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L 260/1

I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1776/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 29ης Σεπτεµβρίου 2003
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 527/2003 που επιτρέπει την προσφορά και την παράδοση στην άµεση ανθρώπινη κατανάλωση ορισµένων οίνων που εισάγονται από την Αργεντινή που
µπορεί να έχουν υποβληθεί σε οινολογικές πρακτικές που δεν προβλέπονται από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1493/1999
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, για κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς (1)
και ιδίως το άρθρο 45 παράγραφος 2,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Μεταξύ της Κοινότητας, που εκπροσωπείται από την Επιτροπή, και της ∆ηµοκρατίας της Αργεντινής διεξάγονται
διαπραγµατεύσεις µε σκοπό τη σύναψη συµφωνίας σχετικά
µε το εµπόριο του οίνου. Οι διαπραγµατεύσεις αυτές αφορούν ιδίως τις αντίστοιχες οινολογικές πρακτικές των δύο
µερών, καθώς και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων.

(2)

Προκειµένου να διευκολυνθεί η συνέχιση των διαπραγµατεύσεων αυτών, φαίνεται ότι είναι σκόπιµο να παραταθεί η
παρέκκλιση που επιτρέπει την προσθήκη µηλικού οξέως
στους οίνους που παράγονται στο έδαφος της Αργεντινής
και εισάγονται στην Κοινότητα, έως την έναρξη ισχύος της
συµφωνίας που θα προκύψει από τις εν λόγω διαπραγµατεύσεις, και το αργότερο έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2004,

Άρθρο 1
Στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 527/
2003 (2), το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«Ωστόσο, η άδεια αυτή ισχύει µόνο µέχρι την έναρξη ισχύος
της συµφωνίας που θα προκύψει από τις διαπραγµατεύσεις µε
την Αργεντινή µε σκοπό τη σύναψη συµφωνίας σχετικά µε το
εµπόριο του οίνου που αφορά ιδίως τις οινολογικές πρακτικές,
καθώς και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, και το
αργότερο έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2004.»

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Σεπτεµβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. ALEMANNO

(1) ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της
16.5.2003, σ. 1).

(2) ΕΕ L 78 της 25.3.2003, σ. 1.

L 260/2

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

11.10.2003

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1777/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Οκτωβρίου 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 11 Οκτωβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 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.

11.10.2003

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 260/3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 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 ( )

Κατ' αποκοπή τιµή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052
060
064
068
204
999

93,1
102,5
110,4
67,7
140,1
102,8

0707 00 05

052
999

101,8
101,8

0709 90 70

052
999

101,8
101,8

0805 50 10

052
388
524
528
999

87,9
63,6
77,8
51,9
70,3

0806 10 10

052
064
508
999

100,0
114,9
301,7
172,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
388
400
508
512
720
800
804
999

38,7
73,6
51,8
108,4
104,5
45,2
185,5
104,8
89,1

0808 20 50

052
064
388
720
999

103,6
49,4
170,0
85,2
102,1

1

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της 16.10.2001, σ. 6). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».

L 260/4

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

11.10.2003

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1778/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Οκτωβρίου 2003
για αναστολή των αγορών βουτύρου σε ορισµένα κράτη µέλη
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 της αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 της
Επιτροπής (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2771/1999 της Επιτροπής, της 16ης
∆εκεµβρίου 1999, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου όσον αφορά τα µέτρα
παρέµβασης στην αγορά του βουτύρου και της κρέµας γάλακτος (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 359/2003 (4), και ιδίως το άρθρο 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2771/1999 προβλέπει ότι οι αγορές µέσω διαγωνισµού εγκρίνονται ή αναστέλλονται από την Επιτροπή σε ένα κράτος µέλος µόλις διαπιστωθεί ότι η τιµή της αγοράς ευρίσκεται, σ' αυτό το κράτος
µέλος, κατά τη διάρκεια δύο συνεχών εβδοµάδων και
ανάλογα µε την περίπτωση, είτε σε κατώτερο επίπεδο είτε σε
επίπεδο ίσο ή ανώτερο του 92 % της τιµής παρέµβασης.

(1)

(2)

Ο τελευταίος κατάλογος των κρατών µελών στα οποία
ανεστάλη η παρέµβαση καταρτίστηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1658/2003 της Επιτροπής (5). Ο κατάλογος αυτός
πρέπει να προσαρµοστεί κατά τρόπο που να λαµβάνονται
υπόψη οι νέες τιµές της αγοράς που κοινοποιήθηκαν από
την Ισπανία κατ' εφαρµογή του άρθρου 8 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2771/1999. Για λόγους ευκρίνειας, είναι σκόπιµο
να αντικατασταθεί ο κατάλογος αυτός και να καταργηθεί ο
κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1658/2003,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι αγορές βουτύρου µε διαγωνισµό που προβλέπονται στο άρθρο
6 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 αναστέλλονται στο Βέλγιο, στη ∆ανία, στη Γερµανία, στην Ελλάδα, στην
Ισπανία, στη Γαλλία, στις Κάτω Χώρες, στην Αυστρία, στο Λουξεµβούργο, στη Φινλανδία, στη Σουηδία και στο Ηνωµένο Βασίλειο.
Άρθρο 2
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1658/2003 καταργείται.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 11 Οκτωβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 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.

(5) ΕΕ L 234 της 20.9.2003, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1779/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Οκτωβρίου 2003
για έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας, νωπά, διατηρηµένα µε
απλή ψύξη ή κατεψυγµένα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

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

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 936/97 στο άρθρο 2 στοιχείο στ)
καθόρισε σε 11 500 τόνους την ποσότητα βοείων κρεάτων
υψηλής ποιότητας, νωπών, διατηρηµένων µε απλή ψύξη ή
κατεψυγµένων, καταγωγής και προελεύσεως Ηνωµένων
Πολιτειών Αµερικής και Καναδά, που µπορούν να εισαχθούν
µε ειδικούς όρους για την περίοδο από την 1η Ιουλίου
2003 έως τις 30 Ιουνίου 2004.

(3)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1. Κάθε αίτηση για πιστοποιητικό εισαγωγής που κατατίθεται
από την 1η έως τις 5 Οκτωβρίου 2003 για τα βόεια κρέατα
υψηλής ποιότητας, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο στ) του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 936/97 ικανοποιείται καθ' ολοκληρίαν.
2. Οι αιτήσεις για πιστοποιητικά µπορούν να κατατεθούν,
σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 936/97, τις
πέντες πρώτες ηµέρες του Νοεµβρίου 2003 για 4 330,967
τόνους.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 11 Οκτωβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 137 της 28.5.1997, σ. 10.
(2) ΕΕ L 95 της 11.4.2003, σ. 13.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1780/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Οκτωβρίου 2003
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2366/98 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος
ενίσχυσης στην παραγωγή ελαιολάδου για τις περιόδους εµπορίας 1998/99 έως 2003/04
µέλος. Λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος ότι η
δηµιουργία ΣΓΠ καθίσταται υποχρεωτική προϋπόθεση για τη
λήψη των ενισχύσεων στην παραγωγή ελαιολάδου και για να
απλουστευθούν οι διοικητικές διαδικασίες που επιτρέπουν
την ταχεία και αποτελεσµατική χρησιµοποίηση του ΣΓΠ,
ενδείκνυται να καταργηθεί η απαίτηση για την εν λόγω διαδικασία.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1368/98 του Συµβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, για την τροποποίηση του κανονισµού αριθ. 136/66/
ΕΟΚ περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
λιπαρών ουσιών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1513/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος
4,

(4)

Ωστόσο, θεωρείται αναγκαίο να διατηρηθεί η υποχρέωση
των κρατών µελών να ενηµερώνουν την Επιτροπή για τα
µέτρα που λαµβάνουν σε σχέση µε τη σύσταση του ελαιοκοµικού ΣΓΠ και µε την ολοκλήρωσή του.

(5)

Πρέπει εποµένως να τροποποιηθεί το άρθρο 26 παράγραφος
3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2366/98.

(6)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1638/98 προβλέπει τη σύσταση συστήµατος γεωγραφικών
πληροφοριών (ΣΓΠ), για να καταστεί δυνατό να βελτιωθούν
οι γνώσεις και οι έλεγχοι της παραγωγής ελαιολάδου στο
επίπεδο του παραγωγού. Το άρθρο 2α του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1638/98 προβλέπει ότι από 1ης Νοεµβρίου 2003, τα
ελαιόδενδρα και οι αντίστοιχες εκτάσεις, η ύπαρξη των
οποίων δεν βεβαιώνεται από σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών, που θεσπίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 του εν
λόγω κανονισµού, δεν δίνουν δικαίωµα ενίσχυσης στην
παραγωγή ελαιολάδου στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης
των αγορών στον τοµέα των λιπαρών ουσιών.

(1)

(2)

Τα άρθρα 23 έως 26 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2366/98
της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2383/2002 (4), διευκρινίζουν τις
λεπτοµέρειες εφαρµογής του ελαιοκοµικού ΣΓΠ και καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους η σύστασή του µπορεί
να θεωρηθεί ολοκληρωµένη σε επίπεδο περιφερειακό ή
εθνικό.

