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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 261/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 11ης Φεβρουαρίου 2004
για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζηµίωσης των επιβατών αεροπορικών µεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και µαταίωσης ή µεγάλης καθυστέρησης της πτήσης
και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

στους οποίους παρά τη θέλησή τους δεν επιτρέπεται να επιβιβασθούν παραµένει πολύ υψηλός, όπως και ο αριθµός των
επιβατών που θίγονται από µαταιώσεις χωρίς προειδοποίηση
και µεγάλες καθυστερήσεις.

TΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 80 παράγραφος 2,

(4)

Η Κοινότητα θα πρέπει συνεπώς να ανυψώσει το επίπεδο
προστασίας που προβλέπει ο εν λόγω κανονισµός, για να
ενισχυθούν τα δικαιώµατα των επιβατών αφενός, και για να
εξασφαλισθεί ότι οι αεροµεταφορείς δρουν υπό εναρµονισµένους όρους µέσα σε µια ελευθερωµένη αγορά, αφετέρου.

(5)

Καθόσον εξασθενεί η διάκριση µεταξύ τακτικών και έκτακτων
αεροπορικών δροµολογίων, η προστασία των επιβατών θα
πρέπει να ισχύει όχι µόνον για τις τακτικές πτήσεις αλλά και
για τις έκτακτες, περιλαµβανοµένων και εκείνων που αποτελούν µέρος οργανωµένων ταξιδιών.

(6)

Η προστασία που παρέχεται στους επιβάτες που αναχωρούν
από αερολιµένα κράτους µέλους θα πρέπει να επεκταθεί
στους αναχωρούντες από αερολιµένα τρίτης χώρας προς
αερολιµένα κράτους µέλους, εφόσον η πτήση εκτελείται από
κοινοτικό αεροµεταφορέα.

(7)

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατική εφαρµογή
του παρόντος κανονισµού, οι υποχρεώσεις που επιβάλλει θα
πρέπει να βαρύνουν τον αεροµεταφορέα που εκτελεί ή σκοπεύει να εκτελέσει πτήση, είτε µε δικά του αεροσκάφη είτε
µε αεροσκάφη ναυλωµένα µε ή χωρίς πλήρωµα είτε µε
οποιαδήποτε άλλη µορφή.

(8)

Ο παρών κανονισµός δεν θα πρέπει να περιορίζει το
δικαίωµα του πραγµατικού αεροµεταφορέα να ζητεί αποζηµίωση από οποιονδήποτε, ακόµη και τρίτο, σύµφωνα µε την
εφαρµοστέα νοµοθεσία.

(9)

Για να µειωθεί ο αριθµός των επιβατών στους οποίους δεν
επιτρέπεται η επιβίβαση παρά τη θέλησή τους θα πρέπει να
απαιτηθεί από τους αεροµεταφορείς να αναζητούν επιβάτες
που θα παραχωρούν οικειοθελώς τις θέσεις τους, έναντι
κάποιου οφέλους, αντί να εφαρµόζουν την άρνηση επιβίβασης στους επιβάτες, και να αποζηµιώνουν πλήρως εκείνους στους οποίους δεν επιτρέπουν τελικά την επιβίβαση.

την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3), έχοντας υπόψη το κοινό σχέδιο που εγκρίθηκε από
την επιτροπή συνδιαλλαγής την 1η ∆εκεµβρίου 2003,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η ανάληψη δράσης από την Κοινότητα στο πεδίο των αεροµεταφορών θα πρέπει να αποβλέπει, µεταξύ άλλων, στην
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του επιβατικού
κοινού. Θα πρέπει εξάλλου να ληφθούν πλήρως υπόψη οι
απαιτήσεις προστασίας των καταναλωτών.

(2)

Η άρνηση επιβίβασης και οι µαταιώσεις πτήσεων ή οι µεγάλες καθυστερήσεις προκαλούν σοβαρή αναστάτωση και
ταλαιπωρία στους επιβάτες.

(3)

Παρά το γεγονός ότι ο κανονισµός (EΟΚ) αριθ. 295/91 του
Συµβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 1991, για τη θέσπιση
κοινών κανόνων σχετικών µε ένα σύστηµα αντισταθµιστικών
παροχών σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης κατά τις τακτικές αεροπορικές µεταφορές (4) διαµόρφωσε τις βασικές
προϋποθέσεις προστασίας των επιβατών, ο αριθµός επιβατών

(1) ΕΕ C 103 Ε της 30.4.2002, σ. 225 και ΕΕ C 71 Ε της 25.3.2003, σ.
188.
(2) ΕΕ C 241 της 7.10.2002, σ. 29.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2002 (ΕΕ C
300 Ε της 11.12.2003, σ. 443), κοινή θέση του Συµβουλίου της 18ης
Μαρτίου 2003 (ΕΕ C 125 Ε της 27.5.2003, σ. 63) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της 18ης ∆εκεµβρίου 2003 και απόφαση του Συµβουλίου της 26ης Ιανουαρίου 2004.
4
( ) ΕΕ L 36 της 8.2.1991, σ. 5.
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(13)

(14)

(15)
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Οι επιβάτες στους οποίους επιβάλλεται παρά τη θέλησή
τους άρνηση επιβίβασης θα πρέπει να είναι σε θέση είτε να
µαταιώνουν την πτήση τους, µε επιστροφή του αντιτίµου
του εισιτηρίου τους, είτε να την συνεχίζουν υπό ικανοποιητικές συνθήκες, θα πρέπει δε να απολαύουν κατάλληλης
φροντίδας κατά την αναµονή τους για επόµενη πτήση.
Οι εθελοντές επιβάτες θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να
µαταιώνουν την πτήση τους, µε επιστροφή του αντιτίµου
του εισιτηρίου τους, ή να την συνεχίζουν υπό ικανοποιητικές συνθήκες, όταν αντιµετωπίζουν δυσχέρειες στο ταξίδι
τους παρεµφερείς µε εκείνες των επιβατών που υπόκεινται σε
άρνηση επιβίβασης παρά τη θέλησή τους.
Θα πρέπει επίσης να µειωθεί η ταλαιπωρία και η αναστάτωση
των επιβατών που προκαλείται από την µαταίωση πτήσεων.
Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να απαιτηθεί από τους
αεροµεταφορείς να ενηµερώνουν τους επιβάτες για τη
µαταίωση πριν από την προγραµµατισµένη ώρα αναχώρησης
και επιπλέον να τους προσφέρουν µια εύλογη µεταφορά µε
άλλη πτήση, ώστε οι επιβάτες να µπορούν να προβούν σε
άλλες διευθετήσεις. ∆ιαφορετικά οι αεροµεταφορείς θα
πρέπει να αποζηµιώνουν τους επιβάτες, εξαιρουµένων των
έκτακτων περιστάσεων µαταίωσης που δεν θα µπορούσαν να
αποφευχθούν ακόµη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα
µέτρα.
Οι επιβάτες των µαταιούµενων πτήσεων θα πρέπει να είναι
σε θέση είτε να τους επιστρέφεται το αντίτιµο του εισιτηρίου
τους είτε να µεταφέρονται µε άλλη πτήση υπό ικανοποιητικές συνθήκες και θα πρέπει να δέχονται κατάλληλη
φροντίδα κατά την αναµονή τους για επόµενη πτήση.
Όπως και δυνάµει της σύµβασης του Μόντρεαλ, οι υποχρεώσεις των πραγµατικών αεροµεταφορέων θα πρέπει να
περιορίζονται ή και να µην ισχύουν όταν ένα συµβάν έχει
προκληθεί από έκτακτες περιστάσεις οι οποίες δεν θα µπορούσαν να αποφευχθούν ακόµη και αν είχαν ληφθεί όλα τα
εύλογα µέτρα. Τέτοιες περιστάσεις µπορούν ειδικότερα να
προκύψουν σε περιπτώσεις πολιτικής αστάθειας, καιρικών
συνθηκών που δεν επιτρέπουν την πραγµατοποίηση της συγκεκριµένης πτήσης, κινδύνων για την ασφάλεια των επιβατών, απροσδόκητων ελλείψεων στην ασφάλεια της πτήσης
και απεργιών που επηρεάζουν τη λειτουργία του πραγµατικού αεροµεταφορέα.
Θα πρέπει να θεωρείται ότι υπάρχουν έκτακτες περιστάσεις
εάν µια απόφαση διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας σε
σχέση µε συγκεκριµένο αεροσκάφος σε συγκεκριµένη ηµέρα
έχει ως αποτέλεσµα µακρά καθυστέρηση, ολονύκτια
καθυστέρηση ή µαταίωση µιας ή περισσότερων πτήσεων του
εν λόγω αεροσκάφους ακόµη και αν ο συγκεκριµένος αεροµεταφορέας είχε λάβει όλα τα εύλογα µέτρα για να αποφύγει τις καθυστερήσεις ή τις µαταιώσεις.

(16)

Ο παρών κανονισµός δεν θα πρέπει να έχει εφαρµογή στις
περιπτώσεις όπου ένα οργανωµένο ταξίδι µαταιώνεται για
λόγους άλλους από τη µαταίωση της πτήσης.

(17)

Θα πρέπει να παρέχεται επαρκής φροντίδα σε επιβάτες των
οποίων
οι
πτήσεις
παρουσιάζουν
συγκεκριµένη
καθυστέρηση, οι ίδιοι, δε, θα πρέπει να είναι σε θέση να
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µαταιώνουν την πτήση τους και να τους επιστρέφεται το
αντίτιµο του εισιτηρίου ή να τη συνεχίζουν υπό ικανοποιητικές συνθήκες.
(18)

Η φροντίδα των επιβατών που περιµένουν εναλλακτική ή
καθυστερηµένη πτήση µπορεί να περιορίζεται ή και να µην
παρέχεται καθόλου αν η παροχή της θα προξενούσε ακόµη
µεγαλύτερη καθυστέρηση.

(19)

Οι πραγµατικοί αεροµεταφορείς θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες των προσώπων µειωµένης κινητικότητας και των συνοδών τους.

(20)

Οι επιβάτες θα πρέπει να ενηµερώνονται πλήρως για τα
δικαιώµατά τους σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και
µαταίωσης ή µεγάλης καθυστέρησης, ώστε να µπορούν να
τα ασκούν πραγµατικά.

(21)

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες επιβολής
κυρώσεων για την παράβαση του παρόντος κανονισµού και
να εξασφαλίζουν την εφαρµογή τους. Οι κυρώσεις αυτές
πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

(22)

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν και να εποπτεύουν τη γενική συµµόρφωση των αεροµεταφορέων τους
µε τον παρόντα κανονισµό και να ορίσουν κατάλληλο φορέα
για την άσκηση των εκτελεστικών καθηκόντων. Η εποπτεία
δεν θα πρέπει να επηρεάζει τα δικαιώµατα επιβατών και
αεροµεταφορέων να προσφεύγουν στα δικαστήρια σύµφωνα
µε τις διαδικασίες του εθνικού δικαίου.

(23)

Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την εφαρµογή του
παρόντος κανονισµού και να εξετάσει ιδίως τη σκοπιµότητα
επέκτασης του πεδίου εφαρµογής του σε όλους τους επιβάτες που έχουν σύµβαση µε ταξιδιωτικό πράκτορα ή κοινοτικό αεροµεταφορέα και οι οποίοι αναχωρούν από αερολιµένα τρίτης χώρας για αερολιµένα κράτους µέλους.

(24)

Με κοινή δήλωση των υπουργών Εξωτερικών του Βασιλείου
της Ισπανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου, συµφωνήθηκαν
µεταξύ των δύο χωρών στις 2 ∆εκεµβρίου 1987 στο Λονδίνο ρυθµίσεις για περισσότερη συνεργασία στο θέµα της
χρησιµοποίησης του αερολιµένα του Γιβραλτάρ, οι οποίες
όµως δεν έχουν ακόµη τεθεί σε εφαρµογή.

