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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1039/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 2ας Ιουνίου 2003
για τη θέσπιση αυτόνοµων και µεταβατικών µέτρων σχετικά µε την εισαγωγή ορισµένων µεταποιηµένων
γεωργικών προϊόντων, καταγωγής Εσθονίας, και την εξαγωγή ορισµένων µεταποιηµένων γεωργικών
προϊόντων στην Εσθονία
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Για τα µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα που καλύπτονται
από το πρωτόκολλο αριθ. 2, αλλά τα οποία δεν απαριθµούνται στον παρόντα κανονισµό, θα πρέπει να εφαρµόζονται οι
εµπορικές διατάξεις που θεσπίζονται στο πρωτόκολλο αριθ.
2.

(5)

Για την εισαγωγή ορισµένων εµπορευµάτων δεν θα πρέπει να
επιβάλλονται δασµοί. Τα εµπορεύµατα αυτά δεν θα πρέπει
να είναι επιλέξιµα για υπαγωγή στο σύστηµα επιστροφών
κατά την εξαγωγή.

(6)

Ο κανονισµός (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 (4), προβλέπει σύστηµα διαχείρισης των δασµολογικών ποσοστώσεων. Η διαχείριση των ποσοστώσεων τελωνειακής ατέλειας που ανοίγονται µε βάση τον παρόντα κανονισµό, θα πρέπει να γίνεται από τις αρχές της Κοινότητας
και τα κράτη µέλη σύµφωνα µε το σύστηµα αυτό.

(7)

Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού 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 (5),

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 133 παράγραφοι 2 και 4,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Το πρωτόκολλο αριθ. 2 της ευρωπαϊκής συµφωνίας µεταξύ
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους,
αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας, αφετέρου, η
οποία αναφέρεται στο εξής ως «ευρωπαϊκή συµφωνία» και
εγκρίθηκε µε την απόφαση 98/180/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόµ του
Συµβουλίου και της Επιτροπής (1), προβλέπει δασµολογικές
παραχωρήσεις για τα µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα,
καταγωγής Εσθονίας. Το πρωτόκολλο αριθ. 2 τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο προσαρµογής (2), που προσαρµόζει εµπορικές πτυχές της ευρωπαϊκής συµφωνίας.
Βελτιώθηκε µε την απόφαση αριθ. 6/2001 του Συµβουλίου
Σύνδεσης ΕΚ-Εσθονίας (3).
Πρόσφατα συνήφθη εµπορική συµφωνία η οποία τροποποιεί
το πρωτόκολλο προσαρµογής. Αποσκοπεί στη βελτίωση της
οικονοµικής σύγκλισης ενόψει της προσχώρησης και θα
πρέπει να αρχίσει να ισχύει το αργότερο την 1η Ιουλίου
2003. Από την πλευρά της Κοινότητας, η εν λόγω συµφωνία προβλέπει παραχωρήσεις µε τη µορφή πλήρους
ελευθέρωσης των εµπορικών συναλλαγών για ορισµένα µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα και ποσοστώσεων µε τελωνειακή ατέλεια για άλλα. Για εισαγωγές εκτός των ποσοστώσεων αυτών, συνεχίζουν να εφαρµόζονται οι ισχύουσες
διατάξεις.
Η διαδικασία έκδοσης απόφασης περί τροποποίησης του
πρωτοκόλλου προσαρµογής δεν θα έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως ώστε να αρχίσει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2003. Είναι,
εποµένως, αναγκαίο να προβλεφθεί η αυτόνοµη εφαρµογή
παραχωρήσεων υπέρ της Εσθονίας από την 1η Ιουλίου
2003.

(1) ΕΕ L 68 της 9.3.1998, σ. 1.
(2) ΕΕ L 29 της 3.2.1999, σ. 11.
(3) ΕΕ L 283 της 27.10.2001, σ. 49.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Από την 1η Ιουλίου 2003, δεν επιβάλλονται δασµοί επί των εισαγωγών των µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων, καταγωγής Εσθονίας, που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι.
Άρθρο 2
Οι ποσοστώσεις τελωνειακής ατέλειας που αναφέρονται στο
παράρτηµα ΙΙ ανοίγονται για την περίοδο από την 1η Ιουλίου
2003 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2003 και για το 2004 υπό τους
όρους που καθορίζονται σ' αυτό.
(4) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 444/2002 (ΕΕ L 68 της
12.3.2002, σ. 11).
5
( ) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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Άρθρο 6

Άρθρο 3
Τα µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα που δεν απαριθµούνται στο
παράρτηµα Ι της συνθήκης, δεν είναι επιλέξιµα για υπαγωγή στο
σύστηµα επιστροφών κατά την εξαγωγή βάσει του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1520/2000 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2000, για τη
θέσπιση κοινών λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του συστήµατος
επιστροφών κατά την εξαγωγή και των κριτηρίων καθορισµού του
ύψους τους, για ορισµένα γεωργικά προϊόντα, εξαγόµενα υπό
µορφή εµπορευµάτων µη υπαγοµένων στο παράρτηµα Ι της
συνθήκης (1).

Άρθρο 4
Για τα µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα που δεν καλύπτονται από
το παράρτηµα Ι και το παράρτηµα ΙΙ, εφαρµόζονται οι διατάξεις
του πρωτοκόλλου αριθ. 2.

Η Επιτροπή διαχειρίζεται τις ποσοστώσεις τελωνειακής ατέλειας που
αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ σύµφωνα µε τα άρθρα 308α, 308β
και 308γ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.
Άρθρο 7
1. H Eπιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που αναφέρεται
στο άρθρο 16 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3448/93 του Συµβουλίου, της 6ης ∆εκεµβρίου 1993, για τον καθορισµό του καθεστώτος συναλλαγών που εφαρµόζεται για ορισµένα εµπορεύµατα που
προέρχονται από τη µεταποίηση γεωργικών προϊόντων (2), στο εξής
αποκαλούµενη «επιτροπή».
2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε ένα µήνα.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 5
Η Επιτροπή µπορεί να αναστέλλει τα µέτρα που προβλέπονται στα
άρθρα 1 και 2 σε περίπτωση µη εφαρµογής των αµοιβαίων προτιµήσεων που συµφωνήθηκαν µε την Εσθονία σύµφωνα µε τη διαδικασία
που καθορίζεται στο άρθρο 7.

19.6.2003

Άρθρο 8
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Λουξεµβούργο, 2 Ιουνίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
∆. ΡΕΠΠΑΣ

(1) ΕΕ L 177 της 15.7.2000, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 740/2003 (ΕΕ L 106 της
29.4.2003, σ. 12).

(2) ΕΕ L 318 της 20.12.1993, σ. 18· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2580/2000 (ΕΕ L 298 της
25.11.2000, σ. 5).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

(1)

(2)

0403

Βουτυρόγαλα, πηγµένο γάλα και πηγµένη κρέµα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέµες που έχουν
υποστεί ζύµωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συµπυκνωµένα ή µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωµατισµένα ή µε προσθήκη φρούτων ή κακάου:

0403 10

– Γιαούρτια:
– – Αρωµατισµένα ή µε προσθήκη φρούτων ή κακάου:
– – – Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές µορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες
που προέρχονται από το γάλα:

0403 10 51

– – – – Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

0403 10 53

– – – – Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 27 %

0403 10 59

– – – – Που υπερβαίνει το 27 %
– – – Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα:

0403 10 91

– – – – Που δεν υπερβαίνει το 3 %

0403 10 93

– – – – Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 %

0403 10 99

– – – – Που υπερβαίνει το 6 %

0403 90

– Άλλα:
– – Αρωµατισµένα ή µε προσθήκη φρούτων ή κακάου:
– – – Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές µορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες
που προέρχονται από το γάλα:

0403 90 71

– – – – Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

0403 90 73

– – – – Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 27 %

0403 90 79

– – – – Που υπερβαίνει το 27 %
– – – Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα:

0403 90 91

– – – – Που δεν υπερβαίνει το 3 %

0403 90 93

– – – – Που υπερβαίνει το 3% αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 %

0403 90 99

– – – – Που υπερβαίνει το 6 %

0405

Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόµενες από το γάλα· γαλακτοκοµικοί πολτοί για επάλειψη:

0405 20

– Γαλακτοκοµικοί πολτοί για επάλειψη:

0405 20 10

– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή µεγαλύτερης του 39 % και µικρότερης του
60 %

0501 00 00

Τρίχες κεφαλής ανθρώπου, ακατέργαστες, έστω και πλυµένες ή καθαρισµένες σε βάθος· απορρίµµατα
τριχών κεφαλής ανθρώπου

0502

Τρίχες γουρουνιού ή αγριογούρουνου· τρίχες ασβού και άλλες τρίχες ψηκτροποιίας· απορρίµµατα από
αυτές τις τρίχες:

0502 10 00

– Τρίχες γουρουνιού ή αγριογούρουνου και τα απορρίµµατά τους

0502 90 00

– Άλλα

0503 00 00

Χονδρότριχες αλόγου και απορρίµµατα χονδρότριχας αλόγου, έστω και σε επίπεδες επιφάνειες µε ή
χωρίς υπόθεµα από άλλες ύλες
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(1)

(2)

0505

∆έρµατα και άλλα µέρη πτηνών, µε τα φτερά ή τα πούπουλά τους, φτερά και µέρη φτερών (έστω και
κοµµένα στα άκρα) και πούπουλα, ακατέργαστα ή απλά καθαρισµένα, απολυµασµένα ή που έχουν υποστεί κατεργασία µε σκοπό τη διατήρησή τους· σκόνες και απορρίµµατα φτερών ή µερών φτερών:

0505 10

– Φτερά των ειδών που χρησιµοποιούνται για το παραγέµισµα· πούπουλα:

0505 10 10

– – Ακατέργαστα

0505 10 90

– – Άλλα

0505 90 00

– Άλλα

0506

Κόκαλα και οστεώδεις άξονες κεράτων, ακατέργαστα, απολιπασµένα, απλά επεξεργασµένα (όχι όµως
κοµµένα σε σχήµατα), επεξεργασµένα µε οξύ ή αποζελατινωµένα· σκόνες και απορρίµµατα από αυτές τις
ύλες:

0506 10 00

– Οστεΐνη και κόκαλα επεξεργασµένα µε οξύ

0506 90 00

– Άλλα

0507

Ελεφαντόδοντο, χελωνόστρακο, κεράτινα ελάσµατα (στα οποία περιλαµβάνονται και τα γένια) φάλαινας
ή άλλων θαλάσσιων θηλαστικών, κέρατα κάθε είδους, οπλές, νύχια κάθε είδους και ράµφη, ακατέργαστα
ή απλά επεξεργασµένα, αλλά όχι κοµµένα σε σχήµατα· σκόνες και απορρίµµατα από αυτές τις ύλες:

0507 10 00

– Ελεφαντόδοντο· σκόνες και απορρίµµατα ελεφαντόδοντου

0507 90 00

– Άλλα

0508 00 00

Κοράλλι και παρόµοιες ύλες, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασµένα, αλλά όχι αλλιώς κατεργασµένα· κοχύλια και όστρακα µαλακίων, µαλακόστρακων ή εχινόδερµων και κόκαλα σουπιών, ακατέργαστα ή απλά
επεξεργασµένα, αλλά όχι κοµµένα σε σχήµατα, οι σκόνες και τα απορρίµµατά τους

0509 00

Σπόγγοι φυσικοί ζωικής προέλευσης:

0509 00 10

– Ακατέργαστοι

0509 00 90

– Άλλοι

0510 00 00

Άµβροι (ζωικό ήλεκτρο), καστόριο, ζήβεθο και µόσχος· κανθαρίδες· χολή, έστω και αποξεραµένη· αδένες
και άλλες ουσίες ζωικής προέλευσης που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή φαρµακευτικών προϊόντων, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη, κατεψυγµένα ή αλλιώς διατηρηµένα κατά τρόπο προσωρινό

0710

Λαχανικά (άβραστα ή βρασµένα στο νερό ή στον ατµό), κατεψυγµένα:

0710 40 00

– Γλυκό καλαµπόκι

0711

Λαχανικά διατηρηµένα προσωρινά (π.χ. µε διοξείδιο του θείου ή σε άρµη, θειωµένο νερό ή σε νερό στο
οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιµεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή
τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται:

0711 90

– Άλλα λαχανικά· µείγµατα λαχανικών:
– – Λαχανικά:

0711 90 30

– – – Γλυκό καλαµπόκι

0903 00 00

Ματέ
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(2)

Χυµοί και εκχυλίσµατα φυτικά· πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις· αγάραγάρ και άλλα
βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιηµένα:
– Χυµοί και εκχυλίσµατα φυτικά:

1302 12 00

– – Γλυκόριζας

1302 13 00

– – Λυκίσκου

1302 14 00

– – Πύρεθρου ή ριζών φυτών που περιέχουν ροτενόνη

1302 19

– – Άλλα:

1302 19 30

– – – Μείγµατα φυτικών εκχυλισµάτων, για την παρασκευή ποτών ή για παρασκευάσµατα διατροφής
– – – Άλλα:

1302 19 91

– – – – Φαρµακευτικά

1302 20

– Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις:

1302 20 10

– – Σε ξερή κατάσταση

1302 20 90

– – Άλλα
– Βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιηµένα:

1302 31 00

– – Αγάρ-αγάρ

1302 32

– – Βλεννώδη και πηκτικά, από χαρούπια ή χαρουπόσπορο ή από σπέρµατα guaree, έστω και τροποποιηµένα:

1302 32 10

– – – Από χαρούπια ή χαρουπόσπορο

1401

Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιµοποιούνται κυρίως στην καλαθοποιία ή στη σπαρτοπλεκτική (π.χ.
µπαµπού, καλάµια του είδους rotin, κοινά καλάµια, βούρλα, λυγαριές, ράφια, στελέχη δηµητριακών
καθαρισµένα, λευκασµένα ή βαµµένα, φλούδες φιλύρας):

