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στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισµένης χρονικής ισχύος.
Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί µε µαύρα στοιχεία και επισηµαίνονται µε αστερίσκο.
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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1790/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 13ης 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 14 Οκτωβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 13 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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 13ης 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
096
204
999

97,8
93,4
110,4
67,7
60,8
146,9
96,2

0707 00 05

052
999

97,2
97,2

0709 90 70

052
999

103,3
103,3

0805 50 10

052
388
524
528
999

78,6
60,7
65,6
55,0
65,0

0806 10 10

052
508
999

103,8
301,7
202,8

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
388
400
508
512
720
800
804
999

38,7
72,5
51,7
108,4
36,1
48,9
184,7
105,8
80,8

0808 20 50

052
064
388
720
999

105,4
48,7
170,0
85,2
102,3

1

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της 16.10.2001, σ. 6). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1791/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 13ης Οκτωβρίου 2003
για χορήγηση σιτηρών ως επισιτιστική βοήθεια
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1292/96 του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1996, σχετικά µε την πολιτική και τη διαχείριση της επισιτιστικής βοήθειας και των ειδικών δράσεων στήριξης για την επισιτιστική βοήθεια (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1726/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο προαναφερθείς κανονισµός καταρτίζει τον κατάλογο των
χωρών και των οργανισµών που ενδέχεται να λάβουν κοινοτική βοήθεια και καθορίζει τα γενικά κριτήρια σχετικά µε τη
µεταφορά της επισιτιστικής βοήθειας µετά το στάδιο fob.

(2)

Μετά από πολλές αποφάσεις σχετικά µε τη χορήγηση επισιτιστικής βοήθειας, η Επιτροπή χορήγησε σιτηρά σε ορισµένους δικαιούχους.

(3)

Οι παραδόσεις αυτές πρέπει να πραγµατοποιηθούν σύµφωνα
µε τους κανόνες που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2519/97 της Επιτροπής, της 16ης ∆εκεµβρίου 1997,
για τις γενικές διατάξεις κινητοποίησης προϊόντων που χορηγούνται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1292/96 του

Συµβουλίου για την κοινοτική επισιτιστική βοήθεια (3). Είναι
αναγκαίο να οριστούν επακριβώς οι προθεσµίες και οι όροι
χορήγησης καθώς και να καθοριστούν οι δαπάνες που
προκύπτουν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Πραγµατοποιείται, µε βάση την κοινοτική επισιτιστική βοήθεια,
συγκέντρωση σιτηρών στην Κοινότητα, προκειµένου να τα
προµηθευτούν οι δικαιούχοι που αναφέρονται στο παράρτηµα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2519/97 και
τους όρους που αναφέρονται στο παράρτηµα.
Θεωρείται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση όλων των εφαρµοζοµένων
γενικών και ειδικών όρων και τους έχει αποδεχθεί. Κάθε άλλος όρος
ή επιφύλαξη που περιλαµβάνονται στην προσφορά του θεωρούνται
ως µη εγγεγραµµένοι.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 166 της 5.7.1996, σ. 1.
(2) ΕΕ L 234 της 1.9.2001, σ. 10.

(3) ΕΕ L 346 της 17.12.1997, σ. 23.

L 262/4

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΤΙ∆Α Α
1. ∆ράση υπ' αριθ.: 10/03
2. ∆ικαιούχος (2): EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland· τηλ.: (31-70) 33 05 757· φαξ: 36 41 701·
τέλεξ: 30960 EURON NL
3. Αντιπρόσωπος του δικαιούχου: να καθοριστεί από το δικαιούχο
4. Χώρα προορισµού: Αϊτή
5. Προϊόν προς κινητοποίηση: άλευρο µαλακού σίτου
6. Συνολική καθαρή ποσότητα (σε τόνους): 220
7. Αριθµός παρτίδων: 1
8. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του προϊόντος (3) (5): Βλέπε ΕΕ C 312 της 31.10.2000, σ. 1 [Α.10]
9. Συσκευασία (7) (8): βλέπε ΕΕ C 267 της 13.9.1996, σ. 1 [2.2. Α.1.δ, 2.δ + B.4]
10. Επισήµανση και σήµανση (6): βλέπε ΕΕ C 114 της 29.4.1991, σ. 1 [II.Β.3]
— Γλώσσα που πρέπει να χρησιµοποιηθεί για τη σήµανση: γαλλική
— Συµπληρωµατικές µνείες: —
11. Τρόπος κινητοποίησης του προϊόντος: κοινοτική αγορά
12. Προβλεπόµενο στάδιο παράδοσης (9): παράδοση στο λιµάνι φόρτωσης
13. Εναλλακτικό στάδιο παράδοσης: —
14. α) λιµένας φόρτωσης: —
β) διεύθυνση φόρτωσης: —
15. Λιµένας εκφόρτωσης: —
16. Τόπος προορισµού:
— λιµένας ή αποθήκη διαµετακόµισης: —
— διαδροµή χερσαίας µεταφοράς: —
17. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης στο προβλεπόµενο στάδιο:
— 1η προθεσµία: 17.11 — 7.12.2003
— 2η προθεσµία: 1-21.12.2003
18. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης στο εναλλακτικό στάδιο:
— 1η προθεσµία: —
— 2η προθεσµία: —
19. Προθεσµία για την υποβολή των προσφορών έως τις 12 το µεσηµέρι (ώρα Βρυξελλών):
— 1η προθεσµία: 28.10.2003
— 2η προθεσµία: 11.11.2003
20. Ποσό της εγγύησης στο διαγωνισµό: 5 EUR ανά τόνο
21. ∆ιεύθυνση για την αποστολή των προσφορών και των εγγυήσεων συµµετοχής (1): M. Vestergaard, Commission
européenne· Bureau: L 130 7/46, B-1049 Bruxelles· φαξ: (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. Επιστροφή κατά την εξαγωγή (4): επιστροφή που εφαρµόζεται στις 8.10.2003, όπως καθορίστηκε από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1704/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 243 της 27.9.2003, σ. 82)

14.10.2003

14.10.2003
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΑΡΤΙ∆Α B

1. ∆ράση υπ' αριθ.: 11/03
2. ∆ικαιούχος (2): EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland· τηλ.: (31-70) 33 05 767· φαξ: 36 41 701·
τέλεξ: 30960 EURON NL
3. Αντιπρόσωπος του δικαιούχου: να καθοριστεί από το δικαιούχο
4. Χώρα προορισµού: Αϊτή
5. Προϊόν προς κινητοποίηση: λευκασµένο ρύζι (κωδικός προϊόντος 1006 30 96 9900 ή 1006 30 98 9900)
6. Συνολική καθαρή ποσότητα (σε τόνους): 1 320
7. Αριθµός παρτίδων: 1
8. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του προϊόντος (3) (5): Βλέπε ΕΕ C 312 της 31.10.2000, σ. 1 [Α.7]
9. Συσκευασία (7) (8): βλέπε ΕΕ C 267 της 13.9.1996, σ. 1 [1.0 Α.1.γ, 2.γ + B.6]
10. Επισήµανση και σήµανση (6): βλέπε ΕΕ C 114 της 29.4.1991, σ. 1 [II.Α.3]
— Γλώσσα που πρέπει να χρησιµοποιηθεί για τη σήµανση: γαλλική
— Συµπληρωµατικές µνείες: —
11. Τρόπος κινητοποίησης του προϊόντος: κοινοτική αγορά
12. Προβλεπόµενο στάδιο παράδοσης (9): παράδοση στο λιµάνι φόρτωσης
13. Εναλλακτικό στάδιο παράδοσης: —
14. α) λιµένας φόρτωσης: —
β) διεύθυνση φόρτωσης: —
15. Λιµένας εκφόρτωσης: —
16. Τόπος προορισµού:
— λιµένας ή αποθήκη διαµετακόµισης: —
— διαδροµή χερσαίας µεταφοράς: —
17. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης στο προβλεπόµενο στάδιο:
— 1η προθεσµία: 17.11 — 7.12.2003
— 2η προθεσµία: 1-21.12.2003
18. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης στο εναλλακτικό στάδιο:
— 1η προθεσµία: —
— 2η προθεσµία: —
19. Προθεσµία για την υποβολή των προσφορών έως τις 12 το µεσηµέρι (ώρα Βρυξελλών):
— 1η προθεσµία: 28.10.2003
— 2η προθεσµία: 11.11.2003
20. Ποσό της εγγύησης στο διαγωνισµό: 5 EUR ανά τόνο
21. ∆ιεύθυνση για την αποστολή των προσφορών και των εγγυήσεων συµµετοχής (1): M. Vestergaard, Commission
européenne· Bureau: L 130 7/46, B-1049 Bruxelles· φαξ: (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. Επιστροφή κατά την εξαγωγή (4): επιστροφή που εφαρµόζεται στις 8.10.2003, όπως καθορίστηκε από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1704/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 243 της 27.9.2003, σ. 82)
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Σηµειώσεις:
(1) Συµπληρωµατικές πληροφορίες: Torben Vestergaard [τηλ.: (32-2) 299 30 50· φαξ: (32-2) 296 20 05].
(2) Ο ανάδοχος έρχεται σε επαφή µε το δικαιούχο ή τον αντιπρόσωπό του το ταχύτερο, για να καθορισθούν τα έγγραφα που
είναι αναγκαία για την αποστολή.
(3) Ο ανάδοχος χορηγεί στο δικαιούχο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από επίσηµη αρχή και βεβαιώνει ότι δεν έχει σηµειωθεί
υπέρβαση, στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, των ισχυουσών προδιαγραφών του προς παράδοση προϊόντος σχετικά µε τη
ραδιενεργό ακτινοβολία. Το πιστοποιητικό ραδιενέργειας πρέπει να αναφέρει την περιεκτικότητα σε καίσιο 134 και 137 και
ιώδιο 131.
(4) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2298/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 308 της 27.11.2001, σ. 16) εφαρµόζεται όσον αφορά την επιστροφή κατά την εξαγωγή. Η ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 2 του προαναφερθέντος κανονισµού είναι εκείνη που
αναφέρεται στο άρθρο 22 του παρόντος παραρτήµατος.
(5) Ο ανάδοχος διαβιβάζει στο δικαιούχο ή στον αντιπρόσωπό του, κατά την παράδοση, το ακόλουθο έγγραφο:
— φυτοϋγειονοµικό πιστοποιητικό.
(6) Κατά παρέκκλιση από την ΕΕ C 114 της 29.4.1991, το κείµενο του σηµείου ΙΙ.Α.3.γ) ή του σηµείου ΙΙ.Β.3.γ) αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείµενο: «τη µνεία “Ευρωπαϊκή Κοινότητα”».
(7) Σε περίπτωση ενδεχόµενης επανασυσκευασίας σε σάκους ο ανάδοχος θα πρέπει να προµηθεύσει 1 % των κενών σάκων της
ίδιας ποιότητας µε αυτούς που περιέχουν το εµπόρευµα µε την επιγραφή που ακολουθείται από ένα «R» κεφαλαίο.
(8) Η φόρτωση πρέπει να γίνεται σε εµπορευµατοκιβώτια των 20 ποδών, µε όρους FCL/FCL.
Ο ανάδοχος αναλαµβάνει τη δαπάνη στοιβάξεως των εµπορευµατοκιβωτίων στο σταθµό των εµπορευµατοκιβωτίων στο
λιµάνι φορτώσεως. Ο δικαιούχος αναλαµβάνει τις δαπάνες µεταγενέστερων φορτώσεων, συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης
αναλήψεως των εµπορευµατοκιβωτίων από το σταθµό των εµπορευµατοκιβωτίων.
Ο ανάδοχος υποβάλλει στον παραλαµβάνοντα πλήρη κατάλογο του περιεχοµένου κάθε εµπορευµατοκιβωτίου, διευκρινίζοντας τον αριθµό σάκων που αντιστοιχούν σε κάθε αριθµό δράσης, όπως καθορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισµού.
Ο ανάδοχος οφείλει να σφραγίσει κάθε εµπορευµατοκιβώτιο µε αριθµηµένο σύστηµα σφράγισης, (ONESEAL, SYSKO, Locktainer 180 ή παρόµοιες σφραγίδες υψηλής ασφαλείας) του οποίου ο αριθµός πρέπει να δίδεται στον αντιπρόσωπο του
δικαιούχου.
(9) Εφιστάται η προσοχή του προσφέροντος στο άρθρο 7 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2519/97.

Για να µπορέσει η Επιτροπή να χορηγήσει τη σύµβαση προµήθειας είναι απαραίτητες ορισµένες πληροφορίες σχετικά µε τον ενδιαφερόµενο
προσφέροντα (ιδίως ο τραπεζικός λογαριασµός που θα πιστωθεί). Οι πληφορορίες αυτές περιλαµβάνονται σε έντυπο που είναι διαθέσιµο στο
∆ιαδίκτυο στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
http://europa.eu.int/comm/budget/execution/ftiers_fr.htm
Σε περίπτωση έλλειψης των εν λόγω πληροφοριών, ο προσφέρων που έχει ορισθεί προµηθευτής δεν µπορεί να επικαλεσθεί την προθεσµία για
την κοινοποίηση των πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2519/97.
Οι προσφέροντες καλούνται, εποµένως, να υποβάλουν τις προσφορές τους µαζί µε το εν λόγω έντυπο, αφού το συµπληρώσουν δεόντως.

14.10.2003

14.10.2003

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 262/7

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1792/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 13ης Οκτωβρίου 2003
για χορήγηση φυτικού ελαίου ως επισιτιστική βοήθεια
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1292/96 του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1996, σχετικά µε την πολιτική και τη διαχείριση της επισιτιστικής βοήθειας και των ειδικών δράσεων στήριξης για την επισιτιστική βοήθεια (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1726/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο προαναφερθείς κανονισµός καταρτίζει τον κατάλογο των
χωρών και των οργανισµών που ενδέχεται να λάβουν κοινοτική βοήθεια και καθορίζει τα γενικά κριτήρια σχετικά µε τη
µεταφορά της επισιτιστικής βοήθειας µετά το στάδιο fob.

(2)

Μετά από πολλές αποφάσεις σχετικά µε τη χορήγηση επισιτιστικής βοήθειας, η Επιτροπή χορήγησε φυτικό έλαιο σε
ορισµένους δικαιούχους.

(3)

Οι παραδόσεις αυτές πρέπει να πραγµατοποιηθούν σύµφωνα
µε τους κανόνες που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2519/97 της Επιτροπής, της 16ης ∆εκεµβρίου 1997,
για τις γενικές διατάξεις κινητοποίησης προϊόντων που χορηγούνται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1292/96 του
Συµβουλίου για την κοινοτική επισιτιστική βοήθεια (3). Είναι
αναγκαίο να οριστούν επακριβώς οι προθεσµίες και οι όροι
χορήγησης για να καθοριστούν οι δαπάνες που προκύπτουν.

