Επίσηµη Εφηµερίδα

ISSN 1725-2547

L 174
46ο έτος

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

12 Ιουλίου 2003

Νοµοθεσία

Έκδοση
στην ελληνική γλώσσα

Περιεχόµενα

I



Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1244/2003 της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2003, για καθορισµό
των κατ' αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή για τον καθορισµό της τιµής εισόδου ορισµένων
οπωροκηπευτικών .................................................................................................

1

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1245/2003 της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2003, για τον
καθορισµό των οµάδων ποικιλιών υψηλής ποιότητας που εξαιρούνται από την εφαρµογή του προγράµµατος εξαγοράς ποσοστώσεων ακατέργαστου καπνού για το έτος
συγκοµιδής 2003 ...............................................................................................

3

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1246/2003 της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2003, για καθορισµό
των ελαχίστων τιµών πώλησης βουτύρου και των µεγίστων ποσών ενίσχυσης της κρέµας
γάλακτος, του βουτύρου και του συµπυκνωµένου βουτύρου για την 123η ειδική δηµοπρασία
που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2571/97 ................................................................................

4

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1247/2003 της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2003, για τον καθορισµό της ανώτατης τιµής αγοράς βουτύρου για την 76η δηµοπρασία που πραγµατοποιείται στα
πλαίσια της διαρκούς δηµοπρασίας που διέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2771/1999 ....

6

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1248/2003 της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2003, για τον καθορισµό του ανωτάτου ποσού για την ενίσχυση στο συµπυκνωµένο βούτυρο για τη 295η ειδική
δηµοπρασία που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται
στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 429/90 .........................................................................

7

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1249/2003 της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2003, για έκδοση
πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήµατος A3 στον τοµέα των οπωροκηπευτικών (τοµάτες,
επιτραπέζια σταφύλια, µήλα) ...................................................................................

8

(Συνέχεια στην επόµενη σελίδα)

2

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι των οποίων έχουν τυπωθεί µε ηµίµαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί
στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισµένης χρονικής ισχύος.
Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί µε µαύρα στοιχεία και επισηµαίνονται µε αστερίσκο.

Περιεχóµενα (συνέχεια)

II

Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση

Επιτροπή
2003/508/ΕΚ:


Απόφαση της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 2003, για την έγκριση αποφάσεων
εισαγωγής στην Κοινότητα ορισµένων χηµικών προϊόντων σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 304/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
και για την τροποποίηση των αποφάσεων 2000/657/ΕΚ και 2001/852/ΕΚ (1) ............... 10
2003/509/ΕΚ:



EL

Απόφαση της Επιτροπής, της 10ης Ιουλίου 2003, για την τροποποίηση της απόφασης
2001/338/EΚ για τη λήψη ορισµένων µέτρων προστασίας όσον αφορά τα δίθυρα
µαλάκια προέλευσης ή καταγωγής Περού (1) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό
Ε(2003) 2290] .................................................................................................. 40

(1) Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

12.7.2003

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 174/1

I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1244/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Ιουλίου 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 12 Ιουλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 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 11ης Ιουλίου 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
096
999

56,5
46,1
51,3

0707 00 05

052
999

69,6
69,6

0709 90 70

052
999

78,8
78,8

0805 50 10

388
524
528
999

67,0
70,0
59,1
65,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

064
388
400
508
512
524
528
720
800
804
999

113,5
81,8
91,9
73,0
79,6
38,6
67,2
132,9
189,7
101,5
97,0

0808 20 50

388
512
528
999

91,6
90,8
79,6
87,3

0809 10 00

052
064
094
999

206,3
132,3
127,0
155,2

0809 20 95

052
060
061
064
068
400
999

258,8
115,5
222,3
231,2
86,8
263,3
196,3

(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. 1245/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Ιουλίου 2003
για τον καθορισµό των οµάδων ποικιλιών υψηλής ποιότητας που εξαιρούνται από την εφαρµογή του
προγράµµατος εξαγοράς ποσοστώσεων ακατέργαστου καπνού για το έτος συγκοµιδής 2003
(3)

Επειδή ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2848/98 απαιτεί από τα
κράτη µέλη να δηµοσιοποιούν την πρόθεση πώλησης από
την 1η Νοεµβρίου, ο παρών κανονισµός πρέπει να εφαρµοσθεί από την 1η Νοεµβρίου 2003.