(3)

Ειδικότερα, το άρθρο 26 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2366/98 προβλέπει διαδικασία, µε
την οποία η Επιτροπή διαπιστώνει την ολοκλήρωση του
ελαιοκοµικού ΣΓΠ βάσει έκθεσης που υποβάλλει το κράτος

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 26 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2366/98, η παράγραφος
3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3. Τα κράτη ενηµερώνουν την Επιτροπή για τα εθνικά
µέτρα που έχουν ληφθεί κατ' εφαρµογή των άρθρων 23 έως
26 και για την ολοκλήρωση του ελαιοκοµικού συστήµατος
γεωγραφικών πληροφοριών σε επίπεδο κράτους µέλους ή, ενδεχοµένως, περιφέρειας.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

210 της
201 της
293 της
358 της

28.7.1998, σ. 32.
26.7.2001, σ. 4.
31.10.1998, σ. 50.
31.12.2002, σ. 122.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1781/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Οκτωβρίου 2003
για καθορισµό της τιµής της παγκόσµιας αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού
υπόψη τις ευνοϊκότερες προσφορές και τιµές στην παγκόσµια αγορά µεταξύ αυτών που θεωρούνται ως αντιπροσωπευτικές της πραγµατικής τάσης της αγοράς. Για να πραγµατοποιηθεί αυτός ο προσδιορισµός, καθορίζεται ένας µέσος
όρος των προσφορών και των τιµών που έχουν διαπιστωθεί
σε ένα ή περισσότερα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια για ένα
προϊόν cif για ένα λιµάνι της Κοινότητας και το οποίο
προέρχεται από διάφορες χώρες προµήθειας οι οποίες θεωρούνται ότι είναι οι αντιπροσωπευτικότερες για το διεθνές
εµπόριο. Εντούτοις, προβλέπονται προσαρµογές αυτών των
κριτηρίων για τον προσδιορισµό της τιµής της παγκόσµιας
αγοράς του εκκοκκισµένου βαµβακιού, έτσι ώστε να λαµβάνονται υπόψη διαφορές οι οποίες αιτιολογούνται από την
ποιότητα του παραδιδόµενου προϊόντος ή από τη φύση των
προσφορών και των τιµών. Οι προσαρµογές αυτές προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1591/2001.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
το πρωτόκολλο αριθ. 4 όσον αφορά το βαµβάκι, που επισυνάπτεται
στην πράξη προσχώρησης της Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1050/2001 του Συµβουλίου (1),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1051/2001 του Συµβουλίου, της 22ας
Μαΐου 2001, για ενίσχυση στην παραγωγή για το βαµβάκι (2), και
ιδίως το άρθρο 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/
2001, καθορίζεται περιοδικά η τιµή της παγκόσµιας αγοράς
του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού, επί τη βάσει της τιµής
της παγκόσµιας αγοράς που έχει διαπιστωθεί για το εκκοκκισµένο βαµβάκι και λαµβάνοντας υπόψη την ιστορική
σχέση µεταξύ της τιµής που έχει διαπιστωθεί για το εκκοκκισµένο βαµβάκι και της τιµής που υπολογίζεται για το µη
εκκοκκισµένο. Αυτή η ιστορική σχέση ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1591/2001 της
Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1486/2002 της 2ας Αυγούστου 2001 (4), περί λεπτοµερειών εφαρµογής του καθεστώτος ενίσχυσης για το
βαµβάκι. Στην περίπτωση που η τιµή της παγκόσµιας
αγοράς δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί µ' αυτόν τον
τρόπο, η τιµή αυτή καθορίζεται επί τη βάσει της τελευταίας
προσδιορισµένης τιµής.

(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/
2001, η τιµή της παγκόσµιας αγοράς του εκκοκκισµένου
βαµβακιού προσδιορίζεται για ένα προϊόν το οποίο ανταποκρίνεται σε ορισµένα χαρακτηριστικά και λαµβάνοντας

(2)

(3)

Η εφαρµογή των προαναφεροµένων κριτηρίων οδηγεί στον
καθορισµό της τιµής της παγκόσµιας αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού στο επίπεδο το οποίο περιγράφεται στη
συνέχεια του παρόντος κειµένου,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η τιµή της παγκόσµιας αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/
2001, καθορίζεται σε 29,595 EUR/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 11 Οκτωβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

148 της
148 της
210 της
223 της

1.6.2001, σ. 1.
1.6.2001, σ. 3.
3.8.2001, σ. 10.
20.8.2002, σ. 3.
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Ο∆ΗΓΙΑ 2003/92/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 7ης Οκτωβρίου 2003
για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/EΟΚ όσον αφορά τους κανόνες σχετικά µε τον τόπο παράδοσης αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας
τοποιείται στη χώρα πραγµατικής κατανάλωσης. Πρόκειται
κανονικά για τον τόπο όπου ευρίσκεται ο µετρητής του
πελάτη.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 93,

(5)

Η ηλεκτρική ενέργεια και το αέριο παραδίδονται µε δίκτυα
διανοµής, στα οποία παρέχουν πρόσβαση οι διαχειριστές δικτύων. Για να αποφεύγεται η διπλή φορολόγηση ή η µη
φορολόγηση, είναι αναγκαίο να εναρµονισθούν οι κανόνες
που διέπουν τον τόπο παροχής των υπηρεσιών διοχέτευσης
και µεταφοράς. Η πρόσβαση στα συστήµατα διανοµής και η
χρήση τους καθώς και η παροχή άλλων υπηρεσιών που συνδέονται άµεσα µε τις υπηρεσίες αυτές, θα πρέπει, εποµένως,
να προστεθούν στον κατάλογο των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο ε) της οδηγίας
77/388/EΟΚ.

(6)

Η εισαγωγή αερίου µέσω του συστήµατος διανοµής φυσικού
αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να απαλλάσσεται
από το ΦΠΑ για να αποφεύγεται η διπλή φορολόγηση.

(7)

Οι τροποποιήσεις των κανόνων που διέπουν τον τόπο παράδοσης αερίου µέσω του συστήµατος διανοµής φυσικού
αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, θα πρέπει να συνδυάζονται
µε υποχρεωτικό µηχανισµό αντίστροφης επιβάρυνσης όταν ο
πελάτης είναι πρόσωπο το οποίο εξατοµικεύεται µε αριθµό
φορολογικού µητρώου ΦΠΑ.

(8)

Η οδηγία 77/388/EΟΚ θα πρέπει, εποµένως, να τροποποιηθεί αναλόγως,

την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Λόγω της αυξανόµενης ελευθέρωσης του τοµέα του αερίου
και της ηλεκτρικής ενέργειας, µε σκοπό την ολοκλήρωση
της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού
αερίου, πρέπει να επανεξετασθούν οι ισχύοντες κανόνες
ΦΠΑ όσον αφορά τον τόπο παράδοσης αυτών των αγαθών,
που καθορίζονται στην έκτη οδηγία 77/388/EΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρµονίσεως των
νοµοθεσιών των κρατών µελών, των σχετικών µε τους
φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστηµα φόρου προστιθεµένης αξίας: οµοιόµορφη φορολογική βάση (4), ούτως
ώστε να εκσυγχρονισθεί και να απλουστευθεί η λειτουργία
του καθεστώτος ΦΠΑ στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς,
µε βάση τη στρατηγική για την οποία η Επιτροπή ανέλαβε
δέσµευση.
Η ηλεκτρική ενέργεια και το αέριο θεωρούνται αγαθά για
τους σκοπούς του ΦΠΑ και, εποµένως, ο τόπος παράδοσής
τους όσον αφορά τις διασυνοριακές πράξεις πρέπει να
καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 8 της οδηγίας 77/388/
EΟΚ. Ωστόσο, επειδή είναι δύσκολη η φυσική παρακολούθηση της ηλεκτρικής ενέργειας και του αερίου, είναι
ιδιαίτερα δύσκολο να προσδιορισθεί ο τόπος παράδοσης
σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες.
Για να υλοποιηθεί µια πραγµατική εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου χωρίς εµπόδια σχετικά µε το
ΦΠΑ, ο τόπος παράδοσης του αερίου µέσω του συστήµατος
διανοµής φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, πριν
φθάσουν τα αγαθά στο τελικό στάδιο κατανάλωσης, θα
πρέπει να ορισθεί ότι είναι ο τόπος όπου ο αγοραστής είναι
εγκατεστηµένος.
Η παράδοση ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου στο τελικό
στάδιο, από εµπόρους και διανοµείς στον τελικό καταναλωτή, θα πρέπει να φορολογείται στον τόπο πραγµατικής
χρησιµοποίησης και εκµετάλλευσης των αγαθών από τον
αγοραστή, ώστε να διασφαλισθεί ότι η φορολόγηση πραγµα-

(1) Πρόταση της 5ης ∆εκεµβρίου 2002 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην
Επίσηµη Εφηµερίδα).
(2) Γνώµη η οποία διατυπώθηκε στις 13 Μαΐου2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) Γνώµη η οποία διατυπώθηκε στις 26 Μαρτίου 2003 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(4) ΕΕ L 145 της 13.6.1977, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2002/93/EΚ (ΕΕ L 331 της 7.12.2002, σ. 27).

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Η οδηγία 77/388/EΟΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 8 παράγραφος 1, προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:
«δ) στην περίπτωση παράδοσης αερίου µέσω του συστήµατος
διανοµής φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας σε µεταπωλητή υποκείµενο στο φόρο: ο τόπος όπου ο υποκείµενος
στο φόρο µεταπωλητής έχει την έδρα της οικονοµικής
δραστηριότητάς του ή τη µόνιµη εγκατάστασή του για την
οποία παραδίδονται τα αγαθά ή, απουσία έδρας ή µόνιµης
εγκατάστασης, ο τόπος όπου έχει τη µόνιµη κατοικία ή τη
συνήθη διαµονή του.
Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, ως “µεταπωλητής
υποκείµενος στο φόρο” νοείται ο υποκείµενος στο φόρο
του οποίου η κύρια δραστηριότητα, όσον αφορά τις αγορές
αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, είναι η µεταπώληση των
ανωτέρω προϊόντων και του οποίου η ίδια κατανάλωση των
προϊόντων αυτών είναι αµελητέα·
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ε) στην περίπτωση παράδοσης αερίου µέσω του συστήµατος
διανοµής φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, εάν η
παράδοση αυτή δεν καλύπτεται από το στοιχείο δ): ο τόπος
πραγµατικής χρησιµοποίησης και κατανάλωσης των αγαθών
από τον πελάτη. Όταν το σύνολο ή µέρος των αγαθών δεν
καταναλώνεται πραγµατικά από τον εν λόγω πελάτη, τεκµαίρεται ότι αυτά τα µη καταναλωθέντα αγαθά έχουν χρησιµοποιηθεί και καταναλωθεί στον τόπο όπου έχει την έδρα της
οικονοµικής δραστηριότητάς του ή τη µόνιµη εγκατάστασή
του για την οποία παραδίδονται τα αγαθά. Απουσία της εν
λόγω έδρας οικονοµικής δραστηριότητας ή µόνιµης εγκατάστασης, τεκµαίρεται ότι χρησιµοποίησε και κατανάλωσε τα
αγαθά στον τόπο όπου έχει τη µόνιµη κατοικία ή τη συνήθη
διαµονή του.»