(4)

Όσον αφορά µία δεδοµένη παρτίδα για να εξασφαλισθεί η
υλοποίηση των προµηθειών πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα για τους προσφέροντες να συγκεντρώνουν είτε
κραµβέλαιο είτε ηλιέλαιο. Η προµήθεια κάθε παρτίδας
πρέπει να κατακυρώνεται στην ευνοϊκότερη προσφορά,

Άρθρο 1
Πραγµατοποιείται, µε βάση την κοινοτική επισιτιστική βοήθεια,
συγκέντρωση φυτικού ελαίου στην Κοινότητα, προκειµένου να το
προµηθευτούν οι δικαιούχοι που αναφέρονται στο παράρτηµα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2519/97 και
τους όρους που αναφέρονται στο παράρτηµα.
Η προµήθεια περιλαµβάνει τη συγκέντρωση του φυτικού ελαίου το
οποίο παράγεται στην Κοινότητα. Η συγκέντρωση δεν µπορεί να
αφορά προϊόν που παρασκευάζεται ή/και συσκευάζεται υπό το
καθεστώς της τελειοποιήσεως για επανεξαγωγή.
Οι προσφορές πρέπει να αφορούν είτε κραµβέλαιο είτε ηλιέλαιο.
Επί ποινή απορρίψεως, κάθε προσφορά πρέπει να αναφέρει σαφώς
το είδος του φυτικού ελαίου στο οποίο αναφέρεται.
Θεωρείται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση όλων των εφαρµοζοµένων
γενικών και ειδικών όρων και τους έχει αποδεχθεί. Κάθε άλλος όρος
ή επιφύλαξη που περιλαµβάνονται στην προσφορά του θεωρούνται
ως µη εγγεγραµµένοι.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 166 της 5.7.1996, σ. 1.
(2) ΕΕ L 234 της 1.9.2001, σ. 10.
(3) ΕΕ L 346 της 17.12.1997, σ. 23.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΤΙ∆Α Α
1. ∆ράσεις υπ' αριθ.: 8/03 (A1)· 15/03 (Α2)
2. ∆ικαιούχος (2): EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland· τηλ.: (31-70) 33 05 757· φαξ: 36 41 701·
τέλεξ: 30960 EURON NL
3. Αντιπρόσωπος του δικαιούχου: να καθορισθεί από το δικαιούχο
4. Χώρα προορισµού: Α1: Αϊτή· Α2: Νίγηρ·
5. Προϊόν προς κινητοποίηση: είτε εξευγενισµένο κραµβέλαιο, είτε εξευγενισµένο ηλιέλαιο
6. Συνολική καθαρή ποσότητα (σε τόνους): 276
7. Αριθµός παρτίδων: µία σε δύο µέρη (Α1: 326 τόνοι· Α2: 45 τόνοι)
8. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του προϊόντος (3) (4) (6): βλέπε ΕΕ C 312 της 31.10.2000, σ. 1 [∆.1 ή ∆.2]
9. Συσκευασία (7): βλέπε ΕΕ C 267 της 13.9.1996, σ. 1 [10.8 Α, Β και Γ.2]
Βάρος κενού δοχείου: τουλάχιστον 135 g
10. Επισήµανση και σήµανση (5): βλέπε ΕΕ C 114 της 29.4.1991, σ. 1 [III.Α.3]
— Γλώσσα που πρέπει να χρησιµοποιηθεί για τη σήµανση: γαλλική
— Συµπληρωµατικές µνείες: —
11. Τρόπος κινητοποίησης του προϊόντος: κοινοτική αγορά.
Η συγκέντρωση δεν µπορεί να αφορά προϊόν που παρασκευάζεται ή/και συσκευάζεται υπό το καθεστώς της τελειοποιήσεως
για επανεξαγωγή
12. Προβλεπόµενο στάδιο παράδοσης (8): παράδοση στο λιµάνι φόρτωσης
13. Εναλλακτικό στάδιο παράδοσης: —
14. α) λιµένας φόρτωσης: —
β) διεύθυνση φόρτωσης: —
15. Λιµένας εκφόρτωσης: —
16. Τόπος προορισµού:
— λιµένας ή αποθήκη διαµετακόµισης: —
— διαδροµή χερσαίας µεταφοράς: —
17. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης στο προβλεπόµενο στάδιο:
— 1η προθεσµία: 17.11 — 7.12.2003
— 2η προθεσµία: 1-21.12.2003
18. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης στο εναλλακτικό στάδιο:
— 1η προθεσµία: —
— 2η προθεσµία: —
19. Προθεσµία για την υποβολή των προσφορών έως τις 12 το µεσηµέρι (ώρα Βρυξελλών):
— 1η προθεσµία: 28.10.2003
— 2η προθεσµία: 11.11.2003
20. Ποσό της εγγύησης συµµετοχής στο διαγωνισµό: 15 EUR ανά τόνο
21. ∆ιεύθυνση για την αποστολή των προσφορών και των εγγυήσεων συµµετοχής (1): M. Vestergaard, Commission
européenne, Bureau: L 130 7/46, B-1049 Bruxelles/Brussel· φαξ: (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. Επιστροφή κατά την εξαγωγή: —
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Σηµειώσεις:
(1) Συµπληρωµατικές πληροφορίες: Torben Vestergaard [τηλ.: (32-2) 299 30 50· φαξ: (32-2) 296 20 05].
(2) Ο ανάδοχος έρχεται σε επαφή µε το δικαιούχο ή τον αντιπρόσωπό του το ταχύτερο δυνατό, για να καθορισθούν τα έγγραφα
που είναι αναγκαία για την αποστολή.
(3) Ο ανάδοχος χορηγεί στο δικαιούχο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από επίσηµη αρχή και βεβαιώνει ότι δεν έχει σηµειωθεί
υπέρβαση, στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, των ισχυουσών προδιαγραφών του προς παράδοση προϊόντος σχετικά µε τη
ραδιενεργό ακτινοβολία. Το πιστοποιητικό ραδιενέργειας πρέπει να αναφέρει την περιεκτικότητα σε καίσιο 134 και 137 και
ιώδιο 131.
(4) Ο ανάδοχος διαβιβάζει στο δικαιούχο ή στον αντιπρόσωπό του, κατά την παράδοση, το ακόλουθο έγγραφο:
— υγειονοµικό πιστοποιητικό.
( ) Κατά παρέκκλιση από την ΕΕ C 114 της 29.4.1991, το κείµενο του σηµείου III.Α3.γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο: «τη µνεία “Ευρωπαϊκή Κοινότητα”».
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Η αποτύπωση στα δοχεία πρέπει να γίνεται µε επίθεση ετικέτας.
(6) Επί ποινή απορρίψεως, κάθε προσφορά που αναφέρει σαφώς το είδος του φυτικού ελαίου στο οποίο αναφέρεται.
(7) Η φόρτωση πρέπει να γίνεται σε εµπορευµατοκιβώτια των 20 ποδών, µε όρους «FCL/FCL».
Ο ανάδοχος αναλαµβάνει τη δαπάνη στοιβάξεως των εµπορευµατοκιβωτίων στο σταθµό των εµπορευµατοκιβωτίων στο
λιµάνι φορτώσεως. Ο δικαιούχος αναλαµβάνει τις δαπάνες µεταγενέστερων φορτώσεων, συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης
αναλήψεως των εµπορευµατοκιβωτίων από το σταθµό των εµπορευµατοκιβωτίων.
Ο ανάδοχος υποβάλλει στον παραλαµβάνοντα πλήρη κατάλογο του περιεχοµένου κάθε εµπορευµατοκιβωτίου, διευκρινίζοντας τον αριθµό των µεταλλικών κυτίων που αντιστοιχούν σε κάθε παρτίδα φόρτωσης, όπως καθορίζεται στην προκήρυξη
του διαγωνισµού.
Ο ανάδοχος οφείλει να σφραγίζει κάθε εµπορευµατοκιβώτιο µε αριθµηµένο σύστηµα σφράγισης, (ONESEAL, SYSKO, Locktainer 180 ή παρόµοιες σφραγίδες υψηλής ασφαλείας) του οποίου ο αριθµός πρέπει να δίδεται στον αντιπρόσωπο του
δικαιούχου.
(8) Εφιστάται η προσοχή του προµηθευτή στο άρθρο 7 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2519/97.

Για να µπορέσει η Επιτροπή να χορηγήσει τη σύµβαση προµήθειας είναι απαραίτητες ορισµένες πληροφορίες σχετικά µε τον ενδιαφερόµενο
προσφέροντα (ιδίως ο τραπεζικός λογαριασµός που θα πιστωθεί). Οι πληφορορίες αυτές περιλαµβάνονται σε έντυπο που είναι διαθέσιµο στο
∆ιαδίκτυο στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
http://europa.eu.int/comm/budget/execution/ftiers_fr.htm
Σε περίπτωση έλλειψης των εν λόγω πληροφοριών, ο προσφέρων που έχει ορισθεί προµηθευτής δεν µπορεί να επικαλεσθεί την προθεσµία για
την κοινοποίηση των πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2519/97.
Οι προσφέροντες καλούνται, εποµένως, να υποβάλουν τις προσφορές τους µαζί µε το εν λόγω έντυπο, αφού το συµπληρώσουν δεόντως.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1793/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 13ης Οκτωβρίου 2003
για καθορισµό του ελάχιστου φυσικού κατ' όγκο αλκοολικού τίτλου του vqprd «Vinho verde» που
προέρχεται από την αµπελουργική ζώνη Γ I α) της Πορτογαλίας για τις περιόδους 2003/04 έως 2004/05
πτωση του vqprd «Vinho verde» ο ελάχιστος φυσικός κατ'
όγκο αλκοολικός τίτλος σε 8,5 %, πρέπει να προβλεφθεί,
για τις περιόδους 2003/04 και 2004/05, µια νέα παρέκκλιση για τον εν λόγω vqprd.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής
αγοράς (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 806/2003 (2), και ιδίως το άρθρο 58,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Το παράρτηµα VI, σηµείο E.3, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1493/1999 καθορίζει το κατώτατο όριο του ελάχιστου
φυσικού κατόγκο αλκοολικού τίτλου των vqprd σε 8,5 %
vol για τη ζώνη Γ I α).
Κατά παρέκκλιση από το όριο αυτό, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
2358/2000 της Επιτροπής (3) καθόρισε τον ελάχιστο
φυσικό κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο των vqprd που προέρχονται από την αµπελουργική ζώνη Γ I α) της Πορτογαλίας
σε 7,5 % vol. Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2358/2000 λήγει
στο τέλος της περιόδου 2002/03.
∆εδοµένου ότι οι ειδικές συνθήκες της παραδοσιακής γεωργίας και η ποικιλιακή σύνθεση στην αµπελουργική ζώνη Γ I
α) στην Πορτογαλία δεν επιτρέπουν να καθοριστεί στην περί-

(4)

Το µέτρο που προβλέπεται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνο µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης οίνων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Κατά παρέκκλιση από τα όρια που έχουν καθοριστεί για τους
κατόγκο αλκοολικούς τίτλους στο παράρτηµα VI, σηµείο E.3, του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, ο ελάχιστος φυσικός κατ' όγκο
αλκοολικός τίτλος των vqprd που προέρχονται από τη ζώνη Γ I α)
στην Πορτογαλία και φέρουν την ονοµασία «Vinho verde», για τις
περιόδους 2003/04 έως 2004/05, µπορεί να είναι χαµηλότερος
από 8,5 % vol, αλλά όχι χαµηλότερος από 8 % vol.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1.
(2) ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1.
(3) ΕΕ L 272 της 25.10.2000, σ. 16.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1794/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 13ης Οκτωβρίου 2003
για καθορισµό, για την περίοδο εµπορίας 2002/2003, της εκτιµώµενης παραγωγής ελαιολάδου καθώς
και το ποσό της µοναδιαίας ενίσχυσης στον παραγωγό που µπορεί να προκαταβληθεί
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Για να καθοριστεί η εκτιµώµενη παραγωγή, τα κράτη µέλη
πρέπει να ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα στοιχεία που αφορούν τις προβλέψεις παραγωγής ελαιολάδου και, ενδεχοµένως, τις επιτραπέζιες ελιές για κάθε περίοδο εµπορίας. Η
Επιτροπή µπορεί να προσφύγει σε άλλες πηγές πληροφόρησης. Ενδείκνυται να καθοριστεί στη βάση αυτή η
εκτιµώµενη παραγωγή κάθε κράτους µέλους, για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές εκφραζόµενες σε ισοδύναµο
ελαιολάδου.

(4)

Για τον καθορισµό του ποσού της προκαταβολής θα πρέπει
να ληφθούν υπόψη τα ποσά των κρατήσεων για τις ενέργειες
βελτίωσης της ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου και
επιτραπέζιων ελιών όπως προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 9 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 136/66 και στο
άρθρο 4α παράγραφος 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1638/
98 του Συµβουλίου (15), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1513/2001 (16).

(5)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό αριθ. 136/66/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας
Σεπτεµβρίου 1966, περί θεσπίσεως κοινής οργανώσεως αγοράς
στον τοµέα των λιπαρών ουσιών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1513/2001 (2),
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2261/84 του Συµβουλίου, της 17ης
Ιουλίου 1984, για θέσπιση γενικών κανόνων σχετικά µε τη
χορήγηση ενίσχυσης στην παραγωγή ελαιολάδου και στις οργανώσεις των παραγωγών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1639/98 (4), και ιδίως το άρθρο 17α παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Από το άρθρο 5 του κανονισµού αριθ. 136/66/ΕΟΚ προκύπτει ότι η µοναδιαία ενίσχυση στον παραγωγό πρέπει να
µειωθεί σε κάθε κράτος µέλος του οποίου η πραγµατική
παραγωγή υπερβαίνει την αντίστοιχη εθνική εγγυηµένη
ποσότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του εν λόγω
άρθρου. Για να εκτιµηθεί το ύψος της εν λόγω υπέρβασης,
είναι σκόπιµο να ληφθούν υπόψη οι εκτιµήσεις παραγωγής
επιτραπέζιων ελιών εκφραζόµενες σε ισοδύναµο ελαιολάδου
βάσει σχετικών συντελεστών που αναφέρονται, αντιστοίχως,
για την Ελλάδα στην απόφαση 2001/649/ΕΚ της Επιτροπής (5), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2001/
880/ΕΚ (6), για την Ισπανία στην απόφαση 2001/650/EK
της Επιτροπής (7), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση
2001/883/EK (8), για τη Γαλλία στην απόφαση 2001/648/
ΕΚ της Επιτροπής (9), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση
2001/879/EK (10), για την Ιταλία στην απόφαση 2001/
658/ΕΚ της Επιτροπής (11), όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση 2001/884/EK (12) και για την Πορτογαλία στην
απόφαση 2001/670/ΕΚ της Επιτροπής (13), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2001/878/ΕΚ (14).
Το άρθρο 17α παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2261/84 προβλέπει ότι, για να καθοριστεί το µοναδιαίο
ποσό της ενίσχυσης στην παραγωγή ελαιολάδου που µπορεί
να προκαταβληθεί, πρέπει να καθοριστεί η εκτιµώµενη παραγωγή σχετικά µε τη συγκεκριµένη περίοδο εµπορίας. Το
ποσό αυτό πρέπει να καθοριστεί σε επίπεδο τέτοιο ώστε να
αποφευχθεί κάθε αδικαιολόγητη πληρωµή στους ελαιοκαλλιεργητές. Το εν λόγω ποσό αφορά και τις επιτραπέζιες ελιές
εκφραζόµενες σε ισοδύναµο ελαιολάδου.

