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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 183/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Φεβρουαρίου 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 3 Φεβρουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 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 2ας Φεβρουαρίου 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

115,6
39,3
127,9
94,3

0707 00 05

052
204
999

139,9
46,6
93,3

0709 10 00

220
999

13,5
13,5

0709 90 70

052
204
999

107,3
54,1
80,7

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
448
624
999

50,7
52,2
45,9
51,0
32,8
81,3
52,3

0805 20 10

052
204
999

71,8
98,2
85,0

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

052
204
220
464
600
624
662
999

79,6
85,1
82,7
77,8
74,0
69,0
38,0
72,3

0805 50 10

052
600
999

68,0
58,3
63,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052
060
400
404
720
999

73,2
55,3
89,2
86,9
69,9
74,9

0808 20 50

060
388
400
528
720
999

56,2
95,1
78,4
101,2
45,5
75,3

1

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της 16.10.2001, σ. 6). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 184/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Φεβρουαρίου 2004
για την περάτωση του συστήµατος της εκ των υστέρων επιτήρησης όσον αφορά ορισµένα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα που καθιερώθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1695/2002 της Επιτροπής
GOES), τα φύλλα µε µεταλλική επικάλυψη, τα φύλλα µε
οργανική επικάλυψη, τα προϊόντα λευκοσιδήρου, τις λαµαρίνες quarto, τα µεγάλα πλατέα, τις µη κραµατοποιηµένες
ράβδους εµπορίου και ελαφρείς µορφοχάλυβες, τις κραµατοποιηµένες ράβδους εµπορίου και ελαφρείς µορφοχάλυβες,
τις ράβδους οπλισµού σκυροδέµατος, τις ράβδους από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφρείς µορφοχάλυβες, το χονδρόσυρµα από ανοξείδωτο χάλυβα, το σύρµα από ανοξείδωτο
χάλυβα, τους σωλήνες αερίου και τους σωλήνες κοίλης διατοµής (όπως περιγράφονται λεπτοµερέστερα στο παράρτηµα
1 του προαναφερόµενου κανονισµού).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3285/94 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1994, για το κοινό καθεστώς εισαγωγών και την
κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 518/94 (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2474/2000 του
Συµβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 21,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 519/94 του Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 1994, για το κοινό καθεστώς εισαγωγών από ορισµένες τρίτες
χώρες και την κατάργηση των κανονισµών (EΟΚ) αριθ. 1765/82,
(EΟΚ) αριθ. 1766/82 και (EΟΚ) αριθ. 3420/83 (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 427/2003 (4), και
ιδίως το άρθρο 18,
Κατόπιν διαβουλεύσεων µε τη συµβουλευτική επιτροπή που
συστάθηκε δυνάµει του άρθρου 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3285/94 και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 519/94 αντίστοιχα,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Στις 27 Σεπτεµβρίου 2002, κατόπιν πλήρους έρευνας όσον
αφορά είκοσι ένα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα, η Επιτροπή
διαπίστωσε ότι οι τάσεις των εισαγωγών ορισµένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα απειλούσαν να προκαλέσουν ζηµία
στους κοινοτικούς παραγωγούς, καθώς και ότι ήταν προς το
συµφέρον της Κοινότητας να καθιερώσει ένα σύστηµα εκ
των υστέρων επιτήρησης. Ως εκ τούτου, µε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1695/2002 της Επιτροπής (5), καθιερώθηκε
σύστηµα εκ των υστέρων επιτήρησης όσον αφορά 14
προϊόντα σιδήρου και χάλυβα, συγκεκριµένα, τα φύλλα που
χρησιµοποιούνται σε ηλεκτρικές εφαρµογές (άλλα από

(1)

(2)

Στην αιτιολογική σκέψη 64 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1695/2002 της Επιτροπής, η Επιτροπή υπενθύµισε ότι τα
µέτρα επιτήρησης έπρεπε να βρίσκονται σε εφαρµογή
καθόλη τη διάρκεια ισχύος των οριστικών µέτρων διασφάλισης που επιβλήθηκαν για ορισµένα προϊόντα σιδήρου και
χάλυβα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1694/2002 της Επιτροπής (6). Η ισχύς των εν λόγω οριστικών µέτρων διασφάλισης έχει περατωθεί από τις 8 ∆εκεµβρίου 2003 µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2142/2003 της Επιτροπής. Κατά
συνέπεια, πρέπει να περατωθεί επίσης η ισχύς των µέτρων
επιτήρησης,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1695/2002.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Pascal LAMY

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

349 της 31.12.1994, σ. 53.
286 της 11.11.2000, σ. 1.
67 της 10.3.1994, σ. 89.
65 της 8.3.2003, σ. 1.
261 της 28.9.2002, σ. 124.