6. Στο άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχείο γ), ως έχει στο κείµενο
του άρθρου 28η η πρώτη περίπτωση, αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
«— κάθε υποκείµενος στο φόρο, εξαιρέσει εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 28α παράγραφος 4, ο οποίος διενεργεί,
στο εσωτερικό της χώρας, παραδόσεις αγαθών ή παροχές
υπηρεσιών που του παρέχουν δικαίωµα προς έκπτωση, πλην
των παραδόσεων αγαθών ή των παροχών υπηρεσιών ο
φόρος των οποίων οφείλεται µόνο από τον πελάτη ή τον
παραλήπτη σύµφωνα µε το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο α), β), γ) ή στ). Ωστόσο, τα κράτη µέλη µπορούν να
µην εξατοµικεύουν µε αριθµό φορολογικού µητρώου
ορισµένους υποκειµένους στο φόρο που αναφέρονται στο
άρθρο 4 παράγραφος 3.».

2. Στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο ε), µετά την όγδοη περίπτωση, παρεµβάλλεται η ακόλουθη περίπτωση:
«— παροχή πρόσβασης στα συστήµατα διανοµής φυσικού
αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και µεταφοράς και
διοχέτευσης µέσω των συστηµάτων αυτών και παροχή
άλλων αµέσως συνδεδεµένων υπηρεσιών,».

7. Στο άρθρο 28α παράγραφος 5 στοιχείο β), προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:
«— την παράδοση αερίου µέσω του συστήµατος διανοµής
φυσικού αερίου, ή ηλεκτρικής ενέργειας, µε βάση τους
όρους του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο δ) ή ε).».

3. Στο άρθρο 14 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«ια) την εισαγωγή αερίου µέσω του συστήµατος διανοµής
φυσικού αερίου καθώς και ηλεκτρικής ενέργειας.».

Άρθρο 2

4. Το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο α), στη διατύπωση του
κειµένου του άρθρου 28ζ, αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«α) από τον υποκείµενο στο φόρο ο οποίος πραγµατοποιεί
φορολογητέα παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, εκτός
των περιπτώσεων που προβλέπονται στα στοιχεία β), γ) και
στ). Όταν η φορολογητέα παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών πραγµατοποιείται από υποκείµενο στο φόρο που δεν
είναι εγκατεστηµένος στο εσωτερικό της χώρας, τα κράτη
µέλη µπορούν, υπό τις προϋποθέσεις που θεσπίζουν, να
προβλέπουν ότι ο υπόχρεος του φόρου είναι ο αποδέκτης
της φορολογητέας παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών·».
5. Στο άρθρο 21 παράγραφος 1, στη διατύπωση του κειµένου του
άρθρου 28ζ, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο στ):
«στ) από τα πρόσωπα τα οποία εξατοµικεύονται µε αριθµό
φορολογικού µητρώου ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας και
στα οποία παραδίδονται αγαθά µε βάση τους όρους του
άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο δ) ή ε), εφόσον οι παραδόσεις πραγµατοποιούνται από υποκείµενο στο φόρο µη
εγκατεστηµένο στο εσωτερικό της χώρας.».

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία την 1η Ιανουαρίου 2005. Πληροφορούν αµέσως
την Επιτροπή σχετικά. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα
κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται
από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη µέλη.
Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Λουξεµβούργο, 7 Οκτωβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. TREMONTI
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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 2ας Οκτωβρίου 2003
για το διορισµό ενός αναπληρωµατικού µέλους της Επιτροπής των Περιφερειών
(2003/711/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 263,
την πρόταση της ισπανικής κυβέρνησης,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Την απόφαση 2002/60/ΕΚ του Συµβουλίου (1) για το διορισµό των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών
της Επιτροπής των Περιφερειών.

(2)

Μετά τη λήξη της θητείας του κ. José Luis GONZALEZ VALLVE, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Συµβούλιο
στις 19 Σεπτεµβρίου 2003, έµεινε κενή µία θέση αναπληρωµατικού µέλους της Επιτροπής των Περιφερειών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο µόνο
Ο κ. Carlos Javier FERNANDEZ CARRIEDO, Comisionado de Acción Exterior — Gobierno de Castilla y León,
διορίζεται αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής των Περιφερειών σε αντικατάσταση του κ. José Luis GONZALEZ
VALLVE για το υπόλοιπο της θητείας του, δηλαδή έως τις 25 Ιανουαρίου 2006.
Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. PISANU

(1) ΕΕ L 24 της 26.1.2002, σ. 38.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 2ας Οκτωβρίου 2003
για το διορισµό ενός αναπληρωµατικού µέλους της Επιτροπής των Περιφερειών
(2003/712/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 263,
την πρόταση της γερµανικής κυβέρνησης,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Την απόφαση 2002/60/ΕΚ του Συµβουλίου (1) για το διορισµό των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών
της Επιτροπής των Περιφερειών.

(2)

Μετά την παραίτηση της κας Carola JAMNIG-STELLMACH, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Συµβούλιο στις
17 Σεπτεµβρίου 2003, έµεινε κενή µία θέση αναπληρωµατικού µέλους της Επιτροπής των Περιφερειών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο µόνο
Η κα Sandra SPECKERT, Mitglied der Bremischen Bürgerschaft, διορίζεται αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής των Περιφερειών σε αντικατάσταση της κας Carola JAMNIG-STELLMACH για το υπόλοιπο της θητείας της,
δηλαδή έως τις 25 Ιανουαρίου 2006.
Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. PISANU

(1) ΕΕ L 24 της 26.1.2002, σ. 38.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 2ας Οκτωβρίου 2003
για το διορισµό ενός αναπληρωµατικού µέλους της Επιτροπής των Περιφερειών
(2003/713/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 263,
την πρόταση της ισπανικής κυβέρνησης,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Την απόφαση 2002/60/ΕΚ του Συµβουλίου (1) για το διορισµό των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών
της Επιτροπής των Περιφερειών.

(2)

Μετά τη λήξη της θητείας του κ. Antoni GARCIAS I COLL, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Συµβούλιο στις
19 Σεπτεµβρίου 2003, έµεινε κενή µία θέση αναπληρωµατικού µέλους της Επιτροπής των Περιφερειών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο µόνο
Ο κ. Joan HUGUET I ROTGER, Diputado del Parlamento de las Islas Baleares, διορίζεται αναπληρωµατικό µέλος
της Επιτροπής των Περιφερειών σε αντικατάσταση του κ. Antoni GARCIAS I COLL για το υπόλοιπο της θητείας
του, δηλαδή έως τις 25 Ιανουαρίου 2006.
Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. PISANU

(1) ΕΕ L 24 της 26.1.2002, σ. 38.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 2ας Οκτωβρίου 2003
για το διορισµό ενός τακτικού µέλους της Επιτροπής των Περιφερειών
(2003/714/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 263,
την πρόταση της ισπανικής κυβέρνησης,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Την απόφαση 2002/60/ΕΚ του Συµβουλίου (1) για το διορισµό των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών
της Επιτροπής των Περιφερειών.

(2)

Μετά τη λήξη της θητείας του κ. Francesc ANTICH I OLIVER, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Συµβούλιο
στις 19 Σεπτεµβρίου 2003, έµεινε κενή µία θέση τακτικού µέλους της Επιτροπής των Περιφερειών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο µόνο
Ο κ. Jaume MATAS I PALOU, Presidente — Gobierno Balear, διορίζεται τακτικό µέλος της Επιτροπής των Περιφερειών σε αντικατάσταση του κ. Francesc ANTICH I OLIVER για το υπόλοιπο της θητείας του, δηλαδή έως τις
25 Ιανουαρίου 2006.
Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. PISANU

(1) ΕΕ L 24 της 26.1.2002, σ. 38.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 2ας Οκτωβρίου 2003
για το διορισµό ενός αναπληρωµατικού µέλους της Επιτροπής των Περιφερειών
(2003/715/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 263,
την πρόταση της ισπανικής κυβέρνησης,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Την απόφαση 2002/60/ΕΚ του Συµβουλίου (1) για το διορισµό των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών
της Επιτροπής των Περιφερειών.

(2)

Μετά τη λήξη της θητείας του κ. Francisco AZNAR VALLEJO, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Συµβούλιο
στις 19 Σεπτεµβρίου 2003, έµεινε κενή µία θέση αναπληρωµατικού µέλους της Επιτροπής των Περιφερειών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο µόνο
Ο κ. Javier MORALES FEBLES, Comisionado de Acción Exterior — Gobierno de Canarias, διορίζεται αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής των Περιφερειών σε αντικατάσταση του κ. Francisco AZNAR VALLEJO για το υπόλοιπο της θητείας του, δηλαδή έως τις 25 Ιανουαρίου 2006.
Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. PISANU

(1) ΕΕ L 24 της 26.1.2002, σ. 38.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 2ας Οκτωβρίου 2003
για το διορισµό ενός τακτικού µέλους της Επιτροπής των Περιφερειών
(2003/716/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 263,
την πρόταση της ισπανικής κυβέρνησης,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Την απόφαση 2002/60/ΕΚ του Συµβουλίου (1) για το διορισµό των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών
της Επιτροπής των Περιφερειών.