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(4)

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

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, για την κοινή οργάνωση αγοράς του ακατέργαστου
καπνού (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 806/2003 (2), και ιδίως το άρθρο 14α έκτη περίπτωση,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε το άρθρο 34 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2848/98 της Επιτροπής, της 22ας ∆εκεµβρίου
1998, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 του Συµβουλίου όσον αφορά το
καθεστώς των πριµοδοτήσεων, των ποσοστώσεων παραγωγής
και της ειδικής ενίσχυσης που χορηγείται στις οµάδες παραγωγών στον τοµέα του ακατέργαστου καπνού (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1983/
2002 (4), η Επιτροπή, µε βάση τις προτάσεις των κρατών
µελών, καθορίζει τις ευπαθείς ζώνες παραγωγής ή και
οµάδες ποικιλιών υψηλής ποιότητας κάθε κράτους µέλους
που εξαιρούνται από την εφαρµογή του προγράµµατος εξαγοράς ποσοστώσεων.

(1)

Άρθρο 1
Οι ποσότητες των οµάδων ποικιλιών υψηλής ποιότητας που εξαιρούνται από το πρόγραµµα εξαγοράς ποσοστώσεων για τη συγκοµιδή 2003 είναι οι ακόλουθες:
α) στην Ελλάδα:
— Οµάδα VIII

10 400 τόνοι·

β) στη Γαλλία:
— Οµάδα III

3 411,851 τόνοι·

γ) στην Πορτογαλία:
— Οµάδα I

1 227 τόνοι,

— Οµάδα II

243 τόνοι.

Άρθρο 2
Ορισµένα κράτη µέλη έχουν ζητήσει την εξαίρεση ορισµένων
ποικιλιών υψηλής ποιότητας από το πρόγραµµα εξαγοράς
ποσοστώσεων για τη συγκοµιδή του 2003. Οι εν λόγω
οµάδες ποικιλιών υψηλής ποιότητας θα πρέπει, ως εκ
τούτου, να καθορισθούν για το έτος συγκοµιδής 2003.

(2)

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την 1η Νοεµβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

215 της
122 της
358 της
306 της

30.7.1992, σ. 70.
16.5.2003, σ. 1.
31.12.1998, σ. 17.
8.11.2002, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1246/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Ιουλίου 2003
για καθορισµό των ελαχίστων τιµών πώλησης βουτύρου και των µεγίστων ποσών ενίσχυσης της κρέµας
γάλακτος, του βουτύρου και του συµπυκνωµένου βουτύρου για την 123η ειδική δηµοπρασία που
πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2571/97
σχυση που χορηγείται στην κρέµα γάλακτος, στο βούτυρο
και στο συµπυκνωµένο βούτυρο που µπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον προορισµό, την περιεκτικότητα σε
βουτυρική λιπαρά ουσία και τον τρόπο χρησιµοποίησης, ή
αποφασίζεται να µη δοθεί συνέχεια στη δηµοπρασία ότι
πρέπει συνεπώς να καθοριστούν το ή τα ποσά των εγγυήσεων µεταποίησης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, για κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (2), και ιδίως το
άρθρο 10,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2571/97 της Επιτροπής, της 15ης ∆εκεµβρίου 1997, σχετικά µε την πώληση
σε µειωµένη τιµή βουτύρου και τη χορήγηση ενίσχυσης στην
κρέµα γάλακτος, στο βούτυρο και στο συµπυκνωµένο
βούτυρο, που προορίζονται για την παρασκευή προϊόντων
ζαχαροπλαστικής, παγωτών και άλλων προϊόντων διατροφής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 635/2000 (4), οι οργανισµοί προβαίνουν σε
δηµοπρασία στην πώληση ορισµένων ποσοτήτων βουτύρου
που κατέχουν και στη χορήγηση ενίσχυσης στην κρέµα
γάλακτος, στο βούτυρο και στο συµπυκνωµένο βούτυρο. Το
άρθρο 18 του εν λόγω κανονισµού θεσπίζει ότι, λαµβάνοντας υπόψη τις προσφορές που θα ληφθούν για την κάθε
ειδική δηµοπρασία, καθορίζεται µια ελάχιστη τιµή πώλησης
του βουτύρου καθώς και ένα ανώτατο ποσό για την ενί-