(6) ΕΕ L 261 της 28.9.2002, σ. 1.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 185/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Φεβρουαρίου 2004
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 94/2002 για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2826/2000 του Συµβουλίου, σχετικά µε ενέργειες ενηµέρωσης και
προώθησης των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(7)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της κοινής συνεδρίασης των επιτροπών διαχείρισης — προώθησης γεωργικών προϊόντων,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2826/2000 του Συµβουλίου, της 19ης
∆εκεµβρίου 2000, σχετικά µε ενέργειες ενηµέρωσης και προώθησης
των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά (1), και ιδίως το
άρθρο 12,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 94/2002 της Επιτροπής (2), προβλέπει την κατάρτιση του καταλόγου των
θεµάτων και των προϊόντων για τα οποία µπορούν να υλοποιηθούν δράσεις ενηµέρωσης ή/και προώθησης.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1907/1990 του Συµβουλίου, σχετικά µε ορισµένες προδιαγραφές εµπορίας για τα αυγά (3)
προβλέπει µεταξύ άλλων, την υποχρεωτική σήµανση των
αυγών κατανάλωσης µε ένα κωδικό που θα περιγράφει τον
παραγωγό και θα επιτρέπει να εξακριβώνεται ο τρόπος εκτροφής των ορνίθων, από την 1η Ιανουαρίου 2004.
Θεωρείται χρήσιµο να ενηµερωθούν οι καταναλωτές για
τους νέους κανόνες σε θέµατα σηµάνσεως των αυγών.
Πρέπει λοιπόν στον κατάλογο προϊόντων για τα οποία
µπορεί να γίνουν δράσεις ενηµέρωσης ή/και προώθησης να
συµπεριληφθεί ο τοµέας των αυγών κατανάλωσης και να
συνταχθούν οι κατευθυντήριες γραµµές που θα ορίζουν
τους γενικούς προσανατολισµούς των διαφηµιστικών εκστρατειών που πρέπει να υλοποιηθούν στον τοµέα αυτό.
Λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία συντάξεως αυτών των
κατευθυντηρίων γραµµών, δεν θα είναι δυνατόν να τηρηθούν
οι ηµεροµηνίες που προβλέπονται για την διαβίβαση και την
έγκριση της πρώτης σειράς των προγραµµάτων που υποβάλλονται το 2004 στον τοµέα των αυγών κατανάλωσης. Λόγω
της ανάγκης να ενηµερωθούν οι καταναλωτές το ταχύτερο
δυνατόν, πρέπει να προβλεφθεί ειδική προθεσµία για τη
διαβίβαση και την έγκριση της εν λόγω πρώτης σειράς.

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 94/2002 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 5 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο προστίθεται το
ακόλουθο εδάφιο:
«Για τα προγράµµατα που αφορούν τα αυγά κατανάλωσης που
θα υποβληθούν το 2004, το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος δέχεται την πρώτη σειρά των προγραµµάτων αυτών το αργότερο
στις 29 Φεβρουαρίου 2004.»
2. Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:
α) στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο προστίθεται το ακόλουθο
κείµενο:
«Για την πρώτη σειρά προγραµµάτων όσον αφορά τα αυγά
κατανάλωσης που υποβάλλονται το 2004, η ανακοίνωση
στην Επιτροπή γίνεται το αργότερο στις 31 Μαρτίου 2004.»
β) στην παράγραφο 3 δεύτερο εδάφιο προστίθεται το ακόλουθο
κείµενο:
«Για την πρώτη σειρά προγραµµάτων όσον αφορά τα αυγά
κατανάλωσης που υποβάλλονται το 2004, η απόφαση της
Επιτροπής λαµβάνεται το αργότερο στις 31 Μαρτίου 2004.»
3. Στο παράρτηµα Ι, σηµείο β), προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:
«— Αυγά κατανάλωσης.»
4. Στο παράρτηµα ΙΙΙ, προστίθεται το κείµενο που εµφαίνεται στο
παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

Πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
94/2002.

(1) ΕΕ L 328 της 23.12.2000, σ. 2.
(2) ΕΕ L 17 της 19.1.2002, σ. 20· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 497/2003 (ΕΕ L 74 της 20.3.2003,
σ. 4).
(3) ΕΕ L 173 της 16.7.1990, σ. 5· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2052/2003 (ΕΕ L 305 της
22.11.2003, σ. 1).