1401 10 00

– Μπαµπού

1401 20 00

– Καλάµια του είδους rotin

1401 90 00

– Άλλα

1402 00 00

Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιµοποιούνται κυρίως για το παραγέµισµα (π.χ. καπόκ, τζίβα φυτική,
τζίβα θαλάσσια), έστω και σε επίπεδες επιφάνειες µε ή χωρίς υπόθεµα από άλλες ύλες

1403 00 00

Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιµοποιούνται κυρίως για την κατασκευή σκουπών ή ψηκτρών (π.χ.
σόργο, πιάσσαβα, αγριάδα, ιστλ) έστω και σε δέσµη στριµµένες και παραλληλισµένες

1404

Φυτικά προϊόντα που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού:

1404 10 00

– Φυτικές πρώτες ύλες των ειδών που χρησιµοποιούνται κυρίως για τη βαφή ή τη δέψη

1404 20 00

– Χνούδι σπόρων βαµβακιού (linters de coton)

1404 90 00

– Άλλα

1505

Εριολίπος και λιπαρές ουσίες που προέρχονται από αυτό (συµπεριλαµβανοµένης και της λανολίνης):

1505 00 10

– Εριολίπος ακατέργαστο (σουιντίνη)

1505 00 90

– Άλλα
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1506 00 00

Άλλα λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσµατά τους, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα

1515

Άλλα σταθερά φυτικά λίπη και λάδια (στα οποία περιλαµβάνεται και το λάδι jojoba) και τα κλάσµατά
τους, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα:

1515 90 15

– – Λάδι jojoba και oiticica· κερί Μύρικα και κερί Ιαπωνίας· τα κλάσµατά τους

1516

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσµατά τους, µερικώς ή ολικώς υδρογονωµένα, διεστεροποιηµένα, επανεστεροποιηµένα ή ελαϊδινισµένα (µε ισοµέρεια λιπαρών οξέων), έστω και εξευγενισµένα,
αλλά όχι αλλιώς παρασκευασµένα:

1516 20

– Λίπη και λάδια φυτικά και τα κλάσµατά τους:

1516 20 10

– – Ρετσινόλαδα υδρογονωµένα, µε την ονοµασία «opalwax»

1517

Μαργαρίνη· µείγµατα ή παρασκευάσµατα βρώσιµα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσµατα
διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα βρώσιµα λίπη και λάδια και τα κλάσµατά
τους της κλάσης 1516:

1517 10

– Mαργαρίνη, µη συµπεριλαµβανοµένης της ρευστής µαργαρίνης:

1517 10 10

– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το
10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 %

1517 90

– Άλλα:

1517 90 10

– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το
10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 %
– – Άλλα:

1517 90 93

– – – Μείγµατα ή παρασκευάσµατα µαγειρικά που χρησιµοποιούνται για αφαίρεση των τύπων (φορµών)

1518 00

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσµατά τους, θερµικά επεξεργασµένα (βρασµένα ή ψηµένα),
οξειδωµένα, αφυδατωµένα, θειωµένα, εµφυσηµένα, πολυµερισµένα µε απλή θέρµανση ή αλλιώς χηµικώς
τροποποιηµένα, µε εξαίρεση εκείνα της κλάσης 1516· µείγµατα ή παρασκευάσµατα µη βρώσιµα από
λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσµατα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού που
δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού:

1518 00 10

– Λινοξύνη
– Άλλα:

1518 00 91

– – Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσµατά τους, θερµικά επεξεργασµένα (βρασµένα ή ψηµένα)
οξειδωµένα αφυδατωµένα, θειωµένα, εµφυσηµένα, πολυµερισµένα µε απλή θέρµανση ή αλλιώς
χηµικώς τροποποιηµένα, µε εξαίρεση εκείνα της κλάσης 1516
– – Άλλα:

1518 00 95

– – – Μείγµατα και παρασκευάσµατα µη βρώσιµα από ζωικά λίπη και λάδια ή από ζωικά και φυτικά λίπη
και λάδια και τα κλάσµατά τους

1518 00 99

– – – Άλλα

1520 00 00

Γλυκερίνη, ακατέργαστη· γλυκερινούχα νερά και αλισίβες

1521

Κεριά φυτικά (άλλα από τα τριγλυκερίδια), κεριά από µέλισσες ή άλλα έντοµα και κεριά σπέρµατος
κήτους, έστω και εξευγενισµένα ή χρωµατισµένα:

1521 10 00

– Κεριά φυτικά

1521 90

– Άλλα:

1521 90 10

– – Κεριά σπέρµατος κήτους, έστω και εξευγενισµένα ή χρωµατισµένα
– – Κεριά από µέλισσες ή άλλα έντοµα, έστω και εξευγενισµένα ή χρωµατισµένα:

1521 90 91

– – – Ακατέργαστα

1521 90 99

– – – Άλλα
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1522 00

Λάδια δερµάτων· υπολείµµατα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών σωµάτων ή των
ζωικών ή των φυτικών κεριών:

1522 00 10

– Λάδια δερµάτων

1702

Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαµβάνεται η λακτόζη, η µαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβυλόζη),
χηµικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση· σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη αρωµατικών ή χρωστικών
ουσιών· υποκατάστατα του µελιού, έστω και αναµειγµένα µε φυσικό µέλι· ζάχαρα και µελάσες καραµελωµένα:

1702 50 00

– Φρουκτόζη χηµικώς καθαρή

1702 90

– Άλλα, στα οποία περιλαµβάνεται και το ιµβερτοποιηµένο ζάχαρο και τα άλλα ζάχαρα και σιρόπια από
ζάχαρα που περιέχουν κατά βάρος σε ξερή κατάσταση 50 % φρουκτόζη:

1702 90 10

– – Μαλτόζη χηµικώς καθαρή

1704

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαµβάνεται και η λευκή σοκολάτα):

1704 10

– Τσίχλες (chewinggum), έστω και περιτυλιγµένες µε ζάχαρη:
– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε σακχαρόζη µικρότερης του 60 % (στην οποία περιλαµβάνεται και το
ιµβερτοποιηµένο σάκχαρο που µετριέται σε σακχαρόζη):

1704 10 11

– – – Σε πλακίδια

1704 10 19

– – – Άλλα
– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε σακχαρόζη ίσης ή µεγαλύτερης του 60 % (στην οποία περιλαµβάνεται και το ιµβερτοποιηµένο σάκχαρο που µετριέται σε σακχαρόζη):

1704 10 91

– – – Σε πλακίδια

1704 10 99

– – – Άλλα

1704 90

– Άλλα:

1704 90 10

– – Εκχυλίσµατα γλυκόριζας που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 10 % σακχαρόζη, χωρίς
προσθήκη άλλων υλών

1704 90 30

– – Παρασκεύασµα µε την ονοµασία «λευκή σοκολάτα»
– – Άλλα:

1704 90 51

– – – Πάστες και µάζες, περιλαµβανοµένου και του αµυγδαλόπαστου (massepain), σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου ίσου ή µεγαλύτερου του 1 kg

1704 90 55

– – – ∆ισκία (παστίλιες) για το λαιµό και σακχαρόπηκτα για το βήχα

1704 90 61

– – – Κουφέτα κάθε είδους και παρόµοια ζαχαρώδη παρασκευάσµατα
– – – Άλλα:

1704 90 65

– – – – Γόµες και άλλα γλυκίσµατα µε βάση τους ζελέδες, στα οποία περιλαµβάνονται και οι πάστες
φρούτων σε µορφή ζαχαρωδών παρασκευασµάτων

1704 90 71

– – – – Καραµέλες (bonbons) από βρασµένα ζάχαρα έστω και παραγεµισµένες

1704 90 75

– – – – Καραµέλες (καραµέλες βουτύρου, κοινές καραµέλες και παρόµοια γλυκίσµατα)
– – – – Άλλα:

1704 90 81
ex 1704 90 99
(κωδικός Taric
1704 90 99 10)

– – – – – Που λαµβάνονται µε συµπίεση
– – – – – – Άλλα (εξαιρουµένων των προϊόντων περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζακχαρόζη ίσης ή
ανώτερης του 70 % (συµπεριλαµβανοµένου του ιµβερτοποιηµένου ζαχάρου που µετριέται σε
ζακχαρόζη)
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1803

Πάστα κακάου, έστω και αποβουτυρωµένη:

1803 10 00

– Μη αποβουτυρωµένη

1803 20 00

– Πλήρως ή εν µέρει αποβουτυρωµένη

1804 00 00

Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου

1805 00 00

Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

1806

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσµατα διατροφής που περιέχουν κακάο:

1806 10

– Σκόνη κακάου, µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:

1806 10 15

– – Που δεν περιέχει σακχαρόζη ή που περιέχει κατά βάρος λιγότερο από 5 % σακχαρόζη (στην οποία
περιλαµβάνεται και το ιµβερτοποιηµένο ζάχαρο που µετριέται σε σακχαρόζη) ή ισογλυκόζη που µετριέται σε σακχαρόζη

1806 10 20

– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε σακχαρόζη (στην οποία περιλαµβάνεται και το ιµβερτοποιηµένο
ζάχαρο που µετριέται σε σακχαρόζη) ή ισογλυκόζη που µετριέται σε σακχαρόζη, ίσης ή µεγαλύτερης
του 5 % και µικρότερης του 65 %

1806 10 30

– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε σακχαρόζη (στην οποία περιλαµβάνεται και το ιµβερτοποιηµένο
ζάχαρο που µετριέται σε σακχαρόζη) ή ισογλυκόζη που µετριέται σε σακχαρόζη, ίσης ή µεγαλύτερης
του 65 % και µικρότερης του 80 %

1806 20

– Άλλα παρασκευάσµατα που παρουσιάζονται είτε σε τεµάχια ή σε ράβδους, µε βάρος που υπερβαίνει τα
2 kg, είτε σε υγρή ή πολτώδη κατάσταση ή σε σκόνη, κόκκους ή παρόµοιες µορφές, σε δοχεία ή σε
άµεσες συσκευασίες µε περιεχόµενο που υπερβαίνει τα 2 kg:

1806 20 10

– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου ίσης ή µεγαλύτερης του 31 % ή ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή
µεγαλύτερης του 31 %

1806 20 30

– – Ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από
το γάλα ίσης ή µεγαλύτερης του 25 % και µικρότερης του 31 %
– – Άλλα:

1806 20 50

– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου ίσης ή µεγαλύτερης του 18 %

1806 20 70

– – – Παρασκευάσµατα σοκολάτας γάλακτος σε κόκκους (chocolate milk crumb)

ex 1806 20 80
(κωδικός Taric
1806 20 80 10)

– – – – Γλάσο κακάου [εξαιρουµένων των προϊόντων περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζακχαρόζη ίσης ή
ανώτερης του 70 % (συµπεριλαµβανοµένου του ιµβερτοποιηµένου ζαχάρου που µετριέται σε
ζακχαρόζη)]

ex 1806 20 95
(κωδικός Taric
1806 20 95 10)

– – – – Άλλα, [εξαιρουµένων των προϊόντων περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζακχαρόζη ίσης ή ανώτερης
του 70 % (συµπεριλαµβανοµένου του ιµβερτοποιηµένου ζαχάρου που µετριέται σε ζακχαρόζη]
– Άλλα που παρουσιάζονται σε πλακίδια ή ράβδους:

1806 31 00

– – Παραγεµισµένα

1806 32

– – Μη παραγεµισµένα:

1806 32 10

– – – Με προσθήκη δηµητριακών, καρυδιών ή άλλων φρούτων

1806 32 90

– – – Άλλα

1806 90

– Άλλα:
– – Σοκολάτα και είδη από σοκολάτα:
– – – Σοκολάτες, έστω και παραγεµισµένες:

1806 90 11

– – – – Που περιέχουν αλκοολούχα ποτά
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1806 90 19

(2)

– – – – Άλλες
– – – Άλλες:

1806 90 31

– – – – Παραγεµισµένες

1806 90 39

– – – – Μη παραγεµισµένες

1806 90 50

– – Ζαχαρώδη και τα υποκατάστατα αυτών που έχουν παραχθεί από υποκατάστατα της ζάχαρης, που
περιέχουν κακάο

1806 90 60

– – Πολτοί για επάλειψη σε ψωµί, που περιέχουν κακάο

1806 90 70

– – Παρασκευάσµατα που περιέχουν κακάο για την παραγωγή ποτών

ex 1806 90 90
(κωδικός Τaric
1806 90 90 11
και
1806 90 90 91)

– – Άλλα, [εξαιρουµένων των προϊόντων περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζακχαρόζη ανώτερης ή ίσης
προς 70 % (συµπεριλαµβανοµένου του ιµβερτοποιηµένου ζαχάρου που µετριέται σε ζακχαρόζη)]

1901

Εκχυλίσµατα βύνης· παρασκευάσµατα διατροφής από αλεύρια, σιµιγδάλια, άµυλα ή εκχυλίσµατα βύνης,
που δεν περιέχουν κακάο ή που περιέχουν λιγότερο από 40 % κατά βάρος κακάο επί πλήρως απολιπανθείσας βάσης και δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού· παρασκευάσµατα διατροφής από
προϊόντα των κλάσεων 0401 έως 0404, που δεν περιέχουν κακάο ή περιέχουν λιγότερο από 5 % κατά
βάρος επί πλήρως απολιπανθείσας βάσης, και δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού:

1901 10 00

– Παρασκευάσµατα για τη διατροφή των παιδιών, συσκευασµένα για τη λιανική πώληση

1901 20 00

– Μείγµατα και ζυµάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή µπισκοτοποιίας
της κλάσης 1905

1901 90

– Άλλα:
– – Εκχυλίσµατα βύνης:

1901 90 11

– – – Περιεκτικότητας σε ξερό εκχύλισµα ίσης ή µεγαλύτερης του 90 % κατά βάρος

1901 90 19

– – – Άλλα
– – Άλλα:

1901 90 91

– – – Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, σακχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη,
άµυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5% σακχαρόζη (συµπεριλαµβανοµένου του ιµβερτοποιηµένου
ζάχαρου) ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άµυλα κάθε είδους, εξαιρουµένων των
παρασκευασµάτων διατροφής σε σκόνη από προϊόντα των κλάσεων 0401 έως 0404

1902

Ζυµαρικά εν γένει, έστω και ψηµένα ή παραγεµισµένα (µε κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασµένα, όπως τα σπαγέτα, µακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, gnocchi, ραβιόλια, κανελόνια· αράπικο
σιµιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασµένο:
– Ζυµαρικά εν γένει, όχι ψηµένα ούτε παραγεµισµένα, ούτε αλλιώς παρασκευασµένα:

1902 11 00

– – Που περιέχουν αυγά

1902 19

– – Άλλα:

1902 19 10

– – – Που δεν περιέχουν άλευρα µαλακού σιταριού ούτε σιµιγδάλια µαλακού σιταριού

1902 19 90

– – – Άλλα

1902 20

– Ζυµαρικά εν γένει παραγεµισµένα, έστω και ψηµένα ή αλλιώς παρασκευασµένα:
– – Άλλα:

1902 20 91

– – – Ψηµένα
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1902 20 99

– – – Άλλα

1902 30

– Άλλα ζυµαρικά εν γένει:

1902 30 10

– – Ξεραµένα ή αποξεραµένα

1902 30 90

– – Άλλα

1902 40

– Αράπικο σιµιγδάλι (κους-κους):

1902 40 10

– – Μη παρασκευασµένο

1902 40 90

– – Άλλα

1903 00 00

Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασµένα από άµυλα, µε µορφή νιφάδων, θρόµβων, κόκκων
στρογγυλών, σκυβάλων ή µε παρόµοιες µορφές

1904

Προϊόντα µε βάση τα δηµητριακά που λαµβάνονται µε διόγκωση ή φρύξη [π.χ. καλαµπόκι σε νιφάδες
(κορνφλέικς)]· δηµητριακά άλλα από το καλαµπόκι σε µορφή κόκκων νιφάδων ή άλλων επεξεργασµένων
κόκκων (εκτός από αλεύρι ή σιµιγδάλι), προψηµένα ή αλλιώς παρασκευασµένα, που δεν κατονοµάζονται
ούτε περιλαµβάνονται αλλού:

1904 10

– Προϊόντα µε βάση τα δηµητριακά που λαµβάνονται µε διόγκωση ή φρύξη:

1904 10 10

– – Με βάση το καλαµπόκι

1904 10 30

– – Με βάση το ρύζι

1904 10 90

– – Άλλα

1904 20

– Παρασκευάσµατα διατροφής που λαµβάνονται από µη φρυγµένες νιφάδες δηµητριακών ή από µείγµατα µη φρυγµένων νιφάδων δηµητριακών και φρυγµένων νιφάδων δηµητριακών ή διογκωµένων
δηµητριακών:

1904 20 10

– – Παρασκευάσµατα τύπου «µούσλι» µε βάση µη φρυγµένες νιφάδες δηµητριακών
– – Άλλα:

1904 20 91

– – – Με βάση το καλαµπόκι

1904 20 95

– – – Με βάση το ρύζι

1904 20 99

– – – Άλλα

1904 30 00

– Πλιγούρι

1904 90

– Άλλα:

1904 90 10

– – Ρύζι

1904 90 80

– – Άλλα
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1905

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή µπισκοτοποιίας, έστω και µε προσθήκη κακάου· όστιες,
κάψουλες κενές των τύπων που χρησιµοποιούνται για φάρµακα, αζυµοσφραγίδες, ξεραµένες ζύµες από
αλεύρι ή άµυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόµοια προϊόντα:

1905 10 00

– Ψωµί τύπου φρυγανιάς µε την ονοµασία «Knοckebrot»

1905 20

– Ψωµί µε καρυκεύµατα:

1905 20 10

– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε σακχαρόζη (στην οποία περιλαµβάνεται και το ιµβερτοποιηµένο
ζάχαρο που µετριέται σε σακχαρόζη) µικρότερης του 30 %

1905 20 30

– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε σακχαρόζη (στην οποία περιλαµβάνεται και το ιµβερτοποιηµένο
ζάχαρο που µετριέται σε σακχαρόζη) ίσης ή µεγαλύτερης του 30 % και µικρότερης του 50 %

1905 20 90

– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε σακχαρόζη (στην οποία περιλαµβάνεται και το ιµβερτοποιηµένο
ζάχαρο που µετριέται σε σακχαρόζη) ίσης ή µεγαλύτερης του 50 %
– Μπισκότα µε προσθήκη γλυκαντικών· γκόφρες και γκοφρέτες:

1905 31

– – Μπισκότα µε προσθήκη γλυκαντικών:
– – – Εντελώς ή µερικώς περιτυλιγµένα ή επικαλυµµένα µε σοκολάτα ή µε άλλα παρασκευάσµατα που
περιέχουν κακάο:

1905 31 11

– – – – Σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου που δεν υπερβαίνει τα 85 g

1905 31 19

– – – – Άλλα
– – – Άλλα:

1905 31 30

– – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή µεγαλύτερης
του 8 %
– – – – Άλλα:

1905 31 91

– – – – – Μπισκότα διπλά παραγεµισµένα

1905 31 99

– – – – Άλλα

1905 32

– – Γκόφρες και γκοφρέτες:
– – – Εντελώς ή µερικώς περιτυλιγµένες ή επικαλυµµένες µε σοκολάτα ή µε άλλα παρασκευάσµατα που
περιέχουν κακάο:

1905 32 11

– – – – Σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου που δεν υπερβαίνει τα 85 g

1905 32 19

– – – – Άλλες
– – – Άλλες:

1905 32 91

– – – – Αλατισµένες, παραγεµισµένες ή όχι

1905 32 99

– – – – Άλλες

1905 40

– Φρυγανιές, ψωµί φρυγανισµένο και παρόµοια ψηµένα προϊόντα:

1905 40 10

– – Φρυγανιές

1905 40 90

– – Άλλα

1905 90

– Άλλα:

1905 90 10

– – Ψωµί άζυµο (mazoth)
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– – Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιµοποιούνται για φάρµακα, αζυµοσφραγίδες, ξεραµένες
ζύµες από αλεύρι ή άµυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόµοια προϊόντα
– – Άλλα:

1905 90 30

– – – Ψωµί χωρίς προσθήκη µελιού, αυγών, τυριού ή φρούτων, περιεκτικότητας σε ζάχαρα και λιπαρές
ύλες που δεν υπερβαίνουν, καθεµιά, 5 % κατά βάρος υπολογιζόµενο σε ξερή κατάσταση

1905 90 40

– – – Γκόφρες και γκοφρέτες περιεκτικότητας σε νερό που υπερβαίνει το 10 % κατά βάρος

1905 90 45

– – – Μπισκότα

1905 90 55

– – – Προϊόντα παραγόµενα µε εξώθηση ή διόγκωση, αλατισµένα ή αρωµατισµένα
– – – Άλλα:

1905 90 60

– – – – Με προσθήκη γλυκαντικών

2001

Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιµα µέρη φυτών, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα µε ξίδι ή
οξικό οξύ:

2001 90

– Άλλα:

2001 90 30

– – Γλυκό καλαµπόκι (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– – Ίγναµα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόµοια βρώσιµα µέρη φυτών περιεκτικότητας κατά βάρος σε άµυλα κάθε είδους ίσης ή µεγαλύτερης του 5 %

2001 90 60

– – Καρδιές φοινίκων

2004

Άλλα λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγµένα, άλλα
από τα προϊόντα της κλάσης 2006:

2004 10

– Πατάτες:
– – Άλλα

2004 10 91

– – – Με µορφή αλεύρων, σιµιγδαλιών ή νιφάδων

2004 90

– Άλλα λαχανικά και µείγµατα λαχανικών:

2004 90 10

– – Γλυκό καλαµπόκι (Zea mays var. saccharata)

2005

Άλλα λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγµένα,
άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006

2005 20

– Πατάτες:

2005 20 10

– – Με µορφή αλεύρων, σιµιγδαλιών ή νιφάδων

2005 80 00

– Γλυκό καλαµπόκι (Zea mays var. saccharata)

2008

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιµα µέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασµένα ή διατηρηµένα, µε ή χωρίς
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται
αλλού:
– Καρποί µε κέλυφος, αράπικα φιστίκια και άλλα σπέρµατα, έστω και αναµειγµένα µεταξύ τους:

2008 11

– – Αράπικα φιστίκια:

2008 11 10

– – – Βούτυρο αράπικων φιστικιών
– Άλλα, περιλαµβανοµένων µειγµάτων άλλων από εκείνων της κλάσης 2008 19:

19.6.2003
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2008 91 00

– – Καρδιές φοινίκων

2008 99

– – Άλλα:
– – – Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:
– – – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης:

2008 99 85

– – – – – Καλαµπόκι, εκτός από γλυκό καλαµπόκι (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – – Ίγναµα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόµοια βρώσιµα µέρη φυτών, περιεκτικότητας κατά βάρος σε άµυλα κάθε είδους ίσης ή µεγαλύτερης του 5 %

2101

Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα καφέ, τσαγιού ή µατέ και παρασκευάσµατα µε βάση τα
προϊόντα αυτά ή µε βάση τον καφέ, το τσάι ή το µατέ· κιχώριο φρυγµένο και άλλα φρυγµένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα αυτών:
– Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα καφέ και παρασκευάσµατα µε βάση αυτά τα εκχυλίσµατα, αποστάγµατα ή συµπυκνώµατα ή µε βάση τον καφέ:

2101 11

– – Εκχυλίσµατα· αποστάγµατα ή συµπυκνώµατα:

2101 11 11

– – – Περιεκτικότητας σε ξερές ουσίες που προέρχονται από τον καφέ ίσης ή µεγαλύτερης του 95 %
κατά βάρος

2101 11 19

– – – Άλλα

2101 12

– – Παρασκευάσµατα µε βάση αυτά τα εκχυλίσµατα, αποστάγµατα ή συµπυκνώµατα ή µε βάση τον
καφέ:

2101 12 92

– – – Παρασκευάσµατα µε βάση αυτά τα εκχυλίσµατα, αποστάγµατα ή συµπυκνώµατα καφέ

2101 12 98

– – – Άλλα

2101 20

– Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα τσαγιού ή µατέ και παρασκευάσµατα µε βάση αυτά τα
εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα ή µε βάση το τσάι ή το µατέ:

2101 20 20

– – Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα ή συµπυκνώµατα
– – Παρασκευάσµατα:

2101 20 92

– – – Με βάση εκχυλίσµατα, αποστάγµατα ή συµπυκνώµατα τσαγιού ή µατέ

2101 20 98

– – – Άλλα

2101 30

– Κιχώριο φρυγµένο και άλλα φρυγµένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και
συµπυκνώµατα αυτών:
– – Κιχώριο φρυγµένο και άλλα φρυγµένα υποκατάστατα του καφέ:

2101 30 11

– – – Κιχώριο φρυγµένο

2101 30 19

– – – Άλλα
– – Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα φρυγµένου κιχωρίου και άλλων φρυγµένων υποκατάστατων του καφέ:

2101 30 91

– – – Φρυγµένου κιχωρίου

2101 30 99

– – – Άλλα

2102

Ζύµες (ενεργές ή αδρανείς)· άλλοι αδρανείς µονοκύτταροι µικροοργανισµοί (µε εξαίρεση τα εµβόλια της
κλάσης 3002)· σκόνες για το φούσκωµα της ζύµης, παρασκευασµένες:

2102 10

– Ζύµες ενεργές:

2102 10 10

– – ∆ιαλεγµένες ηµεροζύµες (ζύµες καλλιέργειας)
– – Ζύµες αρτοποίησης:

2102 10 31

– – – Αποξεραµένες
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2102 10 39

– – – Άλλες

2102 10 90

– – Άλλες

2102 20

– Ζύµες αδρανείς· άλλοι αδρανείς µονοκύτταροι µικροοργανισµοί:
– – Ζύµες αδρανείς:

2102 20 11

– – – Σε δισκία, κύβους ή παρόµοιες µορφές, ή και σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου που
δεν υπερβαίνει το 1 kg

2102 20 19

– – – Άλλες

2102 20 90

– – Άλλες

2102 30 00

– Σκόνες για το φούσκωµα της ζύµης, παρασκευασµένες

2103

Παρασκευάσµατα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασµένες· αρτύµατα και καρυκεύµατα, σύνθετα·
αλεύρι από σινάπι και µουστάρδα παρασκευασµένη:

2103 10 00

– Σάλτσα σόγιας

2103 20 00

– Tomato ketchup (κέτσαπ) και άλλες σάλτσες ντοµάτας

2103 30

– Αλεύρι από σινάπι και µουστάρδα παρασκευασµένη:

2103 30 10

– – Αλεύρι από σινάπι

2103 30 90

– – Μουστάρδα παρασκευασµένη

2103 90

– Άλλα:

2103 90 10

– – Τσάτνυ (µάνγκο) υγρό

2103 90 30

– – Πικρά αρωµατικά, µε κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 44,2 % vol έως 49,2 % vol, που περιέχουν 1,5 %
έως 6 % κατά βάρος γεντιανή, µπαχαρικά και διάφορα συστατικά, 4 % έως 10 % ζάχαρη και παρουσιάζονται σε δοχεία µε περιεκτικότητα που δεν υπερβαίνει τα 0,5 l

