), θεσπίζει, µεταξύ άλλων, τις λεπτοµέρειες εφαρµογής, στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων, των καθεστώτων εισαγωγής που
προβλέπονται στις ευρωπαϊκές συµφωνίες µεταξύ της Κοινότητας και των κρατών µελών της, αφενός, και ορισµένων
χωρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, αφετέρου.
Για να τεθούν σε εφαρµογή οι παραχωρήσεις που προβλέπονται στις αποφάσεις του Συµβουλίου 2003/263/ΕΚ (5),
2003/298/ΕΚ (6) και 2003/299/ΕΚ (7) σχετικά µε τη
σύναψη των πρωτοκόλλων για την προσαρµογή των εµπορικών πτυχών των ευρωπαϊκών συµφωνιών σύνδεσης µεταξύ
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους,
αφενός, και, αντιστοίχως, της Πολωνίας, της Τσεχίας και της
Σλοβακίας, αφετέρου, πρέπει να ανοιχθούν οι νέες εισαγωγικές δασµολογικές ποσοστώσεις ή να αυξηθούν ορισµένες
υφιστάµενες ποσοστώσεις.

(1)

(2)

Επειδή οι εισαγωγικές ποσοστώσεις που προβλέπονται από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 ανοίγονται κανονικά
µόνον την 1η Ιουλίου και την 1η Ιανουαρίου, πρέπει να
προβλεφθεί νέα περίοδος κατάθεσης των αιτήσεων για την
έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής από την 1η έως τις 25
Μαΐου 2003 και να θεσπιστεί παρέκκλιση από τις διατάξεις
των άρθρων 6, 12, 14 και 16 του εν λόγω κανονισµού.

(3)

Η απόφαση 2003/18/ΕΚ του Συµβουλίου (8), µε την οποία
εγκρίθηκε το πρωτόκολλο για την προσαρµογή των εµπορικών πτυχών της ευρωπαϊκής συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους,
αφενός, και της Ρουµανίας, αφετέρου, ώστε να ληφθούν
υπόψη τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων µεταξύ των
µερών για νέες αµοιβαίες γεωργικές παραχωρήσεις,
κατήργησε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2435/2000. Πρέπει,

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

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

160 της 26.6.1999, σ. 48.
79 της 22.3.2002, σ. 15.
341 της 22.12.2001, σ. 29.
348 της 21.12.2002, σ. 78.
97 της 15.4.2003, σ. 53.
107 της 30.4.2003, σ. 12.
107 της 30.4.2003, σ. 36.
8 της 14.1.2003, σ. 18.

(9) ΕΕ L 348 της 21.12.2002, σ. 5.
(10) ΕΕ L 46 της 20.2.2003, σ. 1.
(11) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.
(12) ΕΕ L 68 της 12.3.2002, σ. 11.

9.5.2003

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 τροποποιείται ως εξής:
1. Τα στοιχεία β) και γ) του άρθρου 5 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«β) ποσοστώσεις που προβλέπονται στους κανονισµούς του
Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1151/2002 (*), (ΕΚ) αριθ. 1361/
2002 (**), (ΕΚ) αριθ. 1362/2002 (***), (ΕΚ) αριθ. 1408/
2002 (****), και στις αποφάσεις του Συµβουλίου 2003/
18/ΕΚ (*****),
2003/263/ΕΚ (******),
2003/298/
ΕΚ (*******) και 2003/299/ΕΚ (********)·
γ) ποσοστώσεις που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2286/2002 του Συµβουλίου (*********).
(*) ΕΕ L 170 της 29.6.2002, σ. 15.
(**) ΕΕ L 198 της 27.7.2002, σ. 1.
(***) ΕΕ L 198 της 27.7.2002, σ. 13.
(****) 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.
(*******) ΕΕ L 107 της 30.4.2003, σ. 12.
(********) ΕΕ L 107 της 30.4.2003, σ. 36.
(*********) ΕΕ L 348 της 21.12.2002, σ. 5.»
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Το πιστοποιητικό εκδίδεται το αργότερο την πρώτη εργάσιµη
ηµέρα µετά την ηµέρα υποβολής της αίτησης.
4.
Η εφαρµογή του µειωµένου δασµού υπόκειται στην προσκόµιση της απόδειξης καταγωγής, η οποία εκδίδεται κατ' εφαρµογή του παραρτήµατος III της συµφωνίας µε τη ∆ηµοκρατία
της Χιλής.
(*) ΕΕ L 46 της 20.2.2003, σ. 1.»
4. Στο άρθρο 20 παράγραφος 1 το στοιχείο α) αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείµενο:
«α) στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2286/2002.»
5. Το παράρτηµα I τροποποιείται ως εξής:
α) στο µέρος I.Β τα σηµεία 1, 2 και 3 αντικαθίστανται από το
κείµενο που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα I του παρόντος
κανονισµού·
β) το µέρος I.Γ αντικαθίσταται από το κείµενο που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα II του παρόντος κανονισµού.
6. Το µέρος II.Α του παραρτήµατος II αντικαθίσταται από το
κείµενο που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα III του παρόντος
κανονισµού.
7. Το παράρτηµα που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα IV του
παρόντος κανονισµού παρεµβάλλεται ως παράρτηµα VIIα.

2. Στο άρθρο 12 πρώτο εδάφιο καταργείται η δεύτερη πρόταση.
3. Στον τίτλο 2 παρεµβάλλεται το κεφάλαιο Iα:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Iα
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ
Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ
ΑΡΘΡΩΝ 308α ΕΩΣ 308γ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) αριθ.
2454/93

Άρθρο 19α
1.
Στο πλαίσιο της ποσόστωσης που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 312/2003 του Συµβουλίου (*) και εµφαίνεται
στο παράρτηµα VIIα του παρόντος κανονισµού, εφαρµόζονται
τα άρθρα 308α έως 308γ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/
93.
2.
Με την επιφύλαξη του τίτλου II του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1291/2000, οι εισαγωγές στο πλαίσιο των ποσοστώσεων
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υπόκεινται στην προσκόµιση πιστοποιητικού εισαγωγής.
3.
Το ποσό της εγγύησης που αναφέρεται στο άρθρο 15
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 ισούται
µε 10 ευρώ ανά 100 χιλιόγραµµα καθαρού βάρους προϊόντος.
Η αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού καθώς και το πιστοποιητικό
αναφέρουν στην θέση 16 τον οκταψήφιο κωδικό της συνδυασµένης ονοµατολογίας. Το πιστοποιητικό ισχύει µόνο για το
προϊόν που ορίζεται κατ' αυτό τον τρόπο.
Το πιστοποιητικό ισχύει από την ηµέρα της έκδοσής του κατά
την έννοια του άρθρου 23 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1291/2000, έως το τέλος του τρίτου µήνα που ακολουθεί τον µήνα έκδοσής του.

Άρθρο 2
Για τις ποσοστώσεις που ανοίγονται την 1η Μαΐου 2003 και
αναφέρονται στο παράρτηµα I µέρος Β σηµεία 1, 2 και 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, όπως τροποποιείται από τον
παρόντα κανονισµό, εφαρµόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:
1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 και του άρθρου 14 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, οι αιτήσεις για
την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής µπορούν να κατατεθούν
από την 1η έως τις 25 Μαΐου 2003.
Η αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού αφορά κατ' ανώτατο
όριο το 10 % της ποσότητας της ποσόστωσης που ανοίγεται
την 1η Μαΐου 2003, χωρίς πάντως η εν λόγω αίτηση να αφορά
ποσότητα κατώτερη από δέκα τόνους.
2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2535/2001, οι εµπορευόµενοι οι οποίοι, στη διάρκεια της
περιόδου κατάθεσης αιτήσεων από την 1η έως τις 10 Ιανουαρίου 2003, έχουν υποβάλει αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής, µπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση για την
ίδια ποσόστωση δυνάµει του παρόντος κανονισµού.
3. Η διάταξη του άρθρου 16 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 δεν εφαρµόζεται.

Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την 1η Μαΐου 2003.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

9.5.2003

9.5.2003

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
1. Προϊόντα καταγωγής Πολωνίας

Αριθµός ποσόστωσης

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή
εµπορευµάτων (1) (2)

Ετήσιες ποσότητες
(σε τόνους)
από 1.7.2002 έως
30.6.2003

Ποσότητες που
ανοίγονται την
1.7.2002 (3)

Ποσότητες που
ανοίγονται την
1.1.2003 (3)

Ποσότητες που
ανοίγονται την
1.5.2003

Ετήσιες ποσότητες
(σε τόνους)
από 1.7.2003 έως
30.6.2004

Ετήσια αύξηση
από την 1.7.2004

EL

Εφαρµοστέος δασµός
(% του δασµού ΜΕΚ)

0402 10 19
0402 21 19
0402 21 99

Ατελώς

12 575

6 000

6 000

575

14 300

1 430

09.4814

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

Ατελώς

7 545

3 600

3 600

345

8 580

860

09.4815

0406

Ατελώς

11 318

5 400

5 400

518

12 870

1 290

Ετήσια αύξηση
από την 1.7.2004

2. Προϊόντα καταγωγής Τσεχίας

Αριθµός ποσόστωσης

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή
εµπορευµάτων (1) (2)

Εφαρµοστέος δασµός
(% του δασµού ΜΕΚ)

Ετήσιες ποσότητες
(σε τόνους)
από 1.7.2002 έως
30.6.2003

Ποσότητες που
ανοίγονται την
1.7.2002 (3)

Ποσότητες που
ανοίγονται την
1.1.2003 (3)

Ποσότητες που
ανοίγονται την
1.5.2003

Ετήσιες ποσότητες
(σε τόνους)
από 1.7.2003 έως
30.6.2004

1 438

1 438

1 312

5 500

0

—

—

150

300

0

0402

Ατελώς

4 188

09.4636

0403 10 11
0403 10 13
0403 10 19
0403 10 31
0403 10 33
0403 10 39
0403 90 11
0403 90 13
0403 90 19
0403 90 31
0403 90 33
0403 90 39
0403 90 51
0403 90 53
0403 90 59
0403 90 61
0403 90 63
0403 90 69

Ατελώς

150
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09.4813

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή
εµπορευµάτων (1) (2)

Εφαρµοστέος δασµός
(% του δασµού ΜΕΚ)

Ετήσιες ποσότητες
(σε τόνους)
από 1.7.2002 έως
30.6.2003

Ετήσιες ποσότητες
(σε τόνους)
από 1.7.2003 έως
30.6.2004

Ποσότητες που
ανοίγονται την
1.1.2003 (3)

—

—

300

600

0

125

1 500

0

Ποσότητες που
ανοίγονται την
1.5.2003

Ετήσια αύξηση
από την 1.7.2004

0404

Ατελώς

300

09.4612

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

Ατελώς

1 375

625

625

09.4613

0406

Ατελώς

6 630

3 315

3 315

—

7 395

765

Ποσότητες που
ανοίγονται την
1.1.2003 (3)

Ποσότητες που
ανοίγονται την
1.5.2003

Ετήσιες ποσότητες
(σε τόνους)
από 1.7.2003 έως
30.6.2004

Ετήσια αύξηση
από την 1.7.2004

1 000

3 500

0

250

500

0

3. Προϊόντα καταγωγής Σλοβακίας

Αριθµός ποσόστωσης

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή
εµπορευµάτων (1) (2)

Εφαρµοστέος δασµός
(% του δασµού ΜΕΚ)

Ετήσιες ποσότητες
(σε τόνους)
από 1.7.2002 έως
30.6.2003

0402

Ατελώς

2 500

09.4645

0403 10 11
0403 10 13
0403 10 19
0403 10 31
0403 10 33
0403 10 39
0403 90 11
0403 90 13
0403 90 19
0403 90 31
0403 90 33
0403 90 39
0403 90 51
0403 90 53
0403 90 59
0403 90 61
0403 90 63
0403 90 69

Ατελώς

250

0404

750

750

—

—

9.5.2003

09.4641

Ποσότητες που
ανοίγονται την
1.7.2002 (3)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Ποσότητες που
ανοίγονται την
1.7.2002 (3)
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Αριθµός ποσόστωσης

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή
εµπορευµάτων (1) (2)

Εφαρµοστέος δασµός
(% του δασµού ΜΕΚ)

Ετήσιες ποσότητες
(σε τόνους)
από 1.7.2002 έως
30.6.2003

Ποσότητες που
ανοίγονται την
1.7.2002 (3)

Ποσότητες που
ανοίγονται την
1.1.2003 (3)

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

Ατελώς

750

375

375

09.4643

0406

Ατελώς

2 930

1 430

1 430

—

Ετήσιες ποσότητες
(σε τόνους)
από 1.7.2003 έως
30.6.2004

Ετήσια αύξηση
από την 1.7.2004

750

0

3 000

300

EL

09.4642

Ποσότητες που
ανοίγονται την
1.5.2003

70

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.Γ
∆ασµολογικές ποσοστώσεις αναφερόµενες στο παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2286/2002

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εµπορευµάτων (1)

Χώρες καταγωγής

Ποσόστωση από 1 Ιανουαρίου έως 31
∆εκεµβρίου
(ποσότητα σε τόνους)
ετήσια

εξαµηνιαία

Μείωση δασµών

09.4026

0402

Γάλα και κρέµα γάλακτος (ανθόγαλα), συµπυκνωµένα ή µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

ΑΚΕ

1 000

500

65 %

09.4027

0406

Τυριά και πηγµένο γάλα για τυρί

ΑΚΕ

1 000

500

65 %

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Αύξων αριθµός
ποσόστωσης

9.5.2003

Αριθµός ποσόστωσης

(1) Παρά τους κανόνες ερµηνείας της συνδυασµένης ονοµατολογίας, το κείµενο της περιγραφής των προϊόντων πρέπει να θεωρείται ότι έχει µόνο ενδεικτική αξία, η δε εφαρµογή του προτιµησιακού καθεστώτος κρίνεται, στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήµατος, από το εύρος των κωδικών ΣΟ. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται κωδικοί ex ΣΟ, η εφαρµογή του προτιµησιακού καθεστώτος κρίνεται µε βάση τον κωδικό ΣΟ και την αντίστοιχη περιγραφή, που εξετάζονται από κοινού.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.Α
Παραχωρήσεις αναφερόµενες στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2286/2002
Κωδικός ΣΟ

Μείωση δασµών
(%)

Περιγραφή εµπορευµάτων (1)

0401

16

0403 10 11 έως 0403 10 39

16

0403 90 11 έως 0403 90 69

16

0404

16

0405 10

16

0405 20 90

16

0405 90

16

1702 11 00

16

1702 19 00

16

2106 90 51

16

2309 10 15

16

2309 10 19

16

2309 10 39

16

2309 10 59

16

2309 10 70

16

2309 90 35

16

2309 90 39

16

2309 90 49

16

2309 90 59

16

2309 90 70

16

(1) Παρά τους κανόνες ερµηνείας της συνδυασµένης ονοµατολογίας, το κείµενο της περιγραφής των προϊόντων πρέπει να θεωρείται ότι έχει µόνο
ενδεικτική αξία, η δε εφαρµογή του προτιµησιακού καθεστώτος κρίνεται, στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήµατος, από το εύρος των κωδικών
ΣΟ. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται κωδικοί ex ΣΟ, η εφαρµογή του προτιµησιακού καθεστώτος κρίνεται µε βάση τον κωδικό ΣΟ και την
αντίστοιχη περιγραφή, που εξετάζονται από κοινού.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIα
∆ασµολογική ποσόστωση στο πλαίσιο του παραρτήµατος Ι της συµφωνίας σύνδεσης µε τη ∆ηµοκρατία της Χιλής

Αριθµός ποσόστωσης

09.1924

Κωδικός
ΣΟ

0406

Περιγραφή εµπορευµάτων

Τυριά και πηγµένο γάλα για
τυρί

Εφαρµοστέος
δασµός
(% του δασµού
ΜΕΚ)

Ατελώς

Ετήσιες ποσότητες
(σε τόνους)
(βάση = ηµερολογιακό έτος)
από 1.2.2003 έως
31.12.2003

2004

1 375

1 500

Ετήσια αύξηση από
το 2005

75»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 788/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Μαΐου 2003
για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής της απόφασης 2003/299/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τις παραχωρήσεις υπό τη µορφή κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων για ορισµένα προϊόντα
σιτηρών καταγόµενα από τη Σλοβακική ∆ηµοκρατία αντίστοιχα καθώς και για την τροποποίηση του
κανονισµού (EΚ) αριθ. 2809/2000
95 της Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 1995, περί ειδικών
λεπτοµερειών εφαρµογής του καθεστώτος πιστοποιητικών
εισαγωγής και εξαγωγής στον τοµέα των σιτηρών και του
ρυζιού (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 498/2003 (5).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την απόφαση 2003/299/ΕΚ του Συµβουλίου, της 14ης Απριλίου
2003, σχετικά µε 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 Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας, αφετέρου, ώστε να ληφθούν
υπόψη τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων µεταξύ των µερών
για νέες αµοιβαίες γεωργικές παραχωρήσεις (1), και ιδίως το άρθρο
3 παράγραφος 2,

(7)

Πρέπει να διασφαλιστεί ταχεία και αµφίδροµη επικοινωνία
µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών µελών σχετικά µε τις
ζητούµενες και εισαγόµενες ποσότητες.

(8)

∆εδοµένου ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2434/2000 του
Συµβουλίου, της 17ης Οκτωβρίου 2000, περί θεσπίσεως
ορισµένων παραχωρήσεων υπό 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 τη Σλοβακική ∆ηµοκρατία (6),
καταργήθηκε µε την απόφαση 2003/299/ΕΚ, πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 2809/2000 της Επιτροπής σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής, για τα
προϊόντα του τοµέα των σιτηρών, των κανονισµών (EΚ) αριθ.
2290/2000, (EΚ) αριθ. 2433/2000, (EΚ) αριθ. 2434/2000
και (EΚ) αριθ. 2851/2000 περί θεσπίσεως ορισµένων παραχωρήσεων υπό µορφή κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων για ορισµένα γεωργικά προϊόντα προελεύσεως
∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας, Τσεχικής ∆ηµοκρατίας,
∆ηµοκρατίας της Σλοβακίας και ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας
αντιστοίχως και για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1218/96 (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 573/20038 (8).

(9)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε την απόφαση 2003/299/ΕΚ, η Κοινότητα έχει
αναλάβει να καθορίσει για κάθε έτος εµπορίας δασµολογικές
ποσοστώσεις εισαγωγής µε µηδενικό δασµολογικό συντελεστή για σίτο και σµιγάδι και για αραβόσιτο καταγωγής
Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας αντίστοιχα.

(2)

Για να επιτευχθεί η κανονική και µη κερδοσκοπική εισαγωγή
σίτου και αραβόσιτου που αφορούν οι εν λόγω δασµολογικές ποσοστώσεις, πρέπει να προβλεφθεί ότι οι εισαγωγές
αυτές εξαρτώνται από την έκδοση αδειών εισαγωγής. Οι
υπόψη άδειες πρέπει να εκδίδονται στο πλαίσιο των καθορισµένων ποσοτήτων, κατόπιν αίτησης των ενδιαφεροµένων
και, ενδεχοµένως, να υπόκεινται στον καθορισµό συντελεστή
µείωσης για τις ζητούµενες ποσότητες.

(3)

Για να διασφαλιστεί η καλή διαχείριση των εν λόγω ποσοστώσεων πρέπει να προβλεφθούν προθεσµίες για την υποβολή των αιτήσεων αδειών και να οριστούν τα στοιχεία που
πρέπει να περιλαµβάνονται στις αιτήσεις και στις άδειες.

(4)

(5)

(6)

Προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι όροι παράδοσης, οι
άδειες εισαγωγής πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν από την
ηµέρα έκδοσής τους µέχρι το τέλος του µήνα που έπεται
εκείνου της έκδοσης της άδειας.
Για να διασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των ποσοστώσεων
πρέπει να προβλεφθούν παρεκκλίσεις από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου
2000, για τις κοινές λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισµού για τα γεωργικά προϊόντα (2), όπως τροποποιήθηκε
από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 325/2003 (3), όσον αφορά το
µεταβιβάσιµο χαρακτήρα των αδειών και την ανοχή σχετικά
µε τις ποσότητες που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία.
Για να διασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των ποσοστώσεων,
πρέπει η εγγύηση που αφορά τις άδειες εισαγωγής να καθοριστεί σε υψηλό σχετικά επίπεδο, κατά παρέκκλιση των
διατάξεων του άρθρου 10 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1162/

(1) ΕΕ L 107 της 30.4.2003, σ. 36.
(2) ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1.
(3) ΕΕ L 47 της 21.2.2003, σ. 21.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1. Εισαγωγές σίτου και σµιγαδιού που υπάγονται στον κωδικό
ΣΟ 1001 και µνηµονεύονται στο παράρτηµα Ι, κατάγονται από τη
Σλοβακική ∆ηµοκρατία και δικαιούνται µηδενικού δασµολογικού
συντελεστή εισαγωγής, στο πλαίσιο της δασµολογικής ποσόστωσης
που φέρει τον αύξοντα αριθµό 09.4646, σύµφωνα µε την απόφαση
2003/299/ΕΚ, υπόκεινται στην υποχρέωση άδειας εισαγωγής που
εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού.
2. Εισαγωγές αραβόσιτου που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 1005
και µνηµονεύονται στο παράρτηµα Ι, κατάγονται από τη Σλοβακική
∆ηµοκρατία και δικαιούνται µηδενικού δασµολογικού συντελεστή
εισαγωγής, στο πλαίσιο της δασµολογικής ποσόστωσης που φέρει
τον αύξοντα αριθµό 09.4647, σύµφωνα µε την απόφαση 2003/
299/ΕΚ, υπόκεινται στην υποχρέωση άδειας εισαγωγής που εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού.
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

117 της 24.5.1995, σ. 2.
74 της 19.3.2003, σ. 15.
280 της 4.11.2000, σ. 9.
326 της 22.12.2000, σ. 16.
82 της 29.3.2003, σ. 25.
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3.
Τα προϊόντα που µνηµονεύονται στις παραγράφους 1 έως 2
τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία µε την υποβολή ενός από τα
παρακάτω έγγραφα:
α) πιστοποιητικό διακίνησης εµπορευµάτων EUR.1 το οποίο εκδίδεται από τις αρµόδιες αρχές της χώρας εξαγωγής σύµφωνα µε
το πρωτόκολλο 4 της ευρωπαϊκής συµφωνίας που έχει συναφθεί
µε την εν λόγω χώρα·
β) δήλωση από τον εξαγωγέα επί του τιµολογίου, σύµφωνα µε το
εν λόγω πρωτόκολλο.
Άρθρο 2
1.
Αιτήσεις για άδειες εισαγωγής υποβάλλονται στις αρµόδιες
αρχές των κρατών µελών το αργότερο µέχρι τη δεύτερη ∆ευτέρα
κάθε µήνα, 13.00 ώρα Βρυξελλών.
Κάθε αίτηση άδειας αφορά ποσότητα που δεν υπερβαίνει τη διαθέσιµη ποσότητα για την εισαγωγή του σχετικού προϊόντος στο οικείο
έτος εµπορίας.
2.
Την ίδια ηµέρα, µέχρι τις 18.00 ώρα Βρυξελλών, οι αρµόδιες
αρχές των κρατών µελών ανακοινώνουν στην Επιτροπή µε φαξ [στον
αριθµό (32-2) 295 25 15], σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος ΙΙ, τη συνολική ποσότητα που προκύπτει ως άθροισµα των
ποσοτήτων οι οποίες µνηµονεύονται στις αιτήσεις αδειών εισαγωγής.
Τα εν λόγω στοιχεία διαβιβάζονται ξεχωριστά από τα στοιχεία
άλλων αιτήσεων αδειών εισαγωγής σιτηρών.
3.
Αν το σύνολο των ποσοτήτων για κάθε σχετικό προϊόν από
την έναρξη του έτους εµπορίας και η ποσότητα που µνηµονεύεται
στην παράγραφο 2 υπερβαίνει την ποσόστωση του οικείου έτους
εµπορίας, η Επιτροπή καθορίζει ενιαίο συντελεστή µείωσης για τις
ζητούµενες ποσότητες µέχρι την τρίτη εργάσιµη ηµέρα από την
υποβολή των αιτήσεων.
4.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3, οι
άδειες εκδίδονται την πέµπτη εργάσιµη ηµέρα που έπεται της
ηµέρας υποβολής της αίτησης. Την ηµέρα έκδοσης των αδειών,
µέχρι τις 18.00 ώρα Βρυξελλών, οι αρµόδιες αρχές των κρατών
µελών ανακοινώνουν µε τηλεοµοιοτυπία στην Επιτροπή τη συνολική
ποσότητα που προκύπτει ως άθροισµα των ποσοτήτων για τις
οποίες οι άδειες εισαγωγής εκδόθηκαν την ίδια ηµέρα.