(25)

Ο κανονισµός (EΟΚ) αριθ. 295/91 θα πρέπει συνεπώς να
καταργηθεί,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Αντικείµενο
1. Ο παρών κανονισµός θεσπίζει, υπό τους ακόλουθους προσδιοριζόµενους όρους, τα ελάχιστα δικαιώµατα των επιβατών σε
περίπτωση:
α) άρνησης επιβίβασης παρά τη θέλησή τους·
β) µαταίωσης της πτήσης τους·
γ) καθυστέρησης της πτήσης τους.
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2.
Η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού στον αερολιµένα του
Γιβραλτάρ ουδόλως θίγει τις αντίστοιχες νοµικές θέσεις του Βασιλείου της Ισπανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου όσον αφορά την
αµφισβήτηση ως προς την κυριαρχία επί του εδάφους επί του
οποίου ευρίσκεται ο εν λόγω αερολιµένας.
3.
Η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού στον αερολιµένα του
Γιβραλτάρ αναστέλλεται µέχρις ότου τεθούν σε εφαρµογή οι ρυθµίσεις που περιέχονται στην κοινή δήλωση των υπουργών Εξωτερικών
του Βασιλείου της Ισπανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου της 2ας
∆εκεµβρίου 1987. Οι κυβερνήσεις της Ισπανίας και του Ηνωµένου
Βασιλείου ενηµερώνουν το Συµβούλιο σχετικά µε την ηµεροµηνία
έναρξης εφαρµογής αυτών των ρυθµίσεων.

Άρθρο 2
Ορισµοί

L 46/3

άλλης αιτίας, η κατάσταση του οποίου επιβάλλει ειδική
φροντίδα και προσαρµογή των διατιθέµενων σε όλους τους
επιβάτες υπηρεσιών στις ανάγκες του·
ι) «άρνηση επιβίβασης», η άρνηση να µεταφερθούν σε µια πτήση
επιβάτες, µολονότι εµφανίσθηκαν προς επιβίβαση υπό τους
όρους του άρθρου 3 παράγραφος 2, εκτός εάν υπάρχουν
σοβαροί λόγοι να µην τους επιτραπεί η επιβίβαση, όπως λόγοι
υγείας, ασφάλειας της πτήσης ή αεροπορικής ασφάλειας, ή
έλλειψης επαρκών ταξιδιωτικών εγγράφων·
ια) «εθελοντής», το άτοµο που έχει εµφανισθεί προς επιβίβαση υπό
τους όρους του άρθρου 3 παράγραφος 2 και ανταποκρίνεται
θετικά στην πρόσκληση του αεροµεταφορέα για επιβάτες διατεθειµένους να παραιτηθούν από την κράτησή τους µε κάποιο
αντάλλαγµα·
ιβ) «µαταίωση», η µη διενέργεια προηγουµένως προγραµµατισθείσας πτήσεως για την οποία υπήρχε τουλάχιστον µία κράτηση
θέσεως.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού νοείται ως:
α) «αεροµεταφορέας», αεροπορική εταιρεία µε έγκυρη άδεια
εκµετάλλευσης·
β) «πραγµατικός αεροµεταφορέας», αεροµεταφορέας που πραγµατοποιεί ή σκοπεύει να πραγµατοποιήσει πτήση κατόπιν συµβάσεως µε επιβάτη ή για λογαριασµό άλλου φυσικού ή νοµικού
προσώπου που έχει σύµβαση µε τον επιβάτη·
γ) «κοινοτικός αεροµεταφορέας», ο αεροµεταφορέας που διαθέτει
έγκυρη άδεια εκµετάλλευσης, την οποία έχει χορηγήσει κράτος
µέλος σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (EΟΚ) αριθ.
2407/92 του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1992, περί της
εκδόσεως αδειών των αεροµεταφορέων (1)·
δ) «ταξιδιωτικός πράκτορας», ο διοργανωτής κατά την έννοια του
άρθρου 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 90/314/EΟΚ του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1990, για τα οργανωµένα ταξίδια
και τις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις (2), εξαιρουµένων
των αεροµεταφορέων·

Άρθρο 3
Πεδίο εφαρµογής
1.

Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται:

α) στους επιβάτες που αναχωρούν από αερολιµένα στο έδαφος
κράτους µέλους στο οποίο εφαρµόζεται η συνθήκη·
β) στους επιβάτες που αναχωρούν από αερολιµένα στο έδαφος
τρίτης χώρας µε προορισµό αερολιµένα στο έδαφος κράτους
µέλους στο οποίο εφαρµόζεται η συνθήκη, εκτός αν έχουν λάβει
ανταλλάγµατα ή αποζηµίωση και τύχει βοήθειας στην εν λόγω
τρίτη χώρα, και εφόσον ο πραγµατικός αεροµεταφορέας της
συγκεκριµένης πτήσης είναι κοινοτικός αεροµεταφορέας.

ε) «οργανωµένο ταξίδι», οι υπηρεσίες που ορίζονται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της οδηγίας 90/314/EΟΚ·

2. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται µε την προϋπόθεση ότι ο
επιβάτης:

στ) «εισιτήριο», το έγκυρο έγγραφο που παρέχει δικαίωµα µεταφοράς, ή το ισοδύναµό του σε µη έντυπη, π.χ. ηλεκτρονική
µορφή, το οποίο έχει εκδοθεί ή εγκριθεί από τον αεροµεταφορέα ή τον εξουσιοδοτηµένο πράκτορά του·

α) έχει επιβεβαιωµένη κράτηση στη συγκεκριµένη πτήση και, εκτός
από την περίπτωση µαταίωσης που προβλέπεται στο άρθρο 5,
παρουσιάζεται στον έλεγχο εισιτηρίων:

ζ) «κράτηση», η κατοχή από τον επιβάτη εισιτηρίου, ή άλλου στοιχείου, το οποίο αποδεικνύει ότι η κράτηση έχει γίνει δεκτή και
καταγραφεί από τον αεροµεταφορέα ή τον ταξιδιωτικό
πράκτορα·
η) «τελικός προορισµός», ο προορισµός ο οποίος αναγράφεται
στο εισιτήριο που προσκοµίζεται στον έλεγχο εισιτηρίων ή,
στην περίπτωση πτήσεων µε άµεση ανταπόκριση, ο προορισµός
της τελευταίας πτήσης· οι διαθέσιµες εναλλακτικές ανταποκρίσεις πτήσεων δεν λαµβάνονται υπόψη εφόσον τηρείται ο προγραµµατισµένος χρόνος αφίξεως·
θ) «άτοµο µειωµένης κινητικότητας», κάθε άτοµο µε µειωµένη ικανότητα µετακίνησης κατά τη χρήση µεταφορικών µέσων λόγω
σωµατικού προβλήµατος (αισθητήριου ή κινητήριου, µόνιµου ή
πρόσκαιρου), διανοητικής µειονεξίας, ηλικίας ή οποιασδήποτε
(1) ΕΕ L 240 της 24.8.1992, σ. 1.
(2) ΕΕ L 158 της 23.6.1990, σ. 59.

— όπως έχει ορίσει και την ώρα που έχει υποδείξει προηγουµένως εγγράφως (ενδεχοµένως µε ηλεκτρονικά µέσα) ο αεροµεταφορέας, ο ταξιδιωτικός πράκτορας ή ο εξουσιοδοτηµένος
πράκτοράς του,
ή, εφόσον δεν προσδιορίζεται ώρα,
— το αργότερο σαράντα πέντε λεπτά πριν από την αναγραφόµενη αναχώρηση της πτήσης, ή
β) έχει µεταφερθεί από τον αεροµεταφορέα ή τον ταξιδιωτικό
πράκτορα από την πτήση για την οποία είχε κράτηση σε άλλη
πτήση, ανεξαρτήτως αιτίας.
3. Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται για τα δωρεάν ταξίδια
ή τα ταξίδια µε µειωµένο ναύλο που δεν διατίθεται άµεσα ή έµµεσα
στο κοινό. Ωστόσο, εφαρµόζεται στους επιβάτες που ταξιδεύουν µε
εισιτήρια που εκδίδονται βάσει προγράµµατος τακτικών επιβατών ή
άλλων εµπορικών προγραµµάτων ενός αεροµεταφορέα ή ταξιδιωτικού πράκτορα.
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4.
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται µόνο σε επιβάτες που
µεταφέρονται µε µηχανοκίνητο αεροσκάφος µε σταθερές πτέρυγες.
5.
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται σε κάθε πραγµατικό αεροµεταφορέα που παρέχει υπηρεσίες µεταφοράς σε επιβάτες καλυπτόµενους από τις παραγράφους 1 και 2. Όταν ο πραγµατικός αεροµεταφορέας που δεν έχει σύµβαση µε τον επιβάτη εκπληρώνει υποχρεώσεις του βάσει του παρόντος κανονισµού, λογίζεται ότι το
πράττει για λογαριασµό του προσώπου µε το οποίο έχει σύµβαση ο
συγκεκριµένος επιβάτης.
6.
Ο παρών κανονισµός δεν θίγει τα βάσει της οδηγίας 90/314/
EΟΚ δικαιώµατα των επιβατών. Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται όταν οργανωµένο ταξίδι µαταιώνεται για λόγους άλλους από τη
µαταίωση της πτήσης.
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ii) έχουν πληροφορηθεί τη µαταίωση µία έως δύο εβδοµάδες
πριν από την προγραµµατισµένη ώρα αναχώρησης και τους
προσφέρεται µεταφορά µε εναλλακτική πτήση, που τους
επιτρέπει να φύγουν όχι περισσότερο από δύο ώρες νωρίτερα από την προγραµµατισµένη ώρα αναχώρησης και να
φτάσουν στον τελικό τους προορισµό λιγότερο από τέσσερις ώρες µετά την προγραµµατισµένη ώρα άφιξης, ή
iii) έχουν πληροφορηθεί τη µαταίωση λιγότερο από επτά ηµέρες
πριν από την προγραµµατισµένη ώρα αναχώρησης και τους
προσφέρεται µεταφορά µε άλλη πτήση, που τους επιτρέπει
να φύγουν όχι περισσότερο από µία ώρα νωρίτερα από την
προγραµµατισµένη ώρα αναχώρησης και να φτάσουν στον
τελικό τους προορισµό λιγότερο από δύο ώρες µετά την
προγραµµατισµένη ώρα άφιξης.
2. Όταν γνωστοποιείται στους επιβάτες η µαταίωση, τους δίνονται εξηγήσεις σχετικά µε δυνατή εναλλακτική µεταφορά.

Άρθρο 4
Άρνηση επιβίβασης
1.
Όταν πραγµατικός αεροµεταφορέας εκτιµά εύλογα ότι θα
προβεί σε άρνηση επιβίβασης, αναζητεί κατά πρώτον επιβάτες διατεθειµένους να παραιτηθούν από τις κρατήσεις τους («εθελοντές») µε
αντάλλαγµα κάποιο όφελος υπό όρους που θα συµφωνηθούν
µεταξύ ενδιαφερόµενου επιβάτη και πραγµατικού αεροµεταφορέα.
Στους εθελοντές παρέχεται βοήθεια σύµφωνα µε το άρθρο 8, η
οποία είναι επιπρόσθετη των οφελών που αναφέρονται στην
παρούσα παράγραφο.

3. Ο πραγµατικός αεροµεταφορέας δεν υποχρεούται να
πληρώσει αποζηµίωση σύµφωνα µε το άρθρο 7 αν µπορεί να αποδείξει ότι η µαταίωση έχει προκληθεί από έκτακτες περιστάσεις οι
οποίες δεν θα µπορούσαν να αποφευχθούν ακόµη και αν είχαν
ληφθεί όλα τα εύλογα µέτρα.
4. Το βάρος αποδείξεως του αν ενηµερώθηκε και πότε
ενηµερώθηκε ο επιβάτης για τη µαταίωση της πτήσης το φέρει ο
πραγµατικός αεροµεταφορέας.

2.
Εάν δεν παρουσιασθεί αρκετός αριθµός εθελοντών έτσι ώστε
να επιτραπεί στους εναποµένοντες επιβάτες µε κρατήσεις να επιβιβασθούν στο αεροσκάφος, ο πραγµατικός αεροµεταφορέας µπορεί
τότε να αρνηθεί σε επιβάτες την επιβίβαση παρά τη θέλησή τους.
3.
Εάν υπάρξει άρνηση επιβίβασης επιβατών παρά τη θέλησή
τους, ο πραγµατικός αεροµεταφορέας τούς αποζηµιώνει αµέσως
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 και τους παρέχει βοήθεια
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9.

