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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 154/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Ιανουαρίου 2004
για τη σύναψη της συµφωνίας υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά µε την παράταση του πρωτοκόλλου µε το οποίο καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες και η χρηµατική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Ακτής
του Ελεφαντοστού όσον αφορά την αλιεία στα ανοικτά της Ακτής του Ελεφαντοστού, για την περίοδο
από την 1η Ιουλίου 2003 έως τις 30 Ιουνίου 2004
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 37, σε συνδυασµό µε το άρθρο 300 παράγραφος 2 και
το άρθρο 300 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε τη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού για την αλιεία στα ανοικτά της Ακτής του Ελεφαντοστού (2), πριν από τη λήξη της περιόδου ισχύος του
συνηµµένου στη συµφωνία πρωτοκόλλου, τα συµβαλλόµενα
µέρη προβαίνουν σε διαπραγµατεύσεις µε σκοπό τον από
κοινού προσδιορισµό του περιεχοµένου του πρωτοκόλλου
για την επόµενη περίοδο και, εφόσον χρειάζεται, των τροποποιήσεων ή προσθηκών που πρέπει να γίνουν στο παράρτηµα.

Άρθρο 1
Η συµφωνία υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών σχετικά µε την
παράταση του πρωτοκόλλου µε το οποίο καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες και η χρηµατική αντιπαροχή που προβλέπονται
στη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και
της ∆ηµοκρατίας της Ακτής Ελεφαντοστού όσον αφορά την αλιεία
στα ανοικτά της Ακτής Ελεφαντοστού, για την περίοδο από την 1η
Ιουλίου 2003 έως τις 30 Ιουνίου 2004, εγκρίνεται εξ ονόµατος
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Το κείµενο της συµφωνίας υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών επισυνάπτεται στον παρόντα κανονισµό (4).

Άρθρο 2
Οι αλιευτικές δυνατότητες που καθορίζονται στο πρωτόκολλο
κατανέµονται µεταξύ των κρατών µελών ως εξής:
α) βενθοπελαγική αλιεία:
Ισπανία: 600 ΚΟΧ ανά µήνα κατά ετήσιο µέσο όρο
β) αλιεία τόνου:
i) θυνναλιευτικά γρι-γρι

(2)

(3)

(4)

Τα δύο µέρη αποφάσισαν να παρατείνουν το ισχύον πρωτόκολλο που εγκρίθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 722/
2001 (3), για διάστηµα ενός έτους, µε συµφωνία υπό µορφή
ανταλλαγής επιστολών, εν αναµονή της διεξαγωγής των
διαπραγµατεύσεων σχετικά µε τις τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου που πρέπει να συµφωνηθούν.
Είναι προς το συµφέρον της Κοινότητας να εγκριθεί η παράταση αυτή.
Πρέπει να επιβεβαιωθεί η µέθοδος κατανοµής των αλιευτικών δυνατοτήτων µεταξύ των κρατών µελών,

(1) (Γνώµη που διατυπώθηκε στις 18 ∆εκεµβρίου 2003 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(2) ΕΕ L 379 της 31.12.1990, σ. 3.
(3) ΕΕ L 102 της 12.4.2001, σ. 1.

— Γαλλία: 18 σκάφη
— Ισπανία: 21 σκάφη
ii) παραγαδιάρικα επιφανείας
— Ισπανία: 15 σκάφη
— Πορτογαλία: 5 σκάφη
iii) θυνναλιευτικά µε καλάµι
— Γαλλία: 7 σκάφη
— Ισπανία: 5 σκάφη.
Εάν οι αιτήσεις αδειών αυτών των κρατών µελών δεν εξαντλήσουν
τις αλιευτικές δυνατότητες που καθορίζονται στο πρωτόκολλο, η
Επιτροπή µπορεί να λάβει υπόψη τις αιτήσεις αδειών οποιουδήποτε
άλλου κράτους µέλους.
(4) ΕΕ L 319 της 4.12.2003, σ. 19.
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Άρθρο 3

Τα κράτη µέλη, τα σκάφη των οποίων αλιεύουν στο πλαίσιο της συµφωνίας, υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών,
κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες κάθε αποθέµατος που αλιεύονται στην αλιευτική ζώνη της Ακτής του
Ελεφαντοστού σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 500/2001 της Επιτροπής (1).
Άρθρο 4
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, 26 Ιανουαρίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
B. COWEN

(1) ΕΕ L 73 της 15.3.2001, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 155/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιανουαρίου 2004
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 30 Ιανουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 2004.
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 29ης Ιανουαρίου 2004, 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
204
212
999

87,7
37,2
127,9
84,3

0707 00 05

052
204
999

138,3
45,2
91,8

0709 90 70

052
204
999

80,5
54,7
67,6

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
448
624
999

47,1
54,5
48,2
44,1
32,8
84,2
51,8

0805 20 10

052
204
999

74,2
89,3
81,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

052
204
220
464
624
662
999

76,0
74,2
82,7
82,6
78,7
38,0
72,0

0805 50 10

052
600
999

73,0
62,0
67,5

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052
060
400
404
720
999

73,2
55,3
96,5
87,2
86,9
79,8

0808 20 50

060
388
400
528
720
999

61,1
108,6
88,0
81,9
45,5
77,0

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. 156/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιανουαρίου 2004
σχετικά µε την κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση στα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς βάσει του
άρθρου 28 της απόφασης 90/424/ΕΟΚ
θα πρέπει να αποφασίζονται µόνον σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις και στο πλαίσιο της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης που χορηγείται για τη διοργάνωση του εργαστηρίου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(7)

Είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί η ισοτιµία που θα χρησιµοποιηθεί για τη µετατροπή των αιτήσεων πληρωµής που
υποβάλλονται σε εθνικό νόµισµα, όπως ορίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2799/98 για τη θέσπιση του γεωργονοµισµατικού καθεστώτος του ευρώ (3).

(8)

Πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για την εναρµόνιση της υποβολής του προσωρινού προϋπολογισµού για τις δαπάνες
των εργαστηρίων σε σχέση µε τις δραστηριότητες που εκτελούνται σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία στον κτηνιατρικό τοµέα.

(9)

Καθώς πρόκειται να πραγµατοποιηθούν αρκετές τροποποιήσεις στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 324/2003, ο εν λόγω κανονισµός πρέπει να αντικατασταθεί για λόγους σαφήνειας.

(10)

Η σωστή οικονοµική διαχείριση δικαιολογεί την εφαρµογή
των κανόνων επιλεξιµότητας από την αρχή του 2004 για τη
θέσπιση των επιλέξιµων δαπανών που θα πραγµατοποιηθούν
κατά τη διάρκεια του έτους.

(11)

Για σκοπούς δηµοσιονοµικού ελέγχου θα εφαρµοστούν τα
άρθρα 8 και 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999, της
17ης Μαΐου 1999, περί χρηµατοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής (4).

(12)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1990, σχετικά µε ορισµένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τοµέα (1),
και ιδίως το άρθρο 24 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Τα κριτήρια επιλεξιµότητας για τις δαπάνες των κοινοτικών
εργαστηρίων αναφοράς που λαµβάνουν χρηµατοδοτική ενίσχυση βάσει του άρθρου 28 της οδηγίας 90/424/ΕΟΚ και
οι διαδικασίες για την υποβολή των δαπανών και τη διενέργεια ελέγχων ορίζονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 324/
2003 της Επιτροπής (2).

(2)

Τα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς («εργαστήρια») εκτελούν
καθήκοντα και υποχρεώσεις που ορίζονται από την κοινοτική νοµοθεσία στον κτηνιατρικό τοµέα, προκειµένου να επικουρούν την Κοινότητα.

(3)

Το ύψος της ετήσιας κοινοτικής χρηµατοδοτικής ενίσχυσης
(«χρηµατοδοτική ενίσχυση») για τη λειτουργία ορισµένων
κοινοτικών εργαστηρίων αναφοράς καθορίζεται σε ετήσια
βάση µε ειδικές αποφάσεις στους τοµείς της δηµόσιας
υγείας σχετικά µε κτηνιατρικά θέµατα, της υγείας των ζώων
και των ζωικών υπολειµµάτων.

(4)

(5)

(6)

Οι δαπάνες των αποστολών που διεξάγονται από το προσωπικό των εργαστηρίων πρέπει επί του παρόντος να χρηµατοδοτείται από τα εργαστήρια από τα γενικά έξοδα των
δικαιούχων έως του 7 % των συνολικών επιλέξιµων δαπανών
που προβλέπονται για την ενέργεια.
Καθώς οι αποστολές αυτές αντιστοιχούν σε συνεχώς αυξανόµενο ποσοστό των γενικών εξόδων του δικαιούχου και οι
δαπάνες ορισµένων αποστολών είναι δυνατόν να καλύπτονται βάσει σταθερού ηµερήσιου ποσού, πρέπει να
δηµιουργηθεί χωριστό κεφάλαιο στο πλαίσιο των ετήσιων
επιλέξιµων δαπανών κάθε εργαστηρίου.
Αφού ληφθούν υπόψη το κόστος και το όφελος των
εργαστηρίων, είναι σκόπιµο να περιοριστεί ο αριθµός των
επιλέξιµων ατόµων για συµµετοχή σε εργαστήρια, εκ των
οποίων πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας προσκεκληµένος
ανά κράτος µέλος. Τυχόν παρεκκλίσεις από τον κανόνα αυτό

(1) EE L 224 της 18.8.1990, σ. 19· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της
16.5.2003, σ. 1).
2
( ) ΕΕ L 47 της 21.2.2003, σ. 14.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Προσωρινός προϋπολογισµός
Τα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς («εργαστήρια») υποβάλλουν
πριν από την 1η Οκτωβρίου κάθε ηµερολογιακού έτους «ν» τον
προσωρινό προϋπολογισµό των δαπανών του εργαστηρίου σε σχέση
µε τις κοινοτικές δραστηριότητες για το ηµερολογιακό έτος «ν+1».
Τα εργαστήρια υποβάλλουν τον προσωρινό προϋπολογισµό σε
ηλεκτρονική µορφή σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι.
(3) ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 1.
(4) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 103.
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Άρθρο 2

Άρθρο 5

Κανόνες επιλεξιµότητας

Καταβολή της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης για τη διοργάνωση
εργαστηρίων

Εντός των ορίων της ετήσιας χρηµατοδοτικής ενίσχυσης που παρέχεται για τη λειτουργία των εργαστηρίων, οι κανόνες επιλεξιµότητας του παραρτήµατος ΙΙ εφαρµόζονται στις δαπάνες που συνδέονται µε το προσωπικό, τον κεφαλαιουχικό εξοπλισµό, τα αναλώσιµα,
την αποστολή δειγµάτων για συγκριτικές δοκιµές και τα γενικά
έξοδα.

Άρθρο 3
Καταβολή χρηµατοδοτικής ενίσχυσης για τη λειτουργία των
εργαστηρίων
Με την προϋπόθεση ότι τα εγκριθέντα προγράµµατα εργασίας εκτελούνται αποτελεσµατικά και ότι οι δικαιούχοι παρέχουν στην Επιτροπή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες εντός των χρονικών ορίων
που ορίζονται στο άρθρο αυτό, η κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση για τη λειτουργία του εργαστηρίου καταβάλλεται ως εξής:
α) είναι δυνατό να καταβληθεί προχρηµατοδότηση του 70 % του
συνολικού ποσού κατόπιν αιτήµατος του δικαιούχου·
β) το υπόλοιπο καταβάλλεται κατόπιν υποβολής εκ µέρους του
δικαιούχου:
i) οικονοµικής έκθεσης επικυρωµένης από το διευθυντή του
εργαστηρίου,
ii) δικαιολογητικών εγγράφων για τις συγκριτικές δοκιµές και
iii) τεχνικής έκθεσης·
γ) η επικυρωµένη οικονοµική έκθεση υποβάλλεται σύµφωνα µε το
παράρτηµα ΙΙΙ και το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου του έτους
που έπεται της περιόδου για την οποία χορηγείται η χρηµατοδοτική ενίσχυση·

Με την προϋπόθεση ότι η διοργάνωση του εργαστηρίου είναι αποτελεσµατική και ότι οι δικαιούχοι παρέχουν στην Επιτροπή όλες τις
αναγκαίες πληροφορίες εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται
στο παρόν άρθρο, η κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση για τη
διοργάνωση των εργαστηρίων καταβάλλεται ως εξής:
α) καταβάλλεται προχρηµατοδότηση του 70 % κατόπιν αιτήµατος
του δικαιούχου εντός εξήντα ηµερών πριν από την ηµεροµηνία
που έχει ορισθεί για τη διεξαγωγή του εργαστηρίου·
β) το υπόλοιπο καταβάλλεται ύστερα από την αποδοχή εκ µέρους
της Επιτροπής των οικονοµικών δικαιολογητικών εγγράφων και
της τεχνικής έκθεσης σχετικά µε τη χρήση της χρηµατοδοτικής
ενίσχυσης·
γ) τα δικαιολογητικά έγγραφα υποβάλλονται σύµφωνα µε το
παράρτηµα V και το αργότερο τρεις µήνες ύστερα από τη
διοργάνωση του εργαστηρίου·
δ) σε περίπτωση µη τήρησης της προθεσµίας που ορίζεται στο
στοιχείο γ), η χρηµατοδοτική συνδροµή µειώνεται κατά 25 %
για καθυστέρηση ενός µήνα σε σχέση µε την προγραµµατισµένη
ηµεροµηνία υποβολής των εγγράφων, κατά 50 % για δύο µήνες,
κατά 75 % για τρεις µήνες και κατά 100 % για τέσσερις µήνες.
Άρθρο 6
∆ικαιολογητικά
1. Ο τεχνικός διευθυντής του εργαστηρίου διατηρεί επικυρωµένο αντίγραφο των δικαιολογητικών, όπως τιµολόγια, µισθολογικές καταστάσεις και κατάλογοι παρουσίας, έγγραφα αποστολής
δειγµάτων, αποστολές.
2. Ο δικαιούχος τηρεί αρχείο των δαπανών που υποβάλλονται
στην Επιτροπή στο λογιστικό σύστηµα εξόδων του και διατηρεί όλα
τα δικαιολογητικά επί µία πενταετία για σκοπούς ελέγχου.
Τα έγγραφα αυτά, τα οποία αποδεικνύουν ότι όλες οι δαπάνες και
όλες οι ώρες εργασίες αντιστοιχούν σε αυτές που εµφανίζονται
στην αίτηση για αποζηµίωση αποστέλλονται, εφόσον ζητηθούν,
στην Επιτροπή.

δ) σε περίπτωση µη τήρησης της προθεσµίας που ορίζεται στο
στοιχείο γ), η χρηµατοδοτική ενίσχυση µειώνεται κατά 25 % την
1η Μαΐου, κατά 50 % την 1η Ιουνίου, κατά 75 % την 1η Ιουλίου και κατά 100 % την 1η Σεπτεµβρίου.

Ισοτιµία µετατροπής για αιτήσεις σε εθνικό νόµισµα

Άρθρο 4

Η ισοτιµία µετατροπής για τις αιτήσεις που υποβάλλονται σε εθνικό
νόµισµα κατά τον µήνα «ν» είναι εκείνη της δέκατης ηµέρας του
µήνα «ν+1» ή της πρώτης προηγούµενης ηµέρας για την οποία
υπάρχει επίσηµη γενική ισοτιµία.

Κανόνες επιλεξιµότητας για τα εργαστήρια

Άρθρο 8

1.
Εντός των ορίων της ετήσιας χρηµατοδοτικής ενίσχυσης που
χορηγείται για τη διοργάνωση εργαστηρίων, οι κανόνες επιλεξιµότητας που παρατίθενται στο παράρτηµα IV εφαρµόζονται στα έξοδα
µετακίνησης και στις ηµερήσιες αποζηµιώσεις για µέγιστο αριθµό
30 συµµετεχόντων στα εργαστήρια, εκ των οποίων θα προσκαλείται
τουλάχιστον ένας ανά κράτος µέλος.

Άρθρο 7

Λογιστικοί έλεγχοι
Η Επιτροπή µπορεί να διενεργεί λογιστικούς ελέγχους σύµφωνα µε
το άρθρο 9 του κανοινσµού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999.
Άρθρο 9
Κατάργηση κανονισµού

2.
Τυχόν παρεκκλίσεις από την παράγραφο 1 θα αποφασίζονται
σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις βάσει της απόφασης για
την ετήσια κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση για τη λειτουργία
ορισµένων εργαστηρίων.

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 324/2003 καταργείται.
Οι παραποµπές στον καταργούµενο κανονισµό νοούνται ως παραποµπές στον παρόντα κανονισµό.

30.1.2004
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Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος και εφαρµογή

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2004.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
(Άρθρο 2)
Κανόνες επιλεξιµότητας που εφαρµόζονται στις δαπάνες που συνδέονται µε το προσωπικό, τον κεφαλαιουχικό εξοπλισµό, τις αναλώσιµες ύλες, τις αποστολές δειγµάτων για συγκριτικές δοκιµές, τις αποστολές και τα γενικά έξοδα
1. Π ρ ο σ ω πι κό
Οι δαπάνες για το προσωπικό, ανεξάρτητα από το καθεστώς του, περιορίζονται στο πραγµατικό µισθολογικό κόστος που
καταβάλλεται (αποδοχές, ηµεροµίσθια, κοινωνικές εισφορές και συνταξιοδοτικές εισφορές) για το επιστηµονικό προσωπικό,
το προσωπικό µε µεταπτυχιακές σπουδές, το τεχνικό και το διοικητικό προσωπικό στο οποίο έχει διατεθεί, εξολοκλήρου ή εν
µέρει, η εκτέλεση των κοινοτικών καθηκόντων, όπως ορίζονται στο εγκριθέν πρόγραµµα εργασίας.
Ο χρόνος εργασίας του προσωπικού που αφιερώνεται στην εκτέλεση των κοινοτικών καθηκόντων καταγράφεται και πιστοποιείται µε βάση κατ' ελάχιστον 12 µήνες και 1 600 ώρες/έτος. Τις εργασίες αυτές εκτελεί τουλάχιστον µία φορά το µήνα
το άτοµο που ορίζεται επικεφαλής του σχεδίου ή άλλος εξουσιοδοτηµένος ανώτερος υπάλληλος του προσωπικού του
δικαιούχου.
2. Κ εφα λα ιο υ χι κό ς ε ξο πλ ισ µ ό ς
Σε περίπτωση αγοράς, χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή ενοικίασης του εξοπλισµού, αυτός µπορεί να χρεώνεται ως άµεσο κόστος.
Το ποσό της αποζηµίωσης για µισθωµένο µε χρηµατοδοτική µίσθωση ή ενοικιασµένο εξοπλισµό δεν µπορεί να υπερβαίνει το
ποσό έναντι του οποίου θα µπορούσε να έχει αγοραστεί ο εξοπλισµός για τη διάρκεια της δοκιµής. Οι δαπάνες που αποζηµιώνονται υπολογίζονται ως εξής:
Α×Γ×∆
B
A = περίοδος σε µήνες κατά την οποία χρησιµοποιείται ο εξοπλισµός για το σχέδιο, από την ηµεροµηνία αποστολής. Η
επιλεξιµότητα περιορίζεται στον εξοπλισµό για τον οποίο όντως καταβάλλεται πληρωµή κατά την περίοδο που καλύπτεται από την κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση.
B

= περίοδος απόσβεσης 60 µηνών (36 µήνες στην περίπτωση ηλεκτρονικών υπολογιστών µε κόστος λιγότερο των
25 000 ευρώ).