9.5.2003
Άρθρο 6

Η αίτηση άδειας εισαγωγής και η άδεια εισαγωγής πρέπει να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
α) στη θέση 8, το όνοµα της χώρας καταγωγής·
β) στη θέση 20 µια από τις ακόλουθες ενδείξεις:
— Reglamento (CE) no 788/2003
— Forordning (EF) nr. 788/2003
— Verordnung (EG) Nr. 788/2003
— Kανονισµός (EK) αριθ. 788/2003
— Regulation (EC) No 788/2003
— Règlement (CE) no 788/2003
— Regolamento (CE) n. 788/2003
— Verordening (EG) nr. 788/2003
— Regulamento (CE) n.o 788/2003
— Asetus (EY) N:o 788/2003
— Förordning (EG) nr 788/2003
γ) στη θέση 24, τις λέξεις «µηδενικός δασµός».
Άρθρο 7
H εγγύηση για τις άδειες εισαγωγής που προβλέπεται µε τον
παρόντα κανονισµό ανέρχεται σε 30 ευρώ ανά τόνο.
Άρθρο 8
Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 2809/2000 τροποποιείται ως εξής:
1. Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Κανονισµός (EΚ) αριθ. 2809/2000 της Επιτροπής, της 20ής
∆εκεµβρίου 2000, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής, για
τα προϊόντα του τοµέα των σιτηρών, των κανονισµών (EΚ) αριθ.
2290/2000, (EΚ) αριθ. 2433/2000 και (EΚ) 2851/2000 περί
θεσπίσεως ορισµένων παραχωρήσεων υπό τη µορφή κοινοτικών
δασµολογικών ποσοστώσεων για ορισµένα γεωργικά προϊόντα
προελεύσεως ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας, Τσεχικής ∆ηµοκρατίας και ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας αντιστοίχως και για την
τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1218/96.»
2. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

Άρθρο 3
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 2 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1291/2000, η διάρκεια ισχύος της άδειας πρέπει
να υπολογίζεται από την πραγµατική ηµεροµηνία έκδοσης.
Οι άδειες εισαγωγής ισχύουν έως το τέλος του µήνα που έπεται
εκείνου της έκδοσής τους.
Άρθρο 4
Τα δικαιώµατα που απορρέουν από τις άδειες εισαγωγής δεν είναι
µεταβιβάσιµα.
Άρθρο 5
Η ποσότητα που τίθεται σε ελεύθερη κυκλοφορία δεν µπορεί να
υπερβαίνει την ποσότητα που αναφέρεται στις θέσεις 17 και 18 της
άδειας εισαγωγής. Για το σκοπό αυτό στη θέση 19 της άδειας
αναγράφεται ο αριθµός «0».

«Άρθρο 2
Η εισαγωγή των προϊόντων που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι
του παρόντος κανονισµού, κατάγονται από την Τσεχική ∆ηµοκρατία και τη ∆ηµοκρατία της Πολωνίας και τυγχάνουν µερικής
ή πλήρους απαλλαγής από τον εισαγωγικό δασµό, για την
ποσότητα και µε το ποσοστό µείωσης ή το δασµό που καθορίζεται στο παράρτηµα Ι, υπόκειται στην έκδοση άδειας εισαγωγής
που εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού.»
3. Στο παράρτηµα Ι, οι σειρές που αφορούν τη Σλοβακική ∆ηµοκρατία διαγράφονται.
Άρθρο 9
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την 1η Μαΐου 2003.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Χώρα καταγωγής

Κωδικός ΣΟ

Αύξων
αριθµός
ποσόστωσης

Περιγραφή

∆ασµολογικός συντελεστής

Ποσότητα
από
1.1.2003
έως
31.12.2003
(τόνοι)

Ετήσια
ποσότητα
από
1.1.2004
(τόνοι)

Σλοβακική ∆ηµοκρατία

1001

09.4646

Σίτος και σµιγάδι

∆ωρεάν

100 000

0

Σλοβακική ∆ηµοκρατία

1005

09.4647

Αραβόσιτος

∆ωρεάν

70 000

0

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Εισαγωγικές ποσοστώσεις σίτου και αραβόσιτου από τη Σλοβακική ∆ηµοκρατία που ανοίγονται µε την απόφαση
2003/299/EΚ του Συµβουλίου

Ποσόστωση

Προϊόν

Κωδικός ΣΟ

Σίτος

Σίτος και σµιγάδι

1001

Αραβόσιτος

Αραβόσιτος

1005

Χώρα καταγωγής

Ζητούµενη
ποσότητα
(τόνοι)
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 789/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Μαΐου 2003
για τον καθορισµό των αντιπροσωπευτικών τιµών και των ποσών των πρόσθετων δασµών κατά την εισαγωγή µελάσσας στον τοµέα της ζάχαρης
αφορά παρά µόνο µία µικρή και µη αντιπροσωπευτική
ποσότητα της αγοράς· επίσης, πρέπει να αποκλεισθούν οι
τιµές προσφοράς που µπορούν να θεωρηθούν µη αντιπροσωπευτικές της πραγµατικής τάσης της αγοράς.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, για κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 680/2002 της Επιτροπής (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1422/95 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 1995, για καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής για την
εισαγωγή µελάσσας στον τοµέα της ζάχαρης και για τροποποίηση
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68 (3), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 79/2003 (4), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 1,

(5)

Για να ληφθούν συγκρίσιµα στοιχεία µε τη µελάσσα του
ποιοτικού τύπου, πρέπει οι τιµές, ανάλογα µε την ποιότητα
της προσφερόµενης µελάσσας, να αυξάνονται ή να µειώνονται σε συνάρτηση µε τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του
άρθρου 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68.

(6)

Μια αντιπροσωπευτική τιµή µπορεί να διατηρηθεί κατ' εξαίρεσην αµετάβλητη κατά τη διάρκεια µιας περιορισµένης
περιόδου, εφόσον η τιµή προσφοράς που αποτέλεσε βάση
για τον προηγούµενο καθορισµό της αντιπροσωπευτικής
τιµής δεν υπέπεσε στην αντίληψη της Επιτροπής και εφόσον
οι διαθέσιµες τιµές προσφοράς, οι οποίες δεν φαίνεται να
είναι αρκούντως αντιπροσωπευτικές της πραγµατικής τάσης
της αγοράς, θα οδηγούσαν σε απότοµες και σηµαντικές
µεταβολές της αντιπροσωπευτικής τιµής.

(7)

Εφόσον υπάρχει διαφορά µεταξύ της τιµής ενεργοποίησης
για το εν λόγω προϊόν και της αντιπροσωπευτικής τιµής,
πρέπει να καθοριστούν πρόσθετοι δασµοί κατά την εισαγωγή
µε τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1422/95. Σε περίπτωση αναστολής των
δασµών κατά την εισαγωγή, σε εφαρµογή του άρθρου 5 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1422/95, πρέπει να καθορισθούν
ιδιαίτερα ποσά γι' αυτούς τους δασµούς.

(8)

Η εφαρµογή αυτών των διατάξεων συνεπάγεται τον καθορισµό των αντιπροσωπευτικών τιµών και των πρόσθετων
δασµών κατά την εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων σύµφωνα
µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

(9)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1422/95 προβλέπει ότι η τιµή cif
κατά την εισαγωγή µελάσσας, αποκαλούµενη στο εξής
«αντιπροσωπευτική τιµή», καθορίζεται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 785/68 της Επιτροπής (5). Η τιµή αυτή
εννοείται ότι καθορίζεται για τον ποιοτικό τύπο που ορίζεται
στο άρθρο 1 του προαναφερόµενου κανονισµού.

(1)

Η αντιπροσωπευτική τιµή της µελάσσας υπολογίζεται για
ένα τόπο διέλευσης των κοινοτικών συνόρων, ο οποίος είναι
το Άµστερνταµ. Η τιµή αυτή πρέπει να υπολογίζεται µε
βάση τις πλέον ευνοϊκές δυνατότητες αγοράς στη διεθνή
αγορά, οι οποίες διατυπώνονται βάσει των τιµών αυτής της
αγοράς προσαρµοζόµενων σε συνάρτηση µε τις ενδεχόµενες
διαφορές ποιότητας σε σχέση µε τον ποιοτικό τύπο. Ο ποιοτικός τύπος της µελάσσας καθορίζεται από τον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 785/68.

(2)

Για τη διαπίστωση των πλέον ευνοϊκών δυνατοτήτων αγοράς
στη διεθνή αγορά, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όλες οι
πληροφορίες σχετικά µε τις προσφορές που έγιναν στη
διεθνή αγορά, οι τιµές που διαπιστώθηκαν σε σηµαντικές
αγορές στις τρίτες χώρες και οι πράξεις πώλησης που
συνήφθησαν στο πλαίσιο των διεθνών συναλλαγών, στοιχεία
τα οποία η Επιτροπή πληροφορείται είτε µέσω των κρατών
µελών είτε µε τα δικά της µέσα. Για τη διαπίστωση αυτή,
σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/
68, µπορεί να βασιστεί κανείς σε ένα µέσο όρο πολλών
τιµών, µε την προϋπόθεση ότι αυτός ο µέσος όρος µπορεί
να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικός της πραγµατικής τάσης της
αγοράς.

(3)

∆εν λαµβάνονται υπόψη πληροφορίες όταν το εµπόρευµα
δεν είναι υγιές, ανόθευτο και σύµφωνο µε τα συναλλακτικά
ήθη ή όταν η τιµή που αναφέρεται στην προσφορά δεν

(4)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

178 της 30.6.2001, σ. 1.
104 της 20.4.2002, σ. 26.
141 της 24.6.1995, σ. 12.
13 της 18.1.2003, σ. 4.
145 της 27.6.1968, σ. 12.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι αντιπροσωπευτικές τιµές και οι πρόσθετοι δασµοί που εφαρµόζονται κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1422/95 καθορίζονται
σύµφωνα µε το παράρτηµα.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 9 Μαΐου 2003.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2003, για τον καθορισµό των αντιπροσωπευτικών τιµών και των ποσών
των πρόσθετων δασµών κατά την εισαγωγή µελάσσας στον τοµέα της ζάχαρης
(σε EUR)
Ποσό του δασµού που πρέπει να
εφαρµόζεται λόγω της εισαγωγής σε
περίπτωση αναστολής, η οποία
προβλέπεται στο άρθρο 5 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1422/95 για
100 kg καθαρού βάρους του εν
λόγω προϊόντος (2)

Ποσό της αντιπροσωπευτικής τιµής
για 100 kg καθαρού βάρους του εν
λόγω προϊόντος

Ποσό του πρόσθετου δασµού για
100 kg καθαρού βάρους του εν
λόγω προϊόντος

1703 10 00 (1)

7,00

0,03

—

1703 90 00 (1)

9,19

—

0,00

Κωδικός ΣΟ

(1) Καθορισµός για τον ποιοτικό τύπο όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68, όπως τροποποιήθηκε.
(2) Το ποσό αυτό, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1422/95, αντικαθιστά το δασµό του κοινού τελωνειακού δασµολογίου
που αφορά τα προϊόντα αυτά.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 790/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Μαΐου 2003
για καθορισµό του µέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης προς ορισµένες τρίτες χώρες για την 29η τµηµατική δηµοπρασία που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς
δηµοπρασίας του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1331/2002
λόγω τµηµατική δηµοπρασία, αφού ληφθούν υπόψη, ιδίως,
η κατάσταση και η προβλεπόµενη εξέλιξη της αγοράς της
ζάχαρης στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(3)

Μετά από εξέταση των προσφορών, πρέπει να θεσπιστούν
για την 29η τµηµατική δηµοπρασία οι διατάξεις που
αναφέρονται στο άρθρο 1.

(4)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
∆υνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1331/2002 της Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 2002, όσον αφορά διαρκή δηµοπρασία στο πλαίσιο της περιόδου εµπορίας 2002/03 για
τον καθορισµό των εισφορών ή/και των επιστροφών κατά
την εξαγωγή λευκής ζάχαρης (3), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 432/2003 (4), πραγµατοποιούνται
τµηµατικές δηµοπρασίες για την εξαγωγή της ζάχαρης αυτής
προς ορισµένες τρίτες χώρες.

(1)

Κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1331/2002, καθορίζεται ένα µέγιστο ποσό
επιστροφής κατά την εξαγωγή, κατά περίπτωση, για την εν

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για την 29η τµηµατική δηµοπρασία λευκής ζάχαρης, που πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1331/2002, το
ανώτατο ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή προς ορισµένες
τρίτες χώρες καθορίζεται σε 49,930 EUR/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 9 Μαΐου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

178 της 30.6.2001, σ. 1.
104 της 20.4.2002, σ. 26.
195 της 24.7.2002, σ. 6.
65 της 8.3.2003, σ. 21.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 791/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Μαΐου 2003
για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής στον αµπελοοινικό τοµέα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 883/2001 της Επιτροπής, της 24ης
Απριλίου 2001, για τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου, όσον
αφορά τις σχετικές µε τα προϊόντα του αµπελοοινικού τοµέα
συναλλαγές µε τρίτες χώρες (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 715/2003 (2), και ιδίως το άρθρο 7 και
το άρθρο 9 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 63 παράγραφος 7 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1493/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για
κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2585/
2001 (4), έχει περιορίσει τη χορήγηση των επιστροφών κατά
την εξαγωγή για τα προϊόντα του αµπελοοινικού τοµέα στις
ποσότητες και στις δαπάνες που έχουν συµφωνηθεί στη συµφωνία επί της γεωργίας, που έχει συναφθεί στο πλαίσιο των
πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της
Ουρουγουάης.

(1)

(2)

Στο άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2001 έχουν
καθοριστεί οι συνθήκες µε τις οποίες µπορούν να ληφθούν
από την Επιτροπή ειδικά µέτρα για να αποφευχθεί η υπέρβαση της προβλεπόµενης ποσότητας ή του διαθέσιµου
προϋπολογισµού στο πλαίσιο της συµφωνίας αυτής.

(3)

Με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή στις 7
Μαΐου 2003 σχετικά µε τις αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής, οι ποσότητες που είναι ακόµα διαθέσιµες για την

περίοδο έως τις 30 Ιουνίου 2003, για τη ζώνη προορισµού
3) Ανατολική Ευρώπη, που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2001, υπάρχει
κίνδυνος να υπερβληθούν χωρίς περιορισµούς όσον αφορά
την έκδοση αυτών των πιστοποιητικών εξαγωγής που περιλαµβάνουν προκαθορισµό της επιστροφής. Πρέπει, συνεπώς,
να ανασταλεί για τη ζώνη αυτή έως την 1η Ιουλίου 2003 η
έκδοση πιστοποιητικών για τις αιτήσεις που έχουν
υποβληθεί, καθώς και η υποβολή των αιτήσεων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1. Τα πιστοποιητικά εξαγωγής µε προκαθορισµό της επιστροφής
στον αµπελοοινικό τοµέα για τα οποία οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί
από τις 30 Απριλίου έως 6 Μαΐου 2003 βάσει του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 883/2001 εκδίδονται µέχρι ποσοστού 4,34 % των
ποσοτήτων που ζητήθηκαν για τη ζώνη 3) Ανατολική Ευρώπη.
2. Για τα προϊόντα του αµπελοοινικού τοµέα, η έκδοση των
πιστοποιητικών εξαγωγής για τα οποία οι προαναφερθείσες στην
παράγραφο 1 αιτήσεις υποβάλλονται από τις 7 Μαΐου 2003,
καθώς και η υποβολή, από τις 9 Μαΐου 2003, των αιτήσεων πιστοποιητικών εξαγωγής αναστέλλονται για τη ζώνη προορισµού 3)
Ανατολική Ευρώπη, έως την 1η Ιουλίου 2003.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 9 Μαΐου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

128 της
104 της
179 της
345 της

10.5.2001, σ. 1.
25.4.2003, σ. 13.
14.7.1999, σ. 1.
29.12.2001, σ. 10.

L 115/32

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

9.5.2003

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 792/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Μαΐου 2003
για τον καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή λευκής ζάχαρης και ακατέργαστης ζάχαρης σε
φυσική κατάσταση
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

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

(6)

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

(7)

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

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

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

(8)

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

(2)

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

(9)

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

(10)

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

(3)

(4)

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

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

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

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

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 9 Μαΐου 2003.

9.5.2003
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

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

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Επιστροφή

1701 11 90 9100

S00

ευρώ/100 kg

41,35 (1)

1701 11 90 9910

S00

ευρώ/100 kg

42,50 (1)

1701 12 90 9100

S00

ευρώ/100 kg

41,35 (1)

1701 12 90 9910

S00

ευρώ/100 kg

42,50 (1)

1701 91 00 9000

S00

ευρώ/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού
προϊόντος

0,4495

1701 99 10 9100

S00

ευρώ/100 kg

44,95

1701 99 10 9910

S00

ευρώ/100 kg

46,20

1701 99 10 9950

S00

ευρώ/100 kg

46,20

1701 99 90 9100

S00

ευρώ/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού
προϊόντος

0,4495

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) Το παρόν ποσό εφαρµόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη αποδόσεως 92%. Αν η απόδοση της εξαγόµενης ακατέργαστης ζάχαρης αποκλίνει του
92 %, το ποσό της εισφοράς που εφαρµόζεται υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1260/2001.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 793/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Μαΐου 2003
για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή των σιτηρών, των αλεύρων και των
πλιγουριών και των σιµιγδαλιών σίτου ή σικάλεως
ποσότητα σιτηρών για την παρασκευή των εξεταζόµενων
προϊόντων. Οι ποσότητες αυτές έχουν καθορισθεί στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(4)

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

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

(5)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

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

(6)

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

(2)

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

(7)

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

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

(3)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των αναφερόµενων στο άρθρο 1
στοιχεία α), β) και γ) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 προϊόντων, εκτός της βύνης, ως έχουν, καθορίζονται στα ποσά που
ορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 9 Μαΐου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της
193 της
147 της
170 της
194 της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
30.6.1995, σ. 7.
29.6.2002, σ. 46.
23.7.2002, σ. 26.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2003, για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή των σιτηρών, των αλεύρων και των πλιγουριών και σιµιγδαλιών σίτου ή σικάλεως
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα
µέτρησης

Επιστροφή

Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα
µέτρησης

Επιστροφή

1001 10 00 9200

—

EUR/t

—

1101 00 15 9130

C09

EUR/t

21,75

1001 10 00 9400

—

EUR/t

—

1101 00 15 9150

C09

EUR/t

20,00

1001 90 91 9000

—

EUR/t

—

1101 00 15 9170

C09

EUR/t

18,50

1001 90 99 9000

C05

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C09

EUR/t

17,25

1002 00 00 9000

C06

EUR/t

0

1101 00 15 9190

—

EUR/t

—

1003 00 10 9000

—

EUR/t

—

1003 00 90 9000

C07

EUR/t

0

1101 00 90 9000

—

EUR/t

—

1004 00 00 9200

—

EUR/t

—

1102 10 00 9500

C10

EUR/t

38,25

1004 00 00 9400

C06

EUR/t

0

1102 10 00 9700

C10

EUR/t

30,25

1005 10 90 9000

—

EUR/t

—

1102 10 00 9900

—

EUR/t

—

1005 90 00 9000

C08

EUR/t

0

1103 11 10 9200

C11

EUR/t

0 (1)

1007 00 90 9000

—

EUR/t

—

1103 11 10 9400

C11

EUR/t

0 (1)

1008 20 00 9000

—

EUR/t

—

1103 11 10 9900

—

EUR/t

—

1101 00 11 9000

—

EUR/t

—

1103 11 90 9200

C11

EUR/t

0 (1)

1101 00 15 9100

C09

EUR/t

23,25

1103 11 90 9800

—

EUR/t

—

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

NB: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α» ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366
της 24.12.1987, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε.
Οι λοιποί προορισµοί ορίζονται ως εξής:
C05 Όλοι οι προορισµοί πλην της Βουλγαρίας, της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας, της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας,
της Ρουµανίας της Σλοβακίας και της Σλοβενίας.
C06 Όλοι οι προορισµοί πλην της Βουλγαρίας, της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Σλοβακίας
και της Σλοβενίας.
C07 Όλοι οι προορισµοί πλην της Βουλγαρίας, της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Λετονίας, της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Σλοβακίας και της Σλοβενίας.
C08 Όλοι οι προορισµοί πλην της Βουλγαρίας, της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Ρουµανίας, της Σλοβακίας και της Σλοβενίας.
C09 Όλοι οι προορισµοί πλην της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας και της Ρουµανίας.
C10 Όλοι οι προορισµοί πλην της Βουλγαρίας, της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας και της Σλοβενίας.
C11 Όλοι οι προορισµοί πλην της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Ρουµανίας.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 794/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Μαΐου 2003
για καθορισµό του διορθωτικού στοιχείου που εφαρµόζεται κατά την επιστροφή για τα σιτηρά
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις
ορισµένων αγορών δύνανται να καταστήσουν αναγκαία τη
διαφοροποίηση του διορθωτικού στοιχείου ανάλογα µε τον
προορισµό.

(4)

Το διορθωτικό στοιχείο καθορίζεται ταυτόχρονα µε την
επιστροφή και σύµφωνα µε την ίδια διαδικασία· ότι δύναται
να τροποποιηθεί κατά το διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ
δύο καθορισµών.

(5)

Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι το διορθωτικό
στοιχείο καθορίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

(6)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 8,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
∆υνάµει του άρθρου 13 παράγραφος 8 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, η επιστροφή που εφαρµόζεται κατά
τις εξαγωγές σιτηρών την ηµέρα καταθέσεως της αιτήσεως
πιστοποιητικού, εφαρµόζεται, κατόπιν αιτήσεως, σε µια εξαγωγή που πρόκειται να πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια
της ισχύος του πιστοποιητικού. Στην περίπτωση αυτή το
διορθωτικό στοιχείο πιθανόν εφαρµόζεται στην επιστροφή.

(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης
Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του
Συµβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την
εξαγωγή καθώς και τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1163/2002 (4), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1324/2002 (5), επέτρεψε τον
καθορισµό ενός διορθωτικού στοιχείου για τα προϊόντα που
περιλαµβάνονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ)
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92. Το διορθωτικό αυτό
στοιχείο πρέπει να υπολογιστεί λαµβανοµένων υπόψη των
στοιχείων που περιλαµβάνονται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95.

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το διορθωτικό στοιχείο που εφαρµόζεται στις επιστροφές που
καθορίσθηκαν εκ των προτέρων για τις εξαγωγές σιτηρών, το οποίο
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, µε εξαίρεση τη βύνη, καθορίζεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 9 Μαΐου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της
193 της
147 της
170 της
194 της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
30.6.1995, σ. 7.
29.6.2002, σ. 46.
23.7.2002, σ. 26.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2003, για καθορισµό του διορθωτικού στοιχείου που εφαρµόζεται
κατά την επιστροφή για τα σιτηρά
(σε EUR/t)
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

5

1η
προθεσµία
6

2η
προθεσµία
7

3η
προθεσµία
8

4η
προθεσµία
9

5η
προθεσµία
10

6η
προθεσµία
11

Τρέχων

1001 10 00 9200

—

—

—

—

—

—

—

—

1001 10 00 9400

—

—

—

—

—

—

—

—

1001 90 91 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1001 90 99 9000

A00

0

0

-17,00

-17,00

-17,00

—

—

1002 00 00 9000

C03

-25,00

-25,00

-25,00

-25,00

-25,00

—

—

A05

0

0

-25,00

-25,00

-25,00

—

—

1003 00 10 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1003 00 90 9000

A00

0

0

-12,00

-12,00

-12,00

—

—

1004 00 00 9200

—

—

—

—

—

—

—

—

1004 00 00 9400

A00

0

0

—

—

—

—

—

1005 10 90 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

—

—

1007 00 90 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1008 20 00 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1101 00 11 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1101 00 15 9100

A00

0

0

-23,25

-23,25

-23,25

—

—

1101 00 15 9130

A00

0

0

-21,75

-21,75

-21,75

—

—

1101 00 15 9150

A00

0

0

-20,00

-20,00

-20,00

—

—

1101 00 15 9170

A00

0

0

-18,50

-18,50

-18,50

—

—

1101 00 15 9180

A00

0

0

-17,25

-17,25

-17,25

—

—

1101 00 15 9190

—

—

—

—

—

—

—

—

1101 00 90 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1102 10 00 9500

A00

0

0

-38,25

-38,25

-38,25

—

—

1102 10 00 9700

A00

0

0

-30,25

-30,25

-30,25

—

—

1102 10 00 9900

—

—

—

—

—

—

—

—

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

—

—

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

—

—

1103 11 10 9900

—

—

—

—

—

—

—

—

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

—

—

1103 11 90 9800

—

—

—

—

—

—

—

—

Σηµ.: 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), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1779/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 269 της 5.10.2002, σ. 6).
Οι λοιποί προορισµοί ορίζονται ως εξής:
C03 Ελβετία, Λιχτενστάιν, Πολωνία, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία, Νορβηγία, Φερόες Νήσοι, Ισλανδία, Ρωσία, Λευκορωσία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Σλοβενία, Σερβία και Μαυροβούνιο, Αλβανία, Ρουµανία, Βουλγαρία, Αρµενία, Γεωργία, Αζερµπαϊτζάν, Μολδαβία, Ουκρανία,
Καζακστάν, Κιργιζία, Ουζµπεκιστάν, Τατζικιστάν, Τουρκµενιστάν, Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Λιβύη, Αίγυπτος, Μάλτα, Κύπρος και Τουρκία.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 795/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Μαΐου 2003
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή βρώµης στο πλαίσιο του διαγωνισµού που
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1582/2002
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

Το άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1582/2002,
προβλέπει ότι, µε βάση τις ανακοινωθείσες προσφορές, η
Επιτροπή δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να
αποφασίσει να καθορίσει µια µέγιστη επιστροφή κατά την
εξαγωγή, λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται
στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95. Στην
περίπτωση αυτή, ο διαγωνισµός κατακυρώνεται σ' εκείνον ή
σ' εκείνους εκ των προσφερόντων των οποίων η προσφορά
είναι µικρότερη ή ίση από τη µέγιστη επιστροφή.

(3)

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

(4)

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

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Για τις προσφορές που ανακοινώνονται στο πλαίσιο του διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1582/2002 από
τις 2 έως τις 8 Μαΐου 2003, η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή βρώµης καθορίζεται σε 9,95 EUR/t.