Άρθρο 6
Καθυστέρηση
1. Όταν πραγµατικός αεροµεταφορέας εκτιµά εύλογα ότι µια
πτήση θα έχει καθυστέρηση σε σχέση µε την προγραµµατισµένη
ώρα αναχώρησής της:
α) δύο ώρες ή περισσότερο προκειµένου για όλες τις πτήσεις έως
1 500 χιλιοµέτρων, ή

Άρθρο 5
Ματαίωση

β) τρεις ώρες ή περισσότερο προκειµένου για όλες τις ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1 500 χιλιοµέτρων και για όλες τις άλλες
πτήσεις µεταξύ 1 500 και 3 500 χιλιοµέτρων, ή

1.
Σε περίπτωση µαταίωσης µιας πτήσης, οι επιβάτες δικαιούνται:

γ) τέσσερις ώρες ή περισσότερο προκειµένου για πτήσεις που δεν
εµπίπτουν στα στοιχεία α) ή β),

α) βοήθεια από τον πραγµατικό αεροµεταφορέα σύµφωνα µε το
άρθρο 8, και

παρέχει στους επιβάτες:

β) βοήθεια από τον πραγµατικό αεροµεταφορέα σύµφωνα µε το
άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) και παράγραφος 2, καθώς
και βοήθεια σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία β)
και γ) σε περίπτωση µεταφοράς µε άλλη πτήση, όταν ο ευλόγως
αναµενόµενος χρόνος αναχωρήσεως της νέας πτήσης είναι
τουλάχιστον η επόµενη µέρα από τον χρόνο αναχωρήσεως που
είχε ορισθεί για την µαταιωθείσα πτήση, και
γ) αποζηµίωση από τον πραγµατικό αεροµεταφορέα σύµφωνα µε
το άρθρο 7, εκτός αν:
i) έχουν πληροφορηθεί τη µαταίωση δύο εβδοµάδες τουλάχιστον πριν από την προγραµµατισµένη ώρα αναχώρησης, ή

i) τη βοήθεια που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) και παράγραφος 2 και
ii) όταν ο ευλόγως αναµενόµενος χρόνος αναχωρήσεως είναι
τουλάχιστον η επόµενη µέρα από τον χρόνο αναχωρήσεως που
είχε ανακοινωθεί προηγουµένως, τη βοήθεια του άρθρου 9
παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) και
iii) όταν η καθυστέρηση είναι τουλάχιστον πέντε ώρες, τη βοήθεια
του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο α).
2. Εν πάση περιπτώσει, η βοήθεια παρέχεται µέσα στα χρονικά
όρια που ορίζονται ανωτέρω για κάθε κατηγορία απόστασης.
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Άρθρο 7
∆ικαίωµα αποζηµίωσης
1.
Όταν γίνεται παραποµπή στο παρόν άρθρο, ο επιβάτης
λαµβάνει αποζηµίωση ύψους:
α) 250 ευρώ για όλες τις πτήσεις έως και 1 500 χιλιοµέτρων·
β) 400 ευρώ για όλες τις ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1 500
χιλιοµέτρων και όλες τις άλλες πτήσεις µεταξύ 1 500 και
3 500 χιλιοµέτρων·
γ) 600 ευρώ για όλες τις πτήσεις που δεν εµπίπτουν στα στοιχεία
α) ή β).
Για τον προσδιορισµό της σχετικής απόστασης, λαµβάνεται ως
βάση ο τελευταίος προορισµός στον οποίο ο επιβάτης θα φθάσει
καθυστερηµένα µετά την προγραµµατισµένη ώρα εξαιτίας της
άρνησης επιβίβασης.
2.
Όταν προσφέρεται στους επιβάτες µεταφορά στον τελικό
τους προορισµό µε άλλη πτήση σύµφωνα µε το άρθρο 8, η ώρα
άφιξης της οποίας δεν υπερβαίνει την προγραµµατισµένη ώρα
άφιξης της πτήσης για την οποία είχε αρχικά κρατηθεί η θέση κατά:
α) δύο ώρες για όλες τις πτήσεις έως 1 500 χιλιοµέτρων, ή
β) τρεις ώρες προκειµένου για όλες τις ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω
των 1 500 χιλιοµέτρων και για όλες τις άλλες πτήσεις µεταξύ
1 500 και 3 500 χιλιοµέτρων, ή
γ) τέσσερις ώρες προκειµένου για όλες τις πτήσεις που δεν εµπίπτουν στα στοιχεία α) ή β),
ο πραγµατικός αεροµεταφορέας µπορεί να µειώσει την αποζηµίωση
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 κατά 50 %.
3.
Η αποζηµίωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καταβάλλεται σε ρευστό, µε ηλεκτρονικό τραπεζικό έµβασµα, µε τραπεζική
εντολή ή επιταγή, ή, εφόσον συµφωνήσει ενυπογράφως ο επιβάτης,
µε ταξιδιωτικά κουπόνια (voucher) ή/και άλλες υπηρεσίες.
4.
Οι αποστάσεις που δίδονται στις παραγράφους 1 και 2 µετρούνται µε τη µέθοδο της µεγιστοκύκλιας διαδροµής.
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β) τη µεταφορά του µε την ενωρίτερη δυνατή πτήση, υπό συγκρίσιµες συνθήκες µεταφοράς, στον τελικό του προορισµό, ή
γ) τη µεταφορά του, υπό συγκρίσιµες συνθήκες µεταφοράς, στον
τελικό του προορισµό άλλη ηµέρα που τον εξυπηρετεί εφόσον
υπάρχει διαθεσιµότητα θέσεων.
2. Η παράγραφος 1 στοιχείο α) εφαρµόζεται και στους επιβάτες
η πτήση των οποίων αποτελεί µέρος οργανωµένου ταξιδιού, εκτός
καθ' όσον αφορά το δικαίωµα επιστροφής χρηµάτων, όταν γεννάται
δυνάµει της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ.
3. Σε περίπτωση που µια πόλη ή µια περιοχή εξυπηρετείται από
περισσότερα του ενός αεροδρόµια, όταν ο πραγµατικός αεροµεταφορέας προσφέρει σε έναν επιβάτη µια πτήση προς άλλο αεροδρόµιο από εκείνο για το οποίο είχε γίνει η κράτηση, ο πραγµατικός
αεροµεταφορέας αναλαµβάνει το κόστος µεταφοράς του επιβάτη
από το αεροδρόµιο αυτό είτε ως εκείνο για το οποίο είχε γίνει η
κράτηση είτε, µε τη σύµφωνη γνώµη του επιβάτη, σε άλλο κοντινό
προορισµό.

Άρθρο 9
∆ικαίωµα φροντίδας
1. Όταν γίνεται παραποµπή στο παρόν άρθρο, προσφέρονται
δωρεάν στους επιβάτες:
α) γεύµατα και αναψυκτικά ανάλογα του χρόνου αναµονής τους,
β) διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο όταν αποβαίνει αναγκαία η παραµονή τους:
— επί µία ή περισσότερες νύκτες, ή
— επί διάστηµα επιπλέον εκείνου που σχεδίαζε ο επιβάτης·
γ) µεταφορά µεταξύ αερολιµένα και καταλύµατος (ξενοδοχείου ή
άλλου).
2. Επιπλέον, προσφέρονται δωρεάν στους επιβάτες δύο τηλεφωνήµατα, τέλεξ ή φαξ ή µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
3. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, ο πραγµατικός
αεροµεταφορέας αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των προσώπων µειωµένης κινητικότητας και των τυχόν συνοδών τους,
καθώς και στις ανάγκες των ασυνόδευτων παιδιών.

Άρθρο 8
∆ικαίωµα επιστροφής χρηµάτων ή µεταφοράς µε άλλη πτήση

Άρθρο 10

1.
Όταν γίνεται παραποµπή στο παρόν άρθρο, παρέχεται στον
επιβάτη η δυνατότητα να επιλέξει:

Αλλαγή θέσης

α) — την εντός επτά ηµερών επιστροφή, µε τους τρόπους που
αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3, του πλήρους
αντιτίµου του εισιτηρίου του, στην τιµή που το αγόρασε,
για το µέρος ή τα µέρη του ταξιδιού που δεν πραγµατοποιήθηκαν και για το µέρος ή τα µέρη του ταξιδιού που
ήδη πραγµατοποιήθηκαν, εφόσον η πτήση δεν εξυπηρετεί
πλέον κανένα σκοπό σε σχέση µε το αρχικό ταξιδιωτικό του
σχέδιο, καθώς επίσης, αν συντρέχει η περίπτωση:
— πτήση επιστροφής στο αρχικό σηµείο αναχώρησής του το
νωρίτερο δυνατόν·

1. Εάν πραγµατικός αεροµεταφορέας τοποθετήσει επιβάτη σε
θέση ανώτερη από εκείνη για την οποία αγοράσθηκε το εισιτήριο,
δεν µπορεί να απαιτήσει επιπλέον πληρωµή.
2. Εάν πραγµατικός αεροµεταφορέας τοποθετήσει επιβάτη σε
θέση κατώτερη από εκείνη για την οποία αγοράσθηκε το εισιτήριο,
επιστρέφει εντός επτά ηµερών, µε τους τρόπους που αναφέρονται
στο άρθρο 7 παράγραφος 3:
α) το 30 % της τιµής του εισιτηρίου για όλες τις πτήσεις έως
1 500 χιλιοµέτρων, ή
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β) το 50 % της τιµής του εισιτηρίου προκειµένου για όλες τις
ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1 500 χιλιοµέτρων, πλην των
πτήσεων µεταξύ της ευρωπαϊκής επικράτειας των κρατών µελών
και των γαλλικών υπερπόντιων διαµερισµάτων, και για όλες τις
άλλες πτήσεις µεταξύ 1 500 και 3 500 χιλιοµέτρων, ή
γ) το 75 % της τιµής του εισιτηρίου προκειµένου για όλες τις
πτήσεις που δεν εµπίπτουν στα στοιχεία α) ή β), συµπεριλαµβανοµένων των πτήσεων µεταξύ της ευρωπαϊκής επικράτειας των
κρατών µελών και των γαλλικών υπερπόντιων διαµερισµάτων.

Άρθρο 11
Επιβίβαση προσώπων µειωµένης κινητικότητας ή µε άλλες
ειδικές ανάγκες
1.
Οι πραγµατικοί αεροµεταφορείς αποδίδουν προτεραιότητα
µεταφοράς στα πρόσωπα µειωµένης κινητικότητας και στους τυχόν
συνοδούς και σκύλους-οδηγούς των, καθώς και στα ασυνόδευτα
παιδιά.
2.
Σε περιπτώσεις άρνησης επιβίβασης, µαταίωσης και σχετικά
σοβαρής καθυστέρησης, τα πρόσωπα µειωµένης κινητικότητας και
οι τυχόν συνοδοί των, καθώς και τα ασυνόδευτα παιδιά, δικαιούνται
βοήθεια σύµφωνα µε το άρθρο 9 το ταχύτερο δυνατόν.
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Άρθρο 14

Υποχρέωση ενηµέρωσης των επιβατών για τα δικαιώµατά τους
1. Ο πραγµατικός αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι κατά τον
έλεγχο των εισιτηρίων υπάρχει ανηρτηµένη µε ευδιάκριτο για τους
επιβάτες τρόπο ευανάγνωστη γνωστοποίηση, η οποία περιέχει το
ακόλουθο κείµενο: «Σε περίπτωση που σας αρνηθούν την επιβίβαση
ή σε περίπτωση µαταίωσης ή δίωρης τουλάχιστον καθυστέρησης
της πτήσης σας, ζητήστε στη θυρίδα ελέγχου των εισιτηρίων ή στη
θύρα εξόδου το κείµενο που αναφέρει τα δικαιώµατά σας, ιδίως
όσον αφορά την αποζηµίωση και την παροχή βοήθειας.»
2. Ο πραγµατικός αεροµεταφορέας που αρνείται την επιβίβαση
ή µαταιώνει µια πτήση παρέχει σε κάθε θιγόµενο επιβάτη γραπτή
γνωστοποίηση µε τους κανόνες αποζηµίωσης και παροχής βοήθειας
σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό. Την ίδια γνωστοποίηση παρέχει επίσης σε κάθε επιβάτη που έχει υποστεί τουλάχιστον δίωρη
καθυστέρηση. Επιδίδονται επίσης εγγράφως στον επιβάτη τα στοιχεία του οριζόµενου εθνικού φορέα, που αναφέρεται στο άρθρο
16.
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται έναντι των
τυφλών και αµβλυώπων επιβατών µε τη χρήση άλλων κατάλληλων
µέσων.

Άρθρο 12
Περαιτέρω αποζηµίωση
1.
Ο παρών κανονισµός δεν θίγει τα δικαιώµατα του επιβάτη για
περαιτέρω αποζηµίωση. Η χορηγούµενη δυνάµει του παρόντος
κανονισµού αποζηµίωση µπορεί να εκπίπτει από την τυχόν
περαιτέρω αποζηµίωση.
2.
Με την επιφύλαξη των οικείων αρχών και κανόνων εθνικού
δικαίου, συµπεριλαµβανοµένης της νοµολογίας, η παράγραφος 1
δεν εφαρµόζεται στους επιβάτες που παραιτήθηκαν εθελουσίως από
κράτηση σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1.