Γ

= κόστος του εξοπλισµού χωρίς ΦΠΑ.

∆

= ποσοστιαία χρήση του εξοπλισµού για το σχέδιο.

Ο µη ανακτήσιµος ΦΠΑ που τυχόν καταβάλλει ο δικαιούχος θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη.
3. Α ν αλ ώ σι µη ύλ η
Η αποζηµίωση βασίζεται στο πραγµατικό κόστος χωρίς ΦΠΑ που πραγµατοποιείται κατά την υπό εξέταση περίοδο. Ο
δικαιούχος πρέπει επίσης να δηλώσει το ποσοστό του συνολικού προϋπολογισµού του εργαστηρίου για τα αναλώσιµα που
αντιστοιχεί στα διάφορα υλικά.
Τυχόν άλλες δαπάνες για διοικητικούς σκοπούς, επαγγελµατικά ταξίδια ή γραµµατειακές υπηρεσίες θεωρείται ότι καλύπτονται από τα «γενικά έξοδα».
4. Α πο σ τ ο λή δε ιγ µ ά τ ω ν γ ια σ υγ κρ ι τ ι κές δ ο κι µ ές
Η αποζηµίωση γίνεται κατόπιν προσκόµισης δικαιολογητικών και βασίζεται στις πραγµατικές δαπάνες χωρίς ΦΠΑ που πραγµατοποιούνται για των δειγµάτων προκειµένου να διεξαχθούν οι δοκιµές αυτές.
5. Α πο στ ο λέ ς
Τα έξοδα µετακίνησης και διαµονής που πραγµατοποιεί το προσωπικό των εργαστηρίων για αποστολές που εντάσσονται στο
εγκεκριµένο πρόγραµµα εργασίας αποζηµιώνονται έως το ποσό των 5 000 ευρώ κατ' ανώτερο. Τα έξοδα διαβίωσης και ξενοδοχείου δεν υπερβαίνουν τις ηµερήσιες αποζηµιώσεις και τα µέγιστα ποσά για έξοδα ξενοδοχείου που εφαρµόζονται στο προσωπικό της Κοινότητας.
6. Γ ενικές δ απάνες
Γίνεται αυτόµατα εφάπαξ εισφορά ίση µε το 7 % των πραγµατικών δαπανών για τις οποίες προβλέπεται αποζηµίωση, µε βάση
τις συνολικές άµεσες δαπάνες που απαριθµούνται ανωτέρω (σηµεία 1 έως 5).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
(Άρθρο 4)
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
1. Μ ετ ά βαση στ ον τ ό πο διοργάνω σης τ ου ε ρ γαστ η ρ ίο υ
Οι επιλέξιµες δαπάνες για ταξίδι µε τρένο είναι αυτές που αντιστοιχούν σε εισιτήριο πρώτης θέσης µε τη συντοµότερη διαδροµή.
Η απόδοση των δαπανών γίνεται µε βάση το εισιτήριο οικονοµικής θέσης µε το φθηνότερο δυνατό ναύλο, λαµβάνοντας
υπόψη τους περιορισµούς του ταξιδιού. Όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες του ταξιδιού, εφαρµόζονται µειωµένοι ναύλοι
(APEX, PEX, Excursion, κ.λπ.). Ωστόσο, εάν το ταξίδι απέχει από ένα σαββατοκύριακο κατά λιγότερο από 24 ώρες, είναι
δυνατό να χορηγηθεί επιπλέον ηµερήσια αποζηµίωση εξόδων διαβίωσης ώστε να είναι δυνατή η εξασφάλιση µειωµένου
ναύλου, µε την προϋπόθεση ότι αυτό συνεπάγεται συνολική εξοικονόµηση κόστους (έξοδα µετακινήσεων + ηµερήσιες αποζηµιώσεις).
Εάν οι συµµετέχοντες, αντί να ταξιδέψουν µε αεροπλάνο/τρένο, χρησιµοποιήσουν το ιδιωτικό τους αυτοκίνητο, τα έξοδα θα
επιστραφούν µε βάση το εισιτήριο τρένου πρώτης θέσης µε τη συντοµότερη διαδροµή, χωρίς οποιαδήποτε συµπληρωµατική
επιβάρυνση και εφαρµόζοντας το φθηνότερο ναύλο. Εάν δύο ή περισσότερα άτοµα χρησιµοποιήσουν το ίδιο αυτοκίνητο,
µόνον ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου θα δικαιούται επιστροφή των εξόδων µετακίνησης. Τυχόν έξοδα στάθµευσης ή διόδια
που θα προκύψουν κατά τη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου δεν επιστρέφονται. Οι συµµετέχοντες που χρησιµοποιούν το
ιδιωτικό τους αυτοκίνητο εξακολουθούν να φέρουν πλήρη ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα προκληθεί στο αυτοκίνητό τους
ή από το αυτοκίνητό τους σε τρίτους. Ο διοργανωτής του εργαστηρίου δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να αποδεχθεί
οποιοδήποτε αίτηµα για αποζηµίωση, ανεξάρτητα από τους λόγους για τους οποίους οι συµµετέχοντες χρησιµοποίησαν το
ιδιωτικό τους αυτοκίνητο.
Οποιαδήποτε αµέλεια εκ µέρους του συµµετέχοντα (π.χ. απώλεια κουπονιών) και οι οικονοµικές συνέπειες αυτής, αποτελούν
αποκλειστική ευθύνη του συµµετέχοντα.
2. Η µ ερ ήσι α α πο ζ η µ ί ω σ η
Οι ακόλουθες αποζηµιώσεις που εφαρµόζονται από την 24η Μαρτίου 1999 [ηµεροµηνία δηµοσίευσης του κανονισµού (ΕΚ,
ΕΚΑΧ, Ευρατόµ) αριθ. 620/1999, ΕΕ L 78 της 24.3.1999] ευθυγραµµίζονται µε τις αποζηµιώσεις που ισχύουν την ηµέρα
του εργαστηρίου. Σε αιτιολογηµένες περιπτώσεις, η ηµερήσια αποζηµίωση µπορεί να αυξηθεί κατά τη διαφορά του κόστους
του δωµατίου (χωρίς πρωινό) και κατά 50 % της ηµερήσιας αποζηµίωσης.
Χώρα στην οποία οργανώνεται το εργαστήριο

Ηµερήσια αποζηµίωση (σε ευρώ)

Βέλγιο

149,63

∆ανία

179,28

Γερµανία

127,10

Ελλάδα

113,19

Ισπανία

141,30

Γαλλία

130,29

Ιρλανδία

165,20

Ιταλία

129,82

Λουξεµβούργο

143,48

Κάτω Χώρες

147,69

Αυστρία

121,81

Πορτογαλία

142,98

Φινλανδία

155,60

Σουηδία

156,54

Ηνωµένο Βασίλειο

199,21
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 157/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιανουαρίου 2004
για καθορισµό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρµόζονται σε ορισµένα γαλακτοκοµικά προϊόντα
τα οποία εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης
επιστροφές κατά την παραγωγή, οι ενισχύσεις ή άλλα µέτρα
ισοδύναµου αποτελέσµατος που εφαρµόζονται σε όλα τα
κράτη µέλη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού περί
κοινής οργανώσεως αγοράς στο σχετικό τοµέα, όσον αφορά
τα προϊόντα βάσεως που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Α
του εν λόγω κανονισµού ή τα προϊόντα που εξοµοιώνονται
µε αυτά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 15ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1787/2003 (2), και ιδίως
το άρθρο 31 παράγραφος 3,

(5)

Σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1255/1999, χορηγείται ενίσχυση για το αποκορυφωµένο γάλα που παράγεται στην Κοινότητα και µεταποιείται σε τυρίνη, αν το γάλα αυτό και η λαµβανόµενη από
αυτό τυρίνη ανταποκρίνονται σε ορισµένες προϋποθέσεις.

(6)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2571/97 της Επιτροπής, της 15ης
∆εκεµβρίου 1997, για την πώληση σε µειωµένη τιµή βουτύρου και τη χορήγηση ενίσχυσης στην κρέµα, στο βούτυρο
και το συµπυκνωµένο βούτυρο που προορίζονται για την
παρασκευή προϊόντων ζαχαροπλαστικής, παγωτών και άλλων
προϊόντων διατροφής (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 635/2000 (6), επιτρέπει την
παράδοση βουτύρου και κρέµας σε µειωµένη τιµή στις
βιοµηχανίες που παρασκευάζουν ορισµένα εµπορεύµατα.

(7)

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1039/2003 του Συµβουλίου, της 2ας Ιουνίου 2003, για τη θέσπιση αυτόνοµων
και µεταβατικών µέτρων όσον αφορά την εισαγωγή ορισµένων µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Εσθονίας και την εξαγωγή ορισµένων γεωργικών προϊόντων στην
Εσθονία (7), τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1086/2003 του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003, για τη θέσπιση αυτόνοµων και µεταβατικών µέτρων όσον αφορά την εισαγωγή
ορισµένων µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής
Σλοβενίας και την εξαγωγή ορισµένων µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων στη Σλοβενία (8), τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1087/2003 του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003, για
τη θέσπιση αυτόνοµων και µεταβατικών µέτρων όσον αφορά
την εισαγωγή ορισµένων µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Λετονίας και την εξαγωγή ορισµένων γεωργικών µεταποιηµένων προϊόντων στη Λετονία (9), τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1088/2003 του Συµβουλίου, 18ης Ιουνίου
2003, για τη θέσπιση αυτόνοµων και µεταβατικών µέτρων
όσον αφορά την εισαγωγή ορισµένων µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Λιθουανίας και την εξαγωγή
ορισµένων µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων στη
Λιθουανία (10), τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1089/2003 του
Συµβουλίου, 18ης Ιουνίου 2003, για τη θέσπιση αυτόνοµων και µεταβατικών µέτρων όσον αφορά την εισαγωγή
ορισµένων µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής
Σλοβακίας και την εξαγωγή ορισµένων µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων στη Σλοβακία (11) και τον κανονισµό (EΚ)
αριθ. 1090/2003 του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου
2003, για την θέσπιση αυτόνοµων και µεταβατικών µέτρων

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε το άρθρο 31 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1255/1999 η διαφορά µεταξύ των τιµών στο
διεθνές εµπόριο των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο
1 στοιχεία α), β), γ), δ), ε) και στ) του κανονισµού αυτού και
των τιµών στην Κοινότητα µπορεί να καλυφθεί από επιστροφή κατά την εξαγωγή· ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2000, περί
καθορισµού, για ορισµένα γεωργικά προϊόντα τα οποία
εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο
παράρτηµα Ι της συνθήκης, των κοινών λεπτοµερειών εφαρµογής που αφορούν τη χορήγηση των επιστροφών κατά την
εξαγωγή και τα κριτήρια προσδιορισµού του ύψους τους (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 740/2003 (4), έχει ορίσει εκείνα τα προϊόντα για τα
οποία πρέπει να καθορισθεί επιστροφή η οποία εφαρµόζεται
κατά την εξαγωγή τους υπό µορφή εµπορευµάτων που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1255/1999.

(1)

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000, η επιστροφή ανά 100
χιλιόγραµµα καθενός από τα εν λόγω προϊόντα βάσεως
πρέπει να καθορίζεται κάθε µήνα.

(3)

Ωστόσο, στην περίπτωση ορισµένων γαλακτοκοµικών
προϊόντων που εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν
υπάγονται στο Παράρτηµα Ι της συνθήκης, υπάρχει ο κίνδυνος, εάν καθορίζονται εκ των προτέρων υψηλά ποσοστά
επιστροφών, να διακυβεύονται οι αναλήψεις υποχρεώσεων
που συνδέονται µε αυτές τις επιστροφές. Ως εκ τούτου, για
να αποτραπεί ο κίνδυνος αυτός, κρίνεται αναγκαία η λήψη
κατάλληλων προληπτικών µέτρων, χωρίς όµως να αποκλείεται η σύναψη µακροπρόθεσµων συµβάσεων. Ο καθορισµός
ειδικών ποσοστών επιστροφών για τον εκ των προτέρων
καθορισµό των επιστροφών σχετικά µε τα εν λόγω προϊόντα
θα πρέπει να επιτρέψει την επίτευξη και των δύο αυτών στόχων.

(4)

Το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 προβλέπει ότι για τον καθορισµό του ύψους
της επιστροφής πρέπει να ληφθούν υπόψη, ενδεχοµένως, οι

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

160 της
270 της
177 της
106 της

26.6.1999, σ. 48.
21.10.2003, σ. 121.
15.7.2000, σ. 1.
29.4.2003, σ. 12.

(5) ΕΕ L 350 της 20.12.1997, σ. 3.
(6) ΕΕ L 76 της 25.3.2000, σ. 9.
(7) ΕΕ L 151 της 19.6.2003, σ. 1.
(8) ΕΕ L 163 της 1.7.2003, σ. 1.
(9) ΕΕ L 163 της 1.7.2003, σ. 19.
(10) ΕΕ L 163 της 1.7.2003, σ. 38.
(11) ΕΕ L 163 της 1.7.2003, σ. 56.
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σχετικά µε την εισαγωγή ορισµένων µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τσεχικής ∆ηµοκρατίας και την
εξαγωγή ορισµένων µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων
στην Τσεχική ∆ηµοκρατία (1), που αρχίζουν να ισχύουν την
1η Ιουλίου 2003, τα µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα που
δεν απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης τα οποία
εξάγονται στην Εσθονία, Σλοβενία, Λετονία, Λιθουανία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία ή Τσεχική ∆ηµοκρατία, δεν τυγχάνουν
επιστροφής κατά την εξαγωγή.

(8)

(9)

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 999/2003 του Συµβουλίου, της 2ας Ιουνίου 2003, για τη θέσπιση αυτόνοµων
και µεταβατικών µέτρων όσον αφορά την εισαγωγή ορισµένων µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Ουγγαρίας και την εξαγωγή ορισµένων µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων στην Ουγγαρία (2), που αρχίζει να ισχύει
την 1η Ιουλίου 2003, τα προϊόντα που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισµού αυτού και εξάγονται στην Ουγγαρία δεν τυγχάνουν επιστροφής κατά την
εξαγωγή.

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1890/2003 του Συµβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003, για τη θέσπιση αυτόνοµων και µεταβατικών µέτρων όσον αφορά την εισαγωγή
ορισµένων µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής

30.1.2004

Μάλτας και την εξαγωγή ορισµένων µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων στη Μάλτα (3), που αρχίζει να ισχύει την
1η Νοεµβρίου 2003, τα µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα
που δεν απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης και
τα οποία εξάγονται στη Μάλτα δεν τυγχάνουν επιστροφής
κατά την εξαγωγή.
(10)

Είναι αναγκαίο να συνεχισθεί η διασφάλιση µιας αυστηρής
διαχείρισης, λαµβάνοντας υπόψη, αφενός, τις προβλεπόµενες
δαπάνες και, αφετέρου, τον διαθέσιµο προϋπολογισµό.

(11)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα ποσοστά των επιστροφών οι οποίες εφαρµόζονται στα προϊόντα
βάσεως που εµφαίνονται στο παράρτηµα Α του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1520/2000 και στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1255/1999, και τα οποία εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που
περιλαµβάνονται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/
1999, καθορίζονται, όσον αφορά τα προϊόνταπου απαριθµούνται
στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού, σύµφωνα µε το εν λόγω
παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 30 Ιανουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 163 της 1.7.2003, σ. 73.
(2) ΕΕ L 146 της 13.6.2003, σ. 10.