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1582/2002, προκηρύχθηκε
διαγωνισµός για τον καθορισµό της επιστροφής κατά την
εξαγωγή βρώµης που παράγεται στη Φινλανδία και στη
Σουηδία και προορίζεται για εξαγωγή από τη Φινλανδία και
τη Σουηδία προς όλες τις τρίτες χώρες, µε εξαίρεση την
Εσθονία, τη Λιθουανία, τη Λετονία και την Ουγγαρία.

(1)

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 9 Μαΐου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της
193 της
147 της
170 της
194 της
243 της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
30.6.1995, σ. 7.
29.6.2002, σ. 46.
23.7.2002, σ. 26.
13.9.2001, σ. 15.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 796/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Μαΐου 2003
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή µαλακού σίτου στο πλαίσιο του διαγωνισµού
που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 899/2002
άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασίσει να καθορίσει µια µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή, λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται
στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95. Στην
περίπτωση αυτή, ο διαγωνισµός κατακυρώνεται σ' εκείνον ή
σ' εκείνους εκ των προσφερόντων των οποίων η προσφορά
είναι µικρότερη ή ίση από τη µέγιστη επιστροφή.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου,
όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή, καθώς
και τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1163/2002 (4), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1324/2002 (5), και ιδίως
το άρθρο 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 899/2002 της Επιτροπής (6),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2331/2002 (7), προκηρύχθηκε διαγωνισµός για τον
καθορισµό της επιστροφής κατά την εξαγωγή µαλακού
σίτου προς όλες τις τρίτες χώρες, εξαιρουµένης της Πολωνίας, της Εσθονίας, της Λιθουανίας και της Λετονίας.

(1)

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

(2)

(3)

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

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις προσφορές που ανακοινώνονται στο πλαίσιο του
διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 899/
2002 από τις 2 έως τις 8 Μαΐου 2003, η µέγιστη επιστροφή κατά
την εξαγωγή µαλακού σίτου καθορίζεται σε 17,00 EUR/t.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 9 Μαΐου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

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

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
30.6.1995, σ. 7.
29.6.2002, σ. 46.
23.7.2002, σ. 26.
31.5.2002, σ. 11.
24.12.2002, σ. 19.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 797/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Μαΐου 2003
για καθορισµό της µέγιστης µείωσης των δασµών κατά την εισαγωγή αραβοσίτου στο πλαίσιο του διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 698/2003
συµµετέχουν, των οποίων οι προσφορές ανταποκρίνονται
στο επίπεδο της µέγιστης µείωσης του δασµού κατά την εισαγωγή ή είναι µικρότερες αυτού του επιπέδου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

Έχει προκηρυχθεί διαγωνισµός για τη µέγιστη µείωση του
δασµού κατά την εισαγωγή αραβοσίτου προέλευσης τρίτων
χωρών στην Ισπανία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 698/2003
της Επιτροπής (3).

(2)

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

(3)

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

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις προσφορές που ανακοινώνονται στο πλαίσιο του διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 698/2003 από
τις 2 έως τις 8 Μαΐου 2003, η µέγιστη µείωση του δασµού κατά
την εισαγωγή αραβοσίτου καθορίζεται σε 44,92 EUR/t για µέγιστη
συνολική ποσότητα 108 500 t.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 9 Μαΐου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της 1.7.1992, σ. 21.
193 της 29.7.2000, σ. 1.
99 της 17.4.2003, σ. 28.
177 της 28.7.1995, σ. 4.
256 της 10.10.2000, σ. 13.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 798/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Μαΐου 2003
σχετικά µε τις προσφορές που ανακοινώνονται για την εισαγωγή αραβοσίτου στο πλαίσιο του διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 581/2003
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Με εφαρµογή των κριτηρίων που προβλέπονται στα άρθρα 6
και 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1839/95, δεν ενδείκνυται
να προβεί σε καθορισµό µέγιστης µείωσης του δασµού.

(4)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Έχει προκηρυχθεί διαγωνισµός για τη µέγιστη µείωση του
δασµού κατά την εισαγωγή αραβοσίτου στην Πορτογαλία
προελεύσεως τρίτων χωρών µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
581/2003 της Επιτροπής (3).

(1)

Κατ' εφαρµογή του άρθρου 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1839/95 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2235/2000 (5), µε βάση τις
ανακοινωθείσες προσφορές, η Επιτροπή δύναται, σύµφωνα
µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασίσει να µη δοθεί
συνέχεια στο διαγωνισµό.

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
∆εν δίνεται συνέχεια στις προσφορές που ανακοινώνονται από τις 2
έως τις 8 Μαΐου 2003 στο πλαίσιο του διαγωνισµού για τη µείωση
του δασµού κατά την εισαγωγή αραβοσίτου που προβλέπεται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 581/2003.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 9 Μαΐου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της 1.7.1992, σ. 21.
193 της 29.7.2000, σ. 1.
83 της 1.4.2003, σ. 36.
177 της 28.7.1995, σ. 4.
256 της 10.10.2000, σ. 13.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 799/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Μαΐου 2003
για καθορισµό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρµόζονται σε ορισµένα προϊόντα των τοµέων των
σιτηρών και της όρυζας που εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι
της συνθήκης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Ύστερα από το διακανονισµό ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής σχετικά µε
τις εξαγωγές ζυµαρικών από την Κοινότητα στις Ηνωµένες
Πολιτείες, που εγκρίθηκε µε την απόφαση 87/482/ΕΟΚ του
Συµβουλίου (7), είναι αναγκαίο να διαφοροποιηθούν οι
επιστροφές για τα εµπορεύµατα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1902 11 00 και 1902 19 ανάλογα µε τον προορισµό τους.

(6)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000, είναι σκόπιµο να καθορίζεται
µειωµένο ύψος επιστροφής κατά την εξαγωγή, µε
συνεκτίµηση του ποσού της επιστροφής κατά την παραγωγή
που εφαρµόζεται, δυνάµει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1722/93 της Επιτροπής (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1786/2001 (9), για το βασικό
προϊόν το οποίο χρησιµοποιήθηκε, και που ισχύει για το
χρονικό διάστηµα κατά το οποίο θεωρείται ότι παρήχθησαν
τα εµπορεύµατα.

(7)

Τα αλκοολούχα ποτά θεωρείται ότι επηρεάζονται λιγότερο
από τις τιµές των δηµητριακών που χρησιµοποιούνται για
την παραγωγή τους. Εντούτοις, το πρωτόκολλο 19 της
συνθήκης για την προσχώρηση του Ηνωµένου Βασιλείου,
της Ιρλανδίας και της ∆ανίας ορίζει ότι πρέπει να θεσπιστούν τα απαραίτητα µέτρα ώστε να διευκολυνθεί η χρησιµοποίηση των κοινοτικών δηµητριακών για την παραγωγή
αλκοολούχων ποτών που έχουν ως βάση τα δηµητριακά. Ως
εκ τούτου, κρίνεται σκόπιµο να εναπροσαρµοστεί το ύψος
της επιστροφής που εφαρµόζεται για τα δηµητριακά τα
οποία εξάγονται υπό τη µορφή αλκοολούχων ποτών.

(8)

Είναι αναγκαίο να συνεχισθεί η διασφάλιση µιας αυστηρής
διαχείρισης, λαµβάνοντας υπόψη, αφενός, τις προβλεπόµενες
δαπάνες και, αφετέρου, τον διαθέσιµο προϋπολογισµό.

(9)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1987/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως αγοράς της όρυζας (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 411/
2002 της Επιτροπής (4), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 και το άρθρο 13 παράγραφος 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, η διαφορά µεταξύ των
τιµών στην παγκόσµια αγορά των προϊόντων που προβλέπονται στο άρθρο 1 καθενός από τους δύο αυτούς κανονισµούς και των τιµών στην Κοινότητα µπορεί να καλυφθεί
από επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 της Επιτροπής, της
13ης Ιουλίου 2000, περί θεσπίσεως, για ορισµένα γεωργικά
προϊόντα που εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων τα οποία
δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης, των κοινών
λεπτοµερειών εφαρµογής των σχετικών µε την παροχή των
επιστροφών κατά την εξαγωγή και των κριτηρίων καθορισµού του ποσού τους (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 740/2003 (6), έχει εξειδικεύσει εκείνα τα προϊόντα για τα οποία συντρέχει λόγος να
καθορισθεί ποσοστό επιστροφής, που εφαρµόζεται κατά την
εξαγωγή τους υπό µορφή εµπορευµάτων τα οποία κατονοµάζονται, κατά την περίπτωση, στο παράρτηµα Β του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 ή στο παράρτηµα Β του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95.

(2)

(3)

(4)

1

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000, το ποσοστό της επιστροφής ανά 100 χιλιόγραµµα καθενός από τα προϊόντα
βάσεως πρέπει να καθορισθεί για κάθε µήνα.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Οι δεσµεύσεις που αναλαµβάνονται σχετικά µε τις επιστροφές που µπορούν να χορηγούνται κατά την εξαγωγή
γεωργικών προϊόντων ενσωµατωµένων σε εµπορεύµατα µη
υπαγόµενα στο παράρτηµα Ι της συνθήκης ενδέχεται να
απειληθούν από τον προκαθορισµό υψηλών ποσών επιστροφής. Σκόπιµο είναι, συνεπώς, να λαµβάνονται σε τέτοιες
περιπτώσεις µέτρα διαφύλαξης χωρίς ωστόσο να εµποδίζεται
η σύναψη µακροπρόθεσµων συµβάσεων. Ο καθορισµός ενός
ειδικού ποσού επιτροφής για τον προκαθορισµό επιστροφών
είναι ένα µέτρο που επιτρέπει την επίτευξη των διαφόρων
αυτών στόχων.

Τα ποσοστά επιστροφών που εφαρµόζονται στα προϊόντα βάσεως
που εµφαίνονται στο παράρτηµα Α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 και που προβλέπονται στο άρθρο 1 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 ή στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του τροποποιηµένου κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, τα οποία εξάγονται
υπό µορφή προϊόντων που κατονοµάζονται αντίστοιχα στο παράρτηµα Β του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 ή στο παράρτηµα Β
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, καθορίζονται όπως υποδεικνύεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

181 της 1.7.1992, σ. 21.
193 της 29.7.2000, σ. 1.
329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
117 της 15.7.2000, σ. 1.
106 της 29.4.2003, σ. 12.

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 9 Μαΐου 2003.

Άρθρο 1

Άρθρο 2

(7) ΕΕ L 275 της 29.9.1987, σ. 36.
(8) ΕΕ L 159 της 1.7.1993, σ. 112.
(9) ΕΕ L 242 της 12.9.2001, σ. 3.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2003.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

9.5.2003

9.5.2003
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2003, για καθορισµό των ποσοστών των επιστροφών που
εφαρµόζονται σε ορισµένα προϊόντα των τοµέων των σιτηρών και της όρυζας που εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης
(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

1001 10 00

1001 90 99

Ποσότητα επιστροφών ανά 100 kg των
προϊόντων βάσεως

Περιγραφή εµπορευµάτων ( )
1

Σε περιπτώσεις
προκαθορισµού

Λοιπές

– Σε περίπτωση εξαγωγής προϊόντων των κωδικών ΣΟ 1902 11 και1902 19, προς τις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής

—

—

– Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

—

—

—

—

– – Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 4 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 (2)

—

—

– – Σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (3)

—

—

– – Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

—

—

3,189

3,189

—

—

1,139

1,139

—

—

– – Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 4 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 (2)

2,525

2,525

– – Σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (3)

0,732

0,732

– – Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

2,525

2,525

– – Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 4 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 (2)

1,894

1,894

– – Σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (3)

0,549

0,549

– – Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

1,894

1,894

– Σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 ( )

0,732

0,732

– Άλλες µορφές (και ως έχει)

2,525

2,525

– Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 4 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 (2)

2,525

2,525

– – Σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (3)

0,732

0,732

– Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

2,525

2,525

Σιτάρι σκληρό:

Σιτάρι µαλακό και σιµιγδάλι:
– Σε περίπτωση εξαγωγής προϊόντων των κωδικών ΣΟ 1902 11 και1902 19, προς τις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής
– Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις:

1002 00 00

Σίκαλη

1003 00 90

Κριθάρι
– Σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (3)
– Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

1004 00 00

Βρώµη

1005 90 00

Καλαµπόκι που χρησιµοποιήθηκε σε µορφή:
– Αµύλων:

– γλυκόζη, και σιροπιού γλυκόζης, µαλτοδεξτρίνης και σιροπιού µαλτοδεξτρίνης των
κωδικών 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90,
1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4):

3

Άµυλο γεωµήλων του κωδικού ΣΟ 1108 13 00 εξοµοιώνονται µ' ένα προϊόν το οποίο
προέρχεται από τη µεταποίηση του αραβοσίτου:
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(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

ex 1006 30

Περιγραφή εµπορευµάτων ( )

Ποσότητα επιστροφών ανά 100 kg των
προϊόντων βάσεως

1

Σε περιπτώσεις
προκαθορισµού

Λοιπές

13,300

13,300

Ρύζι λευκασµένο:
– Σε στρογγυλούς κόκκους
– Σε µέτριους κόκκους

13,300

13,300

– Σε µακρείς κόκκους

13,300

13,300

1006 40 00

Ρύζι σε θραύσµατα

3,400

3,400

1007 00 90

Σόργο

1,139

1,139

(1) Όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα που προέρχονται από τη µεταποίηση του βασικού προϊόντος ή/και εκείνα τα οποία εξοµοιούνται προς αυτά, εφαρµόζονται οι συντελεστές που
παρατίθενται στο παράρτηµα Ε του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 177 της 15.7.2000 σ. 1).
(2) Το εν λόγω εµπόρευµα υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 3505 10 50.
3
( ) Εµπορεύµατα που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Β του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου ή αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2825/93.
(4) Όσον αφορά τα σιρόπια που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1702 30 99, 1702 40 90 και 1702 60 90 τα οποία έχουν κατασκευαστεί από µείγµατα των σιροπιών γλυκόζης και
φρουκτόζης δίνει δικαίωµα επιστροφής κατά την εξαγωγή.

9.5.2003
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 800/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Μαΐου 2003
για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιµών και των προσθέτων εισαγωγικών δασµών ορισµένων
προϊόντων του τοµέα της ζάχαρης
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 777/2003 (6).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
680/2002 της Επιτροπής (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1423/95 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 1995, περί καθορισµού των λεπτοµερειών εφαρµογής για την
εισαγωγή προϊόντων του τοµέα της ζάχαρης άλλων από τις µελάσσες (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 624/98 (4), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερο
εδάφιο και το άρθρο 3 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Οι αντιπροσωπευτικές τιµές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί
δασµοί που εφαρµόζονται στη λευκή ζάχαρη, στην ακατέργαστη ζάχαρη και ορισµένα σιρόπια έχουν καθορισθεί από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1153/2002 της Επιτροπής (5),

(1)

(2)

Από την εφαρµογή των κανόνων και των λεπτοµερειών
καθορισµού που υπενθυµίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1423/95, τα στοιχεία τα οποία διαθέτει, θα πρέπει να τροποποιούν τα ισχύοντα ποσά σύµφωνα µε το παράρτηµα του
παρόντος κανονισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι αντιπροσωπευτικές τιµές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί δασµοί
που εφαρµόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1423/95 καθορίζονται όπως αναγράφεται
στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 9 Μαΐου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 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

178 της 30.6.2001, σ. 1.
104 της 20.4.2002, σ. 26.
141 της 24.6.1995, σ. 16.
85 της 20.3.1998, σ. 5.
170 της 29.6.2002, σ. 27.

(6) ΕΕ L 113 της 7.5.2003, σ. 3.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στον κανονισµό της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2003, για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιµών και πρόσθετων
δασµών που εφαρµόζονται κατά την εισαγωγή της λευκής ζάχαρης, της ακατέργαστης ζάχαρης, και των προϊόντων
του κωδικού ΣΟ 1702 90 99
(σε ευρώ)
Κωδικός ΣΟ

Αντιπροσωπευτική τιµή ανά 100 χιλιόγραµµα
καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

1701 11 10 (1)

16,80

7,90

1701 11 90 (1)

16,80

14,19

1701 12 10 (1)

16,80

7,71

1701 12 90 ( )

16,80

13,67

1701 91 00 (2)

19,16

16,99

1701 99 10 ( )

19,16

11,55

1701 99 90 (2)

19,16

11,55

1702 90 99 (3)

0,19

0,45

1

2

Πρόσθετος δασµός ανά 100 χιλιόγραµµα
καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

(1) Καθορισµός για τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτηµα Ι σηµείο ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του
Συµβουλίου (ΕΕ L 178 της 30.3.2001, σ. 1).
(2) Καθορισµός για τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτηµα Ι σηµείο Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του
Συµβουλίου (ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1).
(3) Καθορισµός ανά 1 % της περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 801/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Μαΐου 2003
για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή όρυζας και των θραυσµάτων της
και την αναστολή της έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3072/95 καθορίζει στο άρθρο 13
παράγραφος 5 τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της επιστροφής κατά την
εξαγωγή της όρυζας και των θραυσµάτων.

(6)

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

(7)

Για να ληφθεί υπόψη η υπάρχουσα ζήτηση για συσκευασµένο µακρόσπερµο ρύζι σε ορισµένες αγορές, πρέπει
να προβλεφθεί ο καθορισµός ειδικής επιστροφής όσον
αφορά το προϊόν αυτό.

(8)

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

(9)

Η εφαρµογή των λεπτοµερειών αυτών στην παρούσα κατάσταση της όρυζας, και ιδίως στις τιµές της όρυζας και των
θραυσµάτων εντός της Κοινότητας και στη διεθνή αγορά,
οδηγεί στον καθορισµό της επιστροφής στα ποσά που
αναφέρονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

(10)

Στο πλαίσιο της διαχείρισης των περιορισµών σε όγκο που
απορρέουν από τις υποχρεώσεις της Κοινότητας στο πλαίσιο
του ΙΟΕ, πρέπει να ανασταλεί η έκδοση των πιστοποιητικών
εξαγωγής µε επιστροφή.

(11)

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 13 παράγραφος 3
δεύτερο εδάφιο και παράγραφος 15,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Κατά το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, η
διαφορά µεταξύ των τιµών στη διεθνή αγορά των προϊόντων
που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισµού αυτού και
των τιµών των προϊόντων αυτών µέσα στην Κοινότητα δύναται να καλύπτεται από µια επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(1)

∆υνάµει του άρθρου 13 παράγραφος 4 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 3072/95, οι επιστροφές πρέπει να καθορίζονται
αφού ληφθούν υπόψη αφενός η κατάσταση και οι προοπτικές εξελίξεως των διαθεσίµων ποσοτήτων των σιτηρών
καθώς και οι τιµές τους στην αγορά της Κοινότητας και
αφετέρου οι τιµές των σιτηρών και των προϊόντων του τοµέα
των σιτηρών στη διεθνή αγορά. Σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο
έχει επίσης σηµασία να εξασφαλισθεί στις αγορές των
σιτηρών µια ισορροπηµένη κατάσταση και µια κανονική
εξέλιξη των τιµών και των συναλλαγών και, επιπλέον, να
ληφθεί υπόψη η οικονοµική πλευρά των σχεδιαζόµενων εξαγωγών και η ανάγκη αποφυγής διαταραχών στην αγορά της
Κοινότητας, όπως επίσης τα όρια που προκύπτουν από τις
συµφωνίες που συνάπτονται κατά τις διατάξεις του άρθρου
300 της συνθήκης.

(2)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1361/76 της Επιτροπής (3) καθόρισε τη µέγιστη ποσότητα θραυσµάτων που µπορεί να περιέχεται στην όρυζα για την οποία καθορίζεται η επιστροφή
κατά την εξαγωγή και όρισε το ποσοστό µειώσεως που
πρέπει να εφαρµόζεται στην επιστροφή όταν η αναλογία
θραυσµάτων που περιέχεται στην όρυζα που εξάγεται είναι
ανώτερη από τη µέγιστη αυτή ποσότητα.

(3)

Υπάρχουν δυνατότητες εξαγωγής για ποσότητα 5 700
τόνων ρυζιού προς ορισµένους προορισµούς. Θεωρείται
κατάλληλη η προσφυγή στη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1162/95 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2305/2002 (5), και συνεπώς
πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισµό των επιστροφών.

(4)

(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.
154 της 15.6.1976, σ. 11.
117 της 24.5.1995, σ. 2.
348 της 21.12.2002, σ. 92.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των αναφεροµένων στο άρθρο 1
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95 προϊόντων, ως έχουν, εκτός
από εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) του εν
λόγω άρθρου, καθορίζονται στα ποσά που ορίζονται στο παράρτηµα.

Άρθρο 2
Εκτός από την ποσότητα των 5 700 τόνων που προβλέπεται στο
παράρτηµα, η έκδοση των πιστοποιητικών εξαγωγής µε προκαθορισµό της επιστροφής αναστέλλεται.

Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 9 Μαΐου 2003.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2003, για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή της όρυζας και των θραυσµάτων της και την αναστολή της έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα
µέτρησης

Επιστροφή (1)

Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα
µέτρησης

Επιστροφή (1)

1006 20 11 9000
1006 20 13 9000
1006 20 15 9000
1006 20 17 9000
1006 20 92 9000
1006 20 94 9000
1006 20 96 9000
1006 20 98 9000
1006 30 21 9000
1006 30 23 9000
1006 30 25 9000
1006 30 27 9000
1006 30 42 9000
1006 30 44 9000
1006 30 46 9000
1006 30 48 9000
1006 30 61 9100

R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R02
R03
064 και 066
A97
021 και 023
R01
A97
064 και 066
R01
R02
R03
064 και 066
A97
021 και 023
R01
064 και 066
A97
R01
R02
R03
064 και 066
A97
021 και 023

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

102
102
102
—
102
102
102
—
102
102
102
—
102
102
102
—
127
133
138
153
133
133
127
133
153
127
133
138
153
133
133
127
153
133
127
133
138
153
133
133

1006 30 65 9900

R01
064 και 066
A97
021 και 023
064 και 066
064 και 066
R01
R02
R03
064 και 066
A97
021 και 023
R01
A97
064 και 066
R01
R02
R03
064 και 066
A97
021 και 023
R01
A97
064 και 066
R01
R02
R03
064 και 066
A97
021 και 023
R01
A97
064 και 066
021 και 023
—
—

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

127
153
133
133
153
153
127
133
138
153
133
133
127
133
153
127
133
138
153
133
133
127
133
153
127
133
138
153
133
133
127
133
153
133
—
—

1006 30 61 9900
1006 30 63 9100

1006 30 63 9900
1006 30 65 9100

1006 30 67 9100
1006 30 67 9900
1006 30 92 9100

1006 30 92 9900
1006 30 94 9100

1006 30 94 9900
1006 30 96 9100

1006 30 96 9900
1006 30 98 9100
1006 30 98 9900
1006 40 00 9000

(1) Η διαδικασία που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1162/95 άρθρο 7 παράγραφος 4 εφαρµόζεται στα πιστοποιητικά που ζητούνται στο πλαίσιο του εν λόγω κανονισµού
για τις ακόλουθες ποσότητες ανάλογα µε τον προορισµό:
Προορισµός R01:
2 000 t,
Συνολικά για τους προορισµούς R02 και R03: 1 000 t,
Προορισµοί 021 και 023:
400 t,
Προορισµοί 064 και 066:
2 000 t,
Προορισµός A97:
300 t.

Σηµ.: 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), όπως έχει τροποποιηθεί.
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 καθορίζονται ως εξής:
R01 Ελβετία, Λιχτενστάιν και κοινότητες Λιβίνιο και Καµπιόνε ντ' Ιτάλια.
R02 Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Μάλτα, Αίγυπτος, Ισραήλ, Λίβανος, Λιβύη, Συρία, Πρώην Ισπανική Σαχάρα, Κύπρος, Ιορδανία, Ιράκ, Ιράν, Υεµένη, Κουβέιτ, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, Οµάν, Μπαχρέιν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ερυθαία, Υπεριορδανία και Λωρίδα της Γάζας, Εσθονία, Λιθουανία,
Λετονία, Πολωνία, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Σλοβενία, Σλοβακία, Νορβηγία, Νήσοι Φερόες, Ισλανδία, Ρωσία, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη,
Κροατία, Σερβία και Μαυροβούνιο, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Αλβανία, Βουλγαρία, Γεωργία, Αρµενία, Αζερµπαϊτζάν,
Μολδαβία, Ουκρανία, Καζακστάν, Τουρκµενιστάν, Ουζµπεκιστάν, Τατζικιστάν, Κιργιστάν.
R03 Κολοµβία, Ισηµερινός, Περού, Βολιβία, Χιλή, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Βραζιλία, Βενεζουέλα, Καναδάς, Μεξικό, Γουατεµάλα, Ονδούρα,
Ελ Σαλβαδόρ, Νικαράγουα, Κόστα Ρίκα, Παναµάς, Κούβα, Βερµούδες, Νότιος Αφρική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ε∆Π Χονκ-Κονγκ, Σιγκαπούρη,
Α40 εξαιρουµένων των ακόλουθων: Ολλανδικές Αντίλλες, Αρούµπα, νήσοι Τερκ και Κάικος, Α11 µε εξαίρεση το Σουρινάµ, τη Γουιάνα και τη
Μαγαδασκάρη.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 802/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Μαΐου 2003
για έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας, νωπά, διατηρηµένα µε
απλή ψύξη ή κατεψυγµένα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 936/97 της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου
1997, για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης των δασµολογικών
ποσοστώσεων για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας νωπά,
διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα και για το κατεψυγµένο
κρέας βουβάλου (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 649/2003 (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 936/97 προβλέπει, στα άρθρα 4
και 5, τους όρους των αιτήσεων και της εκδόσεως των
πιστοποιητικών εισαγωγής των κρεάτων που αναφέρονται
στο άρθρο 2 στοιχείο στ).

