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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1441/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 13ης Αυγούστου 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 14 Αυγούστου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 13 Αυγούστου 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 13ης Αυγούστου 2003, για τον καθορισµό των κατ' αποκοπή τιµών κατά την
εισαγωγή για τον καθορισµό τιµών εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας ( )

0702 00 00

060
999

56,2
56,2

0709 90 70

052
999

85,9
85,9

0805 50 10

382
388
524
528
999

53,3
52,1
46,5
58,0
52,5

0806 10 10

052
064
400
600
999

116,1
140,1
181,4
129,5
141,8

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

039
388
400
508
512
528
720
800
804
999

65,0
75,3
83,2
76,9
86,3
63,9
47,5
191,4
91,8
86,8

0808 20 50

052
388
512
528
800
999

92,0
71,0
54,5
87,4
123,4
85,7

0809 30 10, 0809 30 90

052
068
094
999

120,6
54,1
70,9
81,9

0809 40 05

064
066
093
094
624
999

68,8
54,8
63,0
58,0
145,4
78,0

1

Κατ' αποκοπή τιµή κατά την εισαγωγή

(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. 1442/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 13ης Αυγούστου 2003
σχετικά µε την έναρξη διαρκούς δηµοπρασίας, για την επαναπώληση στην αγορά της Κοινότητας, µακρόκοκκου ρυζιού Β της εσοδείας 1999 που κατέχει ο ισπανικός οργανισµός παρέµβασης
τον έλεγχο της χρησιµοποίησης των προϊόντων που προέρχονται από την παρέµβαση. Επιπλέον, κρίνεται σκόπιµο να
προβλεφθούν διαδικασίες ιχνηλασιµότητας των προϊόντων
για τη διατροφή των ζώων.

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 (2) της Επιτροπής, και ιδίως το άρθρο 8 στοιχείο
β),

(8)

Για την ακριβή διαχείριση των χορηγούµενων ποσοτήτων,
πρέπει προβλεφθεί συντελεστής χορηγήσεως για τις προσφορές που βρίσκονται στο επίπεδο της ελάχιστης τιµής
πώλησης επιτρέποντας συγχρόνως στους επιχειρηµατίες να
καθορίσουν µια ελάχιστη χορηγούµενη ποσότητα πέραν της
οποίας η προσφορά τους θεωρείται ως µη υποβληθείσα.

(9)

Στην ανακοίνωση του ισπανικού οργανισµού παρέµβασης
προς την Επιτροπή, έχει µεγάλη σηµασία να διαφυλαχθεί η
ανωνυµία των υποβαλλόντων προσφορά.

(10)

∆ιαφυλάσσοντας όµως την προαναφερθείσα ανωνυµία,
πρέπει να εξακριβώνονται οι διάφοροι υποβάλλοντες προσφορά µε αριθµούς, προκειµένου να δούµε ποιοι από
αυτούς έχουν υποβάλει περισσότερες προσφορές και σε ποια
επίπεδα.

(11)

Για λόγους ελέγχου, πρέπει να προβλεφθεί η ιχνηλασιµότητα
των υποβαλλόντων προσφορά µε την εξακρίβωσή τους µε
αριθµό αναφοράς, διαφυλάσσοντας συγχρόνως την ανωνυµία
τους.

(12)

Προκειµένου να εκσυγχρονιστεί η διαχείριση, πρέπει να
προβλεφθεί η διαβίβαση των απαιτουµένων πληροφοριών
από την Επιτροπή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.

(13)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 75/91 της Επιτροπής (3), ορίζει
ιδίως ότι η πώληση του ρυζιού paddy που βρίσκεται στην
κατοχή του οργανισµού παρέµβασης, πραγµατοποιείται µε
δηµοπρασία και µε βάση όρους τιµών που επιτρέπουν να
αποφεύγονται διαταραχές της αγοράς.

(2)

Η Ισπανία διαθέτει ακόµη στην παρέµβαση αποθέµατα
ρυζιού paddy µακρόκοκκο Β της εσοδείας 1999, των
οποίων η ποιότητα κινδυνεύει να υποβαθµισθεί σε περίπτωση
παρατεταµένης αποθεµατοποίησης.

(3)

Η διάθεση του ρυζιού αυτού στις παραδοσιακές αγορές στο
εσωτερικό της Κοινότητας θα προκαλούσε αναπόφευκτα, µε
τη σηµερινή κατάσταση της παραγωγής, των παραχωρήσεων
για την εισαγωγή ρυζιού που έχουν χορηγηθεί στο πλαίσιο
των διεθνών συµφωνιών, και τους περιορισµούς των επιδοτούµενων εξαγωγών την είσοδο στην παρέµβαση ισοδύναµης
ποσότητας, η οποία πρέπει να αποφευχθεί.
Η διάθεση του εν λόγω ρυζιού µπορεί να πραγµατοποιηθεί,
αφού µεταποιηθεί σε θραύσµατα ή σε άλλη κατάλληλη
µορφή, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί στον τοµέα της διατροφής των ζώων, υπό ορισµένους όρους.

(4)

(5)

Για να διασφαλισθεί η τήρηση των εν λόγω µεταποιήσεων,
πρέπει να προβλεφθεί ιδιαίτερη παρακολούθηση και να
απαιτηθεί από τον υπερθεµατιστή η σύσταση εγγύησης, της
οποίας πρέπει να καθορισθούν οι όροι αποδέσµευσης.

(6)

Οι δεσµεύσεις που αναλαµβάνουν οι υποβάλλοντες προσφορά θα πρέπει να θεωρούνται ως πρωτογενείς απαιτήσεις
κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 της
Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 1985, για τον καθορισµό των
κοινών λεπτοµερειών εφαρµογής του καθεστώτος εγγυήσεων
για τα γεωργικά προϊόντα (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1932/1999 (5).
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92 της Επιτροπής (6), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
770/96 (7), καθορίζει τους κοινούς λεπτοµερείς κανόνες για

(7)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
9 της 12.1.1991, σ. 15.
205 της 3.8.1985, σ. 5.
240 της 10.9.1999, σ. 11.
301 της 17.10.1992, σ. 17.
104 της 27.4.1996, σ. 13.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο ισπανικός οργανισµός παρέµβασης προβαίνει σε πώληση µε
διαρκή δηµοπρασία στην εσωτερική αγορά της Κοινότητας, ποσοτήτων µακρόσπερµου ρυζιού Β την οποία έχει προηγουµένως ανακοινώσει στην Επιτροπή σε εφαρµογή του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
75/91 και ιδίως των άρθρων του 2 και 5, που περιλαµβάνονται
στο παράρτηµα Ι, της εσοδείας 1999, τις οποίες έχει στην κατοχή
του, προκειµένου να µεταποιηθούν σε θραύσµατα κατά την έννοια
του παραρτήµατος Α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95 ή να
µεταποιηθούν σε κατάλληλη µορφή για να χρησιµοποιηθούν σε
παρασκευάσµατα τύπων που χρησιµοποιούνται για τη διατροφή των
ζώων (προϊόντα του κωδικού ΣΟ 2309).
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Άρθρο 2

2.
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Η προκήρυξη του διαγωνισµού περιλαµβάνει:

1.
Η πώληση που προβλέπεται στο άρθρο 1 διέπεται από τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 75/91.

α) τις συµπληρωµατικές ρήτρες και τους όρους πώλησης που συµφωνούν µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού·

Ωστόσο, κατά παρέκκλιση του άρθρου 5 του εν λόγω κανονισµού:

β) τους τόπους αποθεµατοποίησης καθώς και το όνοµα και τη
διεύθυνση του αποθεµατοποιού·

α) οι προσφορές καταρτίζονται µε βάση την πραγµατική ποιότητα
της παρτίδας στην οποία αναφέρεται η προσφορά·
β) η ελάχιστη τιµή πώλησης καθορίζεται σε επίπεδο που δεν διαταράσσει τις αγορές των σιτηρών ή του ρυζιού.
2.
Οι υποβάλλοντες προσφορά αναλαµβάνουν τις ακόλουθες
υποχρεώσεις:
α) για τη µεταποίηση, µε τη µορφή θραυσµάτων:
— να προβούν εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία της
δηµοπρασίας και υπό τον έλεγχο των αρµόδιων αρχών, σε
τόπο που θα συµφωνηθεί µε αυτές, στις επεξεργασίες που
προβλέπονται στο παράρτηµα ΙΙ,
— να χρησιµοποιήσουν τα προϊόντα που κατακυρώθηκαν αποκλειστικά µε τη µορφή θραυσµάτων, περιλαµβανοµένου και
του αγοραστή σε περίπτωση µεταπώλησης·
β) για τη µεταποίηση σε κατάλληλη µορφή για τη διατροφή των
ζώων:
i) στην περίπτωση που ο υποβάλλων είναι παραγωγός ζωοτροφών:
— να προβεί εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία της
δηµοπρασίας και υπό τον έλεγχο των αρµόδιων αρχών,
σε τόπο που καθορίζεται σε συµφωνία µε τις αρχές
αυτές, στις επεξεργασίες που προβλέπονται στο παράρτηµα IIΙ ή στο παράρτηµα IV, µε σκοπό να εξασφαλιστεί
ο έλεγχος της χρησιµοποίησης του ρυζιού και η ιχνηλασιµότητα των προϊόντων,
— να ενσωµατώσει το προϊόν αυτό στις ζωοτροφές εντός
τριών µηνών από την ηµέρα της δηµοπρασίας, εκτός
περιπτώσεως ανωτέρας βίας,
ii) στην περίπτωση που ο υποβάλλων είναι παραγωγός ρυζιού:
— να προβεί το αργότερο εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία της δηµοπρασίας και υπό τον έλεγχο των αρµοδίων αρχών, σε τόπο που καθορίζεται σε συµφωνία µε τις
αρχές αυτές, στις επεξεργασίες που προβλέπονται στο
παράρτηµα IV, µε σκοπό να εξασφαλιστεί ο έλεγχος της
χρησιµοποίησης του ρυζιού και η ιχνηλασιµότητα των
προϊόντων,
— να ενσωµατώσει το προϊόν αυτό στις ζωοτροφές, εντός
τεσσάρων µηνών από την ηµεροµηνία της δηµοπρασίας,
εκτός περιπτώσεως ανωτέρας βίας·
γ) να αναλάβει τις δαπάνες µεταποίησης και επεξεργασίας των
προϊόντων·
δ) να τηρεί λογιστική αποθήκης που να επιτρέπει την επαλήθευση
της τήρησης των υποχρεώσεών του.
Άρθρο 3
1.
Η προκήρυξη διαγωνισµού δηµοσιεύεται από τον ισπανικό
οργανισµό παρέµβασης, οκτώ τουλάχιστον ηµέρες πριν από την
καθορισµένη ηµεροµηνία λήξης της πρώτης προθεσµίας για την
υποβολή των προσφορών.
Η προκήρυξη και όλες οι τροποποιήσεις της διαβιβάζονται στην
Επιτροπή πριν από τη δηµοσίευση του.