(3) ΕΕ L 278 της 29.10.2003, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ποσοστά των επιστροφών που εφαρµόζονται από τις 30 Ιανουαρίου 2004 σε ορισµένα γαλακτοκοµικά προϊόντα τα
οποία εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης
(EUR/100 kg)
Ποσοστά των επιστροφών (1)
Κωδικός ΣΟ

ex 0402 10 19

Περιγραφή εµπορευµάτων

Σε περιπτώσεις
προκαθορισµού
των επιστροφών

Λοιπές

—

—

45,15

64,50

α) σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων στα οποία είναι ενσωµατωµένα, υπό µορφή προϊόντων εξοµοιουµένων προς το PG 3,
βούτυρο ή κρέµα γάλακτος σε µειωµένη τιµή, που πραγµατοποιείται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2571/97

54,05

77,22

β) σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εµπορευµάτων

72,45

103,50

α) σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων τα οποία περιέχουν
βούτυρο ή κρέµα γάλακτος µειωµένης τιµής και είναι κατασκευασµένα υπό τις συνθήκες που προβλέπονται στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2571/97

65,10

93,00

β) σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στον
κωδικό ΣΟ 2106 90 98, περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες
γάλακτος ίσης ή ανώτερης του 40 % κατά βάρος

129,68

185,25

γ) σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εµπορευµάτων

124,60

178,00

Γάλα σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλη στερεά µορφή, χωρίς
προσθήκη ζάχαρης ή λοιπών γλυκαντικών, µε κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες < 1,5 % (PG 2):
α) σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στον
κωδικό ΣΟ 3501
β) σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εµπορευµάτων

ex 0402 21 19

ex 0405 10

Γάλα σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλη στερεά µορφή, χωρίς
προσθήκη ζάχαρης ή λοιπών γλυκαντικών, µε κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 26 % (PG 3):

Βούτυρο µε κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 82 % (PG
6):

(1) Από την 1η Ιουλίου 2003 τα ποσοστά αυτά δεν εφαρµόζονται για τις εξαγωγές εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι της
συνθήκης προς την Τσεχική ∆ηµοκρατία, την Εσθονία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Σλοβενία ή τη Σλοβακική ∆ηµοκρατία και για τα εµπορεύµατα και για τα εµπορεύµατα εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 999/2003 όταν εξάγονται στην
Ουγγαρία. Από 1ης Νοεµβρίου 2003 τα ποσοστά αυτά δεν εφαρµόζονται για τα εµπορεύµατα που δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι της
συνθήκης όταν αυτά εξάγονται στη Μάλτα.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 158/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιανουαρίου 2004
για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή των µεταποιηµένων προϊόντων µε
βάση τα σιτηρά και την όρυζα
ακατέργαστη κυτταρίνη, σε λευκώµατα, σε λιπαρές ουσίες ή
σε άµυλο, η περιεκτικότητα δε αυτή είναι ειδικά αντιπροσωπευτική για την ποσότητα του προϊόντος βάσεως που ενσωµατώνεται πράγµατι στο µεταποιηµένο προϊόν.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
(5)

Για τις ρίζες µανιόκας και άλλες ρίζες και κονδύλους, καθώς
και για τα άλευρα αυτών, η οικονοµική πλευρά των εξαγωγών που θα µπορούσαν να σχεδιασθούν, αφού ληφθούν
ιδιαίτερα υπόψη η φύση και η προέλευση των προϊόντων
αυτών, δεν καθιστά προς το παρόν αναγκαίο τον καθορισµό
µιας επιστροφής κατά την εξαγωγή. Για ορισµένα µεταποιηµένα προϊόντα µε βάση τα σιτηρά η ασήµαντη συµµετοχή της Κοινότητας στο διεθνές εµπόριο δεν καθιστά προς
το παρόν αναγκαίο τον καθορισµό µιας επιστροφής κατά
την εξαγωγή.

(6)

Η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις
ορισµένων αγορών είναι δυνατόν να καταστήσουν αναγκαία
τη διαφοροποίηση της επιστροφής για ορισµένα προϊόντα
ανάλογα µε τον προορισµό τους.

(7)

Η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται µία φορά το µήνα· ότι
είναι δυνατόν να τροποποιείται ενδιάµεσα.

(8)

Ορισµένα µεταποιηµένα προϊόντα µε βάση τον αραβόσιτο
είναι δυνατόν να υποστούν θερµική επεξεργασία από την
οποία υπάρχει κίνδυνος να οδηγηθούµε στην χορήγηση
επιστροφής που δεν αντιστοιχεί στην ποιότητα του
προϊόντος. Πρέπει να προσδιοριστεί ότι τα προϊόντα αυτά,
τα οποία περιέχουν προζελατινοποιηµένο άµυλο δεν δύναται
να επωφεληθούν των επιστροφών κατά την εξαγωγή.

(9)

Η επιτροπή διαχείρισης σιτηρών δεν διατύπωσε γνώµη στην
προθεσµία που όρισε ο πρόεδρός της,

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1104/2003 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς της όρυζας (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 411/2002 της Επιτροπής (4), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 και το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95, η διαφορά µεταξύ των τιµών στη διεθνή αγορά
των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 των κανονισµών αυτών και των τιµών των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα είναι δυνατόν να καλύπτεται από µια επιστροφή κατά
την εξαγωγή.

(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/
95 οι επιστροφές καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη αφενός η κατάσταση και οι προοπτικές εξελίξεως των διαθέσιµων ποσοτήτων των σιτηρών, της όρυζας και των
θραυσµάτων της, καθώς και οι τιµές τους στην αγορά της
Κοινότητας, και αφετέρου οι τιµές των σιτηρών, της όρυζας,
των θραυσµάτων της και των προϊόντων του τοµέα των
σιτηρών στη διεθνή αγορά. Κατά τα ίδια αυτά άρθρα έχει
επίσης σηµασία να εξασφαλισθεί στις αγορές των σιτηρών
και της όρυζας ισορροπία και κανονική εξέλιξη των τιµών
και των συναλλαγών και επιπλέον να ληφθεί υπόψη η οικονοµική πλευρά των σχεδιαζόµενων εξαγωγών και η ανάγκη
για αποφυγή διαταραχών στην αγορά της Κοινότητας.

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1518/95 της Επιτροπής ( ) σχετικά
µε το καθεστώς της εισαγωγής και εξαγωγής µεταποιηµένων
προϊόντων µε βάση τα σιτηρά και την όρυζα, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2993/95 (6), όριζει,
στο άρθρο 4, τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να
ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισµό της επιστροφής για
τα προϊόντα αυτά.

(3)

Πρέπει να κλιµακωθεί η επιστροφή που παρέχεται σε
ορισµένα µεταποιηµένα προϊόντα σε συνάρτηση, ανάλογα µε
τα προϊόντα, µε την περιεκτικότητά τους σε τέφρες, σε

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

5

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της 1.7.1992, σ. 21.
158 της 27.6.2003, σ. 1.
329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
147 της 30.6.1995, σ. 55.
312 της 23.12.1995, σ. 25.

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92 και στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95 και υπάγονται στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1518/95 καθορίζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα του
παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 30 Ιανουαρίου 2004.

30.1.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

30.1.2004

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 2004, για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά
την εξαγωγή των µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα σιτηρά και την όρυζα
Κωδικός προϊόντος

1102 20 10 9200 (1)
1102 20 10 9400 (1)
1102 20 90 9200 (1)
1102 90 10 9100
1102 90 10 9900
1102 90 30 9100
1103 19 40 9100
1103 13 10 9100 (1)
1103 13 10 9300 (1)
1103 13 10 9500 (1)
1103 13 90 9100 (1)
1103 19 10 9000
1103 19 30 9100
1103 20 60 9000
1103 20 20 9000
1104 19 69 9100
1104 12 90 9100
1104 12 90 9300
1104 19 10 9000
1104 19 50 9110
1104 19 50 9130
1104 29 01 9100
1104 29 03 9100
1104 29 05 9100
1104 29 05 9300
1104 22 20 9100
1104 22 30 9100
1104 23 10 9100

Προορισµός

Μονάδα
µέτρησης

Επιστροφή

C10
C10
C10
C11
C11
C11
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C12
C11
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

41,15
35,27
35,27
0,00
0,00
0,00
0,00
52,90
41,15
35,27
35,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,02
38,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44,09

Κωδικός προϊόντος

1104 23 10 9300
1104 29 11 9000
1104 29 51 9000
1104 29 55 9000
1104 30 10 9000
1104 30 90 9000
1107 10 11 9000
1107 10 91 9000
1108 11 00 9200
1108 11 00 9300
1108 12 00 9200
1108 12 00 9300
1108 13 00 9200
1108 13 00 9300
1108 19 10 9200
1108 19 10 9300
1109 00 00 9100
1702 30 51 9000 (2)
1702 30 59 9000 (2)
1702 30 91 9000
1702 30 99 9000
1702 40 90 9000
1702 90 50 9100
1702 90 50 9900
1702 90 75 9000
1702 90 79 9000
2106 90 55 9000

Προορισµός

Μονάδα
µέτρησης

Επιστροφή

C10
C10
C10
C10
C10
C10
C13
C13
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

33,80
0,00
0,00
0,00
0,00
7,35
0,00
0,00
0,00
0,00
47,02
47,02
47,02
47,02
45,60
45,60
0,00
46,07
35,27
46,07
35,27
35,27
46,07
35,27
48,27
33,50
35,27

(1) ∆εν χορηγείται καµία επιστροφή στα προϊόντα που έχουν υποστεί θερµική επεξεργασία η οποία συνεπάγεται προζελατινοποίηση του αµύλου.
(2) Οι επιστροφές χορηγούνται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2730/75 του Συµβουλίου (ΕΕ L 281 της 1.11.1975, σ. 20), όπως τροποποιήθηκε.
ΝΒ: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α» ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ.
1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11).
Οι λοιποί προορισµοί ορίζονται ως εξής:
C10 Όλοι οι προορισµοί πλην της Κύπρου, της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Λιθουανίας, της Λεττονίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας
και της Σλοβακίας.
C11 Όλοι οι προορισµοί πλην της Κύπρου, της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Λιθουανίας, της Λεττονίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας
και της Σλοβακίας.
C12 Όλοι οι προορισµοί πλην της Κύπρου, της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Λιθουανίας, της Λεττονίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Ρουµανίας,
της Σλοβενίας και της Σλοβακίας.
C13 Όλοι οι προορισµοί πλην της Βουλγαρίας, της Κύπρου, της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Λιθουανίας, της Λεττονίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Ρουµανίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας.

30.1.2004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 159/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιανουαρίου 2004
για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή των σύνθετων ζωοτροφών µε βάση
τα σιτηρά
σιτο, το κατεξοχήν χρησιµοποιούµενο σιτηρό για την παρασκευή των εξαγοµένων συνθέτων ζωοτροφών και τα
προϊόντα που παράγονται από αυτό και για τα «άλλα
σιτηρά» που θα είναι τα επιλεγµένα προϊόντα σιτηρών εκτός
από τον αραβόσιτο και τα παραγόµενα από αυτόν προϊόντα.
Πρέπει να χορηγηθεί επιστροφή βάσει της ποσότητας των
προϊόντων σιτηρών που υπάρχουν στις σύνθετες ζωοτροφές.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1104/2003 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,

(4)

Για τον καθορισµό του ποσού της επιστροφής, λαµβάνονται,
επίσης, υπόψη οι δυνατότητες και οι όροι πωλήσεως των εν
λόγω προϊόντων στη διεθνή αγορά, η ανάγκη αποφυγής διαταραχών στην αγορά της Κοινότητας και η οικονοµική
πλευρά των σχεδιαζοµένων εξαγωγών.

(5)

Η τρέχουσα κατάσταση στην αγορά σιτηρών, και ιδίως οι
προοπτικές εφοδιασµού, οδηγεί στην κατάρτηση των επιστροφών στην εξαγωγή.

(6)

Η επιτροπή διαχείρισης σιτηρών δεν διατύπωσε γνώµη στην
προθεσµία που όρισε ο πρόεδρός της,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92, η διαφορά µεταξύ των τιµών στη διεθνή αγορά
των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του
κανονισµού αυτού και των τιµών των προϊόντων αυτών στην
Κοινότητα είναι δυνατόν να καλύπτεται µε µια επιστροφή
κατά την εξαγωγή.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1517/95 της Επιτροπής, της 29ης
Ιουνίου 1995, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 σχετικά µε το καθεστώς εισαγωγών και εξαγωγών που εφαρµόζεται στις σύνθετες ζωοτροφές µε βάση τα σιτηρά και την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1162/95 περί ειδικών λεπτοµερειών εφαρµογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και
εξαγωγής στον τοµέα των σιτηρών και του ρυζιού (3)
καθορίζει στο άρθρο 2 τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει
να ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισµό της επιστροφής
για τα προϊόντα αυτά.
Για τον υπολογισµό αυτό λαµβάνεται επίσης υπόψη η
περιεκτικότητα σε προϊόντα σιτηρών. Για την απλούστευση
των διαδικασιών, πρέπει να καταβάλλεται η επιστροφή για
δύο κατηγορίες «προϊόντων σιτηρών» κυρίως για τον αραβό-

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των σύνθετων ζωοτροφών που
αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 και υπάγονται
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1517/95, είναι καθορισµένες σύµφωνα
µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 30 Ιανουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.
(2) ΕΕ L 158 της 27.6.2003, σ. 1.
(3) ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 51.
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

30.1.2004

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 2004, για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά
την εξαγωγή των συνθέτων ζωοτροφών µε βάση τα σιτηρά
Κωδικός προϊόντος που επωφελείται των επιστροφών κατά την εξαγωγή:
2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000
Προϊόντα σιτηρών

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Ποσό της επιστροφής

Αραβόσιτος και προϊόντα αραβοσίτου:
Κωδικοί ΣΟ 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13,
1103 29 40,
1104 19 50,
1104 23,
1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Προϊόντα σιτηρών εκτός του αραβοσίτου και των προϊόντων αραβοσίτου

C10

EUR/t

0,00

Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α» ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
C10

Όλοι οι προορισµοί πλην της Κύπρου, της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Λιθουανίας, της Λεττονίας,
της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας.

30.1.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 27/23

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 160/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιανουαρίου 2004
για καθορισµό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρµόζονται σε ορισµένα προϊόντα των τοµέων των
σιτηρών και της όρυζας που εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι
της συνθήκης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Ύστερα από το διακανονισµό ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής σχετικά µε
τις εξαγωγές ζυµαρικών από την Κοινότητα στις Ηνωµένες
Πολιτείες, που εγκρίθηκε µε την απόφαση 87/482/ΕΟΚ του
Συµβουλίου (7), είναι αναγκαίο να διαφοροποιηθούν οι
επιστροφές για τα εµπορεύµατα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1902 11 00 και 1902 19 ανάλογα µε τον προορισµό τους.

(6)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000, είναι σκόπιµο να καθορίζεται
µειωµένο ύψος επιστροφής κατά την εξαγωγή, µε
συνεκτίµηση του ποσού της επιστροφής κατά την παραγωγή
που εφαρµόζεται, δυνάµει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1722/93 της Επιτροπής (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1786/2001 (9), για το βασικό
προϊόν το οποίο χρησιµοποιήθηκε, και που ισχύει για το
χρονικό διάστηµα κατά το οποίο θεωρείται ότι παρήχθησαν
τα εµπορεύµατα.

(7)

Τα αλκοολούχα ποτά θεωρείται ότι επηρεάζονται λιγότερο
από τις τιµές των δηµητριακών που χρησιµοποιούνται για
την παραγωγή τους. Εντούτοις, το πρωτόκολλο 19 της
συνθήκης για την προσχώρηση του Ηνωµένου Βασιλείου,
της Ιρλανδίας και της ∆ανίας ορίζει ότι πρέπει να θεσπιστούν τα απαραίτητα µέτρα ώστε να διευκολυνθεί η χρησιµοποίηση των κοινοτικών δηµητριακών για την παραγωγή
αλκοολούχων ποτών που έχουν ως βάση τα δηµητριακά. Ως
εκ τούτου, κρίνεται σκόπιµο να εναπροσαρµοστεί το ύψος
της επιστροφής που εφαρµόζεται για τα δηµητριακά τα
οποία εξάγονται υπό τη µορφή αλκοολούχων ποτών.

(8)

Σύµφωνα µε τους κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 1039/2003 του
Συµβουλίου, της 2ας Ιουνίου 2003, για τη θέσπιση αυτόνοµων και µεταβατικών µέτρων όσον αφορά την εισαγωγή
ορισµένων µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής
Εσθονίας και την εξαγωγή ορισµένων γεωργικών προϊόντων
στην Εσθονία (10), τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1086/2003 του
Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003, για τη θέσπιση αυτόνοµων και µεταβατικών µέτρων όσον αφορά την εισαγωγή
ορισµένων µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής
Σλοβενίας και την εξαγωγή ορισµένων µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων στη Σλοβενία (11), τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1087/2003 του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003, για
τη θέσπιση αυτόνοµων και µεταβατικών µέτρων όσον αφορά
την εισαγωγή ορισµένων µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Λετονίας και την εξαγωγή ορισµένων γεωργικών µεταποιηµένων προϊόντων στη Λετονία (12), τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1088/2003 του Συµβουλίου, 18ης Ιουνίου 2003, για τη θέσπιση αυτόνοµων και µεταβατικών
µέτρων όσον αφορά την εισαγωγή ορισµένων µεταποιηµένων
γεωργικών προϊόντων καταγωγής Λιθουανίας και την εξαγωγή ορισµένων µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων στη
Λιθουανία (13), τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1089/2003 του
Συµβουλίου, 18ης Ιουνίου 2003, για τη θέσπιση αυτόνο-

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1784/2003 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως αγοράς της όρυζας (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 411/
2002 της Επιτροπής (4), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 και το άρθρο 13 παράγραφος 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, η διαφορά µεταξύ των
τιµών στην παγκόσµια αγορά των προϊόντων που προβλέπονται στο άρθρο 1 καθενός από τους δύο αυτούς κανονισµούς και των τιµών στην Κοινότητα µπορεί να καλυφθεί
από επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 της Επιτροπής, της
13ης Ιουλίου 2000, περί θεσπίσεως, για ορισµένα γεωργικά
προϊόντα που εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων τα οποία
δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης, των κοινών
λεπτοµερειών εφαρµογής των σχετικών µε την παροχή των
επιστροφών κατά την εξαγωγή και των κριτηρίων καθορισµού του ποσού τους (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 740/2003 (6), έχει εξειδικεύσει εκείνα τα προϊόντα για τα οποία συντρέχει λόγος να
καθορισθεί ποσοστό επιστροφής, που εφαρµόζεται κατά την
εξαγωγή τους υπό µορφή εµπορευµάτων τα οποία κατονοµάζονται, κατά την περίπτωση, στο παράρτηµα Β του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 ή στο παράρτηµα Β του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95.

(2)

(3)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000, το ποσοστό της επιστροφής ανά 100 χιλιόγραµµα καθενός από τα προϊόντα
βάσεως πρέπει να καθορισθεί για κάθε µήνα.

(4)

Οι δεσµεύσεις που αναλαµβάνονται σχετικά µε τις επιστροφές που µπορούν να χορηγούνται κατά την εξαγωγή
γεωργικών προϊόντων ενσωµατωµένων σε εµπορεύµατα µη
υπαγόµενα στο παράρτηµα Ι της συνθήκης ενδέχεται να
απειληθούν από τον προκαθορισµό υψηλών ποσών επιστροφής. Σκόπιµο είναι, συνεπώς, να λαµβάνονται σε τέτοιες
περιπτώσεις µέτρα διαφύλαξης χωρίς ωστόσο να εµποδίζεται
η σύναψη µακροπρόθεσµων συµβάσεων. Ο καθορισµός ενός
ειδικού ποσού επιτροφής για τον προκαθορισµό επιστροφών
είναι ένα µέτρο που επιτρέπει την επίτευξη των διαφόρων
αυτών στόχων.

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της 1.7.1992, σ. 21.
270 της 21.10.2003, σ. 78.
329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
117 της 15.7.2000, σ. 1.
106 της 29.4.2003, σ. 12.