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

3.2.2004

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, 2 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
1. ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Από την 1η Ιανουαρίου 2004, τα αυγά κατανάλωσης φέρουν κωδικό τυπωµένο στο κέλυφος που ταυτοποιεί τον παραγωγό
και το σύστηµα εκτροφής των ωοτόκων ορνίθων. Ο κωδικός αυτός αποτελείται από ένα αριθµό που ταυτοποιεί την µέθοδο
εκτροφής (0 = βιολογική παραγωγή, 1 = ελεύθερης βοσκής, 2 = κοτέτσι, 3 = κλωβοί), από τον κωδικό ISO που ταυτοποιεί
το κράτος µέλος στο οποίο βρίσκεται η µονάδα παραγωγής, και από ένα αριθµό που δίδεται από την αρµόδια υπηρεσία στην
µονάδα παραγωγής.
2. ΣΤΟΧΟΙ
— Ενηµέρωση των καταναλωτών για τις νέες προδιαγραφές όσον αφορά τη σήµανση των αυγών και εξήγηση µε τρόπο
εξαντλητικό της σηµασίας του κωδικού που είναι τυπωµένος στο αυγό.
— Ενηµέρωση για τα συστήµατα παραγωγής αυγών, σε σχέση µε τον κωδικό που είναι τυπωµένος πάνω στο αυγό.
— Ενηµέρωση για τα υφιστάµενα συστήµατα ιχνηλασίας.
3. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΤΟΧΟΙ
— Καταναλωτές και διανοµείς.
— Παράγοντες διαµόρφωσης της κοινής γνώµης.
4. ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
— Γνωστοποίηση και εξήγηση του νέου κωδικού που είναι τυπωµένος στα αυγά σύµφωνα µε την οδηγία 2002/4/ΕΚ, και
των χαρακτηριστικών των διαφόρων κατηγοριών αυγών που αφορά ο κωδικός αυτός.
5. ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΣΑ
— Ηλεκτρονικά µέσα (ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, κ.λπ.)
— Πληροφοριακό υλικό (έντυπα, φυλλάδια, κ.λπ.)
— Ενηµέρωση στους τόπους πώλησης.
— ∆ιαφηµίσεις στον τύπο και στον εξειδικευµένο τύπο (περιοδικά µαγειρικής, γυναικείος τύπος, κ.λπ.).
— Επαφές µε τα µέσα ενηµέρωσης.
6. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Από 12 έως 24 µήνες.
7. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
4 εκατ. ευρώ.»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 186/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Φεβρουαρίου 2004
για τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου και του κανονισµού (EΚ) αριθ.
2571/97 όσον αφορά τους κωδικούς συνδυασµένης ονοµατολογίας για τα µπισκότα µε προσθήκη γλυκαντικών ουσιών και για τις γκόφρες και τις γκοφρέτες
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Οι εν λόγω τροποποιήσεις αρχίζουν να εφαρµόζονται µε την
έναρξη εφαρµογής του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1789/2003.

(6)

Ως εκ τούτου, οι κανονισµοί (EΚ) αριθ. 1255/1999 και
(EΚ) αριθ. 2571/97 πρέπει να τροποποιηθούν.

(7)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), και ιδίως το
άρθρο 10, το άρθρο 15 και το άρθρο 31 παράγραφος 14,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

(3)

(4)

Στο άρθρο 31 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1255/1999
προβλέπεται η χορήγηση επιστροφής για ορισµένα προϊόντα
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του εν λόγω κανονισµού, εφόσον εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που
αναφέρονται στο παράρτηµα II του κανονισµού.
Το άρθρο 4 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2571/97 της Επιτροπής, της 15ης ∆εκεµβρίου 1997, σχετικά µε την πώληση
σε µειωµένη τιµή βουτύρου και τη χορήγηση ενίσχυσης στην
κρέµα γάλακτος, στο βούτυρο και στο συµπυκνωµένο
βούτυρο που προορίζονται για την παρασκευή προϊόντων
ζαχαροπλαστικής, παγωτών και άλλων προϊόντων διατροφής (2) αναφέρεται σε κωδικούς ΣΟ των τελικών προϊόντων
στα οποία εφαρµόζονται τα µέτρα που προβλέπονται από
τον υπόψη κανονισµό.
Λόγω της έκδοσης του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1789/2003
της Επιτροπής (3), που τροποποιεί το παράρτηµα I του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου, της 23ης
Ιουλίου 1987, για τη δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία και το κοινό δασµολόγιο (4), προβλέφθηκαν τροποποιήσεις της συνδυασµένης ονοµατολογίας στην περίπτωση
ορισµένων προϊόντων.
Συνεπώς, το παράρτηµα II του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1255/
1999 και το άρθρο 4 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2571/97
πρέπει να τροποποιηθούν.

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1787/2003 (ΕΕ L 270 της
21.10.2003, σ. 121).
2
( ) ΕΕ L 350 της 20.12.1997, σ. 3· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1851/2001 (ΕΕ L 253 της
21.9.2001, σ. 16).
(3) ΕΕ L 281 της 30.10.2003, σ. 1.
(4) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1949/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L
287 της 5.11.2003, σ. 15).

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Από το παράρτηµα II του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1255/1999
διαγράφεται η ακόλουθη γραµµή:

«1905 90 40

– – – Γκόφρες και γκοφρέτες περιεκτικότητας σε νερό
που υπερβαίνει το 10 %»

Άρθρο 2
Στο άρθρο 4 παράγραφος 1 τύπος A σηµείο A1 του κανονισµού
(EΚ) αριθ. 2571/97, οι κωδικοί ΣΟ «1905 30, 1905 90 40» αντικαθίστανται από τους κωδικούς «1905 31, 1905 32».

Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2004.