(2)

Μετά τη λήξη της θητείας του κ. José Joaquin MARTÍNEZ SIESO, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Συµβούλιο
στις 23 Σεπτεµβρίου 2003, έµεινε κενή µία θέση τακτικού µέλους της Επιτροπής των Περιφερειών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο µόνο
Ο κ. Miguel Ángel REVILLA ROIZ, Presidente — Gobierno de Cantabria, διορίζεται τακτικό µέλος της Επιτροπής των Περιφερειών σε αντικατάσταση του κ. José Joaquin MARTÍNEZ SIESO για το υπόλοιπο της θητείας
του, δηλαδή έως τις 25 Ιανουαρίου 2006.
Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. PISANU

(1) ΕΕ L 24 της 26.1.2002, σ. 38.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 2ας Οκτωβρίου 2003
για το διορισµό ενός αναπληρωµατικού µέλους της Επιτροπής των
Περιφερειών
(2003/717/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 263,
την πρόταση της ισπανικής κυβέρνησης,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Tην απόφαση 2002/60/ΕΚ του Συµβουλίου (1) για το διορισµό των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών
της Επιτροπής των Περιφερειών.

(2)

Mετά τη λήξη της θητείας του κ. Juan José FERNANDEZ GOMEZ, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Συµβούλιο
στις 23 Σεπτεµβρίου 2003, έµεινε κενή µία θέση τακτικού µέλους της Επιτροπής των Περιφερειών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο µόνο
Η κα Dolores GOROSTIAGA SAIZ, Vicepresidente — Gobierno de Cantabria, διορίζεται τακτικό µέλος της
Επιτροπής των Περιφερειών σε αντικατάσταση του κ. Juan José FERNANDEZ GOMEZ για το υπόλοιπο της θητείας
του, δηλαδή έως τις 25 Ιανουαρίου 2006.
Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. PISANU

(1) ΕΕ L 24 της 26.1.2002, σ. 38.
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EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 2ας Οκτωβρίου 2003
για το διορισµό δώδεκα τακτικών και δώδεκα αναπληρωµατικών µελών (Ελλήνων) της Επιτροπής των
Περιφερειών
(2003/718/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 263,
την πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Την απόφαση 2002/60/ΕΚ του Συµβουλίου (1) για το διορισµό των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών
της Επιτροπής των Περιφερειών.

(2)

Μετά την παραίτηση του συνόλου των Ελλήνων, µελών της Επιτροπής των Περιφερειών, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Συµβούλιο στις 12 Σεπτεµβρίου 2003, έµειναν κενές δώδεκα θέσεις τακτικού και δώδεκα
θέσεις αναπληρωµατικού µέλους της Επιτροπής των Περιφερειών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο µόνο
α) Οι κάτωθι διορίζονται τακτικά µέλη της Επιτροπής των Περιφερειών για το υπόλοιπο της θητείας, δηλαδή έως
τις 25 Ιανουαρίου 2006:
1. κα Φώφη ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

Πρόεδρος ∆ιευρυµένης Ν.Α. Αθηνών-Πειραιά, πρόεδρος ΕΝΑΕ

2. κ. Χρήστος ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόεδρος ∆ιευρυµένης Ν.Α. Έβρου-Ροδόπης

3. κ. Κωνσταντίνος ΤΑΤΣΗΣ

Πρόεδρος ∆ιευρυµένης Ν.Α. Ξάνθης-∆ράµας-Καβάλας

4. κ. Γιάννης ΣΓΟΥΡΟΣ

Νοµάρχης Αθηνών

5. κ. ∆ηµήτριος ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Νοµάρχης Αιτωλοακαρνανίας

6. κ. Πάρις ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

∆ήµαρχος Κοζάνης, πρόεδρος ΚΕ∆ΚΕ

7. κα Θεοδώρα ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

∆ήµαρχος Αθηναίων

8. κ. Ανδρέας ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ

∆ήµαρχος Πατραίων

9. κ. Παναγιώτης ΤΖΑΝΙΚΟΣ

∆ήµαρχος Αµαρουσίου

10. κ. Παύλος ΚΑΜΑΡΑΣ

∆ήµαρχος Πεύκης Αττικής

11. κ. Χρήστος ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

∆ηµοτικός σύµβουλος ∆ήµου Λειβαδέων

12. κ. Κωνσταντίνος ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ

∆ηµοτικός σύµβουλος ∆ήµου Πειραιά

β) Οι κάτωθι διορίζονται αναπληρωµατικά µέλη της Επιτροπής των Περιφερειών για το υπόλοιπο της θητείας,
δηλαδή έως τις 25 Ιανουαρίου 2006:
1. κ. Γεώργιος ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ

Νοµάρχης Κέρκυρας

2. κ. Γιάννης ΜΑΧΑΙΡΙ∆ΗΣ

Νοµάρχης ∆ωδεκανήσου

3. κ. Πολύδωρος ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ∆ΗΣ

Νοµάρχης Χίου

4. κ. Λουκάς ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Νοµάρχης Λάρισας

(1) ΕΕ L 24 της 26.1.2002, σ. 38.
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5. κ. Ιωάννης ΣΠΑΡΤΣΗΣ

Νοµάρχης Ηµαθίας

6. κ. Γιάννης ΚΟΥΡΑΚΗΣ

∆ήµαρχος Ηρακλείου Κρήτης

7. κ. Γεώργιος ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ

∆ήµαρχος Καλαµάτας

8. κ. Παναγιώτης ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ

∆ήµαρχος Άρτας

9. κ. ∆ηµήτρης ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ

∆ήµαρχος Σκιάθου

10. κ. Γιώργος ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ

∆ήµαρχος Λαµιέων

11. κ. Θεόδωρος ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

∆ήµαρχος Ηλιούπολης Αττικής

12. κ. Μιλτιάδης ΚΛΑΠΑΣ

∆ήµαρχος Πρέβεζας

11.10.2003

Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. PISANU
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L 260/19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 2ας Οκτωβρίου 2003
για το διορισµό τριών τακτικών µελών των Κάτω Χωρών και τριών αναπληρωµατικών µελών των Κάτω
Χωρών της Επιτροπής των Περιφερειών
(2003/719/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 263,
την πρόταση της ολλανδικής κυβέρνησης,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Την απόφαση 2002/60/ΕΚ του Συµβουλίου (1) για το διορισµό των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών
της Επιτροπής των Περιφερειών.

(2)

Μετά τη λήξη της θητείας της κας C.W. JACOBS, του κ. G. VAN KLAVEREN και του κ. J.H.J. VERBURG,
κενώθηκαν τρεις θέσεις τακτικών µελών της Επιτροπής των Περιφερειών, καθώς και ότι, µετά τη λήξη της
θητείας του κ. J. BOERTJENS, της κας M.N. KALLEN-MORREN και του κ. L.J.J. VAN NISTELROOIJ κενώθηκαν
τρεις θέσεις αναπληρωµατικών µελών, όπως γνωστοποιήθηκε στο Συµβούλιο στις 10 Σεπτεµβρίου 2003,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
α) ∆ιορίζονται ως κύρια µέλη της Επιτροπής των Περιφερειών, για το υπόλοιπο της θητείας των αντικαθιστώµενων µελών, δηλαδή έως τις 25 Ιανουαρίου 2006:
1. ο κ. G.J. JANSEN, επαρχιακός επίτροπος της επαρχίας Overijssel, σε αντικατάσταση της κας C.W. JACOBS·
2. ο κ. P.A. BIJMAN, βουλευτής της επαρχίας Fryslân, σε αντικατάσταση του κ. G. VAN KLAVEREN·
3. ο κ. J.P.J. LOKKER, βουλευτής της επαρχίας Utrecht, σε αντικατάσταση του κ. J.H.J. VERBURG.
β) ∆ιορίζονται ως αναπληρωµατικά µέλη της Επιτροπής των Περιφερειών για το υπόλοιπο της θητείας των αντικαθιστώµενων µελών, δηλαδή έως τις 25 Ιανουαρίου 2006:
1. ο κ. H. BLEKER, βουλευτής της επαρχίας Groningen, σε αντικατάσταση του κ. J. BOERTJENS·
2. ο κ. M.J.A. EURLINGS, βουλευτής της επαρχίας Limburg, σε αντικατάσταση της κας M.N. KALLEN-MORREN·
3. ο κ. Ο. HOES, βουλευτής της επαρχίας Noord-Brabant, σε αντικατάσταση του κ. L.J.J. VAN NISTELROOIJ.
Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. PISANU

(1) ΕΕ L 24 της 26.1.2002, σ. 38.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 2ας Οκτωβρίου 2003
για το διορισµό ενός τακτικού µέλους της Επιτροπής των Περιφερειών
(2003/720/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 263,
την πρόταση της ισπανικής κυβέρνησης,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Την απόφαση 2002/60/ΕΚ του Συµβουλίου (1) για το διορισµό των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών
της Επιτροπής των Περιφερειών.

(2)

Μετά τη λήξη της θητείας του κ. Román RODRIGUEZ RODRIGUEZ, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Συµβούλιο στις 19 Σεπτεµβρίου 2003, έµεινε κενή µία θέση τακτικού µέλους της Επιτροπής των Περιφερειών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο µόνο
Ο κ. Adán MARTIN MENIS, Presidente — Gobierno de Canarias, διορίζεται τακτικό µέλος της Επιτροπής των
Περιφερειών σε αντικατάσταση του κ. Román RODRIGUEZ RODRIGUEZ για το υπόλοιπο της θητείας του,
δηλαδή έως τις 25 Ιανουαρίου 2006.
Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. PISANU

(1) ΕΕ L 24 της 26.1.2002, σ. 38.
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L 260/21

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Σεπτεµβρίου 2003
για τροποποίηση της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για το κολλαγόνο που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση και για την κατάργηση της απόφασης 2003/42/ΕΚ
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 3393]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/721/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Το άρθρο 2.3.13.7 του διεθνούς κώδικα για την υγεία των
ζώων (2001) ο οποίος εκδίδεται από το διεθνές γραφείο επιζωοτίας για τη ΣΕΒ συνιστά, αν η ζελατίνη και το κολλαγόνο παρασκευάζονται αποκλειστικά από δέρµατα, οι
κτηνιατρικές αρχές να επιτρέπουν την εισαγωγή τους και τη
διαµετακόµιση από την επικράτειά τους χωρίς περιορισµούς,
ανεξάρτητα από το καθεστώς των χωρών από τις οποίες
εξάγονται.