(7) ΕΕ L 275 της 29.9.1987, σ. 36.
(8) ΕΕ L 159 της 1.7.1993, σ. 112.
(9) ΕΕ L 242 της 12.9.2001, σ. 3.
(10) ΕΕ L 151 της 19.6.2003, σ. 1.
(11) ΕΕ L 163 της 1.7.2003, σ. 1.
(12) ΕΕ L 163 της 1.7.2003, σ. 19.
(13) ΕΕ L 163 της 1.7.2003, σ. 38.
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µων και µεταβατικών µέτρων όσον αφορά την εισαγωγή
ορισµένων µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής
Σλοβακίας και την εξαγωγή ορισµένων µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων στη Σλοβακία (1) και τον κανονισµό (EΚ)
αριθ. 1090/2003 του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου
2003, για την θέσπιση αυτόνοµων και µεταβατικών µέτρων
σχετικά µε την εισαγωγή ορισµένων µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τσεχικής ∆ηµοκρατίας και την
εξαγωγή ορισµένων µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων
στην Τσεχική ∆ηµοκρατία (2), που αρχίζουν να ισχύουν την
1η Ιουλίου 2003, τα µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα που
δεν απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης τα οποία
εξάγονται στην Εσθονία, Σλοβενία, Λετονία, Λιθουανία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία ή Τσεχική ∆ηµοκρατία, δεν τυγχάνουν
επιστροφής κατά την εξαγωγή.
(9)

(10)

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 999/2003 του Συµβουλίου, της 2ας Ιουνίου 2003, για τη θέσπιση αυτόνοµων
και µεταβατικών µέτρων όσον αφορά την εισαγωγή ορισµένων µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Ουγγαρίας και την εξαγωγή ορισµένων µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων στην Ουγγαρία (3), που αρχίζει να ισχύει
την 1η Ιουλίου 2003, τα προϊόντα που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισµού αυτού και εξάγονται στην Ουγγαρία δεν τυγχάνουν επιστροφής κατά την
εξαγωγή.
Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1890/2003 του Συµβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003, για τη θέσπιση αυτόνοµων και µεταβατικών µέτρων όσον αφορά την εισαγωγή
ορισµένων µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής

30.1.2004

Μάλτας και την εξαγωγή ορισµένων µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων στη Μάλτα (4), που αρχίζει να ισχύει από
1ης Νοεµβρίου 2003, τα µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα
που δεν περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης και
εξάγονται στη Μάλτα δεν τυγχάνουν επιστροφής κατά την
εξαγωγή.
(11)

Είναι αναγκαίο να συνεχισθεί η διασφάλιση µιας αυστηρής
διαχείρισης, λαµβάνοντας υπόψη, αφενός, τις προβλεπόµενες
δαπάνες και, αφετέρου, τον διαθέσιµο προϋπολογισµό.

(12)

Η επιτροπή διαχείρισης σιτηρών δεν διατύπωσε γνώµη στην
προθεσµία που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα ποσοστά επιστροφών που εφαρµόζονται στα προϊόντα βάσεως
που εµφαίνονται στο παράρτηµα Α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 και στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/
92 ή στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του τροποποιηµένου κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 3072/95, τα οποία εξάγονται υπό µορφή προϊόντων που
κατονοµάζονται αντίστοιχα στο παράρτηµα Β του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 ή στο παράρτηµα Β του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 3072/95, καθορίζονται όπως υποδεικνύεται στο παράρτηµα
του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 30 Ιανουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 163 της 1.7.2003, σ. 56.
(2) ΕΕ L 163 της 1.7.2003, σ. 73.
(3) ΕΕ L 146 της 13.6.2003, σ. 10.

(4) ΕΕ L 278 της 29.10.2003, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ποσοστά των επιστροφών που εφαρµόζονται από την 30η Ιανουαρίου 2004 σε ορισµένα προϊόντα των τοµέων των
σιτηρών και της όρυζας που εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης
(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εµπορευµάτων ( )

Ποσοστά επιστροφών ανά 100 kg των
προϊόντων βάσεως (2)

1

Σε περιπτώσεις
προκαθορισµού

Λοιπές

– Σε περίπτωση εξαγωγής προϊόντων των κωδικών ΣΟ 1902 11 και1902 19, προς τις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής

—

—

– Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

—

—

—

—

– – Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 4 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 (3)

—

—

– – Σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (4)

—

—

– – Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

—

—

1002 00 00

Σίκαλη

—

—

1003 00 90

Κριθάρι
– Σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (4)

—

—

– Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

—

—

1004 00 00

Βρώµη

—

—

1005 90 00

Καλαµπόκι που χρησιµοποιήθηκε σε µορφή:

2,939

2,939

—

—

2,939

2,939

2,204

2,204

—

—

2,204

2,204

—

—

2,939

2,939

2,939

2,939

—

—

2,939

2,939

1001 10 00

1001 90 99

Σιτάρι σκληρό:

Σιτάρι µαλακό και σιµιγδάλι:
– Σε περίπτωση εξαγωγής προϊόντων των κωδικών ΣΟ 1902 11 και1902 19, προς τις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής
– Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις:

– Αµύλων:
– – Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 4 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 (3)
– – Σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (4)
– – Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις
– γλυκόζη, και σιροπιού γλυκόζης, µαλτοδεξτρίνης και σιροπιού µαλτοδεξτρίνης των
κωδικών 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90,
1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):
– – Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 4 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 (3)
– – Σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (4)
– – Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις
– Σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (4)
– Άλλες µορφές (και ως έχει)
Άµυλο γεωµήλων του κωδικού ΣΟ 1108 13 00 εξοµοιώνονται µ' ένα προϊόν το οποίο
προέρχεται από τη µεταποίηση του αραβοσίτου:
– Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 4 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 (3)
– – Σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (4)
– Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις
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(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

ex 1006 30

Περιγραφή εµπορευµάτων ( )

Ποσοστά επιστροφών ανά 100 kg των
προϊόντων βάσεως (2)

1

Σε περιπτώσεις
προκαθορισµού

Λοιπές

11,500

11,500

Ρύζι λευκασµένο:
– Σε στρογγυλούς κόκκους
– Σε µέτριους κόκκους

11,500

11,500

– Σε µακρείς κόκκους

11,500

11,500

3,000

3,000

—

—

1006 40 00

Ρύζι σε θραύσµατα

1007 00 90

Σόργο σε κόκκους πλην υβριδίου που προορίζεται για σπορά

(1) Όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα που προέρχονται από τη µεταποίηση του βασικού προϊόντος ή/και εκείνα τα οποία εξοµοιούνται προς αυτά, εφαρµόζονται οι συντελεστές που
παρατίθενται στο παράρτηµα Ε του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 177 της 15.7.2000 σ. 1).
(2) Από την 1η Ιουλίου 2003 τα ποσοστά αυτά δεν εφαρµόζονται για τις εξαγωγές εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης προς την Τσεχική ∆ηµοκρατία,
την Εσθονία, τη Λεττονία, τη Λιθουανία, τη Σλοβενία ή τη Σλοβακική ∆ηµοκρατία και για τα εµπορεύµατα εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 999/2003 όταν εξάγονται στην Ουγγαρία. Από 1ης Νοεµβρίου 2003 τα ποσοστά αυτά δεν εφαρµόζονται για τα εµπορεύµατα που δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι της
συνθήκης όταν αυτά εξάγονται στη Μάλτα.
(3) Το εν λόγω εµπόρευµα υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 3505 10 50.
4
( ) Εµπορεύµατα που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Β του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου ή αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2825/93.
(5) Όσον αφορά τα σιρόπια που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1702 30 99, 1702 40 90 και 1702 60 90 τα οποία έχουν κατασκευαστεί από µείγµατα των σιροπιών γλυκόζης και
φρουκτόζης δίνει δικαίωµα επιστροφής κατά την εξαγωγή.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 161/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιανουαρίου 2004
για καθορισµό της επιστροφής στην παραγωγή για τη λευκή ζάχαρη που χρησιµοποιείται από τη χηµική
βιοµηχανία
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1265/2001 προβλέπει ότι η επιστροφή στην παραγωγή για τη λευκή ζάχαρη
καθορίζεται µηνιαίως για τις περιόδους µε έναρξη την 1η
εκάστου µηνάς. Η επιστροφή µπορεί να τροποποιείται στο
µεταξύ διάστηµα, εάν µεταβληθούν σηµαντικά οι τιµές της
κοινοτικής ζάχαρης ή/και της ζάχαρης στην παγκόσµια
αγορά. Η εφαρµογή των προαναφερόµενων διατάξεων
οδηγεί στον καθορισµό της επιστροφής στην παραγωγή,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 1, για την εµφαινόµενη στο
άρθρο αυτό περίοδο.

(4)

Ως επακόλουθο της τροποποίησης του ορισµού της λευκής
ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης που αναφέρεται στο
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/2001, οι αρωµατισµένες ζάχαρες ή οι
ζάχαρες στις οποίες έχουν προστεθεί χρωστικές ή άλλες
ουσίες δεν θεωρούνται πλέον ότι υπάγονται στους ορισµούς
αυτούς και τοιουτοτρόπως θεωρούνται ως «άλλες ζάχαρες».
Πάντως, βάσει του άρθρου 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1265/2001, τα ανωτέρω είδη ζάχαρης δικαιούνται, ως
βασικά προϊόντα, επιστροφής στην παραγωγή. Θα πρέπει
εφεξής να προβλεφθεί, για τον καθορισµό της επιστροφής
στην παραγωγή που εφαρµόζεται στα προϊόντα αυτά, µια
µέθοδος υπολογισµού που θα αναφέρεται στην περιεκτικότητα τους σε σακχαρόζη.

(5)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 39/2004 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 7
παράγραφος 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001 προβλέπει ότι µπορεί να αποφασιστεί να
χορηγηθούν επιστροφές στην παραγωγή για τα προϊόντα
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α)
και στ), για τα σιρόπια που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο στοιχείο δ), καθώς και για την χηµικώς καθαρή φρουκτόζη (λεβουλόζη) η οποία υπάγεται στη διάκριση ΣΟ
1702 50 00 ως ενδιάµεσο προϊόν, τα οποία ευρίσκονται σε
µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 23
παράγραφος 2 της συνθήκης και χρησιµοποιούνται στην
παρασκευή ορισµένων προϊόντων της χηµικής βιοµηχανίας.

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1265/2001 της Επιτροπής, της
27ης Ιουνίου 2001, για καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφής στην παραγωγή
για ορισµένα προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης που χρησιµοποιούνται στη χηµική βιοµηχανία (3) καθόρισε τους κανόνες
για τον καθορισµό των επιστροφών στην παραγωγή, καθώς
επίσης και τα χηµικά προϊόντα των οποίων η παρασκευή
επιτρέπει τη χορήγηση επιστροφής στην παραγωγή για τα
υπόψη βασικά προϊόντα τα οποία χρησιµοποιούνται γι' αυτή
την παρασκευή. Τα άρθρα 5, 6 και 7 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1265/2001 προβλέπουν ότι η επιστροφή στην παραγωγή που ισχύει για την ακατέργαστη ζάχαρη, τα σιρόπια
σακχαρόζης και την ισογλυκόζη ως έχει, προκύπτει από την
επιστροφή που καθορίζεται για τη λευκή ζάχαρη, σύµφωνα
µε µέθοδο υπολογισµού ξεχωριστή για καθένα από τα
βασικά προϊόντα.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η επιστροφή στην παραγωγή για τη λευκή ζάχαρη που αναφέρεται
στο άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1265/2001 καθορίζεται
σε 46,618 ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Φεβρουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 6 της 10.1.2004, σ. 16.
(3) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 63.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 162/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιανουαρίου 2004
για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τη ζάχαρη ζαχαροκάλαµου στο πλαίσιο ορισµένων δασµολογικών ποσοστώσεων και προτιµησιακών συµφωνιών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Το άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003 ανοίγει δασµολογικές ποσοστώσεις, µε δασµό 98 ευρώ ανά
τόνο, των προϊόντων του κωδικού ΣΟ 1701 11 10, για τις
εισαγωγές καταγωγής Βραζιλίας, Κούβας και άλλων τρίτων
χωρών.

(4)

Κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας από 19 έως 23 Ιανουαρίου
2004, υποβλήθηκαν στις αρµόδιες αρχές αιτήσεις, σύµφωνα
µε το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1159/2003, για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για
συνολική ποσότητα που υπερβαίνει την ποσότητα της υποχρέωσης παράδοσης για µια σχετική χώρα που καθορίζεται
δυνάµει του άρθρου 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1159/
2003 για την προτιµησιακή ζάχαρη ΑΚΕ-Ινδίας.

(5)

Υπό τις περιστάσεις αυτές, η Επιτροπή οφείλει να καθορίσει
ένα συντελεστή µείωσης που επιτρέπει την έκδοση των
πιστοποιητικών κατ' αναλογία της διαθέσιµης ποσότητας και
να υποδείξει ότι έχει καλυφθεί η σχετική ποσότητα,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τοµέα
της ζάχαρης (1),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1095/96 του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1996, περί εφαρµογής των παραχωρήσεων του καταλόγου
CXL που καταρτίστηκε κατόπιν των διαπραγµατεύσεων δυνάµει του
άρθρου XXIV:6 της GATT (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1159/2003 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2003, για τον καθορισµό, για τις περιόδους εµπορίας 2003/
04, 2004/05 έως 2005/06, των λεπτοµερειών εφαρµογής για την
εισαγωγή ζάχαρης ζαχαροκάλαµου στο πλαίσιο ορισµένων δασµολογικών ποσοστώσεων και προτιµησιακών συµφωνιών και για την
τροποποίηση των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1464/95 και (ΕΚ) αριθ.
779/96 (3), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003 προβλέπει τις λεπτοµέρειες σχετικά µε τον καθορισµό των υποχρεώσεων παράδοσης µε µηδενικό δασµό των προϊόντων του
κωδικού ΣΟ 1701, εκφραζόµενων σε ισοδύναµο λευκής
ζάχαρης, για τις εισαγωγές καταγωγής των χωρών που
υπογράφουν το πρωτόκολλο ΑΚΕ και τη συµφωνία µε την
Ινδία.
Το άρθρο 16 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003
προβλέπει τις λεπτοµέρειες σχετικά µε τον καθορισµό των
δασµολογικών ποσοστώσεων, µε µηδενικό δασµό, των
προϊόντων του κωδικού ΣΟ 1701 11 10, εκφραζόµενων σε
ισοδύναµο λευκής ζάχαρης, για τις εισαγωγές καταγωγής
των χωρών που υπογράφουν το πρωτόκολλο ΑΚΕ και τη
συµφωνία µε την Ινδία.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν από
τις 19 έως τις 23 Ιανουαρίου 2004, δυνάµει του άρθρου 5 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003, τα πιστοποιητικά
εκδίδονται εντός των ορίων των ποσοτήτων που αναφέρονται στο
παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 39/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 6 της
10.1.2004 σ. 16).
(2) ΕΕ L 146 της 20.6.1996, σ. 1.
(3) ΕΕ L 162 της 1.7.2003, σ. 25.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Προτιµησιακή ζάχαρη ΑΚΕ-ΙΝ∆ΙΑΣ
Τίτλος II του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003
Περίοδος εµπορίας 2003/04
Χώρα

% των αιτούµενων ποσοτήτων που πρέπει να
παραδοθούν για την εβδοµάδα από τις 19
έως τις 23 Ιανουαρίου 2004

Μπαρµπάντος

100

Μπελίζ

100

Κονγκό

99,5656

Φίτζι

100

Γουιάνα

100

Ινδία

0

Ακτή Ελεφαντοστού

100

Τζαµάικα

100

Κένυα

100

Μαδαγασκάρη

100

Μαλάουι

100

Μαυρίκιος

100

Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

100

Σουαζιλάνδη

100

Τανζανία

0

Τρινιδάδ/Τοµπάγκο

100

Ζάµπια

100

Ζιµπάµπουε

100

Όριο

Έχει καλυφθεί

Έχει καλυφθεί

Έχει καλυφθεί

Ειδική προτιµησιακή ζάχαρη
Τίτλος IIΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003
Περίοδος εµπορίας 2003/04
Χώρα

% των αιτούµενων ποσοτήτων που πρέπει να
παραδοθούν για την εβδοµάδα από τις 19
έως τις 23 Ιανουαρίου 2004

Ινδία

0

Άλλες

100

Όριο

Έχει καλυφθεί

Ζάχαρη παραχωρήσεων CXL
Τίτλος IV του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003
Περίοδος εµπορίας 2003/04
Χώρα

% των αιτούµενων ποσοτήτων που πρέπει να
παραδοθούν για την εβδοµάδα από τις 19
έως τις 23 Ιανουαρίου 2004

Βραζιλία

100

Κούβα

100

Άλλες τρίτες χώρες

100

Όριο
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 163/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιανουαρίου 2004
για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή όρυζας και των θραυσµάτων της
και την αναστολή της έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3072/95 καθορίζει στο άρθρο 13
παράγραφος 5 τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της επιστροφής κατά την
εξαγωγή της όρυζας και των θραυσµάτων.

(6)

Η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις
ορισµένων αγορών δύνανται να καταστήσουν αναγκαία τη
διαφοροποίηση της επιστροφής για ορισµένα προϊόντα
ανάλογα µε τον προορισµό τους.

(7)

Για να ληφθεί υπόψη η υπάρχουσα ζήτηση για συσκευασµένο µακρόσπερµο ρύζι σε ορισµένες αγορές, πρέπει
να προβλεφθεί ο καθορισµός ειδικής επιστροφής όσον
αφορά το προϊόν αυτό.

(8)

Η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται τουλάχιστον µία φορά
το µήνα· δύναται να τροποποιείται ενδιαµέσως.

(9)

Η εφαρµογή των λεπτοµερειών αυτών στην παρούσα κατάσταση της όρυζας, και ιδίως στις τιµές της όρυζας και των
θραυσµάτων εντός της Κοινότητας και στη διεθνή αγορά,
οδηγεί στον καθορισµό της επιστροφής στα ποσά που
αναφέρονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

(10)

Στο πλαίσιο της διαχείρισης των περιορισµών σε όγκο που
απορρέουν από τις υποχρεώσεις της Κοινότητας στο πλαίσιο
του ΙΟΕ, πρέπει να ανασταλεί η έκδοση των πιστοποιητικών
εξαγωγής µε επιστροφή.