3.2.2004

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, 2 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 187/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Φεβρουαρίου 2004
για καθορισµό των κοινοτικών τιµών στην παραγωγή και των κοινοτικών τιµών κατά την εισαγωγή για
τα γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα για την εφαρµογή του καθεστώτος κατά την εισαγωγή ορισµένων
προϊόντων ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου καθώς και ∆υτικής
Όχθης και Λωρίδας της Γάζας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

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

Άρθρο 1
Οι κοινοτικές τιµές στην παραγωγή και οι κοινοτικές τιµές κατά
την εισαγωγή για τα µονοανθή γαρίφαλα (standard), τα πολυανθή
γαρίφαλα (spray), τα τριαντάφυλλα µε µεγάλο άνθος και τα
τριαντάφυλλα µε µικρό άνθος που αναφέρονται στο άρθρο 1β του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 700/88, για µια περίοδο δύο εβδοµάδων,
καθορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 3 Φεβρουαρίου 2004.
Εφαρµόζεται από την 4η έως τις 17 Φεβρουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

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

(3) ΕΕ L 72 της 18.3.1988, σ. 16.
(4) ΕΕ L 289 της 22.10.1997, σ. 1.

3.2.2004

EL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 2ας Φεβρουαρίου 2004, για καθορισµό των κοινοτικών τιµών στην παραγωγή και
των κοινοτικών τιµών κατά την εισαγωγή για τα γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα για την εφαρµογή του καθεστώτος
κατά την εισαγωγή ορισµένων προϊόντων ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου
καθώς και ∆υτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας
(σε EUR ανά 100 τεµάχια)
Περίοδος: από τις 4 έως τις 17 Φεβρυαρίου 2004
Μονοανθή γαρίφαλα
(standard)

Πολυανθή γαρύφαλα
(spray)

Τριαντάφυλλα µε
µεγάλο άνθος

Τριαντάφυλλα µε µικρό
άνθος

13,06

11,47

44,93

17,05

Μονοανθή γαρίφαλα
(standard)

Πολυανθή γαρύφαλα
(spray)

Τριαντάφυλλα µε
µεγάλο άνθος

Τριαντάφυλλα µε µικρό
άνθος

Ισραήλ

—

—

—

—

Μαρόκο

—

—

—

—

Κύπρος

—

—

—

—

Ιορδανία

4,73

—

—

—

∆υτική Όχθη και
Λωρίδα της Γάζας

7,75

8,00

—

—

Κοινοτικές τιµές στην παραγωγή

Κοινοτικές τιµές κατά την
εισαγωγή
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 188/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Φεβρουαρίου 2004
για αναστολή του προτιµησιακού δασµού και επαναφορά του δασµού του κοινού δασµολογίου κατά την
εισαγωγή µονοανθών γαρίφαλων (Standard) καταγωγής Ιορδανίας
(4)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 700/2001 της Επιτροπής (6),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2062/97 (7), καθόρισε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής
του εν λόγω καθεστώτος.

(5)

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 του Συµβουλίου, της 21ης
∆εκεµβρίου 1987, για τον καθορισµό των όρων εφαρµογής των
προτιµησιακών δασµών κατά την εισαγωγή ορισµένων προϊόντων
ανθοκοµίας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου
καθώς και ∆υτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1300/97 (2), και
ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β),

Με βάση τις διαπιστώσεις που πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα
µε τις διατάξεις των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 και
(ΕΟΚ) αριθ. 700/88, θα πρέπει να συµπεράνουµε ότι
πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 για αναστολή του προτιµησιακού δασµού για τα µονοανθή γαρίφαλα (Standard) καταγωγής Ιορδανίας. Θα πρέπει να επαναφερθεί ο δασµός του κοινού δασµολογίου.

(6)

Η ποσόστωση των εν λόγω προϊόντων αναφέρεται στην
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου
2004. Έκτοτε, η αναστολή του προτιµησιακού δασµού και
η επαναφορά του δασµού του κοινού δασµολογίου εφαρµόζονται το αργότερο έως το τέλος της περιόδου αυτής.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(7)

Στο διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ των συνεδριάσεων της
επιτροπής διαχείρισης ζώντων φυτών και προϊόντων ανθοκοµίας, η Επιτροπή πρέπει να λάβει τα µέτρα αυτά,

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(1)

(2)

(3)

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

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 καθορίζει τους όρους
εφαρµογής ενός προτιµησιακού δασµού για τα
τριαντάφυλλα µε µεγάλο άνθος, τα τριαντάφυλλα µε µικρό
άνθος, τα µονοανθή γαρίφαλα (Standard) και τα πολυανθή
γαρίφαλα (Spray), εντός των ορίων των δασµολογικών
ποσοστώσεων που ανοίγονται ετησίως για την εισαγωγή
στην Κοινότητα νωπών κοµµένων ανθέων.

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 747/2001 του Συµβουλίου (3),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 209/
2003 της Επιτροπής (4), καθόρισε το άνοιγµα και τον τρόπο
διαχειρίσεως των κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων
για άνθη και µπουµπούκια ανθέων, κοµµένα, νωπά, που
κατάγονται, αντιστοίχως, από την Κύπρο, την Αίγυπτο, το
Ισραήλ, τη Μάλτα, το Μαρόκο, τη ∆υτική Όχθη και τη
Λωρίδα της Γάζας.