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 936/97 που αναφέρθηκε
παραπάνω, στο άρθρο 2 στοιχείο στ), καθόρισε σε
11 500 τόνους την ποσότητα βοείων κρεάτων υψηλής
ποιότητας, νωπών, διατηρηµένων µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένων, καταγωγής και προελεύσεως Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής και Καναδά, που µπορούν να εισαχθούν µε
ειδικούς όρους για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2002
έως τις 30 Ιουνίου 2003.

(3)

Θα πρέπει να υπενθυµιστεί ότι τα πιστοποιητικά που
προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό δύνανται να
χρησιµοποιηθούν καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος τους, µε την
επιφύλαξη των υπαρχόντων καθεστώτων σε κτηνιατρικά
θέµατα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1. Κάθε αίτηση για πιστοποιητικό εισαγωγής που κατατίθεται
από την 1η έως τις 5 Μαΐου 2003 για τα βόεια κρέατα υψηλής
ποιότητας, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα, τα
οποία αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο στ) του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 936/97 ικανοποιείται καθ' ολοκληρίαν.
2. Οι αιτήσεις για πιστοποιητικά µπορούν να κατατεθούν,
σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 936/97, τις
πέντες πρώτες ηµέρες του Ιουνίου 2003 για 10 721,187 τόνους.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 11 Μαΐου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 137 της 28.5.1997, σ. 10.
(2) ΕΕ L 95 της 11.4.2003, σ. 13.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 803/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Απριλίου 2003
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 του Συµβουλίου για την εφαρµογή του συστήµατος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίµπερλυ στο διεθνές εµπόριο ακατέργαστων διαµαντιών
H EΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Κατά την σύνοδο της ολοµέλειας του συστήµατος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίµπερλυ στις 28-30 Απριλίου
2003 συµφωνήθηκε ότι η προεδρία του συστήµατος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίµπερλυ θα πρέπει να εκδώσει
αναθεωρηµένη κατάσταση των συµµετεχόντων µέχρι τις 10
Ιουνίου 2003 και ότι όλοι όσοι περιλαµβάνονται στην εν
λόγω αναθεωρηµένη κατάσταση θα πρέπει να επιβεβαιώσουν
το καθεστώς τους ως συµµετεχόντων ή να ζητήσουν τη
διαγραφή τους µέχρι τις 31 Ιουλίου 2003 µε περαιτέρω
απόφαση της προεδρίας.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 2 του παρόντος
κανονισµού είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής που
αναφέρεται στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2368/
2002,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 του Συµβουλίου για την
εφαρµογή του συστήµατος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίµπερλυ
στο διεθνές εµπόριο ακατέργαστων διαµαντιών (1) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό 762/2003 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 20,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το άρθρο 20 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2368/2002 όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
254/2003 του Συµβουλίου (3), προβλέπει την τροποποίηση
του καταλόγου των συµµετεχόντων στο σύστηµα πιστοποίησης της διαδικασίας Κίµπερλυ, συµπεριλαµβανοµένων
των µελών του ΠΟΕ, και των χωριστών τελωνειακών εδαφών
που πληρούν τις απαιτήσεις του συστήµατος.
Η προεδρία του συστήµατος πιστοποίησης της διαδικασίας
Κίµπερλυ παρείχε, µε την ανακοίνωση της 5ης Μαΐου 2003,
παρείχε ενηµερωµένη κατάσταση των συµµετεχόντων στο
σύστηµα. Η ενηµέρωση της κατάστασης συνίσταται κυρίως
στην προσθήκη ως συµµετεχόντων του Καµερούν, του Μαλί,
της Πολωνίας, της Σλοβενίας, της Τυνησίας και της Τουρκίας και στη διαγραφή της Ρουµανίας από την κατάσταση.
Το παράρτηµα ΙΙ θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί
ανάλογα.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2368/2002, αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός τίθεται σε ισχύ 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, 8 Απριλίου 2003.
Για την Επιτροπή
Christopher PATTEN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 28.
(2) ΕΕ L 109 της 1.5.2003, σ. 10.
(3) ΕΕ L 36 της 11.2.2003, σ. 7.

L 115/54

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9.5.2003

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Κατάλογος συµµετεχόντων στο σύστηµα πιστοποίησης της διαδικασίας Κίµπερλυ και των αρχών που έχουν καθοριστεί δεόντως σύµφωνα µε τα άρθρα 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 και 20
ΑΛΓΕΡΙΑ
ΑΝΓΚΟΛΑ
Ministry of Geology and Mines
Rua Hochi Min
Luanda

ΑΡΜΕΝΙΑ
Department of Gemstones and Jewellery
Ministry of Trade and Economic Development
Yerevan
Armenia

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
— Community Protection Section
Australian Customs Section
Customs House, 5 Constitution Avenue
Canberra ACT 2601
Australia
— Minerals Development Section
Department of Industry, Tourism and Resources
GPO Box 9839
Canberra ACT 2601
Australia

ΚΑΝΑ∆ΑΣ
— ∆ιεθνώς:
Department of Foreign Affairs and International Trade
Peace Building and Human Security Division
Lester B Pearson Tower B — Room: B4-120
125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2
Canada
— Για υπόδειγµα καναδικού πιστοποιητικού ∆Κ:
Stewardship Division
International and Domestic Market Policy Division
Mineral and Metal Policy Branch
Minerals and Metals Sector
Natural Resources Canada
580 Booth Street, 10th Floor, Room: 10A6
Ottawa, Ontario
Canada K1A 0E4
— Γενικές πληροφορίες:
Kimberley Process Office
Minerals and Metals Sector (MMS)
Natural Resources Canada (NRCan)
10th Floor, Area A-7
580 Booth Street
Ottawa, Ontario
Canada K1A 0E4

ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
Department of Finance
Sovetskaja Str., 7
220010 Minsk
Republic of Belarus

ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ
Ministry of Minerals, Energy & Water Resources
PI Bag 0018
Gaborone
Botswana

Independent Diamond Valuators (IDV)
Immeuble SOCIM, 2eme etage
BP 1613 Bangui
Central African Republic

Λαϊκή ∆ηµοκρατία της ΚΙΝΑΣ
Department of Inspection and Quarantine Clearance
General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine(AQSIQ)
9 Madiandonglu
Haidian District, Beijing
People's Republic of China

ΒΡΑΖΙΛΙΑ
Ministry of Mines and Energy
Esplanada dos Ministerios — Bloco “U” — 3° andar
70065 — 900 Brasilia — DF
Brazil

ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ
ΚΑΜΕΡΟΥΝ

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ, Ειδική διοικητική περιοχή της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της
Κίνας
Department of Trade and Industry
Hong Kong Special Administrative Region
Peoples Republic of China
Room 703, Trade and Industry Tower
700 Nathan Road
Kowloon
Hong Kong, China
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ΚΟΝΓΚΟ, Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό
Centre d'Evaluation, d'Expertise et de Certification (CEEC)
17th floor, BCDC Tower
30th June Avenue
Kinshasa
Democratic Republic of Congo

∆ηµοκρατία του ΚΟΝΓΚΟ
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ

Licensing and Administration Office of the Ministry of Economy and
Transport
Margit krt. 85
1024 Budapest
Hungary

ΙΝ∆ΙΑ
The Gem & Jewellery Export Promotion Council
Diamond Plaza, 5th Floor 391-A, Fr D.B. Marg
Mumbai 400 004
India

ΚΥΠΡΟΣ
ΤΣΕΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ministry of Finance
Letenska 15
Prague 1
Czech Republic

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
European Commission
DG External Relations/A/2
B-1049 Brussels
Belgium

ΓΚΑΜΠΟΝ
Ministry of Mines, Energy, Oil and Hydraulic Resources of Gabon
B.P. 576 or 874
Libreville
Gabon

ΓΚΑΝΑ
Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)
Diamond House
Kinbu Road,
P.O. Box M. 108
Accra
Ghana

ΓΟΥΙΝΕΑ
Ministry of Mines and Geology
BP 2696
Conakry
Guinea

ΓΟΥΙΑΝΑ
Geology and Mines Commission
P O Box 1028
Upper Brickdam
Stabroek
Georgetown
Guyana

ΟΥΓΓΑΡΙΑ
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ΙΣΡΑΗΛ
Ministry of Industry and Trade
P.O. Box 3007
52130 Ramat Gan
Israel

ΙΑΠΩΝΙΑ
— United Nations Policy Division
Foreign Policy Bureau
Ministry of Foreign Affairs
2-11-1, Shibakoen Minato-ku
105-8519 Tokyo
Japan
— Mineral and Natural Resources Division
Agency for Natural Resources and Energy
Ministry of Economy, Trade and Industry
1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku
100-8901 Tokyo
Japan
ΚΟΡΕΑ, Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κορέας

∆ηµοκρατία της ΚΟΡΕΑΣ
— UN Division
Ministry of Foreign Affairs and Trade
Government Complex Building
77 Sejong-ro, Jongro-gu
Seoul,
Korea
— Trade Policy Division
Ministry of Commerce, Industry and Enterprise
1 Joongang-dong, Kwacheon-City
Kyunggi-do
Korea
Λαϊκή ∆ηµοκρατία του ΛΑΟΣ
Department of Foreign Trade,
Ministry of Commerce
Vientiane
Laos
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ΛΙΒΑΝΟΣ

Sierra Leone

ΛΕΣΟΘΟ

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Commission of Mines and Geology
P.O. Box 750
Maseru 100
Lesotho

ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ

ΜΑΛΑΙΣΙΑ
Ministry of Trade and Industry
Block 10
Komplek Kerajaan Jalan Duta
50622 Kuala Lumpur
Malaysia
ΜΑΛΙ

9.5.2003

South African Diamond Board
240 Commissioner Street
Johannesburg
South Africa
ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ
Trade Information Service
Sri Lanka Export Development Board
42 Nawam Mawatha
Colombo 2
Sri Lanka

ΜΑΛΤΑ
ΣΟΥΑΖΙΛΑΝ∆Η
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ
Ministry of Commerce and Co-operatives
Import Division
2nd Floor, Anglo-Mauritius House
Intendance Street
Port Louis
Mauritius
ΜΕΞΙΚΟ

Geological Surveys and Mines Department
Box 9, Mbabane
Swaziland
ΕΛΒΕΤΙΑ
State Secretariat for Economic Affairs
Export Control Policy and Sanctions
Effingerstrasse 1
3003 Berne
Switzerland

ΝΑΜΙΜΠΙΑ
Diamond Commission
Ministry of Mines and Energy
Private Bag 13297
Windhoek
Namibia

Χωριστά τελωνειακά εδάφη ΤΑΪΒΑΝ, PENGHU, KINMEN και MATSU
Import and Export office
Licensing and Administration
Board of Foreign Trade
Taiwan

ΝΟΡΒΗΓΙΑ
Ministry of Foreign Affairs
PO Box 8114 Dep.
N-0032 Oslo
Norway
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
Gokhran of Russia
1812 goda ul., 14
121170 Moscow
Russia
ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ
Ministry of Mineral Resources
Youyi Building
Bro okfields
Freetown

ΤΑΝΖΑΝΙΑ
Commission for Minerals
Ministry of Energy and Minerals
PO Box 2000
Dar es Salaam
Tanzania
ΤΑΪΛΑΝ∆Η
Ministry of Commerce
Department of Foreign Trade,
44/100 Thanon Sanam Bin Nam-Nonthaburi
Muang District
Nonthaburi 11000
Thailand
ΤΟΝΓΚΟ
Directorate General — Mines and Geology
B.P. 356
216, Avenue Sarakawa
Lomι
Togo
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ΤΟΥΡΚΙΑ

2201 C St., N.W.
Washington D.C.
United States of America

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

— Ministry of Finance
State Gemological Center
Degtyarivska St. 38-44
Kiev
04119 Ukraine

Ministry of Mines and Energy
Apartado Postal No. 61536 Chacao
Caracas 1006
Av. Libertadores, Edif. PDVSA, Pent House B
La Campina — Caraca
Venezuela

— International Department
Diamond Factory “Kristall”
600 Letiya Street 21
21100 Vinnitsa
Ukraine

ΒΙΕΤΝΑΜ

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
Dubai Metals and Commodities Centre
PO Box 63
Dubai
United Arab Emirates
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
U.S. Department of State

Export-Import Management Department
Ministry of Trade of Vietnam
31 Trang Tien
Hanoi 10.000
Vietnam
ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ
Principal Minerals Development Office
Ministry of Mines and Mining Development
Private Bag 7709, Causeway
Harare
Zimbabwe»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 804/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Μαΐου 2003
για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή των µεταποιηµένων προϊόντων µε
βάση τα σιτηρά και την όρυζα
ακατέργαστη κυτταρίνη, σε λευκώµατα, σε λιπαρές ουσίες ή
σε άµυλο, η περιεκτικότητα δε αυτή είναι ειδικά αντιπροσωπευτική για την ποσότητα του προϊόντος βάσεως που ενσωµατώνεται πράγµατι στο µεταποιηµένο προϊόν.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
(5)

Για τις ρίζες µανιόκας και άλλες ρίζες και κονδύλους, καθώς
και για τα άλευρα αυτών, η οικονοµική πλευρά των εξαγωγών που θα µπορούσαν να σχεδιασθούν, αφού ληφθούν
ιδιαίτερα υπόψη η φύση και η προέλευση των προϊόντων
αυτών, δεν καθιστά προς το παρόν αναγκαίο τον καθορισµό
µιας επιστροφής κατά την εξαγωγή. Για ορισµένα µεταποιηµένα προϊόντα µε βάση τα σιτηρά η ασήµαντη συµµετοχή της Κοινότητας στο διεθνές εµπόριο δεν καθιστά προς
το παρόν αναγκαίο τον καθορισµό µιας επιστροφής κατά
την εξαγωγή.

(6)

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

(7)

Η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται µία φορά το µήνα· ότι
είναι δυνατόν να τροποποιείται ενδιάµεσα.

(8)

Ορισµένα µεταποιηµένα προϊόντα µε βάση τον αραβόσιτο
είναι δυνατόν να υποστούν θερµική επεξεργασία από την
οποία υπάρχει κίνδυνος να οδηγηθούµε στην χορήγηση
επιστροφής που δεν αντιστοιχεί στην ποιότητα του
προϊόντος. Πρέπει να προσδιοριστεί ότι τα προϊόντα αυτά,
τα οποία περιέχουν προζελατινοποιηµένο άµυλο δεν δύναται
να επωφεληθούν των επιστροφών κατά την εξαγωγή.

(9)

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

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς της όρυζας (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 411/2002 της Επιτροπής (4), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 και το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95, η διαφορά µεταξύ των τιµών στη διεθνή αγορά
των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 των κανονισµών αυτών και των τιµών των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα είναι δυνατόν να καλύπτεται από µια επιστροφή κατά
την εξαγωγή.

(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/
95 οι επιστροφές καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη αφενός η κατάσταση και οι προοπτικές εξελίξεως των διαθέσιµων ποσοτήτων των σιτηρών, της όρυζας και των
θραυσµάτων της, καθώς και οι τιµές τους στην αγορά της
Κοινότητας, και αφετέρου οι τιµές των σιτηρών, της όρυζας,
των θραυσµάτων της και των προϊόντων του τοµέα των
σιτηρών στη διεθνή αγορά. Κατά τα ίδια αυτά άρθρα έχει
επίσης σηµασία να εξασφαλισθεί στις αγορές των σιτηρών
και της όρυζας ισορροπία και κανονική εξέλιξη των τιµών
και των συναλλαγών και επιπλέον να ληφθεί υπόψη η οικονοµική πλευρά των σχεδιαζόµενων εξαγωγών και η ανάγκη
για αποφυγή διαταραχών στην αγορά της Κοινότητας.

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1518/95 της Επιτροπής ( ) σχετικά
µε το καθεστώς της εισαγωγής και εξαγωγής µεταποιηµένων
προϊόντων µε βάση τα σιτηρά και την όρυζα, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2993/95 (6), όριζει,
στο άρθρο 4, τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να
ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισµό της επιστροφής για
τα προϊόντα αυτά.

(3)

Πρέπει να κλιµακωθεί η επιστροφή που παρέχεται σε
ορισµένα µεταποιηµένα προϊόντα σε συνάρτηση, ανάλογα µε
τα προϊόντα, µε την περιεκτικότητά τους σε τέφρες, σε

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
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ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της 1.7.1992, σ. 21.
193 της 29.7.2000, σ. 1.
329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
147 της 30.6.1995, σ. 55.
312 της 23.12.1995, σ. 25.

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92 και στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95 και υπάγονται στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1518/95 καθορίζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα του
παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 9 Μαΐου 2003.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2003, για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή των µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα σιτηρά και την όρυζα
Κωδικός προϊόντος

1102 20 10 9200
1102 20 10 9400
1102 20 90 9200
1102 90 10 9100
1102 90 10 9900
1102 90 30 9100
1103 19 40 9100
1103 13 10 9100
1103 13 10 9300
1103 13 10 9500
1103 13 90 9100
1103 19 10 9000
1103 19 30 9100
1103 20 60 9000
1103 20 20 9000
1104 19 69 9100
1104 12 90 9100
1104 12 90 9300
1104 19 10 9000
1104 19 50 9110
1104 19 50 9130
1104 29 01 9100
1104 29 03 9100
1104 29 05 9100
1104 29 05 9300
1104 22 20 9100
1104 22 30 9100
1104 23 10 9100

(1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(1)
(1)

Προορισµός

Μονάδα
µέτρησης

Επιστροφή

C11
C11
C11
C17
C17
C18
C16
C19
C19
C19
C14
C16
C14
C20
C17
C14
C13
C13
C13
C14
C14
C14
C14
C14
C14
C13
C13
C14

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

35,35
30,30
30,30
17,09
11,62
0,00
0,00
45,45
35,35
30,30
30,30
31,89
17,65
0,00
11,62
17,09
0,00
0,00
0,00
40,40
32,83
17,09
17,09
22,78
18,22
0,00
0,00
37,88

Κωδικός προϊόντος

1104 23 10 9300
1104 29 11 9000
1104 29 51 9000
1104 29 55 9000
1104 30 10 9000
1104 30 90 9000
1107 10 11 9000
1107 10 91 9000
1108 11 00 9200
1108 11 00 9300
1108 12 00 9200
1108 12 00 9300
1108 13 00 9200
1108 13 00 9300
1108 19 10 9200
1108 19 10 9300
1109 00 00 9100
1702 30 51 9000 (2)
1702 30 59 9000 (2)
1702 30 91 9000
1702 30 99 9000
1702 40 90 9000
1702 90 50 9100
1702 90 50 9900
1702 90 75 9000
1702 90 79 9000
2106 90 55 9000

Προορισµός

Μονάδα
µέτρησης

Επιστροφή

C14
C13
C13
C13
C13
C14
C21
C21
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

29,04
0,00
0,00
0,00
0,00
6,31
0,00
20,27
0,00
0,00
40,40
40,40
40,40
40,40
51,68
51,68
0,00
39,58
30,30
39,58
30,30
30,30
39,58
30,30
41,47
28,79
30,30

(1) ∆εν χορηγείται καµία επιστροφή στα προϊόντα που έχουν υποστεί θερµική επεξεργασία η οποία συνεπάγεται προζελατινοποίηση του αµύλου.
(2) Οι επιστροφές χορηγούνται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2730/75 του Συµβουλίου (ΕΕ L 281 της 1.11.1975, σ. 20), όπως τροποποιήθηκε.

ΝΒ: 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), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1779/2002 (ΕΕ L 269 της 5.10.2002, σ. 6).
Οι λοιποί προορισµοί ορίζονται ως εξής:
C10 Όλοι οι προορισµοί, εκτός από την
C11 Όλοι οι προορισµοί, εκτός από την
C12 Όλοι οι προορισµοί, εκτός από την
C13 Όλοι οι προορισµοί, εκτός από την
C14 Όλοι οι προορισµοί, εκτός από την
C15 Όλοι οι προορισµοί, εκτός από την
C16 Όλοι οι προορισµοί, εκτός από την
C17 Όλοι οι προορισµοί, εκτός από την
C18 Όλοι οι προορισµοί, εκτός από την
C19 Όλοι οι προορισµοί, εκτός από την
C20 Όλοι οι προορισµοί, εκτός από την
C21 Όλοι οι προορισµοί, εκτός από την

Εσθονία.
Εσθονία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Σλοβενία.
Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λετονία και την Πολωνία.
Εσθονία, την Ουγγαρία και τη Λιθουανία.
Εσθονία και την Ουγγαρία.
Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία και την Πολωνία.
Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λετονία και την Λιθουανία.
Βουλγαρία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Σλοβενία.
Βουλγαρία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία και τη Σλοβενία.
Εσθονία, την Ουγγαρία και τη Σλοβενία.
Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία και την Ρουµανία.
Βουλγαρία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λιθουανία, τη Ρουµανία και την Σλοβενία.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 805/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Μαΐου 2003
για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή των σύνθετων ζωοτροφών µε βάση
τα σιτηρά
σιτηρά» που θα είναι τα επιλεγµένα προϊόντα σιτηρών εκτός
από τον αραβόσιτο και τα παραγόµενα από αυτόν προϊόντα.
Πρέπει να χορηγηθεί επιστροφή βάσει της ποσότητας των
προϊόντων σιτηρών που υπάρχουν στις σύνθετες ζωοτροφές.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,

(4)

Για τον καθορισµό του ποσού της επιστροφής, λαµβάνονται,
επίσης, υπόψη οι δυνατότητες και οι όροι πωλήσεως των εν
λόγω προϊόντων στη διεθνή αγορά, η ανάγκη αποφυγής διαταραχών στην αγορά της Κοινότητας και η οικονοµική
πλευρά των σχεδιαζοµένων εξαγωγών.

(5)

Εντούτοις, για τον καθορισµό της επιστροφής είναι σκόπιµο
στην παρούσα κατάσταση να βασισθούµε στη διαπιστωµένη
διαφορά, στην κοινοτική και τη διεθνή αγορά, του κόστους
των πρώτων υλών που χρησιµοποιούνται γενικά για την
παρασκευή σύνθετων ζωοτροφών, πράγµα το οποίο θα
επιτρέψει να ληφθεί καλύτερα υπόψη η οικονοµική πραγµατικότητα σε σχέση µε τις εξαγωγές των προϊόντων αυτών.

(6)

Η επιστροφή καθορίζεται µία φορά το µήνα· ότι είναι δυνατόν να τροποποιείται ενδιάµεσα.

(7)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

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

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1517/95 της Επιτροπής, της 29ης
Ιουνίου 1995, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 σχετικά µε το καθεστώς εισαγωγών και εξαγωγών που εφαρµόζεται στις σύνθετες ζωοτροφές µε βάση τα σιτηρά και την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1162/95 περί ειδικών λεπτοµερειών εφαρµογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και
εξαγωγής στον τοµέα των σιτηρών και του ρυζιού (3)
καθορίζει στο άρθρο 2 τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει
να ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισµό της επιστροφής
για τα προϊόντα αυτά.

(3)

Για τον υπολογισµό αυτό λαµβάνεται επίσης υπόψη η
περιεκτικότητα σε προϊόντα σιτηρών. Για την απλούστευση
των διαδικασιών, πρέπει να καταβάλλεται η επιστροφή για
δύο κατηγορίες «προϊόντων σιτηρών» κυρίως για τον αραβόσιτο, το κατεξοχήν χρησιµοποιούµενο σιτηρό για την παρασκευή των εξαγοµένων συνθέτων ζωοτροφών και τα
προϊόντα που παράγονται από αυτό και για τα «άλλα

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των σύνθετων ζωοτροφών που
αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 και υπάγονται
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1517/95 καθορίζονται σύµφωνα µε το
παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 9 Μαΐου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.
(2) ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 1.
(3) ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 51.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2003, για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή των συνθέτων ζωοτροφών µε βάση τα σιτηρά
Κωδικός προϊόντος που επωφελείται των επιστροφών κατά την εξαγωγή:
2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.
Προϊόντα σιτηρών

Αραβόσιτος και προϊόντα αραβοσίτου:

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Ποσό της επιστροφής

C10

EUR/t

25,25

C10

EUR/t

5,70

Κωδικοί ΣΟ 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13,
1103 29 40,
1104 19 50,
1104 23,
1904 10 10
Προϊόντα σιτηρών εκτός του αραβοσίτου και των προϊόντων αραβοσίτου

Σηµ.: 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), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι λοιποί προορισµοί ορίζονται ως εξής:
C10 Όλοι οι προορισµοί πλην της Εσθονίας.
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Ο∆ΗΓΙΑ 2003/20/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 8ης Απριλίου 2003
για την τροποποίηση της οδηγίας 91/671/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των
κρατών µελών σχετικά µε την υποχρεωτική χρησιµοποίηση της ζώνης ασφαλείας στα οχήµατα κάτω των
3,5 τόνων
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(5)

Με την απόφαση 97/836/ΕΚ του Συµβουλίου (7), η Κοινότητα προσχώρησε στη συµφωνία της Οικονοµικής Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ) σχετικά
µε την έκδοση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για τα τροχοφόρα οχήµατα, τον εξοπλισµό και τα εξαρτήµατα που µπορούν να τοποθετούνται ή να χρησιµοποιούνται στα τροχοφόρα οχήµατα και τους όρους αµοιβαίας αναγνώρισης των
επικυρώσεων που χορηγούνται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές αυτές.