(11)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως αγοράς της όρυζας (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 411/
2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3
δεύτερο εδάφιο και παράγραφος 15,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Κατά το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, η
διαφορά µεταξύ των τιµών στη διεθνή αγορά των προϊόντων
που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισµού αυτού και
των τιµών των προϊόντων αυτών µέσα στην Κοινότητα δύναται να καλύπτεται από µια επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(1)

∆υνάµει του άρθρου 13 παράγραφος 4 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 3072/95, οι επιστροφές πρέπει να καθορίζονται
αφού ληφθούν υπόψη αφενός η κατάσταση και οι προοπτικές εξελίξεως των διαθεσίµων ποσοτήτων των σιτηρών
καθώς και οι τιµές τους στην αγορά της Κοινότητας και
αφετέρου οι τιµές των σιτηρών και των προϊόντων του τοµέα
των σιτηρών στη διεθνή αγορά. Σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο
έχει επίσης σηµασία να εξασφαλισθεί στις αγορές των
σιτηρών µια ισορροπηµένη κατάσταση και µια κανονική
εξέλιξη των τιµών και των συναλλαγών και, επιπλέον, να
ληφθεί υπόψη η οικονοµική πλευρά των σχεδιαζόµενων εξαγωγών και η ανάγκη αποφυγής διαταραχών στην αγορά της
Κοινότητας, όπως επίσης τα όρια που προκύπτουν από τις
συµφωνίες που συνάπτονται κατά τις διατάξεις του άρθρου
300 της συνθήκης.

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
(3)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1361/76 της Επιτροπής (3) καθόρισε τη µέγιστη ποσότητα θραυσµάτων που µπορεί να περιέχεται στην όρυζα για την οποία καθορίζεται η επιστροφή
κατά την εξαγωγή και όρισε το ποσοστό µειώσεως που
πρέπει να εφαρµόζεται στην επιστροφή όταν η αναλογία
θραυσµάτων που περιέχεται στην όρυζα που εξάγεται είναι
ανώτερη από τη µέγιστη αυτή ποσότητα.

(4)

Υπάρχουν δυνατότητες εξαγωγής για ποσότητα 8 800
τόνων ρυζιού προς ορισµένους προορισµούς. Θεωρείται
κατάλληλη η προσφυγή στη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1342/2003 της Επιτροπής (4), και συνεπώς πρέπει να ληφθεί
υπόψη κατά τον καθορισµό των επιστροφών.

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
154 της 15.6.1976, σ. 11.
189 της 29.7.2003, σ. 12.

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των αναφεροµένων στο άρθρο 1
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95 προϊόντων, ως έχουν, εκτός
από εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) του εν
λόγω άρθρου, καθορίζονται στα ποσά που ορίζονται στο παράρτηµα.

Άρθρο 2
Εκτός από την ποσότητα των 8 800 τόνων που προβλέπεται στο
παράρτηµα, η έκδοση των πιστοποιητικών εξαγωγής µε προκαθορισµό της επιστροφής αναστέλλεται.

Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 30 Ιανουαρίου 2004.

30.1.2004
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

L 27/31

L 27/32

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

30.1.2004

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 2004, για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά
την εξαγωγή της όρυζας και των θραυσµάτων της και την αναστολή της έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα
µέτρησης

Επιστροφή (1)

Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα
µέτρησης

Επιστροφή (1)

1006 20 11 9000
1006 20 13 9000
1006 20 15 9000
1006 20 17 9000
1006 20 92 9000
1006 20 94 9000
1006 20 96 9000
1006 20 98 9000
1006 30 21 9000
1006 30 23 9000
1006 30 25 9000
1006 30 27 9000
1006 30 42 9000
1006 30 44 9000
1006 30 46 9000
1006 30 48 9000
1006 30 61 9100

R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R02
R03
064 και 066
A97
021 και 023
R01
A97
064 και 066
R01
R02
R03
064 και 066
A97
021 και 023
R01
064 και 066
A97
R01
R02
R03
064 και 066
A97
021 και 023

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

87
87
87
—
87
87
87
—
87
87
87
—
87
87
87
—
109
115
120
135
115
115
109
115
135
109
115
120
135
115
115
109
135
115
109
115
120
135
115
115

1006 30 65 9900

R01
064 και 066
A97
021 και 023
064 και 066
064 και 066
R01
R02
R03
064 και 066
A97
021 και 023
R01
A97
064 και 066
R01
R02
R03
064 και 066
A97
021 και 023
R01
A97
064 και 066
R01
R02
R03
064 και 066
A97
021 και 023
R01
A97
064 και 066
021 και 023
—
—

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

109
135
115
115
135
135
109
115
120
135
115
115
109
115
135
109
115
120
135
115
115
109
115
135
109
115
120
135
115
115
109
115
135
115
—
—

1006 30 61 9900
1006 30 63 9100

1006 30 63 9900
1006 30 65 9100

1006 30 67 9100
1006 30 67 9900
1006 30 92 9100

1006 30 92 9900
1006 30 94 9100

1006 30 94 9900
1006 30 96 9100

1006 30 96 9900
1006 30 98 9100
1006 30 98 9900
1006 40 00 9000

(1) Η διαδικασία που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 άρθρο 8 παράγραφος 3 εφαρµόζεται στα πιστοποιητικά που ζητούνται στο πλαίσιο του εν λόγω κανονισµού για τις ακόλουθες ποσότητες ανάλογα µε τον προορισµό:
Προορισµός R01:
4 000 t,
Συνολικά για τους προορισµούς R02 και R03:
3 000 t,
Προορισµοί 021 και 023:
500 t,
Προορισµοί 064 και 066:
1 000 t,
Προορισµός Α97:
300 t.
Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α», ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003,
σ. 11), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11).
Οι άλλοι προορισµοί καθορίζονται ως εξής:
R01 Ελβετία, Λιχτενστάιν και κοινότητες Λιβίνιο και Καµπιόνε ντ' Ιτάλια.
R02 Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Μάλτα, Αίγυπτος, Ισραήλ, Λίβανος, Λιβύη, Συρία, Πρώην Ισπανική Σαχάρα, Κύπρος, Ιορδανία, Ιράκ, Ιράν, Υεµένη, Κουβέιτ, Ηνωµένα Αραβικά
Εµιράτα, Οµάν, Μπαχρέιν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ερυθραία, Υπεριορδανία και Λωρίδα της Γάζας, Εσθονία, Λιθουανία, Λετονία, Πολωνία, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Σλοβενία, Σλοβακία, Νορβηγία, Νήσοι Φερόες, Ισλανδία, Ρωσία, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κροατία, Σερβία και Μαυροβούνιο, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία
της Μακεδονίας, Αλβανία, Βουλγαρία, Γεωργία, Αρµενία, Αζερµπαϊτζάν, Μολδαβία, Ουκρανία, Καζακστάν, Τουρκµενιστάν, Ουζµπεκιστάν, Τατζικιστάν, Κιργιζία.
R03 Κολοµβία, Ισηµερινός, Περού, Βολιβία, Χιλή, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Βραζιλία, Βενεζουέλα, Καναδάς, Μεξικό, Γουατεµάλα, Ονδούρα, Ελ Σαλβαδόρ,
Νικαράγουα, Κόστα Ρίκα, Παναµάς, Κούβα, Βερµούδες, Νότιος Αφρική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ε∆Π Χονκ-Κονγκ, Σιγκαπούρη, Α40 εξαιρουµένων των ακόλουθων:
Ολλανδικές Αντίλλες, Αρούµπα, νήσοι Τερκ και Κάικος, Α11 µε εξαίρεση το Σουρινάµ, τη Γουιάνα και τη Μαγαδασκάρη.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 164/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιανουαρίου 2004
για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή των σιτηρών, των αλεύρων και των
πλιγουριών και των σιµιγδαλιών σίτου ή σικάλεως
ποσότητα σιτηρών για την παρασκευή των εξεταζόµενων
προϊόντων. Οι ποσότητες αυτές έχουν καθορισθεί στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(4)

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1104/2003 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2,

Η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις
ορισµένων αγορών δύνανται να καταστήσουν αναγκαία τη
διαφοροποίηση της επιστροφής για ορισµένα προϊόντα
ανάλογα µε τον προορισµό τους.

(5)

Η επιστροφή καθορίζεται µία φορά το µήνα· ότι δύναται να
τροποποιείται ενδιαµέσως.

(6)

Η εφαρµογή των λεπτοµερειών αυτών στην παρούσα κατάσταση της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών, και ιδίως στις
τιµές των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα και στη διεθνή
αγορά, οδηγεί στον καθορισµό της επιστροφής στα ποσά
που ορίζονται στο παράρτηµα.

(7)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92, η διαφορά µεταξύ των τιµών των προϊόντων που
αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισµού αυτού και των
τιµών των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα δύναται να
καλυφθεί από µια επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(1)

Οι επιστροφές πρέπει να καθορίζονται λαµβανοµένων υπόψη
των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου
1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή καθώς και τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται
σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1431/2003 (4).

(2)

Για τα άλευρα, τα πλιγούρια και σιµιγδάλια σίτου και σικάλεως, η επιστροφή που εφαρµόζεται στα προϊόντα αυτά
πρέπει να υπολογίζεται αφού ληφθεί υπόψη η αναγκαία

(3)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των αναφερόµενων στο άρθρο 1
στοιχεία α), β) και γ) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 προϊόντων, εκτός της βύνης, ως έχουν, καθορίζονται στα ποσά που
ορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Φεβρουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της
158 της
147 της
203 της

1.7.1992, σ. 21.
27.6.2003, σ. 1.
30.6.1995, σ. 7.
12.8.2003, σ. 16.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 2004, για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά
την εξαγωγή των σιτηρών, των αλεύρων και των πλιγουριών και σιµιγδαλιών σίτου ή σικάλεως
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα
µέτρησης

Επιστροφή

Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα
µέτρησης

Επιστροφή

1001 10 00 9200

—

EUR/t

—

1101 00 15 9130

A00

EUR/t

0

1001 10 00 9400

—

EUR/t

—

1101 00 15 9150

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

—

EUR/t

—

1101 00 15 9170

A00

EUR/t

0

1001 90 99 9000

—

EUR/t

—

1101 00 15 9180

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

—

EUR/t

—

1101 00 15 9190

—

EUR/t

—

1003 00 10 9000

—

EUR/t

—

1003 00 90 9000

—

EUR/t

—

1101 00 90 9000

—

EUR/t

—

1004 00 00 9200

—

EUR/t

—

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

—

EUR/t

—

1102 10 00 9900

—

EUR/t

—

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0 (1)

A00

EUR/t

0 (1)

1005 90 00 9000

—

EUR/t

—

1007 00 90 9000

—

EUR/t

—

1103 11 10 9400

1008 20 00 9000

—

EUR/t

—

1103 11 10 9900

—

EUR/t

—

A00

EUR/t

0 (1)

—

EUR/t

—

1101 00 11 9000

—

EUR/t

—

1103 11 90 9200

1101 00 15 9100

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

( ) Όταν αυτό το προϊόν περιέχει σιµιγδάλι συσσωµατωµένο, ουδεµία επιστροφή χορηγείται κατά την εξαγωγή.
NB: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α» ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ.
1), όπως τροποποιήθηκε.
1
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 165/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιανουαρίου 2004
για καθορισµό του διορθωτικού στοιχείου που εφαρµόζεται κατά την επιστροφή για τα σιτηρά
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις
ορισµένων αγορών δύνανται να καταστήσουν αναγκαία τη
διαφοροποίηση του διορθωτικού στοιχείου ανάλογα µε τον
προορισµό.

(4)

Το διορθωτικό στοιχείο καθορίζεται ταυτόχρονα µε την
επιστροφή και σύµφωνα µε την ίδια διαδικασία· ότι δύναται
να τροποποιηθεί κατά το διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ
δύο καθορισµών.

(5)

Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι το διορθωτικό
στοιχείο καθορίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

(6)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1104/2003 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 8,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
∆υνάµει του άρθρου 13 παράγραφος 8 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, η επιστροφή που εφαρµόζεται κατά
τις εξαγωγές σιτηρών την ηµέρα καταθέσεως της αιτήσεως
πιστοποιητικού, εφαρµόζεται, κατόπιν αιτήσεως, σε µια εξαγωγή που πρόκειται να πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια
της ισχύος του πιστοποιητικού. Στην περίπτωση αυτή το
διορθωτικό στοιχείο πιθανόν εφαρµόζεται στην επιστροφή.

(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης
Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του
Συµβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την
εξαγωγή καθώς και τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1431/2003 (4), επέτρεψε τον καθορισµό
ενός διορθωτικού στοιχείου για τα προϊόντα που περιλαµβάνονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92. Το διορθωτικό αυτό στοιχείο
πρέπει να υπολογιστεί λαµβανοµένων υπόψη των στοιχείων
που περιλαµβάνονται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1501/95.

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το διορθωτικό στοιχείο που εφαρµόζεται στις επιστροφές που
καθορίσθηκαν εκ των προτέρων για τις εξαγωγές σιτηρών, το οποίο
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, µε εξαίρεση τη βύνη, καθορίζεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Φεβρουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της
158 της
147 της
203 της

1.7.1992, σ. 21.
27.6.2003, σ. 1.
30.6.1995, σ. 7.
12.8.2003, σ. 16.
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30.1.2004

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 2004, για καθορισµό του διορθωτικού στοιχείου που εφαρµόζεται κατά την επιστροφή για τα σιτηρά
(σε EUR/t)
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

2

1η
προθεσµία
3

2η
προθεσµία
4

3η
προθεσµία
5

4η
προθεσµία
6

5η
προθεσµία
7

6η
προθεσµία
8

Τρέχων

1001 10 00 9200

—

—

—

—

—

—

—

—

1001 10 00 9400

—

—

—

—

—

—

—

—

1001 90 91 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1001 90 99 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1002 00 00 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1003 00 10 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1003 00 90 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1004 00 00 9200

—

—

—

—

—

—

—

—

1004 00 00 9400

A00

0

0

0

0

0

—

—

1005 10 90 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1005 90 00 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1007 00 90 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1008 20 00 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1101 00 11 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1101 00 15 9100

A00

0

0

0

0

0

—

—

1101 00 15 9130

A00

0

0

0

0

0

—

—

1101 00 15 9150

A00

0

0

0

0

0

—

—

1101 00 15 9170

A00

0

0

0

0

0

—

—

1101 00 15 9180

A00

0

0

0

0

0

—

—

1101 00 15 9190

—

—

—

—

—

—

—

—

1101 00 90 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

—

—

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

—

—

1102 10 00 9900

—

—

—

—

—

—

—

—

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

—

—

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

—

—

1103 11 10 9900

—

—

—

—

—

—

—

—

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

—

—

1103 11 90 9800

—

—

—

—

—

—

—

—

Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α», ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987,
σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1779/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 269 της 5.10.2002, σ. 6).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 166/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιανουαρίου 2004
για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή της βύνης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις
ορισµένων αγορών δύνανται να καταστήσουν αναγκαία τη
διαφοροποίηση της επιστροφής για ορισµένα προϊόντα
ανάλογα µε τον προορισµό.

(5)

Η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται µία φορά το µήνα· ότι
δύναται να τροποποιείται ενδιαµέσως.

(6)

Η εφαρµογή των λεπτοµερειών αυτών στη σηµερινή κατάσταση της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών, και ιδίως τιµές
των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά,
οδηγεί στον καθορισµό της επιστροφής στα ποσά που
αναγράφονται στο παράρτηµα.

(7)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1104/2003 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2 τρίτο
εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Κατά το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, η
διαφορά µεταξύ των τιµών στη διεθνή αγορά των προϊόντων
που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισµού αυτού και
των τιµών των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα δύναται να
καλύπτεται από µια επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(1)

Οι επιστροφές πρέπει να καθορίζονται λαµβανοµένων υπόψη
των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου
1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή καθώς και τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται
σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1431/2003 (4).

(2)

Η επιστροφή που εφαρµόζεται για τη βύνη πρέπει να υπολογίζεται λαµβανοµένης υπόψη της ποσότητας των σιτηρών
που είναι αναγκαία για την παρασκευή των σχετικών προϊόντων. Οι ποσότητες αυτές καθορίστηκαν στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1501/95.

(3)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή της βύνης που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 καθορίζονται στα ποσά που ορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Φεβρουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της
158 της
147 της
203 της

1.7.1992, σ. 21.
27.6.2003, σ. 1.
30.6.1995, σ. 7.
12.8.2003, σ. 16.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 2004 για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά
την εξαγωγή της βύνης
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Επιστροφή

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α» ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1779/2002 (ΕΕ L 269 της 5.10.2002,
σ. 6).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 167/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιανουαρίου 2004
για καθορισµό του διορθωτικού στοιχείου που εφαρµόζεται στην επιστροφή για τη βύνη
νισµό (ΕΚ) αριθ. 1431/2003 (4), επέτρεψε τον καθορισµό
ενός διορθωτικού στοιχείου για τη βύνη που περιλαµβάνεται
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92. Το διορθωτικό αυτό στοιχείο πρέπει
να υπολογιστεί λαµβανοµένων υπόψη των στοιχείων που
περιλαµβάνονται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1501/95.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1104/2003 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 8,

(3)

Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι το διορθωτικό
στοιχείο καθορίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

(4)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

∆υνάµει του άρθρου 13 παράγραφος 8 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 η επιστροφή που εφαρµόζεται για τις
εξαγωγές των σιτηρών την ηµέρα καταθέσεως της αιτήσεως
για την έκδοση πιστοποιητικού, προσαρµοσµένη σύµφωνα
µε την τιµή κατωφλίου που θα ισχύει κατά το µήνα εξαγωγής, εφαρµόζεται, κατόπιν αιτήσεως, σε µια εξαγωγή που
πρόκειται να πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια της ισχύος
του πιστοποιητικού. Στην περίπτωση αυτή, ένα διορθωτικό
στοιχείο πιθανόν εφαρµόζεται στην επιστροφή.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης
Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του
Συµβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την
εξαγωγή καθώς και τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο-

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το διορθωτικό στοιχείο που εφαρµόζεται στις επιστροφές που
καθορίζονται εκ των προτέρων για τις εξαγωγές της βύνης, το
οποίο αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 4 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, καθορίζεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Φεβρουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.
(2) ΕΕ L 158 της 28.6.2003, σ. 1.
(3) ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 7.