Άρθρο 13

Άρθρο 15
Αποκλεισµός αποποίησης
1. ∆εν επιτρέπεται περιορισµός ή αποποίηση των βάσει του
παρόντος κανονισµού υποχρεώσεων έναντι των επιβατών, ιδίως µε
ρήτρα περιορισµού ή παρέκκλισης στη σύµβαση µεταφοράς.
2. Εάν µολαταύτα εφαρµοσθεί έναντι επιβάτη µια τέτοια ρήτρα
περιορισµού ή παρέκκλισης, ή αν ο επιβάτης δεν ενηµερωθεί δεόντως για τα δικαιώµατά του και ως εκ τούτου δεχθεί αποζηµίωση
µικρότερη από την προβλεπόµενη στον παρόντα κανονισµό, ο
επιβάτης εξακολουθεί να δικαιούται να προσφύγει στα αρµόδια
δικαστήρια ή σε άλλους φορείς διεκδικώντας επιπρόσθετη αποζηµίωση.

∆ικαίωµα αποζηµίωσης
Σε περίπτωση που ένας πραγµατικός αεροµεταφορέας καταβάλει
την αποζηµίωση ή εκπληρώσει τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του βάσει
του παρόντος κανονισµού, καµία διάταξη του παρόντος κανονισµού
δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως περιορίζουσα το δικαίωµά του να
απαιτήσει αποζηµίωση από οποιοδήποτε πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένων των τρίτων, σύµφωνα µε το ισχύον δίκαιο. Ειδικότερα, ο
παρών κανονισµός ουδόλως περιορίζει το δικαίωµα του πραγµατικού αεροµεταφορέα να διεκδικήσει αποζηµίωση από ταξιδιωτικό
πράκτορα ή άλλο πρόσωπο µε το οποίο συµβάλλεται. Παροµοίως,
καµία διάταξη του παρόντος κανονισµού δεν µπορεί να ερµηνευθεί
ως περιορίζουσα το δικαίωµα ταξιδιωτικού πράκτορα ή τρίτου προσώπου, διάφορου από επιβάτη, µε τον οποίον συµβάλλεται ο πραγµατικός αεροµεταφορέας, να απαιτήσει επιστροφή ή αποζηµίωση
από τον εν λόγω πραγµατικό αεροµεταφορέα βάσει των εφαρµοστέων διατάξεων της οικείας νοµοθεσίας.

Άρθρο 16
Παραβάσεις
1. Κάθε κράτος µέλος ορίζει το φορέα που είναι αρµόδιος για
την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού όσον αφορά τις πτήσεις
που αναχωρούν από αερολιµένες που βρίσκονται στο έδαφός του
και για τις πτήσεις από τρίτες χώρες προς αερολιµένες σε αυτό το
έδαφος. Όπου αρµόζει, ο φορέας αυτός λαµβάνει τα µέτρα που
είναι αναγκαία για να καταστούν σεβαστά τα δικαιώµατα των επιβατών. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για το φορέα
που ορίζεται κατ' εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
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2.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 12, κάθε επιβάτης µπορεί να
υποβάλλει καταγγελία σε οιοδήποτε φορέα έχει ορισθεί κατ' εφαρµογή της παραγράφου 1, ή σε οιοδήποτε αρµόδιο φορέα έχει
ορίσει ένα κράτος µέλος, σχετικά µε τυχόν παράβαση του παρόντος
κανονισµού σε οποιοδήποτε αερολιµένα του εδάφους κράτους
µέλους ή σχετικά µε οιαδήποτε πτήση από τρίτη χώρα προς αερολιµένα του εδάφους κράτους µέλους.
3.
Οι κυρώσεις που προβλέπουν τα κράτη µέλη για τις παραβάσεις του παρόντος κανονισµού πρέπει να είναι αποτελεσµατικές,
αναλογικές και αποτρεπτικές.
Άρθρο 17
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— την ενδεχόµενη επέκταση του πεδίου εφαρµογής του παρόντος
κανονισµού στους επιβάτες που έχουν σύµβαση µε κοινοτικό
αεροµεταφορέα ή κράτηση πτήσης η οποία αποτελεί τµήµα
«οργανωµένου ταξιδιού» στο οποίο εφαρµόζεται η οδηγία 90/
314/ΕΟΚ, και οι οποίοι αναχωρούν από αερολιµένα τρίτης
χώρας για αερολιµένα κράτους µέλους, µε πτήσεις που δεν
εκτελούνται από κοινοτικούς αεροµεταφορείς,
— την ενδεχόµενη αναθεώρηση του ύψους των αποζηµιώσεων που
αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1.
Η έκθεση συνοδεύεται από νοµοθετικές προτάσεις, εφόσον
χρειασθεί.
Άρθρο 18

Έκθεση

Κατάργηση

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συµβούλιο έως την 1η Ιανουαρίου 2007 σχετικά µε τη λειτουργία και τα αποτελέσµατα του παρόντος κανονισµού, ιδίως σε
ό,τι αφορά:
— τη συχνότητα των περιπτώσεων άρνησης επιβίβασης και
µαταίωσης πτήσεων,

Ο κανονισµός (EΟΚ) αριθ. 295/91 καταργείται.
Άρθρο 19
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 17 Φεβρουαρίου 2005.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Στρασβούργο, 11 Φεβρουαρίου 2004.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

M. McDOWELL
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∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή υπενθυµίζει την πρόθεσή της να προωθήσει τις εθελοντικές συµφωνίες ή να διατυπώσει προτάσεις για
την επέκταση των κοινοτικών µέτρων προστασίας των επιβατών σε άλλους τρόπους µεταφορών πέραν των αεροπορικών, ιδίως στις σιδηροδροµικές µεταφορές και τη θαλασσοπλοΐα.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 262/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης 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), 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 17 Φεβρουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1947/2002 (ΕΕ L 299 της
1.11.2002, σ. 17).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 16ης 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
624
999

88,1
46,1
122,4
109,5
91,5

0707 00 05

052
204
999

139,1
29,7
84,4

0709 10 00

220
999

80,1
80,1

0709 90 70

052
204
999

84,3
66,1
75,2

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
624
999

45,3
50,3
52,2
41,5
57,6
49,4

0805 20 10

204
999

101,4
101,4

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

052
204
220
400
464
600
624
999

80,7
81,7
73,6
58,9
75,6
72,8
76,2
74,2

0805 50 10

052
600
999

66,2
51,6
58,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052
060
400
404
512
528
720
999

65,0
42,4
111,9
88,5
89,9
119,5
76,7
84,8

0808 20 50

060
388
400
528
720
800
999

64,7
85,2
90,4
75,8
92,0
77,5
80,9

1

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 263/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Φεβρουαρίου 2004
για την εξάµηνη παράταση της εφαρµογής του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1475/2003 σχετικά µε την προστασία κοραλλιογενών υφάλων βαθέων υδάτων από τις επιπτώσεις της αλιείας µε τράτες σε περιοχή
βορειοδυτικά της Σκωτίας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Προκειµένου να εξασφαλιστεί η µόνιµη προστασία του σχετικού ενδιαιτήµατος, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για κανονισµό του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 850/98 (3) όσον αφορά την προστασία κοραλλιογενών υφάλων βαθέων υδάτων από τις επιπτώσεις της
αλιείας µετράται στην περιοχή βορειοδυτικά της Σκωτίας (4).

(4)

Ο εν λόγω κανονισµός είναι δυνατόν να µην εκδοθεί πριν
από την ηµεροµηνία λήξης εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1475/2003. Εν τω µεταξύ, συνεχίζουν να υφίστανται
οι κίνδυνοι για τη διατήρηση των «Darwin Mounds».

(5)

Ως εκ τούτου, ενδείκνυται η εξάµηνη παράταση των επειγόντων µέτρων που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1475/2003,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συµβουλίου, της 20ής
∆εκεµβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιµη εκµετάλλευση των
αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (1),
και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Άµεσες απειλές για τη διατήρηση των συγκεντρώσεων
κοραλλιών βαθέων υδάτων που είναι γνωστές µε την ονοµασία «Darwin Mounds» προκάλεσαν την έκδοση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1475/2003 της Επιτροπής, της 20ής
Αυγούστου 2003, σχετικά µε την προστασία κοραλλιογενών
υφάλων βαθέων υδάτων από τις επιπτώσεις της αλιείας µε
τράτες σε περιοχή βορειοδυτικά της Σκωτίας (2), µε βάση τις
επείγουσες διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 7 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 αναφέρει ότι τα επείγοντα µέτρα δεν πρέπει να έχουν διάρκεια µεγαλύτερη των
έξι µηνών και ότι η Επιτροπή πρέπει να λάβει νέα απόφαση
για την παράτασή τους για πρόσθετη περίοδο µέχρι έξι
µηνών.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1475/2003 παρατείνεται
µέχρι τις 22 Αυγούστου 2004.
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, 16 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59.
(2) ΕΕ L 211 της 21.8.2003, σ. 14.

(3) ΕΕ L 125 της 27.4.1998, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 973/2001 (ΕΕ L 137 της
19.5.2001, σ. 1).
4
( ) COM(2003) 519.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 264/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Φεβρουαρίου 2004
για παρέκκλιση από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1503/96 για τις λεπτοµέρειες της εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου όσον αφορά τους εισαγωγικούς δασµούς στον τοµέα του
ρυζιού
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

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 της αγοράς του
ρυζιού (1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 4,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Το άρθρο 4α, παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1503/96 της Επιτροπής (2) προβλέπει µια µείωση του εισαγωγικού δασµού κατά ποσό 250 ευρώ ανά τόνο για το ρύζι
Basmati όπως αυτό ορίζεται στο παράρτηµα IV του εν λόγω
κανονισµού µετά την έγκριση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2294/2003 και το οποίο υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ
ex 1006 20 17 και 1006 20 98.
Η Επιτροπή πληροφορήθηκε από την Ινδία και το Πακιστάν
ότι η διαθέσιµη προθεσµία µεταξύ της δηµοσίευσης του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2294/2003 και της εφαρµογής της
δεν επέτρεψε τη χορήγηση των πιστοποιητικών γνησιότητας
για όλη την ποσότητα του ρυζιού για την οποία είχαν
συναφθεί συµβάσεις πώλησης µε τους κοινοτικούς εµπορευοµένους πριν από την ηµεροµηνία ενάρξεως εφαρµογής
των νέων διατάξεων.
Οι αρχές της Ινδίας και του Πακιστάν έχουν παράσχει, αντιστοίχως, την επίσηµη διαβεβαίωση ότι η γνησιότητα και οι
απαιτήσεις ποιότητος του ρυζιού Basmati που εισάγεται
στην Κοινότητα, καταγωγής Ινδίας και το ρύζι Basmati των
ποικιλιών «Kernel Basmati» και «Super Basmati», καταγωγής Πακιστάν, που βεβαιώνεται από τις αρµόδιες αρχές
της χώρας παραγωγής, θα µπορούν να ελεγχθούν µε αναλύσεις DNA, οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν από τις χώρες
παραγωγής, στο πλαίσιο τυχαίων ελέγχων ή ελέγχων επικεντρωµένων επί των εργασιών που ενέχουν κίνδυνο νοθείας.
Για να είναι δυνατόν οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών
να αποδεχθούν τα πιστοποιητικά γνησιότητας που έχουν
ήδη εκδοθεί από τις ινδικές και πακιστανικές αρχές ή εκείνα
τα οποία είναι στο στάδιο της εξέτασης από αυτές τις ίδιες
αρχές για τις ποσότητες του ρυζιού Basmati για τις οποίες
οι συµβάσεις πώλησης έχουν υπογραφεί το αργότερο στις
31 ∆εκεµβρίου 2003, πρέπει να γίνει παρέκκλιση, για περιορισµένο χρόνο και συναρτήσει ορισµένων κριτηρίων από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1503/1996.

(1) ΕΕ L 329 της 30.12.1995, σ. 18· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 411/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L
6 της 5.3.2002, σ. 27)· καταργείται µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1785/
2003 (ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 96) µε έναρξη ισχύος την ηµέρα
έναρξης εφαρµογής του εν λόγω κανονισµού.
(2) ΕΕ L 189 της 30.7.1996, σ. 71· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2294/2003 (ΕΕ L 340 της
24.12.2003, σ. 12).