γ) τα κύρια φυσικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά των διαφόρων
παρτίδων που διαπιστώθηκαν κατά την αγορά από τον οργανισµό παρέµβασης ή κατά τους ελέγχους που πραγµατοποιήθηκαν
µεταγενέστερα·
δ) τον αριθµό κάθε παρτίδας·
ε) τα στοιχεία των αρµοδίων αρχών, που είναι επιφορτισµένες µε
τον έλεγχο της συναλλαγής.
3. Ο ισπανικός οργανισµός παρέµβασης λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για να δοθεί στους ενδιαφεροµένους η δυνατότητα να
εκτιµήσουν την ποιότητα του ρυζιού που διατίθεται προς πώληση,
πριν από την υποβολή των προσφορών τους.
Άρθρο 4
1. Στις προσφορές πρέπει να αναφέρεται αν αφορούν τη µεταποίηση του ρυζιού σε θραύσµατα ή τη µεταποίησή του σε µορφή
κατάλληλη για τη διατροφή των ζώων.
Οι προσφορές είναι έγκυρες µόνον εάν συνοδεύονται:
α) από την απόδειξη ότι ο υποβάλλων προσφορά έχει προβεί σε
σύσταση εγγύησης 15 ευρώ ανά τόνο·
β) από την απόδειξη ότι ο υποβάλλων προσφορά είναι παραγωγός
ζωοτροφών ή παραγωγός ρυζιού·
γ) από τη γραπτή δέσµευση του υποβάλλοντος προσφορά ότι θα
προβεί σε σύσταση εγγύησης, ύψους ίσου µε τη διαφορά µεταξύ
της τιµής παρέµβασης του ρυζιού paddy που ισχύει την ηµέρα
υποβολής της προσφοράς, προσαυξηµένης κατά 15 ευρώ, και
της τιµής που προσφέρει ανά τόνο ρυζιού, το αργότερο δύο
εργάσιµες ηµέρες από την ηµέρα παραλαβής της δήλωσης
κατακύρωσης της δηµοπρασίας.
2. Οι προσφορές από τη στιγµή που υποβάλλονται δεν είναι
δυνατόν ούτε να τροποποιηθούν ούτε να αποσυρθούν.
3. Στις προσφορές πρέπει ενδεχοµένως να αναφέρεται, για την
περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή θα καθορίσει ένα συντελεστή
χορηγήσεως των προσφερόµενων ποσοτήτων σύµφωνα µε το άρθρο
7 δεύτερο εδάφιο, µια ελάχιστη ποσότητα τέτοια ώστε, εάν η χορηγούµενη ποσότητα είναι κατώτερη από αυτή, η προσφορά να θεωρείται ως µη υποβληθείσα.
Άρθρο 5
1. Η προθεσµία υποβολής των προσφορών για την πρώτη
µερική δηµοπρασία λήγει στις 26 Αυγούστου 2003 και ώρα 12.00
(ώρα Βρυξελλών).
2. Η προθεσµία υποβολής των προσφορών για τις επόµενες
µερικές δηµοπρασίες λήγει κάθε Τρίτη, ώρα 12.00 (ώρα Βρυξελλών).
3. Η προθεσµία υποβολής των προσφορών για την τελευταία
µερική δηµοπρασία λήγει στις 25 Νοεµβρίου 2003 και ώρα 12.00
(ώρα Βρυξελλών).
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Οι προσφορές πρέπει να κατατίθενται στον ισπανικό οργανισµό
παρέµβασης:
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
Beneficencia 8
E-28004 Madrid
Τέλεξ: 23427 FEGA E
Φαξ: (34) 915 21 98 32, (34) 915 22 43 87.
Άρθρο 6
1.
Ο ισπανικός οργανισµός παρέµβασης ανακοινώνει στην Επιτροπή τις πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτηµα V, κατά
τύπο µεταποίησης, το αργότερο την Πέµπτη που έπεται της λήξης
της προθεσµίας για την υποβολή των προσφορών, ώρα 9.00 (ώρα
Βρυξελλών).
2.
Για κάθε τύπο µεταποίησης και κάθε µερική δηµοπρασία,
δίδεται ξεχωριστός αύξων αριθµός στους υποβάλλοντες προσφορά,
αρχίζοντας από τον αριθµό 1 από τον ισπανικό οργανισµό παρέµβασης.
Για να διαφυλαχθεί η ανωνυµία, η αρίθµηση αυτή γίνεται αυθαίρετα
και ξεχωριστά για κάθε τύπο µεταποίησης και για κάθε µερική
δηµοπρασία.
Οι αριθµοί αναφοράς κάθε υποβάλλοντος προσφορά χορηγούνται
από τον ισπανικό οργανισµό παρέµβασης κατά τρόπο ώστε να διασφαλιστεί η ανωνυµία των υποβαλλόντων προσφορά. Για το σύνολο
της διαρκούς δηµοπρασίας, κάθε υποβάλλων προσφορά εξακριβώνεται από δικό του αριθµό αναφοράς.
3.
Η ανακοίνωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 γίνεται µε
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στη διεύθυνση που εµφαίνεται στο
παράρτηµα V µε το έντυπο που παρέχει για το σκοπό η Επιτροπή
στον ισπανικό οργανισµό παρέµβασης.
Η ανακοίνωση αυτή πρέπει να γίνει ακόµη και εάν δεν παρουσιαστεί
κανένας υποψήφιος για προσφορά. Στην ανακοίνωση αυτή πρέπει
να αναγράφεται ότι καµία προσφορά δεν ελήφθη υπόψη εντός της
καθορισθείσας προθεσµίας.
4.
Ο ισπανικός οργανισµός παρέµβασης ανακοινώνει επίσης στην
Επιτροπή τις πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτηµα V
όσον αφορά τις προσφορές που δεν έγιναν αποδεκτές, προσδιορίζοντας για αυτές τους λόγους απόρριψής τους.
Άρθρο 7
Για κάθε τύπο µεταποίησης, η Επιτροπή ορίζει την ελάχιστη τιµή
πώλησης ή αποφασίζει να µη δώσει συνέχεια στις ληφθείσες προσφορές. Στην περίπτωση κατά την οποία οι προσφορές αφορούν
την ίδια παρτίδα ή σε συνολική ποσότητα ανώτερη από τη διαθέσιµη ποσότητα, ο καθορισµός µπορεί να γίνει για κάθε παρτίδα
ξεχωριστά.
Για τις προσφορές που κυµαίνονται στο επίπεδο της ελάχιστης
πώλησης, ο καθορισµός µπορεί να συνδυαστεί µε τον καθορισµό
ενός συντελεστού χορήγησης των προσφερόµενων ποσοτήτων.
Η Επιτροπή αποφασίζει σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95.
Άρθρο 8
Ο οργανισµός παρέµβασης ενηµερώνει αµέσως όλους τους προσφέροντες για το αποτέλεσµα της συµµετοχής τους στη δηµοπρασία.
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Απευθύνει στους υπερθεµατιστές, εντός τριών εργάσιµων ηµερών
από την ενηµέρωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, δήλωση
κατακύρωσης της δηµοπρασίας, είτε µε συστηµένη επιστολή είτε µε
γραπτή τηλεπικοινωνία.
Άρθρο 9
Ο υπερθεµατιστής πραγµατοποιεί την πληρωµή πριν από την παραλαβή του ρυζιού, αλλά το αργότερο εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία αποστολής της δήλωσης που αναφέρεται στο άρθρο 8
δεύτερο εδάφιο. Οι κίνδυνοι και τα έξοδα αποθεµατοποίησης για
το ρύζι που δεν παραλήφθηκε εντός της προθεσµίας πληρωµής
βαρύνουν τον υπερθεµατιστή.
Μετά τη λήξη της προθεσµίας πληρωµής, το ρύζι που κατακυρώθηκε και δεν παραλήφθηκε θεωρείται ότι έχει εξέλθει από την
αποθήκη.
Εάν ο υπερθεµατιστής δεν πραγµατοποιήσει την πληρωµή εντός της
προθεσµίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, ο οργανισµός
παρέµβασης καταγγέλλει τη σύµβαση, ενδεχοµένως, για τις ποσότητες που δεν έχουν πληρωθεί.
Άρθρο 10
1. Η εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) αποδεσµεύεται:
α) στο σύνολό της για τις ποσότητες για τις οποίες:
1. δεν έχει ληφθεί υπόψη η προσφορά,
2. η προσφορά θεωρείται ως µη υποβληθείσα, σύµφωνα µε το
άρθρο 4 παράγραφος 3,
3. η πληρωµή της τιµής πώλησης έχει πραγµατοποιηθεί εντός
της ταχθείσης προθεσµίας και έχει συσταθεί η εγγύηση που
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ)·
β) κατ' αναλογία της µη χορηγηθείσας ποσότητας σε περίπτωση
καθορισµού ενός συντελεστού χορήγησης των προσφερόµενων
ποσοτήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 7 δεύτερο εδάφιο.
2. Η εγγύηση που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1
στοιχείο γ) αποδεσµεύεται, κατ' αναλογία των ποσοτήτων που έχουν
χρησιµοποιηθεί, µόνον εάν ο οργανισµός παρέµβασης έχει προβεί
σε όλους τους αναγκαίους ελέγχους, για να βεβαιωθεί για τη µεταποίηση του προϊόντος σύµφωνα µε τις διατάξεις που προβλέπονται
από τον παρόντα κανονισµό.
Ωστόσο, αποδεσµεύεται ολόκληρη η εγγύηση:
α) εφόσον προσκοµισθούν η απόδειξη της επεξεργασίας που
προβλέπεται στο παράρτηµα ΙΙ και η απόδειξη της εκπλήρωσης
της υποχρέωσης που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2
στοιχείο α) δεύτερη περίπτωση·
β) εφόσον προσκοµισθεί η απόδειξη της επεξεργασίας που προβλέπεται στο παράρτηµα ΙII και εφόσον έχει ενσωµατωθεί στις ζωοτροφές τουλάχιστον το 95 % των λεπτών θραυσµάτων ή των
τεµαχίων που έχουν παραχθεί·
γ) εφόσον προσκοµισθεί η απόδειξη της επεξεργασίας που προβλέπεται στο παράρτηµα IV και εφόσον έχει ενσωµατωθεί στις
ζωοτροφές τουλάχιστον το 95 % του λευκασµένου ρυζιού που
έχει παραχθεί.
3. Η απόδειξη της ενσωµάτωσης του ρυζιού στις ζωοτροφές
που αναφέρεται στον παρόντα κανονισµό προσκοµίζεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92.