(4) ΕΕ L 203 της 12.8.2003, σ. 16.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 2004, για καθορισµό του διορθωτικού στοιχείου που εφαρµόζεται στην επιστροφή για τη βύνη
(EUR/t)
Κωδικός προϊόντος

1107 10 11 9000
1107 10 19 9000
1107 10 91 9000
1107 10 99 9000
1107 20 00 9000

Προορισµός

A00
A00
A00
A00
A00

2

1η προθεσµία
3

2η προθεσµία
4

3η προθεσµία
5

4η προθεσµία
6

5η προθεσµία
7

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Τρέχων

(EUR/t)
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

6η προθεσµία
8

7η προθεσµία
9

8η προθεσµία
10

9η προθεσµία
11

10η προθεσµία
12

11η προθεσµία
1

1107 10 11 9000
1107 10 19 9000
1107 10 91 9000
1107 10 99 9000
1107 20 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α», ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1779/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 269 της 5.10.2002, σ. 6).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 168/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιανουαρίου 2004
σχετικά µε τις αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής ρυζιού και θραυσµάτων ρυζιού που περιλαµβάνουν
προκαθορισµό της επιστροφής
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

Για το σύνολο των προορισµών R02 και R03 οι ποσότητες
που ζητήθηκαν στις 28 Ιανουαρίου 2004 υπερβαίνουν τη
διαθέσιµη ποσότητα. Πρέπει, κατά συνέπεια, να καθοριστεί
ποσοστό µείωσης για τις αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής
που υποβλήθηκαν στις 28 Ιανουαρίου 2004.

(3)

Λαµβανοµένου υπόψη του αντικειµένου τους, οι διατάξεις
του παρόντος κανονισµού πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν
αµέσως µετά τη δηµοσίευσή τους στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
ρυζιού (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 411/2002 της Επιτροπής (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2003, περί ειδικών λεπτοµερειών εφαρµογής του καθεστώτος
πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τοµέα των σιτηρών
και του ρυζιού (3), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 3 δεύτερο
εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1342/2003 προβλέπει, όταν γίνεται ειδική αναφορά στην
παρούσα παράγραφο κατά τον καθορισµό επιστροφής κατά
την εξαγωγή, προθεσµία τριών εργάσιµων ηµερών µετά την
ηµεροµηνία καταθέσεως αιτήσεως για τη χορήγηση των
πιστοποιητικών εξαγωγής που περιλαµβάνουν προκαθορισµό
της επιστροφής. Το εν λόγω άρθρο προβλέπει, επιπλέον, ότι
η Επιτροπή καθορίζει ενιαίο ποσοστό µειώσεως της ποσότητας εάν οι αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής υπερβαίνουν
τις ποσότητες που µπορούν να αναληφθούν. Ο κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 33/2004 της Επιτροπής (4) καθορίζει τις επιστροφές στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται στην
προαναφερθείσα παράγραφο για ποσότητα 2 000 τόνων για
το σύνολο των προορισµών R02 και R03 όπως ορίζονται
στο παράρτηµα του εν λόγω κανονισµού.

(1)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για το σύνολο των προορισµών R02 και R03 όπως ορίζονται στο
παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 33/2004, οι αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής ρυζιού και θραυσµάτων ρυζιού, που περιλαµβάνουν προκαθορισµό της επιστροφής και υποβλήθηκαν στις
28 Ιανουαρίου 2004 στο πλαίσιο του εν λόγω κανονισµού παρέχουν δικαίωµα χορήγησης πιστοποιητικών για τις ποσότητες που
ζητήθηκαν µε ποσοστό µείωσης 5,24 %.
Άρθρο 2
Για το σύνολο των προορισµών R02 και R03 όπως ορίζονται στο
παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 33/2004, οι αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής ρυζιού και θραυσµάτων ρυζιού, που
υποβλήθηκαν από τις 29 Ιανουαρίου 2004, δεν δίνουν δικαίωµα
χορήγησης πιστοποιητικών εξαγωγής στο πλαίσιο του εν λόγω
κανονισµού.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 30 Ιανουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
189 της 29.7.2003, σ. 12.
5 της 9.1.2004, σ. 69.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 169/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιανουαρίου 2004
σχετικά µε τις προσφορές που ανακοινώνονται για την εξαγωγή βρώµης στο πλαίσιο του διαγωνισµού
που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1814/2003
Βουλγαρία, την Κύπρο, την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη
Λετονία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πολωνία, την Τσεχική
∆ηµοκρατία, τη Ρουµανία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992 περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1104/2003 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου όσον
αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή καθώς και τα
µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής
της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1431/2003 (4), και ιδίως
το άρθρο 4,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1814/2003 της Επιτροπής, της 15ης
Οκτωβρίου 2003, περί ειδικού µέτρου παρέµβασης για τα σιτηρά
στη Φινλανδία και τη Σουηδία για την περίοδο εµπορίας 2003/
2004 (5), και ιδίως το άρθρο 9,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1814/2003, προκηρύχθηκε
διαγωνισµός για τον καθορισµό της επιστροφής κατά την
εξαγωγή βρώµης που παράγεται στη Φινλανδία και στη
Σουηδία και προορίζεται για εξαγωγή από τη Φινλανδία και
τη Σουηδία προς όλες τις τρίτες χώρες, µε εξαίρεση τη

(1)

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1814/
2003, µε βάση τις ανακοινωθείσες προσφορές, η Επιτροπή
δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασίσει να µην δοθεί συνέχεια στο διαγωνισµό.

(3)

Λαµβανοµένων υπόψη, ιδίως των κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95, δεν
ενδείκνυται ο καθορισµός µέγιστης επιστροφής.

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
∆εν δίδεται συνέχεια στις προσφορές που ανακοινώνονται από τις
23 έως τις 29 Ιανουαρίου 2004, στο πλαίσιο του διαγωνισµού της
επιστροφής κατά την εξαγωγή βρώµης που αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1814/2003.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 30 Ιανουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της
158 της
147 της
203 της
265 της

1.7.1992, σ. 21.
27.6.2003, σ. 1.
30.6.1995, σ. 7.
12.8.2003, σ. 16.
16.10.2003, σ. 25.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 170/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιανουαρίου 2004
σχετικά µε τις προσφορές που ανακοινώνονται για την εισαγωγή αραβοσίτου στο πλαίσιο του διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2315/2003
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Με εφαρµογή των κριτηρίων που προβλέπονται στα άρθρα 6
και 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1839/95, δεν ενδείκνυται
να προβεί σε καθορισµό µέγιστης µείωσης του δασµού.

(4)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Έχει προκηρυχθεί διαγωνισµός για τη µέγιστη µείωση του
δασµού κατά την εισαγωγή αραβοσίτου στην Πορτογαλία
προελεύσεως τρίτων χωρών µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2315/2003 της Επιτροπής (3).

(1)

Κατ' εφαρµογή του άρθρου 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1839/95 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2235/2000 (5), µε βάση τις
ανακοινωθείσες προσφορές, η Επιτροπή δύναται, σύµφωνα
µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασίσει να µη δοθεί
συνέχεια στο διαγωνισµό.

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
∆εν δίνεται συνέχεια στις προσφορές που ανακοινώνονται από τις
23 έως τις 29 Ιανουαρίου 2004 στο πλαίσιο του διαγωνισµού για
τη µείωση του δασµού κατά την εισαγωγή αραβοσίτου που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2315/2003.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 30 Ιανουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της
193 της
342 της
177 της
256 της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
30.12.2003, σ. 34.
28.7.1995, σ. 4.
10.10.2000, σ. 13.
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Ο∆ΗΓΙΑ 2004/7/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 20ής Ιανουαρίου 2004
για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, περί του κοινού συστήµατος φόρου προστιθέµενης αξίας,
όσον αφορά τη διαδικασία έγκρισης µέτρων παρέκκλισης και την ανάθεση εκτελεστικών αρµοδιοτήτων
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(7)

Ελλείψει ενός µηχανισµού που να επιτρέπει τη θέσπιση
δεσµευτικών µέτρων για τους σκοπούς εφαρµογής της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, τα κράτη µέλη εφαρµόζουν διαφορετικά
τους κανόνες που καθορίζει η οδηγία αυτή.

(8)

Για τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς,
είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί µια πιο οµοιόµορφη εφαρµογή του ισχύοντος συστήµατος ΦΠΑ. Η καθιέρωση µιας
διαδικασίας που να επιτρέπει τη θέσπιση µέτρων για την
εξασφάλιση της ορθής εφαρµογής των υφιστάµενων κανόνων
θα αποτελούσε σηµαντικό βήµα προόδου προς την κατεύθυνση αυτή.

(9)

Τα µέτρα αυτά θα πρέπει, ιδίως, να αφορούν το πρόβληµα
της διπλής φορολόγησης των διασυνοριακών συναλλαγών, η
οποία µπορεί να προκύψει από τη µη οµοιόµορφη εφαρµογή, από τα κράτη µέλη, των διατάξεων της οδηγίας 77/
388/ΕΟΚ που διέπει τον τόπο παροχής.

(10)

Το πεδίο εφαρµογής κάθε εκτελεστικού µέτρου θα πρέπει να
παραµείνει, ωστόσο, περιορισµένο, καθώς στόχος του είναι
να αποσαφηνίσει το περιεχόµενο µιας διάταξης της οδηγίας
77/388/ΕΟΚ, χωρίς να είναι δυνατή η παρέκκλιση από
αυτή.

(11)

Παρά τον περιορισµένο χαρακτήρα του εν λόγω πεδίου
εφαρµογής, τα µέτρα αυτά θα έχουν δηµοσιονοµική
επίπτωση, η οποία, σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη, θα
µπορούσε να µην είναι αµελητέα.

(12)

Η επίπτωση των µέτρων αυτών στους προϋπολογισµούς των
κρατών µελών αποτελεί δικαιολογία προκειµένου το Συµβούλιο να επιφυλαχθεί του δικαιώµατος άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων όσον αφορά την εφαρµογή της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ.

(13)

Λόγω του περιορισµένου πεδίου εφαρµογής τους, θα πρέπει
να προβλεφθεί ότι τα µέτρα εφαρµογής της οδηγίας 77/
388/ΕΟΚ θεσπίζονται οµόφωνα από το Συµβούλιο, µετά
από πρόταση της Επιτροπής.

(14)

∆εδοµένου ότι, για τους λόγους αυτούς, οι στόχοι της
παρούσας οδηγίας δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν
επαρκώς από µόνα τα κράτη µέλη και, συνεπώς, είναι δυνατόν να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, η οποία ορίζεται από το άρθρο 5 της
συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως
διακηρύσσεται από το εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία
δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 93,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( ),
1

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Τα άρθρα 27 και 30 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρµονίσεως των
νοµοθεσιών των κρατών µελών, των σχετικών µε τους
φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης αξίας: οµοιόµορφη φορολογική βάση (3), προβλέπουν διαδικασίες που µπορούν να οδηγήσουν σε σιωπηρή
έγκριση µέτρων παρέκκλισης από το Συµβούλιο.
Για λόγους διαφάνειας και ασφάλειας δικαίου, ενδείκνυται
να ληφθεί µέριµνα ώστε κάθε παρέκκλιση που εγκρίνεται
βάσει των άρθρων 27 ή 30 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ να
αποτελεί αντικείµενο ρητής απόφασης η οποία υιοθετείται
από το Συµβούλιο µετά από πρόταση της Επιτροπής.

(3)

Συνεπώς, η δυνατότητα σιωπηρής έγκρισης από το Συµβούλιο µετά από ορισµένη προθεσµία, θα πρέπει να καταργηθεί.

(4)

Προκειµένου να αποφευχθεί το ενδεχόµενο της αβεβαιότητας ενός κράτους µέλους ως προς τη συνέχεια που η Επιτροπή προτίθεται να δώσει στην αίτησή του για παρέκκλιση,
θα πρέπει να προβλεφθεί προθεσµία εντός της οποίας η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει στο Συµβούλιο είτε πρόταση
έγκρισης είτε ανακοίνωση στην οποία να εκθέτει τις αντιρρήσεις της.

(5)

(6)

Θα πρέπει να προβλεφθεί υποχρέωση της Επιτροπής, µόλις
συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία που κρίνει απαραίτητα για
την εκτίµησή της, να ενηµερώνει το κράτος µέλος που
υποβάλλει την αίτηση, ώστε αυτό να είναι σε θέση να παρακολουθεί καλύτερα τη διαδικασία για τη διεκπεραίωση της
αίτησής του, και να διαβιβάζει την αίτηση, στη γλώσσα υποβολής της, στα άλλα κράτη µέλη.
Στη δεύτερη πρόταση της παραγράφου 1 του άρθρου 27
της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ τονίζεται ότι η αξιολόγηση του
αµελητέου βαθµού µε τον οποίον τα µέτρα απλούστευσης
επηρεάζουν το ποσό του φόρου που οφείλεται στο στάδιο
της τελικής κατανάλωσης πρέπει να γίνεται συνολικά µε αναφορά στις µακροοικονοµικές προβλέψεις σχετικά µε τις
πιθανές επιπτώσεις των µέτρων στους ιδίους πόρους της
Κοινότητας που προέρχονται από τον ΦΠΑ.

(1) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 16 ∆εκεµβρίου 2003 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2003 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ L 145 της 13.6.1977, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2003/92/ΕΚ (ΕΕ L 260 της 11.10.2003, σ. 8).

30.1.2004
(15)
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Η οδηγία 77/388/ΕΟΚ θα πρέπει, εποµένως, να τροποποιηθεί αναλόγως,
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3. Το άρθρο 30 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 30
∆ιεθνείς συµφωνίες

Η οδηγία 77/388/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1.
Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας οµόφωνα µετά από πρόταση της Επιτροπής, µπορεί να επιτρέπει σε κάθε κράτος µέλος
τη σύναψη, µε τρίτη χώρα ή µε διεθνή οργανισµό, συµφωνίας, η
οποία µπορεί να περιέχει παρεκκλίσεις από την παρούσα οδηγία.

1. Στο άρθρο 27, οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 αντικαθίστανται
από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας οµόφωνα µετά από πρόταση της Επιτροπής, δύναται να επιτρέπει σε κάθε κράτος µέλος
να θεσπίζει ειδικά µέτρα παρέκκλισης από την παρούσα οδηγία,
για την απλούστευση της είσπραξης του φόρου ή την αποφυγή
ορισµένων τύπων φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Τα µέτρα
προς απλούστευση της είσπραξης του φόρου δεν µπορούν να
επηρεάζουν, παρά µόνον σε αµελητέο βαθµό, το συνολικό ποσό
των φορολογικών εσόδων του κράτους µέλους που εισπράττονται στο στάδιο της τελικής κατανάλωσης.

2.
Το κράτος µέλος που επιθυµεί να συνάψει µια τέτοια συµφωνία υποβάλει στην Επιτροπή αίτηση και της παρέχει όλα τα
απαραίτητα στοιχεία. Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι
δεν διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, έρχεται σε επαφή µε
το οικείο κράτος µέλος εντός προθεσµίας δύο µηνών από την
παραλαβή της αίτησης και προσδιορίζει ποια είναι τα συµπληρωµατικά στοιχεία που χρειάζεται. Αφού η Επιτροπή συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία που κρίνει απαραίτητα για την εκτίµηση της
αίτησης, ενηµερώνει σχετικά, εντός προθεσµίας ενός µηνός, το
κράτος µέλος που υπέβαλε την αίτηση και διαβιβάζει την
αίτηση, στη γλώσσα υποβολής της, στα άλλα κράτη µέλη.

2.
Το κράτος µέλος που επιθυµεί να λάβει τα αναφερόµενα
στην παράγραφο 1 µέτρα υποβάλει στην Επιτροπή αίτηση και
της παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Σε περίπτωση που η
Επιτροπή κρίνει ότι δεν διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία,
έρχεται σε επαφή µε το οικείο κράτος µέλος εντός προθεσµίας
δύο µηνών από την παραλαβή της αίτησης και προσδιορίζει
ποια είναι τα συµπληρωµατικά στοιχεία που χρειάζεται. Αφού η
Επιτροπή συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία που κρίνει απαραίτητα
για την εκτίµηση της αίτησης, ενηµερώνει σχετικά, εντός προθεσµίας ενός µηνός, το κράτος µέλος που υπέβαλε την αίτηση και
διαβιβάζει την αίτηση, στη γλώσσα υποβολής της, στα άλλα
κράτη µέλη.

3.
Εντός τριών µηνών από την κοινοποίηση που αναφέρεται
στην τελευταία πρόταση της παραγράφου 2, η Επιτροπή
υποβάλλει στο Συµβούλιο την κατάλληλη πρόταση ή, εφόσον
έχει αντιρρήσεις σχετικά µε την αίτηση παρέκκλισης, µια ανακοίνωση όπου εκθέτει τις εν λόγω αντιρρήσεις.

Άρθρο 1

3.
Εντός τριών µηνών από την κοινοποίηση που αναφέρεται
στην τελευταία πρόταση της παραγράφου 2, η Επιτροπή
υποβάλλει στο Συµβούλιο την κατάλληλη πρόταση ή, εφόσον
έχει αντιρρήσεις σχετικά µε την αίτηση παρέκκλισης, µια ανακοίνωση όπου εκθέτει τις εν λόγω αντιρρήσεις.
4.
Εν πάση περιπτώσει, η διαδικασία, η οποία ορίζεται στις
παραγράφους 2 και 3, πρέπει να ολοκληρώνεται εντός προθεσµίας οκτώ µηνών από την παραλαβή της αίτησης από την Επιτροπή.».

4.
Εν πάση περιπτώσει, η διαδικασία, η οποία ορίζεται στις
παραγράφους 2 και 3, πρέπει να ολοκληρώνεται εντός προθεσµίας οκτώ µηνών από την παραλαβή της αίτησης από την Επιτροπή.».
Άρθρο 2
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

2. Στον τίτλο XVII, προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 29α
Μέτρα εφαρµογής
Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας οµόφωνα µετά από πρόταση της
Επιτροπής, θεσπίζει τα απαραίτητα µέτρα για την εφαρµογή της
παρούσας οδηγίας.».