2103 90 90

– – Άλλα

2104

Παρασκευάσµατα για σούπες και ζωµούς. Σούπες και ζωµοί παρασκευασµένα· παρασκευάσµατα διατροφής σύνθετα, οµογενοποιηµένα:

2104 10

– Παρασκευάσµατα για σούπες και ζωµούς· σούπες και ζωµοί παρασκευασµένοι:

2104 10 10

– – Ξεραµένα ή αποξεραµένα

2104 10 90

– – Άλλα

2104 20 00

– Παρασκευάσµατα διατροφής σύνθετα, οµογενοποιηµένα

2105 00

Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο:

2105 00 10

– Που δεν περιέχουν ή περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 3 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το
γάλα
– Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα:

2105 00 91

– – Ίσης ή µεγαλύτερης του 3 % και µικρότερης του 7 %

2105 00 99

– – Ίσης ή µεγαλύτερης του 7 %

2106

Παρασκευάσµατα διατροφής που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού:

2106 10

– Συµπυκνώµατα πρωτεϊνών και ουσίες πρωτεϊνικής σύστασης:

2106 10 20

– – Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζακχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη,
άµυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται
από το γάλα, λιγότερο του 5 % ζακχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άµυλα κάθε
είδους
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2106 10 80

– – Άλλα

2106 90

– Άλλα:

2106 90 20

– – Σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσµατα, άλλα από εκείνα που γίνονται µε βάση ευώδεις ουσίες των
τύπων που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή ποτών
– – Άλλα:

2106 90 92

– – – Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, σακχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη,
άµυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5 % σακχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άµυλα
κάθε είδους:

2201

Νερά, στα οποία περιλαµβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά µεταλλικά νερά και τα αεριούχα νερά, χωρίς
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε αρωµατισµένα· πάγος και χιόνι:

2201 10

– Μεταλλικά και αεριούχα νερά:
– – Φυσικά µεταλλικά νερά:

2201 10 11

– – – Χωρίς διοξείδιο του άνθρακα

2201 10 19

– – – Άλλα

2201 10 90

– – Άλλα

2201 90 00

– Άλλα

2202

Νερά, στα οποία περιλαµβάνονται και τα µεταλλικά και τα αεριούχα νερά, µε προσθήκη ζάχαρης ή
άλλων γλυκαντικών ή αρωµατισµένα, και άλλα µη αλκοολούχα ποτά, µε εξαίρεση τους χυµούς φρούτων
ή λαχανικών της κλάσης 2009:

2202 10 00

– Νερά, στα οποία περιλαµβάνονται και τα µεταλλικά και τα αεριούχα νερά, µε προσθήκη ζάχαρης ή
άλλων γλυκαντικών ή αρωµατισµένα

2202 90

– Άλλα:

2202 90 10

– – Που δεν περιέχουν προϊόντα των κλάσεων 0401 έως 0404 ή λιπαρές ύλες που προέρχονται από
προϊόντα των κλάσεων 0401 έως 0404
– – Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από προϊόντα των κλάσεων
0401 έως 0404:

2202 90 91

– – – Μικρότερης του 0,2 %

2202 90 95

– – – Ίσης ή µεγαλύτερης του 0,2 % και µικρότερης του 2 %

2202 90 99

– – – Ίσης ή µεγαλύτερης του 2 %

2203 00

Μπίρα από βύνη:
– Σε δοχεία µε περιεχόµενο που δεν υπερβαίνει τα 10 λίτρα:

2203 00 01

– – Σε φιάλες

2203 00 09

– – Άλλα

2203 00 10

– Που παρουσιάζονται σε δοχεία µε περιεχόµενο που υπερβαίνει τα 10 λίτρα

2205

Βερµούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασµένα µε τη βοήθεια φυτών ή αρωµατικών
ουσιών:

2205 10

– Σε δοχεία µε περιεχόµενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:

2205 10 10

– – Που έχουν αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 18 % vol
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2205 10 90

– – Που έχουν αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % vol

2205 90

– Άλλα:

2205 90 10

– – Που έχουν αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 18 % vol

2205 90 90

– – Που έχουν αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % vol

2207

Αιθυλική αλκοόλη µη µετουσιωµένη, µε κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 80 % vol ή περισσότερο· αιθυλική
αλκοόλη και αποστάγµατα µετουσιωµένα, οποιουδήποτε τίτλου:

2207 10 00

– Αιθυλική αλκοόλη µη µετουσιωµένη, µε κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 80 % vol ή περισσότερο

2207 20 00

– Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγµατα µετουσιωµένα, οποιουδήποτε τίτλου

2208

Αιθυλική αλκοόλη µη µετουσιωµένη, µε κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80 % vol· αποστάγµατα, λικέρ και άλλα οινοπνευµατώδη ποτά:

2208 20

– Αποστάγµατα από κρασί ή τσίπουρα:
– – Σε δοχεία µε περιεχόµενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:

2208 20 12

– – – Κονιάκ

2208 20 14

– – – Armagnac

2208 20 26

– – – Grappa

2208 20 27

– – – Brandy de Jerez

2208 20 29

– – – Άλλα
– – Που παρουσιάζονται σε δοχεία µε περιεχόµενο που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:

2208 20 40

– – – Μη εξευγενισµένο απόσταγµα
– – – Άλλα:

2208 20 62

– – – – Κονιάκ:

2208 20 64

– – – – Armagnac

2208 20 86

– – – – Grappa

2208 20 87

– – – – Brandy de Jerez

2208 20 89

– – – – Άλλα

2208 30

– Ουίσκι:
– – Ουίσκι Bourbon, που παρουσιάζεται σε δοχεία µε περιεχόµενο:

2208 30 11

– – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα

2208 30 19

– – – Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα
– – Ουίσκι Σκοτίας:
– – – Ουίσκι βύνης, σε δοχεία µε περιεχόµενο:

2208 30 32

– – – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα

2208 30 38

– – – – Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα
– – – Ουίσκι µπλέντεντ, σε δοχεία µε περιεχόµενο:

2208 30 52

– – – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα
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2208 30 58
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– – – – Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα
– – – Άλλο, που παρουσιάζεται σε δοχεία µε περιεχόµενο:

2208 30 72

– – – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα

2208 30 78

– – – – Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα
– – – Άλλο που παρουσιάζεται σε δοχεία µε περιεχόµενο:

2208 30 82

– – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα

2208 30 88

– – – Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα

2208 40

– Ρούµι και τάφια:
– – Που παρουσιάζονται σε δοχεία µε περιεχόµενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα

2208 40 11

– – – Ρούµι µε περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες εκτός αιθυλικής και µεθυλικής αλκοόλης ίση ή µεγαλύτερη από 225 γραµµάρια/εκατόλιτρο καθαρής αλκοόλης (µε 10 % αποδεκτή απόκλιση)
– – – Άλλα:

2208 40 31

– – – – Αξίας που υπερβαίνει τα 7,9 ευρώ ανά λίτρο καθαρής αλκοόλης

2208 40 39

– – – – Άλλα
– – Που παρουσιάζονται σε δοχεία µε περιεχόµενο που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:

2208 40 51

– – – Ρούµι µε περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες εκτός αιθυλικής και µεθυλικής αλκοόλης ίση ή µεγαλύτερη από 225 γραµµάρια/εκατόλιτρο καθαρής αλκοόλης (µε 10 % αποδεκτή απόκλιση)
– – Άλλα:

2208 40 91

– – – – Αξίας που υπερβαίνει τα 2 ευρώ ανά λίτρο καθαρής αλκοόλης

2208 40 99

– – – – Άλλα

2208 50

– Τζιν και τζινέβρα:
– – Τζιν, που παρουσιάζεται σε δοχεία µε περιεχόµενο:

2208 50 11

– – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα

2208 50 19

– – – Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα
– – Τζινέβρα, που παρουσιάζεται σε δοχεία µε περιεχόµενο:

2208 50 91

– – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα

2208 50 99

– – – Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα

2208 60

– Βότκα:
– – Που έχει αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol, σε δοχεία µε περιεχόµενο:

2208 60 11

– – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα

2208 60 19

– – – Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα
– – Που έχει αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 45,4% vol, σε δοχεία µε περιεχόµενο:

2208 60 91

– – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα
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2208 60 99

– – – Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα

2208 70

– Λικέρ:

2208 70 10

– – Που παρουσιάζονται σε δοχεία µε περιεχόµενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα

2208 70 90

– – Που παρουσιάζονται σε δοχεία µε περιεχόµενο που υπερβαίνει τα 2 λίτρα

2208 90

– Άλλα:
– – Αράκ, που παρουσιάζεται σε δοχεία µε περιεχόµενο:

2208 90 11

– – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα

2208 90 19

– – – Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα
– – Αποστάγµατα από δαµάσκηνα, αχλάδια ή κεράσια (εκτός λικέρ) σε δοχεία µε περιεχόµενο:

2208 90 33

– – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:

2208 90 38

– – – Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:
– – Άλλα αποστάγµατα και άλλα οινοπνευµατώδη ποτά, σε δοχεία µε περιεχόµενο:
– – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:

2208 90 41

– – – – Ούζο
– – – – Άλλα:
– – – – – Αποστάγµατα (εκτός λικέρ):
– – – – – – Φρούτων:

2208 90 45

– – – – – – – Calvados

2208 90 48

– – – – – – – Άλλα
– – – – – – Άλλα:

2208 90 52

– – – – – – – Corn

2208 90 54

– – – – – – – Τεκίλα

2208 90 56

– – – – – – – Άλλα

2208 90 69

– – – – – Άλλα οινοπνευµατώδη ποτά
– – – Άνω των 2 λίτρων:
– – – – Αποστάγµατα (εκτός λικέρ):

2208 90 71

– – – – – Φρούτων

2208 90 75

– – – – – Τεκίλα

2208 90 77

– – – – – Άλλα

2208 90 78

– – – – Άλλα οινοπνευµατώδη ποτά
– – Αιθυλική αλκοόλη µη µετουσιωµένη, µε κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο από 80 % vol, που
παρουσιάζεται σε δοχεία µε περιεχόµενο:

2208 90 91

– – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα

2208 90 99

– – – Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα
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2402

Πούρα (στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα µε κοµµένα τα άκρα), πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή
υποκατάστατα του καπνού:

2402 10 00

– Πούρα (στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα µε κοµµένα τα άκρα) και πουράκια, που περιέχουν
καπνό

2402 20

– Τσιγάρα που περιέχουν καπνό:

2402 20 10

– – Που περιέχουν γαρίφαλο

2402 20 90

– – Άλλα

2402 90 00

– Άλλα

2403

Άλλα καπνά και υποκατάστατα του καπνού, που έχουν βιοµηχανοποιηθεί· καπνά «οµογενοποιηµένα» ή
«ανασχηµατισµένα»· εκχυλίσµατα και βάµµατα καπνού:

2403 10

– Καπνός για κάπνισµα, έστω και αν περιέχει υποκατάστατα του καπνού σε οποιαδήποτε αναλογία:

2403 10 10

– – Σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου που δεν υπερβαίνει τα 500 g

2403 10 90

– – Άλλα
– Άλλα:

2403 91 00

– – Καπνά «οµογενοποιηµένα» ή «ανασχηµατισµένα»

2403 99

– – Άλλα:

2403 99 10

– – – Καπνός για µάσηµα και καπνός για εισπνοή (ταµπάκος)

2403 99 90

– – – Άλλα

3301

Αιθέρια έλαια (αποτερπενωµένα ή µη), στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα µε την ονοµασία «πηγµένα»
ή «απόλυτα»· ρητινοειδή· εκχυλίσµατα ελαιορητινών· συµπυκνωµένα διαλύµατα αιθέριων ελαίων σε λίπη,
σταθερά λάδια, κεριά ή ανάλογες ύλες, που παίρνονται µε απορρόφηση ή εµπότιση· τερπενικά υποπροϊόντα, κατάλοιπα της αποτερπένωσης των αιθέριων ελαίων· αποσταγµένα αρωµατικά νερά και υδατικά
διαλύµατα αιθέριων ελαίων:

3301 90

– Άλλα:

3301 90 10

– – Τερπενικά υποπροϊόντα, κατάλοιπα της αποτερπένωσης των αιθερίων ελαίων
– – Εκχυλίσµατα ελαιορητινών

3301 90 21

– – – Γλυκόριζας και λυκίσκου

3301 90 30

– – – Άλλα

3301 90 90

– – Άλλα

3302

Μείγµατα ευωδών ουσιών και µείγµατα (στα οποία περιλαµβάνονται και τα αλκοολικά διαλύµατα) µε
βάση µία ή περισσότερες από αυτές τις ουσίες, των τύπων που χρησιµοποιούνται ως πρώτες ύλες για τη
βιοµηχανία· άλλα παρασκευάσµατα µε βάση ευώδεις ουσίες που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή
ποτών:

3302 10

– Των τύπων που χρησιµοποιούνται για τις βιοµηχανίες ειδών διατροφής ή ποτών
– – Των τύπων που χρησιµοποιούνται για τις βιοµηχανίες ποτών:
– – – Παρασκευάσµατα που περιέχουν όλους τους γευστικούς παράγοντες που χαρακτηρίζουν ένα ποτό:
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– – – – Που έχουν αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο κατ' όγκο που υπερβαίνει το 0,5 %
– – – – Άλλα:

3302 10 21

– – – – – Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, σακχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άµυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που
προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5 % σακχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άµυλα κάθε είδους

3302 10 29

– – – – – Άλλα

3501

Καζεΐνες, καζεϊνικά άλατα και άλλα παράγωγα των καζεϊνών· κόλλες καζεΐνης:

3501 10

– Καζεΐνες:

3501 10 10

– – Που προορίζονται για την κατασκευή τεχνητών υφαντικών ινών

3501 10 50

– – Που προορίζονται για βιοµηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων διατροφής ή
κτηνοτροφών