(6)

Με την προσχώρησή της στην εν λόγω συµφωνία, η Κοινότητα αποδέχθηκε έναν συγκεκριµένο κατάλογο κανονισµών που έχουν θεσπισθεί βάσει της συµφωνίας αυτής,
ιδίως τον κατάλογο για την επικύρωση των συστηµάτων
συγκράτησης για παιδιά που ταξιδεύουν µε οχήµατα µε
κινητήρα.

(7)

Μολονότι ο αριθµός των παιδιών που τραυµατίζονται θανάσιµα σε τροχαία ατυχήµατα είναι σχετικά µικρός σε
σύγκριση µε τον αριθµό των παιδιών που πέφτουν θύµατα
θανατηφόρων ατυχηµάτων κυκλοφορώντας πεζή ή µε ποδήλατο, είναι σκόπιµο να ενισχυθούν οι κοινοί κανόνες σχετικά
µε την προστασία των παιδιών. Ειδικότερα, η έρευνα έχει
δείξει ότι η χρησιµοποίηση των συστηµάτων συγκράτησης
για παιδιά µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στο να περιορισθεί η σοβαρότητα του τραυµατισµού σε περίπτωση
οδικού ατυχήµατος και ότι ένα παιδί που ταξιδεύει και δεν
συγκρατείται διατρέχει κίνδυνο τραυµατισµού, ο οποίος
είναι µεγαλύτερος και σοβαρότερος από ό,τι θα ήταν για
ένα παιδί που συγκρατείται.

(8)

Ωστόσο, θα πρέπει τα κράτη µέλη, µετά από συγκατάθεση
της Επιτροπής, να µπορούν να επιτρέπουν ορισµένες εξαιρέσεις για τη µεταφορά, στο έδαφός τους, προκειµένου να
αντιµετωπίζουν ορισµένες πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις· εξάλλου, τα κράτη µέλη θα πρέπει να λαµβάνουν τα απαραίτητα
µέτρα για να αποφεύγονται τυχόν καταχρήσεις.

(9)

∆εδοµένου ότι τα οχήµατα των κατηγοριών Μ2 και Μ3
εξοπλίζονται ολοένα και περισσότερο µε ζώνες ασφαλείας
σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επιτροπής 96/36/ΕΚ (8), 96/
37/ΕΚ (9) και 96/38/ΕΚ (10), κρίνεται εύλογο να απαιτείται
από τους καθήµενους επιβάτες να τις χρησιµοποιούν. Οι
επιβάτες οχηµάτων των κατηγοριών αυτών θα πρέπει να
ενηµερώνονται για την υποχρέωση να χρησιµοποιούν τις
ζώνες ασφαλείας τους όταν το όχηµα είναι εν κινήσει.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 71 παράγραφος 1,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Aποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 153 της συνθήκης προβλέπει ιδίως ότι η Κοινότητα, προκειµένου να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή, συµβάλλει στην προστασία της
υγείας, της ασφάλειας και των οικονοµικών συµφερόντων
των καταναλωτών.

(2)

Στο ψήφισµά του της 13ης Μαρτίου 1984 (4), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έθεσε ως µέτρο προτεραιότητας την
υποχρεωτική χρησιµοποίηση της ζώνης ασφαλείας σε όλες
τις οδούς, τόσο στις πόλεις όσο και στην ύπαιθρο. Στο
ψήφισµά του της 18ης Φεβρουαρίου 1986 (5), τόνισε ότι
είναι αναγκαίο να καταστεί υποχρεωτική η χρησιµοποίηση
των ζωνών ασφαλείας για όλους τους επιβάτες, συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών, εκτός των επιβατών οχηµάτων
δηµοσίας χρήσεως.

(3)

(4)

Η οδηγία 91/671/ΕΟΚ του Συµβουλίου (6) προβλέπει την
υποχρεωτική χρησιµοποίηση συστηµάτων συγκράτησης για
παιδιά σε καθίσµατα τα οποία είναι εξοπλισµένα µε ζώνες
ασφαλείας. Η εν λόγω οδηγία δεν προσδιορίζει ποιος είναι ο
ενδεδειγµένος τύπος συστήµατος συγκράτησης και επιτρέπει
στα παιδιά να ταξιδεύουν χωρίς να συγκρατούνται µε
κατάλληλη διάταξη, εφόσον αυτή δεν διατίθεται.
Απαιτείται αυστηρότερη επιβολή της χρησιµοποίησης
τέτοιων συστηµάτων και, κατά συνέπεια, αυστηρότερη
τήρηση της αρχής της υποχρεωτικής χρησιµοποίησης που
αναφέρεται στο άρθρο 2 δεύτερο εδάφιο της εν λόγω οδηγίας.

(1) ΕΕ C 96 Ε της 27.3.2001, σ. 330.
(2) ΕΕ C 260 της 17.9.2001, σ. 30.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Μαΐου 2001 (ΕΕ C 47
E της 21.2.2002, σ. 156), κοινή θέση του Συµβουλίου της 14ης
Νοεµβρίου 2002 (ΕΕ C 299 Ε της 3.12.2002, σ. 38) και απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2003 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(4) ΕΕ C 104 της 16.4.1984, σ. 38.
(5) ΕΕ C 68 της 24.3.1986, σ. 35.
(6) ΕΕ L 373 της 31.12.1991, σ. 26.

(7) ΕΕ L 346 της 17.12.1997, σ. 78.
(8) Οδηγία 96/36/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 1996, για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 77/541/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τις ζώνες ασφαλείας και τα συστήµατα συγκράτησης
των µηχανοκίνητων οχηµάτων (ΕΕ L 178 της 17.7.1996, σ. 15).
(9) Οδηγία 96/37/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 1996, για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 74/408/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τον εσωτερικό εξοπλισµό των µηχανοκίνητων οχηµάτων
(αντοχή των καθισµάτων και των αγκυρώσεών τους) (ΕΕ L 186 της
25.7.1996, σ. 28).
(10) Οδηγία 96/38/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 1996, για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 76/115/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών των
αναφεροµένων στις αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας των οχηµάτων µε
κινητήρα (ΕΕ L 187 της 26.7.1996, σ. 95).
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∆εν υπάρχουν προς το παρόν αναγνωρισµένες σε κοινοτικό
επίπεδο µελέτες σχετικά µε τη χρησιµοποίηση συστηµάτων
ασφαλείας για τα παιδιά κάτω των τριών ετών στα οχήµατα
των κατηγοριών Μ2 και Μ3. Θα πρέπει, λοιπόν, δεδοµένης
της σηµασίας που έχει η προστασία των παιδιών κατά παντός τύπου ατυχήµατος, να πραγµατοποιεί η Επιτροπή
τέτοιου είδους µελέτες µε σκοπό τον καθορισµό του
καταλληλότερου κοινοτικού καθεστώτος που θα εφαρµόζεται για τα παιδιά που µεταφέρονται µε τα εν λόγω οχήµατα.
Ωστόσο, µέχρις ότου ολοκληρωθούν οι µελέτες αυτές, θα
πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη µέλη να επιλέγουν το εφαρµοστέο καθεστώς.

(11)

Η τεχνική εξέλιξη στον τοµέα των συστηµάτων ασφαλείας
σηµειώνει συνεχή πρόοδο. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιµο να
προβλεφθεί µηχανισµός τεχνικής προσαρµογής.

(12)

Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας
θα πρέπει να θεσπισθούν 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),

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Η οδηγία 91/671/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «Οδηγία του
Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 1991, για την υποχρεωτική
χρησιµοποίηση ζωνών ασφαλείας και συστηµάτων συγκράτησης
για παιδιά στα οχήµατα».
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δ) οµάδα II για παιδιά που ζυγίζουν από 15 έως 25 kg,
ε) οµάδα III για παιδιά που ζυγίζουν από 22 έως 36 kg.
4.
Τα συστήµατα συγκράτησης για παιδιά υποδιαιρούνται σε
δύο κλάσεις:
α) την κλάση ολοκληρωµένου τύπου, η οποία περιλαµβάνει
συνδυασµό ιµάντων ή εύκαµπτων κατασκευαστικών στοιχείων
µε πόρπη ασφάλισης, συστήµατα ρύθµισης, εξαρτήµατα πρόσδεσης, και, σε ορισµένες περιπτώσεις, συµπληρωµατικό
κάθισµα ή/και σύστηµα προστασίας από τις κρούσεις που
µπορεί να αγκυρώνεται µε δικό του ενσωµατωµένο ιµάντα ή
ιµάντες·
β) την κλάση µη ολοκληρωµένου τύπου, η οποία περιλαµβάνει
µερικό σύστηµα συγκράτησης το οποίο, όταν χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε ζώνη ασφαλείας ενηλίκων που προσδένει το σώµα του παιδιού ή συγκρατεί το σύστηµα όπου
έχει τοποθετηθεί το παιδί, αποτελεί πλήρες σύστηµα
συγκράτησης για παιδιά.
(*) Οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών
µελών που αφορούν στην έγκριση των οχηµάτων µε
κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους (ΕΕ L 42 της
23.2.1970, σ. 1)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2001/116/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 18 της
21.1.2002, σ. 1).
(**) Οδηγία 77/541/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου
1977, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών
µελών των αναφεροµένων στις ζώνες ασφαλείας και στα
συστήµατα συγκρατήσεως των οχηµάτων µε κινητήρα (ΕΕ L
220 της 29.8.1977, σ. 95)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 2000/3/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L
53 της 25.2.2000, σ. 1).»

2. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 1
1.
Η παρούσα οδηγία ισχύει για όλα τα οχήµατα µε κινητήρα
των κατηγοριών Μ1, Μ2, Μ3 και Ν1, Ν2 και Ν3, όπως αυτές
ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ (*), τα
οποία προορίζονται για οδική κυκλοφορία, έχουν τουλάχιστον
τέσσερις τροχούς και αναπτύσσουν, εκ κατασκευής, µέγιστη
ταχύτητα άνω των 25 km/h.
2.

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας:

— οι ορισµοί των συστηµάτων ασφαλείας, στα οποία συµπεριλαµβάνονται οι ζώνες ασφαλείας και τα συστήµατα
συγκράτησης για παιδιά, σχετικά µε τα οχήµατα των κατηγοριών Μ1 και Ν1, και των κατασκευαστικών στοιχείων
αυτών, είναι οι ορισµοί που περιέχει το παράρτηµα Ι της
οδηγίας 77/541/ΕΟΚ (**),

3. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 2
1.
α)

Οχήµατα των κατηγοριών Μ1, Ν1, Ν2 και Ν3:
i) Για τα εν κυκλοφορία οχήµατα των κατηγοριών Μ1, N1,
N2 και Ν3, τα κράτη µέλη απαιτούν όλοι οι επιβαίνοντες να χρησιµοποιούν τα συστήµατα ασφαλείας των
οχηµάτων.

— µε την έκφραση “µε µέτωπο προς τα πίσω”, νοείται το κάθισµα να είναι γυρισµένο αντίθετα από την κανονική κατεύθυνση κίνησης του οχήµατος.

Τα παιδιά ύψους κάτω των 150 cm που επιβαίνουν στα
οχήµατα των κατηγοριών Μ1, N1, N2 και Ν3, που είναι
εξοπλισµένα µε συστήµατα ασφαλείας, πρέπει να συγκρατούνται µε σύστηµα συγκράτησης για παιδιά ολοκληρωµένου τύπου ή µη ολοκληρωµένου τύπου, κατά την
έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 4 στοιχεία α) και β),
προσαρµοσµένου στο βάρος του παιδιού σύµφωνα µε το
άρθρο 1 παράγραφος 3.

3.
Τα συστήµατα συγκράτησης για παιδιά εντάσσονται σε
πέντε “οµάδες µάζας”:

Στα οχήµατα των κατηγοριών Μ1, Ν1, Ν2 και Ν3 που
δεν είναι εξοπλισµένα µε συστήµατα ασφαλείας:

α) οµάδα 0 για παιδιά που ζυγίζουν κάτω των 10 kg,
β) οµάδα 0+ για παιδιά που ζυγίζουν κάτω των 13 kg,
γ) οµάδα I για παιδιά που ζυγίζουν από 9 έως 18 kg,
(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

— τα παιδιά κάτω των τριών ετών δεν µπορούν να ταξιδεύουν,
— τα παιδιά άνω των τριών ετών και ύψους κάτω των
150 cm, µε την επιφύλαξη του σηµείου ii), πρέπει
να καταλαµβάνουν κάθισµα πλην του εµπροσθίου.
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ii) Τα κράτη µέλη δύνανται να επιτρέπουν, στο έδαφός
τους, τα παιδιά ύψους κάτω των 150 cm αλλά τουλάχιστον 135 cm να συγκρατούνται από ζώνη ασφαλείας
για ενηλίκους. Τα εν λόγω όρια ύψους επανεξετάζονται
µε τη διαδικασία του άρθρου 7β παράγραφος 2.
iii) Τα κράτη µέλη δύνανται ωστόσο να επιτρέπουν, στο
έδαφός τους, τα παιδιά που αναφέρονται στα σηµεία i)
και ii), να µην συγκρατούνται από σύστηµα συγκράτησης
για παιδιά όταν ταξιδεύουν µε ταξί. Ωστόσο, όταν τα εν
λόγω παιδιά ταξιδεύουν µε ταξί που δεν διαθέτει
σύστηµα συγκράτησης, πρέπει να καταλαµβάνουν κάθισµα εκτός από τα εµπρόσθια.
β) Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιµοποιούν σύστηµα
συγκράτησης µε µέτωπο προς τα πίσω σε θέση επιβάτη η
οποία προστατεύεται µε µετωπικό αερόσακο, εκτός εάν ο
αερόσακος αυτός έχει απενεργοποιηθεί, συµπεριλαµβανοµένης της περίπτωσης κατά την οποία ο αερόσακος αυτός
απενεργοποιείται αυτοµάτως κατά τρόπο επαρκή.
γ) Οποιοδήποτε χρησιµοποιούµενο σύστηµα συγκράτησης για
παιδιά πρέπει να είναι σύµφωνο µε τα πρότυπα του κανονισµού 44/03 της ΟΕΕ-ΟΗΕ ή της οδηγίας 77/541/ΕΟΚ ή µε
κάθε άλλη µεταγενέστερη προσαρµογή του εν λόγω κανονισµού ή της εν λόγω οδηγίας.
δ) Έως τις 9 Μαΐου 2008, τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν τη χρησιµοποίηση συστηµάτων συγκράτησης για
παιδιά, τα οποία να έχουν επικυρωθεί σύµφωνα µε τις
ισχύουσες εθνικές προδιαγραφές στο κράτος µέλος κατά την
ηµεροµηνία θέσης σε λειτουργία του συστήµατος ή σύµφωνα
µε εθνικά πρότυπα ισοδύναµα προς τον κανονισµό 44/03
της ΟΕΕ-ΟΗΕ ή προς την οδηγία 77/541/ΕΟΚ.
2.

Οχήµατα των κατηγοριών Μ2 και Μ3:

α) Για τα εν κυκλοφορία οχήµατα των κατηγοριών Μ2 και Μ3,
τα κράτη µέλη απαιτούν από όλους τους επιβάτες τριών
ετών και άνω να χρησιµοποιούν, όταν κάθονται, τα συστήµατα ασφαλείας µε τα οποία είναι εξοπλισµένα τα οχήµατα.
Τα συστήµατα συγκράτησης για παιδιά επικυρώνονται
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 στοιχεία γ) και δ).
β) Οι επιβάτες οχηµάτων των κατηγοριών Μ2 και Μ3 πρέπει να
ενηµερώνονται ότι είναι υποχρεωτικό να προσδένονται εφόσον κάθονται και το όχηµα είναι εν κινήσει. Πρέπει να
ενηµερώνονται σχετικά µε έναν τουλάχιστον από τους κάτωθι
τρόπους:
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5. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 6
Τα κράτη µέλη δύνανται, για τη µεταφορά στο έδαφός τους,
µετά από συγκατάθεση της Επιτροπής, να χορηγούν εξαιρέσεις
διαφορετικές από εκείνες που προβλέπονται στο άρθρο 5 προκειµένου:
— να λαµβάνονται υπόψη ειδικές φυσικές συνθήκες, ή ειδικές
περιστάσεις περιορισµένης διάρκειας,
— να επιτρέπεται η αποτελεσµατική άσκηση ορισµένων επαγγελµατικών δραστηριοτήτων,
— να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία των δραστηριοτήτων
που συνδέονται µε υπηρεσίες δηµόσιας τάξης, ασφάλειας ή
αντιµετώπισης επειγόντων περιστατικών,
— να επιτρέπεται, όταν η εγκατάσταση δύο συστηµάτων
συγκράτησης για παιδιά στο πίσω µέρος των οχηµάτων των
κατηγοριών Μ1 και Ν1 εµποδίζει, λόγω έλλειψης χώρου,
την εγκατάσταση ενός τρίτου συστήµατος, ένα τρίτο παιδί,
ηλικίας τριών ετών και άνω και ύψους κάτω των 150 cm,
να συγκρατείται από ζώνη για ενήλικες,
— να επιτρέπεται, στις θέσεις εκτός από τα εµπρόσθια καθίσµατα οχήµατος των κατηγοριών Μ1 και Ν1, όταν πρόκειται για περιστασιακή µεταφορά σε µικρή απόσταση και δεν
διατίθεται στο όχηµα κανένα σύστηµα συγκράτησης για
παιδιά ή εάν διατίθενται τέτοια συστήµατα αλλά όχι σε
επαρκή αριθµό, τα παιδιά ηλικίας τριών ετών και άνω να
συγκρατούνται από ζώνη ασφαλείας για ενήλικες,
— να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες κυκλοφορίας
των οχηµάτων των κατηγοριών Μ2 και Μ3 που προορίζονται για τις τοπικές µεταφορές και κυκλοφορούν σε αστικές
περιοχές ή σε οικισµούς ή στα οποία επιτρέπονται θέσεις
ορθίων.»
6. Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:
«Άρθρο 6α
Τα κράτη µέλη δύνανται, µετά από συγκατάθεση της Επιτροπής,
να χορηγούν προσωρινές εξαιρέσεις πέραν εκείνων που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6, µε σκοπό να επιτρέπεται η µεταφορά,
τηρουµένων των ρυθµίσεων του οικείου κράτους µέλους και για
τη διενέργεια τοπικών µεταφορών, ιδίως σχολικών µεταφορών,
µε οχήµατα των κατηγοριών Μ2 και Μ3, αριθµού καθηµένων
παιδιών µεγαλύτερου από τον αριθµό των διαθέσιµων θέσεων
καθηµένων οι οποίες είναι εξοπλισµένες µε ζώνες.
Η διάρκεια ισχύος των εξαιρέσεων αυτών, που καθορίζεται από
το κράτος µέλος, δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη από τις
9 Μαΐου 2003.

— από τον οδηγό,

Άρθρο 6β

— από τον συνοδηγό ή το πρόσωπο που έχει ορισθεί αρχηγός της οµάδας,

Τα κράτη µέλη δύνανται να χορηγούν, για τις µεταφορές στο
έδαφός τους, προσωρινές εξαιρέσεις πέραν εκείνων που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6, προκειµένου να επιτρέπεται,
τηρουµένων των ρυθµίσεων του οικείου κράτους µέλους, να
µεταφέρονται, σε θέσεις εκτός από τα εµπρόσθια καθίσµατα των
οχηµάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1, περισσότερα άτοµα από
τις διαθέσιµες θέσεις καθηµένων οι οποίες είναι εξοπλισµένες µε
ζώνες ή συστήµατα συγκράτησης.

— µε οπτικοακουστικά µέσα (π.χ. βίντεο),
— µε πινακίδες ή/και το εικονόγραµµα που καθορίζουν τα
κράτη µέλη σύµφωνα µε το κοινοτικό υπόδειγµα που
απεικονίζεται στο παράρτηµα, ευκρινώς τοποθετηµένα σε
κάθε θέση καθηµένου.»
4. Το άρθρο 4 απαλείφεται.

Η διάρκεια ισχύος των εξαιρέσεων αυτών, που καθορίζεται από
το κράτος µέλος, δεν µπορεί να υπερβαίνει τα έξι έτη από τις 9
Μαΐου 2003.»
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Άρθρο 2

7. Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:
«Άρθρο 7α
1.
Προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη η τεχνική πρόοδος, τα
άρθρα 2 και 6 µπορούν να προσαρµόζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 7β παράγραφος 2.
2.
Η Επιτροπή συνεχίζει να µελετά τα καταλληλότερα συστήµατα ασφαλείας για την προστασία όλων των επιβατών από
κάθε είδους ατύχηµα. Υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και στο Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε τα αποτελέσµατα των εν
λόγω µελετών καθώς και µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, ιδίως σχετικά µε τις εξαιρέσεις που χορηγούν τα κράτη
µέλη κατ' εφαρµογή του άρθρου 6, ώστε να αξιολογηθεί η σκοπιµότητα ενίσχυσης των µέτρων ασφαλείας και η αναγκαιότητα
µεγαλύτερης εναρµόνισης. Εάν παραστεί ανάγκη, µε βάση την
έκθεση αυτή, η Επιτροπή υποβάλλει τις κατάλληλες προτάσεις.

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 9 Μαΐου 2006. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή
κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς διατάξεις για
την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη.
Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 7β
1.

Το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, καθορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Άρθρο 4

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.
Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*),
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

9.5.2003

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Λουξεµβούργο, 8 Απριλίου 2003.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
8. Προστίθεται το παράρτηµα το οποίο περιέχεται στο παράρτηµα
της παρούσας οδηγίας.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

Γ. ∆ΡΥΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΜΦΑΝΩΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΜΕΝΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Μ2 ΚΑΙ Μ3, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 91/671/ΕΟΚ
(Χρώµα: λευκή παράσταση σε µπλε φόντο)

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

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 6ης Φεβρουαρίου 2003
σχετικά µε τη σύναψη συµφωνίας υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και της Μάλτας, µε την οποία προσαρτάται στη συµφωνία σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και της Μάλτας πρόσθετο πρωτόκολλο για την αµοιβαία διοικητική συνδροµή σε τελωνειακά ζητήµατα
(2003/315/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

την πρόταση της Επιτροπής (1),

Η συµφωνία υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Μάλτας, µε την οποία προστίθεται στη
συµφωνία σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
Μάλτας πρωτόκολλο για την αµοιβαία διοικητική συνδροµή σε
τελωνειακά ζητήµατα, εγκρίνεται εξ ονόµατος της Κοινότητας.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Το κείµενο της συµφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

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,

(1)

(2)

(3)

Για να καταστεί δυνατή η αµοιβαία διοικητική συνδροµή
µεταξύ των δύο συµβαλλοµένων µερών σε τελωνειακά
ζητήµατα, όπως προβλέπεται στη συµφωνία σύνδεσης
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Μάλτας (2) που
τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 1971, κρίνεται αναγκαία η
προσθήκη πρωτοκόλλου στην εν λόγω συµφωνία.
Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή διαπραγµατεύθηκε, εξ ονόµατος της Κοινότητας, διµερή συµφωνία υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών.
Η συµφωνία υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών θα πρέπει να
εγκριθεί εξ ονόµατος της Κοινότητας,

(1) EE C 45 E της 25.2.2003, σ. 90.
(2) ΕΕ L 61 της 14.3.1971, σ. 1.