Βρυξέλλες, 20 Ιανουαρίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
C. McCREEVY
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Ο∆ΗΓΙΑ 2004/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιανουαρίου 2004
για τροποποίηση της οδηγίας 2002/16/ΕΚ για τη χρήση ορισµένων εποξεικών παραγώγων σε υλικά και
αντικείµενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

έγκριση του BADGE για ένα έτος, ενώ εκκρεµεί η υποβολή
των νέων τοξικολογικών στοιχείων και η αξιολόγησή τους
από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(5)

Η οδηγία 2002/16/EK προβλέπει ότι οι απαιτήσεις της εν
λόγω οδηγίας όσον αφορά τα BADGE, BFDGE και NOGE
δεν εφαρµόζονται σε υλικά και αντικείµενα που καλύπτονται
από επικαλύψεις επιφανειών και κόλλες που έρχονται σε
επαφή µε τρόφιµα πριν από την 1η Μαρτίου 2003. Αυτά τα
υλικά και αντικείµενα µπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά υπό την προϋπόθεση ότι η ηµεροµηνία
γεµίσµατος αναγράφεται στα υλικά και αντικείµενα αυτά. Για
την αναµφισβήτητη ερµηνεία του πώς η ηµεροµηνία γεµίσµατος πρέπει να αναγράφεται στα υλικά και τα αντικείµενα,
ενδείκνυται να προβλεφθεί ότι η ηµεροµηνία αυτή µπορεί να
αντικατασταθεί από την ηµεροµηνία «ανάλωση κατά
προτίµηση πριν από...» όπως προβλέπεται στην οδηγία
2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (3), ή κάποια άλλη ένδειξη όπως π.χ. ο αριθµός
παρτίδας που απαιτείται βάσει της οδηγίας 89/396/EOK
του Συµβουλίου (4) για τα τρόφιµα που συσκευάζονται σε
αυτά τα υλικά και αντικείµενα. Είναι ωστόσο αναγκαίο να
δηµιουργηθεί ένας σύνδεσµος µεταξύ της ένδειξης αυτής και
της ηµεροµηνίας γεµίσµατος έτσι ώστε η τελευταία να
µπορεί να αναγνωρίζεται πάντα.

(6)

Συνεπώς, η οδηγία 2002/16/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί
αναλόγως.

(7)

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

την οδηγία 89/109/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου
1988, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα υλικά και αντικείµενα που προορίζονται να έρθουν σε
επαφή µε τρόφιµα (1), και ιδίως το άρθρο 3,
Ύστερα από τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 2002/16/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2002, για τη χρήση ορισµένων εποξεικών παραγώγων
σε υλικά και αντικείµενα που προορίζονται να έρθουν σε
επαφή µε τρόφιµα (2) καθορίζει ορισµένους κανόνες που
πρέπει να εφαρµόζονται στο πλαίσιο της χρήσης/παρουσίας
δις(2,3-εποξυπροπυλ)αιθέρων του 2,2-δι(4-υδροξυφαινυλο)προπανίου («BADGE»), δι(2,3-εποξυπροπυλ)αιθέρων του
δι(-υδροξυφαινύλο)µεθανίου («BFDGE»), γλυκιδυλαιθέρων
novolac («NOGE») και ορισµένων παραγώγων τους στα
υλικά και αντικείµενα τα οποία προορίζονται να έλθουν σε
επαφή µε τρόφιµα.

(2)

Η εν λόγω οδηγία προβλέπει ότι η χρήση ή/και παρουσία
του BADGE στην κατασκευή αυτών των υλικών και αντικειµένων µπορεί να συνεχιστεί µόνον έως τις 31 ∆εκεµβρίου
2004.

(3)

Η επιστηµονική επιτροπή τροφίµων (ΕΕΤ) ζήτησε τοξικολογικά στοιχεία για να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση του
BADGE εντός ορισµένων προθεσµιών. Η ΕΕΤ ζήτησε επίσης
να παρασχεθούν νέα τοξικολογικά στοιχεία για να αξιολογηθεί η πιθανή καρκινογόνος δράση των χλωριωµένων
παραγώγων που συµπεριλήφθηκαν στον ποσοτικό περιορισµό που πρέπει να εφαρµοστεί όσον αφορά τη µετανάστευση
του BADGE που προβλέπεται στο παράρτηµα I της οδηγίας
2002/16/ΕΚ.

(4)

Στις 4 ∆εκεµβρίου 2002, η ΕΕΤ σηµείωσε τα αρνητικά αποτελέσµατα όσον αφορά την πιθανή καρκινογόνο δράση των
χλωριωµένων παραγώγων του BADGE και τη χαµηλή έκθεση
των ευρωπαίων καταναλωτών στο BADGE ως συνέπεια της
σηµαντικής µείωσης του περιεχοµένου του BADGE που
βρέθηκε σε κονσερβοποιηµένα τρόφιµα στις πρόσφατες
έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν από τα κράτη µέλη και
από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Συνεπώς, θεωρείται παραδεκτό να επεκταθεί η προσωρινή

(1) ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 38.
(2) ΕΕ L 51 της 22.2.2002, σ. 27.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Η οδηγία 2002/16/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 2 δεύτερη παράγραφος, η ηµεροµηνία «31 ∆εκεµβρίου 2004» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «31 ∆εκεµβρίου 2005».
2. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το εξής:
«Άρθρο 5
1.
Τα άρθρα 2, 3 και 4 δεν εφαρµόζονται στα υλικά και
αντικείµενα που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ) του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 1 παράγραφος 1 που έρχονται σε
επαφή µε τα τρόφιµα πριν από την 1η Μαρτίου 2003.
(3) ΕΕ L 109 της 6.5.2000, σ. 29.
(4) ΕΕ L 186 της 30.6.1989, σ. 21.
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Αυτά τα υλικά και αντικείµενα µπορούν να διατεθούν στην
αγορά υπό την προϋπόθεση ότι η ηµεροµηνία γεµίσµατος
αναγράφεται στα υλικά και αντικείµενα. Ωστόσο, η ηµεροµηνία
γεµίσµατος µπορεί να αντικατασταθεί από κάποια άλλη ένδειξη,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η ένδειξη επιτρέπει τον προσδιορισµό της ηµεροµηνίας γεµίσµατος. Κατόπιν σχετικού αιτήµατος
η ηµεροµηνία γεµίσµατος καθίσταται διαθέσιµη στις αρµόδιες
αρχές και σε κάθε πρόσωπο που εφαρµόζει τις απαιτήσεις της
παρούσας οδηγίας.
2.
Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των απαιτήσεων της οδηγίας 2000/13/ΕΚ.»
Άρθρο 2
1.
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία πριν από τις 29 Ιανουαρίου 2005. Κοινοποιούν
αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο αυτών των διατάξεων και
υποβάλλουν πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ των διατάξεων αυτών και
της παρούσας οδηγίας.
Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές πρέπει
να περιέχουν παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή να συνοδεύονται
από παρόµοια παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο
τρόπος της παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.
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2. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείµενο των
διατάξεων εθνικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που καλύπτει
η παρούσα οδηγία.
Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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Ο∆ΗΓΙΑ 2004/14/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιανουαρίου 2004
για την τροποποίηση της οδηγίας 93/10/ΕΟΚ περί των υλικών και των αντικειµένων από µεµβράνη αναγεννηµένης κυτταρίνης που προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε τα τρόφιµα
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Στην παρασκευή κάθε είδους µεµβρανών αναγεννηµένης κυτταρίνης µε επίχρισµα πλαστικού πρέπει να χρησιµοποιούνται
µόνο εγκεκριµένες ουσίες.

(5)

Στην περίπτωση µεµβρανών αναγεννηµένης κυτταρίνης µε
επιχρίσµατα που αποτελούνται από πλαστικό, η επιφάνεια
που έρχεται σε επαφή µε τρόφιµα αποτελείται από υλικό
παρόµοιο µε τα πλαστικά υλικά και αντικείµενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε τρόφιµα. Ως εκ τούτου, οι
κανόνες που προβλέπει η οδηγία 2002/72/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2002, σχετικά µε τα πλαστικά
υλικά και αντικείµενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή
µε τρόφιµα (6) πρέπει να ισχύουν και για τι εν λόγω µεµβράνες.

(6)

Για λόγους συνέπειας της κοινοτικής νοµοθεσίας, η πιστοποίηση της συµµόρφωσης µεµβρανών αναγεννηµένης κυτταρίνης µε πλαστικό επίχρισµα, µε τις τιµές µετανάστευσης
που ορίζει η οδηγία 2002/72/ΕΚ πρέπει να εκτελείται
σύµφωνα µε τους κανόνες που ορίζονται στην οδηγία 82/
711/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 18ης Οκτωβρίου 1982, για
τον καθορισµό των βασικών κανόνων που είναι αναγκαίοι
για τον έλεγχο της µετανάστευσης των συστατικών των
υλικών και αντικειµένων από πλαστική ύλη που προορίζονται να έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/48/ΕΚ της Επιτροπής (8), και στην οδηγία 85/572/ΕΟΚ του Συµβουλίου,
της 19ης ∆εκεµβρίου 1985, για τον καθορισµό του καταλόγου των προσοµοιωτών που πρέπει να χρησιµοποιούνται για
τον έλεγχο της µετανάστευσης των συστατικών των υλικών
και αντικειµένων από πλαστική ύλη που προορίζονται να
έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα (9).

(7)

Μια σειρά πολυµερών που χρησιµοποιούνται ως επιχρίσµατα
πρέπει να διαγραφούν από τον κατάλογο εγκεκριµένων
ουσιών που περιέχεται στην οδηγία 93/10/ΕΟΚ, αφού καλύπτονται από τους κανόνες που προβλέπει η οδηγία 2002/
72/ΕΚ, η οποία ισχύει για µεµβράνες αναγεννηµένης κυτταρίνης µε επίχρισµα πλαστικής ουσίας.

(8)

Τέσσερις διαλύτες πρέπει επίσης να διαγραφούν από τον
κατάλογο εγκεκριµένων ουσιών που περιέχεται στην οδηγία
93/10/ΕΟΚ, αφού καλύπτονται από τους κανόνες που
προβλέπει η οδηγία 2002/72/ΕΚ, η οποία ισχύει για
µεµβράνες αναγεννηµένης κυτταρίνης µε επίχρισµα πλαστικής ουσίας.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας,
την οδηγία 89/109/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου
1988, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα υλικά και αντικείµενα που προορίζονται να έλθουν σε
επαφή µε τα τρόφιµα (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 3,
Ύστερα από διαβούλευση µε την επιστηµονική επιτροπή τροφίµων,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 93/10/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 15ης Μαρτίου
1993, περί των υλικών και των αντικειµένων από µεµβράνη
αναγεννηµένης κυτταρίνης που προορίζονται να έλθουν σε
επαφή µε τα τρόφιµα (3), όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 93/111/ΕΚ (4) ισχύει για µεµβράνη αναγεννηµένης
κυτταρίνης και θεσπίζει κατάλογο εγκεκριµένων ουσιών
όπως επίσης και περιορισµούς όσον αφορά τη χρήση τους.
Η εν λόγω οδηγία καλύπτει µεµβράνες αναγεννηµένης κυτταρίνης µε επίχρισµα ή χωρίς, για επιχρίσµατα που παρασκευάζονται µόνο από ουσίες που καταλογογραφούνται σε
αυτήν.

(2)

Λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, είναι αναγκαία η έγκριση
ενός νέου είδους µεµβράνης αναγεννηµένης κυτταρίνης, µε
επίχρισµα που αποτελείται από πλαστικά, το οποίο είναι
λιπασµατοποιήσιµο και βιοαποικοδοµήσιµο. Αυτό το νέο
είδος µεµβράνης αναγεννηµένης κυτταρίνης είναι σύµφωνο
µε τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 94/62/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής
∆εκεµβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα
συσκευασίας (5), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1882/2003. Εποµένως, η έγκριση αυτή συµβάλλει στην τήρηση της συνέπειας της κοινοτικής νοµοθεσίας.
Οι κανόνες που ισχύουν για µεµβράνες αναγεννηµένης κυτταρίνης πρέπει να είναι συγκεκριµένοι για τη φύση της
επιφάνειας που έρχεται σε επαφή µε το τρόφιµο. Εποµένως,
οι προδιαγραφές για επιχρισµένες µεµβράνες αναγεννηµένης
κυτταρίνης, µε επιχρίσµατα που αποτελούνται από πλαστικό,
πρέπει να είναι διαφορετικές από αυτές που προβλέπονται
για µεµβράνες αναγεννηµένης κυτταρίνης µε επιχρίσµατα
που προέρχονται από κυτταρίνη.

(3)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

40 της 11.2.1989, σ. 38.
284 της 31.10.2003, σ. 1.
93 της 17.4.1993, σ. 27.
310 της 14.12.1993, σ. 41.
365 της 31.12.1994, σ. 10.

(6)
(7)
(8)
(9)

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

220 της
297 της
222 της
372 της

15.8.2002, σ. 18.
23.10.1982, σ. 26.
12.8.1997, σ. 10.
31.12.1985, σ. 14.
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Επίσης, ο περιορισµός της χρήσης του φωσφορικού 2-αιθυλεξυλ-διαφιανύλιου (συνώνυµο: διφαινυλο 2-αιθυλεξυλεστέρας του φωσφορικού οξέος) που καθορίζεται στην οδηγία
93/10/ΕΟΚ πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να συνεκτιµηθεί η
γνώµη της επιστηµονικής επιτροπής τροφίµων, της 19ης
Μαρτίου 1998.

(9)

(10)

Εποµένως, η οδηγία 93/10/ΕΟΚ πρέπει να τροποποιηθεί
ανάλογα.

(11)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Η οδηγία 93/10/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 1 παράγραφος 3, διαγράφεται το στοιχείο α).
2. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 1α:
«Άρθρο 1α
Οι µεµβράνες αναγεννηµένης κυτταρίνης που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 2 ανήκουν σε ένα από τα ακόλουθα είδη:
α) µη επιχρισµένη µεµβράνη αναγεννηµένης κυτταρίνης·
β) επιχρισµένη µεµβράνη αναγεννηµένης κυτταρίνης µε επίχρισµα που προέρχεται από κυτταρίνη· ή
γ) επιχρισµένη µεµβράνη αναγεννηµένης κυτταρίνης µε επίχρισµα που προέρχεται από πλαστικό.».
3. Στο άρθρο 2, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Μεµβράνες αναγεννηµένης κυτταρίνης που αναφέρονται
στα στοιχεία α) και β) του άρθρου 1α παρασκευάζονται µε τη
χρήση µόνο ουσιών ή οµάδων ουσιών που καταλογογραφούνται
στο παράρτηµα ΙΙ, σύµφωνα µε τους περιορισµούς που προβλέπονται σε αυτό.».
4. Εισάγεται το ακόλουθο άρθρο 2α:
«Άρθρο 2α
1.
Μεµβράνες αναγεννηµένης κυτταρίνης που αναφέρονται
στο στοιχείο γ) του άρθρου 1α παρασκευάζονται, πριν από το
επίχρισµα, µε τη χρήση µόνο ουσιών ή οµάδων ουσιών που
καταλογογραφούνται στο πρώτο µέρος του παραρτήµατος ΙΙ,
σύµφωνα µε τους περιορισµούς που προβλέπονται σε αυτό.
2.
Το επίχρισµα που εφαρµόζεται σε µεµβράνη αναγεννηµένης κυτταρίνης που αναφέρεται στην παράγραφο 1
παρασκευάζονται µε τη χρήση µόνο ουσιών ή οµάδων ουσιών
που καταλογογραφούνται στα παραρτήµατα ΙΙ έως VI της οδηγίας 2002/72/ΕΚ, σύµφωνα µε τους περιορισµούς που προβλέπονται σε αυτά.

3.
που
που
νται
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Με επιφύλαξη της παραγράφου 1, υλικά και αντικείµενα
παρασκευάζονται από µεµβράνη αναγεννηµένης κυτταρίνης
αναφέρεται στο στοιχείο γ) του άρθρου 1α συµµορφώνοµε τα άρθρα 2, 7 και 8 της οδηγίας 2002/72/ΕΚ.».