(1)

(2)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για την 123η ειδική δηµοπρασία στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2571/97,
οι ελάχιστες τιµές πώλησης, το ανώτατο ποσό των ενισχύσεων
καθώς και τα ποσά των εγγυήσεων µεταποίησης καθορίζονται όπως
αναγράφονται στον πίνακα που εµφαίνεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 12 Ιουλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

160 της 26.6.1999, σ. 48.
122 της 16.5.2003, σ. 1.
350 της 20.12.1997, σ. 3.
76 της 25.3.2000, σ. 9.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2003, για τον καθορισµό των ελαχίστων τιµών πώλησης βουτύρου
και των µεγίστων ποσών ενίσχυσης της κρέµας γάλακτος, του βουτύρου και του συµπυκνωµένου βουτύρου για την
123η ειδική δηµοπρασία που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2571/97
(σε EUR/100 kg)
Υπόδειγµα

A

Τρόπος χρησιµοποίησης

Ελάχιστη τιµή
πώλησης

Με ιχνοθέτες

Χωρίς ιχνοθέτες

Με ιχνοθέτες

Χωρίς ιχνοθέτες

Ως έχει

—

—

—

—

Συµπυκνωµένο

—

—

—

—

Ως έχει

—

—

—

—

Συµπυκνωµένο

—

—

—

—

Βούτυρο ≥ 82 %

85

81

—

81

Βούτυρο < 82 %

83

79

—

79

105

101

105

101

Κρέµα

—

—

36

34

Βούτυρο

94

—

—

—

116

—

116

—

—

—

40

—

Βούτυρο
≥ 82 %

Εγγύηση µεταπώλησης

Ανώτατο ποσό
ενίσχυσης

Εγγύηση µεταποίησης

B

Συµπυκνωµένο βούτυρο

Συµπυκνωµένο βούτυρο
Κρέµα
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1247/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Ιουλίου 2003
για τον καθορισµό της ανώτατης τιµής αγοράς βουτύρου για την 76η δηµοπρασία που πραγµατοποιείται
στα πλαίσια της διαρκούς δηµοπρασίας που διέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2771/1999
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

Λόγω των προσφορών που ελήφθησαν, πρέπει να καθοριστεί
η µέγιστη τιµή αγοράς στο επίπεδο που αναγράφεται
κατωτέρω.

(3)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (2),
και ιδίως το άρθρο 10,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2771/1999 της
Επιτροπής, της 16ης ∆εκεµβρίου 1999, όσον αφορά τις
λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/
1999, του Συµβουλίου, για τα µέτρα παρέµβασης στην
αγορά βουτύρου και κρέµας γάλακτος (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 359/
2003 (4), προβλέπει, λαµβάνοντας υπόψη τις ληφθείσες
προσφορές για κάθε δηµοπρασία, τον καθορισµό µιας
ανώτατης τιµής αγοράς σε συνάρτηση µε την εφαρµοζόµενη
τιµή παρέµβασης ή το ενδεχόµενο να µην δοθεί συνέχεια
στη δηµοπρασία.