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 187/2004 της Επιτροπής (5) καθόρισε τις κοινοτικές τιµές παραγωγής και εισαγωγής για τα
γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα για την εφαρµογή του
καθεστώτος.
ΕΕ L 382 της 31.12.1987, σ. 22.
ΕΕ L 177 της 5.7.1997, σ. 1.
ΕΕ L 109 της 19.4.2001, σ. 2.
ΕΕ L 28 της 4.2.2003, σ. 30.
Βλέπε σελίδα 8 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τις εισαγωγές µονοανθών γαρίφαλων (Standard) (κωδικός ΣΟ
ex 0603 10 20) καταγωγής Ιορδανίας, ο προτιµησιακός δασµός
που καθορίστηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1981/94 αναστέλλεται και επαναφέρεται ο δασµός του κοινού δασµολογίου.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 4 Φεβρουαρίου 2004.
(6) ΕΕ L 72 της 18.3.1988, σ. 16.
(7) ΕΕ L 289 της 22.10.1997, σ. 1.

3.2.2004
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 189/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Φεβρουαρίου 2004
για αναστολή του προτιµησιακού δασµού και επαναφορά του δασµού του κοινού δασµολογίου κατά την
εισαγωγή πολυανθών γαρίφαλων (Spray) καταγωγής ∆υτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 700/88 της Επιτροπής (6), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2062/97 (7), καθόρισε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του εν
λόγω καθεστώτος.

(5)

Με βάση τις διαπιστώσεις που πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα
µε τις διατάξεις των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 και
(ΕΟΚ) αριθ. 700/88, θα πρέπει να συµπεράνουµε ότι
πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 για αναστολή του προτιµησιακού δασµού για τα πολυανθή γαρίφαλα (Spray) καταγωγής ∆υτικής Όχθης και Λωρίδας της
Γάζας. Θα πρέπει να επαναφερθεί ο δασµός του κοινού
δασµολογίου.

(6)

Η ποσόστωση των εν λόγω προϊόντων αναφέρεται στην
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου
2003. Έκτοτε, η αναστολή του προτιµησιακού δασµού και
η επαναφορά του δασµού του κοινού δασµολογίου εφαρµόζονται το αργότερο έως το τέλος της περιόδου αυτής.

(7)

Στο διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ των συνεδριάσεων της
επιτροπής διαχείρισης ζώντων φυτών και προϊόντων ανθοκοµίας, η Επιτροπή πρέπει να λάβει τα µέτρα αυτά,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 του Συµβουλίου, της 21ης
∆εκεµβρίου 1987, για τον καθορισµό των όρων εφαρµογής των
προτιµησιακών δασµών κατά την εισαγωγή ορισµένων προϊόντων
ανθοκοµίας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου
καθώς και ∆υτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1300/97 (2), και
ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

(3)

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

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 καθορίζει τους όρους
εφαρµογής ενός προτιµησιακού δασµού για τα
τριαντάφυλλα µε µεγάλο άνθος, τα τριαντάφυλλα µε µικρό
άνθος, τα µονοανθή γαρίφαλα (Standard) και τα πολυανθή
γαρίφαλα (Spray), εντός των ορίων των δασµολογικών
ποσοστώσεων που ανοίγονται ετησίως για την εισαγωγή
στην Κοινότητα νωπών κοµµένων ανθέων.

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 747/2001 του Συµβουλίου (3),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 786/
2002 της Επιτροπής (4), καθόρισε το άνοιγµα και τον τρόπο
διαχειρίσεως των κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων
για τα άνθη και τα µπουµπούκια ανθέων, κοµµένα, νωπά,
που κατάγονται, αντιστοίχως, από την Κύπρο, την Αίγυπτο,
το Ισραήλ, την Ιορδανία, τη Μάλτα, το Μαρόκο, τη ∆υτική
Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 187/2004 της Επιτροπής (5) καθόρισε τις κοινοτικές τιµές παραγωγής και εισαγωγής για τα
γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα για την εφαρµογή του
καθεστώτος.
ΕΕ L 382 της 31.12.1987, σ. 22.
ΕΕ L 177 της 5.7.1997, σ. 1.
ΕΕ L 109 της 19.4.2001, σ. 2.
ΕΕ L 127 της 14.5.2002, σ. 3.
Βλέπε σελίδα 8 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις εισαγωγές πολυανθών γαρίφαλων (Spray) (κωδικός ΣΟ
ex 0603 10 20) καταγωγής ∆υτικής Όχθης και Λωρίδας της
Γάζας, ο προτιµησιακός δασµός που καθορίστηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 747/2001 αναστέλλεται και επαναφέρεται ο δασµός
του κοινού δασµολογίου.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 4 Φεβρουαρίου 2004.
(6) ΕΕ L 72 της 18.3.1988, σ. 16.
(7) ΕΕ L 289 της 22.10.1997, σ. 1.

3.2.2004

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, 2 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας
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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ενηµέρωση σχετικά µε την έναρξη ισχύος της συµφωνίας υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε τα αµοιβαία µέτρα ελευθέρωσης και
την αντικατάσταση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και 2 της συµφωνίας σύνδεσης ΕΚ-Ισραήλ
Η συµφωνία υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 23 ∆εκεµβρίου 2003 από την
Ευρωπαϊκή Κοινότητα και το Ισραήλ, ετέθη σε ισχύ στις 23 ∆εκεµβρίου 2003. Οι διατάξεις της συµφωνίας εφαρµόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2004. Η συµφωνία δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, L 346 της 31ης ∆εκεµβρίου 2003, σ. 65.