(4)

∆υνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Μαΐου
2001, για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, ελέγχου και
εξάλειψης ορισµένων µεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1234/2003 της Επιτροπής (7), τα δέρµατα, κατά
την έννοια της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ, που προέρχονται από
υγιή µηρυκαστικά και το κολλαγόνο που προέρχεται από
τέτοια δέρµατα, δεν υπόκεινται σε περιορισµούς ως προς τη
διάθεση στην αγορά.

(5)

Η επιστηµονική συντονιστική επιτροπή διατύπωσε γνώµη
σχετικά µε την ασφάλεια του κολλαγόνου στις 10 και 11
Μαΐου 2001, στην οποία εξέτασε το ζήτηµα της ασφάλειας
σε σχέση µε τις µεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες
(στο εξής ΜΣΕ) από κολλαγόνο που παράγεται από δέρµατα
µηρυκαστικών.

(6)

Οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή
κολλαγόνου συνίστανται κυρίως σε συνδετικούς ιστούς από
δέρµατα και τένοντες βοοειδών, δέρµατα µόσχων, προβάτων
και χοίρων. Για την εγγύηση της ασφάλειας των πρώτων
υλών, πρέπει να προέρχονται από ζώα τα οποία έχουν
υποβληθεί σε έλεγχο πριν και µετά τη σφαγή και έχουν
βρεθεί κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. Η συλλογή,
η µεταφορά, η αποθήκευση και ο χειρισµός αυτών των
υλικών πρέπει επίσης να γίνονται µε τρόπους που πληρούν
τις απαιτήσεις υγιεινής.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου
1992, για τον καθορισµό των όρων υγειονοµικού ελέγχου καθώς
και των υγειονοµικών όρων που διέπουν το εµπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων που δεν υπόκεινται, όσον
αφορά τους προαναφερόµενους όρους, στις ειδικές κοινοτικές
ρυθµίσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του παραρτήµατος Α
της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και, όσον αφορά τους παθογόνους παράγοντες, της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2003/42/ΕΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως το
δεύτερο εδάφιο του άρθρου 15,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Είναι σκόπιµο να καθοριστούν ειδικοί υγειονοµικοί όροι για
την παρασκευή κολλαγόνου που προορίζεται για ανθρώπινη
κατανάλωση. Υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω όροι είναι
ίδιοι για το κολλαγόνο που προορίζεται για ανθρώπινη
κατανάλωση και για το κολλαγόνο που δεν προορίζεται για
ανθρώπινη κατανάλωση, και υπό τον όρο ότι οι συνθήκες
υγιεινής είναι επίσης οι ίδιες, και τα δύο είδη κολλαγόνου
πρέπει να µπορούν να παράγονται ή/και να αποθηκεύονται
στην ίδια εγκατάσταση.

(1)

Είναι σκόπιµο να καθοριστούν οι όροι για την έγκριση και
την καταχώριση, την επιθεώρηση και την υγιεινή των εγκαταστάσεων αυτών. Ορισµένοι υγειονοµικοί όροι που αναφέρονται στην οδηγία 77/99/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης
∆εκεµβρίου 1976, περί υγειονοµικών προβληµάτων στον
τοµέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών προϊόντων µε βάση
το κρέας και ορισµένων άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 807/2003 (4) και στην οδηγία 93/43/ΕΟΚ
του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, για την υγιεινή
των τροφίµων (5), αφορούν την παρασκευή κολλαγόνου.

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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Για να εξασφαλισθεί η ανιχνευσιµότητα της προέλευσης των
πρώτων υλών, τα κέντρα συλλογής και τα βυρσοδεψεία που
προµηθεύουν τις πρώτες ύλες πρέπει να είναι εγκεκριµένα
και καταχωρισµένα. Είναι επίσης σκόπιµο να καταρτιστεί ένα
υπόδειγµα εµπορικού εγγράφου το οποίο θα συνοδεύει τις
εν λόγω πρώτες ύλες κατά τη µεταφορά και την παράδοση
στα κέντρα συλλογής, στα βυρσοδεψεία και στις εγκαταστάσεις µεταποίησης κολλαγόνου.
Είναι σκόπιµο να τροποποιηθεί το ισχύον εµπορικό έγγραφο
σχετικά µε τις πρώτες ύλες που προορίζονται για την παραγωγή κολλαγόνου για ανθρώπινη κατανάλωση, ώστε να
ληφθούν υπόψη στοιχεία που αφορούν τις ελεγκτικές διαδικασίες σε ορισµένα κράτη µέλη.
Θα πρέπει να καθοριστούν κανόνες για τα τελικά προϊόντα
ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα εν λόγω προϊόντα δεν έχουν
µολυνθεί από ουσίες ή µικροοργανισµούς που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών. Εν αναµονή
επιστηµονικής αξιολόγησης των κανόνων αυτών, πρέπει να
συµπεριληφθούν προσωρινά οι κανόνες που είναι γενικώς
αποδεκτοί σε θέµατα µόλυνσης. Είναι σκόπιµο να καθοριστούν οι απαιτήσεις όσον αφορά τη συσκευασία, την αποθήκευση και τη µεταφορά των τελικών προϊόντων.
Είναι ανάγκη να θεσπιστούν συγκεκριµένοι υγειονοµικοί
κανόνες για την εισαγωγή κολλαγόνου και πρώτων υλών για
την παραγωγή κολλαγόνου που προορίζεται για ανθρώπινη
κατανάλωση. Θα πρέπει να συνταχθούν υποδείγµατα υγειονοµικών πιστοποιητικών που θα συνοδεύουν το εισαγόµενο
κολλαγόνο και τις εισαγόµενες πρώτες ύλες για την παραγωγή κολλαγόνου µε προορισµό την ανθρώπινη κατανάλωση. Είναι επίσης ανάγκη για την Επιτροπή να αναγνωριστούν οι όροι που παρέχουν ισοδύναµες εγγυήσεις, βάσει
πρότασης που υποβάλλεται από τρίτη χώρα.

(11)

Η έγκριση ειδικών κανόνων για την παραγωγή κολλαγόνου
γίνεται µε την επιφύλαξη της έγκρισης κανόνων για την
πρόληψη και τον έλεγχο των ΜΣΕ.

(12)

Η οδηγία 92/118/ΕΟΚ πρέπει, εποµένως, να τροποποιηθεί
αναλόγως.

(13)

Η απόφαση 2003/42/ΕΚ τροποποιεί την οδηγία 92/118/
ΕΟΚ, από τις 30 Σεπτεµβρίου 2003, όσον αφορά τις ιδιαίτερες υγειονοµικές συνθήκες για το κολλαγόνο που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση και τις απαιτήσεις πιστοποίησης για το κολλαγόνο και τα ακατέργαστα υλικά που
χρησιµοποιούνται για την παραγωγή κολλαγόνου, που
προορίζονται να αποσταλούν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα µε
σκοπό την ανθρώπινη κατανάλωση.

(14)

(15)

Η Κοινότητα εισάγει από τρίτες χώρες ακατέργαστο υλικό
και κολλαγόνο, συµπεριλαµβανοµένου και κολλαγόνου που
ανταποκρίνεται σε ορισµένες τεχνικές απαιτήσεις και το
οποίο δεν διατίθεται στην Κοινότητα.
Το Ηνωµένο Βασίλειο ζήτησε µετάθεση της ηµεροµηνίας
εφαρµογής των νέων ιδιαίτερων υγειονοµικών συνθηκών
προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των παραγωγών
του που εξαρτώνται από εισαγωγές από τρίτες χώρες.
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(16)

Οι διαπραγµατεύσεις προκειµένου να βρεθεί λύση για τα
προβλήµατα που αφορούν τις εισαγωγές κολλαγόνου µε
στόχο να επιτραπεί η συνέχιση τέτοιων εισαγωγών µε πλήρη
εφαρµογή των νέων ιδιαίτερων υγειονοµικών συνθηκών
µπορεί πλέον να θεωρηθεί ότι ολοκληρώθηκαν.

(17)

Κρίνεται σκόπιµο να διατεθεί χρόνος για την ολοκλήρωση
των διοικητικών βηµάτων των διαπραγµατεύσεων αυτών
αλλά η περίοδος αυτή θα πρέπει να µειωθεί στο ελάχιστο
αναγκαίο.

(18)

Στο παράρτηµα της απόφασης 2003/42/ΕΚ διαπιστώθηκε
ότι το υπόδειγµα εµπορικού εγγράφου για πρώτες ύλες που
προορίζονται για την παραγωγή κολλαγόνου απαιτεί κατά
λάθος σφραγίδα του επίσηµου κτηνιάτρου. Το λάθος αυτό
πρέπει να διορθωθεί.

(19)

Για λόγους σαφήνειας, κρίνεται σκόπιµο εποµένως να
καταργηθεί η απόφαση 2003/42/ΕΚ και να αντικατασταθεί
από την παρούσα απόφαση.