(1)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για την 76η δηµοπρασία που πραγµατοποιείται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2771/1999, και της οποίας η προθεσµία για την
υποβολή προσφορών έληξε στις 8 Ιουλίου 2003, η µέγιστη τιµή
αγοράς καθορίζεται σε 295,38 ευρώ/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 12 Ιουλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

160 της 26.6.1999, σ. 48.
122 της 16.5.2003, σ. 1.
333 της 24.12.1999, σ. 11.
53 της 28.2.2003, σ. 17.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1248/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Ιουλίου 2003
για τον καθορισµό του ανωτάτου ποσού για την ενίσχυση στο συµπυκνωµένο βούτυρο για τη 295η
ειδική δηµοπρασία που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται στον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 429/90
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

Πρέπει να καθοριστεί, βάσει των προσφορών που έχουν
υποβληθεί, το ανώτατο ποσό ενίσχυσης στο επίπεδο που
αναφέρεται κατωτέρω και να καθοριστεί κατά συνέπεια το
ποσό της εγγύησης προορισµού.

(3)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (2),
και ιδίως το άρθρο 10,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 429/90 της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 1990, σχετικά µε τη χορήγηση
βάσει της δηµοπρασίας ενίσχυσης στο συµπυκνωµένο
βούτυρο που προορίζεται για άµεση κατανάλωση στην Κοινότητα (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 124/1999 (4), οι οργανισµοί παρέµβασης
προβαίνουν σε διαρκή δηµοπρασία για τη χορήγηση ενίσχυσης στο συµπυκνωµένο βούτυρο. Στο άρθρο 6 του εν
λόγω κανονισµού προβλέπεται ότι λαµβάνοντας υπόψη τις
ληφθείσες προσφορές για την κάθε ειδική δηµοπρασία
καθορίζεται ανώτατο ποσό ενίσχυσης για το συµπυκνωµένο
βούτυρο ελάχιστης περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες 96 %
ή αποφασίζεται να µη δοθεί συνέχεια στη δηµοπρασία.
Πρέπει συνεπώς να καθοριστεί το ποσό εγγύησης προορισµού.

(1)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τη 295η ειδική δηµοπρασία στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 429/90,
το ανώτατο ποσό ενίσχυσης καθώς και το ποσό της εγγύησης προορισµού καθορίζονται ως εξής:
— ανώτατο ποσό ενίσχυσης:

105 EUR/100 kg,

— εγγύηση προορισµού:

116 EUR/100 kg.
Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 12 Ιουλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

160 της 26.6.1999, σ. 48.
122 της 16.5.2003, σ. 1.
45 της 21.2.1990, σ. 8.
16 της 21.1.1999, σ. 19.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1249/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Ιουλίου 2003
για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήµατος A3 στον τοµέα των οπωροκηπευτικών (τοµάτες,
επιτραπέζια σταφύλια, µήλα)
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. 1074/2003 της Επιτροπής (3)
προκήρυξε τη διεξαγωγή ενός διαγωνισµού για τον καθορισµό των ενδεικτικών ποσών επιστροφής και τις ενδεικτικές
ποσότητες των πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήµατος
A3.

(2)

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

(3)

Για τις τοµάτες, τα επιτραπέζια σταφύλια και τα µήλα, το
ανώτατο ποσό που είναι αναγκαίο για τη χορήγηση των
πιστοποιητικών µέχρι την ενδεικτική ποσότητα, εντός των
ορίων των προαναφερθεισών ποσοτήτων, δεν είναι ανώτερο
κατά µιάµιση φορά του ποσού της ενδεικτικής επιστροφής,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις τοµάτες, τα επιτραπέζια σταφύλια και τα µήλα, το µέγιστο
ποσό επιστροφής και το ποσοστό χορήγησης που έχουν σχέση µε
το διαγωνισµό που έχει προκηρυχθεί βάσει του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1074/2003, αναφέρονται στο παράρτηµα του παρόντος
κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 12 Ιουλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 268 της 9.10.2001, σ. 8.
(2) ΕΕ L 170 της 29.6.2002, σ. 69.
(3) ΕΕ L 42 της 15.2.2003, σ. 25.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήµατος Α3 στον τοµέα των οπωροκηπευτικών (τοµάτες, επιτραπέζια
σταφύλια και µήλα)
Μέγιστο ποσό επιστροφής
(σε ευρώ/τόνο καθαρού βάρους)