Ενηµέρωση σχετικά µε την έναρξη ισχύος της συµφωνίας υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου σχετικά µε τα αµοιβαία µέτρα ελευθέρωσης
και την αντικατάσταση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και 3 της συµφωνίας σύνδεσης ΕΚ-Μαρόκου
Η συµφωνία υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών που υπεγράφη στις 23 ∆εκεµβρίου 2003 από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και στις 30 ∆εκεµβρίου 2003 από το Μαρόκο, ετέθη σε ισχύ στις 30 ∆εκεµβρίου 2003. Οι διατάξεις της
συµφωνίας εφαρµόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2004, πλην των άρθρων 2, 4 και 5 του πρωτοκόλλου αριθ. 1,
τα οποία εφαρµόζονται από την 1η Οκτωβρίου 2003. Η συµφωνία δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 345 της 31ης ∆εκεµβρίου 2003.

Ενηµέρωση σχετικά µε την έναρξη ισχύος της συµφωνίας υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά µε
την προσωρινή εφαρµογή των εµπορικών διατάξεων και των συνοδευτικών µέτρων της ευρωµεσογειακής
συµφωνίας για τη σύναψη σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους,
αφενός, και της Αραβικής ∆ηµοκρατίας της Αιγύπτου, αφετέρου
Η συµφωνία υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών που υπεγράφη από την Κοινότητα στις 19 ∆εκεµβρίου 2003 και
από την Αίγυπτο στις 21 ∆εκεµβρίου 2003, ετέθη σε ισχύ στις 21 ∆εκεµβρίου 2003. Οι διατάξεις της συµφωνίας
εφαρµόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2004. Η συµφωνία δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 345 της 31ης ∆εκεµβρίου 2003, σ. 113.
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AΠΟΦΑΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
ΜΕΛΩΝ, ΣΥΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΡΧΗΓΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
της 13ης ∆εκεµβρίου 2003
σχετικά µε τον καθορισµό της έδρας ορισµένων οργανισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(2004/97/ΕΚ, Ευρατόµ)
Επιβάλλεται να καθοριστεί η έδρα αυτών των διαφόρων
οργανισµών,

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΣΥΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΡΧΗΓΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ή ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ,

(10)

Έχοντας υπόψη το άρθρο 289 της συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και το άρθρο 189 της συνθήκης για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Άρθρο 1

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με την απόφαση 2000/820/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της
22ας ∆εκεµβρίου 2000, ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Αστυνοµική
Ακαδηµία (ΕΑΑ) (1).

(2)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (2) ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή
Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων.

(3)

Με την απόφαση 2002/187/∆ΕΥ του Συµβουλίου ( )
συστάθηκε η Eurojust.

(4)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου
2002, συστάθηκε ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (4).

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

3

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (5) ιδρύθηκε ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ασφάλειας της Αεροπορίας.
Βάσει της πρότασης που υπέβαλε η Επιτροπή στις 24
Ιανουαρίου 2002 µελετάται η δηµιουργία Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Σιδηροδρόµων (6).

α) Η Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Ακαδηµία θα έχει την έδρα της στο
Bramshill.
β) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων θα έχει
την έδρα της στην Πάρµα.
γ) Η Eurojust θα έχει την έδρα της στη Χάγη.
δ) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα θα
έχει την έδρα του στη Λισαβόνα.
ε) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ασφάλειας της Αεροπορίας θα έχει
την έδρα του στην Κολωνία.
στ) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Σιδηροδρόµων θα έχει την έδρα
του στη Lille-Valenciennes.
ζ) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια των ∆ικτύων και
των Πληροφοριών θα έχει την έδρα του σε ελληνική πόλη που
θα καθοριστεί από την ελληνική κυβέρνηση.
η) Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων θα
έχει την έδρα του σε σουηδική πόλη που θα καθοριστεί από τη
σουηδική κυβέρνηση.
θ) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Χηµικών Προϊόντων θα έχει την
έδρα του στο Ελσίνκι.

Βάσει της πρότασης που υπέβαλε η Επιτροπή στις 11 Φεβρουαρίου 2003 µελετάται η δηµιουργία Ευρωπαϊκού
Οργανισµού για την Ασφάλεια των ∆ικτύων και Πληροφοριών.

Η παρούσα απόφαση, η οποία θα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρχίζει να ισχύει από σήµερα.

Βάσει της πρότασης που υπέβαλε η Επιτροπή στις 8 Αυγούστου 2003 µελετάται η ίδρυση Ευρωπαϊκού Κέντρου
Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων.

Βρυξέλλες, 13 ∆εκεµβρίου 2003.

Βάσει της πρότασης που υπέβαλε η Επιτροπή στις 29
Οκτωβρίου 2003 µελετάται η σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισµού Χηµικών Προϊόντων.