Άρθρο 1
1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4α παράγραφος 1 πρώτο
εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1503/96, και για την περίοδο
από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Μαρτίου 2004, το ρύζι
Basmati, καταγωγής Ινδίας, και το ρύζι των ποικιλιών «Kernel
Basmati» και «Super Basmati», καταγωγής Πακιστάν, που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 1006 20 17 και 1006 20 98, µπορούν να επωφεληθούν µειώσεως του εισαγωγικού δασµού κατά
250 ευρώ ανά τόνο µε την επιφύλαξη ότι:
α) οι συµβάσεις πώλησης είχαν υπογραφεί µεταξύ των προµηθευτών των εν λόγω χωρών και των κοινοτικών εµπορευοµένων
το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2003·
β) τα πιστοποιητικά γνησιότητας είχαν ήδη εκδοθεί για τις συµβάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2003 ή θα έχουν εκδοθεί το αργότερο στις 31 Μαρτίου
2004.
2. Για τις σχετικές εισαγωγές ρυζιού Basmati µε πιστοποιητικά
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), για την περίοδο
από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2004, δεν εφαρµόζεται το παράρτηµα IV του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1503/96.
3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4α παράγραφος 4 πρώτο
εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1503/96, το πιστοποιητικό
γνησιότητας που εκδίδεται από τους αρµόδιους οργανισµούς των
χωρών εξαγωγής του ρυζιού Basmati που αναφέρεται στην παράγραφο 1, συντάσσεται, κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου
έως τις 31 Μαρτίου 2004 στο έντυπο, υπόδειγµα του οποίου
εµφαίνεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2004.

17.2.2004

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, 16 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 265/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Φεβρουαρίου 2004
για τον καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στο πλαίσιο των συστηµάτων A1 και B στον
τοµέα των οπωροκηπευτικών (ντοµάτες, πορτοκάλια, λεµόνια και µήλα)
(5)

Σύµφωνα µε το άρθρο 35 παράγραφος 5 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2200/96 οι τιµές στην αγορά της Κοινότητας
καθορίζονται µε βάση τις τιµές που είναι ευνοϊκότερες για
την εξαγωγή.

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(6)

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου, της 28ης
Οκτωβρίου 1996, που αφορά την κοινή οργάνωση των αγορών
στον τοµέα των οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 35
παράγραφος 3 τρίτη περίπτωση,

Η κατάσταση του διεθνούς εµπορίου ή οι ειδικές απαιτήσεις
ορισµένων αγορών µπορούν να καταστήσουν αναγκαία τη
διαφοροποίηση των επιστροφών για ένα συγκεκριµένο
προϊόν ανάλογα µε τον προορισµό του.

(7)

Οι ντοµάτες, τα πορτοκάλια, τα λεµόνια και τα µήλα των
κατηγοριών Extra, I και II, βάσει των κοινοτικών κανόνων
εµπορίας, µπορούν προς το παρόν να αποτελέσουν αντικείµενο σηµαντικών από οικονοµική άποψη εξαγωγών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1961/2001 της Επιτροπής (2),
προβλέπει τους κανόνες σχετικά µε τις επιστροφές κατά την
εξαγωγή στον τοµέα των οπωροκηπευτικών.

(8)

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 35 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2200/96, στο βαθµό που είναι αναγκαίο για να
µπορέσει να γίνει µια σηµαντική από οικονοµική άποψη εξαγωγή, τα προϊόντα που εξάγει η Κοινότητα µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο επιστροφών κατά την εξαγωγή εντός
των ορίων των συµφωνιών που έχουν συναφθεί σύµφωνα µε
το άρθρο 300 της συνθήκης.

Προκειµένου να γίνει όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατική η
χρησιµοποίηση των διαθέσιµων πόρων και λαµβανοµένης
υπόψη της διάρθρωσης των εξαγωγών της Κοινότητας, οι
επιστροφές κατά την εξαγωγή θα πρέπει να καθοριστούν
σύµφωνα µε τα συστήµατα A1 και B.

(9)

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

(3)

(4)

Σύµφωνα µε το άρθρο 35 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2200/96, θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια ώστε να
µην διαταραχθούν οι εµπορικές ροές που έχουν ήδη
δηµιουργηθεί µε το καθεστώς των επιστροφών. Για το λόγο
αυτό και για το γεγονός ότι τα φρούτα και τα λαχανικά
είναι εποχιακά προϊόντα θα πρέπει να καθοριστούν οι προβλεπόµενες ποσότητες για κάθε προϊόν βάσει της ονοµατολογίας των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά
την εξαγωγή που προβλέπει ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ.
3846/87 της Επιτροπής (3). Οι ποσότητες αυτές θα πρέπει
να κατανεµηθούν µε βάση το γεγονός ότι τα εν λόγω
προϊόντα είναι λίγο ή πολύ φθαρτά.
Σύµφωνα µε το άρθρο 35 παράγραφος 4 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2200/96, οι επιστροφές θα πρέπει να καθορίζονται κατά τρόπον ώστε να λαµβάνονται αφενός υπόψη η
κατάσταση και οι προοπτικές εξέλιξης των τιµών των οπωροκηπευτικών στην αγορά της Κοινότητας και αφετέρου οι
τιµές που ισχύουν στη διεθνή αγορά. Θα πρέπει επίσης να
λαµβάνονται υπόψη οι δαπάνες εµπορίας και µεταφοράς,
καθώς και η οικονοµική πλευρά των σχεδιαζόµενων εξαγωγών.

(1) ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 47/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L
7 της 11.1.2003, σ. 64).
2
( ) ΕΕ L 268 της 9.10.2001, σ. 8· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1176/2002 (ΕΕ L 170 της
29.6.2002, σ. 69).
(3) ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 118/2003 (ΕΕ L 20 της
24.1.2003, σ. 3).

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1. Όσον αφορά το σύστηµα A1, τα ποσοστά επιστροφών, η
περίοδος εντός της οποίας µπορεί να ζητηθεί η επιστροφή, καθώς
και οι προβλεπόµενες ποσότητες για τα σχετικά προϊόντα, καθορίζονται στο παράρτηµα.
Όσον αφορά το σύστηµα B, τα ενδεικτικά ποσοστά επιστροφής, η
περίοδος υποβολής των αιτήσεων για πιστοποιητικά, καθώς και οι
προβλεπόµενες ποσότητες για τα σχετικά προϊόντα, καθορίζονται
στο παράρτηµα.
2. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται για λόγους επισιτιστικής
βοήθειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής (4), δεν ισχύουν για τις ποσότητες
που προβλέπονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 9 Μαρτίου 2004.
(4) ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 16ης Φεβρουαρίου 2004, για τον καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή
στον τοµέα των οπωροκηπευτικών (ντοµάτες, πορτοκάλια, λεµόνια και µήλα)
Σύστηµα A1
Περίοδος υποβολής της αίτησης για επιστροφή
από 9.3.2004 έως 23.4.2004
Κωδικός προϊόντος (1)

Προορισµός (2)

Ποσό επιστροφής
(σε EUR/t καθαρού
βάρους)

Προβλεπόµενες ποσότητες
(t)

Σύστηµα B
Περίοδος υποβολής των αιτήσεων για πιστοποιητικά
από 6.3.2004 έως 30.4.2004
Ποσό ενδεικτικής
επιστροφής
(σε EUR/t καθαρού
βάρους)

Προβλεπόµενες ποσότητες
(t)

0702 00 00 9100

F08

25

25

9 263

0805 10 10 9100
0805 10 30 9100
0805 10 50 9100

F00

20

20

50 343

0805 50 10 9100

F00

31

31

26 675

0808 10 20 9100
0808 10 50 9100
0808 10 90 9100

F09

23

23

11 208

(1) Οι κωδικοί των προϊόντων προβλέπονται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (EE L 366 της 24.12.1987, σ. 1).
(2) Οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α» ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (EE L 313 της 28.11.2003, σ. 11).
Οι άλλοι προορισµοί καθορίζονται ως εξής:
F00: Όλοι οι προορισµοί, εκτός από την Εσθονία.
F03: Όλοι οι προορισµοί, εκτός από την Ελβετία και την Εσθονία.
F04: Σρι Λάνκα, Ε∆Π Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη, Μαλαισία, Ινδονησία, Ταϊλάνδη, Ταϊβάν, Παπουασία-Νέα Γουινέα, Λάος, Καµπότζη, Βιετνάµ, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Αργεντινή, Μεξικό, Κόστα Ρίκα.
F08: Όλοι οι προορισµοί, εκτός από τη Σλοβακία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Βουλγαρία και την Εσθονία.
F09: Οι ακόλουθοι προορισµοί:
— Νορβηγία, Ισλανδία, Γροιλανδία, Νήσοι Φερόε, Πολωνία, Ουγγαρία, Ρουµανία, Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Σλοβενία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της
Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο, Μάλτα, Αρµενία, Αζερµπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Καζακστάν, Κιργιζία, Μολδαβία, Ρωσία, Τατζικιστάν, Τουρκµενιστάν, Ουζµπεκιστάν, Ουκρανία, Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν, Κατάρ, Οµάν, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα (Abou Dhabi, Dubai, Chardja, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras alKhayma και Fudjayra), Κουβέιτ, Υεµένη, Συρία, Ιράν, Ιορδανία, Βολιβία, Βραζιλία, Βενεζουέλα, Περού, Παναµάς, Ισηµερινός και Κολοµβία,
— οι χώρες και τα εδάφη της Αφρικής εκτός από την Νότιο Αφρική,
— οι προορισµοί που προβλέπονται στο άρθρο 36 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής (ΕΕ L 102 της 17.4.1999, σ. 11).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 266/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Φεβρουαρίου 2004
για τον καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τοµέα των µεταποιηµένων προϊόντων µε
βάση τα οπωροκηπευτικά εκτός αυτών που χορηγούνται για την προστιθέµενη ζάχαρη (κεράσια προσωρινά διατηρηµένα, αποφλοιωµένες ντοµάτες, ζαχαρόπηκτα κεράσια, παρασκευασµένα φουντούκια και
ορισµένοι χυµοί πορτοκαλιού)
ποσοτήτων και, αφετέρου, των τιµών που ισχύουν στο
διεθνές εµπόριο. Θα πρέπει επίσης να λαµβάνονται υπόψη
τα έξοδα εµπορίας και µεταφοράς, καθώς και η οικονοµική
πλευρά των σχεδιαζόµενων εξαγωγών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συµβουλίου, της 28ης
Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τοµέα
των µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά (1), και
το άρθρο 16 παράγραφος 3 τρίτη περίπτωση,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1429/95 της Επιτροπής (2),
προβλέπει τους κανόνες εφαρµογής των επιστροφών κατά
την εξαγωγή στον τοµέα των µεταποιηµένων προϊόντων µε
βάση τα οπωροκηπευτικά, εκτός αυτών που χορηγούνται για
την προστιθέµενη ζάχαρη.
Σύµφωνα µε το άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2201/96, στο βαθµό που είναι αναγκαίο για να
καταστεί δυνατή η εξαγωγή οικονοµικώς σηµαντικών
ποσοτήτων προϊόντων, τα προϊόντα που προβλέπονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισµού
µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο επιστροφής κατά την
εξαγωγή εντός των ορίων που προκύπτουν από τις συµφωνίες που συνάπτονται σύµφωνα µε το άρθρο 300 της
συνθήκης. Το άρθρο 18 παράγραφος 4 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2201/96 προβλέπει ότι στην περίπτωση που η
επιστροφή είναι ανεπαρκής για να καταστεί δυνατή η εξαγωγή των προϊόντων που απαριθµούνται στο άρθρο 1
παράγραφος 2 στοιχείο β), εφαρµόζεται η επιστροφή που
προβλέπεται από το άρθρο 17 του εν λόγω κανονισµού.
Σύµφωνα µε το άρθρο 16 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2201/96, θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια ώστε να
µην διαταραχθούν οι εµπορικές συναλλαγές που είχαν
δηµιουργηθεί προηγουµένως µε το καθεστώς των επιστροφών. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να καθοριστούν οι
προβλεπόµενες ποσότητες για κάθε προϊόν µε βάση την ονοµατολογία των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές
κατά την εξαγωγή που προβλέπει ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ.
3846/87 της Επιτροπής (3).
Σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2201/96, οι επιστροφές πρέπει να καθορίζονται
µε βάση την κατάσταση και τις προοπτικές εξέλιξης, αφενός,
των τιµών των µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά στην κοινοτική αγορά και των διαθέσιµων

(1) ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 453/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L
7 της 14.3.2002, σ. 9).
2
( ) ΕΕ L 141 της 24.6.1995, σ. 28· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1176/2002 (ΕΕ L 170 της
29.6.2002, σ. 69).
(3) ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 118/2003 (ΕΕ L 20 της
24.1.2003, σ. 3).