Άρθρο 2
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το πρόσωπο που είναι αρµόδιο να υπογράψει τη συµφωνία, δεσµεύοντας
την Κοινότητα.
Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Μάλτας για την προσθήκη στη συµφωνία σύνδεσης µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της Μάλτας πρωτοκόλλου σχετικά µε την αµοιβαία διοικητική συνδροµή σε τελωνειακά ζητήµατα
A. Επιστολή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 2003.
Κύριε,
Έχω την τιµή να αναφερθώ στις διαπραγµατεύσεις που διεξήχθησαν µεταξύ των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Μάλτας για τη σύναψη συµφωνίας σχετικά µε την αµοιβαία διοικητική συνδροµή σε τελωνειακά
ζητήµατα µε την προσθήκη πρωτοκόλλου στη συµφωνία σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της Μάλτας, που υπεγράφη στη Βαλέτα στις 5 ∆εκεµβρίου 1970.
Το πρωτόκολλο αυτό, το κείµενο του οποίου επισυνάπτεται, θα αποτελέσει αναπόσπαστο µέρος της συµφωνίας
σύνδεσης και θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ηµέρα του δεύτερου µήνα µετά τη σύναψη της παρούσας συµφωνίας
υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών.
Παρακαλώ να µου επιβεβαιώσετε τη συµφωνία της Μάλτας µε τα προαναφερόµενα.
Με εκτίµηση,
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
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B. Επιστολή της Μάλτας
Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 2003.
Κύριε,
Έχω την τιµή να σας γνωρίσω ότι έλαβα επιστολή σας µε σηµερινή ηµεροµηνία και το ακόλουθο περιεχόµενο:
«Έχω την τιµή να αναφερθώ στις διαπραγµατεύσεις που διεξήχθησαν µεταξύ των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και της Μάλτας για τη σύναψη συµφωνίας σχετικά µε την αµοιβαία διοικητική συνδροµή σε τελωνειακά ζητήµατα µε την προσθήκη πρωτοκόλλου στη συµφωνία σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της Μάλτας, που υπεγράφη στη Βαλέτα στις 5 ∆εκεµβρίου 1970.
Το πρωτόκολλο αυτό, το κείµενο του οποίου επισυνάπτεται, θα αποτελέσει αναπόσπαστο µέρος της συµφωνίας σύνδεσης και θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ηµέρα του δεύτερου µήνα µετά τη σύναψη της παρούσας συµφωνίας υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών.
Παρακαλώ να µου επιβεβαιώσετε τη συµφωνία της Μάλτας µε τα προαναφερόµενα.»
Είµαι σε θέση να επιβεβαιώσω τη συµφωνία της Μάλτας µε τα προαναφερόµενα.
Με εκτίµηση,
Για την κυβέρνηση της Μάλτας
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
για την αµοιβαία διοικητική συνδροµή σε τελωνειακά ζητήµατα
Άρθρο 1
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήµατος, νοούνται ως:
α) «τελωνειακή νοµοθεσία», οι νοµικές και κανονιστικές διατάξεις
που έχουν θεσπιστεί από την Επιτροπή ή τη Μάλτα και διέπουν
την εισαγωγή, την εξαγωγή και τη διαµετακόµιση εµπορευµάτων
και την υπαγωγή αυτών σε άλλο τελωνειακό καθεστώς ή διαδικασία, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων απαγόρευσης, περιορισµού και ελέγχου·
β) «αιτούσα αρχή» η αρµόδια διοικητική αρχή, η οποία ορίζεται
από συµβαλλόµενο µέρος για τον συγκεκριµένο σκοπό και η
οποία υποβάλλει αίτηση συνδροµής βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου·
γ) «αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση», η αρµόδια διοικητική
αρχή, η οποία ορίζεται από συµβαλλόµενο µέρος για τον συγκεκριµένο σκοπό και η οποία δέχεται αίτηση συνδροµής βάσει του
παρόντος πρωτοκόλλου·
δ) «προσωπικά στοιχεία», όλες οι πληροφορίες που έχουν σχέση µε
προσδιοριζόµενο ή δυνάµενο να προσδιοριστεί άτοµο·

πληροφοριών σχετικά µε πράξεις που σηµειώθηκαν ή που σχεδιάζονται και οι οποίες παραβιάζουν ή είναι δυνατό να παραβιάσουν
την τελωνειακή νοµοθεσία.
2. Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία
υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να την ενηµερώνει σχετικά µε τα
εξής:
α) σχετικά µε το εάν εµπορεύµατα που εξήχθησαν από το έδαφος
ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη εισήχθησαν στο έδαφος του
άλλου συµβαλλοµένου µέρους κατά τον δέοντα τρόπο, προσδιορίζοντας, όταν κρίνεται σκόπιµο, το τελωνειακό καθεστώς
που εφαρµόσθηκε στα εν λόγω εµπορεύµατα·
β) σχετικά µε το εάν εµπορεύµατα που εισήχθησαν στο έδαφος
ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη εξήχθησαν από το έδαφος του
άλλου µέρους κατά τον δέοντα τρόπο, προσδιορίζοντας, όταν
κρίνεται σκόπιµο, το τελωνειακό καθεστώς που εφαρµόσθηκε
στα εν λόγω εµπορεύµατα.
3. Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία
υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να λάβει, στο πλαίσιο των νοµικών
και κανονιστικών της διατάξεων, τα αναγκαία µέτρα, ώστε να εξασφαλίσει την ειδική επιτήρηση:

ε) «πράξεις που παραβιάζουν την τελωνειακή νοµοθεσία», κάθε
παραβίαση ή απόπειρα παραβίασης της τελωνειακής νοµοθεσίας.

α) των φυσικών ή νοµικών προσώπων για τα οποία υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις ότι συµµετέχουν ή συµµετείχαν σε πράξεις που
παραβιάζουν την τελωνειακή νοµοθεσία·

Άρθρο 2

β) των χώρων όπου έχουν συγκεντρωθεί ή ενδέχεται να συγκεντρωθούν αποθέµατα εµπορευµάτων υπό συνθήκες τέτοιες ώστε να
υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις ότι προορίζονται να χρησιµοποιηθούν σε πράξεις που παραβιάζουν την τελωνειακή νοµοθεσία·

Πεδίο εφαρµογής
1.
Τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να παρέχουν αµοιβαία
συνδροµή στους τοµείς που υπάγονται στην αρµοδιότητά τους,
κατά τον τρόπο και υπό τις προϋποθέσεις που θεσπίζει το παρόν
πρωτόκολλο, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή εφαρµογή της τελωνειακής νοµοθεσίας, ιδίως µε την πρόληψη, την ανίχνευση και την
καταστολή των πράξεων που παραβιάζουν την εν λόγω νοµοθεσία.
2.
Η συνδροµή σε τελωνειακά ζητήµατα, όπως ορίζεται στο
παρόν πρωτόκολλο, ισχύει για οποιαδήποτε διοικητική αρχή των
συµβαλλοµένων µερών που είναι αρµόδια για την εφαρµογή του
παρόντος πρωτοκόλλου. Παρέχεται µε την επιφύλαξη των κανόνων
που διέπουν την αµοιβαία συνδροµή σε ποινικές υποθέσεις. Η συνδροµή αυτή δεν καλύπτει τις πληροφορίες οι οποίες λαµβάνονται
στο πλαίσιο εξουσίας που ασκείται µετά από αίτηση των δικαστικών
αρχών, εκτός αν οι αρχές αυτές επιτρέπουν την κοινολόγησή τους.
3.
Το παρόν πρωτόκολλο δεν αφορά τη συνδροµή για την είσπραξη δασµών, φόρων ή τελών.
Άρθρο 3
Συνδροµή κατόπιν αιτήσεως
1.
Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία
υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να παράσχει κάθε σχετική πληροφορία, ώστε να καταστήσει την πρώτη ικανή να εξασφαλίσει την
ορθή εφαρµογή της τελωνειακής νοµοθεσίας, συµπεριλαµβανοµένων

γ) των εµπορευµάτων τα οποία µεταφέρονται ή ενδέχεται να µεταφερθούν κατά τρόπο που δηµιουργεί βάσιµες ενδείξεις ότι ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν σε πράξεις που παραβιάζουν την
τελωνειακή νοµοθεσία·
δ) των µεταφορικών µέσων τα οποία χρησιµοποιούνται ή µπορεί να
χρησιµοποιηθούν κατά τρόπο που δηµιουργεί βάσιµες ενδείξεις
ότι πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για πράξεις που παραβιάζουν
την τελωνειακή νοµοθεσία.

Άρθρο 4
Αυθόρµητη συνδροµή
Τα µέρη παρέχουν, µε δική τους πρωτοβουλία και σύµφωνα µε τις
νοµικές ή κανονιστικές τους διατάξεις, αµοιβαία συνδροµή, εφόσον
θεωρούν ότι αυτή είναι αναγκαία για την ορθή εφαρµογή της τελωνειακής νοµοθεσίας, ιδίως, παρέχοντας συγκεντρωθείσες πληροφορίες που αφορούν:
— πράξεις οι οποίες παραβιάζουν ή φαίνεται ότι παραβιάζουν την
τελωνειακή νοµοθεσία και οι οποίες δυνατόν να ενδιαφέρουν το
άλλο συµβαλλόµενο µέρος,
— νέα µέσα ή µεθόδους που χρησιµοποιούνται σε πράξεις που
παραβιάζουν την τελωνειακή νοµοθεσία,
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— εµπορεύµατα που είναι γνωστό ότι αποτελούν αντικείµενο
πράξεων που παραβιάζουν την τελωνειακή νοµοθεσία,
— φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν βάσιµες
ενδείξεις ότι συµµετέχουν ή συµµετείχαν σε πράξεις που παραβιάζουν την τελωνειακή νοµοθεσία,
— µέσα µεταφοράς για τα οποία υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις ότι
χρησιµοποιήθηκαν, χρησιµοποιούνται ή µπορεί να χρησιµοποιηθούν σε πράξεις που παραβιάζουν την τελωνειακή νοµοθεσία.
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3. Οι αιτήσεις συντάσσονται σε µία από τις επίσηµες γλώσσες
της αρχής στην οποία υποβάλλονται ή σε γλώσσα αποδεκτή από
αυτή την αρχή. Η απαίτηση αυτή δεν εφαρµόζεται στα έγγραφα
που συνοδεύουν την αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1.
4. Εάν µια αίτηση δεν ανταποκρίνεται στις προαναφερθείσες
τυπικές προϋποθέσεις, είναι δυνατόν να ζητηθεί η διόρθωση ή η
συµπλήρωσή της· παράλληλα, µπορούν να διαταχθούν συντηρητικά
µέτρα.

Άρθρο 5

Άρθρο 7

Κοινοποίηση, γνωστοποίηση

Εκτέλεση των αιτήσεων

Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να λάβει, στο πλαίσιο των νοµικών και κανονιστικών της διατάξεων, όλα τα αναγκαία µέτρα, ώστε:

1. Για να ικανοποιήσει αίτηση συνδροµής, η αρχή στην οποία
υποβάλλεται η αίτηση ενεργεί, εντός των ορίων των αρµοδιοτήτων
και των διαθέσιµων πόρων της, όπως θα ενεργούσε για ίδιο λογαριασµό ή για άλλη αρχή του ιδίου συµβαλλόµενου µέρους, διαβιβάζοντας τα στοιχεία που ήδη διαθέτει, διεξάγοντας τις κατάλληλες έρευνες, ή φροντίζοντας για τη διεξαγωγή τους. Η διάταξη
αυτή ισχύει επίσης για οποιαδήποτε άλλη αρχή στην οποία διαβιβάζεται η αίτηση από την αρχή στην οποία έχει υποβληθεί η εν λόγω
αίτηση, όταν η τελευταία αδυνατεί να ενεργήσει αφ' εαυτής.

— να κοινοποιούνται όλα τα έγγραφα, ή
— να γνωστοποιούνται όλες οι αποφάσεις,
που προέρχονται από την αιτούσα αρχή και που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του παρόντος πρωτοκόλλου, σε παραλήπτη που
διαµένει ή είναι εγκατεστηµένος στο έδαφος της αρχής στην οποία
υποβάλλεται η αίτηση.
Οι αιτήσεις κοινοποίησης εγγράφων ή γνωστοποίησης αποφάσεων
πρέπει να έχουν συνταχθεί σε επίσηµη γλώσσα της αρχής στην
οποία υποβάλλεται η αίτηση ή σε γλώσσα αποδεκτή από αυτή την
αρχή.

Άρθρο 6
Μορφή και περιεχόµενο των αιτήσεων συνδροµής
1.
Οι αιτήσεις που πραγµατοποιούνται βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς. Συνοδεύονται από τα
έγγραφα που θεωρούνται αναγκαία για την εκτέλεσή τους. Προφορικές αιτήσεις είναι δυνατόν να γίνουν δεκτές, εφόσον απαιτείται
λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης, αλλά πρέπει
αµέσως να επιβεβαιώνονται γραπτώς.
2.
Οι αιτήσεις για τις οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 1
πρέπει να περιλαµβάνουν τα κάτωθι στοιχεία:
α) αιτούσα αρχή·
β) ζητούµενο µέτρο·
γ) αντικείµενο και λόγο της αίτησης·
δ) νοµικές ή κανονιστικές διατάξεις και άλλα σχετικά νοµικά στοιχεία·
ε) στοιχεία, όσο το δυνατόν ακριβέστερα και κατανοητά, σχετικά
µε τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που αποτελούν τον στόχο των
ερευνών·
στ) περίληψη των σχετικών πραγµατικών περιστατικών και των
ερευνών που έχουν ήδη διεξαχθεί.

2. Οι αιτήσεις συνδροµής ικανοποιούνται σύµφωνα µε τις
νοµικές ή κανονιστικές διατάξεις του συµβαλλοµένου µέρους στο
οποίο υποβάλλεται η αίτηση.
3. ∆εόντως εξουσιοδοτηµένοι υπάλληλοι συµβαλλόµενου
µέρους είναι δυνατόν, µε τη σύµφωνη γνώµη του άλλου συµβαλλόµενου µέρους και υπό τις προϋποθέσεις που αυτό ορίζει, να παρίστανται και να λαµβάνουν από τα γραφεία της αρχής στην οποία
υποβάλλεται η αίτηση ή από άλλη αρχή όπως προβλέπεται στην
παράγραφο 1, πληροφορίες που αφορούν πράξεις που παραβιάζουν
ή µπορεί να παραβιάζουν την τελωνειακή νοµοθεσία και τα οποία η
αιτούσα αρχή τα χρειάζεται για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου.
4. ∆εόντως εξουσιοδοτηµένοι υπάλληλοι συµβαλλόµενου
µέρους, είναι δυνατόν, µε τη σύµφωνη γνώµη του άλλου συµβαλλόµενου µέρους και υπό τις προϋποθέσεις που αυτό ορίζει, να
παρίστανται στις έρευνες που διεξάγονται στην επικράτεια του
τελευταίου.

Άρθρο 8
Μορφή υπό την οποία πρέπει να κοινοποιούνται οι
πληροφορίες
1. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να ανακοινώνει τα αποτελέσµατα των ερευνών και να παρέχει εγγράφως,
στην αιτούσα αρχή, συνοδευόµενα από τα σχετικά έγγραφα, επικυρωµένα αντίγραφα ή άλλα στοιχεία.
2. Οι πληροφορίες αυτές µπορούν να παρασχεθούν σε µηχανογραφηµένη µορφή.
3. Το πρωτότυπο των εγγράφων διαβιβάζονται µόνο σε περιπτώσεις που τα επικυρωµένα αντίγραφα κρίνονται ανεπαρκή. Τα
πρωτότυπα αυτά επιστρέφονται το συντοµότερο δυνατό.
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Άρθρο 9
Εξαιρέσεις από την υποχρέωση παροχής συνδροµής
1.
Υπάρχει δυνατότητα άρνησης παροχής συνδροµής ή
χορήγηση συνδροµής υπό ορισµένους όρους ή απαιτήσεις, σε
περιπτώσεις που το συµβαλλόµενο µέρος κρίνει ότι η συνδροµή
δυνάµει του πρωτοκόλλου αυτού:
α) θα µπορούσε να βλάψει την κυριαρχία της Μάλτας ή κράτους
µέλους από το οποίο έχει ζητηθεί η παροχή της συνδροµής
δυνάµει του παρόντος πρωτοκόλλου· ή
β) θα ήταν ενδεχόµενο να βλάψει τη δηµοσία τάξη, την ασφάλεια ή
άλλα ουσιώδη συµφέροντα, ιδίως στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2· ή
γ) θα παραβίαζε
απόρρητο.

βιοµηχανικό,

εµπορικό

ή

επαγγελµατικό

2.
Η αρχή στην οποία έχει υποβληθεί η αίτηση µπορεί να αναβάλει την παροχή της συνδροµής µε το αιτιολογικό ότι αντίκειται σε
διεξαγόµενη έρευνα, δίωξη ή διαδικασία. Σε µια τέτοια περίπτωση,
η αρχή στην οποία έχει υποβληθεί η αίτηση πρέπει να διαβουλευθεί
µε την αιτούσα αρχή προκειµένου να καθορίσει εάν µπορεί να
χορηγηθεί συνδροµή υπό τους όρους ή τις συνθήκες που έχουν
ορισθεί από την αρχή στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση.
3.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αιτούσα αρχή ζητεί συνδροµή την οποία η ίδια δεν θα ήταν σε θέση να παράσχει εάν της
ζητείτο κάτι τέτοιο, οφείλει στην αίτησή της να επιστήσει την προσοχή επί του γεγονότος αυτού. Σε αυτή την περίπτωση, εναπόκειται
στην αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση να αποφασίσει για τον
τρόπο µε τον οποίο θα ανταποκριθεί στη συγκεκριµένη αίτηση.
4.
Για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1
και 2, η απόφαση της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση και
οι σχετικοί λόγοι πρέπει να κοινοποιούνται στην αιτούσα αρχή
χωρίς καθυστέρηση.
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3. Η χρησιµοποίηση σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που
έχουν κινηθεί για πράξεις που συνιστούν παράβαση της τελωνειακής
νοµοθεσίας, των πληροφοριών που έχουν αποκτηθεί δυνάµει του
παρόντος πρωτοκόλλου, θεωρείται ότι πραγµατοποιείται για τους
σκοπούς του πρωτοκόλλου αυτού. Συνεπώς, τα συµβαλλόµενα
µέρη έχουν την ευχέρεια να χρησιµοποιούν ως αποδεικτικά στοιχεία
στα πρακτικά τους, στις εκθέσεις και τις µαρτυρίες, καθώς και σε
διάφορες καταγγελίες που εκδικάζουν τα δικαστήρια, πληροφορίες
που έχουν λάβει και έγγραφα που έχουν συµβουλευθεί, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. Η αρµόδια αρχή η
οποία χορήγησε την εν λόγω πληροφορία ή παρείχε πρόσβαση στα
εν λόγω έγγραφα, πρέπει να ενηµερώνεται για τη χρήση αυτή.
4. Οι πληροφορίες που λαµβάνονται χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση
κατά την οποία κάποιο από τα συµβαλλόµενα µέρη επιθυµεί να
χρησιµοποιήσει τα στοιχεία αυτά για άλλους σκοπούς, ζητεί εκ των
προτέρων τη γραπτή συγκατάθεση της αρχής που παρέχει τα στοιχεία. Η χρήση αυτή των στοιχείων υπόκειται στους περιορισµούς
που επιβάλλει η εν λόγω αρχή.

Άρθρο 11
Εµπειρογνώµονες και µάρτυρες
Υπάλληλος της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση είναι δυνατόν να εξουσιοδοτηθεί να παραστεί, εντός των ορίων της παραχωρηθείσας άδειας, υπό την ιδιότητα του εµπειρογνώµονα ή του
µάρτυρα, σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που αφορούν
ζητήµατα που καλύπτει το παρόν πρωτόκολλο, και να προσκοµίσει
αντικείµενα, έγγραφα ή επικυρωµένα αντίγραφά τους, τα οποία,
ενδεχοµένως, είναι αναγκαία για τις διαδικασίες. Η αίτηση παραστάσεως πρέπει να αναφέρει επακριβώς ενώπιον ποίας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής οφείλει να παρουσιασθεί ο υπάλληλος, για ποια
ζητήµατα και υπό ποία ιδιότητα ή αρµοδιότητα θα εξετασθεί.

Άρθρο 12
∆απάνες της συνδροµής

Άρθρο 10
Ανταλλαγή πληροφοριών και εχεµύθεια
1.
Κάθε πληροφορία που κοινοποιείται υπό οποιαδήποτε µορφή
σύµφωνα µε το παρόν πρωτόκολλο είναι εµπιστευτική ή περιορισµένης διάδοσης, αναλόγως των κανόνων που εφαρµόζει κάθε
συµβαλλόµενο µέρος. Καλύπτεται από την υποχρέωση τήρησης του
υπηρεσιακού απορρήτου και χαίρει της πρόσθετης προστασίας που
προσφέρουν η σχετική νοµοθεσία του συµβαλλόµενου µέρους που
την έλαβε και οι αντίστοιχες διατάξεις που εφαρµόζονται από τα
κοινοτικά όργανα.
2.
Προσωπικά στοιχεία ανταλλάσσονται µόνον στις περιπτώσεις
κατά τις οποίες το συµβαλλόµενο µέρος στο οποίο διαβιβάζονται
αναλαµβάνει συγχρόνως την υποχρέωση να προστατεύσει αυτά τα
στοιχεία κατά τρόπο τουλάχιστον ισοδύναµο µε αυτόν που εφαρµόζεται στη συγκεκριµένη περίπτωση από το συµβαλλόµενο µέρος
που τα παρέχει. Για το σκοπό αυτό, τα συµβαλλόµενα µέρη πρέπει
να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά µε τους κανόνες που εφαρµόζουν, συµπεριλαµβανοµένων όπου χρειάζεται, των νοµικών διατάξεων που ισχύουν στα κράτη µέλη της Κοινότητας.

Το συµβαλλόµενα µέρη παραιτούνται αµοιβαία από κάθε
διεκδίκηση επιστροφής δαπανών, τις οποίες επισύρει η εφαρµογή
του παρόντος πρωτοκόλλου, εκτός, όπου κρίνεται σκόπιµο, από
δαπάνες για εµπειρογνώµονες και µάρτυρες, καθώς και για διερµηνείς και µεταφραστές που δεν αποτελούν υπαλλήλους υπηρεσιών
του δηµοσίου.

Άρθρο 13
Εφαρµογή
1. Η εφαρµογή του παρόντος πρωτοκόλλου ανατίθεται αφενός
στις τελωνειακές αρχές της Μάλτας, και αφετέρου στις αρµόδιες
υπηρεσίες της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στις
τελωνειακές αρχές των κρατών µελών κατά περίπτωση. Οι προαναφερθείσες αρχές αποφασίζουν σχετικά µε όλα τα πρακτικά µέτρα
και τις ρυθµίσεις που είναι αναγκαίες για την εφαρµογή του,
λαµβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες κανόνες ειδικότερα περί προστασίας των δεδοµένων. Μπορούν να προβαίνουν σε συστάσεις
προς τα αρµόδια όργανα σχετικά µε τις τροποποιήσεις που κρίνουν
ότι πρέπει να γίνουν στο παρόν πρωτόκολλο.
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2.
Τα συµβαλλόµενα µέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις µεταξύ
τους και, ακολούθως, τηρούνται ενήµερα σχετικά µε τους λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής που υιοθετούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος πρωτοκόλλου.
Άρθρο 14
Άλλες συµφωνίες
1.
Λαµβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες αρµοδιότητες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών, οι διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου:
— δεν επηρεάζουν τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών
δυνάµει οποιονδήποτε άλλων διεθνών συµφωνιών ή συµβάσεων,
— θεωρούνται συµπληρωµατικές ως προς τις συµφωνίες αµοιβαίας
συνεργασίας οι οποίες έχουν συναφθεί ή ενδέχεται να συναφθούν µεταξύ επιµέρους κρατών µελών και της Μάλτας και
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— δεν επηρεάζουν τις κοινοτικές διατάξεις που διέπουν την κοινοποίηση µεταξύ των αρµοδίων υπηρεσιών της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των τελωνειακών αρχών των
κρατών µελών, οποιωνδήποτε πληροφοριών έχουν αποκτηθεί
στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου, οι οποίες ενδιαφέρουν
ενδεχοµένως την Κοινότητα.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, οι διατάξεις του
παρόντος πρωτοκόλλου υπερισχύουν των διατάξεων οποιασδήποτε
διµερούς συµφωνίας για αµοιβαία συνδροµή η οποία έχει συναφθεί
ή πρόκειται να συναφθεί µεταξύ κράτους µέλους και της Μάλτας,
στο βαθµό που οι διατάξεις της τελευταίας δεν είναι συµβατές µε
εκείνες του παρόντος πρωτοκόλλου.
3. Όσον αφορά τα θέµατα που αφορούν τη δυνατότητα εφαρµογής του παρόντος πρωτοκόλλου, τα συµβαλλόµενα µέρη διαβουλεύονται µεταξύ τους προκειµένου να επιλύσουν το θέµα στο πλαίσιο της ειδικής επιτροπής τελωνειακής συνεργασίας που θεσπίστηκε
από το άρθρο 12 της συµφωνίας σύνδεσης.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Μαρτίου 2003
για την κατανοµή των ποσοτήτων των ελεγχοµένων ουσιών που επιτρέπονται για βασικές χρήσεις στην
Κοινότητα κατά το 2003 δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 747]
(Τα κείµενα στην αγγλική, γαλλική, γερµανική, δανική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα είναι τα µόνα αυθεντικά)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/316/ΕΚ)
οι βασικές χρήσεις ελεγχοµένων ουσιών οι οποίες απαριθµούνται στα παραρτήµατα Α και Β του πρωτοκόλλου του
Μόντρεαλ για εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις, ως
αναφέρονται στο παράρτηµα IV της έκθεσης της έβδοµης
συνόδου των µερών, υπό την επιφύλαξη των προϋποθέσεων
που ορίζει το παράρτηµα II της έκθεσης της έκτης συνόδου
των µερών, των διατάξεων της απόφασης VII/11 και της
απόφασης XI/15 των συµβαλλοµένων µερών του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, για τις ουσίες
που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2003/160/ΕΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 7,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η Κοινότητα έχει ήδη εξαλείψει σταδιακά την παραγωγή και
την κατανάλωση χλωροφθορανθράκων, άλλων πλήρως αλογονωµένων χλωροφθορανθράκων, των halons, του τετραχλωράνθρακα, του 1,1,1-τριχλωροαιθανίου, των υδροβρωµοφθορανθράκων και του βρωµοχλωροµεθανίου.

(2)

Κάθε χρόνο η Επιτροπή έχει την υποχρέωση να καθορίζει τις
βασικές χρήσεις για τις ως άνω ελεγχόµενες ουσίες, τις
ποσότητες που επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν και τις εταιρείες που δύνανται να τις χρησιµοποιήσουν.

(3)

Η απόφαση IV/25 των συµβαλλοµένων µερών του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη
στιβάδα του όζοντος, στο εξής «το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ», απαριθµεί τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται από
την Επιτροπή για τον προσδιορισµό των βασικών χρήσεων
και εγκρίνει την παραγωγή και την κατανάλωση που είναι
απαραίτητες προκειµένου να ικανοποιηθούν οι βασικές
χρήσεις ελεγχοµένων ουσιών.

(4)

Η απόφαση X/19 των συµβαλλοµένων µερών του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ εγκρίνει την παραγωγή και την κατανάλωση που είναι απαραίτητες προκειµένου να ικανοποιηθούν

(1) ΕΕ L 244 της 29.9.2000, σ. 1.
(2) ΕΕ L 65 της 8.3.2003, σ. 29.

(5)

Οι ουσίες που απαιτούνται για βασικές χρήσεις οι οποίες
δεν απαριθµούνται στα παραρτήµατα Α και Β του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ πρέπει να εγκρίνονται ειδικά από τα
µέρη. Η απαίτηση αυτή ισχύει για βασικές χρήσεις των
υδροβρωµοφθορανθράκων και του βρωµοχλωροµεθανίου
που απαριθµούνται στο παράρτηµα Γ του πρωτοκόλλου του
Μόντρεαλ.