(1) ΕΕ 172 της 30.09.1966, σ. 3025/66.
(2) ΕΕ L 201 της 26.7.2001, σ. 4.
(3) ΕΕ L 208 της 3.8.1984, σ. 3.
(4) ΕΕ L 210 της 28.7.1998, σ. 38.
(5) ΕΕ L 229 της 25.8.2001, σ. 16.
(6) ΕΕ L 326 της 11.12.2001, σ. 42.
(7) ΕΕ L 229 της 25.8.2001, σ. 20.
(8) ΕΕ L 327 της 12.12.2001, σ. 43.
(9) ΕΕ L 229 της 25.8.2001, σ. 12.
(10) ΕΕ L 326 της 11.12.2001, σ. 41.
(11) ΕΕ L 231 της 29.8.2001, σ. 16.
(12) ΕΕ L 327 της 12.12.2001, σ. 44.
(13) ΕΕ L 235 της 4.9.2001, σ. 16.
(14) ΕΕ L 326 της 11.12.2001, σ. 40.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1. Για την περίοδο εµπορίας 2002/2003, η εκτιµώµενη παραγωγή για το ελαιόλαδο, συµπεριλαµβανοµένης της παραγωγής που
αναφέρεται στην παράγραφο 2, ισούται προς:
— 458 202 τόνους για την Ελλάδα,
— 972 130 τόνους για την Ισπανία,
— 3 357 τόνους για τη Γαλλία,
— 686 338 τόνους για την Ιταλία,
— 28 459 τόνους για την Πορτογαλία.
2. Για την περίοδο εµπορίας 2002/2003, η εκτιµώµενη παραγωγή για τις επιτραπέζιες ελιές εκφραζόµενες σε ισοδύναµο
ελαιολάδου ισούται προς:
— 11 000 τόνους για την Ελλάδα, βάσει ενός συντελεστή ισοδυναµίας 13 %,
— 49 142 τόνους για την Ισπανία, βάσει ενός συντελεστή ισοδυναµίας 11,5 %,
(15) ΕΕ L 210 της 28.7.1998, σ. 32.
(16) ΕΕ L 201 της 26.7.2001, σ. 4.

L 262/12

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

— 165 τόνους για τη Γαλλία, βάσει ενός συντελεστή ισοδυναµίας
13 %,
— 1 611 τόνους για την Ιταλία, βάσει ενός συντελεστή ισοδυναµίας 13 %,
— 530 τόνους για την Πορτογαλία, βάσει ενός συντελεστή ισοδυναµίας 11,5 %.
3.
Για την περίοδο εµπορίας 2002/2003, το µοναδιαίο ποσό
της ενίσχυσης στην παραγωγή που µπορεί να προκαταβληθεί ισούται προς:
— 110,72 ευρώ ανά 100 χιλιόγραµµα για την Ελλάδα,

14.10.2003

— 91,92 ευρώ ανά 100 χιλιόγραµµα για την Ισπανία,
— 117,36 ευρώ ανά 100 χιλιόγραµµα για τη Γαλλία,
— 93,05 ευρώ ανά 100 χιλιόγραµµα για την Ιταλία,
— 117,36 ευρώ ανά 100 χιλιόγραµµα για την Πορτογαλία.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1795/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 13ης Οκτωβρίου 2003
για τροποποίηση του παραρτήµατος VI του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου όσον
αφορά τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισµένες περιοχές
διαρθρωτικές πτυχές που αφορούν την παραδοσιακή πρακτική παραγωγής των οίνων αυτών, πρέπει να παραταθεί η
παρέκκλιση έως τις 31 Αυγούστου 2005.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής
αγοράς (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 806/2003 (2), και ιδίως το άρθρο 58,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(4)

Πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
1493/1999.

(5)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Σύµφωνα µε το παράρτηµα VI, σηµείο ∆.1, του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999, οι vqprd µπορούν να παραχθούν
µόνο από σταφύλια των ποικιλιών αµπέλου που περιλαµβάνονται στον κατάλογο του κράτους µέλους παραγωγής και
συγκοµίζονται εντός της καθορισµένης περιοχής.

Στο παράρτηµα VI, σηµείο ∆.2, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/
1999, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

(2)

Ωστόσο, σύµφωνα µε το σηµείο ∆.2 του εν λόγω παραρτήµατος VI, όταν πρόκειται για παραδοσιακή πρακτική η
οποία διέπεται από ειδικές διατάξεις του κράτους µέλους
παραγωγής, το κράτος µέλος αυτό µπορεί να επιτρέπει µέχρι
τις 31 Αυγούστου 2003 το αργότερο, µε ρητές άδειες και
µε την επιφύλαξη κατάλληλου ελέγχου, να λαµβάνεται ένας
vmqprd µε τη διόρθωση του βασικού προϊόντος του οίνου
αυτού µε την προσθήκη ενός ή περισσοτέρων αµπελοοινικών
προϊόντων που δεν κατάγονται από την καθορισµένη περιοχή
της οποίας φέρει το όνοµα ο οίνος αυτός.

«Κατά παρέκκλιση από το σηµείο 1α), όταν πρόκειται για παραδοσιακή πρακτική η οποία διέπεται από ειδικές διατάξεις του
κράτους µέλους παραγωγής, το κράτος µέλος αυτό µπορεί να
επιτρέπει, µέχρι τις 31 Αυγούστου 2005 το αργότερο, µε
ρητές άδειες και µε την επιφύλαξη καταλλήλου ελέγχου, να
λαµβάνεται ένας vmqprd µε τη διόρθωση του βασικού προϊόντος του οίνου αυτού µε την προσθήκη ενός ή περισσοτέρων
αµπελοοινικών προϊόντων που δεν κατάγονται από την καθορισµένη περιοχή της οποίας φέρει το όνοµα ο οίνος αυτός, µε
τους εξής όρους:»

(3)

Η Ιταλία έχει εφαρµόσει την παρέκκλιση αυτή για την παραγωγή των vmqprd Conegliano-Valdobbiadene και
Montello e Colli Asolani. ∆εδοµένου ότι η παρέκκλιση
λήγει στις 31 Αυγούστου 2003, και οι οινοπαραγωγοί
αιτιολόγησαν την ανάγκη παρατάσεως της παρεκκλίσεως για
περιορισµένη περίοδο, προκειµένου να προσαρµόσουν τις

(1)

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την 1η Σεπτεµβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1.
(2) ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1796/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 13ης Οκτωβρίου 2003
για καθορισµό των κοινοτικών τιµών στην παραγωγή και των κοινοτικών τιµών κατά την εισαγωγή για
τα γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα για την εφαρµογή του καθεστώτος κατά την εισαγωγή ορισµένων
προϊόντων ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου καθώς και ∆υτικής
Όχθης και Λωρίδας της Γάζας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 του Συµβουλίου, της 21ης
∆εκεµβρίου 1987, για τον καθορισµό των όρων εφαρµογής των
προτιµησιακών δασµών κατά την εισαγωγή ορισµένων προϊόντων
ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου καθώς και ∆υτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας (1), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1300/
97 (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σε εφαρµογή του άρθρου 2 παράγραφος 2 και του άρθρου 3 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87, κοινοτικές τιµές κατά την εισαγωγή και κοινοτικές τιµές στην παραγωγή καθορίζονται ανά
δεκαπενθήµερο για τα µονοανθή γαρίφαλλα (standard), τα
πολυανθή γαρίφαλα (spray), τα τριαντάφυλλα µε µεγάλο άνθος, τα
τριαντάφυλλα µε µικρό άνθος, εφαρµοζόµενες για περίοδο δύο
εβδοµάδων. Σύµφωνα µε το άρθρο 1β του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
700/88 της Επιτροπής, της 17ης Μαρτίου 1988, περί ορισµένων
λεπτοµερειών εφαρµογής του καθεστώτος που εφαρµόζεται κατά
την εισαγωγή στην Κοινότητα ορισµένων προϊόντων ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου καθώς

και ∆υτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2062/97 (4), οι τιµές αυτές
καθορίζονται για περιόδους δύο εβδοµάδων µε βάση τα σταθµισµένα στοιχεία που παρέχουν τα κράτη µέλη. Πρέπει οι τιµές
αυτές να καθορίζονται αµέσως για να είναι δυνατόν να καθοριστούν
οι δασµοί κατά την εισαγωγή που θα εφαρµοσθούν. Γι' αυτό πρέπει
να προβλεφθεί η άµεση εφαρµογή του παρόντος κανονισµού,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κοινοτικές τιµές στην παραγωγή και οι κοινοτικές τιµές κατά
την εισαγωγή για τα µονοανθή γαρίφαλα (standard), τα πολυανθή
γαρίφαλα (spray), τα τριαντάφυλλα µε µεγάλο άνθος και τα
τριαντάφυλλα µε µικρό άνθος που αναφέρονται στο άρθρο 1β του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 700/88, για µια περίοδο δύο εβδοµάδων,
καθορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 14 Οκτωβρίου 2003.
Εφαρµόζεται από τις 15 έως τις 28 Οκτωβρίου 2003.

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

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 382 της 31.12.1987, σ. 22.
(2) ΕΕ L 177 της 5.7.1997, σ. 1.

(3) ΕΕ L 72 της 18.3.1988, σ. 16.
(4) ΕΕ L 289 της 22.10.1997, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 2003, για καθορισµό των κοινοτικών τιµών στην παραγωγή και
των κοινοτικών τιµών κατά την εισαγωγή για τα γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα για την εφαρµογή του καθεστώτος
κατά την εισαγωγή ορισµένων προϊόντων ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου
καθώς και ∆υτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας
(σε EUR ανά 100 τεµάχια)
Περίοδος: από τις 15 έως τις 28 Οκτωβρίου 2003
Μονοανθή γαρίφαλα
(standard)

Πολυανθή γαρύφαλα
(spray)

Τριαντάφυλλα µε
µεγάλο άνθος

Τριαντάφυλλα µε µικρό
άνθος

16,31

16,53

25,30

12,04

Μονοανθή γαρίφαλα
(standard)

Πολυανθή γαρύφαλα
(spray)

Τριαντάφυλλα µε
µεγάλο άνθος

Τριαντάφυλλα µε µικρό
άνθος

Ισραήλ

—

—

7,50

7,33

Μαρόκο

—

—

—

—

Κύπρος

—

—

—

—

Ιορδανία

—

—

—

—

∆υτική Όχθη και
Λωρίδα της Γάζας

—

—

—

—

Κοινοτικές τιµές στην παραγωγή

Κοινοτικές τιµές κατά την
εισαγωγή
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1797/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 13ης 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 31,807 EUR/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 14 Οκτωβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 13 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 2003/74/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας Σεπτεµβρίου 2003
για την τροποποίηση της οδηγίας 96/22/ΕΚ του Συµβουλίου περί απαγορεύσεως της χρησιµοποιήσεως
ορισµένων ουσιών µε ορµονική ή θυρεοστατική δράση και των β-ανταγωνιστικών ουσιών στη ζωική
παραγωγή για κερδοσκοπικούς λόγους
µε αντικείµενο τις έξι ορµονικές ουσίες (οιστραδιόλη 17β,
τεστοστερόνη, προγεστερόνη, οξική τρεµπολόνη, ζερανόλη
και οξική µελεγγοιστρόλη), η χορήγηση των οποίων για την
πάχυνση των ζώων απαγορεύεται από την οδηγία 96/22/ΕΚ.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 152 παράγραφος 4 στοιχείο β),

(4)

Παράλληλα, η Επιτροπή ξεκίνησε και χρηµατοδότησε
ορισµένες ειδικές επιστηµονικές µελέτες και ερευνητικά
προγράµµατα για τις έξι προαναφερθείσες ορµόνες, ώστε να
συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιστηµονικές
πληροφορίες, οι οποίες ακόµα ελλείπουν, όπως έχουν διαπιστώσει οι ερµηνείες και τα πορίσµατα των εκθέσεων της
ειδικής επιτροπής και του δευτεροβάθµιου δικαιοδοτικού
οργάνου του ΠΟΕ, στην υπόθεση «Ορµόνες». Επιπλέον, η
Επιτροπή απηύθυνε συγκεκριµένα αιτήµατα στις Ηνωµένες
Πολιτείες της Αµερικής, τον Καναδά και άλλες τρίτες χώρες,
οι οποίες επιτρέπουν τη χρησιµοποίηση αυτών των έξι
ορµονών για την πάχυνση ζώων και προέβη σε έκκληση (7),
µε την οποία ζητούσε από όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένης της βιοµηχανίας, να της παράσχουν κάθε
σχετικό και πρόσφατο επιστηµονικό στοιχείο και πληροφορία που διαθέτουν, ώστε να τα λάβει υπόψη της κατά τη
συµπληρωµατική εκτίµηση των κινδύνων.

(5)

Στις 30 Απριλίου 1999, η επιστηµονική επιτροπή για τα
κτηνιατρικά µέτρα σε σχέση µε τη δηµόσια υγεία (ΕΕΚΜ∆Υ)
εξέδωσε, κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής, γνώµη σχετικά
µε την εκτίµηση της πιθανότητας δυσµενών επιπτώσεων στην
υγεία του ανθρώπου από κατάλοιπα ορµονών στο βόειο
κρέας και τα προϊόντα µε βάση το κρέας. Στα βασικά πορίσµατά της διαπιστώνεται ότι: πρώτον, όσον αφορά την υπερβολική πρόσληψη καταλοίπων ορµονών και των µεταβολιτών τους, λόγω των ενδογενών ιδιοτήτων των ορµονών και
λαµβανοµένων υπόψη των επιδηµιολογικών πορισµάτων,
έχουν διαπιστωθεί κίνδυνοι για τον καταναλωτή, µε στοιχεία
διαφορετικής αποδεικτικής ισχύος για τις έξι ορµόνες που
αξιολογήθηκαν· δεύτερον, ότι, για τις έξι ορµόνες, θα µπορούσαν να ληφθούν υπόψη ορισµένες επιδράσεις στις ενδοκρινικές λειτουργίες, στις αυξητικές διεργασίες, στο ανοσοποιητικό σύστηµα, καθώς και νευροβιολογικές, ανοσοτοξικές, γονιδιοτοξικές και καρκινογενετικές επιδράσεις, και
ότι, από τις διάφορες εκτεθειµένες στον κίνδυνο οµάδες, τα
παιδιά προεφηβικής ηλικίας αποτελούν την οµάδα που
δηµιουργεί τις µεγαλύτερες ανησυχίες, και, τρίτον, ότι, µε
βάση τις ενδογενείς ιδιότητες των ορµονών και λαµβάνοντας
υπόψη τα επιδηµιολογικά πορίσµατα, δεν δύνανται να καθορισθούν κατώτατα όρια, ούτε εποµένως αποδεκτή ηµερήσια
πρόσληψη (ΑΗΠ) για οποιαδήποτε από τις έξι ορµόνες που
αξιολογήθηκαν, όταν χορηγούνται σε βοοειδή για την
πάχυνσή τους.