L 205/6

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Άρθρο 11
Η υποχρέωση που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 θεωρείται πρωτογενής απαίτηση κατά την έννοια του άρθρου 20 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85.
Άρθρο 12
Εκτός από τις ενδείξεις που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 3002/92, η θέση 104 του αντίτυπου ελέγχου Τ5 πρέπει να
αναφέρει, ενδεχοµένως, την υποχρέωση που προβλέπεται στο άρθρο
2 παράγραφος 2 στοιχείο α) δεύτερη περίπτωση και να περιλαµβάνει µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ενδείξεις καθώς και τον
αριθµό του παραρτήµατος ΙΙ, ΙΙΙ ή IV, διευκρινίζοντας τις απαιτούµενες επεξεργασίες:
— Destinados a la transformación prevista en el anexo … del
Reglamento (CE) no 1442/2003
— Til forarbejdning som fastsat i bilag … til forordning (EF)
nr. 1442/2003
— Zur Verarbeitung gemäß Anhang … der Verordnung (EG)
Nr. 1442/2003 bestimmt
— Προορίζονται για µεταποίηση που προβλέπεται στο παράρτηµα
… του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1442/2003
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— For processing provided for in Annex … to Regulation (EC)
No 1442/2003
— Destinés à la transformation prévue à l'annexe … du règlement (CE) no 1442/2003
— Destinati alla trasformazione prevista all'allegato … del
regolamento (CE) n. 1442/2003
— Bestemd om te worden verwerkt overeenkomstig bijlage …
van Verordening (EG) nr. 1442/2003
— Para a transformação prevista no anexo … do Regulamento
(CE) n.o 1442/2003
— Tarkoitettu asetuksen (EY) N:o 1442/2003 liitteessä …
säädettyyn jalostukseen
— För bearbetning enligt bilaga … till förordning (EG) nr
1442/2003.
Άρθρο 13
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, 13 Αυγούστου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
(σε τόνους)
Τόπος αποθεµατοποίησης
(διεύθυνση)

Τόπος αποθεµατοποίησης
(κωδικός εξακρίβωσης) (1)

∆ιαθέσιµη ποσότητα

1

2

3

Silo FEGA — 06920 Azuaga (Badajoz)

ES06010

2 586,56

Silo FEGA — 41749 El Cuervo (Sevilla)

ES11011

7 413,44

Σύνολο

10 000,00

(1) Του εθνικού κωδικού εξακρίβωσης προηγείται ο κωδικός ISO της Ισπανίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Επεξεργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) πρώτη περίπτωση
Κατά την παραλαβή του, το ρύζι πρέπει να υποβληθεί στις ακόλουθες επεξεργασίες:
1. Το ρύζι paddy πρέπει να υποστεί βιοµηχανική επεξεργασία κατά τρόπο ώστε να ληφθεί η συνολική απόδοση κατά την επεξεργασία και η απόδοση σε ολόκληρους κόκκους που καθορίστηκαν προηγουµένως από την εργαστηριακή ανάλυση σε δείγµα
που ελήφθη κατά τη στιγµή της παραλαβής του ρυζιού πoυ κατακυρώθηκε, µε όριο ανοχής περίπου 1 % που εφαρµόζεται
στη συνολική απόδοση κατά τη βιοµηχανική επεξεργασία και στην απόδοση σε ολόκληρους κόκκους.
Το λευκασµένο ρύζι paddy πρέπει να παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά και να αντιπροσωπεύει την ίδια ποικιλία µε το ρύζι
που κατακυρώθηκε.
2. Όλο το λαµβανόµενο λευκασµένο ρύζι πρέπει να θραυσθεί κατά τρόπο ώστε να ληφθεί τουλάχιστον 95 % θραυσµάτων κατά
την έννοια του παραρτήµατος Α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Επεξεργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) σηµείο i) πρώτη περίπτωση
Κατά την παραλαβή του, το ρύζι πρέπει να υποβληθεί στις ακόλουθες επεξεργασίες:
1. Το ρύζι paddy πρέπει να αποφλοιωθεί και να θραυσθεί κατά τρόπον ώστε να ληφθούν τουλάχιστον 77 %, εκφραζόµενα σε
βάρος ρυζιού paddy, λεπτά θραύσµατα ή τεµάχια αποφλοιωµένου ρυζιού, όπως ορίζονται στο σηµείο Γ του παραρτήµατος
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3073/95.
2. Το προϊόν που λαµβάνεται µετά τη µεταποίηση (µε εξαίρεση το φλοιό) πρέπει να ιχνοθετείται µε τη χρωστική «µπλε πατεντέ
V E 131» ή «πράσινο όξινο λαµπρό BS (πράσινο λισσαµίνης) E 142», κατά τρόπον ώστε να µπορεί να αναγνωρίζεται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Επεξεργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) σηµείο i) πρώτη περίπτωση και στοιχείο β)
σηµείο ii) πρώτη περίπτωση
1. Το ρύζι paddy πρέπει να υποστεί βιοµηχανική επεξεργασία κατά τρόπο ώστε να ληφθεί η συνολική απόδοση κατά την επεξεργασία και η απόδοση σε ολόκληρους κόκκους που καθορίστηκαν προηγουµένως από την εργαστηριακή ανάλυση σε δείγµα
που ελήφθη κατά τη στιγµή της παραλαβής του ρυζιού πoυ κατακυρώθηκε, µε όριο ανοχής περίπου 1 % που εφαρµόζεται
στην συνολική απόδοση κατά την βιοµηχανική επεξεργασία και στην απόδοση σε ολόκληρους κόκκους.
Το λευκασµένο ρύζι paddy πρέπει να παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά και να αντιπροσωπεύει την ίδια ποικιλία µε το ρύζι
που κατακυρώθηκε.
2. Το προϊόν που λαµβάνεται µετά τη µεταποίηση πρέπει να ιχνοθετείται µε τη χρωστική «µπλε πατεντέ V E 131» ή «πράσινο
όξινο λαµπρό BS (πράσινο λισσαµίνης) E 142», κατά τρόπον ώστε να µπορεί να αναγνωρίζεται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

14.8.2003
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1443/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 13ης Αυγούστου 2003
για την έναρξη διαρκούς δηµοπρασίας, για την επαναπώληση στην αγορά της Κοινότητας, ρυζιού της
εσοδείας 1999 που κατέχει ο ιταλικός οργανισµός παρέµβασης
τον έλεγχο της χρησιµοποίησης των προϊόντων που προέρχονται από την παρέµβαση. Επιπλέον, κρίνεται σκόπιµο να
προβλεφθούν διαδικασίες ιχνηλασιµότητας των προϊόντων
για τη διατροφή των ζώων.

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 (2) της Επιτροπής, και ιδίως το άρθρο 8 στοιχείο
β),

(8)

Για την ακριβή διαχείριση των χορηγουµένων ποσοτήτων,
πρέπει προβλεφθεί συντελεστής χορηγήσεως για τις προσφορές που βρίσκονται στο επίπεδο της ελάχιστης τιµής
πώλησης, επιτρέποντας συγχρόνως στους επιχειρηµατίες να
καθορίσουν µια ελάχιστη χορηγούµενη ποσότητα πέραν της
οποίας η προσφοράς τους θεωρείται ως µη υποβληθείσα.

(9)

Στην ανακοίνωση του ιταλικού οργανισµού παρέµβασης
προς την Επιτροπή, έχει µεγάλη σηµασία να διαφυλαχθεί η
ανωνυµία των υποβαλλόντων προσφορά.

(10)

∆ιαφυλάσσοντας όµως την προαναφερθείσα ανωνυµία,
πρέπει να εξακριβώνονται οι διάφοροι υποβάλλοντες προσφορά µε αριθµούς, προκειµένου να δούµε ποιοι από
αυτούς έχουν υποβάλει περισσότερες προσφορές και σε ποια
επίπεδα.

(11)

Για λόγους ελέγχου, πρέπει να προβλεφθεί η ιχνηλασιµότητα
των υποβαλλόντων προσφορά µε την εξακρίβωσή τους µε
αριθµό αναφοράς, διαφυλάσσοντας συγχρόνως την ανωνυµία
τους.

(12)

Προκειµένου να εκσυγχρονιστεί η διαχείριση, πρέπει να
προβλεφθεί η διαβίβαση των απαιτουµένων πληροφοριών
από την Επιτροπή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.

(13)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 75/91 της Επιτροπής (3), ορίζει
ιδίως ότι η πώληση του ρυζιού paddy που βρίσκεται στην
κατοχή του οργανισµού παρέµβασης, πραγµατοποιείται µε
δηµοπρασία και µε βάση όρους τιµών που επιτρέπουν να
αποφεύγονται διαταραχές της αγοράς.

(2)

Η Ιταλία διαθέτει ακόµη στην παρέµβαση αποθέµατα ρυζιού
paddy της εσοδείας 1999, των οποίων η ποιότητα κινδυνεύει να υποβαθµισθεί σε περίπτωση παρατεταµένης αποθεµατοποίησης.

(3)

Στην παρούσα κατάσταση της παραγωγής, λαµβανοµένων
υπόψη των παραχωρήσεων για την εισαγωγή ρυζιού που
χορηγούνται στο πλαίσιο των διεθνών συµφωνιών, και των
περιορισµών των επιδοτουµένων εξαγωγών, η διάθεση του
ρυζιού αυτού στις παραδοσιακές αγορές στο εσωτερικό της
Κοινότητας θα προκαλούσε αναπόφευκτα την είσοδο στην
παρέµβαση ισοδύναµης ποσότητας, πράγµα το οποίο πρέπει
να αποφευχθεί.
Η διάθεση του εν λόγω ρυζιού µπορεί να πραγµατοποιηθεί
αφού µεταποιηθεί σε θραύσµατα ή σε άλλη κατάλληλη
µορφή προκειµένου να χρησιµοποιηθεί στον τοµέα της διατροφής των ζώων, υπό ορισµένους όρους.

(4)

(5)

Για να διασφαλισθεί η τήρηση των εν λόγω µεταποιήσεων,
πρέπει να προβλεφθεί ιδιαίτερη παρακολούθηση και να
απαιτηθεί από τον υπερθεµατιστή η σύσταση εγγύησης, της
οποίας πρέπει να καθορισθούν οι όροι αποδέσµευσης.