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

Τοµάτες

25

100 %

Σταφύλια επιτραπέζια

19

4%

Μήλα

19

9%

Προϊόν

L 174/10

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

12.7.2003

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

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Ιουλίου 2003
για την έγκριση αποφάσεων εισαγωγής στην Κοινότητα ορισµένων χηµικών προϊόντων σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 304/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, και για την τροποποίηση των αποφάσεων 2000/657/ΕΚ και 2001/852/ΕΚ
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/508/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Η προσωρινή γραµµατεία ζητεί οι συµµετέχοντες στη διαδικασία ΣΜΕ να χρησιµοποιούν το ειδικό έντυπο απάντησης
της χώρας εισαγωγής όταν γνωστοποιούν τις αποφάσεις
τους για την εισαγωγή.

(5)

Το χηµικό προϊόν monocrotophos έχει προστεθεί στην προσωρινή διαδικασία ΣΜΕ, ως φυτοφάρµακο, για το οποίο η
Επιτροπή έχει λάβει πληροφορίες από την προσωρινή γραµµατεία υπό τη µορφή καθοδηγητικού εγγράφου για τη λήψη
απόφασης. Το χηµικό προϊόν monocrotophos έχει ήδη συµπεριληφθεί στην προσωρινή διαδικασία ΣΜΕ καθόσον
ορισµένα άκρως επικίνδυνα σκευάσµατα φυτοφαρµάκων, τα
οποία περιέχουν monocrotophos, παρατίθενται στο παράρτηµα III της Σύµβασης του Ρότερνταµ. Εν αναµονή κοινοτικής αξιολόγησης του monocrotophos στο πλαίσιο της
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου
1991, σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (3), όπως τροποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 του Συµβουλίου (4), δόθηκε
προσωρινή απάντηση σχετικά µε αυτά τα σκευάσµατα φυτοφαρµάκων στην απόφαση της Επιτροπής 2000/657/ΕΚ, της
16ης Οκτωβρίου 2000, για την έγκριση αποφάσεων εισαγωγής στην Κοινότητα ορισµένων χηµικών ουσιών σύµφωνα
µε τον κανονισµό (EΟΚ) αριθ. 2455/92 του Συµβουλίου
για τις εξαγωγές και εισαγωγές ορισµένων επικίνδυνων
χηµικών ουσιών (5), όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση
2001/852/ΕΚ (6). Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2076/2002 της Επιτροπής, της 20ής Νοεµβρίου 2002,
σχετικά µε την παράταση της περιόδου που αναφέρεται στο
άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, τη µη
καταχώριση ορισµένων δραστικών ουσιών στο παράρτηµα Ι
της εν λόγω οδηγίας και την ανάκληση των εγκρίσεων για
τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τις ουσίες
αυτές (7), η ουσία monocrotophos αποκλείστηκε από το

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 304/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για τις εξαγωγές και εισαγωγές ορισµένων επικίνδυνων χηµικών προϊόντων (1),
και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 304/2003 η Επιτροπή λαµβάνει απόφαση, εξ ονόµατος της Κοινότητας, για να
επιτραπεί ή όχι η εισαγωγή στην Κοινότητα χηµικού προϊόντος που υπόκειται στη διαδικασία Συναίνεση µετά από
ενηµέρωση (ΣΜΕ).