(6)

Όσον αφορά ιδίως τη χρήση οιστραδιόλης 17β για πάχυνση,
η ΕΕΚΜ∆Υ εκτιµά ότι ένα σύνολο πρόσφατων δεδοµένων
καταδεικνύει ότι η ουσία αυτή πρέπει να θεωρηθεί απόλυτα
καρκινογόνος, διότι ευνοεί τη δηµιουργία και την ανάπτυξη
όγκων, τα δε στοιχεία που είναι διαθέσιµα επί του παρόντος
δεν επιτρέπουν την ποσοτική εκτίµηση του κινδύνου.

την πρόταση της Επιτροπής ( ),
1

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Ύστερα από διαβούλευση µε την Επιτροπή των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 3 στοιχείο α) της οδηγίας 96/22/ΕΚ του Συµβουλίου (4) απαιτεί από τα κράτη µέλη να απαγορεύουν τη
χορήγηση, σε ζώα εκµετάλλευσης, ουσιών που έχουν, µεταξύ
άλλων, οιστρογόνο, ανδρογόνο ή γεσταγόνο δράση.
Ωστόσο, η χορήγηση των εν λόγω ουσιών σε ζώα εκµετάλλευσης επιτρέπεται µόνο για θεραπευτικούς σκοπούς ή για
ζωοτεχνική αγωγή, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 4,
5 και 7 της εν λόγω οδηγίας.

(2)

Το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 96/22/ΕΚ απαιτεί
από τα κράτη µέλη να απαγορεύουν την εισαγωγή, από
τρίτες χώρες, ζώων εκµετάλλευσης ή υδατοκαλλιέργειας στα
οποία έχουν χορηγηθεί ουσίες ή προϊόντα που αναφέρονται
στο άρθρο 3 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας, εκτός εάν
κατά τη χορήγηση αυτή τηρήθηκαν οι διατάξεις και οι απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 4, 5 και 7 της ίδιας οδηγίας, καθώς και κρέατος ή προϊόντων που προέρχονται από
ζώα των οποίων η εισαγωγή απαγορεύεται.

(3)

Βάσει της έκβασης µιας διαδικασίας διευθέτησης διαφορών
ενώπιον του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), την
οποία είχαν κινήσει οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και
ο Καναδάς (υπόθεση «Ορµόνες») (5), καθώς επίσης και βάσει
των σχετικών συστάσεων που διατύπωσε, στις 13 Φεβρουαρίου 1998, το όργανο διευθέτησης διαφορών του ΠΟΕ, η
Επιτροπή προέβη αµέσως σε συµπληρωµατική εκτίµηση των
κινδύνων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της συµφωνίας για την
εφαρµογή µέτρων υγειονοµικής και φυτοϋγειονοµικής προστασίας (ΠΟΕ-GATT 1994) (6), όπως την ερµήνευσε το δευτεροβάθµιο δικαιοδοτικό όργανο στην υπόθεση «Ορµόνες»,

(1) ΕΕ C 337 E της 28.11.2000, σ. 163 και ΕΕ C 180 Ε της 26.6.2001,
σ. 190.
(2) ΕΕ C 14 της 16.1.2001, σ. 47.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 2001 (ΕΕ
C 267 της 21.9.2001, σ. 53), κοινή θέση του Συµβουλίου της 20ής
Φεβρουαρίου 2003 (ΕΕ C 90 Ε της 15.4.2003, σ. 1) και απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Ιουλίου 2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση του Συµβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003.
4
( ) ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 3.
(5) WT/DS26/R/USA και WT/DS48/R/CAN (εκθέσεις της ειδικής επιτροπής), και AB-1997-4 (έκθεση του δευτεροβάθµιου δικαιοδοτικού
οργάνου).
6
( ) ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 40.

(7) ΕΕ C 56 της 26.2.1999, σ. 17.
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τροφίµων (1), η προσωρινή απαγόρευση των εν λόγω πέντε
ορµονών θα πρέπει να ισχύει για όσον χρόνο η Κοινότητα
θα αναζητεί πληρέστερα επιστηµονικά στοιχεία, από
οποιαδήποτε πηγή, η οποία θα µπορούσε να ρίξει φως και
να δώσει απαντήσεις στα κενά των γνώσεων των σχετικών µε
τις ουσίες αυτές.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες πέντε ορµόνες (τεστοστερόνη,
προγεστερόνη, οξική τρενβολόνη, ζερανόλη και οξική µελεγγοιστρόλη), η ΕΕΚΜ∆Υ εκτιµά ότι, παρά την ύπαρξη συγκεκριµένων τοξικολογικών και επιδηµιολογικών στοιχείων τα
οποία ελήφθησαν υπόψη, οι γνώσεις που υπάρχουν σήµερα
δεν επιτρέπουν την ποσοτική εκτίµηση του κινδύνου για τον
καταναλωτή.

Μετά τη γνωµοδότηση της ΕΕΚΜ∆Υ στις 30 Απριλίου
1999, η επιτροπή κτηνιατρικών προϊόντων του Ηνωµένου
Βασιλείου (τον Οκτώβριο του 1999), η επιτροπή κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊόντων της ΕΕ (CVMP) (το ∆εκέµβριο του 1999) και η µεικτή επιτροπή εµπειρογνωµόνων
FAO/ΠΟΕ για τα πρόσθετα τροφίµων (JECFA) (το Φεβρουάριο του 2000) έδωσαν στην Επιτροπή πιο πρόσφατα επιστηµονικά στοιχεία για ορισµένες από τις έξι ορµόνες. Η
CVMP σηµείωσε ειδικότερα ότι η οιστραδιόλη 17β είναι
καρκινογόνος µόνον µετά παρατεταµένη έκθεση και σε
ποσότητες πολύ µεγαλύτερες από τις απαιτούµενες για
φυσιολογική απόκριση (πρόκληση οίστρου). Όλες αυτές οι
τελευταίες επιστηµονικές πληροφορίες τέθηκαν υπόψη της
ΕΕΚΜ∆Υ, η οποία τις εξέτασε, καταλήγοντας, στις 3 Mαΐου
2000, στο συµπέρασµα ότι δεν παρέχουν πειστικά στοιχεία
και επιχειρήµατα που να δικαιολογούν την αναθεώρηση των
συµπερασµάτων στα οποία κατέληγε στη γνώµη που εξέδωσε
στις 30 Απριλίου 1999. Σε γνώµη της µε ηµεροµηνία 10
Απριλίου 2002, η ΕΕΚΜ∆Υ επιβεβαίωσε την εγκυρότητα της
προηγούµενης γνώµης της, αφού την επανεξέτασε βάσει των
πλέον πρόσφατων επιστηµονικών στοιχείων.

(9)

Όσον αφορά ειδικότερα την οιστραδιόλη 17β, η ουσία αυτή
µπορεί, ενδεχοµένως, να χρησιµοποιηθεί σε όλα τα ζώα
εκµετάλλευσης, και οι δόσεις καταλοίπων που προσλαµβάνονται από όλα τα τµήµατα του πληθυσµού, ιδίως από τις
οµάδες υψηλού κινδύνου, µπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλές,
πράγµα που πρέπει απαραιτήτως να αποφεύγεται προκειµένου να προστατεύεται η υγεία του ανθρώπου. Επιπλέον, η
συστηµατική χρησιµοποίηση των προαναφερόµενων ουσιών
για την πάχυνση των ζώων ενδέχεται να οδηγήσει σε
αυξηµένη συγκέντρωση των ουσιών αυτών στο περιβάλλον.

(10)

Λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της προαναφερθείσας
εκτίµησης των κινδύνων και όλων των λοιπών σχετικών στοιχείων που υπάρχουν, θα πρέπει να εξαχθεί το συµπέρασµα
ότι, για την επίτευξη του επιλεγέντος επιπέδου προστασίας
στην Κοινότητα από τους κινδύνους που δηµιουργεί, ιδίως
για την υγεία του ανθρώπου, η συστηµατική χρησιµοποίηση
των ορµονών αυτών για πάχυνση και η κατανάλωση καταλοίπων ευρισκόµενων σε κρέατα που προέρχονται από ζώα
στα οποία έχουν χορηγηθεί οι ορµόνες αυτές για την
πάχυνσή τους, είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η µόνιµη
απαγόρευση που προβλέπεται στην οδηγία 96/22/ΕΚ για
την οιστραδιόλη 17β και να εξακολουθήσει προσωρινά να
εφαρµόζεται η απαγόρευση για τις λοιπές πέντε ορµόνες
(τεστοστερόνη, προγεστερόνη, οξική τρενβολόνη, ζερανόλη
και οξική µελεγγοιστρόλη). Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο
7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου
2002, για τον καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον
καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα ασφαλείας των
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(11)

Η χρησιµοποίηση ορισµένων από τις ανωτέρω ουσίες εφόσον
χρειάζεται για θεραπευτικούς σκοπούς ή για ζωοτεχνική
αγωγή θα µπορούσε, ωστόσο, να εξακολουθήσει να επιτρέπεται, δεδοµένου ότι δεν είναι πιθανό να συνιστά κίνδυνο
για τη δηµόσια υγεία λόγω της φύσεως και της περιορισµένης διάρκειας των αγωγών, των περιορισµένων ποσοτήτων που χορηγούνται και των αυστηρών προϋποθέσεων που
προβλέπονται στην οδηγία 96/22/ΕΚ µε σκοπό να αποφεύγεται κάθε ενδεχόµενη στρέβλωση στη χρήση.

(12)

Ωστόσο, βάσει των υφιστάµενων πληροφοριών, θα πρέπει να
περιορισθεί, η έκθεση στην οιστραδιόλη 17β και να επιτρέπονται µόνον εκείνες οι αγωγές οι οποίες δεν µπορούν να
αντικατασταθούν από άλλες βιώσιµες και αποτελεσµατικές
λύσεις. Γενικά, υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές αγωγές ή
στρατηγικές για την αντικατάσταση των περισσότερων
χρήσεων της οιστραδιόλης 17β για θεραπευτικούς ή ζωοτεχνικούς σκοπούς. Παρ' όλ' αυτά, οι διάφορες µελέτες
µάλλον καταδεικνύουν ότι, προς το παρόν, δεν υπάρχουν
άλλες βιώσιµες και αποτελεσµατικές λύσεις σε όλα τα κράτη
µέλη για ορισµένες αγωγές που προς το παρόν επιτρέπονται.
Προκειµένου να επιτραπούν οι απαραίτητες προσαρµογές,
και ιδίως η θέσπιση συστήµατος έγκρισης ή η αµοιβαία
αναγνώριση φαρµακευτικών προϊόντων είναι σκόπιµο να
καταργηθεί προοδευτικά, εντός καθορισµένης προθεσµίας, η
χρήση της οιστραδιόλης 17β για πρόκληση οίστρου. Είναι
επίσης σκόπιµο να διατηρηθεί η δυνατότητα να επιτρέπεται
η χρήση της ουσίας αυτής για την αγωγή ορισµένων καταστάσεων (εµβροχή ή µοµιοποίηση του εµβρύου και
πυοµήτρα στα βοοειδή) οι οποίες έχουν σοβαρές συνέπειες
για την υγεία και την ευζωία των ζώων, και τούτο υπό
αυστηρές και εξακριβώσιµες προϋποθέσεις, ούτως ώστε να
προλαµβάνεται κάθε κατάχρηση και κάθε µη αποδεκτός
κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία. Είναι αναγκαίο να αναθεωρηθεί η δυνατότητα αυτή, εντός δεδοµένης προθεσµίας.

(13)

Οι προταθείσες τροποποιήσεις της οδηγίας 96/22/ΕΚ είναι
απαραίτητες προκειµένου να επιτευχθεί το σχεδιασθέν
επίπεδο υγειονοµικής προστασίας από τα κατάλοιπα σε
κρέατα ή σε ζώα εκµετάλλευσης στα οποία έχουν χορηγηθεί
ορµόνες για την πάχυνσή τους, σε πλαίσια σεβασµού των
γενικών αρχών της νοµοθεσίας περί τροφίµων, όπως ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 178/2002, και των διεθνών
υποχρεώσεων της Κοινότητας. Πέραν αυτού, προς το παρόν
δεν υπάρχει άλλο ευλόγως διαθέσιµο µέσο, λαµβανοµένης
υπόψη της τεχνικής και οικονοµικής σκοπιµότητας, που να
θέτει στις συναλλαγές πολύ λιγότερους περιορισµούς και να
µπορεί να επιτυγχάνει, µε την ίδια αποτελεσµατικότητα το
σχεδιασθέν επίπεδο υγειονοµικής προστασίας. Εξάλλου, είναι
επίσης απαραίτητες ορισµένες ελάσσονος σηµασίας συντακτικές τροποποιήσεις, λαµβανοµένου υπόψη ιδίως του γεγονότος ότι ένας αριθµός οδηγιών έχει αντικατασταθεί από την
οδηγία 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 6ης Νοεµβρίου 2001, περί κοινοτικού
κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρµακα (2),

(1) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 1.
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4. Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 5α

Άρθρο 1
Η οδηγία 96/22/ΕΚ του Συµβουλίου τροποποιείται ως εξής:
1. Τα άρθρα 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη απαγορεύουν:
α) την εµπορία των ουσιών που απαριθµούνται στον κατάλογο
Α του παραρτήµατος ΙΙ, µε σκοπό τη χορήγησή τους σε
ζώα οποιουδήποτε είδους·
β) την εµπορία των ουσιών που απαριθµούνται στον κατάλογο
Β του παραρτήµατος ΙΙ, µε σκοπό τη χορήγησή τους σε
ζώα των οποίων το κρέας και τα προϊόντα προορίζονται για
ανθρώπινη κατανάλωση, για σκοπούς διαφορετικούς εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 4 σηµείο 2 και στο
άρθρο 5α.
Άρθρο 3
Τα κράτη µέλη απαγορεύουν, για τις ουσίες που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ, και απαγορεύουν προσωρινά, για τις
ουσίες που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙΙ:
α) τη χορήγηση των ουσιών αυτών σε ζώα εκµετάλλευσης και
σε ζώα υδατοκαλλιέργειας, καθ' οιονδήποτε τρόπο·
β) — την κατοχή σε µια εκµετάλλευση, εκτός εάν πρόκειται
για κατοχή υπό επίσηµο έλεγχο, ζώων που αναφέρονται
στο στοιχείο α), καθώς και
— την εµπορία ή τη σφαγή, µε σκοπό την ανθρώπινη
κατανάλωση, ζώων εκµετάλλευσης,
στα οποία περιέχονται οι ουσίες που απαριθµούνται στα
παραρτήµατα II και III, ή στα οποία έχει διαπιστωθεί η
παρουσία των εν λόγω ουσιών, εκτός εάν είναι δυνατόν να
αποδειχθεί ότι τα εν λόγω ζώα έχουν υποβληθεί σε αγωγή
σύµφωνα µε τα άρθρα 4, 5 ή 5α·
γ) την εµπορία, µε σκοπό την ανθρώπινη κατανάλωση, ζώων
υδατοκαλλιέργειας στα οποία έχουν χορηγηθεί ουσίες που
αναφέρονται ανωτέρω, καθώς και µεταποιηµένων προϊόντων
προερχόµενων από τα ζώα αυτά·
δ) την εµπορία του κρέατος των ζώων που αναφέρονται στο
στοιχείο β)·
ε) τη µεταποίηση του κρέατος που αναφέρεται στο στοιχείο
δ).»