(5)

Σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 3 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2201/96, οι τιµές στην κοινοτική αγορά καθορίζονται µε βάση τις τιµές που είναι οι πλέον ευνοϊκές για την
εξαγωγή.

(6)

Η κατάσταση του διεθνούς εµπορίου ή οι ειδικές απαιτήσεις
ορισµένων αγορών ενδέχεται να καταστήσουν αναγκαία τη
διαφοροποίηση της επιστροφής για ένα συγκεκριµένο προϊόν
ανάλογα µε τον προορισµό του προϊόντος.

(7)

Τα κεράσια που είναι προσωρινά διατηρηµένα, οι αποφλοιωµένες ντοµάτες, τα ζαχαρόπηκτα κεράσια, τα παρασκευασµένα φουντούκια και ορισµένοι χυµοί πορτοκαλιού
µπορούν να αποτελέσουν προς το παρόν αντικείµενο σηµαντικών από οικονοµική άποψη εξαγωγών.

(8)

Κατά συνέπεια θα πρέπει να καθοριστούν τα ποσοστά επιστροφών και οι προβλεπόµενες ποσότητες.

(9)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1. Τα ποσοστά επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τοµέα των
µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά, η περίοδος
υποβολής των αιτήσεων πιστοποιητικών, η περίοδος χορήγησης των
πιστοποιητικών και οι προβλεπόµενες ποσότητες περιλαµβάνονται
στο παράρτηµα.
2. Τα πιστοποιητικά που χορηγούνται για λόγους ανθρωπιστικής
βοήθειας, που προβλέπονται στο άρθρο 16 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής (4), δεν αφορούν τις ποσότητες
που προβλέπονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 23 Φεβρουαρίου 2004.
(4) ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής της 16ης Φεβρουαρίου 2004 για τον καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή
στον τοµέα των µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά εκτός αυτών που χορηγούνται για την προστιθέµενη ζάχαρη (κεράσια προσωρινά διατηρηµένα, αποφλοιωµένες ντοµάτες, ζαχαρόπηκτα κεράσια, παρασκευασµένα φουντούκια και ορισµένοι χυµοί πορτοκαλιού)
Περίοδος υποβολής των αιτήσεων πιστοποιητικών: από τις 23 Φεβρουαρίου έως τις 23 Απριλίου 2004
Περίοδος χορήγησης των πιστοποιητικών: από το Μάρτιο έως τον Απρίλιο του 2004
Ποσοστό επιστροφής
(σε ευρώ/καθαρό τόνο)

Προβλεπόµενες ποσότητες
(σε τόνους)

Κωδικός προϊόντος (1)

Κωδικός προορισµού (2)

0812 10 00 9100

F06

50

1 590

2002 10 10 9100

F10

45

23 676

2006 00 31 9000
2006 00 99 9100

F06

153

160

2008 19 19 9100
2008 19 99 9100

F00

59

192

2009 11 99 9110
2009 12 00 9111
2009 19 98 9112

F00

5

167

2009 11 99 9150
2009 19 98 9150

F00

29

168

(1) Οι κωδικοί των προϊόντων προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1).
(2) Οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «A» προβλέπονται στο παράρτηµα II του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87. όπως τροποποιήθηκε.
Οι ψηφιακοί κωδικοί των προορισµών προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ.
11).
Οι άλλοι προορισµοί καθορίζονται ως εξής:
F00: Όλοι οι προορισµοί εκτός της Εσθονίας.
F06: Όλοι οι προορισµοί εκτός από τις χώρες της Βόρειας Αµερικής και την Εσθονία.
F10: Όλοι οι προορισµοί εκτός από τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, τη Σλοβακία, τη Λετονία, τη Βουλγαρία, τη Λιθουανία και την
Εσθονία.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 267/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Φεβρουαρίου 2004
για καθορισµό των αντιπροσωπευτικών τιµών κατά την εισαγωγή στους τοµείς του κρέατος πουλερικών
και των αυγών καθώς και της αυγοαλβουµίνης και για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1484/95
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

Προκύπτει από τον τακτικό έλεγχο των στοιχείων στα οποία
βασίζεται ο καθορισµός των αντιπροσωπευτικών τιµών, για
τα προϊόντα των τοµέων του κρέατος πουλερικών και των
αυγών, καθώς και της αυγοαλβουµίνης ότι πρέπει να τροποποιηθούν οι αντιπροσωπευτικές τιµές για τις εισαγωγές
ορισµένων προϊόντων, λαµβάνοντας υπόψη τις διακυµάνσεις
των τιµών ανάλογα µε την προέλευση· ότι πρέπει, συνεπώς,
να δηµοσιευθούν οι αντιπροσωπευτικές τιµές.

(3)

Πρέπει να εφαρµοστεί η τροποποίηση αυτή το συντοµότερο
δυνατό λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση της αγοράς.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης κρέατος
πουλερικών και αυγών,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75 του Συµβουλίου, της 29ης
Οκτωβρίου 1975, για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τοµέα
των αυγών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 806/2003 (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 του Συµβουλίου, της 29ης
Οκτωβρίου 1975, για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τοµέα
του κρέατος πουλερικών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2763/75 του Συµβουλίου, της 29ης
Οκτωβρίου 1975, όσον αφορά το κοινό καθεστώς συναλλαγών για
την αυγοαλβουµίνη και την λακταλβουµίνη (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2916/95 της
Επιτροπής (5), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1484/95 της Επιτροπής (6), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
124/2004 (7), καθόρισε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του
καθεστώτος σχετικά µε την εφαρµογή των αντιπροσωπευτικών τιµών στους τοµείς του κρέατος πουλερικών και των
αυγών καθώς και της αυγοαλβουµίνης.

(1)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1484/95 αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 17 Φεβρουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

282 της 1.11.1975, σ. 49.
122 της 16.5.2003, σ. 1.
282 της 1.11.1975, σ. 77.
282 της 1.11.1975, σ. 104.
305 της 19.12.1995, σ. 49.
145 της 29.6.1995, σ. 47.
17 της 24.1.2004, σ. 16.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 16ης Φεβρουαρίου 2004, για καθορισµό των αντιπροσωπευτικών τιµών στους
τοµείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών, καθώς και της αυγοαλβουµίνης και για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1484/95
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Αντιπροσωπευτική τιµή
(EUR/100 kg)

Εγγύηση που
αναφέρεται
στο άρθρο 3
παράγραφος 3
(EUR/100 kg)

Προέλευση (1)

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εµπορευµάτων

0207 12 90

Πουλερικά µαδηµένα, κενά, χωρίς κεφάλι, πόδια, λαιµό,
καρδιά, συκώτι και στοµάχι, που ονοµάζονται “κοτόπουλα 65 %”, κατεψυγµένα

84,3

10

01

0207 14 10

Τεµάχια χωρίς κόκαλα από κατεψυγµένους πετεινούς ή
κότες

183,0

39

01

145,9

57

02

185,3

37

03

248,6

15

04

120,0

32

01

161,5

15

02

189,9

7

03

0207 14 50

Στήθια από κοτόπουλα, κατεψυγµένα

0207 25 10

Γάλοι και γαλοπούλες µαδηµένες, που ονοµάζονται
“γάλοι 80 %”, κατεψυγµένες

112,4

14

01

0207 27 10

Τεµάχια χωρίς κόκαλα από γαλοπούλες, κατεψυγµένα

182,1

38

01

261,0

11

04

Τεµάχια χωρίς κόκαλα κατεψυγµένα από πάπιες ή φραγκόκοτες

188,0

44

02

273,4

14

05

Παρασκευάσµατα άψητα από πετεινούς ή κότες

235,0

16

01

254,4

10

02

159,5

45

03

0207 36 15

1602 32 11

(1) Προέλευση εισαγωγών:
01 Βραζιλία
02 Ταϊλάνδη
03 Αργεντινή
04 Χιλή
05 Κίνα.»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 268/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Φεβρουαρίου 2004
για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τοµέα του κρέατος πουλερικών
ποσό το οποίο επιτρέπει τη συµµετοχή της Κοινότητας στο
διεθνές εµπόριο και επίσης λαµβάνει υπόψη τον ιδιαίτερο
χαρακτήρα των εξαγωγών αυτών των προϊόντων καθώς και
της σηµασίας τους κατά την παρούσα στιγµή.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 του Συµβουλίου, της 29ης
Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα
του κρέατος πουλερικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (2), και ιδίως το άρθρο 8
παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2777/75, η διαφορά µεταξύ των τιµών της διεθνούς αγοράς
και εκείνων της Κοινότητας για τα προϊόντα που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισµού δύναται να καλυφθεί µε επιστροφή κατά την εξαγωγή.
Η εφαρµογή αυτών των κανόνων και των κριτηρίων στην
παρούσα κατάσταση της αγοράς στον τοµέα του κρέατος
πουλερικών οδηγεί στον καθορισµό της επιστροφής σε ένα

(3)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης κρέατος
πουλερικών και αυγών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κατάλογος των κωδικών των προϊόντων για εξαγωγή, για τα
οποία χορηγείται η επιστροφή που αναφέρεται στο άρθρο 8 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75, και τα ποσά της επιστροφής
αυτής καθορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 17 Φεβρουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 77.
(2) ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 16ης Φεβρουαρίου 2004, για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον
τοµέα του κρέατος πουλερικών
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

0105 11 11 9000

V04

EUR/100 τεµάχια

Ποσό των επιστροφών

0,80

0105 11 19 9000

V04

EUR/100 τεµάχια

0,80

0105 11 91 9000

V04

EUR/100 τεµάχια

0,80

0105 11 99 9000

V04

EUR/100 τεµάχια

0,80

0207 12 10 9900

V01

EUR/100 kg

43,50

0207 12 10 9900

A24

EUR/100 kg

43,50

0207 12 90 9190

V01

EUR/100 kg

43,50

0207 12 90 9190

A24

EUR/100 kg

43,50

0207 12 90 9990

V01

EUR/100 kg

43,50

0207 12 90 9990

A24

EUR/100 kg

43,50

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. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ.
11).
Οι άλλοι προορισµοί καθορίζονται ως εξής:
V01 Ανγκόλα, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Κατάρ, Οµάν, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, Ιορδανία, Υεµένη, Λίβανος, Ιράκ, Ιράν.
V04 όλοι οι προορισµοί µε εξαίρεση τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και την Εσθονία.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 269/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Φεβρουαρίου 2004
για έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τα προϊόντα του τοµέα του βοείου κρέατος καταγωγής Μποτσουάνας, Κένυας, Μαδαγασκάρης, Σουαζιλάνδης, Ζιµπάµπουε και Ναµίµπιας
των υγειονοµικών µέτρων κατά τις εισαγωγές ζώων του
βοείου, χοιρείου, προβείου και αιγείου είδους, νωπών κρεάτων ή προϊόντων µε βάση το κρέας προέλευσης τρίτων
χωρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 807/2003 (4),