3501 10 90

– – Άλλα

3501 90

– Άλλα:

3501 90 90

– – Άλλα

3823

Λιπαρά οξέα µονοκαρβοξυλικά βιοµηχανικά· όξινα λάδια από εξευγενισµό (ραφινάρισµα)· λιπαρές βιοµηχανικές αλκοόλες:
– Λιπαρά οξέα µονοκαρβοξυλικά βιοµηχανικά· όξινα λάδια από εξευγενισµό:

3823 11 00

– – Στεατικό οξύ

3823 12 00

– – Ελαϊκό οξύ

3823 13 00

– – Λιπαρά οξέα ταλλελαίου (ρευστής ρητίνης)

3823 19

– – Άλλα:

3823 19 10

– – – Αποσταγµένα λιπαρά οξέα

3823 19 30

– – – Αποστάγµατα λιπαρών οξέων

3823 19 90

– – – Άλλα

3823 70 00

– Λιπαρές βιοµηχανικές αλκοόλες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ∆ΑΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ

Αύξων αριθµός

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

∆ασµολογική
ποσόστωση
(τόνοι)

09.6564

ex 1704 90 99
(κωδικός taric 1704 90 99 90)

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία
περιλαµβάνεται και η λευκή σοκολάτα). Άλλα,
περιεκτικότητας κατά βάρος σε σακχαρόζη µεγαλύτερης του 70 % (στην οποία περιλαµβάνεται
και το ιµβερτοποιηµένο σάκχαρο που µετριέται
σε σακχαρόζη)

300

09.6565

2106 90 98

Παρασκευάσµατα διατροφής που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού, άλλα

600
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1040/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 11ης Ιουνίου 2003
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/97 όσον αφορά τη χρήση των σηµείων στάσης
ποκρίνονται στις υγειονοµικές απαιτήσεις της Κοινότητας,
για είδη για τα οποία το σηµείο στάσης έχει εγκριθεί και τα
οποία µετά την ολοκλήρωση υποχρεωτικής διαµονής σε µία
µόνον εγκατάσταση έχουν διέλθει από ένα µόνον εγκεκριµένο κέντρο συγκέντρωσης.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 91/628/EΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης Νοεµβρίου
1991, για την προστασία των ζώων κατά τη µεταφορά και για την
τροποποίηση των οδηγιών 90/425/EΟΚ και 91/496/EΟΚ (1), και
ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2,

(7)

Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, είναι απαραίτητο
και ενδεδειγµένο για την επίτευξη του βασικού στόχου της
Κοινότητας όσον αφορά την προστασία της υγείας των ζώων
να θεσπισθούν κανόνες σχετικά µε τη χρήση των σηµείων
στάσης. Ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία
όρια για την επίτευξη των επιδιωκόµενων στόχων σύµφωνα
µε την παράγραφο 3 του άρθρου 5 της συνθήκης.

(8)

Λόγω των εξελίξεων που σηµειώθηκαν στην Κοινότητα όσον
αφορά την κατάσταση της υγείας των ζώων, ενδέχεται να
απαιτείται προσαρµογή των προϋποθέσεων χρήσης των
σηµείων στάσης. Κρίνεται σκόπιµο να προβλεφθεί διαδικασία
για ενδεχόµενη προσαρµογή των τεχνικών διατάξεων του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/97, προκειµένου να ληφθεί
υπόψη η κατάσταση της υγείας των ζώων στην Κοινότητα.

(9)

Η εµφάνιση ορισµένων εστιών αφθώδους πυρετού στην Κοινότητα κατά το 2001 συνδεόταν µε τη συνεύρεση των ζώων
σε σηµείο στάσης. Από τις έρευνες που διεξήχθησαν σχετικά
µε τις εν λόγω εστίες προέκυψε ότι δεν είχαν τηρηθεί τα
υγειονοµικά µέτρα και η υποχρέωση καταγραφής των κινήσεων των ζώων.

Τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/97 θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα
µε την απόφαση 1999/468/EΚ του Συµβουλίου, της 28ης
Ιουνίου 1999, περί καθορισµού των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (5).

(10)

Η απόφαση 2001/327/EΚ της Επιτροπής (4) ανέστειλε προσωρινά τη χρήση σηµείων στάσης, προκειµένου να
προληφθεί η ενδεχόµενη εξάπλωση της επιδηµίας αφθώδους
πυρετού στην Κοινότητα. Το µέτρο αυτό ισχύει προσωρινά
και πρέπει να αντικατασταθεί από ενδεδειγµένα µόνιµα
µέτρα.

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες σχετικά µε
τις κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβάσεις των
διατάξεων του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1255/97 και να διασφαλίζουν την επιβολή τους. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει
να είναι αποτελεσµατικές, ανάλογες και αποτρεπτικές.

(11)

Συνεπώς, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 1255/97,

την πρόταση της Επιτροπής (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε την οδηγία 91/628/ΕΟΚ, κατά τη διάρκεια της
µεταφοράς ζώων, αυτά εκφορτώνονται, αναπαύονται, ποτίζονται και σιτίζονται σε καθορισµένα διαστήµατα.

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1255/97 του Συµβουλίου, της
25ης Ιουνίου 1997, για τα κοινοτικά κριτήρια που απαιτούνται για τα σηµεία στάσης και την τροποποίηση του σχεδίου δροµολογίου που αναφέρεται από το παράρτηµα της
οδηγίας 91/628/EΟΚ (3) προβλέπει υγειονοµικά µέτρα για
την πρόληψη της ενδεχόµενης µετάδοσης ασθενειών.
Προβλέπει επίσης υποχρέωση για την καταγραφή των κινήσεων των ζώων.

(3)

(4)

(5)

(6)

Η χρήση των σηµείων στάσης ενδέχεται να αποτελεί κίνδυνο
για την υγεία των ζώων, ιδίως στις περιπτώσεις κατά τις
οποίες τα εν λόγω σηµεία στάσης δεν λειτουργούν σωστά
από άποψη υγείας των ζώων. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιµο να
ενισχυθούν οι ισχύοντες κανόνες περί της υγείας των ζώων
στα σηµεία στάσης, ιδίως όσον αφορά τον καθορισµό και
την απολύµανση.
Υπό το πρίσµα της αποκτηθείσας εµπειρίας, φαίνεται επίσης
αναγκαίο να προβλεφθεί ότι από αυτά τα σηµεία στάσης
πρέπει να επιτρέπεται µόνον η διέλευση ζώων τα οποία αντα-

(1) ΕΕ L 340 της 11.12.1991, σ. 17· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της
16.5.2003, σ. 1).
2
( ) ΕΕ C 291 της 26.11.2002, σ. 179.
(3) ΕΕ L 174 της 2.7.1997, σ. 1.
(4) ΕΕ L 115 της 25.4.2001, σ. 12· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2002/1004/ΕΚ (ΕΕ L 349 της 24.12.2002, σ.
108).

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1255/97 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 3, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«3. Η αρµόδια αρχή χορηγεί αριθµό έγκρισης σε κάθε σηµείο
στάσης. Η έγκριση αυτή µπορεί να περιορίζεται σε συγκεκριµένα
είδη ή σε ορισµένες κατηγορίες ζώων και υγειονοµικούς
χαρακτηρισµούς.
(5) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τον κατάλογο των
εγκεκριµένων σηµείων στάσης καθώς και τις τυχόν αναπροσαρµογές τους.
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν επίσης στην Επιτροπή τις λεπτοµερείς ρυθµίσεις κατ' εφαρµογήν της παραγράφου 2 του άρθρου
4, ιδίως την περίοδο που χρησιµοποιούνται ως σηµεία στάσης
και το διττό προορισµό των εγκεκριµένων εγκαταστάσεων. Η
Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στα κράτη µέλη, στα
πλαίσια της µόνιµης κτηνιατρικής επιτροπής για την τροφική
αλυσίδα και την υγεία των ζώων.»
2. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 4

19.6.2003

γ) τα οποία ανήκουν στην κατηγορία ζώων για τα οποία έχει
εγκριθεί το σηµείο στάσης.
(*) ΕΕ L 208 της 19.8.1993, σ. 34.»
3. Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:
α) Το στοιχείο β) διαγράφεται.
β) Το στοιχείο η) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«η) να κοινοποιεί στην αρµόδια αρχή, εντός µίας εργάσιµης
ηµέρας από την αναχώρηση της αποστολής, τις πληροφορίες που εκτίθενται στο σηµείο 7 του κεφαλαίου Γ
του παραρτήµατος I και να τηρεί µητρώο ή βάση
δεδοµένων για τις πληροφορίες αυτές, να τις αποθηκεύει και να τις θέτει στη διάθεση της αρµόδιας αρχής
επί τουλάχιστον τρία έτη.»
4. Προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα:

1.
Τα σηµεία στάσης πρέπει να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την υποδοχή, τη σίτιση, το πότισµα, την ανάπαυση, τη
φροντίδα και την αποστολή διαµετακοµιζόµενων ζώων.
2.
Ωστόσο, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα
κράτη µέλη µπορούν επίσης να εγκρίνουν ως σηµεία στάσης
όλες τις εγκαταστάσεις των κέντρων συγκέντρωσης που ορίζονται από το στοιχείο ιε) του άρθρου 2 της οδηγίας 64/432/
ΕΟΚ, και από το σηµείο 3 του στοιχείου β) του άρθρου 2 της
οδηγίας 91/68/ΕΟΚ, εφόσον πληρούν την παράγραφο 3 του
παρόντος άρθρου και το σηµείο Α.4 του παραρτήµατος Ι του
παρόντος κανονισµού, καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας
τους ως σηµείων στάσης.
3.
Σε σηµείο στάσης µπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα
µόνον ζώα:
α) του ίδιου πιστοποιηµένου υγειονοµικού χαρακτηρισµού,
συµπεριλαµβανοµένων, όπου ενδείκνυται, όλων των τυχόν
προσθέτων εγγυήσεων σύµφωνα µε την αντίστοιχη κοινοτική
νοµοθεσία, και
β) των οποίων ο υγειονοµικός χαρακτηρισµός πιστοποιείται:
i) είτε σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που ισχύουν για την
κατηγορία των ζώων των συγκεκριµένων ειδών, όπως
ορίζεται από την κοινοτική κτηνιατρική νοµοθεσία που
παρατίθεται στο παράρτηµα A της οδηγίας 90/425/EΟΚ.
Εφόσον δεν ορίζεται άλλως από τις αντίστοιχες υγειονοµικές απαιτήσεις για τα ζώα, πρόσθετη πιστοποίηση
βεβαιώνει ότι τα ζώα έχουν παραµείνει τουλάχιστον επί
21 ηµέρες σε µια µόνον εκµετάλλευση, ή από τη γέννησή
τους, εφόσον τα ζώα είναι ηλικίας κάτω των 21 ηµερών,
στην εκµετάλλευση καταγωγής, προτού διαµετακοµιστούν
από την εκµετάλλευση αυτή είτε απευθείας είτε µέσω ενός
µόνο εγκεκριµένου κέντρου συγκέντρωσης, στην περίπτωση δε των αιγοπροβάτων, ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4β της οδηγίας
91/68/ΕΟΚ, ή
ii) στην περίπτωση των βοοειδών και χοίρων που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτη χώρα κατ' εφαρµογή της
παραγράφου 1 του άρθρου 2 της απόφασης 93/444/
ΕΟΚ (*)·

«Άρθρο 6α
Οι τροποποιήσεις του παραρτήµατος Ι του παρόντος κανονισµού, οι οποίες είναι απαραίτητες για την προσαρµογή τους
στην κατάσταση της υγείας των ζώων, θεσπίζονται σύµφωνα µε
τη διαδικασία του άρθρου 17 της οδηγίας 91/628/EΟΚ.

Άρθρο 6β
Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τις διατάξεις του άρθρου 18 της
οδηγίας 91/628/ΕΟΚ για τον κολασµό των παραβάσεων των
διατάξεων του παρόντος κανονισµού και λαµβάνουν όλα τα
απαραίτητα µέτρα για τη διασφάλιση της εφαρµογής τους. Τα
κράτη µέλη κοινοποιούν τις διατάξεις αυτές στην Επιτροπή το
αργότερο έως την 1η Μαΐου 2004 και της κοινοποιούν
αµελλητί κάθε µεταγενέστερη τροποποίησή τους η οποία τις
επηρεάζει.»
5. Στο τµήµα Α του παραρτήµατος Ι προστίθεται το ακόλουθο
κείµενο:
«5. Πριν από την υποδοχή ζώων, στα σηµεία στάσης πρέπει:
α) να έχουν αρχίσει οι εργασίες καθαρισµού και απολύµανσης εντός 24 ωρών τουλάχιστον από την
αναχώρηση όλων των ζώων που παρέµειναν προηγουµένως εκεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3
του άρθρου 4 του παρόντος κανονισµού·
β) να έχουν παραµείνει κενά ζώων έως ότου ολοκληρωθούν
οι εργασίες καθαρισµού και απολύµανσης σε βαθµό που
να ικανοποιούν τον επίσηµο κτηνίατρο.»