5. Το παράρτηµα ΙΙ τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα της
παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 2
1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές
και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν
µε την παρούσα οδηγία, το αργότερο από τις 29 Ιουλίου 2005.
Κοινοποιούν δε αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο αυτών των διατάξεων καθώς και πίνακα συσχετισµού των διατάξεων αυτών και της
εν λόγω οδηγίας.
Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν αυτές τις διατάξεις κατά τρόπο ώστε:
α) να επιτρέπεται, από τις 29 Ιουλίου 2005 η εµπορία και χρήση
µεµβράνης αναγεννηµένης κυτταρίνης που προορίζεται να έλθει
σε επαφή µε τρόφιµα, σύµφωνης µε την παρούσα οδηγία·
β) να απαγορεύεται, από τις 29 Ιανουαρίου 2006, η παρασκευή
και εισαγωγή στην Κοινότητα µεµβρανών αναγεννηµένης κυτταρίνης που προορίζονται να έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα και
οι οποίες δεν είναι σύµφωνες µε την παρούσα οδηγία. Όταν τα
κράτη µέλη θεσπίζουν αυτές τις διατάξεις, αυτές περιέχουν
παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια
παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της
παραποµπής αποφασίζεται από τα κράτη µέλη.
2. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείµενο των
κύριων διατάξεων εθνικής νοµοθεσίας που θεσπίζουν στον τοµέα
που καλύπτεται από την οδηγία.
Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το δεύτερο τµήµα του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 93/10/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Στην τρίτη σειρά (Γ. Επιχρίσµατα) της δεύτερης στήλης (Περιορισµοί) του πίνακα, διαγράφεται το κείµενο: «Ανώτατο όριο
50 mg επιχρίσµατος/dm2 µεµβράνης επί της όψεως που βρίσκεται σε επαφή µε τρόφιµα».
2. Τα ακόλουθα πολυµερή και οι περιορισµοί τους διαγράφονται από τον πίνακα:
Ονοµασίες

«— Πολυµερή, συµπολυµερή και µείγµατά τους µε τα ακόλουθα µονοµερή:
Βινυλικές ακετάλες που παράγονται από κεκορεσµένες
αλδεΰδες (C1 µέχρι C6)
Οξικό βινύλιο
Βινυλικοί αιθέρες αλκυλίων (C1 µέχρι C4)
Οξέα: ακρυλικό, κροτωνικό, ιτακονικό, µηλεϊνικό,
µεθακρυλικό και οι εστέρες τους
Βουταδιένιο
Στυρόλιο
Μεθυλικό στυρόλιο
Χλωριούχο βινυλιδένιο
Ακρυλονιτρίλιο
Μεθακρυλονιτρίλιο
Αιθυλένιο, προπυλένιο 1- και 2-βουτυλένιο
Βινυλοχλωρίδιο

Περιορισµοί

9
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
= Σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες και, ελλείψει αυτών,
µε τις εθνικές νοµοθετικές διατάξεις, εν αναµονή της
>
>
> εκδόσεως κοινοτικών οδηγιών
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
;
Σύµφωνα µε την οδηγία 78/142/ΕΟΚ (ΕΕ L 44 της
15.2.1978, σ. 15)»

3. Για ρητίνες, το περιεχόµενο της στήλης «Περιορισµοί» του πίνακα αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ρητίνες

Η ολική ποσότητα δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 12,5 mg/
dm2 του επιχρίσµατος επί της όψεως που βρίσκεται σε επαφή
µε τα τρόφιµα και αποκλειστικά για την παρασκευή µεµβρανών αναγεννηµένης κυτταρίνης µε επιχρίσµατα που βασίζονται σε νιτρική κυτταρίνη»

4. Οι ακόλουθοι πλαστικοποιητές και οι περιορισµοί τους διαγράφονται από τον πίνακα:
Ονοµασίες

«— Φθαλικό βουτυλοβενζύλιο
— Φθαλικό δι-η-βουτύλιο

Περιορισµοί

Ανώτατο όριο 2,0 mg/dm2 του επιχρίσµατος επί της όψεως
που έρχεται σε επαφή µε τα τρόφιµα
Ανώτατο όριο 3,0 mg/dm2 του επιχρίσµατος επί της όψεως
που έρχεται σε επαφή µε τα τρόφιµα

— Σεβακικό δις (2-αιθυλεξύλιο) [= Σεβακικό διοκτύλιο]»
5. Για τους ακόλουθους πλαστικοποιητές, το περιεχόµενο της στήλης «Περιορισµοί» του πίνακα αντικαθίσταται ως εξής:
Ονοµασίες

Περιορισµοί

«— Φωσφορικό 2-αιθυλεξυλ-διφαινύλιο (συνώνυµο: διφαινυλο 2-αιθυλεξυλεστέρας του φωσφορικού οξέος)

Η ποσότητα του φωσφορικού 2-αιθυλεξυλ-διφαινύλιου δεν
υπερβαίνει:
α) 2,4 mg/kg του τροφίµου που έρχεται σε επαφή µε αυτό
το είδος µεµβράνης, ή
β) 0,4 mg/dm2 του επιχρίσµατος επί της όψεως που έρχεται
σε επαφή µε τα τρόφιµα»
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6. Οι ακόλουθοι διαλύτες διαγράφονται από τον πίνακα:
Ονοµασίες

«— Μονοαιθυλαιθέρας της αιθυλενογλυκόνης
— Οξικός µονοαιθυλαιθέρας της αιθυλενογλυκόνης
— Μονοµεθυλαιθέρας της αιθυλενογλυκόνης
— Οξικός µονοµεθυλαιθέρας της αιθυλενογλυκόνης»

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

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Ιανουαρίου 2004
σχετικά µε έκτακτα µέτρα όσον αφορά τα τσίλι και τα προϊόντα τσίλι
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2004) 68]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/92/ΕΚ)
τσίλι. Άλλες ουσίες όπως οι Sudan II, Sudan III και Scarlet
Red (Sudan IV) βρέθηκαν επίσης σε τσίλι και προϊόντα
τσίλι. Το πρόβληµα αυτό αφορά ορισµένα προϊόντα τσίλι,
όπως κάρι σε σκόνη. Όλα τα ευρήµατα κοινοποιήθηκαν
µέσω του συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιµα και τις ζωοτροφές, σύµφωνα µε το άρθρο 50 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (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 ασφάλειας των τροφίµων (1), και ιδίως τα άρθρα 53 και 54,

(5)

Οι ουσίες Sudan I, Sudan II, Sudan III και Scarlet red
(Sudan IV) έχουν καταταχθεί ως καρκινογόνοι ουσίες της
κατηγορίας 3 από το διεθνή οργανισµό έρευνας για τον
καρκίνο (IARC).

(6)

Τα πορίσµατα που αναφέρθηκαν αρχικά από τη Γαλλία και
επιβεβαιώθηκαν από άλλα ευρήµατα εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αφορούν νόθευση που συνεπάγεται σοβαρό κίνδυνο
για την υγεία.

(7)

Λόγω της σοβαρότητας της απειλής για την υγεία και των
θετικών ευρηµάτων, είναι απαραίτητο να διατηρηθούν και να
επεκταθούν τα µέτρα που ελήφθησαν µε την απόφαση
2003/460/ΕΚ. Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη το ενδεχόµενο τριγωνικού εµπορίου, ειδικά για τα προϊόντα για τα
οποία δεν υπάρχει επίσηµη πιστοποίηση καταγωγής. Για να
προστατευθεί η δηµόσια υγεία είναι σκόπιµο να απαιτείται
τα φορτία τσίλι και προϊόντων τσίλι που εισάγονται στην
Κοινότητα σε οποιαδήποτε µορφή και προορίζονται για
κατανάλωση από τον άνθρωπο να συνοδεύονται από αναλυτική έκθεση εκ µέρους του εισαγωγέα ή του υπευθύνου επιχείρησης τροφίµων που να αποδεικνύει ότι το φορτίο δεν
περιέχει Sudan I, Sudan II, Sudan III ή Scarlet red (Sudan
IV). Για τον ίδιο λόγο, τα κράτη µέλη θα πρέπει να διεξάγουν τυχαίες δειγµατοληψίες και αναλύσεις τσίλι και προϊόντων τσίλι κατά την εισαγωγή ή κατά τη διάρκεια της κυκλοφορίας στην αγορά.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 178/2002, η Επιτροπή αναστέλλει τη διάθεση στην αγορά ή τη χρήση τροφίµων ή ζωοτροφών που ενδέχεται να αποτελέσουν σοβαρό
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, και λαµβάνει κάθε άλλο
κατάλληλο προσωρινό µέτρο εφόσον ο κίνδυνος αυτός δεν
µπορεί να ελεγχθεί ικανοποιητικά µε τα µέτρα που έχουν
λάβει τα συγκεκριµένα κράτη µέλη.
Στις 9 Μαΐου 2003, η Γαλλία διαβίβασε πληροφορίες µέσω
του συστήµατος ταχείας προειδοποίησης για τα τρόφιµα και
τις ζωοτροφές σχετικά µε την ανεύρεση της χρωστικής
Sudan Ι σε προϊόντα καυτών τσίλι καταγωγής Ινδιών. ∆εν
υπάρχει απόδειξη ότι τα ευρήµατα αυτά αφορούν προϊόντα
κοινοτικής καταγωγής.

(3)

H Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση 2003/460/ΕΚ (2) σχετικά
µε έκτακτα µέτρα όσον αφορά τα καυτά τσίλι και τα
προϊόντα καυτών τσίλι στις 20 Ιουνίου 2003.

(4)

Σε εφαρµογή της απόφασης 2003/460/ΕΚ, πραγµατοποιήθηκαν από κράτη µέλη έλεγχοι για την παρουσία της εν
λόγω ουσίας και συναφών ουσιών σε τσίλι και προϊόντα
τσίλι. Υπήρξαν ευρήµατα Sudan I σε τσίλι και προϊόντα

(1) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1642/2003 (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 4).
(2) ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 114.
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Είναι σκόπιµο να επιβληθεί η καταστροφή των νοθευµένων
τσίλι και προϊόντων τσίλι, έτσι ώστε να αποφευχθεί η εισαγωγή τους στην τροφική αλυσίδα.
Καθόσον τα µέτρα που προβλέπονται µε την παρούσα απόφαση έχουν αντίκτυπο στους πόρους που διαθέτουν τα
κράτη µέλη για ελεγκτικούς σκοπούς, τα αποτελέσµατα
αυτών των µέτρων πρέπει να αξιολογηθούν το αργότερο
δώδεκα µήνες µετά, έτσι ώστε να εκτιµηθεί κατά πόσον αυτά
εξακολουθούν να είναι αναγκαία για την προστασία της
δηµόσιας υγείας.
Η εν λόγω αξιολόγηση θα πρέπει να λάβει υπόψη τα αποτελέσµατα όλων των αναλύσεων που διεξάχθηκαν από τις
αρµόδιες αρχές.
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
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Άρθρο 3

∆ειγµατοληψία και ανάλυση
1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα, συµπεριλαµβανοµένης της τυχαίας δειγµατοληψίας και της ανάλυσης τσίλι και
προϊόντων τσίλι που παρουσιάζονται προς εισαγωγή ή διατίθενται
ήδη στην αγορά, έτσι ώστε να διαπιστώνεται η απουσία των χηµικών
ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1.
Τα κράτη µέλη πληροφορούν την Επιτροπή, µέσω του συστήµατος
ταχείας προειδοποίησης για τα τρόφιµα και τις ζωοτροφές, σχετικά
µε κάθε φορτίο που διαπιστώνεται ότι περιέχει τέτοιες ουσίες.
Τα κράτη µέλη υποβάλουν έκθεση στην Επιτροπή κάθε τρίµηνο σχετικά τα φορτία που διαπιστώθηκε ότι περιείχαν τέτοιες ουσίες. Οι
εκθέσεις αυτές υποβάλλονται στην Επιτροπή πριν από τα τέλη του
µήνα που έπεται της λήξης κάθε τριµήνου.
2. Κάθε φορτίο που υπόκειται σε επίσηµη δειγµατοληψία και
ανάλυση µπορεί να κρατείται, πριν από την έγκριση της διάθεσης
στην αγορά, επί δεκαπέντε εργάσιµες ηµέρες κατ' ανώτατο όριο.
Άρθρο 4

Ορισµοί

Μερισµός φορτίου

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης µε τον όρο «τσίλι και
προϊόντα τσίλι» νοούνται:

Σε περίπτωση µερισµού φορτίου, επικυρωµένο αντίγραφο της αναλυτικής έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
πρέπει να συνοδεύει το κάθε µέρος που αποσπάσθηκε από το
φορτίο.

α) καρποί του γένους Capsicum, αποξηραµένοι και θρυµµατισµένοι ή σε σκόνη που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0904 20 90, σε
οποιαδήποτε µορφή, που προορίζονται για κατανάλωση από τον
άνθρωπο και
β) σκόνη κάρι που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 0910 50, σε
οποιαδήποτε µορφή, που προορίζεται για κατανάλωση από τον
άνθρωπο.
Άρθρο 2
Συνθήκες εισαγωγής τσίλι και προϊόντων τσίλι
1.
Τα κράτη µέλη απαγορεύουν την εισαγωγή τσίλι και προϊόντων τσίλι, εκτός εάν αποδεικνύεται, µέσω αναλυτικής έκθεσης που
συνοδεύει το φορτίο, ότι το προϊόν δεν περιέχει καµία από τις ακόλουθες χηµικές ουσίες:
α) Sudan I (αριθµός CAS 842-07-9)·
β) Sudan II (αριθµός CAS 3118-97-6)·
γ) Sudan III (αριθµός CAS 85-86-9)·
δ) Scarlet Red ή Sudan IV (αριθµός CAS 85-83-6).
2.
Οι αρµόδιες αρχές στα κράτη µέλη ελέγχουν εάν κάθε φορτίο
τσίλι ή προϊόντων τσίλι που παρουσιάζεται προς εισαγωγή συνοδεύεται από την αναλυτική έκθεση που προβλέπεται στην παράγραφο 1.
3.
Εάν δεν υπάρχει τέτοια αναλυτική έκθεση, όπως προβλέπεται
στην παράγραφο 1, ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εισαγωγέας
προβαίνει σε εξέταση του προϊόντος για να αποδείξει ότι αυτό δεν
περιέχει µία ή περισσότερες από τις χηµικές ουσίες που απαριθµούνται στην παράγραφο 1. Όσο εκκρεµεί η έκδοση αναλυτικής
έκθεσης, το προϊόν κρατείται υπό επίσηµη επίβλεψη.

Άρθρο 5
Νοθευµένα φορτία
Τα τσίλι και τα προϊόντα τσίλι για τα οποία διαπιστώνεται ότι περιέχουν µία ή περισσότερες από τις ουσίες του άρθρου 2 παράγραφος
1 καταστρέφονται.
Άρθρο 6
Ανάκτηση του κόστους
Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από την ανάλυση, την αποθήκευση ή την ενδεχόµενη καταστροφή, βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 1 ή 3 και του άρθρου 5, βαρύνουν τους εισαγωγείς ή τους
αντίστοιχους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίµων.
Άρθρο 7
Αναθεώρηση των µέτρων
Η παρούσα απόφαση αναθεωρείται το αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου 2005.
Άρθρο 8
Κατάργηση
Η απόφαση 2003/460/ΕΚ καταργείται.
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Άρθρο 9
Αποδέκτες
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 21 Ιανουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιανουαρίου 2004
για τη λήψη προστατευτικών µέτρων σχετικά µε τη γρίπη των ορνίθων σε ορισµένες ασιατικές χώρες
όσον αφορά την εισαγωγή πτηνών πλην των πουλερικών
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2004) 257]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/93/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(6)

Σύµφωνα µε την απόφαση 2000/666/ΕΚ της Επιτροπής (4),
επιτρέπεται η εισαγωγή πτηνών πλην των πουλερικών από
όλα τα κράτη µέλη του OIE (∆ιεθνής Οργανισµός Επιζωοτιών), υπόκειται όµως στην παροχή εγγυήσεων για την υγεία
των ζώων από τη χώρα καταγωγής και σε αυστηρά µέτρα
αποµόνωσης (καραντίνα) µετά την εισαγωγή στα κράτη
µέλη, ούτως ώστε να αποτραπεί η πιθανή είσοδος ασθενειών
των πουλερικών στα κοινοτικά σµήνη πουλερικών.

(7)

Ωστόσο, λόγω της εξαιρετικής κατάστασης που επικρατεί ως
προς την εν λόγω ασθένεια σε πολλές ασιατικές χώρες και
εξαιτίας των πιθανών σοβαρών συνεπειών που συνδέονται µε
τα σχετικά ειδικά στελέχη του ιού της γρίπης των ορνίθων,
πρέπει, ως πρόσθετο µέτρο προφύλαξης, να ανασταλεί η εισαγωγή πτηνών πλην των πουλερικών, καθώς επίσης και
πτηνών συντροφιάς που συνοδεύουν τους κατόχους τους,
στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Καµπότζη, την Ινδονησία,
την Ιαπωνία, το Λάος, το Πακιστάν, τη Λαϊκή ∆ηµοκρατία
της Κίνας, περιλαµβανοµένης της επικράτειας του Χονγκ
Κονγκ, τη Νότια Κορέα, την Ταϊλάνδη και το Βιετνάµ, ούτως
ώστε να αποκλειστεί κάθε κίνδυνος εµφάνισης της ασθένειας
σε σταθµούς αποµόνωσης (καραντίνας) που λειτουργούν
υπό την εποπτεία των κρατών µελών.

(8)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου
1991, για τον καθορισµό των βασικών αρχών σχετικά µε την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προέλευσης τρίτων
χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και περί τροποποίησης των
οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ (1), όπως
τροποποιήθηκε, τελευταία, από την οδηγία 96/43/ΕΚ (2), και ιδίως
το άρθρο 18 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η γρίπη των ορνίθων αποτελεί λοιµώδη ιογενή ασθένεια των
πουλερικών και των πτηνών, που προκαλεί θνησιµότητα και
διαταραχές οι οποίες είναι δυνατόν να λάβουν ταχέως διαστάσεις επιζωοτίας και η οποία µπορεί να αποτελέσει
σοβαρή απειλή για την υγεία των ζώων και να µειώσει κατακόρυφα την κερδοφορία της πτηνοτροφίας.

(2)

Η γρίπη των ορνίθων έχει διαπιστωθεί σε αρκετές ασιατικές
χώρες, συµπεριλαµβανοµένης της Καµπότζης, της Ινδονησίας, της Ιαπωνίας, του Λάος, του Πακιστάν, της Λαϊκής
∆ηµοκρατίας της Κίνας, περιλαµβανοµένης της επικράτειας
του Χονγκ Κονγκ, της Νότιας Κορέας, της Ταϊλάνδης και
του Βιετνάµ.

(3)

Στην Ινδονησία η κατάσταση όσον αφορά τη γρίπη των ορνίθων είναι ασαφής.

(4)

Η εισαγωγή ζώντων πουλερικών και αβγών προς επώαση
από οποιαδήποτε από αυτές τις χώρες δεν επιτρέπεται.

(5)

Οι εισαγωγές νωπού κρέατος πουλερικών, στρουθιονίδων,
εκτρεφόµενων και αγρίων πτερωτών θηραµάτων, προϊόντων
µε βάση το κρέας πουλερικών και παρασκευασµάτων κρέατος που συνίστανται σε ή περιέχουν κρέας των προαναφερθέντων ειδών, πρώτων υλών για την παρασκευή ζωοτροφών, καθώς και αβγών που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, από την Ταϊλάνδη στην Κοινότητα
έχουν ανασταλεί µε την απόφαση 2004/84/ΕΚ της Επιτροπής (3), ενώ οι εισαγωγές αυτών των προϊόντων δεν επιτρέπονται από καµία από τις προαναφερόµενες χώρες.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

(1) ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 56.
(2) ΕΕ L 162 της 1.7.1996, σ. 1.
(3) ΕΕ L 17 της 24.1.2004, σ. 57.

Άρθρο 1
Τα κράτη µέλη αναστέλλουν αµέσως την εισαγωγή «ζώντων πτηνών
πλην των πουλερικών», όπως αυτά ορίζονται στην απόφαση 2000/
666/ΕΚ της Επιτροπής, από την Καµπότζη, την Ινδονησία, την
Ιαπωνία, το Λάος, το Πακιστάν, τη Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας,
περιλαµβανοµένης της επικράτειας του Χονγκ Κονγκ, τη Νότια
Κορέα, την Ταϊλάνδη και το Βιετνάµ, περιλαµβανοµένων των πτηνών
που συνοδεύουν τους κατόχους τους (πτηνά συντροφιάς).
(4) ΕΕ L 278 της 31.10.2000, σ. 26, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
την απόφαση 2002/279/ΕΚ (ΕΕ L 99 της 16.4.2002, σ. 17).
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Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη τροποποιούν τα µέτρα που εφαρµόζουν στις εµπορικές συναλλαγές, ούτως ώστε να τα ευθυγραµµίσουν µε την παρούσα απόφαση, και δηµοσιοποιούν αµέσως µε τον ενδεδειγµένο τρόπο τα µέτρα που λαµβάνουν. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