(6)

Οι δεσµεύσεις που αναλαµβάνουν οι υποβάλλοντες προσφορά θα πρέπει να θεωρούνται ως πρωτογενείς απαιτήσεις
κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 της
Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 1985, για τον καθορισµό των
κοινών λεπτοµερειών εφαρµογής του καθεστώτος εγγυήσεων
για τα γεωργικά προϊόντα (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1932/1999 (5).
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92 της Επιτροπής (6), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
770/96 (7), καθορίζει τους κοινούς λεπτοµερείς κανόνες για

(7)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
9 της 12.1.1991, σ. 15.
205 της 3.8.1985, σ. 5.
240 της 10.9.1999, σ. 11.
301 της 17.10.1992, σ. 17.
104 της 27.4.1996, σ. 13.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο ιταλικός οργανισµός παρέµβασης προβαίνει σε πώληση µε διαρκή
δηµοπρασία στην εσωτερική αγορά της Κοινότητας, ποσοτήτων
ρυζιού τις οποίες έχει προηγουµένως ανακοινώσει στην Επιτροπή
κατ εφαρµογή του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 75/91 και ιδίως των
άρθρων του 2 και 5, που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι, της
εσοδείας 1999, τις οποίες έχει στην κατοχή του, προκειµένου να
µεταποιηθούν σε θραύσµατα κατά την έννοια του παραρτήµατος Α
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95 ή να µεταποιηθούν σε
κατάλληλη µορφή για να χρησιµοποιηθούν σε παρασκευάσµατα
τύπων που χρησιµοποιούνται για τη διατροφή των ζώων (προϊόντα
του κωδικού ΣΟ 2309).
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Άρθρο 2
1.
Η πώληση που προβλέπεται στο άρθρο 1 διέπεται από τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 75/91.
Ωστόσο, κατά παρέκκλιση του άρθρου 5 του εν λόγω κανονισµού:
α) οι προσφορές καταρτίζονται µε βάση την πραγµατική ποιότητα
της παρτίδας στην οποία αναφέρεται η προσφορά·
β) η ελάχιστη τιµή πώλησης καθορίζεται σε επίπεδο που δεν διαταράσσει τις αγορές των σιτηρών ή του ρυζιού.
2.
Οι υποβάλλοντες προσφορά αναλαµβάνουν τις ακόλουθες
υποχρεώσεις:
α) για τη µεταποίηση, µε τη µορφή θραυσµάτων:
— να προβούν εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία της
δηµοπρασίας και υπό τον έλεγχο των αρµοδίων αρχών, σε
τόπο που θα συµφωνηθεί µε αυτές, στις επεξεργασίες που
προβλέπονται στο παράρτηµα ΙΙ,
— να χρησιµοποιήσουν τα προϊόντα που κατακυρώθηκαν αποκλειστικά µε τη µορφή θραυσµάτων, περιλαµβανοµένου και
του αγοραστή σε περίπτωση µεταπώλησης·
β) για τη µεταποίηση σε κατάλληλη µορφή για τη διατροφή των
ζώων,
i) στην περίπτωση που ο υποβάλλων είναι παραγωγός ζωοτροφών:
— να προβεί εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία της
δηµοπρασίας και υπό τον έλεγχο των αρµοδίων αρχών,
σε τόπο που καθορίζεται σε συµφωνία µε τις αρχές
αυτές, στις επεξεργασίες που προβλέπονται στο παράρτηµα IIΙ ή στο παράρτηµα IV, µε σκοπό να εξασφαλιστεί
ο έλεγχος της χρησιµοποίησης του ρυζιού και η ιχνηλασιµότητα των προϊόντων,
— να ενσωµατώσει το προϊόν αυτό στις ζωοτροφές εντός
τριών µηνών από την ηµέρα της δηµοπρασίας, εκτός
περιπτώσεως ανωτέρας βίας·
ii) στην περίπτωση που ο υποβάλλων είναι παραγωγός ρυζιού:
— να προβεί το αργότερο εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία της δηµοπρασίας και υπό τον έλεγχο των αρµοδίων αρχών, σε τόπο που καθορίζεται σε συµφωνία µε τις
αρχές αυτές, στις επεξεργασίες που προβλέπονται στο
παράρτηµα IV, µε σκοπό να εξασφαλιστεί ο έλεγχος της
χρησιµοποίησης του ρυζιού και η ιχνηλασιµότητα των
προϊόντων,
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Η προκήρυξη µε όλες οι τροποποιήσεις της, διαβιβάζεται στην Επιτροπή πριν από τη δηµοσίευση της.
2.

Η προκήρυξη του διαγωνισµού περιλαµβάνει:

α) τις συµπληρωµατικές ρήτρες και τους όρους πώλησης που συµφωνούν µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού·
β) τους τόπους αποθεµατοποίησης καθώς και το όνοµα και τη
διεύθυνση του αποθεµατοποιού·
γ) τα κύρια φυσικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά των διαφόρων
παρτίδων που διαπιστώθηκαν κατά την αγορά από τον οργανισµό παρέµβασης ή κατά τους ελέγχους που πραγµατοποιήθηκαν
µεταγενέστερα·
δ) τον αριθµό κάθε παρτίδας·
ε) τα στοιχεία των αρµοδίων αρχών, που είναι επιφορτισµένες µε
τον έλεγχο της συναλλαγής.
3. Ο ιταλικός οργανισµός παρέµβασης λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για να δοθεί στους ενδιαφεροµένους η δυνατότητα να
εκτιµήσουν την ποιότητα του ρυζιού που διατίθεται προς πώληση,
πριν από την υποβολή των προσφορών τους.

Άρθρο 4
1. Στις προσφορές πρέπει να αναφέρεται αν αφορούν την µεταποίηση του ρυζιού σε θραύσµατα ή στη µεταποίησή του σε µορφή
κατάλληλη για τη διατροφή των ζώων.
Οι προσφορές είναι έγκυρες µόνον εάν συνοδεύονται:
α) από την απόδειξη ότι ο υποβάλλων προσφορά έχει προβεί σε
σύσταση εγγύησης 15 ευρώ ανά τόνο·
β) από την απόδειξη ότι ο υποβάλλων προσφορά είναι παραγωγός
ζωοτροφών ή παραγωγός ρυζιού·
γ) από τη γραπτή δέσµευση του υποβάλλοντος προσφορά ότι θα
προβεί σε σύσταση εγγύησης, ύψους ίσου µε τη διαφορά µεταξύ
της τιµής παρέµβασης του ρυζιού paddy που ισχύει την ηµέρα
υποβολής της προσφοράς, προσαυξηµένης κατά 15 ευρώ, και
της τιµής που προσφέρει ανά τόνο ρυζιού, το αργότερο δύο
εργάσιµες ηµέρες από την ηµέρα παραλαβής της δήλωσης
κατακύρωσης της δηµοπρασίας.

— να ενσωµατώσει το προϊόν αυτό στις ζωοτροφές, εντός
τεσσάρων µηνών από την ηµεροµηνία της δηµοπρασίας,
εκτός περιπτώσεως ανωτέρας βίας·

2. Οι προσφορές από τη στιγµή που υποβάλλονται δεν είναι
δυνατόν ούτε να τροποποιηθούν ούτε να αποσυρθούν.

γ) να αναλάβει τις δαπάνες µεταποίησης και επεξεργασίας των
προϊόντων·

3. Στις προσφορές πρέπει ενδεχοµένως να αναφέρεται, για την
περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή θα καθορίσει ένα συντελεστή
χορηγήσεως των προσφεροµένων ποσοτήτων σύµφωνα µε το άρθρο
7 δεύτερο εδάφιο, µια ελάχιστη ποσότητα τέτοια ώστε, εάν η χορηγούµενη ποσότητα είναι κατώτερη από αυτή, η προσφορά θεωρείται
ως µη υποβληθείσα.

δ) να τηρεί λογιστικά βιβλία αποθήκης που να επιτρέπουν την
επαλήθευση της τήρησης των υποχρεώσεών του.

Άρθρο 3
1.
Η προκήρυξη διαγωνισµού δηµοσιεύεται από τον ιταλικό
οργανισµό παρέµβασης, οκτώ τουλάχιστον ηµέρες πριν από την
καθορισµένη ηµεροµηνία λήξης της πρώτης προθεσµίας για την
υποβολή των προσφορών.

Άρθρο 5
1. Η προθεσµία υποβολής των προσφορών για την πρώτη
µερική δηµοπρασία λήγει στις 26 Αυγούστου 2003 και ώρα 12.00
(ώρα Βρυξελλών).
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2.
Η προθεσµία υποβολής των προσφορών για τις επόµενες
µερικές δηµοπρασίες λήγει κάθε Τρίτη, ώρα 12.00 (ώρα Βρυξελλών).

Για τις προσφορές που κυµαίνονται στο επίπεδο της ελάχιστης
πώλησης, ο καθορισµός µπορεί να συνδυαστεί µε το καθορισµό
ενός συντελεστού χορήγησης των προσφεροµένων ποσοτήτων.

3.
Η προθεσµία υποβολής των προσφορών για την τελευταία
µερική δηµοπρασία λήγει στις 25 Νοεµβρίου 2003 και ώρα 12.00
(ώρα Βρυξελλών).

Η Επιτροπή αποφασίζει σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95.

Οι προσφορές πρέπει να κατατίθενται στον ιταλικό οργανισµό
παρέµβασης:

Άρθρο 8

Ente Nazionale Risi (ENR)
Piazza Pio XI, 1
I-20123 Milano
Τηλέφωνο (39) 02 885 51 11
Φαξ (39) 02 86 13 72

Άρθρο 6
1.
Ο ιταλικός οργανισµός παρέµβασης ανακοινώνει στην Επιτροπή τις πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτηµα V, κατά
τύπο µεταποίησης, το αργότερο την Πέµπτη που έπεται της λήξης
της προθεσµίας για την υποβολή των προσφορών, ώρα 9.00 (ώρα
Βρυξελλών).
2.
Για κάθε τύπο µεταποίησης και κάθε µερική δηµοπρασία,
δίδεται ξεχωριστός αύξων αριθµός στους υποβάλλοντες προσφορά,
αρχίζοντας από τον αριθµό 1 από τον ιταλικό οργανισµό παρέµβασης.
Για να διαφυλαχθεί η ανωνυµία, η αρίθµηση αυτή γίνεται αυθαίρετα
και ξεχωριστά για κάθε τύπο µεταποίησης και για κάθε µερική
δηµοπρασία.
Οι αριθµοί αναφοράς κάθε υποβάλλοντος προσφορά χορηγούνται
από τον ιταλικό οργανισµό παρέµβασης εις τρόπον ώστε να διασφαλιστεί η ανωνυµία των υποβαλλόντων προσφορά. Για το σύνολο
της διαρκούς δηµοπρασίας, κάθε υποβάλλων προσφορά εξακριβώνεται από δικό του αριθµό αναφοράς.
3.
Η ανακοίνωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, γίνεται µε
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στη διεύθυνση που εµφαίνεται στο
παράρτηµα V µε το έντυπο που παρέχει για το σκοπό η Επιτροπή
στον ιταλικό οργανισµό παρέµβασης.
Η ανακοίνωση αυτή πρέπει να γίνει ακόµη και εάν δεν παρουσιαστεί
κανένας υποψήφιος για προσφορά. Στην ανακοίνωση αυτή πρέπει
να αναγράφεται ότι καµία προσφορά δεν ελήφθη υπόψη εντός της
καθορισθείσας προθεσµίας.
4.
Ο ιταλικός οργανισµός παρέµβασης ανακοινώνει επίσης στην
Επιτροπή τις πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτηµα V
όσον αφορά τις προσφορές που δεν έγιναν αποδεκτές, προσδιορίζοντας για αυτές τους λόγους απόρριψής τους.

Ο οργανισµός παρέµβασης ενηµερώνει αµέσως όλους τους προσφέροντες για το αποτέλεσµα της συµµετοχής τους στη δηµοπρασία.
Απευθύνει στους υπερθεµατιστές, εντός τριών εργασίµων ηµερών
από την ενηµέρωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, δήλωση
κατακύρωσης της δηµοπρασίας, είτε µε συστηµένη επιστολή είτε µε
γραπτή τηλεπικοινωνία.