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου 2004.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Λουξεµβούργο, 11 Ιουνίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Γ. ∆ΡΥΣ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1041/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Ιουνίου 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 19 Ιουνίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 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 18ης Ιουνίου 2003, για τον καθορισµό των κατ' αποκοπή τιµών κατά την
εισαγωγή για τον καθορισµό τιµών εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα)
Κατ' αποκοπή τιµή κατά την εισαγωγή

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

0702 00 00

052
999

67,0
67,0

0707 00 05

052
628
999

87,3
143,3
115,3

0709 90 70

052
999

72,3
72,3

0805 50 10

382
388
528
999

44,5
57,3
61,4
54,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
508
512
524
528
720
804
999

82,1
116,4
90,7
85,4
59,9
65,1
101,6
90,7
86,5

0809 10 00

052
624
999

240,1
236,6
238,3

0809 20 95

052
064
094
400
999

262,8
218,7
197,7
268,3
236,9

0809 30 10, 0809 30 90

052
999

115,0
115,0

0809 40 05

052
624
999

134,1
223,2
178,6

(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. 1042/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Ιουνίου 2003
για την έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήµατος A3 στον τοµέα των οπωροκηπευτικών (ντοµάτες, πορτοκάλια, λεµόνια, µήλα)
ποσότητα, εντός των ορίων των προαναφερθεισών ποσοτήτων, υπερβαίνει κατά µιάµιση φορά το ποσό της ενδεικτικής
επιστροφής. Το ποσό πρέπει συνεπώς να καθοριστεί
σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 4 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1961/2001 της Επιτροπής, της 8ης Οκτωβρίου
2001, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις επιστροφές
κατά την εξαγωγή στον τοµέα των οπωροκηπευτικών (4),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1176/2002 (5).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου, της 28ης
Οκτωβρίου 1996, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα
των οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 47/2003 της Επιτροπής (2), και ιδίως το
άρθρο 35 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 857/2003 της Επιτροπής (3)
προκήρυξε τη διεξαγωγή διαγωνισµού για τον καθορισµό
των ενδεικτικών ποσών επιστροφής και των ενδεικτικών
ποσοτήτων για τις οποίες µπορούν να εκδοθούν πιστοποιητικά εξαγωγής του συστήµατος A3.

(2)

Σε συνάρτηση µε τις προσφορές που έχουν υποβληθεί,
πρέπει να καθοριστούν τα ανώτατα ποσά επιστροφής και τα
ποσοστά χορήγησης των ποσοτήτων που αφορούν τις
υποβληθείσες προσφορές στο επίπεδο των εν λόγω ανωτάτων ποσών.

(3)

Για τις ντοµάτες, τα πορτοκάλια, τα λεµόνια και τα µήλα, το
ανώτατο ποσό επιστροφής που είναι αναγκαίο για την
χορήγηση των πιστοποιητικών µέχρι την ενδεικτική

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις ντοµάτες, τα πορτοκάλια, τα λεµόνια και τα µήλα, τα
ανώτατα ποσά επιστροφής και τα ποσοστά χορήγησης που αφορούν
το διαγωνισµό που προκηρύχθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
857/2003, καθορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 20 Ιουνίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 1.
(2) ΕΕ L 7 της 11.1.2002, σ. 64.
(3) ΕΕ L 123 της 17.5.2003, σ. 15.

(4) ΕΕ L 268 της 9.10.2001, σ. 8.
(5) ΕΕ L 170 της 29.6.2002, σ. 69.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Χορήγηση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήµατος A3 στον τοµέα των οπωροκηπευτικών (ντοµάτες, πορτοκάλια,
λεµόνια, µήλα)
Ανώτατο ποσό επιστροφής (σε ευρώ ανά
τόνο καθαρού βάρους)

Ποσοστό χορήγησης για τις ζητηθείσες
ποσότητες στο επίπεδο του ανώτατου ποσού
επιστροφής

Ντοµάτες

30

100 %

Πορτοκάλια

30

100 %

Λεµόνια

25

100 %

Μήλα

29

100 %

Προϊόν
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1043/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Ιουνίου 2003
για τη θέσπιση των κατά µονάδα αξιών για τον καθορισµό της δασµολογητέας αξίας ορισµένων αναλώσιµων εµπορευµάτων
ισχύος για τα προϊόντα που καθορίζονται σύµφωνα µε την
κατάταξη που αναφέρεται στο παράρτηµα 26 του εν λόγω
κανονισµού.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1992, µε τον οποίο καθιερώνεται ο κοινοτικός τελωνειακός κώδικας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2700/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (2),
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισµό ορισµένων διατάξεων εφαρµογής
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου µε τον
οποίο καθιερώνεται ο κοινοτικός τελωνειακός κώδικας (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 444/
2002 (4), και ιδίως το άρθρο 173 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Στα άρθρα 173 έως 177 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2454/93 προβλέπονται τα κριτήρια για τη θέσπιση, εκ
µέρους της Επιτροπής, κατά µονάδα αξιών περιοδικής

(1)

(2)

Η εφαρµογή των κανόνων και των κριτηρίων, που καθορίζονται στα ανωτέρω άρθρα επί των στοιχείων που
ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 173 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2454/93, οδηγεί, για τα σχετικά προϊόντα, στον καθορισµό των κατά µονάδα αξιών σύµφωνα µε τον τρόπο που
αναφέρεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατά µονάδα αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 173
παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 καθορίζονται
σύµφωνα µε τον πίνακα του παραρτήµατος.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 20 Ιουνίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2003.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

302 της 19.10.1992, σ. 1.
311 της 12.12.2000, σ. 17.
253 της 11.10.1993, σ. 1.
68 της 12.3.2002, σ. 11.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Περιγραφή εµπορευµάτων

Κώδικας

Είδη, ποικιλίες, κωδικός ΣΟ

Ύψος των κατά µονάδα αξιών/100 kg καθαρού βάρους
EUR

DKK

SEK

GBP

1.10

Πατάτες πρώιµες
0701 90 50

48,67

361,35

441,35

34,33

1.30

Κρεµµύδια άλλα και προς φύτευση
0703 10 19

40,83

303,10

370,21

28,79

1.40

Σκόρδα

156,44

1 161,43

1 418,57

110,33

0703 20 00

1.50

Πράσα
ex 0703 90 00

40,98

304,25

371,61

28,90

1.80

Κράµβες λευκές και κράµβες ερυθρές
0704 90 10

73,15

543,09

663,32

51,59

1.90

Μπρόκολα [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica
Plenck]
ex 0704 90 90

61,43

456,07

557,05

43,33

1.100

Λάχανο του είδους κήνος
ex 0704 90 90

54,27

402,92

492,12

38,28

1.130

Καρότα
ex 0706 10 00

36,50

270,99

330,98

25,74

1.140

Ραφανίδες
ex 0706 90 00

92,37

685,78

837,61

65,15

1.160

Μπιζέλια (Pisum sativum)
0708 10 00

467,30

3 469,35

4 237,44

329,58

1.170

Φασόλια:

1.170.1

— Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.)
ex 0708 20 00

152,29

1 130,63

1 380,95

107,41

1.170.2

— Φασόλια (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi)
ex 0708 20 00

93,80

696,40

850,58

66,16

1.200

Σπαράγγια:

1.200.1

— Πράσινα
ex 0709 20 00

226,63

1 682,58

2 055,09

159,84

1.200.2

— Έτερα
ex 0709 20 00

226,60

1 682,34

2 054,80

159,82

1.210

Μελιτζάνες
0709 30 00

64,83

481,35

587,92

45,73

1.220

Σέλινα µε ραβδώσεις [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]
ex 0709 40 00

79,14

587,56

717,64

55,82

1.230

Μανιτάρια του είδους Chanterelles
0709 59 10

809,36

6 008,93

7 339,28

570,84

1.240

Γλυκοπιπεριές
0709 60 10

149,80

1 112,16

1 358,39

105,65

1.270

Γλυκοπατάτες ολόκληρες, νωπές (που προορίζονται για την ανθρώπινη
κατανάλωση)
0714 20 10

122,23

907,47

1 108,38

86,21

2.30

Ανανάδες νωποί
ex 0804 30 00

144,56

1 073,25

1 310,86

101,96
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Περιγραφή εµπορευµάτων

Κώδικας

Είδη, ποικιλίες, κωδικός ΣΟ
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Ύψος των κατά µονάδα αξιών/100 kg καθαρού βάρους
EUR

DKK

SEK

GBP

2.40

Αχλάδια της ποικιλίας Avocats, νωπά
ex 0804 40 00

154,57

1 147,57

1 401,63

109,02

2.50

Αχλάδια της ποικιλίας goyaves και µάγγες, νωπαί
ex 0804 50 00

155,92

1 157,61

1 413,90

109,97

2.60

Πορτοκάλια γλυκά, νωπά:

2.60.1

— Αιµατόσαρκα και ηµιαιµατόσαρκα
0805 10 10

50,80

377,15

460,65

35,83

2.60.2

— Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates,
Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins
0805 10 30

53,22

395,09

482,56

37,53

2.60.3

— Έτερα
0805 10 50

44,25

328,53

401,26

31,21

2.70

Μανταρίνια (στα οποία περιλαµβάνονται και τα Tangerines και τα Satsumas),
νωπά. Κληµεντίνες (Clémentines), Wilkings και παρόµοια υβρίδια εσπεριδοειδών, νωπά:

2.70.1

— Clémentines
ex 0805 20 10

94,54

701,88

857,27

66,68

2.70.2

— Monréales et Satsumas
ex 0805 20 30

78,33

581,55

710,30

55,25

2.70.3

— Μανταρίνια και εκείνα του είδους wilkings
ex 0805 20 50

80,75

599,51

732,24

56,95

2.70.4

— Tangerines και έτερα
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

79,28

588,60

718,91

55,92

2.85

Γλυκολέµονα (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), νωπά
0805 50 90

92,45

686,35

838,30

65,20

2.90

Φράπες και γκρέιπ-φρουτ, νωπά:

2.90.1

— Λευκά
ex 0805 40 00

87,92

652,74

797,25

62,01

2.90.2

— Ροζ
ex 0805 40 00

78,38

581,90

710,72

55,28

2.100

Σταφυλαί επιτραπέζιοι
0806 10 10

174,84

1 298,05

1 585,44

123,31

2.110

Καρπούζια
0807 11 00

50,84

377,45

461,02

35,86

2.120

Πέπονες (εκτός των υδροπεπόνων):

2.120.1

— Amarillo, Cuper, Honey Dew (συµπεριλαµβάνεται Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (συµπεριλαµβάνεται Verde Liso), Rochet, Tendral,
Futuro
ex 0807 19 00

44,30

328,93

401,76

31,25

2.120.2

— Έτεροι
ex 0807 19 00

54,15

402,05

491,06

38,19

2.140

Αχλάδια:

2.140.1

— Αχλάδια-Nashi (Pyrus pyrifolia),
Αχλάδια-Ya (Pyrus bretscheideri)
ex 0808 20 50

73,61

546,50

667,50

51,92

2.140.2

— Έτεροι
ex 0808 20 50

81,15

602,47

735,85

57,23

2.200

Φράουλες
0810 10 00

110,16

817,86

998,93

77,70

2.205

Σµέουρα
0810 20 10

361,18

2 681,51

3 275,18

254,74
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Κώδικας

Είδη, ποικιλίες, κωδικός ΣΟ

L 151/31

Ύψος των κατά µονάδα αξιών/100 kg καθαρού βάρους
EUR

DKK

SEK

GBP

2 297,10

17 054,36

20 830,10

1 620,14

2.210

Καρποί των φυτών Myrtilles (καρποί του Vaccinium myrtillus)
0810 40 30

2.220

Ακτινίδια (Actinidia chinensis Planch.)
0810 50 00

102,10

758,02

925,84

72,01

2.230

Ρόδια
ex 0810 90 95

381,46

2 832,07

3 459,08

269,04

2.240

∆ιόσπυρος (συµπεριλαµβάνεται το Sharon)
ex 0810 90 95

253,64

1 883,09

2 300,00

178,89

2.250

Λίτσι
ex 0810 90 30

392,70

2 915,54

3 561,03

276,97
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1044/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Ιουνίου 2003
για την τροποποίηση των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 451/2000 και (ΕΚ) αριθ. 1490/2002
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Έχοντας υπόψη:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 451/2000

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου
1991, σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών
προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
2003/31/ΕΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος
2 δεύτερο εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 της Επιτροπής ( ), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2266/2000 (4), ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 451/2000 της Επιτροπής (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 (6), και ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
1490/2002 θεσπίζουν τους λεπτοµερείς κανόνες για την
εφαρµογή του πρώτου, δεύτερου και τρίτου σταδίου του
προγράµµατος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8
παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Το πρόγραµµα
αυτό συνεχίζει να εφαρµόζεται.

(2)

Η πείρα από το πρώτο στάδιο έδειξε ότι απαιτείται ενισχυµένη συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών για να διασφαλιστεί η ταχεία και συνεπής λήψη αποφάσεων. Οι διατάξεις που αφορούν το τρίτο στάδιο προβλέπουν ότι πρέπει να
καταβάλλονται στα κράτη µέλη τέλη, όχι µόνο για την
εργασία τους ως κράτους µέλους εισηγητή αλλά και για
άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται για το στάδιο
αυτό, ώστε να εξασφαλιστούν οι απαιτούµενοι ίδιοι πόροι
για το έργο τους. Για λόγους συνοχής, πρέπει να προβλεφθεί στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 451/2000 διάταξη για την
καταβολή τέτοιων τελών και κατά το δεύτερο στάδιο.

3

(3)

Όταν η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων
(ΕΑΑΤ) πραγµατοποιεί αξιολογήσεις, µπορεί να συµβουλεύεται εµπειρογνώµονες. Είναι αναγκαίο να εξασφαλίζονται οι
ίδιοι πόροι για τα κράτη µέλη, όταν διοργανώνονται τέτοιες
διαβουλεύσεις.

(4)

Ως εκ τούτου, πρέπει να τροποποιηθούν οι κανονισµοί (ΕΚ)
αριθ. 451/2000 και (ΕΚ) αριθ. 1490/2002.

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής τροφικής αλυσίδας και υγείας των ζώων,

1

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

230 της 19.8.1991, σ. 1.
101 της 23.4.2003, σ. 3.
366 της 15.12.1992, σ. 10.
259 της 13.10.2000, σ. 27.
55 της 29.2.2000, σ. 25.
224 της 21.8.2002, σ. 23.