(1) ΕΕ L 336 της 30.12.2000, σ. 1.
(2) 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).
(3) ΕΕ L 63 της 6.3.2002, σ. 1· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση 2003/659/∆ΕΥ (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 44).
(4) ΕΕ L 208 της 5.8.2002, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1644/2003 (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 10).
(5) ΕΕ L 240 της 7.9.2002, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1701/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L
243 της 27.9.2003. σ. 5).
6
( ) ΕΕ C 126 E της 28.5.2002, σ. 323.

Άρθρο 2

Ο Πρόεδρος
S. BERLUSCONI

L 29/16

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3.2.2004

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιανουαρίου 2004
για την κατάργηση της απόφασης 96/293/EΚ σχετικά µε ορισµένα µέτρα προστασίας που αφορούν τα
αλιευτικά προϊόντα προέλευσης Μαυριτανίας
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2004) 128]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/98/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(2)

Η απόφαση 96/293/EΚ της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου
1996, σχετικά µε ορισµένα µέτρα προστασίας που αφορούν
τα αλιευτικά προϊόντα προέλευσης Μαυριτανίας (2) αναστέλλει την εισαγωγή των δίθυρων µαλακίων, των εχινόδερµων,
των χιτωνοφόρων και των θαλάσσιων γαστερόποδων προελεύσεως Μαυριτανίας.
Η απόφαση 97/20/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης ∆εκεµβρίου
1996, για την κατάργηση του καταλόγου των τρίτων χωρών
που πληρούν τις προϋποθέσεις ισοτιµίας για τους όρους
παραγωγής και διάθεσης στην αγορά των δίθυρων µαλακίων,
των εχινόδερµων, των χιτωνόζωων και των θαλάσσιων γαστεροπόδων (3) αντικατέστησε την απόφαση 96/293/ΕΚ, η
οποία έχει συνεπώς καταστεί άνευ αντικειµένου και πρέπει να
καταργηθεί.

(1) ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9.
(2) ΕΕ L 111 της 4.5.1996, σ. 22· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση 96/426/EΚ (ΕΕ L 175 της 13.7.1996, σ. 33).
(3) ΕΕ L 6 της 10.1.1997, σ. 46· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την απόφαση 2002/469/EΚ (ΕΕ L 163 της 21.6.2002, σ. 16).

(3)

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
Η απόφαση 96/293/EΚ καταργείται.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από τις 6 Φεβρουαρίου 2004.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιανουαρίου 2004
σχετικά µε κοινοτική χρηµατοδοτική συνεισφορά για την αξιολόγηση των µεθόδων ανίχνευσης µεταποιηµένων ζωικών πρωτεϊνών στις ζωοτροφές
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2004) 131]
(2004/99/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2002,
για τον καθορισµό υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα
ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση
από τον άνθρωπο (3) απαγορεύει τη χορήγηση σε ζώα µεταποιηµένων ζωικών πρωτεϊνών που προέρχονται από το σώµα
ή µέρος του σώµατος ζώων του ιδίου είδους.

(6)

Η χρήση πρωτεϊνών µη µηρυκαστικών στις ζωοτροφές υπό
τις προϋποθέσεις που καθορίστηκαν από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1774/2002 µπορεί να επανεξεταστεί µόνον εάν υπάρξουν επικυρωµένες µέθοδοι για το διαχωρισµό αυτών των
πρωτεϊνών από τις πρωτεΐνες µηρυκαστικών.

(7)

Το 2003, το Ινστιτούτο Υλικών Αναφοράς και Μετρήσεων
του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής (IRMM-JRC)
προέβη σε συγκεντρωτική συγκριτική µελέτη για τον προσδιορισµό των µεταποιηµένων ζωικών πρωτεϊνών στις ζωοτροφές. Η µελέτη απέδειξε ότι οι αποκλίσεις κατά τη διεξαγωγή των µικροσκοπικών δοκιµών και πιθανότατα η περιορισµένη πείρα ορισµένων αναλυτών, είχαν ως αποτέλεσµα
σηµαντικές διαφορές όσον αφορά την ευαισθησία, την ειδικότητα και την ακρίβεια της µοναδικής υπάρχουσας
επίσηµης µεθόδου. Επιπλέον, στη µελέτη υποδεικνύονται
καλές προοπτικές για την επικύρωση εναλλακτικών µεθόδων.

(8)

Βάσει της εν λόγω µελέτης και προκειµένου να εναρµονιστεί
και να βελτιωθεί ο προσδιορισµός των µεταποιηµένων
ζωικών πρωτεϊνών, αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε στάδιο διαβουλεύσεων µια πρόταση για τη διασαφήνιση και τη
βελτίωση της µεθόδου µικροσκοπικής ανάλυσης. Στην πρόταση αυτή προβλέπεται επίσης η έγκριση εναλλακτικών
µεθόδων, ειδικών για κάθε ζωικό είδος, αφότου αυτές επικυρωθούν.

(9)

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι αναγκαία, αφενός, η επίβλεψη της
αποτελεσµατικότητας των εργαστηρίων που διεξάγουν µικροσκοπικές δοκιµές, ειδικότερα στις προσχωρούσες χώρες
και, αφετέρου, η εξέταση εναλλακτικών µεθόδων όταν αυτές
γίνουν διαθέσιµες.