Άρθρο 9
Ο υπερθεµατιστής πραγµατοποιεί την πληρωµή πριν από την παραλαβή του ρυζιού, αλλά το αργότερο εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία αποστολής της δήλωσης που αναφέρεται στο άρθρο 8
δεύτερο εδάφιο. Οι κίνδυνοι και τα έξοδα αποθεµατοποίησης για
το ρύζι που δεν παραλήφθηκε εντός της προθεσµίας πληρωµής
βαρύνουν τον υπερθεµατιστή.
Μετά τη λήξη της προθεσµίας πληρωµής, το ρύζι που κατακυρώθηκε και δεν παραλήφθηκε θεωρείται ότι έχει εξέλθει από την
αποθήκη.
Εάν ο υπερθεµατιστής δεν πραγµατοποιήσει την πληρωµή εντός της
προθεσµίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, ο οργανισµός
παρέµβασης καταγγέλλει τη σύµβαση, ενδεχοµένως, για τις ποσότητες που δεν έχουν πληρωθεί.

Άρθρο 10
1. Η εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) αποδεσµεύεται
α) Στο σύνολό της για τις ποσότητες για τις οποίες:
1. δεν έχει ληφθεί υπόψη η προσφορά·
2. η προσφορά θεωρείται ως µη υποβληθείσα, σύµφωνα µε το
άρθρο 4 παράγραφος 3·
3. η πληρωµή της τιµής πώλησης έχει πραγµατοποιηθεί εντός
της ταχθείσης προθεσµίας και έχει συσταθεί η εγγύηση που
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ)·

Άρθρο 7

β) κατ' αναλογία της µη χορηγηθείσας ποσότητας σε περίπτωση
καθορισµού ενός συντελεστού χορήγησης των προσφεροµένων
ποσοτήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 7 δεύτερο εδάφιο.

Για κάθε τύπο µεταποίησης, η Επιτροπή ορίζει την ελάχιστη τιµή
πώλησης ή αποφασίζει να µη δώσει συνέχεια στις ληφθείσες προσφορές. Στην περίπτωση κατά την οποία οι προσφορές αφορούν
την ίδια παρτίδα ή σε συνολική ποσότητα ανώτερη από τη διαθέσιµη ποσότητα, ο καθορισµός µπορεί να γίνει για κάθε παρτίδα
ξεχωριστά.

2. Η εγγύηση που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1
στοιχείο γ) αποδεσµεύεται, κατ' αναλογία των ποσοτήτων που έχουν
χρησιµοποιηθεί, µόνον εάν ο οργανισµός παρέµβασης έχει προβεί
σε όλους τους αναγκαίους ελέγχους, για να βεβαιωθεί για τη µεταποίηση του προϊόντος σύµφωνα µε τις διατάξεις που προβλέπονται
από τον παρόντα κανονισµό.
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Ωστόσο, αποδεσµεύεται ολόκληρη η εγγύηση:
α) εφόσον προσκοµισθούν η απόδειξη της επεξεργασίας που
προβλέπεται στο παράρτηµα ΙΙ και η απόδειξη εκπλήρωσης της
υποχρέωσης που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) δεύτερη περίπτωση·
β) εφόσον προσκοµισθεί η απόδειξη της επεξεργασίας που προβλέπεται στο παράρτηµα ΙII και εφόσον έχει ενσωµατωθεί στις ζωοτροφές τουλάχιστον το 95 % των λεπτών θραυσµάτων ή των
τεµαχίων που έχουν παραχθεί·
γ) εφόσον προσκοµισθεί η απόδειξη της επεξεργασίας που προβλέπεται στο παράρτηµα IV και εφόσον έχει ενσωµατωθεί στις
ζωοτροφές τουλάχιστον το 95 % του λευκασµένου ρυζιού που
έχει παραχθεί.
3.
Η απόδειξη της ενσωµάτωσης του ρυζιού στις ζωοτροφές
που αναφέρεται στον παρόντα κανονισµό προσκοµίζεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92.
Άρθρο 11
Η υποχρέωση που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 θεωρείται πρωτογενής απαίτηση κατά την έννοια του άρθρου 20 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85.
Άρθρο 12
Εκτός από τις ενδείξεις που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 3002/92, η θέση 104 του αντίτυπου ελέγχου Τ5 πρέπει να
αναφέρει, ενδεχοµένως, την υποχρέωση που προβλέπεται στο άρθρο
2 παράγραφος 2 στοιχείο α) δεύτερη περίπτωση και να περιλαµβάνει µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ενδείξεις καθώς και τον
αριθµό του παραρτήµατος ΙΙ, ΙΙΙ ή IV, όπου αναφέρονται οι απαιτούµενες επεξεργασίες:
— Destinados a la transformación prevista en el anexo … del
Reglamento (CE) no 1443/2003

14.8.2003

— Til forarbejdning som fastsat i bilag … til forordning (EF)
nr. 1443/2003
— Zur Verarbeitung gemäß Anhang … der Verordnung (EG)
Nr. 1443/2003 bestimmt
— Προορίζονται για µεταποίηση που προβλέπεται στο παράρτηµα
… του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1443/2003
— For processing provided for in Annex … to Regulation (EC)
No 1443/2003
— Destinés à la transformation prévue à l'annexe … du règlement (CE) no 1443/2003
— Destinati alla trasformazione prevista all'allegato … del
regolamento (CE) n. 1443/2003
— Bestemd om te worden verwerkt overeenkomstig bijlage …
van Verordening (EG) nr. 1443/2003
— Para a transformação prevista no anexo … do Regulamento
(CE) n.o 1443/2003
— Tarkoitettu asetuksen (EY) N:o 1443/2003 liitteessä …
säädettyyn jalostukseen
— För bearbetning enligt bilaga … till förordning (EG) nr
1443/2003.

Άρθρο 13
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, 13 Αυγούστου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

14.8.2003
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
(σε τόνους)
Τόπος αποθεµατοποίησης
(διεύθυνση)

Τόπος αποθεµατοποίησης
(κωδικός εξακρίβωσης) (1)

∆ιαθέσιµη ποσότητα

1

2

3

S.S. 10 Padania Inferiore 15 — Vescovato (CR)

IT0I5300

3 799,920

Via Giuseppina 3 — Sospiro (CR)

IT0I5200

4 783,000

Via Brede 3 — Martino dall'Argine (MN)

IT0I5000

6 154,490

Via S. Daniele — Camisano V.no (VI)

IT0I1600

5 262,590

Σύνολο

20 000,000

(1) Του εθνικού κωδικού εξακρίβωσης προηγείται ο κωδικός ISO της Ιταλίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Επεξεργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) πρώτη περίπτωση
Κατά την παραλαβή του, το ρύζι πρέπει να υποβληθεί στις ακόλουθες επεξεργασίες:
1. Το ρύζι paddy πρέπει να υποστεί βιοµηχανική επεξεργασία κατά τρόπο ώστε να ληφθεί η συνολική απόδοση κατά την επεξεργασία και η απόδοση σε ολόκληρους κόκκους που καθορίστηκαν προηγουµένως από την εργαστηριακή ανάλυση σε δείγµα
που ελήφθη κατά τη στιγµή της παραλαβής του ρυζιού πoυ κατακυρώθηκε, µε όριο ανοχής περίπου 1 % που εφαρµόζεται
στην συνολική απόδοση κατά την βιοµηχανική επεξεργασία και στην απόδοση σε ολόκληρους κόκκους.
Το λευκασµένο ρύζι paddy πρέπει να παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά και αντιπροσωπεύει την ίδια ποικιλία µε το ρύζι
που κατακυρώθηκε.
2. Όλο το λαµβανόµενο λευκασµένο ρύζι πρέπει να θραυσθεί κατά τρόπο ώστε να ληφθεί τουλάχιστον 95 % θραυσµάτων κατά
την έννοια του παραρτήµατος Α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Επεξεργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) σηµείο i) πρώτη περίπτωση
Κατά την παραλαβή του, το ρύζι πρέπει να υποβληθεί στις ακόλουθες επεξεργασίες:
1. Το ρύζι paddy πρέπει να αποφλοιωθεί και να θραυσθεί κατά τρόπον ώστε να ληφθούν τουλάχιστον 77 %, εκφραζόµενα σε
βάρος ρυζιού paddy, λεπτά θραύσµατα ή/και τεµάχια αποφλοιωµένου ρυζιού, όπως ορίζονται στο σηµείο Γ του παραρτήµατος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3073/95.
2. Το προϊόν που λαµβάνεται µετά τη µεταποίηση (µε εξαίρεση τον φλοιό) πρέπει να ιχνηθετείται µε τη χρωστική «µπλε πατεντέ
V E 131» ή «πράσινο όξινο λαµπρό BS (πράσινο λισσαµίνης) E 142», κατά τρόπον ώστε να µπορεί να αναγνωρίζεται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Επεξεργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) σηµείο i) πρώτη περίπτωση και στοιχείο β)
σηµείο ii) πρώτη περίπτωση
1. Το ρύζι paddy πρέπει να υποστεί βιοµηχανική επεξεργασία κατά τρόπο ώστε να ληφθεί η συνολική απόδοση κατά την επεξεργασία και η απόδοση σε ολόκληρους κόκκους που καθορίστηκαν προηγουµένως από την εργαστηριακή ανάλυση σε δείγµα
που ελήφθη κατά τη στιγµή της παραλαβής του ρυζιού πoυ κατακυρώθηκε, µε όριο ανοχής περίπου 1 % που εφαρµόζεται
στην συνολική απόδοση κατά την βιοµηχανική επεξεργασία και στην απόδοση σε ολόκληρους κόκκους.
Το λευκασµένο ρύζι paddy πρέπει να παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά και αντιπροσωπεύει την ίδια ποικιλία µε το ρύζι
που κατακυρώθηκε.
2. Το προϊόν που λαµβάνεται µετά τη µεταποίηση πρέπει να ιχνηθετείται µε τη χρωστική «µπλε πατεντέ V E 131» ή «πράσινο
όξινο λαµπρό BS (πράσινο λισσαµίνης) E 142», κατά τρόπον ώστε να µπορεί να αναγνωρίζεται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

14.8.2003
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1444/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 13ης Αυγούστου 2003
σχετικά µε την έκδοση των πιστοποιητικών εισαγωγής για τα προϊόντα προβείου και αιγείου κρέατος,
στο πλαίσιο δασµολογικών ποσοστώσεων µη ειδικών ανά χώρα, για το τρίτο τρίµηνο του 2003
ποσότητα 50 τόνων έγιναν αποδεκτές στη Γαλλία και για
ποσότητα επίσης 50 τόνων στις Κάτω Χώρες, µεταξύ 1ης
και 10ης Ιουλίου 2003, για την εισαγωγή προϊόντων καταγωγής Νοτίου Αφρικής [οµάδα 5 του παραρτήµατος του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2366/2002]. Καµία αίτηση δεν
υποβλήθηκε για την εισαγωγή προϊόντων καταγωγής των
χωρών που υπάγονται στις άλλες οµάδες του παραρτήµατος
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2366/2002.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
∆εκεµβρίου 2001, για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τοµέα
του προβείου και αιγείου κρέατος (1),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1439/95 της Επιτροπής, της 26ης Ιουνίου 1995, σχετικά µε τους λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2467/98 του Συµβουλίου για τις εισαγωγές
και εξαγωγές προϊόντων στον τοµέα του προβείου και αιγείου κρέατος (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 272/2001 (3), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1439/95 καθορίζει, στον τίτλο II
B, τις λεπτοµέρειες εφαρµογής σε ό,τι αφορά τη χρησιµοποίηση των µη ειδικών ανά χώρα δασµολογικών ποσοστώσεων, κατά την εισαγωγή των προϊόντων του τοµέα προβείου και αιγείου κρέατος. Σύµφωνα µε το άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1439/95, πρέπει να
καθοριστεί σε ποιο βαθµό δύναται να δοθεί ευνοϊκή συνέχεια
στις αιτήσεις εκδόσεως πιστοποιητικών εισαγωγής, που
κατατέθηκαν κατά το τρίτο τρίµηνο του έτους 2003.