1.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 στοιχείο α) και µε την
επιφύλαξη των άρθρων 2 και 11α, τα κράτη µέλη µπορούν να
επιτρέπουν τη χορήγηση, σε ζώα εκµετάλλευσης, κτηνιατρικών
φαρµάκων που περιέχουν οιστραδιόλη 17β και εστεροειδή
παράγωγά της, για τους ακόλουθους σκοπούς:
— τη θεραπεία της εµβροχής ή της µοµιοποίησης του εµβρύου στα βοοειδή, ή
— τη θεραπεία της πυοµήτρας στα βοοειδή,
σύµφωνα µε την οδηγία 2001/82/ΕΚ.
2.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 στοιχείο α) και µε την
επιφύλαξη του άρθρου 2, τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν τη χορήγηση, σε ζώα εκµετάλλευσης, κτηνιατρικών
φαρµάκων που περιέχουν οιστραδιόλη 17β και εστεροειδή
παράγωγά της, για την πρόκληση οίστρου στα βοοειδή, τους
ίππους και τα αιγοπρόβατα έως τις 14 Οκτωβρίου 2006
σύµφωνα µε την οδηγία 2001/82/ΕΚ.
3.
Η αγωγή πρέπει να πραγµατοποιείται απευθείας από
κτηνίατρο σε ζώα εκµετάλλευσης µε επακριβώς προσδιορισµένη ταυτότητα. Η εν λόγω αγωγή πρέπει να καταγράφεται
από τον υπεύθυνο κτηνίατρο. Ο υπεύθυνος κτηνίατρος πρέπει
να σηµειώνει σε µητρώο, το οποίο µπορεί να είναι το µητρώο
που προβλέπεται στην οδηγία 2001/82/ΕΚ, τουλάχιστον τα
ακόλουθα στοιχεία:
— τύπος χορηγούµενου προϊόντος,
— φύση αγωγής,
— ηµεροµηνία αγωγής,
— ταυτότητα των ζώων που υποβάλλονται στην αγωγή,
— ηµεροµηνία λήξης του χρόνου αναµονής.
Το µητρώο πρέπει να τίθεται στη διάθεση της αρµόδιας αρχής
κατόπιν σχετικής αιτήσεώς της.
Απαγορεύεται στους κατόχους ζώων εκτροφής να διατηρούν
στην εκµετάλλευσή τους κτηνιατρικά φάρµακα που περιέχουν
οιστραδιόλη 17β ή εστεροειδή παράγωγά της.»
5. Στο άρθρο 6, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

2. Στο άρθρο 4 σηµείο 1, διαγράφονται οι λέξεις «οιστραδιόλης
17β».

«1. Τα ορµονικά προϊόντα και οι β-ανταγωνιστές, η
χορήγηση των οποίων επιτρέπεται σε ζώα εκµετάλλευσης βάσει
των άρθρων 4, 5 ή 5α της παρούσας οδηγίας, πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της οδηγίας 2001/82/ΕΚ.»

3. Στο άρθρο 5 πρώτο εδάφιο, η πρώτη φράση αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείµενο:

6. Στο άρθρο 7 παράγραφος 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείµενο:

«Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 στοιχείο α) και µε την
επιφύλαξη του άρθρου 2, τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν τη χορήγηση σε ζώα εκµετάλλευσης, για ζωοτεχνική
αγωγή, κτηνιατρικών φαρµάκων µε οιστρογόνο (εκτός της
οιστραδιόλης 17β και των εστεροειδών παραγώγων της), ανδρογόνο ή γεσταγόνο δράση, τα οποία επιτρέπονται σύµφωνα
µε την οδηγία 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 6ης Νοεµβρίου 2001, περί κοινοτικού
κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρµακα 1.»

«1. Για τις συναλλαγές, τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν την εµπορία ζώων για αναπαραγωγή και ζώων αναπαραγωγής που βρίσκονται στο τέλος της αναπαραγωγικής τους
ζωής, τα οποία, κατά τη διάρκεια της ζωής τους ως ζώα αναπαραγωγής, υποβλήθηκαν σε αγωγή που αναφέρεται στα
άρθρα 4, 5 ή 5α, και µπορούν να επιτρέπουν την επίθεση κοινοτικής σφραγίδας σε κρέας που προέρχεται από τα ζώα αυτά,
εφόσον τηρούνται οι όροι των άρθρων 4, 5 ή 5α και οι προθεσµίες αναµονής που προβλέπει η άδεια εµπορίας.»
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7. Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:
α) το σηµείο 1, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. η κατοχή των ουσιών που αναφέρονται στα άρθρα 2
και 3 να επιτρέπεται µόνον στα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται από την εθνική νοµοθεσία σύµφωνα µε το
άρθρο 68 της οδηγίας 2001/82/ΕΚ, κατά την εισαγωγή, την παρασκευή, την αποθήκευση, τη διανοµή,
την πώληση ή τη χρήση τους,»·
β) στο σηµείο 2 στοιχείο α), οι λέξεις «σύµφωνα µε το άρθρο
2, ουσιών ή προϊόντων» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«σύµφωνα µε τα άρθρα 2 και 3, ουσιών»·
γ) στο σηµείο 2 στοιχείο δ), οι λέξεις «στα άρθρα 4 και 5»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «στα άρθρα 4, 5 και 5α»·
δ) η υποσηµείωση 2 διαγράφεται και η υποσηµείωση 3 γίνεται
υποσηµείωση 2 και οι επόµενες υποσηµειώσεις επαναριθµούνται αναλόγως.
8. Στο άρθρο 11 παράγραφος 2, το στοιχείο α) τροποποιείται ως
εξής:
α) στο σηµείο i), οι λέξεις «άρθρο 2 στοιχείο α)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «παράρτηµα ΙΙ, κατάλογος Α»·
β) το σηµείο ii) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«ii) στα οποία έχουν χορηγηθεί οι ουσίες που αναφέρονται
στο παράρτηµα ΙΙ, κατάλογος Β και στο παράρτηµα
ΙΙΙ, εκτός εάν κατά τη χορήγηση αυτή τηρήθηκαν οι
διατάξεις και οι απαιτήσεις των άρθρων 4, 5, 5α και
7, καθώς και οι προθεσµίες αναµονής που προβλέπονται στις διεθνείς συστάσεις,».
9. Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 11α
Η Επιτροπή υποβάλλει εντός διετίας από τις 14 Οκτωβρίου
2003 έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο
σχετικά µε τη διαθεσιµότητα κτηνιατρικών φαρµάκων εναλλακτικών προς εκείνα που περιέχουν οιστραδιόλη 17β ή εστεροειδή παράγωγά της, για τη θεραπεία της εµβροχής ή της
µοµιοποίησης του εµβρύου στα βοοειδή και για τη θεραπεία
της πυοµήτρας στα βοοειδή, και το επόµενο έτος τους
υποβάλλει τις αναγκαίες προτάσεις για την έγκαιρη αντικατάσταση των ουσιών αυτών.
Οµοίως, όσον αφορά τις ουσίες που απαριθµούνται στο
παράρτηµα III, η Επιτροπή αναζητεί συµπληρωµατικές πληροφορίες, λαµβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα επιστηµονικά στοιχεία από οποιαδήποτε πηγή, και επανεξετάζει τακτικά τα εφαρµοζόµενα µέτρα, ώστε να υποβάλει εγκαίρως τις τυχόν αναγκαίες προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.»
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10. Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 14α
Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 3 και 5α και µε την επιφύλαξη
του άρθρου 2, τα ζώα εκµετάλλευσης για τα οποία είναι δυνατόν να βεβαιωθεί ότι τους έχει χορηγηθεί οιστραδιόλη 17β ή
παράγωγοι εστέρες της για θεραπευτικούς ή ζωοτεχνικούς σκοπούς πριν από τις 14 Οκτωβρίου 2004, υπόκεινται στις ίδιες
διατάξεις µε αυτές που ορίζονται για τις ουσίες που επιτρέπονται σύµφωνα µε το άρθρο 4 σηµείο 1, όσον αφορά τη θεραπευτική χρήση, και µε το άρθρο 5, όσον αφορά τη ζωοτεχνική
χρήση.»
11. Όλες οι παραποµπές στις οδηγίες 81/851/ΕΟΚ και 81/852/
ΕΟΚ, νοούνται ως παραποµπές στην οδηγία 2001/82/ΕΚ.
12. Το παράρτηµα της οδηγίας 96/22/ΕΚ γίνεται «Παράρτηµα Ι»
και προστίθενται τα παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ, το κείµενο των
οποίων περιέχεται στο παράρτηµα της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 2
1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία το αργότερο στις 14 Οκτωβρίου 2004. Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Οι εν λόγω διατάξεις, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά
αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος που γίνεται η
αναφορά αυτή, καθορίζεται από τα κράτη µέλη.
2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των
διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που
διέπεται από την παρούσα οδηγία.
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.
Βρυξέλλες, 22 Σεπτεµβρίου 2003.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

R. BUTTIGLIONE
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Κατάλογος απαγορευµένων ουσιών:
Κατάλογος A:
— θυρεοστατικά,
— στιλβένια, παράγωγα στιλβενίου, άλατα και εστέρες τους.
Κατάλογος B:
— οιστραδιόλη 17β και εστεροειδή παράγωγά της,
— β-ανταγωνιστές.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Κατάλογος προσωρινά απαγορευµένων ουσιών:
Ουσίες µε οιστρογόνο (εκτός από την οιστραδιόλη 17β και τα εστεροειδή παράγωγά της), ανδρογόνο ή γεσταγόνο δράση.»
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Ο∆ΗΓΙΑ 2003/94/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Οκτωβρίου 2003
περί θεσπίσεως των αρχών και των κατευθυντήριων γραµµών ορθής παρασκευαστικής πρακτικής όσον
αφορά τα φάρµακα που προορίζονται για τον άνθρωπο και για τα δοκιµαζόµενα φάρµακα που προορίζονται για τον άνθρωπο
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(7)

Όλοι οι παρασκευαστές πρέπει να εφαρµόζουν ένα αποτελεσµατικό σύστηµα ελέγχου της ποιότητας των παρασκευαστικών τους διαδικασιών, κάτι που προϋποθέτει την εφαρµογή συστήµατος διασφάλισης της ποιότητας για τα φάρµακα.

(8)

Πρέπει να θεσπιστούν αρχές και κατευθυντήριες γραµµές
ορθής παρασκευαστικής πρακτικής όσον αφορά τη διαχείριση της ποιότητας, το προσωπικό, τους χώρους και τον
εξοπλισµό, την τεκµηρίωση, την παραγωγή, τον έλεγχο
ποιότητας, τις συµβάσεις ανάθεσης έργου, τις καταγγελίες
και την απόσυρση προϊόντων και την αυτοεπιθεώρηση.

(9)

Για να προστατεύονται οι άνθρωποι που συµµετέχουν σε κλινικές δοκιµές και για να διασφαλίζεται η δυνατότητα ανίχνευσης των δοκιµαζόµενων φαρµάκων, χρειάζονται ειδικές
διατάξεις για την επισήµανση των προϊόντων αυτών.

(10)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής φαρµάκων για
ανθρώπινη χρήση, που συστάθηκε δυνάµει του άρθρου 121
της οδηγίας 2001/83/ΕΚ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 6ης Νοεµβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος
για τα φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (1), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/63/ΕΚ (2), και ιδίως
το άρθρο 47,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Όλα τα προοριζόµενα για τον άνθρωπο φάρµακα που
παρασκευάζονται ή εισάγονται στην Κοινότητα, περιλαµβανοµένων των φαρµάκων που προορίζονται για εξαγωγή,
πρέπει να παρασκευάζονται σύµφωνα µε τις αρχές και τις
κατευθυντήριες γραµµές ορθής παρασκευαστικής πρακτικής.

(1)

Οι εν λόγω αρχές και κατευθυντήριες γραµµές ορίζονται
στην οδηγία 91/356/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου
1991,σχετικά µε τον καθορισµό των αρχών και των κατευθυντήριων γραµµών που αφορούν τους κανόνες καλής
παρασκευής φαρµάκων που προορίζονται για ανθρώπινη
χρήση (3).

(2)

Το άρθρο 13 παράγραφος 3 της οδηγίας 2001/20/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 4ης
Απριλίου 2001, για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών όσον
αφορά την εφαρµογή ορθής κλινικής πρακτικής κατά τις
κλινικές δοκιµές φαρµάκων προοριζοµένων για τον
άνθρωπο (4) ορίζει ότι καταρτίζονται, βάσει των κατευθυντήριων γραµµών ορθής παρασκευαστικής πρακτικής, λεπτοµερείς ενδείξεις σχετικά µε τα στοιχεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των δοκιµαζόµενων
φαρµάκων που προορίζονται για τον άνθρωπο ενόψει της
αποδέσµευσης των παρτίδων εντός της Κοινότητας.

(3)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής
Η παρούσα οδηγία καθορίζει τις αρχές και τις κατευθυντήριες
γραµµές ορθής παρασκευαστικής πρακτικής όσον αφορά τα προοριζόµενα για τον άνθρωπο φάρµακα η παρασκευή των οποίων απαιτεί
την άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 40 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ
και όσον αφορά τα προοριζόµενα για τον άνθρωπο δοκιµαζόµενα
φάρµακα η παρασκευή των οποίων απαιτεί την άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 13 της οδηγίας 2001/20/ΕΚ.

Κατά συνέπεια, οι διατάξεις της οδηγίας 91/356/ΕΟΚ πρέπει
να επεκταθούν και να προσαρµοστούν, ώστε να καλύπτουν
και την ορθή πρακτική παρασκευής των δοκιµαζόµενων
φαρµάκων.

Άρθρο 2

(5)

Επειδή οι περισσότερες διατάξεις της οδηγίας 91/356/ΕΟΚ
πρέπει να τροποποιηθούν, η εν λόγω οδηγία πρέπει να αντικατασταθεί, για λόγους σαφήνειας.

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι παρακάτω ορισµοί:

(6)

Για να διασφαλιστεί η συµµόρφωση µε τις αρχές και τις
κατευθυντήριες γραµµές ορθής παρασκευαστικής πρακτικής,
απαιτείται ο καθορισµός λεπτοµερών διατάξεων για τις επιθεωρήσεις από τις αρµόδιες αρχές και για ορισµένες υποχρεώσεις του παρασκευαστή.

(4)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

311 της
159 της
193 της
121 της

28.11.2001, σ. 67.
27.6.2003, σ. 46.
17.7.1991, σ. 30.
1.5.2001, σ. 34.

Ορισµοί

1. «φάρµακο», κάθε προϊόν, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ·
2. «δοκιµαζόµενο φάρµακο», κάθε προϊόν, όπως ορίζεται στο
άρθρο 2 στοιχείο δ) της οδηγίας 2001/20/ΕΚ·
3. «παρασκευαστής», κάθε πρόσωπο που αναπτύσσει δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται η άδεια που αναφέρεται στο άρθρο
40 παράγραφοι 1 και 3 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ ή η άδεια
που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 της οδηγίας
2001/20/ΕΚ·
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4. «ειδικευµένο πρόσωπο», το πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο
48 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ ή στο άρθρο 13 παράγραφος 2
της οδηγίας 2001/20/ΕΚ·

ότι τα εν λόγω προϊόντα έχουν παρασκευαστεί από παρασκευαστή
ο οποίος έχει κοινοποιηθεί στις αρµόδιες αρχές και έχει γίνει δεκτός
για το σκοπό αυτό από αυτές.