(20)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ τροποποιείται σύµφωνα
µε το παράρτηµα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Το άρθρο 1 της παρούσας απόφασης εφαρµόζεται από τις 31
∆εκεµβρίου 2003.
∆εν εφαρµόζεται για το κολλαγόνο που προορίζεται για ανθρώπινη
κατανάλωση και το οποίο έχει παραχθεί ή εισαχθεί πριν από την
ηµεροµηνία αυτή.
Άρθρο 3
Η απόφαση 2003/42/ΕΚ καταργείται αµέσως.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 29 Σεπτεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το κεφάλαιο 4 του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Η επικεφαλίδα «Τµήµα Α» παρεµβάλλεται πριν από τον τίτλο.
2. Στο µέρος VIII σηµείο ΙΙ στις κατηγορίες «Άλλο εργαστήριο παρασκευής ζωικών προϊόντων», «Κέντρα συλλογής» και «Βυρσοδεψείο», η δεύτερη γραµµή αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «Αριθµός καταχώρισης».
3. Προστίθεται το ακόλουθο τµήµα Β:
«ΤΜΗΜΑ Β
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
I. Γενικά
1. Στο παρόν τµήµα καθορίζονται οι υγειονοµικοί όροι για τη διάθεση στην αγορά και τις εισαγωγές κολλαγόνου που
προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος τµήµατος, ισχύουν οι ορισµοί του τµήµατος Α για τα “δέρµατα” και τη “δέψη”.
Ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ορισµοί:
α) ως “κολλαγόνο” νοείται το πρωτεϊνικό προϊόν που προέρχεται από δέρµατα και τένοντες ζώων, συµπεριλαµβανοµένων
των οστών µόνο στην περίπτωση των χοίρων, των πουλερικών και των ψαριών, που παρασκευάζεται µε τη µέθοδο που
περιγράφεται στο µέρος V κατωτέρω·
β) ως “κολλαγόνο που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση” νοείται το κολλαγόνο που προορίζεται για κατανάλωση
είτε ως τροφή είτε ενσωµατωµένο σε τρόφιµο ή προϊόν που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση είτε περιτυλιγµένο
σε τέτοιο τρόφιµο ή προϊόν.
3. Το κολλαγόνο που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση πρέπει να συµµορφώνεται µε τους όρους που περιέχονται στα
µέρη ΙΙ έως Χ κατωτέρω.

II. Εγκαταστάσεις παραγωγής κολλαγόνου
Το κολλαγόνο που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση προέρχεται από εγκαταστάσεις που πληρούν τους όρους του
µέρους Ι του τµήµατος Α.

III. Πρώτες ύλες και εγκαταστάσεις προµήθειας πρώτων υλών
1. Για την παραγωγή κολλαγόνου που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι ακόλουθες
πρώτες ύλες:
α) δέρµατα οικόσιτων µηρυκαστικών·
β) δέρµατα, οστά και εντόσθια χοίρων·
γ) δέρµατα και οστά πουλερικών·
δ) τένοντες·
ε) δέρµατα θηραµάτων και
στ) δέρµατα και οστά ιχθύων.
2. Απαγορεύεται η χρήση δερµάτων που υποβάλλονται σε κατεργασίες δέψης.
3. Για τις πρώτες ύλες πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
— για τις πρώτες ύλες του σηµείου 1 στοιχεία α) έως δ) ανωτέρω, οι απαιτήσεις του σηµείου 4 του µέρους ΙΙ του
τµήµατος Α,
— για τις πρώτες ύλες του σηµείου 1 στοιχείο ε) ανωτέρω, οι απαιτήσεις του σηµείου 5 του µέρους ΙΙ του τµήµατος Α,
— για τις πρώτες ύλες του σηµείου 1 στοιχεία α) έως ε) ανωτέρω, οι απαιτήσεις του σηµείου 6 του µέρους ΙΙ του τµήµατος Α, εκτός από το ότι οι πρώτες ύλες δεν πρέπει να προέρχονται από µονάδες αφαίρεσης του λίπους από οστά
µηρυκαστικών, και
— για τις πρώτες ύλες του σηµείου 1 στοιχείο στ) ανωτέρω, οι απαιτήσεις του σηµείου 7 του µέρους ΙΙ του τµήµατος
Α.
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4. Τα κέντρα συλλογής και τα βυρσοδεψεία που πρόκειται να προµηθεύσουν τις πρώτες ύλες για την παραγωγή κολλαγόνου
που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση πρέπει να έχουν εγκριθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και να έχουν καταχωρισθεί από τις αρµόδιες αρχές και να πληρούν τις απαιτήσεις του σηµείου 8 του µέρους ΙΙ του τµήµατος Α.

IV. Μεταφορά και αποθήκευση των πρώτων υλών
1. Η µεταφορά και η αποθήκευση των πρώτων υλών που προορίζονται για την παραγωγή κολλαγόνου πρέπει να γίνονται
σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ του τµήµατος Α.
2. Κατά τη µεταφορά και κατά την παράδοση στο κέντρο συλλογής, στο βυρσοδεψείο και στην εγκατάσταση µεταποίησης
κολλαγόνου, οι πρώτες ύλες πρέπει να συνοδεύονται από εµπορικό έγγραφο σύµφωνα µε το υπόδειγµα του µέρους IX
του παρόντος τµήµατος.

V. Παρασκευή κολλαγόνου
1. Το κολλαγόνο πρέπει να παράγεται µε µια διεργασία που εξασφαλίζει ότι η πρώτη ύλη υπόκειται σε επεξεργασία µε
πλύση, αναπροσαρµογή του pH µε οξέα ή αλκαλικά και στη συνέχεια εκπλύσεις µία ή δύο φορές, φιλτράρισµα και
εξώθηση, ή µε ισοδύναµη διεργασία που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή ύστερα από διαβούλευση µε την αρµόδια επιστηµονική επιτροπή.
2. Αφότου υποβληθεί στη διεργασία που αναφέρεται στο σηµείο 1 ανωτέρω, το κολλαγόνο µπορεί να υποβληθεί σε διεργασία ξήρανσης.
3. Το κολλαγόνο που δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση µπορεί να παραχθεί και να αποθηκευτεί στην ίδια εγκατάσταση µε το κολλαγόνο που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση µόνο εάν παράγεται και αποθηκεύεται υπό τις ίδιες
ακριβώς συνθήκες που ορίζονται στον παρόν τµήµα.
4. Απαγορεύεται η χρήση άλλων συντηρητικών ουσιών από αυτές που επιτρέπει η κοινοτική νοµοθεσία.

VI. Τελικά προϊόντα
Λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα, συµπεριλαµβανοµένων δοκιµασιών, για να εξασφαλιστεί ότι κάθε παρτίδα παραγωγής κολλαγόνου πληροί τα µικροβιολογικά κριτήρια και τα κριτήρια σχετικά µε τα κατάλοιπα του µέρους V του τµήµατος Α αλλά,
όπου χρειάζεται για την παραγωγή των επιθυµητών προϊόντων όπως υλικό επικάλυψης από κολλαγόνο, δεν ισχύει το όριο
περιεκτικότητας σε υγρασία και τέφρες.

VII. Συσκευασία, αποθήκευση και µεταφορά
1. Το κολλαγόνο που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση πρέπει να περιτυλίγεται, να συσκευάζεται, να αποθηκεύεται
και να µεταφέρεται µε ικανοποιητικούς όρους υγιεινής και, ιδίως, να πληροί τους όρους του σηµείου 1 του µέρους VI
του τµήµατος Α.
2. Τα περιτυλίγµατα (πρώτη συσκευασία) και οι συσκευασίες που περιέχουν κολλαγόνο πρέπει να φέρουν αναγνωριστική
σήµανση µε τα στοιχεία που απαιτούνται στην πρώτη περίπτωση του σηµείου 2 του µέρους VI του τµήµατος Α· και να
αναγράφουν “Κολλαγόνο κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση” καθώς και την ηµεροµηνία της παρασκευής και τον
αριθµό της παρτίδας.
3. Το κολλαγόνο πρέπει να συνοδεύεται κατά τη µεταφορά από εµπορικό έγγραφο, σύµφωνα µε το άρθρο 3Α παράγραφος
9 στοιχείο α) της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ, στο οποίο πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη “Κολλαγόνο κατάλληλο για ανθρώπινη
κατανάλωση” και η ηµεροµηνία της παρασκευής και ο αριθµός της παρτίδας.

VIII. Εισαγωγές από τρίτες χώρες κολλαγόνου και πρώτων υλών που προορίζονται για την παραγωγή κολλαγόνου
για ανθρώπινη κατανάλωση
1. Τα κράτη µέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές στην Κοινότητα κολλαγόνου που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση µόνο
εφόσον:
α) προέρχεται από τρίτες χώρες οι οποίες περιλαµβάνονται στον κατάλογο του µέρους ΧΙΙΙ του παραρτήµατος της απόφασης 94/278/ΕΚ της Επιτροπής (1)·
β) προέρχεται από εγκαταστάσεις που πληρούν τους όρους οι οποίοι καθορίζονται στο µέρος ΙΙ του παρόντος τµήµατος·
(1) ΕΕ L 120 της 11.5.1994, σ. 44.
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γ) έχει παραχθεί από πρώτες ύλες που πληρούν τις απαιτήσεις του µέρους ΙΙΙ και ΙV του παρόντος τµήµατος·
δ) έχει παρασκευασθεί σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στο µέρος V του παρόντος τµήµατος·
ε) ικανοποιεί τα κριτήρια του µέρους VI και τους όρους για τη συσκευασία, την αποθήκευση και τη µεταφορά που
καθορίζονται στο µέρος VII σηµείο 1 του παρόντος τµήµατος·
στ) φέρει στο περιτύλιγµα και στις συσκευασίες αναγνωριστική σήµανση µε τα στοιχεία που ορίζονται στην έκτη περίπτωση του µέρους VII σηµείο A του τµήµατος Α και
ζ) συνοδεύεται από υγειονοµικό πιστοποιητικό σύµφωνο µε το υπόδειγµα του µέρους Χ στοιχείο α) του παρόντος
τµήµατος.
2. Τα κράτη µέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές στην Κοινότητα πρώτων υλών που περιέχονται στο µέρος ΙΙΙ σηµείο 1 του
παρόντος τµήµατος για την παραγωγή κολλαγόνου που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση µόνον εφόσον:
α) προέρχεται από τρίτες χώρες που απαριθµούνται στην απόφαση 79/542/ΕΟΚ του Συµβουλίου (1) ή στην απόφαση
94/85/ΕΚ της Επιτροπής (2) ή στην απόφαση 94/86/ΕΚ της Επιτροπής (3) ή στην απόφαση 97/296/ΕΚ της Επιτροπής (4), ανάλογα µε την περίπτωση και
β) υγειονοµικό πιστοποιητικό σύµφωνο µε το υπόδειγµα του µέρους Χ στοιχείο β) του παρόντος τµήµατος συνοδεύει
κάθε αποστολή πρώτων υλών.
3. Τα υγειονοµικά πιστοποιητικά που αναφέρονται στο σηµείο 1 στοιχείο ζ) και στο σηµείο 2 στοιχείο β) ανωτέρω αποτελούνται από ένα φύλλο και συµπληρώνονται τουλάχιστον σε µία επίσηµη γλώσσα του κράτους µέλους από το οποίο η
αποστολή εισέρχεται για πρώτη φορά στην Κοινότητα και σε µία τουλάχιστον επίσηµη γλώσσα του κράτους µέλους προορισµού.
4. Η Επιτροπή µπορεί να αναγνωρίσει, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 18, ότι τα υγειονοµικά µέτρα που εφαρµόζονται από τρίτη χώρα για την παραγωγή κολλαγόνου που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, προσφέρουν εγγυήσεις
αντίστοιχες µε αυτές που εφαρµόζονται για τη διάθεσή της στην αγορά της Κοινότητας, εάν η τρίτη χώρα προσκοµίσει
αντικειµενικές αποδείξεις για το θέµα αυτό. Όταν η Επιτροπή αναγνωρίσει αυτήν την ισοδυναµία, καθορίζει σύµφωνα µε
την ίδια διαδικασία, τους όρους που διέπουν την εισαγωγή κολλαγόνου για ανθρώπινη κατανάλωση.