(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1439/
95, η ανώτατη ποσότητα που είναι διαθέσιµη για το τρίτο
τρίµηνο του 2003 ισούται µε το ένα τέταρτο της συνολικής
ποσόστωσης του τρέχοντος έτους. Κατά συνέπεια, η διαθέσιµη ποσότητα περιορίζεται σε 50 τόνους για το τρίτο
τρίµηνο του 2003 όσον αφορά την ποσόστωση που φέρει
τον αριθµό 09.4037 (χώρες της οµάδας 5) στο παράρτηµα
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2366/2002 της Επιτροπής, της
27ης ∆εκεµβρίου 2002, για το άνοιγµα κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων το έτος 2003 για αιγοπρόβατα και
κρέας αιγοπροβάτων (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 915/2003 (5). Όταν οι ποσότητες
για τις οποίες έχει ζητηθεί η έκδοση πιστοποιητικών υπερβαίνουν τη δασµολογική ποσόστωση των 50 τόνων, οι
αιτούµενες ποσότητες µειώνονται αναλογικά. Αιτήσεις για

(2)

(3)

Λαµβανοµένων υπόψη των διαθέσιµων για το τρίτο τρίµηνο
ποσοτήτων, το ποσοστό αποδοχής των αιτήσεων είναι 50 %
για την οµάδα 5.

(4)

Υπενθυµίζεται ότι τα πιστοποιητικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο για τα προϊόντα που πληρούν τις ισχύουσες
στην Κοινότητα κτηνιατρικές διατάξεις,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
∆εδοµένου ότι η διαθέσιµη ποσότητα για ολόκληρη την Κοινότητα
ανέρχεται συνολικά σε 50 τόνους, η Γαλλία και οι Κάτω Χώρες
µπορούν να εκδώσουν καθεµία τα πιστοποιητικά εισαγωγής που
προβλέπονται στον τίτλο II B του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1439/95,
για ποσότητα 25 τόνων, εκφραζόµενη σε ισοδύναµο βάρος σφαγίου, προϊόντων καταγωγής Νοτίου Αφρικής, για την οποία
υποβλήθηκαν αιτήσεις στο πλαίσιο της ποσόστωσης 09.4037
(χώρες της οµάδας 5), που αναφέρεται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2366/2002, και οι οποίες αιτήσεις υποβλήθηκαν
µεταξύ 1ης και 10ης Ιουλίου 2003 σχετικά µε το τρίτο τρίµηνο
του 2003.
Το καθαρό επιτρεπόµενο βάρος υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο
5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2366/2002.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από τις 26 Ιουλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 13 Αυγούστου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

341 της 22.12.2001, σ. 3.
143 της 27.6.1995, σ. 7.
41 της 10.2.2001, σ. 3.
351 της 28.12.2002, σ. 73.
130 της 27.5.2003, σ. 5.
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Ο∆ΗΓΙΑ 2003/79/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 13ης Αυγούστου 2003
για τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συµβουλίου ώστε να καταχωρηθεί η Coniothyrium
minitans ως δραστική ουσία
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ανασκόπησης της Επιτροπής. Ως εκ τούτου είναι σκόπιµο να
καταχωρηθεί η εν λόγω δραστική ουσία στο παράρτηµα Ι,
ώστε σε όλα τα κράτη µέλη οι άδειες για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτήν την δραστική ουσία να
µπορούν να χορηγούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της εν
λόγω οδηγίας.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου
1991, σχετικά µε τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην
αγορά (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/
70/ΕΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1,

(6)

Αν και δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί οι ενιαίες αρχές για τους
µικροοργανισµούς, είναι σκόπιµο τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν, κατά τη χορήγηση εγκρίσεων, τις γενικές διατάξεις
του άρθρου 4 της ανωτέρω οδηγίας. Ενδείκνυται ως εκ
τούτου να προβλεφθεί ότι η οριστικοποιηµένη έκθεση ανασκόπησης, εκτός από τα στοιχεία εµπιστευτικού χαρακτήρα
κατά την έννοια του άρθρου 14 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ,
παραµένει διαθέσιµη ή καθίσταται διαθέσιµη από τα κράτη
µέλη για να την συµβουλεύεται οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο
µέρος.

(7)

Μετά την καταχώρηση, απαιτείται µια εύλογη χρονική περίοδος ώστε να µπορέσουν τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν τις
διατάξεις της οδηγίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
που περιέχουν Coniothyrium minitans, και ιδίως να επανεξετάσουν υφιστάµενες προσωρινές εγκρίσεις και, το αργότερο µέχρι το τέλος του εν λόγω χρονικού διαστήµατος, να
µετατρέψουν τις εγκρίσεις αυτές σε πλήρεις εγκρίσεις, να τις
τροποποιήσουν ή να τις ανακαλέσουν σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 91/414/EΟΚ.

(8)

Ως εκ τούτου, είναι σκόπιµο να τροποποιηθεί αναλόγως η
οδηγία 91/414/EΟΚ.

(9)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 της
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, οι γερµανικές αρχές παρέλαβαν, στις
10 Σεπτεµβρίου 1997, αίτηση της Prophyta GmbH, η
οποία στο εξής καλείται «ο αιτών», για την καταχώρηση της
δραστικής ουσίας Coniothyrium minitans στο παράρτηµα I
της οδηγίας. Με την απόφαση 1998/676/EΚ (3), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2002/748/ΕΚ (4), επιβεβαιώθηκε ότι ο φάκελος ήταν «πλήρης», υπό την έννοια πως
θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι κατ' αρχήν καλύπτονται ικανοποιητικά, όσον αφορά τα δεδοµένα και τις πληροφορίες, οι
απαιτήσεις των παραρτηµάτων ΙΙ και ΙΙΙ της οδηγίας 91/
414/ΕΟΚ.

(1)

Για την ανωτέρω δραστική ουσία αξιολογήθηκαν οι επενέργειες στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφοι 2 και 4 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, για τις χρήσεις που προτείνονται από τον
αιτούντα. Το κράτος µέλος που έχει ορισθεί εισηγητής
υπέβαλε στην Επιτροπή, στις 13 Μαρτίου 2000, σχέδιο
έκθεσης αξιολόγησης για την ουσία.

(2)

Το σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης εξετάσθηκε από τα κράτη
µέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο της µόνιµης επιτροπής
για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων. Η εξέταση
ολοκληρώθηκε στις 4 Ιουλίου 2003 υπό τη µορφή εκθέσεων ανασκόπησης της Επιτροπής για την Coniothyrium
minitans.

(3)

(4)

Από την εξέταση δεν προέκυψαν εκκρεµή θέµατα ή προβλήµατα τα οποία να απαιτούν τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων.

(5)

Από τις διάφορες εξετάσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν Coniothyrium
minitans προέκυψε ότι µπορεί να αναµένεται πως, σε
γενικές γραµµές, πληρούνται οι απαιτήσεις που θεσπίζονται
στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 3 της
οδηγίας αυτής, ιδίως όσον αφορά τις χρήσεις οι οποίες
εξετάστηκαν και παρουσιάστηκαν λεπτοµερώς στην έκθεση

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

230 της
184 της
317 της
243 της

19.8.1991, σ. 1.
23.7.2003, σ. 9.
26.11.1998, σ. 47.
11.9.2002, σ. 19.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα I της οδηγίας 91/414/EΟΚ τροποποιείται όπως
ορίζεται στο παράρτηµα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν το αργότερο στις 30
Ιουνίου 2004 τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία. Ενηµερώνουν σχετικά την Επιτροπή.
Εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιουλίου 2004.
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Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τα µέτρα, τα τελευταία περιλαµβάνουν παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της
παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.
Άρθρο 3
1.
Τα κράτη µέλη επανεξετάζουν την έγκριση για κάθε προϊόν
φυτοπροστασίας που περιέχει Coniothyrium minitans ώστε να
διασφαλίζεται ότι τηρούνται, όσον αφορά αυτήν τη δραστική ουσία,
οι όροι που καθορίζονται στο παράρτηµα I της οδηγίας 91/414/
ΕΟΚ. Όπου απαιτείται, τροποποιούν ή ανακαλούν τις εγκρίσεις
σύµφωνα µε την οδηγία 91/414/ΕΟΚ το αργότερο µέχρι τις 30
Ιουνίου 2004.
2.
Για εγκεκριµένο φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει
Coniothyrium minitans είτε ως τη µοναδική δραστική ουσία είτε
µαζί µε άλλες δραστικές ουσίες που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, τα κράτη µέλη επαναξιολογούν
το προϊόν, το αργότερο µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2004, µε βάση
φάκελο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παρατήµατος ΙΙΙ
της οδηγίας. Με βάση την αξιολόγηση αυτή, καθορίζεται κατά

L 205/17

πόσον το προϊόν πληροί τους όρους του άρθρου 4 παράγραφος 1
στοιχεία β), γ), δ) και ε) της οδηγίας 91/414/EΟΚ. Εφόσον είναι
αναγκαίο, και µέχρι τις 30 Ιουνίου 2005 το αργότερο, τροποποιούν ή ανακαλούν την έγκριση για κάθε προϊόν φυτοπροστασίας
του είδους αυτού.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2004.
Άρθρο 5
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 13 Αυγούστου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Στο τέλος του πίνακα του παραρτήµατος Ι προστίθεται ο ακόλουθος στοίχος:
Αριθµός

Coniothyrium minitans
Ποικιλία CON/M/91-08
(DSM 9660)
CIPAC No 614

Ονοµασία IUPAC

∆εν ισχύει

Καθαρότητα (1)

Για λεπτοµέρειες σχετικά
µε τον έλεγχο της καθαρότητας και της παραγωγής βλέπε έκθεση ανασκόπησης

Έναρξη ισχύος

1η Ιανουαρίου 2004

Λήξη της καταχώρησης

31 ∆εκεµβρίου 2013

Ειδικοί όροι

Επιτρέπεται να χρησιµοποιείται µόνο ως µυκητοκτόνο
Κατά την χορήγηση εγκρίσεων πρέπει να λαµβάνονται υπόψη
τα συµπεράσµατα της έκθεσης ανασκόπησης για την Coniothyrium minitans, και ιδίως των προσαρτηµάτων I και II, όπως
οριστικοποιήθηκαν στο πλαίσιο της µόνιµης επιτροπής για την
τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 4ης Ιουλίου
2003

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στη συνολική αυτή εκτίµηση τα κράτη µέλη:
— πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια
των χειριστών και πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι όροι
έγκρισης περιλαµβάνουν κατάλληλα προστατευτικά µέτρα
(1) Περαιτέρω λεπτοµέρειες σχετικά µε την ταυτότητα και τις προδιαγραφές της δραστικής ουσίας δίνονται στην έκθεση ανασκόπησης.»