5. «διασφάλιση ποιότητας φαρµάκων», το σύνολο των οργανωµένων ρυθµίσεων µέσω των οποίων επιδιώκεται να εξασφαλισθεί
ότι τα φάρµακα ή τα δοκιµαζόµενα φάρµακα έχουν την
ποιότητα που απαιτείται για τη χρήση για την οποία προορίζονται·

Άρθρο 5

6. «ορθή παρασκευαστική πρακτική», το µέρος του συστήµατος
διασφάλισης ποιότητας µε το οποίο εξασφαλίζεται ότι τα
προϊόντα παράγονται και ελέγχονται σταθερά σύµφωνα µε τα
πρότυπα ποιότητας που είναι κατάλληλα για τη χρήση για την
οποία προορίζονται·
7. «απόκρυψη ταυτότητας», η εσκεµµένη απόκρυψη της ταυτότητας ενός δοκιµαζόµενου φαρµάκου σύµφωνα µε τις οδηγίες του
αναδόχου (τυφλή δοκιµή)·
8. «αποκάλυψη ταυτότητας», η γνωστοποίηση της ταυτότητας
προϊόντος, του οποίου η ταυτότητα είχε αποκρυφτεί.

Άρθρο 3
Επιθεωρήσεις
1.
Μέσω των επαναλαµβανόµενων ελέγχων που αναφέρονται στο
άρθρο 111 παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και των επιθεωρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 της
οδηγίας 2001/20/ΕΚ, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι παρασκευαστές να τηρούν τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραµµές
ορθής παρασκευαστικής πρακτικής που θεσπίζονται µε την παρούσα
οδηγία. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν επίσης υπόψη τη συλλογή (που
δηµοσιεύει η Επιτροπή) των κοινοτικών διαδικασιών σχετικά µε τις
επιθεωρήσεις και την ανταλλαγή πληροφοριών.
2.
Για την ερµηνεία των αρχών αυτών και των κατευθυντηρίων
γραµµών ορθής παρασκευαστικής πρακτικής, οι παρασκευαστές και
οι αρµόδιες αρχές λαµβάνουν υπόψη τις λεπτοµερείς κατευθυντήριες γραµµές που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 2 της
οδηγίας 2001/83/ΕΚ και οι οποίες δηµοσιεύονται από την Επιτροπή στον «οδηγό ορθής παρασκευαστικής πρακτικής για τα
φάρµακα και τα δοκιµαζόµενα φάρµακα».

Συµµόρφωση µε την άδεια κυκλοφορίας
1. Ο παρασκευαστής µεριµνά ώστε όλες οι εργασίες παρασκευής
φαρµάκων που υπόκεινται σε άδεια κυκλοφορίας να διεξάγονται
σύµφωνα µε τις πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στην αίτηση για
την άδεια κυκλοφορίας, όπως έγιναν δεκτές από τις αρµόδιες
αρχές.
Σε περίπτωση δοκιµαζόµενων φαρµάκων, ο παρασκευαστής µεριµνά
ώστε όλες οι εργασίες παρασκευής να διεξάγονται σύµφωνα µε τις
πληροφορίες που έχει υποβάλει ο ανάδοχος, σύµφωνα µε το άρθρο
9 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/20/ΕΚ, όπως έγιναν δεκτές
από τις αρµόδιες αρχές.
2. Ο παρασκευαστής επανεξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα
τις µεθόδους παραγωγής του λαµβάνοντας υπόψη την επιστηµονική
και τεχνολογική πρόοδο και την ανάπτυξη των δοκιµαζόµενων
φαρµάκων.
Εάν απαιτείται παραλλαγή του φακέλου της άδειας κυκλοφορίας ή
τροποποίηση της αίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/20/ΕΚ, η αίτηση τροποποίησης υποβάλλεται στις αρµόδιες αρχές.

Άρθρο 6
Σύστηµα διασφάλισης ποιότητας
Ο παρασκευαστής θεσπίζει και εφαρµόζει ένα αποτελεσµατικό
σύστηµα διασφάλισης ποιότητας των φαρµάκων, στο οποίο συµµετέχουν ενεργά η διοίκηση και το προσωπικό των διαφόρων
τµηµάτων.

Άρθρο 7
Άρθρο 4

Προσωπικό

Συµµόρφωση µε την ορθή παρασκευαστική πρακτική

1. Σε κάθε µονάδα παρασκευής, ο παρασκευαστής διαθέτει, για
την επίτευξη του στόχου της διασφάλισης της ποιότητας των
φαρµάκων, επαρκή αριθµό ικανού και κατάλληλα ειδικευµένου προσωπικού.

1.
Ο παρασκευαστής µεριµνά ώστε οι παρασκευαστικές εργασίες
να διεξάγονται σύµφωνα µε την ορθή παρασκευαστική πρακτική και
µε την άδεια παρασκευής. Η παρούσα διάταξη εφαρµόζεται επίσης
στα φάρµακα που προορίζονται µόνο για εξαγωγή.
2.
Για τα φάρµακα και τα δοκιµαζόµενα φάρµακα που εισάγονται από τρίτες χώρες, ο εισαγωγέας εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα
έχουν παρασκευαστεί σύµφωνα µε πρότυπα τουλάχιστον ισοδύναµα
µε τα πρότυπα ορθής παρασκευαστικής πρακτικής που καθορίζονται από την Κοινότητα.
Επιπροσθέτως, ο εισαγωγέας φαρµάκων εξασφαλίζει ότι τα εν λόγω
προϊόντα έχουν παρασκευαστεί από παρασκευαστές που διαθέτουν
σχετική άδεια. Ο εισαγωγέας δοκιµαζόµενων φαρµάκων εξασφαλίζει

2. Τα καθήκοντα του διοικητικού και εποπτικού προσωπικού,
συµπεριλαµβανοµένου και του (των) ειδικευµένου(-ων) προσώπου(ων), που είναι υπεύθυνο(-α) για την εφαρµογή και τη διαχείριση της
ορθής παρασκευαστικής πρακτικής, καθορίζονται σε περιγραφές
καθηκόντων. Οι µεταξύ τους ιεραρχικές σχέσεις καθορίζονται σε
οργανόγραµµα. Τα οργανογράµµατα και οι περιγραφές καθηκόντων
εγκρίνονται σύµφωνα µε τις εσωτερικές διαδικασίες της επιχείρησης
του παρασκευαστή.
3. Το προσωπικό που αναφέρεται στην παράγραφο 2 διαθέτει
επαρκή εξουσία για την ορθή άσκηση των καθηκόντων του.
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4.
Στο προσωπικό παρέχεται αρχική και συνεχής εκπαίδευση,
της οποίας η αποτελεσµατικότητα ελέγχεται και η οποία καλύπτει,
ιδιαίτερα, τη θεωρία και την εφαρµογή των εννοιών «διασφάλιση
ποιότητας» και «ορθή παρασκευαστική πρακτική» και, όπου ενδείκνυται, τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της παρασκευής δοκιµαζόµενων
φαρµάκων.
5.
Καταρτίζονται προγράµµατα υγιεινής προσαρµοσµένα στις
προς εκτέλεση δραστηριότητες και παρακολουθείται η εφαρµογή
τους. Τα προγράµµατα αυτά περιλαµβάνουν, ιδιαίτερα, διαδικασίες
που αφορούν την υγεία, τις πρακτικές υγιεινής και την ενδυµασία
του προσωπικού.

Άρθρο 8
Εγκαταστάσεις και εξοπλισµός
1.
Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός παρασκευής βρίσκονται,
σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, προσαρµόζονται και συντηρούνται
κατά τρόπον ώστε να είναι κατάλληλοι για τις εργασίες για τις
οποίες προορίζονται.
2.
Οι χώροι και ο εξοπλισµός παρασκευής είναι διατεταγµένοι
και σχεδιασµένοι και χρησιµοποιούνται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να
ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι σφάλµατος και να επιτρέπεται ο αποτελεσµατικός καθαρισµός και η συντήρησή τους προκειµένου να
αποφεύγεται η άµεση και η διασταυρούµενη επιµόλυνση και, γενικά,
κάθε ανεπιθύµητη επίδραση στην ποιότητα του προϊόντος.
3.
Οι χώροι και ο εξοπλισµός που χρησιµοποιούνται για παρασκευαστικές εργασίες κρίσιµες για την ποιότητα των προϊόντων
υπόκεινται στην κατάλληλη πιστοποίηση και επικύρωση.

Άρθρο 9
Τεκµηρίωση
1.
Ο παρασκευαστής δηµιουργεί και υποστηρίζει σύστηµα
τεκµηρίωσης που βασίζεται στις προδιαγραφές, στις µεθόδους
παρασκευής, στις οδηγίες παρασκευής και συσκευασίας, καθώς και
στις διαδικασίες και στα µητρώα που καλύπτουν τις διάφορες
παρασκευαστικές εργασίες που εκτελεί. Τα έγγραφα είναι σαφή,
χωρίς λάθη και ενηµερωµένα. Υπάρχουν διαθέσιµες προκαθορισµένες διαδικασίες για τις γενικές παρασκευαστικές εργασίες και συνθήκες, καθώς και ειδικά έγγραφα για την παρασκευή κάθε παρτίδας.
Το εν λόγω σύνολο εγγράφων επιτρέπει την αναδροµή στο ιστορικό
της παρασκευής κάθε παρτίδας και στις αλλαγές που γίνονται κατά
τη διάρκεια της ανάπτυξης ενός δοκιµαζόµενου φαρµάκου.
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τα µητρώα τηρούνται όπως απαιτείται για την άδεια κυκλοφορίας
σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, αν αυτό
απαιτείται για µεταγενέστερη άδεια κυκλοφορίας.
2. Όταν, αντί γραπτής τεκµηρίωσης, χρησιµοποιούνται ηλεκτρονικά, φωτογραφικά ή άλλα συστήµατα επεξεργασίας δεδοµένων, ο
παρασκευαστής πρώτα επικυρώνει τα εν λόγω συστήµατα αποδεικνύοντας ότι τα δεδοµένα θα είναι αποθηκευµένα µε τον κατάλληλο
τρόπο κατά την προβλεπόµενη περίοδο φύλαξης. Τα δεδοµένα που
φυλάσσονται µε τα συστήµατα αυτά είναι αµέσως διαθέσιµα σε
ευανάγνωστη µορφή και παρέχονται στις αρµόδιες αρχές, κατόπιν
σχετικής αιτήσεως. Τα ηλεκτρονικώς αποθηκευµένα δεδοµένα προστατεύονται κατά απώλειας ή βλάβης µε µεθόδους όπως µέσω
αντιγραφής ή δηµιουργίας εφεδρικού αντιγράφου και µεταφοράς σε
άλλο σύστηµα αποθήκευσης ενώ τηρείται ηµερολόγιο ελέγχου.

Άρθρο 10
Παραγωγή
1. Οι διάφορες εργασίες παραγωγής εκτελούνται σύµφωνα µε
προκαθορισµένες οδηγίες και διαδικασίες και σύµφωνα µε την ορθή
παρασκευαστική πρακτική. ∆ιατίθενται κατάλληλα και επαρκή µέσα,
ώστε να διεξάγονται έλεγχοι κατά τη διαδικασία παραγωγής. Όλες
οι εκτροπές από την παραγωγική διαδικασία και όλα τα ελαττωµατικά προϊόντα καταγράφονται και εξετάζονται από κάθε άποψη.
2. Λαµβάνονται κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά µέτρα ώστε να
αποφεύγεται η διασταυρούµενη επιµόλυνση και η ανεπιθύµητη
ανάµιξη. Στην περίπτωση των δοκιµαζόµενων φαρµάκων, δίδεται
ιδιαίτερη προσοχή στο χειρισµό των προϊόντων κατά τη διάρκεια
και µετά την ολοκλήρωση κάθε ενέργειας απόκρυψης της ταυτότητάς τους.
3. Για τα φάρµακα, επικυρώνεται κάθε νέα διαδικασία παρασκευής ή κάθε σηµαντική τροποποίηση µιας διαδικασίας παρασκευής. Οι κρίσιµες φάσεις των διαδικασιών παρασκευής επανεπικυρώνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
4. Για τα δοκιµαζόµενα φάρµακα, η διαδικασία παρασκευής επικυρώνεται εξ ολοκλήρου, στο βαθµό που αυτό ενδείκνυται, λαµβανοµένου υπόψη του σταδίου ανάπτυξης του προϊόντος. Επικυρώνονται τουλάχιστον τα κρίσιµα στάδια κάθε διαδικασίας όπως η
αποστείρωση. Όλα τα στάδια σχεδιασµού και ανάπτυξης της διαδικασίας παρασκευής τεκµηριώνονται πλήρως.

Άρθρο 11
Έλεγχος ποιότητας

Για τα φάρµακα, η τεκµηρίωση που αφορά τις παρτίδες φυλάσσεται
τουλάχιστον επί ένα έτος µετά την ηµεροµηνία λήξης των παρτίδων
τις οποίες αφορά ή τουλάχιστον επί πέντε έτη µετά την πιστοποίηση
που αναφέρεται στο άρθρο 51 παράγραφος 3 της οδηγίας 2001/
83/ΕΚ, όποια από τις περιόδους είναι µεγαλύτερη.

1. Ο παρασκευαστής δηµιουργεί και διατηρεί ένα σύστηµα ελέγχου ποιότητας, το οποίο τίθεται υπό την αρµοδιότητα ατόµου που
έχει τα απαιτούµενα προσόντα και το οποίο είναι ανεξάρτητο από
την παραγωγή.