(2)

Το Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον
(UNEP) και ο Οργανισµός για την ∆ιατροφή και τη Γεωργία
των Ηνωµένων Εθνών (FAO) έχουν οριστεί να παρέχουν υπηρεσίες γραµµατείας για τη λειτουργία της προσωρινής διαδικασίας ΣΜΕ που θεσπίστηκε µε την τελική πράξη της διάσκεψης των πληρεξουσίων της σύµβασης για τη διαδικασία
συναίνεσης µετά από ενηµέρωση (ΣΜΕ) για ορισµένα επικίνδυνα χηµικά προϊόντα και φυτοφάρµακα στο διεθνές εµπόριο, και ιδίως µε το ψήφισµα για τις προσωρινές διευθετήσεις που περιέχονται στην εν λόγω τελική πράξη, η
σύµβαση υπεγράφη στις 11 Σεπτεµβρίου 1998, και εγκρίθηκε από την Κοινότητα µε την απόφαση 2003/106/ΕΚ του
Συµβουλίου (2).

(3)

Η Επιτροπή, ενεργώντας ως κοινή οριζόµενη αρχή, καλείται
να διαβιβάζει τις σχετικές µε τα χηµικά προϊόντα αποφάσεις
στη γραµµατεία της προσωρινής διαδικασίας ΣΜΕ (εφεξής
«προσωρινή γραµµατεία»), εξ ονόµατος της Κοινότητας και
των κρατών µελών της.

(1) ΕΕ L 63 της 6.3.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 63 της 6.3.2003, σ. 27.

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

230 της
122 της
275 της
318 της
319 της

19.8.1991, σ. 1.
16.5.2003, σ. 1.
27.10.2000, σ. 44.
4.12.2001, σ. 28.
23.11.2002, σ. 3.
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αγορά (5), όπου προβλέπεται µεταβατική περίοδος, κατά την
οποία, εν αναµονή κοινοτικής απόφασης δύνανται τα κράτη
µέλη να λαµβάνουν αποφάσεις σχετικά µε ουσίες και
προϊόντα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της. Εποµένως, η απόφαση περί εισαγωγής που περιλαµβάνεται στην
απόφαση 2001/852/ΕΚ πρέπει να αντικατασταθεί.

παράρτηµα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και οι εγκρίσεις για
τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την ουσία
αυτή θα ανακληθούν την 25η Ιουλίου 2003. Κατά συνέπεια
η προσωρινή απάντηση που προβλέπεται στην απόφαση
2000/657/ΕΚ πρέπει να αντικατασταθεί από τελική απόφαση περί εισαγωγής.
Τα χηµικά προϊόντα 2,4,5-T, chlorobenzilate και φωσφαµιδόνη εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 91/414/
ΕΟΚ, στην οποία προβλέπεται µεταβατική περίοδος κατά τη
διάρκεια της οποίας τα κράτη µέλη δύνανται, εν αναµονή
απόφασης της Κοινότητας, να λαµβάνουν απόφαση σχετικά
µε ουσίες και προϊόντα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
της οδηγίας. Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2076/2002, οι
ουσίες αυτές αποκλείστηκαν από το παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και οι εγκρίσεις για προϊόντα φυτοπροστασίας που περιέχουν τις ουσίες πρέπει να έχουν ανακληθεί
έως την 25η Ιουλίου 2003. Εποµένως, οι αποφάσεις εισαγωγής για τα σκευάσµατα φυτοφαρµάκων 2,4,5-T, chlorobenzilate και φωσφαµιδόνη που περιλαµβάνονται στην απόφαση 2000/657/ΕΚ, οι οποίες υποβλήθηκαν ως προσωρινές
απαντήσεις εν αναµονή κοινοτικής απόφασης, πρέπει να αντικατασταθούν από τελικές αποφάσεις.

(6)