EL

«71

Κοινή ονοµασία, αριθµοί
ταυτοποίησης

14.8.2003

14.8.2003
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 1ης Ιουλίου 2003
σχετικά µε την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής
(2003/603/ΕΚ)
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ,

Έχοντας υπόψη το άρθρο 255 παράγραφοι 2 και 3 της συνθήκης
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
Έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001,
σχετικά µε την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής (1),
Έχοντας υπόψη τον εσωτερικό κανονισµό της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), και ιδίως το άρθρο 64
παράγραφοι 1 και 2,
Έχοντας υπόψη τα µέτρα που έχουν υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, η Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά µε την πρόσβαση του κοινού στα επίσηµα έγγραφα,

Εκτιµώντας την κοινή δήλωση σχετικά µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 30ής Μαΐου 2001 (2), µε την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, και η Επιτροπή ζητούν από τα άλλα όργανα να
υιοθετήσουν εσωτερικούς κανόνες σχετικά µε την πρόσβαση του
κοινού στα έγγραφα, οι οποίοι να λαµβάνουν υπόψη τις αρχές και
τους περιορισµούς που καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό,
Εκτιµώντας το περιεχόµενο της απόφασης του προεδρείου της
ΕΟΚΕ, της 27ης Μαΐου 1997, σχετικά µε την πρόσβαση του
κοινού στα έγγραφα της ΕΟΚΕ (3),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής
Κάθε πολίτης της Ένωσης και κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που
κατοικεί ή έχει την έδρα του σε κράτος µέλος έχει δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής, µε την επιφύλαξη των αρχών, των όρων, και των περιορισµών που καθορίζονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1049/
2001 και των ειδικών διατάξεων που προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση.
Άρθρο 2
∆ηµιουργία
1.
Στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής δηµιουργείται µητρώο εγγράφων, ανάλογα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 11 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 30ής
Μαΐου 2001.
(1) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.

2. Το µητρώο που δηµιουργείται κατ' αυτόν τον τρόπο περιέχει
τις γνωµοδοτήσεις που υιοθετεί η ΕΟΚΕ και τα σχέδια γνωµοδότησης που υιοθετούν τα ειδικευµένα τµήµατα καθώς και τα
έγγραφα που αναφέρονται στο παράρτηµα. Μπορεί επίσης να περιλαµβάνει και άλλες αποφάσεις ή έγγραφα που καταρτίζει η ΕΟΚΕ ή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων που έχουν συνταχθεί ή
παραληφθεί από το όργανο από τις 3 Ioυνίου 2002, ηµεροµηνία
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, και µετά.

3. Με την επιφύλαξη του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2000, σχετικά µε την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τα
όργανα και τους οργανισµούς της Κοινότητας και σχετικά µε την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών (4) και του άρθρου 16
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, το πλήρες κείµενο των
εγγράφων δηµοσιεύεται στην ιστοθέση της ΕΟΚΕ στο ∆ιαδίκτυο.
(2) ΕΕ L 173 της 27.6.2001, σ. 5.
(3) ΕΕ L 339 της 10.12.1997, σ. 18.
(4) ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.
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Άρθρο 3
Καταχώρηση των εγγράφων
1.
Τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2
εγγράφονται στο µητρώο το ταχύτερο δυνατό. Η ∆ιεύθυνση
Γενικών Υποθέσεων θα υιοθετήσει τα εσωτερικά εκτελεστικά µέτρα
που επιβάλλονται για να διασφαλιστεί η εν λόγω καταχώρηση.
2.
Τα έγγραφα που καταρτίζονται στο πλαίσιο της συµβουλευτικής διαδικασίας ή των άλλων δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ εγγράφονται στο µητρώο µόλις κατατεθούν ή δηµοσιοποιηθούν, µε την
ευθύνη του οργάνου ή της ∆ιεύθυνσης που έχει την ευθύνη διαχείρισής τους.
3.
Κάθε έγγραφο που λαµβάνει το όργανο από τρίτους βάσει
των όρων του άρθρου 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001
µπορεί να καταχωρηθεί έτσι στο µητρώο, εκτός και εάν πρόκειται
για έγγραφο ευαίσθητο κατά την έννοια του άρθρου 9 του προαναφερθέντος κανονισµού, για το οποίο επιβάλλεται η τήρηση των
περιορισµών που θέτει το εν λόγω άρθρο.
Άρθρο 4
Έγγραφα στα οποία µπορεί να έχει κανείς άµεση πρόσβαση
1.
Οι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα
που συντάσσει η ΕΟΚΕ στο πλαίσιο της συµβουλευτικής διαδικασίας σε ηλεκτρονική µορφή, στο µέτρο του δυνατού, µε την επιφύλαξη των περιορισµών που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 9 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.
2.
Προς τούτο, η ΕΟΚΕ καθιστά µέσω του µητρώου δυνατή την
πρόσβαση στις γνωµοδοτήσεις της, έτσι ώστε οι πολίτες να έχουν
άµεση η πρόσβαση στο πλήρες κείµενο των εγγράφων.
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3. Η ΕΟΚΕ θα καταστήσει το µητρώο αυτό ηλεκτρονικά προσιτό
στην ιστοθέση της στο ∆ιαδίκτυο και θα παρέχει στους πολίτες
βοήθεια σε άµεση σύνδεση σχετικά µε τον τρόπο υποβολής των
αιτήσεων πρόσβασης στα έγγραφα.
4. Τα άλλα έγγραφα, ιδίως δε όσα έχουν περισσότερο πολιτική
ή στρατηγική φύση θα είναι άµεσα προσιτά στο µέτρο του
δυνατού.
Άρθρο 5
Έγγραφα στα οποία µπορεί να έχει κανείς πρόσβαση κατόπιν
αιτήσεως
1. Στο µέτρο του δυνατού, οι πολίτες πρέπει να έχουν άµεση
πρόσβαση µέσω του µητρώου στα έγγραφα που συντάσσει η ΕΟΚΕ
εκτός της συµβουλευτικής διαδικασίας καθώς και σε άλλα έγγραφα
που παρουσιάζουν ενδιαφέρον τα οποία έχει παραλάβει η ΕΟΚΕ, µε
την επιφύλαξη των περιορισµών που προβλέπονται στα άρθρα 4 και
9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.
2. Όταν η καταχώρηση ενός εγγράφου στο µητρώο δεν επιτρέπει την άµεση πρόσβαση στο πλήρες κείµενο, είτε επειδή το
έγγραφο δεν είναι διαθέσιµο σε ηλεκτρονική µορφή είτε λόγω της
εφαρµογής των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 9
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, ο αιτών µπορεί να ζητήσει
την πρόσβαση στο έγγραφο γραπτώς ή χρησιµοποιώντας το ηλεκτρονικό έντυπο που διατίθεται στην ιστοθέση της ΕΟΚΕ. Η ΕΟΚΕ
µπορεί είτε να επιτρέψει την πρόσβαση στο έγγραφο είτε να γνωστοποιήσει γραπτώς τους λόγους της ολικής ή µερικής άρνησής
της.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

Άρθρο 6

Υποβολή της αρχικής αίτησης

1.
Η αίτηση πρόσβασης σε ένα έγγραφο υποβάλλεται γραπτώς
(µέσω ταχυδροµείου, φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) στον
Γενικό Γραµµατέα της ΕΟΚΕ ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που
παρέχεται στην ιστοθέση της ΕΟΚΕ στο ∆ιαδίκτυο, σε µία από τις
γλώσσες που απαριθµούνται στο άρθρο 314 της συνθήκης ΕΚ.

2.
Η αίτηση πρέπει να είναι διατυπωµένη µε επαρκή ακρίβεια και
να περιέχει ιδίως τα στοιχεία που επιτρέπουν τον εντοπισµό του
ζητούµενου εγγράφου (ή εγγράφων), καθώς και το ονοµατεπώνυµο
και τη διεύθυνση του αιτούντος.

3.
Εάν η αίτηση δεν είναι αρκετά σαφής, το όργανο ζητεί από
τον αιτούντα να τη διευκρινίσει και τον βοηθά σ' αυτό. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσµία απάντησης αρχίζει να υπολογίζεται από
τη στιγµή που το όργανο διαθέτει αυτές τις πληροφορίες.

4.
Ο αιτών δεν είναι υποχρεωµένος να δικαιολογήσει την αίτησή
του.

Άρθρο 7
∆ιαδικασία εξέτασης της αρχικής αίτησης
1. Κάθε αίτηση πρόσβασης σε έγγραφο που κατέχει η ΕΟΚΕ διαβιβάζεται την ίδια ηµέρα µε την καταχώρησή της από την υπηρεσία
επίσηµου ταχυδροµείου-αρχείων η οποία οφείλει να αποστείλει απόδειξη παραλαβής, να συντάξει την απάντηση, και να προµηθεύσει το
έγγραφο εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας.
2. Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά έγγραφο που έχει συνταχθεί από την ΕΟΚΕ και για το οποίο ισχύει µία από τις εξαιρέσεις
που προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/
2001, η υπηρεσία επίσηµου ταχυδροµείου-αρχείων απευθύνεται
στην υπηρεσία ή το όργανο που συνέταξε το έγγραφο, η οποία
προτείνει τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί εντός προθεσµίας πέντε
εργάσιµων ηµερών.
3. Όταν η αµφιβολία σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση του εγγράφου αφορά έγγραφα που προέρχονται από τρίτους, η ΕΟΚΕ ζητεί
τη γνώµη τους, χορηγώντας τους προθεσµία πέντε εργάσιµων
ηµερών για να εκδηλωθούν, προκειµένου να καθοριστεί εάν ισχύει
µία από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 9 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001. Ελλείψει απάντησης εντός της
προθεσµίας των πέντε εργάσιµων ηµερών, η ΕΟΚΕ συνεχίζει τη διαδικασία.
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5. Η µη απάντηση εκ µέρους της ΕΟΚΕ εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας παρέχει στον αιτούντα το δικαίωµα να υποβάλει
επιβεβαιωτική αίτηση.