(10)

Τα µέτρα που προβλέπονται µε την παρούσα απόφαση είναι
αναγκαία για την ανάπτυξη της κοινοτικής κτηνιατρικής
νοµοθεσίας και συνεπώς πρέπει να είναι επιλέξιµα για χρηµατοδοτική συνεισφορά από την Κοινότητα.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1990, σχετικά µε ορισµένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τοµέα (1),
και ιδίως τα άρθρα 19 και 20,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1)

∆υνάµει της απόφασης 90/424/ΕΟΚ, η Κοινότητα οφείλει
να λάβει τα επιστηµονικά µέτρα που είναι αναγκαία για την
ανάπτυξη της κοινοτικής κτηνιατρικής νοµοθεσίας.

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για
τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέµησης και
εξάλειψης ορισµένων µεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) (2) απαγορεύει τη χορήγηση ζωικών πρωτεϊνών
σε ζώα εκτροφής, µε εξαίρεση ορισµένες ζωικές πρωτεΐνες.

(3)

Η απαγόρευση της χρήσης πρωτεϊνών από µηρυκαστικά στη
διατροφή των µηρυκαστικών αποτελεί βασικό στοιχείο για
την αποφυγή της µετάδοσης των ΜΣΕ στα µηρυκαστικά.
Συνεπώς, η ορθή εφαρµογή µιας τέτοιας απαγόρευσης
πρέπει να ελέγχεται αυστηρά µέσω της ανάλυσης των ζωοτροφών.

(4)

Οι πρωτεΐνες που προέρχονται από µη µηρυκαστικά δεν
έχουν εµπλακεί σε κρούσµατα ΜΣΕ και δεν υπάρχουν
επιστηµονικές ενδείξεις που να υποδεικνύουν τη συµµετοχή
πρωτεϊνών µη µηρυκαστικών στη µετάδοση των ΜΣΕ. Παρά
ταύτα, η απαγόρευση της χρήσης πρωτεϊνών από µη µηρυκαστικά στις ζωοτροφές αποδείχθηκε αναγκαία για λόγους
ελέγχου. Συγκεκριµένα, δεν υπάρχουν αναλυτικές µέθοδοι
που να διακρίνουν ανάµεσα σε πρωτεΐνες µηρυκαστικών και
µη µηρυκαστικών στις ζωοτροφές.

(1) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ.
1).
(2) ΕΕ L 147 της 31.5.2001, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1915/2003 (ΕΕ L 283 της
31.10.2003, σ. 29).

(3) EE L 273 της 10.10.2002, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 808/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 117 της
13.5.2003, σ. 10).
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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

3.2.2004
Άρθρο 2

Για τα µέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 1, η χρηµατοδοτική
συνεισφορά της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα 60 000 ευρώ.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2004.
Άρθρο 4

Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι για περίοδο δώδεκα µηνών τουλάχιστον
εκτελούνται οι ακόλουθες εργασίες όσον αφορά την αξιολόγηση
των µεθόδων ανίχνευσης µεταποιηµένων ζωικών πρωτεϊνών στις
ζωοτροφές:

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

α) δοκιµή ικανότητας όσον αφορά την ανίχνευση ζωικών συστατικών στις ζωοτροφές·

Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 2004.

β) µελέτες προ-επικύρωσης των σχετικών αναλυτικών µεθόδων για
την ανίχνευση ζωικών συστατικών στις ζωοτροφές, σε
συνάρτηση µε την πρόοδο που σηµειώνει η ανάπτυξη τέτοιων
µεθόδων.

Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

3.2.2004
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∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
∆ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 152/2004 της Επιτροπής, της 28ης Ιανουαρίου 2004, για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τις δέκα πρώτες εργάσιµες ηµέρες του Ιανουαρίου 2004 σε εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 327/98
(Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 24 της 29ης Ιανουαρίου 2004)
Στη σελίδα 54, στο παράρτηµα, στοιχείο γ) «θραύσµατα ρυζιού του κωδικού ΣΟ 1006 40 00»:
αντί:
«Μεταφερθείσα ποσότητα στο στάδιο του Ιουλίου 2004»
διάβαζε: «Μεταφερθείσα ποσότητα στο στάδιο του Μαΐου 2004 (σε τόνους)».

∆ιορθωτικό στην απόφαση 85/620/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 13ης ∆εκεµβρίου 1985, περί τροποποιήσεως, λόγω
ένταξης της Ισπανίας και Πορτογαλίας, της απόφασης 79/491/ΕΟΚ που καθορίζει τον κώδικα και τους πρότυπους
κανόνες σχετικά µε τη µεταγραφή των στοιχείων των βασικών ερευνών για τις αµπελουργικές εκτάσεις υπό µορφή
αναγνώσιµη από µηχανογραφική µονάδα
(Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 379 της 31ης ∆εκεµβρίου 1985)
Στη σελίδα 8, στο παράρτηµα Ι ειδικές διατάξεις, στον πίνακα 4:
αντί:
«κατάταξη (1)»
διάβαζε: «κατάταξη»
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