Το άρθρο 12 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 451/2000 τροποποιείται
ως εξής:
1. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν καθεστώς που υποχρεώνει τους
κοινοποιούντες να καταβάλλουν τέλος ή επιβάρυνση για το
διοικητικό χειρισµό και την αξιολόγηση των κοινοποιήσεων και
των φακέλων.»
2. Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:
α) το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«α) απαιτούν την πληρωµή τέλους ή επιβάρυνσης για κάθε
κοινοποίηση και για κάθε υποβολή φακέλου.»
β) το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«γ) µεριµνούν ώστε το τέλος ή η επιβάρυνση να εισπράττεται σύµφωνα µε τις οδηγίες που δίδονται από τον οργανισµό κάθε κράτους µέλους που εµφαίνεται στο παράρτηµα VI και τα έσοδα από τα τέλη ή την επιβάρυνση να
χρησιµοποιούνται για την αποκλειστική χρηµατοδότηση
των δαπανών που πραγµατοποιούνται από το κράτος
µέλος εισηγητή για την αξιολόγηση και το διοικητικό
χειρισµό των κοινοποιήσεων και των φακέλων για τους
οποίους το κράτος µέλος είναι εισηγητής ή τη χρηµατοδότηση γενικών δραστηριοτήτων των κρατών µελών οι
οποίες απορρέουν από τα άρθρα 7 και 8.»
Άρθρο 2
Τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1490/2002
Στο άρθρο 17 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1490/2002, η παράγραφος 2 στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«γ) µεριµνούν ώστε το τέλος ή η επιβάρυνση να εισπράττεται
σύµφωνα µε τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τον οργανισµό σε κάθε κράτος µέλος που απαριθµείται στο παράρτηµα ΙV και τα έσοδα από τα εν λόγω τέλη ή τις επιβαρύνσεις να χρησιµοποιούνται για την αποκλειστική χρηµατοδότηση των δαπανών που πραγµατοποιούνται από το
κράτος µέλος για την αξιολόγηση και το διοικητικό χειρισµό των φακέλων για τους οποίους το κράτος µέλος είναι
εισηγητής ή για τη χρηµατοδότηση γενικών δραστηριοτήτων των κρατών µελών που απορρέουν από τα άρθρα 9,
10 ή 11.»
Άρθρο 3
Θέση σε ισχύ
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

19.6.2003

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, 18 Ιουνίου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1045/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Ιουνίου 2003
για την παρέκκλιση από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 708/98 για την ανάληψη του αναποφλοίωτου ρυζιού
paddy από τους οργανισµούς παρέµβασης και για τον καθορισµό των διορθωτικών ποσών, καθώς και
των προσαυξήσεων και µειώσεων που πρέπει να εφαρµοστούν, όσον αφορά την περίοδο παράδοσης στην
παρέµβαση για την περίοδο εµπορίας 2002/03
σµία που προβλέπεται για την παράδοση του προϊόντος.
Από την κατάσταση αυτή δικαιολογείται, για την τρέχουσα
περίοδο 2002/03, παρέκκλιση από την περίοδο παράδοσης
στο τέλος του δεύτερου µήνα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, σχετικά µε την κοινή οργάνωση αγοράς του
ρυζιού (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 411/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 8 στοιχείο
β),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Οι όροι ανάληψης του αναποφλοίωτου ρυζιού paddy από
τους οργανισµούς παρέµβασης καθορίστηκαν από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 708/98 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 610/
2001 (4). Το άρθρο 6 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισµού προβλέπει ότι η παράδοση πρέπει να πραγµατοποιηθεί
στο τέλος του δεύτερου µήνα µετά τον µήνα παραλαβής της
προσφοράς και εν πάση περιπτώσει το αργότερο έως τις 31
Αυγούστου της τρέχουσας περιόδου εµπορίας.

(1)

Λόγω εξαιρετικά υψηλών ποσοτήτων ρυζιού paddy που
προσφέρονται επί του παρόντος στην παρέµβαση, είναι
δύσκολο οι οργανισµοί παρέµβασης να τηρήσουν την προθε-

(2)

(3)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 708/98, η παράδοση αναποφλοίωτου ρυζιού paddy για
ανάληψη από τον οργανισµό παρέµβασης για την περίοδο εµπορίας
2002/03 πρέπει να πραγµατοποιηθεί το αργότερο έως τις 31
Αυγούστου 2003.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
98 της 31.3.1998, σ. 21.
90 της 30.3.2001, σ. 17.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1046/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Ιουνίου 2003
για τον καθορισµό σε ποιο βαθµό µπορεί να δοθεί συνέχεια στις αιτήσεις για δικαιώµατα εισαγωγής που
έχουν υποβληθεί για την υποποσόστωση Ι, βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 780/2003, στον τοµέα του
βοείου κρέατος
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 780/2003 της Επιτροπής, της 7ης Μαΐου
2003, για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης δασµολογικής
ποσόστωσης για το κατεψυγµένο βόειο κρέας που υπάγεται στον
κωδικό ΣΟ 0202 και προϊόντα που υπάγονται ΣΟ 0206 29 91 (1
Ιουλίου 2003 έως 30 Ιουνίου 2004) (1), και ιδίως το άρθρο 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 780/2003 έχει καθορίσει
σε 18 550 τόνους την ποσότητα της υποποστόσωσης Ι για την
οποία οι κοινοτικοί εισαγωγείς µπορούν να υποβάλλουν αίτηση για
δικαιώµατα εισαγωγής βασιζόµενοι στις εισαγωγές δυνάµει των
κανονισµών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 995/1999 (2), (ΕΚ) αριθ.
980/2000 (3) και (ΕΚ) αριθ. 1080/2001 (4). ∆εδοµένου ότι τα

ζητηθέντα δικαιώµατα εισαγωγής υπερβαίνουν τη διαθέσιµη
ποσότητα που αναφέρεται στο άρθρο 2, πρέπει να καθοριστεί
συντελεστής µείωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 780/2003,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Κάθε αίτηση για δικαιώµατα εισαγωγής που υποβάλλεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 780/2003 ικανοποιείται µέχρι ποσοστού 12,1696 % των
ζητηθέντων δικαιωµάτων εισαγωγής.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 19 Ιουνίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

114 της
122 της
113 της
149 της

8.5.2003, σ. 8.
12.5.1999, σ. 3.
12.5.2000, σ. 27.
2.6.2001, σ. 11.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1047/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Ιουνίου 2003
για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1899/97 για τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής
στον τοµέα των αυγών καθεστώτος που προβλέπεται από τους κανονισµούς του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ.
2290/2000, (ΕΚ) αριθ. 2433/2000 και (ΕΚ) αριθ. 2434/2000 και την πρόβλεψη ορισµένων µεταβατικών
µέτρων σχετικά µε το καθεστώς των πιστοποιητικών εισαγωγής που καθιερώθηκε από τον κανονισµό
αυτό
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Η απόδοση των εισαγωγικών δασµών για τα προϊόντα που
υπάγονται στην οµάδα 25 που αναφέρεται στο µέρος C του
παραρτήµατος I του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1899/97, που
εισάγονται δυνάµει των πιστοποιητικών που χρησιµοποιούνται από την 1η Μαΐου 2003, πραγµατοποιείται σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 878 έως 898 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 κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (9), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 881/
2003 (10).

(4)

Για να περιοριστούν προβλήµατα που αφορούν τις συναλλαγές τα οποία είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν από την 1η
Μαΐου 2003, από την παράλληλη ύπαρξη των δύο διαφορετικών καθεστώτων για την εισαγωγή αυγών µε κέλυφος,
καταγωγής Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, δηλαδή η διαχείριση από
ένα καθεστώς πιστοποιητικών εισαγωγής και η ελεύθερη
πρόσβαση στην κοινοτική αγορά που καθιερώθηκε από την
απόφαση 2003/298/ΕΚ, πρέπει να δοθεί στους εµπορευοµένους η δυνατότητα να ακυρώσουν τα πιστοποιητικά και να
απελευθερώσουν τις εγγυήσεις.

(5)

Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα πρωτόκολλα που
εγκρίθηκαν από τις αποφάσεις 2003/298/ΕΚ, 2003/299/ΕΚ
και 2003/286/ΕΚ άρχισαν, αντιστοίχως, να ισχύουν την 1η
Μαΐου και την 1η Ιουνίου 2003, πρέπει να προβλεφθεί η
εφαρµογή του παρόντος κανονισµού από τις ίδιες αυτές
ηµεροµηνίες.

(6)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την απόφαση 2003/286/ΕΚ του Συµβουλίου, της 8ης 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 ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας, 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,
την απόφαση 2003/298/ΕΚ του Συµβουλίου, της 14ης Απριλίου
2003, για 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 Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, αφετέρου, ώστε να ληφθούν υπόψη τα
αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων µεταξύ των µερών για νέες
αµοιβαίες γεωργικές παραχωρήσεις (2), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 2,
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 (3), και ιδίως το άρθρο
3 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Οι αποφάσεις 2003/286/ΕΚ, 2003/298/ΕΚ και 2003/299/
ΕΚ έχουν προβλέψει την απευθείας διαχείριση µε την είσοδο
στο έδαφος της Κοινότητας των ποσοστώσεων µε µειωµένο
δασµό για ορισµένα προϊόντα στον τοµέα των αυγών καταγωγής Βουλγαρίας, Τσεχικής ∆ηµοκρατίας και Σλοβακίας,
αντιστοίχως, καθώς και την κατάργηση των κανονισµών του
Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2290/2000 (4), (ΕΚ) αριθ. 2433/
2000 (5) και (ΕΚ) αριθ. 2434/2000 (6).

(1)

Πρέπει, συνεπώς, να καταργηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
1899/97 της Επιτροπής (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 834/2003 (8).

(2)

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

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

102 της
107 της
107 της
262 της
280 της
280 της
267 της
120 της

24.4.2003, σ. 60.
30.4.2003, σ. 12.
30.4.2003, σ. 36.
17.10.2000, σ. 1.
4.11.2000, σ. 1.
4.11.2000, σ. 9.
30.9.1997, σ. 67.
15.5.2003, σ. 20.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1899/97 καταργείται.

Άρθρο 2
Τα πιστοποιητικά εισαγωγής που εκδόθηκαν σε εφαρµογή του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1899/97 εξακολουθούν, ωστόσο, να
ισχύουν έως την ηµεροµηνία λήξεώς τους και το αργότερο στις 30
Ιουνίου 2003, συµπεριλαµβανοµένης.
(9) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.
(10) ΕΕ L 134 της 29.5.2003, σ. 1.

19.6.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για τα πιστοποιητικά εισαγωγής που εκδόθηκαν σε εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1899/97 για την οµάδα
25 που αναφέρονται στο µέρος C του παραρτήµατος Ι του εν λόγω κανονισµού, τα οποία ζητήθηκαν µεταξύ της
1ης και 7ης ∆εκεµβρίου 2002 ή µεταξύ της 1ης και της 7ης Μαρτίου 2003, ο κάτοχος µπορεί να ζητήσει πριν
από τις 25 Ιουνίου 2003 την ακύρωση του πιστοποιητικού και την απελευθέρωση της εγγύησης.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την 1η Μαΐου 2003 για τις εισαγωγές προϊόντων από την Τσεχική ∆ηµοκρατία και Σλοβακική
∆ηµοκρατία και από την 1η Ιουνίου 2003 για τις εισαγωγές προϊόντων από τη ∆ηµοκρατία της Βουλγαρίας.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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Ο∆ΗΓΙΑ 2003/57/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Ιουνίου 2003
για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις ανεπιθύµητες ουσίες στις ζωοτροφές
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

στο νατρολίτη-φωνόλιθο, στο συνθετικό αργιλικό ασβέστιο
και στον ιζηµατογενή κλινοπτιλόλιθο, τα οποία να αποδεικνύουν ότι δεν έχουν µολυνθεί από διοξίνες ή ότι η µόλυνση
βρίσκεται σε επίπεδα κάτω του ορίου ποσοτικού προσδιορισµού, είναι συνεπώς σκόπιµο, για την προστασία της υγείας
των ζώων και των ανθρώπων, να οριστεί επιπροσθέτως για
αυτές τις πρόσθετες ουσίες ένα ανώτατο όριο για διοξίνες,
εκτός από το ανώτατο όριο διοξινών στην καολινιτική
άργιλο. Συνεπώς, ο κανονισµός (ΕΚ) 2439/1999 µπορεί να
καταργηθεί.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 7ης Μαΐου 2002, σχετικά µε τις ανεπιθύµητες
ουσίες στις ζωοτροφές (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 1999/29/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας Απριλίου
1999, σχετικά µε τις ανεπιθύµητες ουσίες και τα προϊόντα
στη διατροφή των ζώων (2), όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 2001/102/EΚ (3), καθορίζει ανώτατα όρια για τις
διοξίνες σε ορισµένες πρώτες ύλες ζωοτροφών και σε σύνθετες ζωοτροφές.

(2)

Η οδηγία 2002/32/ΕΚ καταργεί και αντικαθιστά την οδηγία
1999/29/ΕΚ µε ισχύ από 1η Αυγούστου 2003.

(3)

Είναι πολύ σηµαντικό για την προστασία της υγείας των
ανθρώπων και των ζώων να εξακολουθήσουν να ισχύουν και
µετά την 1η Αυγούστου 2003 τα ανώτατα όρια για τις
διοξίνες που έχει καθορίσει η οδηγία 1999/29/ΕΚ. Συνεπώς,
η οδηγία 2002/32/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να συµπεριλάβει τα ανώτατα όρια για τις διοξίνες, τα οποία έχουν
καθοριστεί από την οδηγία 1999/29/ΕΚ.
Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε παρανόηση, είναι σκόπιµο
να διευκρινιστεί ότι οι ανόργανες ουσίες παραπέµπουν στις
πρώτες ύλες ζωοτροφών κατά την έννοια του παραρτήµατος
της οδηγίας 96/25/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου
1996, για την κυκλοφορία των πρώτων υλών ζωοτροφών (4),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/46/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (5).