Άρθρο 8
Προθεσµία απάντησης
1.
Η υπηρεσία επίσηµου ταχυδροµείου-αρχείων επιτρέπει την
πρόσβαση στο ζητούµενο έγγραφο εντός προθεσµίας δεκαπέντε
εργάσιµων ηµερών από την καταχώρηση της αίτησης και το χορηγεί
στον αιτούντα εντός της ίδιας προθεσµίας.
2.
Εάν η ΕΟΚΕ δεν είναι σε θέση να επιτρέψει την πρόσβαση
στο ζητούµενο έγγραφο, γνωστοποιεί γραπτώς στον αιτούντα τους
λόγους της ολικής ή µερικής άρνησής της, και τον ενηµερώνει ότι
έχει δικαίωµα να υποβάλει επιβεβαιωτική αίτηση.
3.
Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών διαθέτει προθεσµία δεκαπέντε
εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή της απάντησης για να υποβάλει επιβεβαιωτική αίτηση.
4.
Κατ' εξαίρεση, όταν η αίτηση αφορά ογκώδες έγγραφο ή
µεγάλο αριθµό εγγράφων, η προθεσµία που προβλέπεται στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου είναι δυνατόν να παραταθεί
κατά δεκαπέντε εργάσιµες ηµέρες, ύστερα από προηγούµενη ενηµέρωση του αιτούντος και λεπτοµερή αιτιολόγηση.

Άρθρο 9
Εξουσιοδοτηµένη αρχή
1. Οι αιτήσεις πρόσβασης στα έγγραφα εξετάζονται από την
υπηρεσία επίσηµου ταχυδροµείου-αρχείων.
2. Οι θετικές απαντήσεις στις αρχικές αιτήσεις διαβιβάζονται
στον αιτούντα από τον διευθυντή της υπηρεσίας η οποία αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου. Ο διευθυντής
της υπηρεσίας µπορεί να εκχωρήσει τις εξουσίες του.
3. Η δεόντως αιτιολογηµένη άρνηση σε µια αρχική αίτηση αποφασίζεται από τον παραπάνω διευθυντή κατόπιν προτάσεως της
υπηρεσίας επίσηµου ταχυδροµείου-αρχείων ή του οργάνου που έχει
συντάξει το έγγραφο.
4. Ανά πάσα στιγµή, ο διευθυντής δύναται να παραπέµψει το
θέµα στη Νοµική Υπηρεσία ή/και στον υπεύθυνο προστασίας
δεδοµένων.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Άρθρο 10
Υποβολή της επιβεβαιωτικής αίτησης

Άρθρο 12
Εξουσιοδοτηµένη αρχή

1.
Η επιβεβαιωτική αίτηση υποβάλλεται στην ΕΟΚΕ γραπτώς
εντός προθεσµίας δεκαπέντε εργάσιµων ηµερών είτε από την παραλαβή της απάντησης µε την ολική ή µερική άρνηση πρόσβασης στο
ζητούµενο έγγραφο είτε σε περίπτωση έλλειψης οποιασδήποτε
απάντησης στην αρχική αίτηση.

1. Η απάντηση σε κάθε επιβεβαιωτική αίτηση δίδεται από τον
Γενικό Γραµµατέα της ΕΟΚΕ. Η εν λόγω εξουσία µπορεί να
εκχωρηθεί.

2.
Η επιβεβαιωτική αίτηση πρέπει να διατυπώνεται σύµφωνα µε
τις ίδιες επίσηµες απαιτήσεις που προβλέπονται για την αρχική
αίτηση.

2. Ο Γενικός Γραµµατέας µπορεί να παραπέµψει το θέµα στη
Νοµική Υπηρεσία ή/και στον υπεύθυνο προστασίας δεδοµένων, οι
οποίοι οφείλουν να γνωµοδοτήσουν εντός προθεσµίας τριών εργάσιµων ηµερών.

Άρθρο 11
Άρθρο 13
∆ιαδικασία εξέτασης και προθεσµία απάντησης
1.
Οι επιβεβαιωτικές αιτήσεις εξετάζονται µε την ίδια διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης.
2.
Η ΕΟΚΕ, εντός προθεσµίας δεκαπέντε εργάσιµων ηµερών από
την καταχώρηση της επιβεβαιωτικής αίτησης, είτε παρέχει την πρόσβαση στο έγγραφο, είτε γνωστοποιεί γραπτώς στον αιτούντα τους
λόγους της ολικής ή µερικής άρνησής της.
3.
Κατ' εξαίρεση, όταν η αίτηση αφορά ογκώδες έγγραφο ή
µεγάλο αριθµό εγγράφων, η προθεσµία που προβλέπεται στην
προηγούµενη παράγραφο είναι δυνατόν να παραταθεί κατά
δεκαπέντε εργάσιµες ηµέρες, ύστερα από προηγούµενη ενηµέρωση
του αιτούντος και λεπτοµερή αιτιολόγηση.

Προσφυγή µετά την επιβεβαιωτική αίτηση
1. Εάν η ΕΟΚΕ προβάλει ολική ή µερική άρνηση στη ζητούµενη
πρόσβαση, το όργανο ενηµερώνει τον αιτούντα για τα ένδικα µέσα
που διαθέτει, δηλαδή τη δικαστική προσφυγή κατά του οργάνου ή/
και την καταγγελία στον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή, σύµφωνα µε
τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 230 και 195 της
συνθήκης ΕΚ.
2. Η µη απάντηση εντός της ταχθείσας προθεσµίας θεωρείται
αρνητική απάντηση και παρέχει στον αιτούντα το δικαίωµα να
ασκήσει προσφυγή ή να προβεί σε καταγγελία κατά τους όρους
που προβλέπονται στην προηγούµενη παράγραφο.
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ΤΙΤΛΟΣ IV
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

Άρθρο 14
Παράδοση
1.
Τα έγγραφα παρέχονται είτε µε χορήγηση αντιγράφου σε
χαρτί είτε σε ηλεκτρονική µορφή, λαµβανοµένης πλήρως υπόψη
της προτίµησης του αιτούντος.

2. Το ύψος αυτού του τέλους µπορεί να αναθεωρηθεί µε απόφαση της εξουσιοδοτηµένης αρχής που ορίζεται στο άρθρο 9
παράγραφος 2.
3. Τα έξοδα που σχετίζονται µε τα άλλα µέσα διαβίβασης αποφασίζονται από τον Γενικό Γραµµατέα χωρίς, πάντως, να µπορούν
να υπερβούν το πραγµατικό κόστος των σχετικών ενεργειών.

2.
Εάν ένα έγγραφο έχει ήδη δοθεί στη δηµοσιότητα από την
ΕΟΚΕ ή από άλλο θεσµικό όργανο και είναι εύκολη η πρόσβαση σε
αυτό, η ΕΟΚΕ µπορεί να διευκολύνει την πρόσβαση στο ζητούµενο
έγγραφο ενηµερώνοντας τον αιτούντα µε ποιον τρόπο µπορεί να το
αποκτήσει.

4. Σε περίπτωση επαναληπτικών ή διαδοχικών αιτήσεων που
αφορούν ογκώδη έγγραφα ή µεγάλο αριθµό εγγράφων, το όργανο
µπορεί να συνεννοηθεί ανεπισήµως µε τον αιτούντα, ώστε να βρεθεί
µια λύση.

Άρθρο 15

5. Η παρούσα απόφαση δεν αφορά τα δηµοσιευµένα έγγραφα,
τα οποία εξακολουθούν να υπόκεινται σε ίδιο σύστηµα τιµών.

Κόστος της απάντησης
1.
Το κόστος της παραγωγής αντιγράφων και της αποστολής
τους δύναται να χρεωθεί στον αιτούντα. Ωστόσο, η επιβάρυνση δεν
µπορεί να υπερβαίνει το πραγµατικό κόστος αυτών των ενεργειών.
2.
Η επιτόπου ανάγνωση των εγγράφων ή/και η παράδοσή τους
όταν ο αριθµός των αντιγράφων είναι µικρότερος από 20 σελίδες
µεγέθους Α4, καθώς και η άµεση πρόσβαση σε ηλεκτρονική µορφή,
είναι κατά κανόνα δωρεάν.

Άρθρο 18
Τελική διάταξη
Η παρούσα απόφαση αυτή καταργεί την απόφαση του Προεδρείου
της ΕΟΚΕ της 27ης Μαΐου 1997 σχετικά µε την πρόσβαση του
κοινού στα έγγραφά της.
Άρθρο 19

Άρθρο 16

Θέση σε ισχύ

Επιπλέον κόστος µετάφρασης

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
απόφαση σχετικά µε τη δηµιουργία του µητρώου εγγράφων τίθεται
σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2003.

Τα έγγραφα παρέχονται στις διαθέσιµες γλώσσες. Ωστόσο, ο αιτών
µπορεί να ζητήσει τη µετάφραση σε µια άλλη επίσηµη γλώσσα της
Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή, εφαρµόζεται το ισχύον τιµολόγιο
του οργάνου για τις µεταφράσεις σε καθεστώς εξωτερικών συνεργατών.

Αρµόδιος για την εφαρµογή της είναι ο διευθυντής Γενικών Υποθέσεων.

Άρθρο 17
Αίτηση ογκωδών εγγράφων
1.
Η παράδοση εγγράφων που υπερβαίνουν τις 20 σελίδες µεγέθους A4 υπόκειται σε πάγιο τέλος 10 ευρώ συν 0,030 ευρώ ανά
σελίδα.

Βρυξέλλες, 1 Ιουλίου 2003.
Ο Γενικός Γραµµατέας
Patrick VENTURINI
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κατάλογος των εγγράφων της ΕΟΚΕ στα οποία το κοινό έχει πρόσβαση διαµέσου του µητρώου
Γνωµοδοτήσεις της ΕΟΚΕ
Γνωµοδοτήσεις των ειδικευµένων τµηµάτων
Έντυπα
∆ελτία
Ανακοινώσεις Τύπου
Αναλυτικά πρακτικά των συζητήσεων για τις γνωµοδοτήσεις που έχουν υιοθετηθεί από την ολοµέλεια
Ενηµερωτικά σηµειώµατα για τις γνωµοδοτήσεις πρωτοβουλίας
Ενηµερωτικά σηµειώµατα για νέες αιτήσεις γνωµοδότησης
Ενηµερωτικά σηµειώµατα για τις ενηµερωτικές εκθέσεις
Ενηµερωτικά σηµειώµατα για τις συνόδους ολοµέλειας
Πρακτικά των ειδικευµένων τµηµάτων και των συνόδων ολοµέλειας
Εκθέσεις δραστηριοτήτων
Ενηµερωτικές εκθέσεις
Ψηφίσµατα
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