Για τα δοκιµαζόµενα φάρµακα, η τεκµηρίωση που αφορά τις παρτίδες φυλάσσεται τουλάχιστον επί πέντε έτη µετά την ολοκλήρωση ή
την επίσηµη διακοπή της τελευταίας κλινικής δοκιµής στην οποία
χρησιµοποιήθηκε η παρτίδα. Ο ανάδοχος ή ο κάτοχος της άδειας
κυκλοφορίας, αν διαφέρουν, είναι υπεύθυνος για να διασφαλίζει ότι

Το εν λόγω άτοµο έχει στη διάθεσή του ή έχει πρόσβαση σε ένα ή
περισσότερα εργαστήρια ελέγχου ποιότητας µε κατάλληλο προσωπικό και εξοπλισµό, ώστε να διεξάγουν τις αναγκαίες εξετάσεις και
δοκιµές για τις πρώτες ύλες, τα υλικά συσκευασίας και τα ενδιάµεσα και τα τελικά προϊόντα.
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2.
Για τα φάρµακα, περιλαµβανοµένων και των εισαγόµενων από
τρίτες χώρες, µπορεί να επιτραπεί η χρησιµοποίηση εργαστηρίων επί
συµβάσει, σύµφωνα µε το άρθρο 12 της παρούσας οδηγίας και το
στοιχείο β) του άρθρου 20 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ.
Για τα δοκιµαζόµενα φάρµακα, ο ανάδοχος µεριµνά ώστε ότι το επί
συµβάσει εργαστήριο να συµµορφώνεται µε το περιεχόµενο της
αίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 της οδηγίας
2001/20/ΕΚ, όπως έγινε δεκτή από την αρµόδια αρχή. Σε περίπτωση εισαγωγής από τρίτες χώρες δεν είναι υποχρεωτικός ο αναλυτικός έλεγχος.
3.
Κατά τον τελικό έλεγχο των έτοιµων προϊόντων πριν από την
αποδέσµευσή τους για πώληση ή διανοµή ή για χρήση σε κλινικές
δοκιµές, το σύστηµα ελέγχου ποιότητας λαµβάνει υπόψη, εκτός
από τα αποτελέσµατα των αναλύσεων, ουσιαστικά στοιχεία όπως
είναι οι συνθήκες παραγωγής, τα αποτελέσµατα των ελέγχων που
διεξάγονται κατά τη διαδικασία παρασκευής, η εξέταση των εγγράφων παρασκευής και η συµµόρφωση των προϊόντων µε τις σχετικές
προδιαγραφές, περιλαµβανοµένης και της τελικής συσκευασίας.
4.
Από κάθε παρτίδα τελικών φαρµάκων φυλάσσονται δείγµατα
τουλάχιστον επί ένα έτος µετά την ηµεροµηνία λήξης.
Για τα δοκιµαζόµενα φάρµακα, φυλάσσονται επαρκή δείγµατα για
κάθε παρτίδα χύµα προϊόντος, καθώς και για τα βασικά στοιχεία
συσκευασίας που χρησιµοποιήθηκαν για κάθε παρτίδα τελικού
προϊόντος, τουλάχιστον επί δύο έτη µετά την ολοκλήρωση ή την
επίσηµη διακοπή της τελευταίας κλινικής δοκιµής στην οποία
χρησιµοποιήθηκε η παρτίδα, όποια από τις περιόδους είναι µεγαλύτερη.
∆είγµατα των πρώτων υλών, εκτός από τους διαλύτες, τα αέρια ή
το νερό, που χρησιµοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής φυλάσσονται τουλάχιστον επί δύο έτη µετά την αποδέσµευση του προϊόντος, εκτός εάν απαιτείται µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, σύµφωνα
µε το δίκαιο του κράτους µέλους παρασκευής. Η εν λόγω περίοδος
µπορεί να µειωθεί, αν ο χρόνος ζωής του υλικού, όπως υποδεικνύεται στη σχετική προδιαγραφή, είναι συντοµότερος. Όλα αυτά τα
δείγµατα είναι στη διάθεση των αρµόδιων αρχών.
Για τις πρώτες ύλες και για ορισµένα προϊόντα τα οποία παρασκευάζονται µεµονωµένα ή σε µικρές ποσότητες, ή η αποθήκευση
των οποίων ενδέχεται να δηµιουργήσει ειδικά προβλήµατα, είναι
δυνατόν να καθοριστούν άλλες συνθήκες δειγµατοληψίας και
διατήρησης των δειγµάτων, µε τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας
αρχής.
Άρθρο 12
Σύµβαση εξωτερικής ανάθεσης έργου
1.
Για κάθε παρασκευαστική εργασία ή εργασία σχετιζόµενη µε
την παρασκευή η οποία εκτελείται βάσει σύµβασης, συνάπτεται
γραπτή σύµβαση.
2.
Η σύµβαση καθορίζει σαφώς τις υποχρεώσεις κάθε συµβαλλόµενου µέρους και, ειδικότερα, την υποχρέωση τήρησης της ορθής
παρασκευαστικής πρακτικής από το συµβαλλόµενο µέρος προς το
οποίο γίνεται η ανάθεση και τον τρόπο µε τον οποίο το ειδικευµένο
πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για την πιστοποίηση κάθε παρτίδας ασκεί τα καθήκοντά του.
3.
Το συµβαλλόµενο µέρος προς το οποίο γίνεται η ανάθεση
δεν αναθέτει, χωρίς γραπτή έγκριση του αναθέτοντος, σε υπεργολάβους εργασίες τις οποίες έχει αναλάβει βάσει της σύµβασης.

L 262/25

4. Το συµβαλλόµενο µέρος προς το οποίο γίνεται η ανάθεση
συµµορφώνεται µε τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραµµές ορθής
παρασκευαστικής πρακτικής και υποβάλλεται στις επιθεωρήσεις που
διεξάγονται από τις αρµόδιες αρχές, σύµφωνα µε το άρθρο 111
της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και το άρθρο 15 της οδηγίας 2001/20/
ΕΚ.

Άρθρο 13
Καταγγελίες, απόσυρση προϊόντων και επείγουσα αποκάλυψη
της αποκρυβείσας ταυτότητας προϊόντων
1. Για τα φάρµακα, ο παρασκευαστής εφαρµόζει σύστηµα
καταγραφής και εξέτασης των καταγγελιών, καθώς και ένα αποτελεσµατικό σύστηµα για την άµεση και ανά πάσα στιγµή απόσυρση
των φαρµάκων από το δίκτυο διανοµής. Ο παρασκευαστής
καταγράφει και διερευνά κάθε καταγγελία που αφορά ελάττωµα·
ενηµερώνει την αρµόδια αρχή για κάθε ελάττωµα το οποίο θα ήταν
δυνατόν να οδηγήσει στην απόσυρση προϊόντων ή στον αφύσικο
περιορισµό της προσφοράς και στο µέτρο του δυνατού, αναφέρει
τις χώρες προορισµού.
Κάθε απόσυρση γίνεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 123 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ.
2. Για τα δοκιµαζόµενα φάρµακα ο παρασκευαστής, σε συνεργασία µε τον ανάδοχο, εφαρµόζει σύστηµα καταγραφής και
εξέτασης των καταγγελιών, καθώς και ένα αποτελεσµατικό σύστηµα
για την άµεση και ανά πάσα στιγµή απόσυρση των δοκιµαζόµενων
φαρµάκων, που έχουν ήδη εισέλθει στο δίκτυο διανοµής. Ο παρασκευαστής καταγράφει και διερευνά κάθε καταγγελία που αφορά
ελάττωµα και ενηµερώνει την αρµόδια αρχή για κάθε ελάττωµα το
οποίο θα ήταν δυνατόν να οδηγήσει στην απόσυρση προϊόντων ή
στον αφύσικο περιορισµό της προσφοράς.
Για τα δοκιµαζόµενα φάρµακα προσδιορίζονται όλοι οι χώροι
δοκιµών και στο µέτρο του δυνατού αναφέρονται οι χώρες προορισµού.
Στην περίπτωση δοκιµαζόµενου φαρµάκου για το οποίο έχει
εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας, ο παρασκευαστής του δοκιµαζόµενου
φαρµάκου, σε συνεργασία µε τον ανάδοχο, ενηµερώνει τον κάτοχο
της άδειας κυκλοφορίας για κάθε ελάττωµα που θα µπορούσε να
συνδέεται µε το εγκεκριµένο φάρµακο.
3. Ο ανάδοχος εφαρµόζει µια διαδικασία για την ταχεία αποκάλυψη της ταυτότητας προϊόντων µε απίκρυψη ταυτότητας, όταν
αυτό είναι απαραίτητο για την άµεση απόσυρση για την οποία γίνεται λόγος στην παράγραφο 1. Ο ανάδοχος διασφαλίζει ότι η διαδικασία αποκαλύπτει την αποκρυβείσα ταυτότητα προϊόντος µόνο
στο βαθµό που αυτό είναι αναγκαίο.

Άρθρο 14
Αυτοεπιθεώρηση
Ο παρασκευαστής διεξάγει επαναλαµβανόµενες αυτοεπιθεωρήσεις
στο πλαίσιο του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας, ώστε να
παρακολουθεί την εφαρµογή και την τήρηση της ορθής παρασκευαστικής πρακτικής και να προτείνει τα αναγκαία διορθωτικά µέτρα.
Οι εκθέσεις που συντάσσονται για τις εν λόγω αυτοεπιθεωρήσεις
και για τις εν συνεχεία πραγµατοποιούµενες διορθωτικές ενέργειες
φυλάσσονται.
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Άρθρο 15
Επισήµανση
Σε περίπτωση δοκιµαζόµενου φαρµάκου, η επισήµανση είναι τέτοια
ώστε να διασφαλίζει την προστασία του συµµετέχοντος στη δοκιµή
και την ανιχνευσιµότητα, να καθιστά δυνατή την αναγνώριση του
προϊόντος και της δοκιµής και να διευκολύνει τη σωστή χρήση του
δοκιµαζόµενου φαρµάκου.
Άρθρο 16
Κατάργηση της οδηγίας 91/356/ΕΟΚ
Η οδηγία 91/356/ΕΟΚ καταργείται.
Οι αναφορές στην καταργούµενη οδηγία θεωρούνται ως αναφορές
στην παρούσα οδηγία.
Άρθρο 17

14.10.2003

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς
αποφασίζεται από τα κράτη µέλη.
2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον
τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 18
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 19
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Μεταφορά
1.
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία πριν από την 30ή Απριλίου 2004 το αργότερο.
Ανακοινώνουν αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο των διατάξεων και
τον πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ των εν λόγω διατάξεων και των
διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

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

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Σεπτεµβρίου 2003
για την ισχύ ορισµένων δεσµευτικών δασµολογικών πληροφοριών
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 3516]
(Τα κείµενα στη φινλανδική και σουηδική γλώσσα είναι τα µόνα αυθεντικά)

(2003/726/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

Η δεσµευτική δασµολογική πληροφορία που αναφέρεται στο
παράρτηµα αφορά είδος από υφασµένο ύφασµα, κοµµένο
κατά µήκος, από συνθετικές ίνες συνεχείς (34 % πολυεστέρες, 52 % πολυαµίδια και 14 % πολυουρεθάνη για την επίχριση). Καθώς η επίχριση δεν φαίνεται µε γυµνό µάτι, το
ύφασµα αυτό πρέπει να υπαχθεί στην κλάση 5407, σύµφωνα
µε τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, καθώς και τη σηµείωση 2 στοιχείο α) σηµείο 1 του κεφαλαίου 59.

(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.

(4)

Σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 6 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, ο δικαιούχος δεσµευτικής δασµολογικής πληροφορίας που έχει παύσει να ισχύει µπορεί να
συνεχίσει να τη 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 στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
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,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2003, 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. 881/2003 της Επιτροπής (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)

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 αναφέρεται στη στήλη 3, παύει να ισχύει.
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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.

14.10.2003

για ορισµένο χρονικό διάστηµα, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 14 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2454/93.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη ∆ηµοκρατία της Φινλανδίας.
Βρυξέλλες, 30 Σεπτεµβρίου 2003.

Άρθρο 2

Για την Επιτροπή

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

Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθ. 1

∆εσµευτική δασµολογική πληροφορία
(αναφορά)

Τελωνειακή αρχή

∆ασµολογική κατάταξη

1

2

3

FI 178/301/01

Tullihallitus
Helsinki
Φινλανδία

5903 20 90 90
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Σεπτεµβρίου 2003
για την ισχύ ορισµένων δεσµευτικών δασµολογικών πληροφοριών
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 3544]
(Το κείµενο στην αγγλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)

(2003/727/ΕΚ)
κλάσεις 6103, 6104, 6203 ή 6204, κατ' εφαρµογή των
γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1992, 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,
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,

(3)

Οι εν λόγω δεσµευτικές δασµολογικές πληροφορίες παύουν
να ισχύουν. Η τελωνειακή διοίκηση η οποία εξέδωσε τις
πληροφορίες αυτές θα πρέπει, εποµένως, να τις ανακαλέσει
το συντοµότερο δυνατό και να ενηµερώσει σχετικά την Επιτροπή.

(4)

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 τη 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,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Οι δεσµευτικές δασµολογικές πληροφορίες που αναφέρονται
στο παράρτηµα είναι αντικρουόµενες µε άλλες δεσµευτικές
δασµολογικές πληροφορίες και η δασµολογική κατάταξη
που περιέχουν 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)

Οι δεσµευτικές δασµολογικές πληροφορίες που αναφέρονται
στο παράρτηµα αφορούν ενδύµατα που προορίζονται να
καλύψουν το κάτω µέρος του σώµατος και περιβάλλουν το
κάθε πόδι ξεχωριστά. Τα ενδύµατα αυτά δεν ανταποκρίνονται στον ορισµό για τις πιτζάµες, όπως περιλαµβάνεται στις
επεξηγηµατικές σηµειώσεις της συνδυασµένης ονοµατολογίας για τους κωδικούς 6107 21 00 έως 6107 29 00,
6108 31 10 έως 6108 39 00, 6207 21 00 έως
6207 29 00 και 6208 21 00 έως 6208 29 00, σύµφωνα
µε τον οποίο οι πιτζάµες πρέπει να αποτελούνται από δύο
ενδύµατα. Επιπλέον, δεν µπορούν να θεωρηθούν ως «παρόµοια είδη» µε τα προϊόντα που υπάγονται στις κλάσεις
6107, 6108, 6207 και 6208, καθώς καλύπτουν µόνο το
κάτω µέρος του σώµατος. Εποµένως, τα εν λόγω είδη θεωρούνται «παντελόνια» και θα πρέπει να υπαχθούν στις

(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. Οι δεσµευτικές δασµολογικές πληροφορίες που αναφέρονται
στη στήλη 1 του πίνακα του παραρτήµατος, οι οποίες εκδόθηκαν
από τις τελωνειακές αρχές που αναφέρονται στη στήλη 2 για τις
δασµολογικές κατατάξεις που αναφέρονται στη στήλη 3, παύουν να
ισχύουν.
2. Οι τελωνειακές αρχές που αναφέρονται στη στήλη 2 ανακαλούν τις δεσµευτικές δασµολογικές πληροφορίες που αναφέρονται
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 τις δεσµευτικές δασµολογικές πληροφορίες προβαίνει σε σχετική κοινοποίηση προς την
Επιτροπή.