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L 146 της 14.6.1979, σ. 15.
L 44 της 17.2.1994, σ. 31.
L 44 της 17.2.1994, σ. 33.
L 122 της 14.5.1997, σ. 21.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Οκτωβρίου 2003
για τη διαδικασία βεβαίωσης της πιστότητας των δοµικών προϊόντων δυνάµει του άρθρου 20 παράγραφος 2 της οδηγίας 89/106/EΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά ρευστά στεγανοποιητικά καταστρωµάτων
γέφυρας
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 3483]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/722/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Η διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρο 13 παράγραφος 3
στοιχείο α) αντιστοιχεί στα συστήµατα που καθορίζονται
στην πρώτη δυνατότητα, χωρίς συνεχή επιθεώρηση, καθώς
και στη δεύτερη και στην τρίτη δυνατότητα του σηµείου 2
ii) του παραρτήµατος ΙΙΙ. Η διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο β) αντιστοιχεί στα συστήµατα που καθορίζονται στο σηµείο 2 i) του παραρτήµατος ΙΙΙ, καθώς και στην πρώτη δυνατότητα µε συνεχή επιθεώρηση, του σηµείου 2 ii) του παραρτήµατος ΙΙΙ.

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής τεχνικών
έργων,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 89/106/EΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου
1988, για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών όσον αφορά τα προϊόντα
του τοµέα των δοµικών κατασκευών (1), όπως τροποποιήθηκε από
την οδηγία 93/68/EΟΚ (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Για τη βεβαίωση της πιστότητας η Επιτροπή καλείται να επιλέξει, µεταξύ των δύο διαδικασιών βάσει του άρθρου 13
παράγραφος 3 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ, την εκάστοτε
λιγότερο δαπανηρή διαδικασία που ανταποκρίνεται στους
όρους ασφαλείας. Πρέπει δηλαδή να αποφασίσει κατά πόσον
η ύπαρξη ενός συστήµατος ελέγχου της παραγωγής στο
εργοστάσιο µε ευθύνη του κατασκευαστή αποτελεί αναγκαία
και ικανή προϋπόθεση για τη βεβαίωση της πιστότητας συγκεκριµένου προϊόντος ή ικανή προϋπόθεση για τη βεβαίωση
της πιστότητας συγκεκριµένου προϊόντος ή οικογένειας
προϊόντων, ή κατά πόσον, για λόγους που συνδέονται µε
την τήρηση των αναφερόµενων στο άρθρο 13 παράγραφος
4 κριτηρίων, απαιτείται η παρέµβαση αναγνωρισµένου οργανισµού πιστοποίησης.
Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 4 στις εντολές και
στις τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να αναφέρεται η διαδικασία που καθορίζεται µε αυτό τον τρόπο. Είναι εποµένως
επιθυµητό να προσδιορίζονται τα προϊόντα ή η οικογένεια
προϊόντων που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές.
Οι δύο διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 περιγράφονται αναλυτικά στο παράρτηµα ΙΙΙ της
οδηγίας 89/106/ΕΟΚ. Εποµένως, είναι αναγκαίο να προσδιορίζονται µε σαφήνεια οι µέθοδοι βάσει των οποίων θα
πρέπει να εφαρµόζονται οι δύο διαδικασίες, µέσω αναφοράς
στο παράρτηµα ΙΙΙ, για κάθε προϊόν ή οικογένεια προϊόντων,
εφόσον στο παράρτηµα ΙΙΙ παρέχεται προτεραιότητα σε
ορισµένα συστήµατα.

(1) ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 12.
(2) ΕΕ L 220 της 30.8.1993, σ. 1.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η πιστότητα των προϊόντων και των οικογενειών προϊόντων που
αναφέρονται στο παράρτηµα Ι βεβαιώνεται µε διαδικασία κατά την
οποία, πέραν του συστήµατος ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο
µε ευθύνη του κατασκευαστή, παρεµβαίνει αναγνωρισµένος οργανισµός πιστοποίησης στην αξιολόγηση και επιθεώρηση του ελέγχου
παραγωγής.
Άρθρο 2
Η διαδικασία βεβαίωσης της πιστότητας που προβλέπεται στο
παράρτηµα ΙΙ προσδιορίζεται στις σχετικές ευρωπαϊκές τεχνικές
εγκρίσεις.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 6 Οκτωβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Ρευστά στεγανοποιητικά καταστρωµάτων γέφυρας
— Για χρήση απoκλειστικά σε καταστρώµατα γέφυρας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Ρευστά στεγανοποιητικά καταστρωµάτων γέφυρας
Συστήµατα βεβαίωσης της πιστότητας
Για το (τα) προϊόν(-τα) και την (τις) προβλεπόµενη(-ες) χρήση(-εις) που απαριθµούνται κατωτέρω, καλείται ο ΕΟΤΕ να προσδιορίσει το (τα) ακόλουθο(-α) σύστηµα(-τα) βεβαίωσης της πιστότητας στη σχετική κατευθυντήρια γραµµή για ευρωπαϊκές τεχνικές
εγκρίσεις:
Προϊόν(-τα)

Ρευστά στεγανοποιητικά καταστρωµάτων γέφυρας

Προβλεπόµενη(-ες) χρήση(-εις)

Απoκλειστικά σε καταστρώµατα γέφυρας

Επίπεδο(-α) ή κλάση(-εις)
(αντίδραση στη φωτιά)

Σύστηµα (συστήµατα) βεβαίωσης
της πιστότητας

—

2+

Σύστηµα 2+: Βλέπε οδηγία 89/106/EΟΚ παράρτηµα III στοιχείο 2 ii), πρώτη δυνατότητα, περιλαµβανοµένης και της πιστοποίησης του ελέγχου
παραγωγής στο εργοστάσιο από εγκεκριµένο φορέα, µε βάση τόσο την αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο, όσο και τη συνεχή επιθεώρηση, αξιολόγηση και αναγνώριση του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο.

Οι προδιαγραφές για το σύστηµα θα πρέπει να καθιστούν δυνατή την εφαρµογή του ακόµα και όταν δεν απαιτείται προσδιορισµός των επιδόσεων για ένα συγκεκριµένο χαρακτηριστικό, επειδή τουλάχιστον ένα κράτος µέλος δεν προβλέπει καµία νοµική
απαίτηση για το εν λόγω χαρακτηριστικό (βλέπε άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ και, κατά περίπτωση, ρήτρα
1.2.3 των ερµηνευτικών εγγράφων). Στις περιπτώσεις αυτές η επαλήθευση του εν λόγω χαρακτηριστικού δεν πρέπει να επιβάλλεται στον κατασκευαστή εάν δεν επιθυµεί ο ίδιος να δηλώσει τις σχετικές επιδόσεις του προϊόντος.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Σεπτεµβρίου 2003
για την ισχύ ορισµένων δεσµευτικών δασµολογικών πληροφοριών
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 3517]
(Το κείµενο στην αγγλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)

(2003/723/ΕΚ)
(3)

Η εν λόγω δεσµευτική δασµολογική πληροφορία παύει να
ισχύει. Η τελωνειακή διοίκηση η οποία εξέδωσε την πληροφορία αυτή θα πρέπει, εποµένως, να την ανακαλέσει το συντοµότερο δυνατό και να ενηµερώσει σχετικά την Επιτροπή.

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(4)

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού
κώδικα (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2700/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 5 στοιχείο α) σηµείο
iii) και το άρθρο 248,

Σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 6 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, ο δικαιούχος δεσµευτικής δασµολογικής πληροφορίας η οποία έχει παύσει να ισχύει µπορεί να
συνεχίσει να την χρησιµοποιεί για ένα ορισµένο χρονικό
διάστηµα, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 14 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τη θέσπιση διατάξεων εφαρµογής του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού
τελωνειακού κώδικα (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1335/2003 (4), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Η δεσµευτική δασµολογική πληροφορία που αναφέρεται στο
παράρτηµα είναι αντικρουόµενη µε άλλες δεσµευτικές
δασµολογικές πληροφορίες, και η δασµολογική κατάταξη
που περιέχει δεν είναι σύµφωνη µε τους γενικούς κανόνες
για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας που
περιλαµβάνονται στο πρώτο µέρος τίτλος Ι τµήµα Α του
παραρτήµατος Ι του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του
Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασµολογική
και στατιστική ονοµατολογία και το κοινό δασµολόγιο (5),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2176/2002 της Επιτροπής (6).