Τα χηµικά προϊόντα παραθείο και µεθυλοπαραθείο επίσης
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.
Με την απόφαση 2001/520/ΕΚ της Επιτροπής, της 9ης Ιουλίου 2001, σχετικά µε τη µη καταχώρηση του παραθείου
στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου
και την απόσυρση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά
προϊόντα που περιέχουν αυτή τη δραστική ουσία (1) και την
απόφαση 2003/166/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου
2003, για τη µη καταχώρηση της ουσίας µεθυλοπαραθείο
στο παράρτηµα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου
και την απόσυρση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά
προϊόντα που περιέχουν αυτή τη δραστική ουσία (2), οι εν
λόγω ουσίες έχουν πλέον εξαιρεθεί από το παράρτηµα Ι της
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και έχουν ανακληθεί οι εγκρίσεις για
προϊόντα φυτοπροστασίας που τα περιέχουν. Κατά συνέπεια,
οι αποφάσεις εισαγωγής για τα σκευάσµατα φυτοφαρµάκων
παραθείο και µεθυλοπαραθείο, που παρατίθενται αντίστοιχα
στην απόφαση 2001/852/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης
Νοεµβρίου 2001, για την έγκριση αποφάσεων εισαγωγής
στην Κοινότητα δυνάµει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2455/
92 του Συµβουλίου για τις εξαγωγές και εισαγωγές ορισµένων επικίνδυνων χηµικών ουσιών, και την τροποποίηση της
απόφασης 2000/657/ΕΚ, και στην απόφαση 2000/657/ΕΚ,
οι οποίες υποβλήθηκαν ως προσωρινές αποφάσεις εν αναµονή κοινοτικής απόφασης, θα πρέπει να αντικατασταθούν
από τελικές αποφάσεις.

(7)

Το χηµικό προϊόν αιθυλενοξείδιο εµπίπτει στην οδηγία 79/
117/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 1978,
περί απαγορεύσεως της θέσεως σε κυκλοφορία και της
χρησιµοποιήσεως φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν ορισµένες δραστικές ουσίες (3) όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 897/2003 του
Συµβουλίου (4). Τούτο αντανακλάται σε τελική απόφαση εισαγωγής που περιλαµβάνεται στην απόφαση 2001/852/ΕΚ.
Το αιθυλενοξείδιο έχει, ωστόσο, κοινοποιηθεί πρόσφατα στο
πλαίσιο του κοινοτικού προγράµµατος για την αξιολόγηση
υφισταµένων ουσιών, δυνάµει της οδηγίας 98/8/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης
Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην

(8)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

187 της 10.7.2001, σ. 47.
67 της 12.3.2003, σ. 18.
33 της 8.2.1979, σ. 36.
122 της 16.5.2003, σ. 36.
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(9)

Το χηµικό προϊόν PBB (πολυβρωµιωµένα διφαινύλια) υπήχθη
σε αυστηρούς περιορισµούς σε κοινοτικό επίπεδο από την
οδηγία 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου
1976, περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών
και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που αφορούν
περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως µερικών
επικινδύνων ουσιών και παρασκευασµάτων (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/11/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (7). Τούτο αντανακλάται σε απόφαση εισαγωγής στην Κοινότητα που δηµοσιεύτηκε στην εγκύκλιο V της ΣΜΕ όπου αναφέρεται η
κατάσταση που ίσχυε στις 30 Ιουνίου 1995. Ωστόσο, στην
απόφαση αυτή δεν λήφθηκε υπόψη η πλήρης απαγόρευση
των PBB στην Αυστρία από το 1993. Κατά συνέπεια, είναι
αναγκαία η αντικατάσταση της εν λόγω απόφασης εισαγωγής.

(10)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής που έχει συσταθεί
βάσει του άρθρου 29 της οδηγίας 67/548/EΟΚ του Συµβουλίου (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 807/2003,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Οι προσωρινές απαντήσεις εισαγωγής των χηµικών προϊόντων
2,4,5-T, chlorobenzilate, µεθυλοπαραθείου, monocrotophos και
φωσφαµιδόνης, που παρατίθενται στο παράρτηµα της απόφασης
2000/657/ΕΟΚ, αντικαθίστανται από τα έντυπα απάντησης εισαγωγής που παρατίθενται στο παράρτηµα Ι της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2
Η τελική απόφαση σχετικά µε την εισαγωγή του αιθυλενοξειδίου
και η προσωρινή απάντηση για την εισαγωγή παραθείου, όπως
παρατίθενται στο παράρτηµα της απόφασης 2001/852/ΕΚ, αντικαθίστανται από τα έντυπα απάντησης εισαγωγής που παρατίθενται
στο παράρτηµα ΙΙ της παρούσας απόφασης.
(5)
(6)
(7)
(8)

ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1.
ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 201.
ΕΕ L 42 της 15.2.2003, σ. 45.
ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1.
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Άρθρο 3
Η τελική απόφαση σχετικά µε την εισαγωγή πολυβρωµιωµένων διφαινυλίων (PBB) που δηµοσιεύτηκε στην εγκύκλιο V της ΣΜΕ, αντικαθίσταται από το έντυπο απάντησης εισαγωγής που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα ΙΙΙ της
παρούσας απόφασης.
Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2003.
Για την Επιτροπή
Margot WALLSTRÖM

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Αναθεωρηµένες αποφάσεις για τις εισαγωγές των χηµικών ουσιών 2,4,5-T, chlorobenzilate, µεθυλοπαραθείο, monocrotophos και φωσφαµιδόνη που αντικαθιστούν τις προηγούµενες αποφάσεις για τις εισαγωγές οι οποίες καθορίσθηκαν στην απόφαση 2000/657/ΕΚ της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Ιουλίου 2003
για την τροποποίηση της απόφασης 2001/338/EΚ για τη λήψη ορισµένων µέτρων προστασίας όσον
αφορά τα δίθυρα µαλάκια προέλευσης ή καταγωγής Περού
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 2290]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/509/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Ως εκ τούτου, πρέπει να τροποποιηθεί η απόφαση 2001/
338/EΚ.

(5)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 97/78/EΚ του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου
1997, για καθορισµό των αρχών οργάνωσης των κτηνιατρικών
ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες
χώρες (1), και ιδίως το άρθρο 22 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Μετά από τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν από µία κοινοτική επιθεώρηση στο Περού, όσον αφορά τους ελέγχους των
υγειονοµικών συνθηκών της παραγωγής δίθυρων µαλακίων,
η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση 2001/338/EΚ (2) η οποία
αναστέλλει την εισαγωγή δίθυρων µαλακίων προέλευσης ή
καταγωγής Περού, µε εξαίρεση τα προϊόντα Pectinidae υπό
ορισµένους όρους.
Η απόφαση 2001/338/EΚ προβλέπει ότι πρέπει να επανεξεταστεί βάσει των εγγυήσεων που παρασχέθηκαν από τις
αρµόδιες αρχές του Περού και βάσει των αποτελεσµάτων
µιας κοινοτικής επιθεώρησης.
Το Μάιο του 2002 πραγµατοποιήθηκε κοινοτική επιθεώρηση και οι αρµόδιες αρχές του Περού παρέσχαν ικανοποιητικές εγγυήσεις, όσον αφορά τον έλεγχο των περιοχών
παραγωγής La Mina/Bahia Lagunilla και Isla Tortuga. Από
τα συµπεράσµατα της επιθεώρησης µπορεί να εξαχθεί το
συµπέρασµα ότι οι εγγυήσεις που παρασχέθηκαν από τις
αρχές του Περού είναι ικανοποιητικές και ότι η εισαγωγή
των ειδών Pectinidae από τις προτεινόµενες περιοχές θα
µπορούσε να επιτραπεί υπό τους όρους που έχουν ήδη
καθοριστεί µε την απόφαση 2001/338/EΚ και για άλλες
περιοχές υδατοκαλλιέργειας.

(1) ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9.
(2) ΕΕ L 120 της 24.4.2001, σ. 45.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 της απόφασης 2001/338/EΚ, το
στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
«α) Προϊόντα του είδους Pectinidae που συγκοµίστηκαν στις
περιοχές υδατοκαλλιέργειας της Pucusana (001), Guayanuna (002), La Mina/Bahia Lagunilla (003) και Isla Tortuga (004), υπό τον όρο ότι έχουν υποστεί εκσπλαγχνισµό.»
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από τις 15 Ιουλίου 2003.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