Άρθρο 2
Οι δεσµευτικές δασµολογικές πληροφορίες που αναφέρονται στο
παράρτηµα µπορούν να συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται 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

14.10.2003
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
∆εσµευτική δασµολογική
πληροφορία
(αναφορά)

Τελωνειακή αρχή

∆ασµολογική κατάταξη

1

2

3

Αριθ. 1

UK 105599852

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

6107 91 90

Αριθ. 2

UK 105594965

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

6107 91 90

Αριθ. 3

UK 103848774

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

6207 91 90 90

Αριθ. 4

UK 104570502

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

6207 91 90 90

Αριθ. 5

UK 105343411

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

6207 91 90 90

Αριθ. 6

UK 105434701

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

6207 91 90 90

Αριθ. 7

UK 106483971

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

6207 91 90 90

Αριθ. 8

UK 106485867

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

6207 91 90

Αριθ. 9

UK 107265781

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

6207 91 90 90

Αριθ. 10

UK 107278572

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

6207 91 90 90

Αριθ. 11

UK 107277771

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

6207 91 90 90

Αριθ. 12

UK 107279177

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

6207 91 90 90

Αριθ. 13

UK 107277477

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

6207 91 90 90

Αριθ. 14

UK 107494566

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

6207 91 90 90

Αριθ. 15

UK 109015800

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

6207 91 90 90

Αριθ. 16

UK 109074680

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

6207 91 90 90
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∆εσµευτική δασµολογική
πληροφορία
(αναφορά)

Τελωνειακή αρχή

∆ασµολογική κατάταξη

1

2

3

Αριθ. 17

UK 109844358

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

6207 91 90 90

Αριθ. 18

UK 102018833

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

6207 92 00

Αριθ. 19

UK 102673989

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

6207 92 00

Αριθ. 20

UK 102769088

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

6207 92 00

Αριθ. 21

UK 106260215

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

6207 92 00

Αριθ. 22

UK 107653575

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

6207 92 00

Αριθ. 23

UK 104515217

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

6208 91 90

Αριθ. 24

UK 104602617

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

6208 91 90

Αριθ. 25

UK 105129215

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

6208 91 90

Αριθ. 26

UK 105215912

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

6208 91 90

Αριθ. 27

UK 105272407

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

6208 91 90

Αριθ. 28

UK 105465685

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

6208 91 90

Αριθ. 29

UK 105934087

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

6208 91 90

Αριθ. 30

UK 106640496

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

6208 91 90

Αριθ. 31

UK 106917766

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

6208 91 90

Αριθ. 32

UK 107064305

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

6208 91 90
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∆εσµευτική δασµολογική
πληροφορία
(αναφορά)

Τελωνειακή αρχή

∆ασµολογική κατάταξη

1

2

3

Αριθ. 33

UK 107702300

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

6208 91 90

Αριθ. 34

UK 108713090

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

6208 91 90

Αριθ. 35

UK 108713580

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

6208 91 90

Αριθ. 36

UK 109149378

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

6208 91 90

Αριθ. 37

UK 109241887

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

6208 91 90

Αριθ. 38

UK 109275667

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

6208 91 90

Αριθ. 39

UK 109776051

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

6208 91 90

Αριθ. 40

UK 110099803

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

6208 91 90

Αριθ. 41

UK 105995942

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

6208 92 00
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης 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 δοµικά έτοιµα συστήµατα µεταλλικών
πλαισίων, δοµικά έτοιµα συστήµατα πλαισίων σκυροδέµατος, προκατασκευασµένες οικιστικές µονάδες,
έτοιµα συστήµατα ψυκτικών θαλάµων αποθήκευσης, έτοιµα συστήµατα προστασίας για την κατάπτωση
πετρωµάτων
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 3452]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/728/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 απόφαση 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 τελευταία 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 αναφεροµένων 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 και του ιδίου του προϊόντος.
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, 3 Οκτωβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
1. ∆οµικά έτοιµα συστήµατα µεταλλικών πλαισίων
H παρούσα απόφαση αφορά έτοιµα συστήµατα βιοµηχανικής κατασκευής, τα οποία διατίθενται στην αγορά ως αυτοτελή δοµήµατα και αποτελούνται από σχεδιασµένα και προκατασκευασµένα δoµικά στοιχεία µαζικής παραγωγής. Η απόφαση αφορά µόνον
τα έτοιµα συστήµατα τα οποία πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται κατωτέρω. ∆εν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
της παρούσας απόφασης επιµέρους έτοιµα συστήµατα τα οποία δεν πληρούν αυτές τις ελάχιστες απαιτήσεις. Οι ελάχιστες απαιτήσεις αφορούν όλα τα ακόλουθα: τα φέροντα στοιχεία του κτιρίου, τη σύνδεση του κτιρίου µε το υπόστρωµα, καθώς και τον
καθορισµό των βασικών δοµικών στοιχείων του εξωτερικού κελύφους, όπως η θερµοµόνωση, η εξωτερική επένδυση τοίχου, η
επένδυση οροφής, οι εσωτερικές επενδύσεις, τα παράθυρα και οι εξωτερικές θύρες, εφόσον είναι απαραίτητες για την τήρηση
των βασικών απαιτήσεων που ισχύουν για το κτίριο.
Παρότι ορισµένα δοµικά στοιχεία ενδέχεται να παράγονται σε διαφορετικά εργοστάσια, η παρούσα οδηγία αφορά µόνον το
τελικό έτοιµο για παράδοση σύστηµα και όχι τα επιµέρους συστατικά του.
— για χρήση σε δοµικά έργα
2. ∆οµικά έτοιµα συστήµατα πλαισίων σκυροδέµατος
H παρούσα απόφαση αφορά έτοιµα συστήµατα βιοµηχανικής κατασκευής τα οποία διατίθενται στην αγορά ως αυτοτελή δοµήµατα και αποτελούνται από σχεδιασµένα και προκατασκευασµένα δoµικά στοιχεία µαζικής παραγωγής. Η απόφαση αφορά µόνον
τα έτοιµα συστήµατα τα οποία πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται κατωτέρω. ∆εν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
της παρούσας απόφασης επιµέρους έτοιµα συστήµατα τα οποία δεν πληρούν αυτές τις ελάχιστες απαιτήσεις. Οι ελάχιστες απαιτήσεις αφορούν όλα τα ακόλουθα: τα φέροντα στοιχεία του κτιρίου, τη σύνδεση του κτιρίου µε το υπόστρωµα, καθώς και τον
καθορισµό των βασικών δοµικών στοιχείων του εξωτερικού κελύφους, όπως η θερµοµόνωση, η εξωτερική επένδυση τοίχου, η
επένδυση οροφής, οι εσωτερικές επενδύσεις, τα παράθυρα και οι εξωτερικές θύρες, εφόσον είναι απαραίτητες για την τήρηση
των βασικών απαιτήσεων που ισχύουν για το κτίριο.
Παρότι ορισµένα δοµικά στοιχεία ενδέχεται να παράγονται σε διαφορετικά εργοστάσια, η παρούσα οδηγία αφορά µόνον το
τελικό έτοιµο για παράδοση σύστηµα και όχι τα επιµέρους συστατικά του.
— για χρήση σε δοµικά έργα
3. Προκατασκευασµένες οικιστικές µονάδες
Η παρούσα απόφαση αφορά τις προκατασκευασµένες οικιστικές µονάδες που µπορούν να µεταφερθούν στο χώρο δραστηριοτήτων σε αυτοτελή ή ογκοµετρική µορφή και οι οποίες παρέχουν ταχέως ένα ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες κέλυφος, το οποίο
µπορεί να υποβληθεί σε τελική επεξεργασία για προστασία έναντι των καιρικών µεταβολών, σύνδεση µεταξύ µονάδων, σύνδεση
µε υπηρεσίες, καθώς και οποιεσδήποτε συνδέσεις µε το υπόστρωµα.
Παρότι ορισµένα δοµικά στοιχεία ενδέχεται να παράγονται σε διαφορετικά εργοστάσια, η παρούσα οδηγία αφορά µόνον το
τελικό έτοιµο για παράδοση σύστηµα και όχι τα επιµέρους συστατικά του.
— για χρήση σε δοµικά έργα
4. Έτοιµα συστήµατα ψυκτικών θαλάµων αποθήκευσης
Η παρούσα απόφαση αφορά προκατασκευασµένα έτοιµα συστήµατα ψυκτικών θαλάµων αποθήκευσης που προορίζονται για
εγκατάσταση εντός υφιστάµενου κτιρίου ή σε χώρο στον οποίο θα είναι τουλάχιστον προστατευµένα από την έκθεση σε εξωτερικούς κλιµατικούς παράγοντες, δηλαδή τα έτοιµα συστήµατα ψυκτικών θαλάµων αποθήκευσης δεν θα εκτίθενται σε εξωτερικές
κλιµατολογικές συνθήκες. Τα συναρµολογηµένα έτοιµα συστήµατα δεν συµβάλλουν στη φέρουσα ικανότητα του έργου· εντούτοις, µπορεί να προβλεφθεί υποβοηθητικό σύστηµα της φέρουσας ικανότητας για την υποστήριξη είτε ολόκληρου είτε µέρους
του συναρµολογηµένου έτοιµου συστήµατος. ∆εν περιλαµβάνεται ο τεχνικός εξοπλισµός (π.χ. συστήµατα ψύξης).
Παρότι ορισµένα δοµικά στοιχεία ενδέχεται να παράγονται σε διαφορετικά εργοστάσια, η παρούσα οδηγία αφορά µόνον το
τελικό έτοιµο για παράδοση σύστηµα και όχι τα επιµέρους συστατικά του.
— για χρήση σε δοµικά έργα
5. Έτοιµα συστήµατα προστασίας για την κατάπτωση πετρωµάτων
Η παρούσα απόφαση καλύπτει έτοιµα συστήµατα προστασίας για την κατάπτωση πετρωµάτων που περιλαµβάνουν ένα ενιαίο ή
περισσότερα δικτυωτά ή πλέγµατα ή παρόµοιο υλικό, υποστηριζόµενα από µεταλλική ή ξύλινη δοµή (π.χ. µεταλλικοί στύλοι)
και, ενδεχοµένως, από καλωδίωση.
Παρότι ορισµένα δοµικά στοιχεία ενδέχεται να παράγονται σε διαφορετικά εργοστάσια, η παρούσα οδηγία αφορά µόνον το
τελικό έτοιµο για παράδοση σύστηµα και όχι τα επιµέρους συστατικά του.
— για χρήση σε έργα πολιτικού µηχανικού
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
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)
(όπως ορίζονται στο
παράρτηµα I)

∆οµικά έτοιµα συστήµατα
µεταλλικών πλαισίων

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

Σύστηµα(συστήµατα) βεβαίωσης
της πιστότητας

σε δοµικά έργα

Οποι(ο)αδήποτε

1

σε έργα πολιτικού µηχανικού

Οποι(ο)αδήποτε

1

Προβλεπόµενη(-ες) χρήση(-εις)

∆οµικά έτοιµα συστήµατα
πλαισίων σκυροδέµατος
Προκατασκευασµένες οικιστικές µονάδες
Έτοιµα συστήµατα ψυκτικών
θαλάµων αποθήκευσης
Έτοιµα συστήµατα προστασίας
για την κατάπτωση πετρωµάτων

Σύστηµα 1: βλέπε οδηγία 89/106/ΕΟΚ, παράρτηµα III σηµείο 2 i), χωρίς δειγµατοληπτική δοκιµή ελέγχου.

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 6ης Οκτωβρίου 2003
για την τροποποίηση της απόφασης 2002/300/ΕΚ περί καταρτίσεως του καταλόγου των εγκεκριµένων
ζωνών ως προς Bonamia ostreae ή/και Marteilia refringens
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 3463]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/729/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 91/67/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου
1991, σχετικά µε τους όρους υγειονοµικού ελέγχου που διέπουν
τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/
2003 (2), και ιδίως το άρθρο 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Η απόφαση 2002/300/ΕΚ της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2003/378/ΕΚ (4),
ορίζει τις περιοχές στην Ιρλανδία που θεωρούνται απαλλαγµένες από τις νόσους Bonamia ostrea ή/και Marteilia
refringens.

(1)

Η Ιρλανδία ενηµέρωσε µε επιστολή της την Επιτροπή, στις
24 Ιουνίου 2003, σχετικά µε την εµφάνιση της Bonamia
ostrea στο Blacksod Bay στα παράλια της επαρχίας Mayo,
περιοχή η οποία προηγουµένως εθεωρείτο απαλλαγµένη από
τη νόσο αυτή. Συνεπώς, η περιοχή αυτή δεν πρέπει πλέον να
θεωρείται απαλλαγµένη από τη νόσο Bonamia ostrea.

(2)

Εποµένως, η απόφαση 2002/300/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί
αναλόγως.

(3)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

46 της 19.2.1991, σ. 1.
122 της 16.5.2003, σ. 1.
103 της 19.4.2002, σ. 24.
130 της 27.5.2003, σ. 27.

(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
Το παράρτηµα της απόφασης 2002/300/ΕΚ αντικαθίσταται από το
παράρτηµα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 6 Οκτωβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΜΙΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΟΣΟΥΣ BONAMIA OSTREA ΚΑΙ MARTEILIA REFRINGENS ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΜΑΛΑΚΙΑ
1.A. Ζώνες στην Ιρλανδία εγκεκριµένες ως προς τη Β. Ostreae
— Ολόκληρα τα παράλια της Ιρλανδίας, εκτός από τις ακόλουθες έξι περιοχές:
— Cork Harbour
— Galway Bay
— Ballinakill Harbour
— Clew Bay
— Achill Sound
— Loughmore, Blacksod Bay
1.B. Ζώνες στην Ιρλανδία εγκεκριµένες ως προς τη M. Refringens
— Ολόκληρα τα παράλια της Ιρλανδίας
2.A. Ζώνες στο Ηνωµένο Βασίλειο, στις αγγλονορµανδικές νήσους και στη νήσο του Man εγκεκριµένες ως προς τη Β.
Ostreae
— Ολόκληρα τα παράλια του Ηνωµένου Βασιλείου, εκτός από τις ακόλουθες περιοχές:
— νότια ακτή της Κορνουάλλης από το Lizard έως το Start Point
— περιοχή γύρω από τις εκβολές του Solent, από το Portland Bill έως το Selsey Bill
— περιοχή κατά µήκος της ακτής από το Shoeburyness έως το σηµείο Landguard στο Essex
— Ολόκληρα τα παράλια της Βόρειας Ιρλανδίας
— Ολόκληρα τα παράλια της Guernsey και Herm
— Ζώνη των διαµερισµάτων της Jersey: η ζώνη συνίσταται από την παλιρροιακή και άµεση περιοχή της ακτής µεταξύ της
µέσης ανώτερης σήµανσης της στάθµης της θάλασσας επί της νήσου Jersey και νοητής γραµµής σε απόσταση τριών
ναυτικών µιλίων από τη µέση κατώτερη σήµανση της στάθµης της θάλασσας της νήσου Jersey. Η ζώνη ευρίσκεται στον
Νορµανδο-βρεττονικό κόλπο, στη νότια πλευρά του πορθµού του Καλαί
— Ολόκληρα τα παράλια της νήσου του Man
2.B. Ζώνες στο Ηνωµένο Βασίλειο, στις αγγλονορµανδικές νήσους και στη νήσο του Man εγκεκριµένες ως προς τη
M. Refringens
— Ολόκληρα τα παράλια της Μεγάλης Βρετανίας
— Ολόκληρα τα παράλια της Βόρειας Ιρλανδίας
— Ολόκληρα τα παράλια της Guernsey και Herm
— Ζώνη των διαµερισµάτων της Jersey: η ζώνη συνίσταται από την παλιρροιακή και άµεση περιοχή της ακτής µεταξύ της
µέσης ανώτερης σήµανσης της στάθµης της θάλασσας επί της νήσου Jersey και νοητής γραµµής σε απόσταση τριών
ναυτικών µιλίων από τη µέση κατώτερη σήµανση της στάθµης της θάλασσας της νήσου Jersey. Η ζώνη ευρίσκεται στον
Νορµανδο-βρεττονικό κόλπο, στη νότια πλευρά του πορθµού του Καλαί
— Ολόκληρα τα παράλια της νήσου του Man»
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