(4)

Για µεγαλύτερη σαφήνεια, οι κανόνες που διέπουν τις διοξίνες πρέπει να είναι συγκεντρωµένοι σε ένα ενιαίο κείµενο.
Συνεπώς, είναι σκόπιµο να τροποποιηθεί η οδηγία 2002/32/
ΕΚ και να προστεθούν σε παράρτηµα οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2439/1999/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης
Νοεµβρίου 1999, σχετικά µε τους όρους της έγκρισης των
πρόσθετων υλών της οµάδας των συνδετικών, αντιπηκτικών
και θροµβωτικών µέσων στις ζωοτροφές (6), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 739/2000/ΕΚ (7),
στην οποία ορίζεται προσωρινό ανώτατο όριο των διοξινών
στις αργίλους καολινίτη και σε υπόλοιπες επιτρεπόµενες
πρόσθετες ύλες της οµάδας των συνθετικών, αντιπηκτικών
και θροµβωτικών µέσων. Εφόσον δεν υπάρχουν καθόλου ή
ανεπαρκή δεδοµένα από τους ελέγχους για την παρουσία
διοξινών στο διυδρικό θειικό ασβέστιο, στο βερµικουλίτη,

(5)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

140 της 30.5.2002, σ. 10.
115 της 4.5.1999, σ. 32.
6 της 10.1.2002, σ. 45.
125 της 23.5.1996, σ. 35.
234 της 1.9.2001, σ. 55.
297 της 18.11.1999, σ. 8.
87 της 8.4.2000, σ. 14.

(6)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα Ι της οδηγίας 2002/32/ΕΚ τροποποιείται σύµφωνα
µε το παράρτηµα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2
1. Εκτός από τις διατάξεις για τα στοιχεία γ) και ι) στον κατάλογο των προϊόντων που περιέχονται στον πίνακα του παραρτήµατος της παρούσας οδηγίας, τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τους
αναγκαίους νόµους, κανονισµούς και διοικητικές διατάξεις για τη
συµµόρφωσή τους µε την παρούσα οδηγία έως τις 31 Ιουλίου
2003 το αργότερο. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Αρχίζουν να εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Αυγούστου 2003.
Όσον αφορά τις διατάξεις για τα στοιχεία γ) και ι) στον κατάλογο
των προϊόντων που περιέχονται στον πίνακα του παραρτήµατος της
παρούσας οδηγίας, τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τους αναγκαίους
νόµους, κανονισµούς και διοικητικές διατάξεις για τη συµµόρφωσή
τους µε την παρούσα οδηγία έως τις 29 Φεβρουαρίου 2004 το
αργότερο. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά. Αρχίζουν να
εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Μαρτίου 2004.
Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος
παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.
2. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα κείµενα των
διατάξεων της εθνικής νοµοθεσίας που θεσπίζουν για το πεδίο που
καλύπτει η παρούσα οδηγία.
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Άρθρο 3
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2439/1999 σχετικά µε τους όρους
έγκρισης πρόσθετων υλών της οµάδας των συνδετικών, αντιπηκτικών και θροµβωτικών µέσων στις ζωοτροφές καταργείται µε ισχύ
από την 1η Μαρτίου 2004.
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Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2003.

Άρθρο 4

Για την Επιτροπή

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

David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το παράρτηµα Ι της οδηγίας 2002/32/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
α) στον πίνακα, το σηµείο 27 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
Ανεπιθύµητες ουσίες

Προϊόντα που προορίζονται για
ζωοτροφές

Μέγιστη περιεκτικότητα της ζωοτροφής που
ανάγεται σε ποσοστό υγρασίας 12 %

(1)

(2)

(3)

«27. ∆ιοξίνη [άθροισµα πολυχλωριωµένων διβενζο-παρα-διοξινών (PCDD)
και πολυχλωριωµένων διβενζοφουρανίων (PCDF), εκφραζόµενο σε
τοξικά ισοδύναµα της Παγκόσµιας
Οργάνωσης
Υγείας
(WHO),
εφαρµόζοντας τους TEF-WHO
(συντελεστής τοξικής ισοδυναµίας
1997)]

α) Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών
φυτικής προέλευσης, συµπεριλαµβανοµένων των φυτικών ελαίων
και των παραπροϊόντων τους

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (5,6)

β) Ανόργανες ουσίες κατά την έννοια του παραρτήµατος της οδηγίας 96/25/ΕΚ για την κυκλοφορία των πρώτων υλών ζωοτροφών

1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (5,6)

γ) Καολινιτικός άργιλος, διυδρικό
θειικό ασβέστιο, βερµικουλίτης,
νατρολίτης-φωνόλιθος, συνθετικό
αργιλικό ασβέστιο, ιζηµατογενής
κλινοπτιλόλιθος και περλίτης που
ανήκει στην οµάδα των επιτρεπόµενων “συνδετικών, αντιπηκτικών
και θροµβωτικών µέσων” σύµφωνα µε το άρθρο 4 της οδηγίας
70/524/EOK

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (5,6)

δ) Ζωικό λίπος, συµπεριλαµβανόµενου του λίπους γάλακτος και αυγών

2,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (5,6)

ε) Άλλα προϊόντα από ζώα της
ξηράς, συµπεριλαµβανοµένου του
γάλακτος και των προϊόντων του
και των αυγών και των προϊόντων
τους

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (5,6)

στ) Ιχθυέλαιο

6 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (5,6)

ζ) Ψάρια, άλλα υδρόβια ζώα, τα
προϊόντα και παραπροϊόντα τους,
εκτός από το ιχθυέλαιο και
προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών
ψαριών που περιέχουν πάνω από
20 % λίπη (7)

1,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (5,6)

η) Σύνθετες ζωοτροφές, εκτός από
τις ζωοτροφές για γουνοφόρα
ζώα, για ζώα συντροφιάς και τις
ζωοτροφές για τα ψάρια

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (5,6)

θ) Ζωοτροφές για ψάρια.

2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (5,6)

Ζωοτροφές για ζώα συντροφιάς
ι) Προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών
ψαριών που περιέχουν πάνω από
20 % λίπη

2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (5,6)»
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β) στο τέλος του παραρτήµατος I, η υποσηµείωση 5 διαγράφεται και προστίθενται οι ακόλουθες υποσηµειώσεις:
«(5) Ανώτατα όρια συγκεντρώσεων· τα ανώτατα όρια των συγκεντρώσεων υπολογίζονται θεωρώντας ότι όλες οι τιµές των
διαφόρων οµοειδών ουσιών που είναι χαµηλότερες από το ανιχνεύσιµο όριο είναι ίσες µε το ανιχνεύσιµο όριο.
(6) Τα ανώτατα αυτά όρια θα αναθεωρηθούν για πρώτη φορά πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2004 το αργότερο µε βάση τα
νέα στοιχεία σχετικά µε την παρουσία διοξινών και παρόµοιων µε τις διοξίνες PCB, και ειδικότερα µε σκοπό να περιληφθούν στα επίπεδα που θα καθοριστούν τα παρόµοια µε τις διοξίνες PCB, και θα αναθεωρηθούν εκ νέου πριν από τις
31 ∆εκεµβρίου 2006 το αργότερο µε σκοπό τη σηµαντική µείωση των ανώτατων ορίων.
(7) Τα νωπά ψάρια άµεσης παράδοσης, τα οποία χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ζωοτροφών για γουνοφόρα ζώα,
χωρίς ενδιάµεση επεξεργασία εξαιρούνται από τη µέγιστη τιµή ανοχής, και ισχύει ένα ανώτατο όριο του προϊόντος
4,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg για τα νωπά ψάρια που προορίζονται άµεσα για τη διατροφή των ζώων συντροφιάς,
των ζώων που προορίζονται για ζωολογικούς κήπους και για το τσίρκο. Τα προϊόντα και οι επεξεργασµένες ζωικές πρωτενες που παράγονται από αυτά τα ζώα (γουνοφόρα, ζώα συντροφιάς, ζώα που προορίζονται για ζωολογικούς κήπους
και για το τσίρκο), δεν µπορούν να εισαχθούν στην τροφική αλυσίδα και η χρήση τους ως ζωοτροφών απαγορεύεται
για τα εκτρεφόµενα ζώα που συντηρούνται, παχύνονται ή αναπαράγονται για την παραγωγή τροφίµων.»
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Ιουνίου 2003
για την αναγνώριση των διατάξεων της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας για την καταπολέµηση του Clavibacter
michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman και Kotthoff) Davis et al. ως ισοδύναµες µε τις κοινοτικές διατάξεις
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 1870]
(2003/450/ΕΚ)
ότι η ∆ηµοκρατία της Τσεχίας εφάρµοσε ελέγχους, επιθεωρήσεις και συστήµατα δοκιµών για τον προαναφερόµενο
οργανισµό στις εισαγωγές γεωµήλων και στην εγχώρια παραγωγή γεωµήλων και σπόρων προς σπορά, µέσω της «συστηµατικής οδηγίας B/KAR/1/2002 για την προστασία από την
εξάπλωση των παθογόνων παραγόντων που προκαλούν τη
φαιά σήψη και τη κορυνοβακτηρίωση των γεωµήλων».

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 2000/29/EΚ του Συµβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000,
περί µέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισµών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής
τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (2), και ιδίως το
παράρτηµα III µέρος A σηµείο 12,
την αίτηση που υπέβαλε η ∆ηµοκρατία της Τσεχίας,

(3)

Λαµβανοµένων υπόψη των ανωτέρω, µπορεί να αναγνωρισθεί
ότι οι διατάξεις της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας για την καταπολέµηση του οργανισµού είναι ισοδύναµες µε τις κοινοτικές διατάξεις και ο κίνδυνος εξάπλωσής του έχει αποτραπεί.

(4)

Η Επιτροπή θα διασφαλίσει ότι η ∆ηµοκρατία της Τσεχίας
καθιστά διαθέσιµα όλα τα τεχνικής φύσεως στοιχεία που
είναι απαραίτητα για την συνέχιση της εκτίµησης της προαναφερόµενης κατάστασης.

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επιτροπής,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

∆υνάµει των διατάξεων του παραρτήµατος III µέρος A
σηµείο 12 της οδηγίας 2000/29/EΚ, δεν δύνανται να εισάγονται στα κράτη µέλη οι κόνδυλοι του Solanum tuberosum L., εκτός από τους σπόρους προς σπορά γεωµήλων και
ορισµένα άλλα γεώµηλα που προσδιορίζονται στο παράρτηµα III µέρος A σηµεία 10 και 11, καταγωγής ορισµένων
τρίτων ευρωπαϊκών χωρών, εκτός από αυτές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγµένες από τον Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman και
Kotthoff) Davis et al. (εφεξής «ο οργανισµός»), ή των
οποίων οι διατάξεις αναγνωρίζονται ως ισοδύναµες µε τις
κοινοτικές διατάξεις για την καταπολέµηση του οργανισµού.
Από επίσηµα στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας και από στοιχεία που συγκεντρώθηκαν
κατά τις αποστολές οι οποίες διενεργήθηκαν στη χώρα αυτή
τον Ιανουάριο του 2001 και τον Νοέµβριο του 2002 από
το Γραφείο Τροφίµων και Κτηνιατρικών Θεµάτων, προκύπτει

(1) ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1.
(2) ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Αναγνωρίζεται ότι οι διατάξεις της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας για
την καταπολέµηση του Clavibacter michiganensis (Smith) Davis
et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman και Kotthoff) Davis et al.
είναι ισοδύναµες µε τις κοινοτικές διατάξεις.
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Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
∆ιορθωτικό στην οδηγία 2002/34/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2002, για προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο
των παραρτηµάτων II, III και VII της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των
κρατών µελών των αναφεροµένων στα καλλυντικά προϊόντα
(Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 102 της 18ης Απριλίου 2002)
Στη σελίδα 25, αριθ. αναφοράς 17, στήλη β:
αντί:
«2,4-Diamino-5-methyl-phenetol (CAS αριθ. 141614-04-2) και τα άλατά της»
διάβαζε: «2,4-Diamino-5-methylphenetol (CAS αριθ. 113715-25-6) και τα άλατά της».
Στη σελίδα 26, αριθ. αναφοράς 19, στήλη β:
αντί:
«3-Amino-2,4-dichlorophenol (CAS αριθ. 61693-42-3) και τα άλατά της»
διάβαζε: «3-Amino-2,4-dichlorophenol (CAS αριθ. 61693-43-4) και τα άλατά της».
Στη σελίδα 27, αριθ. αναφοράς 31, στήλη β:
αντί:
«HC Red αριθ. 13 (CAS αριθ. 29705-39-3) και τα άλατά της»
διάβαζε: «HC Red αριθ. 13 (CAS αριθ. 94158-13-1) και τα άλατά της».
Στη σελίδα 28, αριθ. αναφοράς 36, στήλη β:
αντί:
«2,4-Diaminophenoxyethanol (CAS αριθ. 70643-19-5) και τα άλατά της»
διάβαζε: «2,4-Diaminophenoxyethanol (CAS αριθ. 66422-95-5) και τα άλατά της».
Στη σελίδα 29, αριθ. αναφοράς 45, στήλη β:
αντί:
«Acid Black 52 (CAS αριθ. 16279-54-2) και τα άλατά της»
διάβαζε: «Acid Black 52 (CAS αριθ. 3618-58-4) και τα άλατά της».
Στη σελίδα 30, αριθ. αναφοράς 53, στήλη β:
αντί:
«HC Blue αριθ. 10 (CAS αριθ. 173994-75-7) και τα άλατά της»
διάβαζε: «HC Blue αριθ. 10 (CAS αριθ. 102767-27-1) και τα άλατά της».
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