(1)

Η δεσµευτική δασµολογική πληροφορία που αναφέρεται στο
παράρτηµα αφορά είδος κατασκευασµένο από υφασµένες
λουρίδες από πολυαιθυλένιο, µε πλάτος που δεν υπερβαίνει
τα 5 mm και µε επίχριση και στις δύο του όψεις, η οποία
φαίνεται µε γυµνό µάτι. Το είδος αυτό πρέπει εποµένως να
υπαχθεί στην κλάση 3926, σύµφωνα µε τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, καθώς και τη σηµείωση 2 στοιχείο α) σηµείο 3 του
κεφαλαίου 59.

(2)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

302 της
311 της
253 της
187 της
256 της
331 της

19.10.1992, σ. 1.
12.12.2000, σ. 17.
11.10.1993, σ. 1.
26.7.2003, σ. 16.
7.9.1987, σ. 1.
7.12.2002, σ. 3.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
1. Η δεσµευτική δασµολογική πληροφορία που αναφέρεται στη
στήλη 1 του πίνακα του παραρτήµατος, η οποία εκδόθηκε από τις
τελωνειακές αρχές που αναφέρονται στη στήλη 2 για τη δασµολογική κατάταξη που σηµειώνεται στη στήλη 3, παύει να ισχύει.
2. Οι τελωνειακές αρχές που αναφέρονται στη στήλη 2 ανακαλούν τη δεσµευτική δασµολογική πληροφορία που αναφέρεται στη
στήλη 1 το συντοµότερο δυνατό και οπωσδήποτε το αργότερο
δέκα ηµέρες µετά από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης.
3. Η τελωνειακή αρχή η οποία ανακαλεί τη δεσµευτική δασµολογική πληροφορία προβαίνει σε σχετική κοινοποίηση προς την
Επιτροπή.

Άρθρο 2
Η δεσµευτική δασµολογική πληροφορία που αναφέρεται στο
παράρτηµα µπορεί να συνεχίσει να χρησιµοποιείται σύµφωνα µε το
άρθρο 12 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92
για ορισµένο χρονικό διάστηµα, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 14 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2454/93.
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Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας.
Βρυξέλλες, 30 Σεπτεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθ. 1

∆εσµευτική ∆ασµολογική
Πληροφορία
(αναφορά)

Τελωνειακή αρχή

∆ασµολογική κατάταξη

1

2

3

UK 103189888

H.M. Customs & Excise
Southend-on-Sea
Ηνωµένο Βασίλειο

6306 12 00
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Οκτωβρίου 2003
για τη χορήγηση προσωρινής παρέκκλισης από την οδηγία 82/894/ΕΟΚ σχετικά µε τη συχνότητα κοινοποίησης των κύριων εστιών σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 3561]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/724/ΕΚ)
ρεύουσες εστίες φαίνεται ότι αρκεί. Εποµένως, είναι δυνατόν
να διατηρηθεί µια προσωρινή παρέκκλιση για τα κράτη µέλη,
η οποία να επιτρέπει την κοινοποίηση στην Επιτροπή των
κύριων εστιών ΣΕΒ σε εβδοµαδιαία βάση.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 82/894/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου
1982, για την κοινοποίηση των ασθενειών των ζώων µέσα στην Κοινότητα (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 807/2003 (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η οδηγία 82/894/ΕΟΚ ορίζει τους κανόνες για την κοινοποίηση των εστιών ορισµένων ασθενειών των ζώων, συµπεριλαµβανοµένης της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των
βοοειδών («ΣΕΒ»), στην Κοινότητα. Η οδηγία αυτή προβλέπει
ότι τα κράτη µέλη πρέπει να κοινοποιούν τις κύριες εστίες
ΣΕΒ τόσο στην Επιτροπή όσο και στα άλλα κράτη µέλη
εντός 24 ωρών. Η οδηγία 82/894/ΕΟΚ προβλέπει επίσης
ότι οι δευτερεύουσες εστίες ΣΕΒ πρέπει να κοινοποιούνται
στην Επιτροπή κάθε εβδοµάδα.
Με διάφορες αποφάσεις της Επιτροπής, η τελευταία των
οποίων ήταν η απόφαση 98/12/ΕΚ (3), χορηγούνται στα
κράτη µέλη προσωρινές παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις της
οδηγίας 82/894/ΕΟΚ σχετικά µε την κοινοποίηση των
κύριων εστιών της ΣΕΒ εντός 24 ωρών. Η προσωρινή
παρέκκλιση που χορηγήθηκε µε την απόφαση 98/12/ΕΚ
προβλέπει ότι όλες οι εστίες ΣΕΒ πρέπει να κοινοποιούνται
στην Επιτροπή κάθε εβδοµάδα.
Εστίες ΣΕΒ εξακολουθούν να εµφανίζονται στην Κοινότητα.
Με βάση την εµπειρία που έχει αποκτηθεί, η εβδοµαδιαία
αναφορά των εστιών ΣΕΒ που προβλέπεται για τις δευτε-

(1) ΕΕ L 378 της 31.12.1982, σ. 58.
(2) ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 36.
(3) ΕΕ L 4 της 8.1.1998, σ. 63.

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 82/
894/ΕΟΚ, όλες οι εστίες σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των
βοοειδών κοινοποιούνται έως την 31η ∆εκεµβρίου 2007 σύµφωνα
µε το άρθρο 4 της οδηγίας αυτής.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/725/∆ΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 2ας Οκτωβρίου 2003
που τροποποιεί το άρθρο 40 παράγραφοι 1 και 7 της σύµβασης για την εφαρµογή της συµφωνίας του
Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 σχετικά µε τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 32 και
το άρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχείο γ,
την πρωτοβουλία του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της
Ισπανίας και της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Θα πρέπει να τροποποιηθούν οι περί διασυνοριακής παρακολούθησης διατάξεις της σύµβασης εφαρµογής της συµφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 σχετικά µε τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα (1) και να
διευρυνθεί το πεδίο εφαρµογής αυτών µε σκοπό την επιτυχέστερη έκβαση των δικαστικών ερευνών, ιδίως εκείνων που
αφορούν αδικήµατα συνδεόµενα µε το οργανωµένο
έγκληµα.

(2)

Το Ηνωµένο Βασίλειο συµµετέχει στην παρούσα απόφαση,
σύµφωνα µε το άρθρο 5 του πρωτοκόλλου για την ενσωµάτωση του κεκτηµένου του Σένγκεν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επισυνάπτεται στη συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και µε τις διατάξεις του άρθρου 8
παράγραφος 2 της απόφασης 2000/365/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, σχετικά µε το αίτηµα του
Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου
Ιρλανδίας να συµµετέχει σε ορισµένες από τις διατάξεις του
κεκτηµένου Σένγκεν (2).

(3)

Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, η παρούσα απόφαση αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτηµένου
Σένγκεν κατά την έννοια της συµφωνίας που έχει συναφθεί
από το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη ∆ηµοκρατία
της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας για τη
σύνδεση των δύο αυτών κρατών µε την υλοποίηση, την
εφαρµογή και την ανάπτυξη του κεκτηµένου Σένγκεν, που
εµπίπτει στον τοµέα που αναφέρει το άρθρο 1 σηµείο Η της
απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου
1999, σχετικά µε ορισµένες λεπτοµέρειες εφαρµογής της
συµφωνίας (3),

(1) ΕΕ L 239 της 22.9.2000, σ. 19.
(2) ΕΕ L 131 της 1.6.2000, σ. 43.
(3) ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 31.

Άρθρο 1
Οι διατάξεις του άρθρου 40 της σύµβασης για την εφαρµογή της
συµφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 σχετικά µε τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα τροποποιούνται
ως εξής:
1. στην παράγραφο 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
«1. Τα όργανα ενός κράτους µέλους τα οποία, στα πλαίσια
δικαστικής έρευνας, παρακολουθούν στο έδαφός τους πρόσωπο
ύποπτο συµµετοχής σε αξιόποινη πράξη που µπορεί να οδηγήσει
σε έκδοση ή, ως απαραίτητο µέρος της διερεύνησης ποινικού
αδικήµατος, ένα πρόσωπο για το οποίο υπάρχουν σοβαροί
λόγοι να πιστεύεται ότι µπορεί να συµβάλει στη διαπίστωση της
ταυτότητας ή τον εντοπισµό του προαναφερθέντος υπόπτου,
µπορούν να συνεχίσουν την παρακολούθηση αυτή στο έδαφος
άλλου κράτους µέλους, εάν το τελευταίο έχει επιτρέψει τη διασυνοριακή παρακολούθηση βάσει προηγουµένης αιτήσεως συνδροµής, δεόντως αιτιολογηµένης. Η άδεια µπορεί να εξαρτηθεί
από όρους.»
2. η παράγραφος 7 τροποποιείται ως εξής:
α) στην τρίτη περίπτωση, ο όρος «βιασµός» αντικαθίσταται από
τη φράση «σοβαρά εγκλήµατα σεξουαλικού χαρακτήρα»·
β) στην πέµπτη περίπτωση, ο όρος «παραχάραξη» αντικαθίσταται
από τη φράση «πλαστογραφία και παραχάραξη µέσων
πληρωµής»·
γ) προστίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
«— διακεκριµένη απάτη,
— λαθρεµπορία αλλοδαπών,
— νοµιµοποίηση εσόδων προερχοµένων από εγκληµατικές
δραστηριότητες,
— παράνοµη διακίνηση πυρηνικών και ραδιενεργών
ουσιών,
— συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση όπως αναφέρεται
στην κοινή δράση 98/733/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της
21ης ∆εκεµβρίου 1998, σχετικά µε αξιόποινο της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση στα κράτη µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,
— τροµοκρατικά αδικήµατα όπως τα αναφέρει η απόφαση
πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 13ης
Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας.»
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Άρθρο 2
1.

Η παρούσα απόφαση δεν δεσµεύει την Ιρλανδία.

2.

Η παρούσα απόφαση δεν εφαρµόζεται στο Γιβραλτάρ.

3.
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στις Αγγλονορµανδικές Νήσους υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1
του άρθρου 5 της απόφασης 2000/365/ΕΚ.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσµατα την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. PISANU