(6)

Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 της απόφασης XII/2 της
δωδέκατης συνόδου των µερών του πρωτοκόλλου του
Μόντρεαλ όσον αφορά µέτρα για να διευκολυνθεί η µετάβαση σε εισπνευστήρες καθορισµένης δόσης (MDI) χωρίς
χλωροφθοράνθρακες, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερµανία, η ∆ανία, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, οι Κάτω
Χώρες, το Λουξεµβούργο, η Νορβηγία, η Πορτογαλία και η
Φινλανδία προσδιόρισαν πρόσφατα ότι οι χλωροφθοράνθρακες (CFC) δεν είναι πλέον βασικοί για την παρασκευή ειδικών
CFC-MDI µε αγωνιστές βήτα βραχείας δράσεως (3). Βάσει
του άρθρου 4 παράγραφος 4 σηµείο i) στοιχείο β) του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000, αποτρέπεται η χρήση
και η διάθεση στην αγορά των CFC, εκτός εάν θεωρούνται
βασικοί υπό τους όρους που περιγράφονται στο άρθρο 3

(3) www.unep.org/ozone/dec12-2-3.shtml
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παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισµού. Αυτοί οι προσδιορισµοί ως µη βασικοί έχουν µειώσει τη ζήτηση για CFC στην
Κοινότητα. Επιπλέον, βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000, αποτρέπεται η εισαγωγή και η διάθεση στην αγορά προϊόντων που περιέχουν
CFC, εκτός εάν οι CFC θεωρούνται βασικοί υπό τους όρους
που περιγράφονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1.
(7)

Η Επιτροπή δηµοσίευσε ανακοίνωση (1) που απευθύνεται σε
εκείνες τις εταιρείες στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα οι οποίες
προτίθενται να χρησιµοποιήσουν ελεγχόµενες ουσίες για
βασικές χρήσεις στην Κοινότητα κατά το 2003 και έλαβε
δηλώσεις προθέσεων για βασικές χρήσεις των ελεγχοµένων
ουσιών κατά το 2003.

(8)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής, η οποία ακολούθησε
τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 18 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2037/2000,
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6. Η ποσότητα των ελεγχοµένων ουσιών της οµάδας VII (υδροβρωµοφθοράνθρακες) που διέπονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2037/2000 και είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν για βασικές
εργαστηριακές χρήσεις στην Κοινότητα το 2003 ανέρχεται σε
11,335 χιλιόγραµµα, σύµφωνα µε το δυναµικό καταστροφής της
στιβάδας του όζοντος.
7. Η ποσότητα των ελεγχοµένων ουσιών της οµάδας «Νέες»
(βρωµοχλωροµεθάνιο) που διέπονται από τον κανονισµό (EΚ) αριθ.
2037/2000 και είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν για βασικές
εργαστηριακές χρήσεις στην Κοινότητα το 2003 ανέρχεται σε
1,248 χιλιόγραµµα, σύµφωνα µε το δυναµικό καταστροφής της
στιβάδας του όζοντος.

Άρθρο 2
Οι εισπνευστήρες καθορισµένης δόσης µε χλωροφθοράνθρακες
(CFC-MDI) που απαριθµούνται στον κατάλογο του παραρτήµατος Ι
δεν διατίθενται σε αγορές στις οποίες οι CFC έχουν προσδιορισθεί
ως µη βασικοί για τα εν λόγω προϊόντα.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Άρθρο 3

1.
Η ποσότητα των ελεγχοµένων ουσιών της οµάδας Ι (χλωροφθοράνθρακες 11, 12, 113, 114 και 115) που διέπονται από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 και είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν για βασικές ιατρικές χρήσεις στην Κοινότητα το 2003 ανέρχεται σε 1 895 260,00 χιλιόγραµµα, σύµφωνα µε το δυναµικό
καταστροφής της στιβάδας του όζοντος.

Για το χρονικό διάστηµα από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31
∆εκεµβρίου 2003 ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

2.
Η ποσότητα των ελεγχοµένων ουσιών της οµάδας Ι (χλωροφθοράνθρακες 11, 12, 113, 114 και 115) και της οµάδας II
(άλλοι πλήρως αλογονωµένοι χλωροφθοράνθρακες) που διέπονται
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 και είναι δυνατό να
χρησιµοποιηθούν για βασικές εργαστηριακές χρήσεις στην Κοινότητα το 2003 ανέρχεται σε 87 211,365 χιλιόγραµµα, σύµφωνα
µε το δυναµικό καταστροφής της στιβάδας του όζοντος.

2. Οι ποσοστώσεις για τις βασικές εργαστηριακές χρήσεις των χλωροφθορανθράκων 11, 12, 113, 114 και 115, καθώς και άλλων
πλήρως αλογονωµένων χλωροφθορανθράκων, κατανέµονται στις
εταιρείες που αναφέρονται στο παράρτηµα IΙΙ.

3.
Η ποσότητα των ελεγχοµένων ουσιών της οµάδας ΙΙΙ (halons)
που διέπονται από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 2037/2000 και είναι
δυνατό να χρησιµοποιηθούν για βασικές εργαστηριακές χρήσεις
στην Κοινότητα το 2003 ανέρχεται σε 6 358,70 χιλιόγραµµα,
σύµφωνα µε το δυναµικό καταστροφής της στιβάδας του όζοντος.

4. Οι ποσοστώσεις για τις βασικές εργαστηριακές χρήσεις του
τετραχλωράνθρακα κατανέµονται στις εταιρείες που αναφέρονται
στο παράρτηµα V.

4.
Η ποσότητα των ελεγχοµένων ουσιών της οµάδας IV (τετραχλωράνθρακας-τετραχλωρίδιο του άνθρακα) που διέπονται από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 και είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν για βασικές εργαστηριακές χρήσεις στην Κοινότητα το 2003
ανέρχεται σε 133 811,70 χιλιόγραµµα, σύµφωνα µε το δυναµικό
καταστροφής της στιβάδας του όζοντος.
5.
Η ποσότητα των ελεγχοµένων ουσιών της οµάδας V (1,1,1τριχλωροαιθάνιο) που διέπονται από τον κανονισµό (EΚ) αριθ.
2037/2000 και είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν για βασικές
εργαστηριακές χρήσεις στην Κοινότητα το 2003 ανέρχεται σε
789,68 χιλιόγραµµα, σύµφωνα µε το δυναµικό καταστροφής της
στιβάδας του όζοντος.
(1) ΕΕ C 193 της 13.8.2002, σ. 20.

1. Οι ποσοστώσεις για τις βασικές ιατρικές χρήσεις των χλωροφθορανθράκων 11, 12, 113, 114 και 115 κατανέµονται στις εταιρείες που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ.

3. Οι ποσοστώσεις για τις βασικές εργαστηριακές χρήσεις των
halons κατανέµονται στις εταιρείες που αναφέρονται στο
παράρτηµα IV.

5. Οι ποσοστώσεις για τις βασικές εργαστηριακές χρήσεις του
1,1,1-τριχλωροαιθανίου κατανέµονται στις εταιρείες που αναφέρονται στο παράρτηµα VI.
6. Οι ποσοστώσεις για τις βασικές εργαστηριακές χρήσεις των
υδροβρωµοφθορανθράκων κατανέµονται στις εταιρείες που
αναφέρονται στο παράρτηµα VII.
7. Οι ποσοστώσεις για τις βασικές εργαστηριακές χρήσεις του βρωµοχλωροµεθανίου κατανέµονται στις εταιρείες που αναφέρονται
στο παράρτηµα VIII.
8. Οι ποσοστώσεις βασικών χρήσεων για τους χλωροφθοράνθρακες
11, 12, 113, 114 και 115, καθώς και άλλους πλήρως αλογονωµένους χλωροφθοράνθρακες, τον τετραχλωράνθρακα, το
1,1,1-τριχλωροαιθάνιο, τους υδροβρωµοφθοράνθρακες και το
βρωµοχλωροµεθάνιο, ορίζονται στο παράρτηµα IX.
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Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στους εξής:
3M Health Care Ltd
3M House Morley Street
Loughborough
Leicestershire LE11 1EP
United Kingdom
Acros Organics bvba
Janssen Pharmaceuticalaan 3a
B-2440 Geel
Agfa-Gevaert NV
Septestraat 27
B-2640 Mortsel
Atofina SA
Cours Michelet — La Défense 10
F-92091 Paris La Défense
Aventis
London Road, Holmes Chapel
Cheshire CW4 8BE
United Kingdom
Bespak PLC
North Lynn Industrial Estate
King's Lynn
Norfolk PE30 2JJ
United Kingdom
Bie & Berntsen A/S
Sandbækvej 7
DK-2610 Rødovre
Biosolve BV
Waalreseweg 17
5554 HA Valkenswaard
Nederland

Fisher Scientific
Bishop Meadow Road
Loughborough LE11 5RG
United Kingdom
GlaxoSmithKline
Speke Boulevard
Speke
Liverpool L24 9JD
United Kingdom
Groupe de Physique des Solides — CNRS
Université Paris 7 Denis-Diderot et Paris 6 Pierre
et Marie Curie
F-75251 Paris Cedex 5
Honeywell Specialty Chemicals
Wunstorfer Straße 40
Postfach 100262
D-30918 Seelze
IG Sprühtechnik GmbH
Im Hemmet 1
D-79664 Wehr
Ineos Fluor Ltd
PO Box 13, The Heath
Runcorn
Cheshire WA7 4QF
United Kingdom
IVAX Ltd
Unit 301 Industrial Park
Waterford
Ireland

Boehringer Ingelheim GmbH
Binger Straße 173
D-55216 Ingelheim am Rhein

Jaba Farmacêutica SA
Rua da Tapada Grande, 2
P-2710-089 Abrunheira, Sintra

Butterworth Laboratories Ltd
54 Waldegrave Road, Teddington
Middlesex TW11 8NY
United Kingdom

Katholieke Universiteit Leuven
Krakenstraat 3
B-3000 Leuven

Carl Roth GmbH
Schoemperlenstr. 1-5
D-76185 Karlsruhe

Laboratorio Aldo Unión SA
Baronesa de Maldá 73
Esplugues de Llobregat
E-08950 Barcelona

Chiesi Farmaceutici SpA
Via Palermo 26/A
I-43100 Parma

Laboratorios Lesvi SA
Aptdo. Correos 65
E-08740 Sant Andreu de la Barca

Dow Benelux BV
Herbert H. Dowweg
4542 NM Hoek
Nederland

Laboratoires sérobiologiques
3, rue de Seichamps
F-54425 Pulnoy

Ecotechnics SpA
Via L. Longo 21/23
I-50019 Sesto Fiorentino, Firenze

Laboratorios Vita SA
Avenue Barcelona 69
E-08970 Sant Joan Despí

Environnement SA
111, Bd Robespierre, BP 4513
F-78304 Poissy

LGC Promochem GmbH
Mercatorstr. 51
D-46485 Wesel
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Merck KGaA
Frankfurter Straße 250
D-64271 Darmstadt

Sigma Aldrich Chemie GmbH
Riedstraße 2
D-89555 Steinheim

Miza Pharmaceuticals Ltd
Astmoor Industrial Estate
9 Arkwright Road RUNCORN
Cheshire WA7 1NU
United Kingdom

Sigma Aldrich Chimie SARL
80, rue de Luzais, L'Îsle d'Abeau
Chesnes
F-38297 Saint-Quentin-Fallavier

Otsuka Pharmaceuticals SA (E)
Provenca 388
E-08025 Barcelona
Panreac Química SA
Riera de Sant Cugat 1
E-08110 Montcada I Reixac
Rathburn Chemicals Mfg Ltd
Caberston Road
Walkerburn EH43 6AS
Scotland
Rohs Chemie GmbH
Berliner Str. 54
D-53819 Neunkirchen-Seelsheid

Sigma Aldrich Company Ltd
The Old Brickyard
New Road
Gillingham SP8 4XT
United Kingdom
Sigma Aldrich Laborchemikalien
Wunstorfer Straße 40, Postfach 100262
D-30918 Seelze
Valeas SpA Pharmaceuticals
Via Vallisneri, 10
I-20133 Milano
Valois SA
50, avenue de l'Europe
F-78160 Marly-le-Roi

Schering-Plough Labo NV
Industriepark 30
B-2220 Heist Op Den Berg

Valvole Aerosol Research Italiana (VARI) SpA —
LINDAL Group Italia
Via del Pino, 10
I-23854 Olginate (LC)

SDS Solvants, Documentation, Synthèses SA
ZI de Valdonne, BP 4
F-13124 Peypin

VWR ISAS
201, rue Carnot
F-94126 Fontenay-sous-Bois

SICOR S.p.A
Via Terrazzano 77
I-20017 Rho Milano

YΑ-Kemia Oy
Teerisuonkuja 4
FIN-00700 Helsinki

Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2003.
Για την Επιτροπή
Margot WALLSTRÖM

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 της απόφασης XII/2 της δωδέκατης συνόδου των µερών του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ όσον
αφορά µέτρα για να διευκολυνθεί η µετάβαση σε εισπνευστήρες καθορισµένης δόσης (MDI) χωρίς χλωροφθοράνθρακες, τα ακόλουθα µέρη προσδιόρισαν τον ∆εκέµβριο του 2002 ότι, λόγω της ύπαρξης κατάλληλων MDI χωρίς CFC, οι CFC δεν µπορούν
πλέον να θεωρούνται «βασικοί» κατά το πρωτόκολλο, όταν συνδυάζονται µε τα ακόλουθα προϊόντα:

Χώρα

Salbutamol

Terbutaline

Fenoterol

Orciprenaline

Reproterol

Carbuterol

Hexoprenaline

Pirbuterol

Clenbuterol

Bitolterol

Procaterol

Κατάλογος µη βασικών ουσιών

Αυστρία

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Βέλγιο

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

∆ανία

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Φινλανδία

x

Γαλλία

x

Γερµανία

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ιρλανδία

x

Λουξεµβούργο

x

Νορβηγία

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Πορτογαλία

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Κάτω Χώρες

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ηνωµένο Βασίλειο

x

Προϊόν

Πηγή: www.unep.org/ozone/dec 12-2-3.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Βασικές ιατρικές χρήσεις
Οι ποσοστώσεις των ελεγχοµένων ουσιών της οµάδας Ι που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή εισπνευστήρων
καθορισµένης δόσης (MDI), µε στόχο την αντιµετώπιση του άσθµατος και άλλων χρονίων πνευµονικών αποφράξεων (COPD)
κατανέµονται στους εξής:
3M (UK)

Lab Vita (E)

Aventis (UK)

Lab. Aldo-Union (E)

Bespak (UK)

MIZA Pharmaceuticals (UK)

Boehringer Ingelheim (D)
Chiesi (I)
Glaxo Smith Kline (UK)
IG Sprühtechnik (D)

Otsuka Pharmaceuticals (E)
Schering-Plough (B)
Sicor (I)

IVAX (IRL)

Valeas (I)

Jaba Farmaceutica (P)

Valois (F)

Lab Lesvi (E)

VARI (I)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Βασικές εργαστηριακές χρήσεις
Οι ποσοστώσεις για τις ελεγχόµενες ουσίες των οµάδων Ι και ΙΙ που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις κατανέµονται στους εξής:
Agfa-Gevaert (B)

Ineos Fluor (UK)

Atofina (F)

Katholieke Universiteit Leuven (B)

Bie & Berntsen (DK)

LGC Promochem (D)

Biosolve (NL)

Merck KGaA (D)

Butterworth Laboratories (UK)

Panreac Quimica (E)

Carl Roth (D)

Rathburn Chemicals (UK)

Dow Benelux (NL)

SDS Solvants (F)

Ecotechnics SpA (I)

Sigma Aldrich Chemie (D)

Environnement SA (F)

Sigma Aldrich Chimie (F)

Groupe de Physique des Solides (F)

Sigma Aldrich Company (UK)

Honeywell Specialty Chemicals (D)

VWR ISAS (F)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Βασικές εργαστηριακές χρήσεις
Οι ποσοστώσεις για τις ελεγχόµενες ουσίες της οµάδας ΙΙΙ που είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν για εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις κατανέµονται στους εξής:
Butterworth Laboratories (UK)
Ineos Fluor (UK)
Sigma Aldrich Company (UK)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Βασικές εργαστηριακές χρήσεις
Οι ποσοστώσεις για τις ελεγχόµενες ουσίες της οµάδας IV που είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν για εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις κατανέµονται στους εξής:
Acros Organics (B)

Rathburn Chemicals (UK)

Agfa-Gevaert (B)

Rohs Chemie (D)

Bie & Berntsen (DK)

SDS Solvants (F)

Biosolve (NL)
Dow Benelux (NL)
Fisher Scientific (UK)
Katholieke Universiteit Leuven (B)

Sigma Aldrich Chemie (D)
Sigma Aldrich Chimie (F)
Sigma Aldrich Company (UK)

Laboratoires Sérologiques (F)

Sigma Aldrich Laborchemikalien (D)

Merck KGaA (D)

VWR ISAS (F)

Panreac Quimica (E)

YΑ-Kemia Oy (FIN)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ
Βασικές εργαστηριακές χρήσεις
Οι ποσοστώσεις για τις ελεγχόµενες ουσίες της οµάδας V που είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν για εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις κατανέµονται στους εξής:
Acros Organics (B)

Rathburn Chemicals (UK)

Agfa-Gevaert (B)

Sigma Aldrich Chemie (D)

Dow Benelux (NL)

Sigma Aldrich Chimie (F)

Katholieke Universiteit Leuven (B)
Merck KGaA (D)

Sigma Aldrich Company (UK)

Panreac Quimica (E)

VWR ISAS (F)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ
Βασικές εργαστηριακές χρήσεις
Οι ποσοστώσεις για τις ελεγχόµενες ουσίες της οµάδας VII που είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν για εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις κατανέµονται στους εξής:
Acros Organics (B)
Ineos Fluor (UK)
Sigma Aldrich Chimie (F)
Sigma Aldrich Company (UK)
Κάθε ποσόστωση δεν µπορεί να χρεωθεί µέχρις ότου η Επιτροπή κοινοποιήσει σε κάθε επιχείρηση ότι τα µέρη του πρωτοκόλλου
του Μόντρεαλ έχουν εγκρίνει τη χρήση υδροβρωµοφθορανθράκων το 2003 για βασικές χρήσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
Βασικές εργαστηριακές χρήσεις
Οι ποσοστώσεις για το βρωµοχλωροµεθάνιο που είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν για εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις
κατανέµονται στους εξής:
Ineos Fluor (UK)
Sigma Aldrich Chimie (F)
Κάθε ποσόστωση δεν µπορεί να χρεωθεί µέχρις ότου η Επιτροπή κοινοποιήσει σε κάθε επιχείρηση ότι τα µέρη του πρωτοκόλλου
του Μόντρεαλ έχουν εγκρίνει τη χρήση βρωµοχλωροµεθανίου το 2003 για βασικές χρήσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ
[Το παρόν παράρτηµα δεν δηµοσιεύεται, διότι περιέχει εµπιστευτικές εµπορικές πληροφορίες.]
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Μαΐου 2003
για την τροποποίηση της απόφασης 2003/289/ΕΚ σχετικά µε προστατευτικά µέτρα που αφορούν τη
γρίπη των ορνίθων στο Βέλγιο
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 1555]
(Τα κείµενα στη γαλλική και στην ολλανδική γλώσσα είναι τα µόνα αυθεντικά)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/317/ΕΚ)
ορνίθων στο Βέλγιο (7), η οποία ακολούθως αντικαταστάθηκε από την απόφαση 2003/289/ΕΚ (8), ενισχύοντας έτσι
τα µέτρα που λήφθηκαν από το Βέλγιο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1990, σχετικά µε τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους
που εφαρµόζονται στο ενδοκοινοτικό εµπόριο ορισµένων ζώντων
ζώων και προϊόντων µε προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής
αγοράς (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/
33/ΕΚ του Συµβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 10,
την οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 11ης ∆εκεµβρίου
1989, σχετικά µε τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρµόζονται
στο ενδοκοινοτικό εµπόριο µε προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
92/118/ΕΟΚ (4), και ιδίως το άρθρο 9,
την οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου
2002, για τους κανόνες υγειονοµικού ελέγχου που διέπουν την
παραγωγή, µεταποίηση, διανοµή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής
προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (5), και
ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1 και 3,

(4)

Τα µέτρα που ορίζονται στην απόφαση 2003/289/ΕΚ θα
πρέπει να παραταθούν και να προσαρµοσθούν υπό το
πρίσµα της εξέλιξης της νόσου.

(5)

Τα άλλα κράτη µέλη έχουν ήδη προσαρµόσει τα µέτρα που
εφαρµόζουν στο εµπόριο και ενηµερώνονται επαρκώς από
την Επιτροπή, ιδίως στο πλαίσιο της µόνιµης επιτροπής για
την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, σχετικά µε
την κατάλληλη περίοδο εφαρµογής τους.

(6)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Στις 16 Απριλίου 2003, οι κτηνιατρικές αρχές του Βελγίου
ενηµέρωσαν την Επιτροπή σχετικά µε ισχυρή υποψία γρίπης
των ορνίθων στην επαρχία του Λιµβούργου, η οποία έπειτα
επιβεβαιώθηκε επισήµως.

(1)

Οι βελγικές αρχές εφάρµοσαν αµέσως, πριν από την επίσηµη
επιβεβαίωση της νόσου, τα µέτρα που προβλέπονται στην
οδηγία 92/40/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικών µέτρων για την καταπολέµηση της γρίπης των ορνίθων (6).

(2)

Για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας, η Επιτροπή, µετά από
διαβούλευση µε τις βελγικές αρχές, εξέδωσε την απόφαση
2003/275/ΕΚ της 16ης Απριλίου 2003 σχετικά µε προστατευτικά µέτρα που αφορούν την ισχυρή υποψία γρίπης των

(3)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

224 της 18.8.1990, σ. 29.
315 της 19.11.2002, σ. 14.
395 της 30.12.1989, σ. 13.
62 της 15.3.1993, σ. 49.
18 της 23.1.2003, σ. 11.
167 της 22.6.1992, σ. 1.

Η απόφαση 2003/289/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο β), µετά τη λέξη «εκµετάλλευση» παρεµβάλλονται οι λέξεις «ή υπόστεγο».
2. Στο άρθρο 8, η ηµεροµηνία και ώρα «έως την 12η Μαΐου 2003
και ώρα 24.00» αντικαθίσταται από «έως την 16η Μαΐου 2003
και ώρα 24.00».
3. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 8α:
«Άρθρο 8α
Το Βέλγιο τροποποιεί τα µέτρα που εφαρµόζει στο εµπόριο
ώστε να συµµορφωθεί προς την παρούσα απόφαση, δίνει δε
αµέσως κατάλληλη δηµοσιότητα στα µέτρα τα οποία λαµβάνει.
Ενηµερώνει πάραυτα την Επιτροπή σχετικώς.»
4. Το περιεχόµενο του παραρτήµατος αντικαθίσταται από το περιεχόµενο του παραρτήµατος της παρούσας απόφασης.
(7) ΕΕ L 99 της 17.4.2003, σ. 57.
(8) ΕΕ L 105 της 26.4.2003, σ. 24.
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Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο του Βελγίου.
Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

L 115/84

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Gebied A
Het toezichtsgebied Limburg, afgebakend op 20 april 2003 om 10.00 uur, omvat het deel van het Belgische grondgebied
dat gelegen is binnen de omtrek gevormd door:
— de N74 vanaf de Nederlandse grens in zuidelijke richting tot aan de Overpelterbaan (Overpelt);
— vervolgens, de Overpelterbaan in zuidelijke richting tot aan de kruising met de N747;
— vervolgens de N747 in zuidelijke richting tot aan de kruising met de N15;
— vervolgens de N15 in zuidelijke richting tot aan de kruising met de E314 (A2);
— vervolgens de E314 (A2) in oostelijke richting tot aan de kruising met de gemeentegrens tussen Houthalen-Helchteren en Genk;
— vervolgens de gemeentegrens tussen Houthalen-Helchteren en Genk, tussen Opglabbeek en achtereenvolgens As en
Maaseik, en tussen Meeuwen-Gruitrode en Maaseik in noordoostelijke richting tot aan de kruising met de N771;
— vervolgens N771 in zuidoostelijke richting en voorbij de kruising met de N78 in dezelfde richting verlengd tot aan
de grens met Nederland;
— vervolgens de grens met Nederland in noordelijke richting tot aan de N74.
Gebied B
Het beschermingsgebied Westmalle, afgebakend op 23 april 2003 om 18.00 uur, omvat het deel van het Belgische
grondgebied dat gelegen is binnen de omtrek gevormd door:
— de N133 vanuit het centrum van Brecht in zuidoostelijke richting tot aan de kruising met de N12;
— vervolgens de N12 in zuidelijke richting tot aan de kruising met de Bethaniënlei (Zoersel);
— vervolgens de Bethaniënlei in westelijke richting tot aan de kruising met de Kerklei (Brecht);
— vervolgens de Kerklei in westelijke richting tot aan de kruising met de Brugstraat;
— vervolgens de Brugstraat, overgaand in de Handelslei in westelijke richting tot aan de kruising met de N115 (Brecht);
— vervolgens de N115 in noordoostelijke richting tot de kruising met de N133.
Gebied C
Het beschermingsgebied Meer, afgebakend op 24 april 2003 om 16.00 uur, omvat het deel van het Belgische grondgebied dat gelegen is binnen de omtrek gevormd door:
— de N146 (Meer) vanaf de Nederlandse grens in oostelijke en zuidelijke richting tot aan de kruising met Het Lak
(Hoogstraten);
— vervolgens Het Lak, overgaand in de Terbeeksestraat in westelijke richting tot aan de kruising met de Gestelsestraat;
— vervolgens de Gestelsestraat, overgaand in Hinnenboomstraat in zuidelijke richting tot aan de kruising met de Blauwen Draaiboom;
— vervolgens de Blauwen Draaiboom in westelijke richting tot aan de kruising met de Vlamingweg (Wuustwezel);
— vervolgens de Vlamingweg in westelijke richting tot aan de kruising met de Muntweg;
— vervolgens de Muntweg in zuidwestelijke richting tot aan de kruising met de Meerseweg;
— vervolgens de Meerseweg in zuidelijke richting tot aan de kruising met de N144;
— vervolgens de N144 in westelijke richting tot de kruising met de Vloeiweg;
— vervolgens de Vloeiweg in noordelijke richting tot de kruising met Tereik;
— vervolgens Tereik in noordelijke richting tot aan de Nederlandse grens;
— vervolgens de Nederlandse grens in noordelijke richting tot aan de N146.
Gebied D
Het beschermingsgebied Loenhout, afgebakend op 28 april 2003 om 10.00 uur, omvat het deel van het Belgische grondgebied dat gelegen is binnen de omtrek gevormd door:
— de N144 vanaf de Vloeiweg (Loenhout) in oostelijke richting tot aan de kruising met Vorssingersweg;
— vervolgens de Vorssingersweg in zuidelijke richting en verder doorgetrokken tot aan de gemeentegrens tussen
Wuustwezel en Brecht;
— vervolgens de gemeentegrens tussen Wuustwezel en Brecht in westelijke richting tot aan de Laboureur (Brecht);
— vervolgens de Laboureur in zuidoostelijke en vervolgens zuidwestelijke richting tot aan de kruising met de Vogelzang;
— vervolgens de Vogelzang in zuidoostelijke richting tot aan de kruising met de Achterkloosterstraat;
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— vervolgens de Achterkloosterstraat in zuidwestelijke richting tot aan de kruising met de Kloosterstraat;
— vervolgens de Kloosterstraat in zuidelijke richting tot aan de kruising met Grijspeird;
— vervolgens Grijspeird in westelijke richting tot aan de kruising met de Vondel;
— vervolgens de Vondel in zuidelijke richting tot aan de kruising met de Legeweg;
— vervolgens de Legeweg in westelijke richting tot aan de kruising met de Broeckhovenstraat;
— vervolgens de Broeckhovenstraat in westelijke richting tot aan de kruising met de N115;
— vervolgens de N115 in westelijke richting tot aan de kruising met de N133;
— vervolgens de N133 in noordelijke richting tot aan de kruising met de Akkerstraat (Wuustwezel);
— vervolgens de Akkerstraat in oostelijke en noordelijke richting tot aan de kruising met de Donkweg;
— vervolgens de Donkweg in oostelijke richting tot aan de kruising met de N144;
— vervolgens de N144 in oostelijke richting tot aan de kruising met de Bosweg;
— vervolgens de Bosweg in noordelijke richting tot aan de kruising met de Dijkweg;
— vervolgens in vogelvlucht vanaf de kruising van de Dijkweg en de Bosweg in oostelijke richting tot aan de kruising
van de Vloeiweg en de Hoekweg;
— vervolgens de Vloeiweg in zuidelijke richting tot aan de kruising met de N144.»
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Μαΐου 2003
που τροποποιεί την απόφαση 2003/290/ΕΚ σχετικά µε προστατευτικά µέτρα που αφορούν τη γρίπη των
ορνίθων στις Κάτω Χώρες
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 1556]
(Το κείµενο στην ολλανδική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/318/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Στη συνέχεια, εκδόθηκαν οι αποφάσεις 2003/156/ΕΚ (8),
2003/172/ΕΚ (9), 2003/186/ΕΚ (10), 2003/191/ΕΚ (11),
2003/214/EK (12), 2003/258/ΕΚ (13) και 2003/290/ΕΚ (14)
µετά από διαβούλευση µε τις ολλανδικές αρχές και αξιολόγηση της κατάστασης από κοινού µε όλα τα κράτη µέλη.

(5)

Τα µέτρα που καθορίζονται στην απόφαση 2003/290/ΕΚ θα
πρέπει να επεκταθούν και να προσαρµοσθούν µε βάση την
εξέλιξη της νόσου.

(6)

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 οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συµβουλίου,της 26ης Ιουνίου
1990,σχετικά µε τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους
που εφαρµόζονται στο ενδοκοινοτικό εµπόριο ορισµένων ζώντων
ζώων και προϊόντων µε προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής
αγοράς (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/
33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (2), και
ιδίως το άρθρο 10,
την οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 11ης ∆εκεµβρίου
1989, σχετικά µε τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρµόζονται
στο ενδοκοινοτικό εµπόριο µε προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
92/118/ΕΟΚ (4), και ιδίως το άρθρο 9,
την οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου
2002, για τους κανόνες υγειονοµικού ελέγχου που διέπουν την
παραγωγή, µεταποίηση, διανοµή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής
προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (5), και
ιδίως το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Από τις 28 Φεβρουαρίου 2003, οι Κάτω Χώρες έχουν
δηλώσει διάφορες εστίες έντονα παθογόνου γρίπης των ορνίθων.

(2)

Οι Κάτω Χώρες έλαβαν άµεσα µέτρα, όπως προβλέπεται από
την οδηγία 92/40/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης Μαΐου
1992, για τη θέσπιση κοινοτικών µέτρων για την καταπολέµηση της γρίπης των ορνίθων (6), όπως τροποποιήθηκε
από την πράξη προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας
και της Σουηδίας, πριν από την επίσηµη επιβεβαίωση της
εκδήλωσης της νόσου.

(3)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η απόφαση 2003/290/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο β) µετά τη λέξη «εκµετάλλευση» προστίθενται οι λέξεις «ή πτηνοτροφείο».
2. Στο άρθρο 8 η ώρα και η ηµεροµηνία «έως την 12η Μαΐου
2003 και ώρα 24.00» αντικαθίστανται από «έως την 16η Μαΐου
2003 και ώρα 24.00».
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στις Κάτω Χώρες.

Για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας, η Επιτροπή, µετά από
διαβούλευση µε τις ολλανδικές αρχές, εξέδωσε την απόφαση
2003/153/ΕΚ (7), της 3ης Μαρτίου 2003, σχετικά µε προστατευτικά µέτρα που αφορούν την ισχυρή υποψία γρίπης
των ορνίθων στις Κάτω Χώρες, ενισχύοντας έτσι τα µέτρα
που ελήφθησαν από τις Κάτω Χώρες.

Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2003.

224 της 18.8.1990, σ. 29.
315 της 19.11.2002, σ. 14.
395 της 30.12.1989, σ. 13.
62 της 15.3.1993, σ. 49.
18 της 23.1.2003, σ. 11.
167 της 22.6.1992, σ. 1.
59 της 4.3.2003, σ. 32.

(8) ΕΕ L 64 της 7.3.2003, σ. 36.
(9) ΕΕ L 69 της 13.3.2003, σ. 27.
(10) ΕΕ L 71 της 15.3.2003, σ. 30.
(11) ΕΕ L 74 της 20.3.2003, σ. 30.
(12) ΕΕ L 81 της 28.3.2003, σ. 48.
(13) ΕΕ L 95 της 11.4.2003, σ. 65.
(14) ΕΕ L 105 της 26.4.2003, σ. 28.

Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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(Πράξεις εγκριθείσες δυνάµει του τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ 2003/319/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 8ης Μαΐου 2003
για τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρµογή της συµφωνίας της Λουσάκα για την κατάπαυση του πυρός και για την ειρηνευτική διαδικασία στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό (Λ∆Κ) και σχετικά µε την κατάργηση της κοινής θέσης 2002/203/ΚΕΠΠΑ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το
άρθρο 15,

ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ:

Άρθρο 1

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι η επίτευξη µόνιµης ειρήνης
στη Λ∆Κ προϋποθέτει τη σύναψη ειρήνης µέσω διαπραγµατεύσεων, η οποία θα είναι δίκαιη για όλα τα µέρη, µε σεβασµό της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας
της Λ∆Κ, καθώς και µε σεβασµό των δηµοκρατικών αρχών
και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε όλα τα κράτη της
περιοχής, καθώς και των αρχών της καλής γειτονίας και της
µη ανάµειξης στις εσωτερικές υποθέσεις, λαµβάνοντας
υπόψη τα συµφέροντα ασφαλείας της Λ∆Κ και των γειτονικών της χωρών.

Ο στόχος της παρούσας κοινής θέσης είναι να στηρίξει την εφαρµογή της συµφωνίας της Λουσάκα για την κατάπαυση του πυρός
καθώς και των διαφόρων ειρηνευτικών συµφωνιών, τόσο εσωτερικών
όσο και διεθνών, που επιτεύχθηκαν το 2002 και στις 6 Μαρτίου
2003, όπως και των σχετικών αποφάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών και την εφαρµογή της συνολικής ειρηνευτικής διαδικασίας που βρίσκεται υπό εξέλιξη στη Λ∆Κ.

Άρθρο 2

Η συµφωνία της Λουσάκα για την κατάπαυση του πυρός
υπογράφηκε, στις 19 Ιουλίου 1999, από τη Λ∆Κ, την
Αγκόλα, τη Ναµίµπια, τη Ρουάντα, την Ουγκάντα, τη
Ζιµπάµπουε και, αργότερα, από το «κίνηµα για την απελευθέρωση του Κονγκό» και τον «συνασπισµό του Κονγκό
για τη ∆ηµοκρατία». Στη συνέχεια, υπογράφηκαν, στις 30
Ιουλίου 2002, η συµφωνία της Πρετόρια, ανάµεσα στη Λ∆Κ
και τη Ρουάντα, στις 6 Σεπτεµβρίου 2002, η συµφωνία της
Λουάντα, ανάµεσα στη Λ∆Κ και την Ουγκάντα και, τέλος,
στις 17 ∆εκεµβρίου 2002 και στις 6 Μαρτίου 2003
υπογράφηκαν, αντίστοιχα, οι συµφωνίες της Πρετόρια στο
πλαίσιο του ενδοκονγκολέζικου διαλόγου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηρίξει τη δράση των Ηνωµένων Εθνών
και της Αφρικανικής Ένωσης για την ενίσχυση της εφαρµογής της
συµφωνίας της Λουσάκα για την κατάπαυση του πυρός, της συµφωνίας της Πρετόρια (Ιούλιος 2002), της συµφωνίας της Λουάντα
(Σεπτέµβριος 2002) και των συµφωνιών της Πρετόρια στο πλαίσιο
του ενδοκονγκολέζικου διαλόγου (∆εκέµβριος 2002 και Μάρτιος
2003, αντίστοιχα), καθώς και των σχετικών αποφάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας, και θα συνεργασθεί στενά µε τους οργανισµούς αυτούς και µε άλλους εµπλεκόµενους φορείς της διεθνούς
κοινότητας στο πλαίσιο της υλοποίησης της παρούσας κοινής
θέσης.

Στις 15 ∆εκεµβρίου 2001, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του
Λάκεν επανέλαβε την πλήρη υποστήριξή του στη συµφωνία
της Λουσάκα για την κατάπαυση του πυρός.

Άρθρο 3

(4)

Το Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών εξέδωσε τις
αποφάσεις 1234 (1999), 1258 (1999), 1291 (2000),
1304 (2000), 1332 (2000), 1341 (2001), 1355 (2001)
και 1376 (2001), 1399 (2002), 1417 (2002), 1445
(2002), 1457 (2002) και 1468 (2003).

(5)

Η κοινή θέση 2002/203/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, της
11ης Μαρτίου 2002, σχετικά µε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την εφαρµογή της συµφωνίας της Λουσάκα για
την κατάπαυση του πυρός και για την ειρηνευτική διαδικασία στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό (1) θα πρέπει να
καταργηθεί,

(1) ΕΕ L 68 της 12.3.2003, σ. 1.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να εργάζεται για την
αυστηρή τήρηση της κατάπαυσης του πυρός µεταξύ των υπογραφόντων τη συµφωνία της Λουσάκα και, για το σκοπό αυτό, θα εξακολουθήσει να προσφέρει τη στήριξή της στην αποστολή του
Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό
(MONUC) και στην κοινή στρατιωτική επιτροπή (ΚΣΕ). Υπενθυµίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απαιτήσει την αποχώρηση των
ξένων στρατευµάτων από τη Λ∆Κ, κατόπιν των συµφωνιών της Πρετόρια (Ιούλιος 2002) και της Λουάντα (Σεπτέµβριος 2002), η ΕΕ
θα ζητήσει την πλήρη αποχώρηση όλων των ξένων στρατευµάτων
από τη Λ∆Κ, σύµφωνα µε τη συµφωνία της Λουσάκα, τις συµφωνίες
της Πρετόρια και της Λουάντα και των συνακόλουθων αποφάσεων,
καθώς και των σχετικών αποφάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας,
υπό την αρµόζουσα επίβλεψη της MONUC.
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Άρθρο 4
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι οι ειρηνευτικές συµφωνίες µεταξύ
της Λ∆Κ και της Ρουάντα (Ιούλιος 2002) και µεταξύ της Λ∆Κ και
της Ουγκάντα (Σεπτέµβριος 2002) συνιστούν µείζον βήµα προς
την εξοµάλυνση των σχέσεων µεταξύ των υπογραφόντων και την
αποκατάσταση σταθερής ειρήνης στην Περιοχή των Μεγάλων
Λιµνών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι η πλήρης εφαρµογή των
συµφωνιών αυτών είναι απολύτως απαραίτητη και ότι τούτο θα
πρέπει να γίνει µε το ίδιο εποικοδοµητικό πνεύµα που οδήγησε στις
συνολικές συµφωνίες και θα απευθύνει έκκληση σε όλα τα µέρη να
µη στηρίζουν τοπικές οµάδες που αντιτίθενται στις συµφωνίες
αυτές.
Άρθρο 5
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιδιώξει την ταχεία εφαρµογή της διαδικασίας αφοπλισµού, αποστράτευσης, επαναπατρισµού, επανεγκατάστασης και επανένταξης (DDRRR) των µαχητών των ένοπλων
οµάδων, έχοντας κατά νου τη διάκριση που πρέπει να γίνεται
µεταξύ ξένων και κονγκολέζικων οµάδων, όπως προβλέπεται στις
συµφωνίες της Λουσάκα και της Πρετόρια και αποτελεί θεµελιώδες
στοιχείο για την αποκατάσταση της ειρήνης στην περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπενθυµίσει ότι η υλοποίηση της διαδικασίας
αυτής πρέπει να έχει εκούσιο χαρακτήρα, µε τη συνεργασία όλων
των υπογραφόντων της συµφωνίας της Λουσάκα, και πρέπει να
υποστηριχθεί µε συντονισµένη δράση από τη διεθνή κοινότητα. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηρίξει τη δράση της MONUC, του µηχανισµού εξακρίβωσης από τρίτο µέρος και της ΚΣΕ, όπως προβλέπεται
από τις σχετικές αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, από τη συµφωνία της Λουσάκα και τη συµφωνία της
Πρετόρια (Ιούλιος 2002). Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηρίξει
περαιτέρω τη διαδικασία αφοπλισµού, αποστράτευσης, επαναπατρισµού, επανεγκατάστασης και επανένταξης µε κατάλληλα µέτρα, και
ιδίως µε τη στήριξη του πολυεθνικού προγράµµατος αποστράτευσης και επανένταξης (MDRP) για την Περιοχή των Μεγάλων
Λιµνών.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηρίξει τα διαβήµατα της κυβέρνησης της
Λ∆Κ, προκειµένου να συνεργασθεί µε το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο για τη Ρουάντα, και θα την καλέσει να εξακολουθήσει στην ίδια
κατεύθυνση.
Άρθρο 6
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει ότι θα στηρίξει τη συνολική και
χωρίς αποκλεισµούς συµφωνία για τη µεταβατική περίοδο στη Λ∆Κ,
που υπογράφηκε στην Πρετόρια στις 17 ∆εκεµβρίου 2002, καθώς
και τη συµφωνία της Πρετόρια της 6ης Μαρτίου 2003 για τη
σύσταση της µεταβατικής περιόδου και το µνηµόνιο για την ασφάλεια και το στρατό, στα πλαίσια του ενδοκονγκολέζικου διαλόγου.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καλέσει τα υπογράφοντα µέρη να εφαρµόσουν µε καλή πίστη τις διατάξεις των συµφωνιών αυτών και να
συνεργασθούν για τη συγκρότηση εθνικής µεταβατικής κυβέρνησης
από την οποία δεν θα αποκλείεται κανένα µέρος και η οποία θα έχει
την ευθύνη να κυβερνήσει τη Λ∆Κ µέχρι τις πρώτες δηµοκρατικές
εκλογές ενόψει της ταχείας, πλήρους αποκατάστασης της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας, που αποτελεί ουσιαστική εγγύηση για τη
βιώσιµη και ισότιµη ανάπτυξη της χώρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα
είναι έτοιµη να στηρίξει την εφαρµογή των συµφωνιών αυτών. Η ΕΕ
θα στηρίξει ανεπιφύλακτα τον ειδικό απεσταλµένο του Γενικού
Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών για τον ενδοκονγκολέζικο
διάλογο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναβεβαιώνει τη βούλησή της να
στηρίξει τη µεταβατική περίοδο, ευθύς ως συγκροτηθούν τα
θεσµικά της πλαίσια, µε σχέδια που θα αποσκοπούν ιδίως στην
προώθηση της βοήθειας προς τον λαό, στην ενίσχυση των κρατικών
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διαρθρώσεων και την οικονοµική ανοικοδόµηση της χώρας, καθώς
και µε σχέδια DDRRR. Στη συνάρτηση αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση
θα υπογραµµίσει τη σηµασία της προσχώρησης στις συµφωνίες
µεταξύ της Λ∆Κ και τους διεθνείς χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, και ιδίως τη συµφωνία για το µηχανισµό µείωσης της
φτώχειας και οικονοµικής αύξησης (PRGF) µεταξύ της κυβέρνησης
της Λ∆Κ και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.

Άρθρο 7
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απευθύνει έκκληση να σταµατήσει αµέσως
η ένοπλη σύγκρουση και η βία σε όλα τα µέρη της Λ∆Κ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει εντονότατα τις φρικαλεότητες που
διαπράχθηκαν πρόσφατα στα ανατολικά της χώρας, και ιδίως στην
περιοχή των Ιτούρι. Οι υπεύθυνοι πρέπει να παραπεµφθούν στη
δικαιοσύνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει ότι το καταστατικό
του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου της Ρώµης ισχύει για όλες τις
πράξεις γενοκτονίας, τα εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας και τα
εγκλήµατα πολέµου που διαπράττονται στο έδαφος της Λ∆Κ µετά
την έναρξη ισχύος του καταστατικού αυτού (1η Ιουλίου 2002). Η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα ζητήσει επιµόνως την πλήρη αποχώρηση των
ξένων στρατευµάτων από την περιοχή των Ιτούρι, καθώς και
αυξηµένα σχέδια DDRRR, την πλήρη εφαρµογή της εντολής της
MONUC και προσπάθειες για την οικοδόµηση της ειρήνης, τα
οποία έχουν ζωτική σηµασία για την επίτευξη κάποιου βαθµού σταθερότητας στους Ιτούρι και τους Κιβού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα
απευθύνει έκκληση σε όλες τις οµάδες στην περιοχή των Ιτούρι να
θέσουν τέρµα στις εκεί συγκρούσεις, και σε όλα τα µέρη να συνεργασθούν πλήρως για τη συγκρότηση της ειρηνευτικής επιτροπής
για τους Ιτούρι (IPC). Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καλέσει επίσης τις
οµάδες εκείνες της περιοχής που δεν έχουν δώσει ακόµα την
υποστήριξή τους, να ενταχθούν στην IPC. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
πιστεύει ότι η IPC έχει περισσότερες πιθανότητες να επιτύχει συµφωνία εάν έχει ανεξάρτητο προεδρείο και εφόσον υπάρξει πλήρης
αποχώρηση των ξένων στρατευµάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καλέσει τις κυβερνήσεις της Λ∆Κ, της Ρουάντα και της Ουγκάντα να
χρησιµοποιήσουν όλη τους την επιρροή προκειµένου να σταµατήσουν οι εντάσεις και να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν ότι
υφίστανται οι προϋποθέσεις στην περιοχή των Ιτούρι που θα επιτρέψουν την επιτυχή εφαρµογή της συµφωνίας της Λουάντα (Σεπτέµβριος 2002). Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει την πρόσφατη τροποποίηση της συµφωνίας της Λουάντα για τον σκοπό αυτό, που έγινε
στο Νταρ ελ Σαλάµ, τον Φεβρουάριο 2003, και, σύµφωνα µε την
απόφαση 1468/2003 του ΣΑΜΕ, θα καλέσει την κυβέρνηση της
Ουγκάντα να τηρήσει τη δέσµευσή της για απόσυρση των στρατευµάτων της χωρίς άλλη καθυστέρηση.

Άρθρο 8
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει την παράνοµη εκµετάλλευση
φυσικών πόρων, που αποτελεί µια από τις αιτίες και τις συνέπειες
του τετραετούς πολέµου, καθώς και παράγοντα που υποδαυλίζει
παρατεταµένες συγκρούσεις, σύµφωνα µε την πρόσφατη έκθεση της
οµάδας εµπειρογνωµόνων του ΟΗΕ για την παράνοµη εκµετάλλευση φυσικών πόρων και άλλων πηγών πλούτου της Λ∆Κ. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλα τα κράτη να εξαγάγουν τα ενδεικνυόµενα συµπεράσµατα από τα πορίσµατα της οµάδας εµπειρογνωµόνων και καλεί όλα τα ενδιαφερόµενα κράτη να λάβουν τα απαραίτητα µέτρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τη δράση που συµφωνήθηκε µε την απόφαση 1457 (2003) του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, η οποία θα πρέπει να συµβάλει στον
τερµατισµό αυτού του είδους της εκµετάλλευσης. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση είναι πρόθυµη να συνεργασθεί µε την οµάδα εµπειρογνωµόνων προκειµένου να εκπληρώσει την καινούργια της εντολή.
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Άρθρο 9

Άρθρο 12

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξασφαλίσει, έχοντας κατά νου τους όρους
που αναφέρονται στο άρθρο 6, εύλογη αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια στη Λ∆Κ και θα προσφέρει τη στήριξή της στη µεταβατική κυβέρνηση για την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της
χώρας, εξασφαλίζοντας ότι από τη στήριξη αυτή επωφελούνται
όλος ο κονγκολέζικος λαός και όλες οι περιοχές της Λ∆Κ, και ότι
η στήριξη αυτή συµβάλλει δυναµικά και προληπτικά στη διαδικασία
ειρήνευσης, προωθώντας την αποκατάσταση του κράτους του
Κονγκό, τη χρηστή διακυβέρνηση, τη βελτίωση της οικονοµικής
κατάστασης και το σεβασµό των δικαιωµάτων του ανθρώπου. Το
Συµβούλιο σηµειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να συνεχίσει τις
προσπάθειές της για την επίτευξη των προαναφερόµενων στόχων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης ή
ακύρωσης κάθε δραστηριότητας η οποία αποσκοπεί στη στήριξη
της εφαρµογής της συµφωνίας της Λουσάκα για την κατάπαυση
του πυρός και των συνακόλουθων συµφωνιών, εάν τα µέρη των
συµφωνιών αυτών δεν τηρούν τους όρους τους.

Άρθρο 10

Άρθρο 13
Η κοινή θέση 2002/203/ΚΕΠΠΑ καταργείται.
Άρθρο 14
Η εφαρµογή της παρούσας κοινής θέσης θα παρακολουθείται τακτικά, κυρίως προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στην
ειρηνευτική διαδικασία στη Λ∆Κ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της συνεργασίας της µε τις χώρες
της περιοχής που εµπλέκονται στην κρίση του Κονγκό, θα λάβει
υπόψη τις προσπάθειες που αυτές καταβάλλουν για την εφαρµογή
των συµφωνιών για την κατάπαυση του πυρός και την ειρήνη,
καθώς και των αποφάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, που αναφέρονται στο άρθρο 2.

Η παρούσα κοινή θέση παράγει αποτελέσµατα από την ηµέρα που
υιοθετείται. Αναθεωρείται βάσει των εξελίξεων στην περιοχή. Εν
πάση περιπτώσει, νέα απόφαση θα ληφθεί πριν από τις 8 Μαΐου
2004.

Άρθρο 11

Άρθρο 16

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να στηρίζει την ειρηνευτική
διαδικασία στο Μπουρούντι, βάσει της συµφωνίας της Αρούσα, η
επιτυχία της οποίας συνδέεται µε την επίλυση της κρίσης στο
Κονγκό και η οποία θα µπορούσε από µόνη της να προωθήσει την
ειρήνη και τη σταθερότητα στην Περιοχή των Μεγάλων Λιµνών. Εν
προκειµένω, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποστηρίξει τη σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για την ειρήνη, την ασφάλεια, τη δηµοκρατία και
την ανάπτυξη στην Περιοχή των Μεγάλων Λιµνών, µόλις το επιτρέψει η εξέλιξη της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Λουσάκα και την
Αρούσα και το αποφασίσουν οι ενδιαφερόµενες χώρες.

Η παρούσα κοινή θέση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 15

Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ