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 του Συµβουλίου, της 10ης
∆εκεµβρίου 2002, σχετικά µε το καθεστώς που εφαρµόζεται στα
γεωργικά προϊόντα και στα εµπορεύµατα που προκύπτουν από τη
µεταποίησή τους, καταγωγής των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1706/98 (1), και ιδίως το άρθρο 5,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2247/2003 της Επιτροπής, της 19ης
∆εκεµβρίου 2003, για τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής
στον τοµέα του βοείου κρέατος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2286/
2002 του Συµβουλίου σχετικά µε το καθεστώς που εφαρµόζεται
στα γεωργικά προϊόντα και σε ορισµένα εµπορεύµατα που προέρχονται από τη µεταποίηση γεωργικών προϊόντων προέλευσης
κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (2), και ιδίως το άρθρο
4,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα ακόλουθα κράτη µέλη εκδίδουν, στις 21 Φεβρουαρίου 2004,
πιστοποιητικά εισαγωγής τα οποία αφορούν προϊόντα που υπάγονται στον τοµέα του βοείου κρέατος εκφρασµένα σε κρέας χωρίς
κόκαλα, καταγωγής ορισµένων κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού Ωκεανού, για τις ακόλουθες ποσότητες και
χώρες καταγωγής:
Ηνωµένο Βασίλειο:
— 40 τόνοι καταγωγής Σουαζιλάνδης,
— 350 τόνοι καταγωγής Μποτσουάνας,
— 100 τόνοι καταγωγής Ναµίµπιας.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Το άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2247/2003 προβλέπει τη δυνατότητα εκδόσεως πιστοποιητικών εισαγωγής για
προϊόντα του τοµέα του βοείου κρέατος. Εντούτοις, οι εισαγωγές πρέπει να πραγµατοποιούνται εντός των ορίων των
ποσοτήτων ου προβλέπονται για καθεµιά από αυτές τις
χώρες εξαγωγής.
Οι αιτήσεις των πιστοποιητικών που υποβλήβηκαν από την
1η έως τις 10 Φεβρουαρίου 2004, εκφρασµένες σε κρέας
χωρίς κόκαλα, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2247/
2003, δεν υπερβαίνουν, για τα προϊόντα καταγωγής Μποτσουάνας, Κένυας, Μαδαγασκάρης, Σουαζιλάνδης, Ζιµπάµπουε και Ναµίµπιας, τις ποσότητες που διατίθενται για τις
χώρες αυτές. Είναι εφεξής δυνατόν να εκδοθούν πιστοποιητικά εισαγωγής για τις ζητούµενες ποσότητες από τις χώρες
αυτές.
Πρέπει να προβούµε στον καθορισµό των ποσοτήτων για τις
οποίες µπορούν να εκδοθούν πιστοποιητικά από την 1η
Μαρτίου 2004, στο πλαίσιο της συνολικής ποσότητας
52 100 τόνων.
Είναι χρήσιµο να υπενθυµιστεί ότι ο κανονισµός αυτός δεν
θίγει την οδηγία 72/462/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης
∆εκεµβρίου 1972, περί των υγειονοµικών προβληµάτων και

(1) ΕΕ L 348 της 21.12.2002, σ. 5.
(2) ΕΕ L 333 της 20.12.2003, σ. 37.

Γερµανία:
— 200 τόνοι καταγωγής Μποτσουάνας.
— 135 τόνοι καταγωγής Ναµίµπιας.

Άρθρο 2
Οι αιτήσεις πιστοποιητικών µπορούν να υποβάλλονται σύµφωνα µε
το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2247/2003,
κατά τη διάρκεια των δέκα πρώτων ηµερών του Μαρτίου 2004, για
τις ακόλουθες ποσότητες βοείου κρέατος χωρίς κόκαλα:
Μποτσουάνα:

17 906 τόνοι,

Κένυα:

142 τόνοι,

Μαδαγασκάρη:

7 579 τόνοι,

Σουαζιλάνδη:

3 319 τόνοι,

Ζιµπάµπουε:

9 100 τόνοι,

Ναµίµπια:

12 755 τόνοι.

Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 21 Φεβρουαρίου 2004.
(3) ΕΕ L 302 της 31.12.1972, σ. 28.
(4) ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 36.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 270/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης 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), 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 (2), 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 17 Φεβρουαρίου 2004.
Εφαρµόζεται από τις 18 Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 382 της 31.12.1987, σ. 22· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1300/97 της Επιτροπής (ΕΕ L
177 της 5.7.1997, σ. 1).

(2) ΕΕ L 72 της 18.3.1988, σ. 16· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2062/97 (ΕΕ L 289 της
22.10.1997, σ. 1).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 16ης 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 18 Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου 2004
Μονοανθή γαρίφαλα
(standard)

Πολυανθή γαρύφαλα
(spray)

Τριαντάφυλλα µε
µεγάλο άνθος

Τριαντάφυλλα µε µικρό
άνθος

13,06

12,62

90,45

33,52

Μονοανθή γαρίφαλα
(standard)

Πολυανθή γαρύφαλα
(spray)

Τριαντάφυλλα µε
µεγάλο άνθος

Τριαντάφυλλα µε µικρό
άνθος

Ισραήλ

—

—

—

—

Μαρόκο

—

—

—

—

Κύπρος

—

—

—

—

Ιορδανία

—

—

—

—

9,96

—

—

—

Κοινοτικές τιµές στην παραγωγή

Κοινοτικές τιµές κατά την
εισαγωγή

∆υτική Όχθη και
Λωρίδα της Γάζας
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 271/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Φεβρουαρίου 2004
για την έγκριση των µεταφορών µεταξύ των ποσοτικών ορίων για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και
τα είδη ένδυσης καταγωγής Μακάο
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Συνεπώς, είναι σκόπιµο να γίνουν δεκτά τα αιτήµατα.

Έχοντας υπόψη:

(5)

Είναι επιθυµητό ο παρών κανονισµός να τεθεί σε ισχύ την
εποµένη της δηµοσίευσής του, ώστε να µπορέσουν οι οικονοµικοί φορείς να επωφεληθούν το ταχύτερο δυνατό.

(6)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής κλωστοϋφαντουργικών,
της οποίας η σύσταση ορίζεται στο άρθρο 17 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 του Συµβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1993 για τους κοινούς κανόνες εισαγωγής ορισµένων
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από τρίτες χώρες (1), και ιδίως το
άρθρο 7,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 7 της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και του Μακάο για το εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (2), που µονογραφήθηκε στις 19
Ιουλίου 1986 και εγκρίθηκε µε την απόφαση 87/497/ΕΟΚ
του Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από συµφωνία υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών, που µονογραφήθηκε στις 22 ∆εκεµβρίου 1994 και εγκρίθηκε µε την απόφαση 95/131/EΚ του Συµβουλίου (3), προβλέπει ότι µπορεί
να συµφωνούνται µεταφορές µεταξύ κατηγοριών και ετών
ποσοστώσεων.

(2)

Το Μακάο υπέβαλε δύο αιτήσεις για µεταφορές µεταξύ ετών
ποσοστώσεων στις 26 Ιουνίου 2003 και στις 14 Ιανουαρίου
2004.

(3)

Oι µεταφορές που ζήτησε το Μακάο εµπίπτουν στα όρια
των διατάξεων ευελιξίας, που αναφέρονται στο άρθρο 7 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 και καθορίζονται στο
παράρτηµα VIII στήλη 9 αυτού.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι µεταφορές µεταξύ των ποσοτικών ορίων για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα καταγωγής Μακάο, που καθόρισε η συµφωνία
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Μακάο για το εµπόριο
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, επιτρέπονται για το έτος ποσόστωσης 2003, σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
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, 16 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Pascal LAMY

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 275 της 8.11.1993, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 138/2003 (ΕΕ L 23 της 28.1.2003,
σ. 1).
(2) ΕΕ L 287 της 9.10.1987, σ. 47.
(3) ΕΕ L 94 της 26.4.1995, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Προσαρµογή για το 2003: µεταφορά από το 2002 και εκ των προτέρων χρήση της
ποσόστωσης από το 2004

743 MAΚAO

Οµάδα

Κατηγορία

Μονάδα

Όριο 2003

Επίπεδο
λειτουργίας
κατόπιν
προηγούµενων
προσαρµογών

Ποσότητα

%

Ευελιξία

Επίπεδο
λειτουργίας

736 700

5,0

Μεταφορά από το έτος 2002

16 502 080

IB

4

Τεµάχια

14 734 000

15 765 380

589 360

4,0

Μεταφορά από το έτος 2004

17 091 440

IB

7

Τεµάχια

5 783 000

6 187 810

289 150

5,0

Μεταφορά από το έτος 2002

6 476 960

IB

8

Τεµάχια

8 100 000

5 289 176

405 000

5,0

Μεταφορά από το έτος 2002

5 694 176

IIB

13

Τεµάχια

9 092 000

9 728 440

454 600

5,0

Μεταφορά από το έτος 2002

10 183 040

30 700

5,0

Μεταφορά από το έτος 2002

693 820

IIB

15

Τεµάχια

614 000

663 120

24 560

4,0

Μεταφορά από το έτος 2004

718 380

IIB

16

Τεµάχια

493 000

502 860

24 650

5,0

Μεταφορά από το έτος 2002

527 510

IIB

26

Τεµάχια

1 281 000

1 370 670

64 050

5,0

Μεταφορά από το έτος 2002

1 434 720

IIB

31

Τεµάχια

10 210 000

10 924 700

510 500

5,0

Μεταφορά από το έτος 2002

11 435 200

IIB

78

Τεµάχια

2 037 000

2 077 740

101 850

5,0

Μεταφορά από το έτος 2002

2 179 590

IIB

83

Τεµάχια

489 000

523 230

24 450

5,0

Μεταφορά από το έτος 2002

547 680
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 272/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Φεβρουαρίου 2004
για την έγκριση µεταφορών µεταξύ των ποσοτικών ορίων για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα
είδη ένδυσης καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας
παϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας για το εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων και στο άρθρο 8 της συµφωνίας µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της
Κίνας για το εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που
δεν καλύπτονται από τη διµερή συµφωνία ΣΠΙ και που
καθορίζονται στο παράρτηµα VIII στήλη 9 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 του Συµβουλίου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 του Συµβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 2003, περί κοινών κανόνων εισαγωγής ορισµένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών (1), και
ιδίως το άρθρο 7,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Το άρθρο 5 της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας για
το εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, που µονογραφήθηκε στις 9 ∆εκεµβρίου 1988 και εγκρίθηκε µε την απόφαση 90/647/ΕΟΚ του Συµβουλίου (2), και το άρθρο 8 της
συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας για το εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που δεν καλύπτονται από τη διµερή
συµφωνία ΣΠΙ, που µονογραφήθηκε στις 19 Ιανουαρίου
1995 και εγκρίθηκε µε την απόφαση 95/155/ΕΚ του Συµβουλίου (3), όπως αµφότερες τροποποιήθηκαν τελευταία µε
τη συµφωνία υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών που µονογραφήθηκε στις 19 Μαΐου 2000 και εγκρίθηκε µε την απόφαση 2000/787/ΕΚ του Συµβουλίου (4), προβλέπουν ότι
είναι δυνατόν να πραγµατοποιούνται µεταφορές µεταξύ ετών
ποσόστωσης. Οι εν λόγω διατάξεις ευελιξίας κοινοποιήθηκαν
στον οργανισµό παρακολούθησης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου
µετά την προσχώρηση της Κίνας σε αυτόν.
Στις 17 ∆εκεµβρίου 2003, η Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας
υπέβαλε αίτηση για µεταφορές ποσοτήτων από το έτος
ποσόστωσης 2004 στο έτος ποσόστωσης 2003.
Οι µεταφορές που ζήτησε η Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας
εµπίπτουν εντός των ορίων των διατάξεων ευελιξίας που
αναφέρονται στο άρθρο 5 της συµφωνίας µεταξύ της Ευρω-

(4)

Θεωρείται σκόπιµο να γίνει αποδεκτή η αίτηση.

(5)

Είναι επιθυµητό ο παρών κανονισµός να τεθεί σε ισχύ την
εποµένη της δηµοσίευσής του ώστε να µπορέσουν οι οικονοµικοί φορείς να επωφεληθούν το ταχύτερο δυνατό.

(6)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής κλωστοϋφαντουργικών
που συστάθηκε δυνάµει του άρθρου 17 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 3030/93,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Εγκρίνονται οι µεταφορές µεταξύ των ποσοτικών ορίων για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της
Κίνας, που καθορίζονται στη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας για το εµπόριο
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων για το έτος ποσόστωσης 2003,
σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
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, 16 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Pascal LAMY

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ της 8.11.1993, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 138/2003 (ΕΕ L 23 της 28.012003, σ.1).
(2) ΕΕ L 352 της 15.12.1990, σ. 1.
(3) ΕΕ L 104 της 6.5.1995, σ. 1.
(4) ΕΕ L 314 της 14.12.2000, σ. 13.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ρύθµιση
Μεταφορά από το έτος ποσόστωσης 2004

720 Κίνα

Επίπεδο εργασίας
κατόπιν
προγενέστερων
αναπροσαρµογών

Επίπεδο εργασίας
µετά την εφαρµογή
συνήθων διατάξεων
ευελιξίας (µεταφορά
1 % από το έτος
ποσόστωσης 2004)

Νέο προσαρµοµένο
επίπεδο εργασίας

Οµάδα

Κατηγορία

Μονάδα

IA

2

χιλιόγραµµα

29 132 000

29 897 241

30 188 561

582 640

2,0

30 771 201

IA

3

χιλιόγραµµα

5 938 000

5 876 325

5 935 705

118 760

2,0

6 054 465

IB

4

τεµάχια

82 818 000

84 208 042

85 036 222

1 656 360

2,0

86 692 582

IB

5

τεµάχια

26 341 000

26 750 140

27 013 550

526 820

2,0

27 540 370

IB

6

τεµάχια

28 199 000

28 738 019

29 020 009

563 980

2,0

29 583 989

IB

6S

τεµάχια

1 228 000

1 228 877

1 241 157

24 560

2,0

1 265 717

IIA

9

χιλιόγραµµα

6 079 000

6 667 258

6 728 048

121 580

2,0

6 849 628

IIA

20/39

χιλιόγραµµα

9 633 000

10 282 817

10 379 147

385 320

4,0

10 764 467

IIB

12

ζεύγη

32 721 000

35 196 379

35 523 589

1 308 840

4,0

36 832 429

IIB

13

τεµάχια

516 216 000

541 218 721

546 380 881

20 648 640

4,0

567 029 521

IIB

15

τεµάχια

17 404 000

18 610 777

18 784 817

696 160

4,0

19 480 977

IIB

16

τεµάχια

16 196 000

18 301 480

18 463 440

323 920

2,0

18 787 360

IIB

26

τεµάχια

5 523 000

6 095 872

6 151 102

110 460

2,0

6 261 562

IIB

29

τεµάχια

13 757 000

14 526 416

14 663 986

550 280

4,0

15 214 266

IIB

31

τεµάχια

83 851 000

89 714 607

90 553 117

3 354 040

4,0

93 907 157

IIB

78

χιλιόγραµµα

32 932 000

35 558 964

35 888 284

658 640

2,0

36 546 924

IIB

83

χιλιόγραµµα

9 673 000

10 375 777

10 472 507

386 920

4,0

10 859 427

Άλλη

163

χιλιόγραµµα

6 449 000

6 749 213

6 813 703

257 960

4,0

7 071 663

Άλλη

X115

χιλιόγραµµα

1 239 000

1 329 130

1 342 180

10 390

0,8

1 352 570

Όριο 2003

Ποσότητα

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

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Φεβρουαρίου 2004
σχετικά µε τη µη καταχώριση της ουσίας fenthion στο παράρτηµα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου και µε την απόσυρση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή τη
δραστική ουσία
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2004) 313]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/140/ΕΚ)
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2230/95 (6), καθορίστηκαν οι δραστικές ουσίες που πρέπει να αξιολογηθούν στο πλαίσιο του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92, ορίστηκε κράτος µέλος
για να ενεργεί ως εισηγητής σε σχέση µε την αξιολόγηση
κάθε ουσίας και ορίστηκαν οι παραγωγοί εκάστης δραστικής
ουσίας οι οποίοι υπέβαλαν εγκαίρως κοινοποίηση.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου
1991, σχετικά µε τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην
αγορά (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/
119/ΕΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως το τρίτο και τέταρτο εδάφιο
του άρθρου 8 παράγραφος 2,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 της Επιτροπής, της 11ης
∆εκεµβρίου 1992, σχετικά µε τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων
εφαρµογής του πρώτου σταδίου του προγράµµατος εργασίας που
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ
του Συµβουλίου σχετικά µε τη διάθεση φυτοπροστατευτικών
προϊόντων στην αγορά (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2266/2000 (4), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3Α στοιχείο β),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ,
προβλέπεται ότι η Επιτροπή διεξάγει πρόγραµµα εργασίας
για την εξέταση των δραστικών ουσιών οι οποίες χρησιµοποιούνται σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα τα οποία κυκλοφορούσαν στην αγορά ήδη στις 25 Ιουλίου 1993. Στον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 θεσπίστηκαν λεπτοµερείς
κανόνες για τη διεξαγωγή του προγράµµατος αυτού.

(1)

Στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 933/94 της Επιτροπής, της 27ης
Απριλίου 1994, που αφορά τον καθορισµό των δραστικών
ουσιών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και των κρατών
µελών εισηγητών για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 3600/92 (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον

(2)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

230 της
325 της
366 της
259 της
107 της

19.8.1991, σ. 1.
12.12.2003, σ. 41.
15.12.1992, σ. 10.
13.10.2000, σ. 27.
28.4.1994, σ. 8.

(3)

H ουσία fenthion είναι µια από τις 89 δραστικές ουσίες
που καθορίστηκαν στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 933/94.

(4)

Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92, η Ελλάδα, µε την
ιδιότητα του κράτους µέλους που έχει ορισθεί εισηγητής,
υπέβαλε στην Επιτροπή, στις 4 Απριλίου 1996, έκθεση αξιολόγησης βάσει των πληροφοριών που υποβλήθηκαν από
τους κοινοποιούντες σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος
1 του παραπάνω κανονισµού.

(5)

Μόλις παρελήφθη η έκθεση του κράτους µέλους εισηγητή,
η Επιτροπή ανέλαβε διαβουλεύσεις µε εµπειρογνώµονες των
κρατών µελών, καθώς επίσης και µε τον κύριο κοινοποιούντα, την Bayer CropScience όπως προβλέπεται στο
άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/
92.

(6)

Η Επιτροπή διοργάνωσε δύο τριµερείς συνεδριάσεις, στις 18
Απριλίου 1997 και 11 Φεβρουαρίου 2003, µε τον κύριο
φορέα που υπέβαλε στοιχεία και το κράτος µέλος εισηγητή
για την εν λόγω δραστική ουσία.

(7)

Η υποβληθείσα από την Ελλάδα έκθεση αξιολόγησης έχει
εξετασθεί από τα κράτη µέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο
της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την
υγεία των ζώων. Η εν λόγω εξέταση οριστικοποιήθηκε στις
4 Ιουλίου 2003 υπό τη µορφή έκθεσης ανασκόπησης της
Επιτροπής για την ουσία fenthion.

(6) ΕΕ L 225 της 22.9.1995, σ. 1.

17.2.2004
(8)

EL
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Ο φάκελος και οι πληροφορίες που προέκυψαν από την
ανασκόπηση υποβλήθηκαν επίσης και στην επιστηµονική
επιτροπή φυτών. Ζητήθηκε από την επιτροπή να σχολιάσει
τον καθορισµό αποδεκτής ηµερήσιας λήψης και αποδεκτού
επιπέδου έκθεσης χειριστών. Στην πρώτη της γνωµοδότηση
στις 2 Οκτωβρίου 1998 και µε βάση τα συµπεράσµατα της
αξιολόγησης επικινδυνότητας σε ανθρώπους και το περιβάλλον, η επιστηµονική επιτροπή φυτών (ΕΕΦ) εκφράζει την
άποψη ότι δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση
πλήρως αν απουσιάζουν δεδοµένα που να αποδεικνύουν πως
ακόµη και η περιορισµένη σκόπιµη χρήση ως εφαρµογή
δολώµατος σε εσπεριδοειδή και ελιές είναι ασφαλής για την
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η ΕΕΦ αναγνωρίζει πως
η ανάπτυξη καινοτόµου τεχνικής εφαρµογής, συγκεκριµένα
η παρασκευή δολώµατος που περιέχει fenthion συν ουσία
προσέλκυσης σε ένα µόνον τµήµα της καλλιέργειας, θα
εξασφάλιζε περιορισµένη έκθεση των ανθρώπων και του
περιβάλλοντος· ωστόσο θα πρέπει να διατεθούν ειδικές
µελέτες για εφαρµογές αυτού του τύπου πριν να είναι δυνατόν να γίνει οριστική αξιολόγηση.
Η Bayer CropScience υπέβαλλε πρόσθετες πληροφορίες,
ιδίως σε σχέση µε τη χρήση για την εφαρµογή δολώµατος,
οι οποίες και αξιολογήθηκαν. Οι πρόσθετες πληροφορίες και
η αξιολόγησή τους υποβλήθηκαν στην επιστηµονική επιτροπή φυτών. Στην γνωµοδότησή της στις 17 ∆εκεµβρίου
2002 η επιτροπή συµπεραίνει πως παραµένουν αναπάντητες
οι ανησυχίες σχετικά µε τους πιθανούς κινδύνους για τα
πτηνά, οι οποίες εκφράστηκαν στην προηγούµενη γνωµοδότηση της επιτροπής.

(9)

Από τις διενεργηθείσες αξιολογήσεις µε βάση τα υποβληθέντα στοιχεία δεν καταδείχθηκε ότι υπάρχει πιθανότητα,
υπό τις προτεινόµενες συνθήκες χρήσης, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν fenthion να πληρούν
γενικά τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, ιδίως
σε σχέση µε τις πιθανές επιπτώσεις στα πτηνά.
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(13)

Τυχόν περίοδος χάριτος για την απόσυρση προς καταστροφή, αποθήκευση, διάθεση στην αγορά και χρησιµοποίηση
των υφισταµένων αποθεµάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν fenthion µε την άδεια των κρατών
µελών, θα πρέπει να περιορισθεί σε χρονικό διάστηµα που
δεν υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες, ώστε να επιτραπεί η
χρησιµοποίηση των υφισταµένων αποθεµάτων σε µία το
πολύ ακόµη καλλιεργητική περίοδο.

(14)

Η παρούσα απόφαση δεν προδικάζει οποιαδήποτε ενέργεια
την οποία ενδέχεται να αναλάβει η Επιτροπή σε µεταγενέστερο στάδιο γι' αυτήν τη δραστική ουσία στο πλαίσιο της
οδηγίας 79/117/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 1978, περί απαγορεύσεως της θέσεως σε κυκλοφορία
και της χρησιµοποιήσεως φυτοφαρµακευτικών προϊόντων
που περιέχουν ορισµένες δραστικές ουσίες (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 807/
2003 (2).

(15)

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 ουσία fenthion δεν καταχωρίζεται ως δραστική ουσία στο
παράρτηµα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι:
1. Οι εγκρίσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία περιέχουν
fenthion ανακαλούνται µέχρι τις 11 Αυγούστου 2004.

(10)

Εποµένως, η ουσία fenthion δεν πρέπει να καταχωρισθεί στο
παράρτηµα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

2. Από τις 17 Φεβρουαρίου 2004 δεν χορηγούνται ούτε ανανεώνονται εγκρίσεις για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν
fenthion στα πλαίσια της παρέκκλισης που προβλέπεται στο
άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

(11)

Θα πρέπει να ληφθούν µέτρα προκειµένου να εξασφαλισθεί
πως οι υπάρχουσες εγκρίσεις για φυτοπροστατευτικά
προϊόντα που περιέχουν fenthion έχουν αποσυρθεί εντός
της προβλεπόµενης περιόδου και δεν θα ανανεωθούν, ούτε
θα χορηγηθούν νέες εγκρίσεις για τέτοιου είδους προϊόντα.

3. Σχετικά µε τις χρήσεις που περιλαµβάνονται στη στήλη Β του
παραρτήµατος, τα κράτη µέλη που περιλαµβάνονται στη στήλη
Α είναι δυνατόν να διατηρήσουν σε ισχύ τις εγκρίσεις για
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν fenthion µέχρι τις
30 Ιουνίου 2007 εφόσον:

(12)

Με βάση τις πληροφορίες που υπεβλήθησαν στην Επιτροπή,
φαίνεται πως λόγω της απουσίας αποτελεσµατικών εναλλακτικών προϊόντων για ορισµένες περιορισµένες χρήσεις σε
ορισµένα κράτη µέλη, υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω χρήση
της ενεργού ουσίας έτσι ώστε να επιτραπεί η ανάπτυξη εναλλακτικών προϊόντων. Κατά συνέπεια υπό τις παρούσες
συνθήκες δικαιολογείται η πρόβλεψη, υπό αυστηρές συνθήκες που έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου,
µεγαλύτερης περιόδου για την απόσυρση των υφιστάµενων
εγκρίσεων για περιορισµένες χρήσεις που θεωρούνται ως
απαραίτητες και για τις οποίες δεν φαίνεται να υπάρχουν
προς το παρόν εναλλακτικά προϊόντα για τον έλεγχο επιβλαβών οργανισµών.

α) εξασφαλίσουν πως αυτά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
που παραµένουν στην αγορά, σηµαίνονται µε τρόπο που να
ανταποκρίνεται στις περιορισµένες συνθήκες χρήσης·
β) επιβάλουν όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα περιορισµού των
δυσµενών επιπτώσεων προκειµένου να µειώσουν τους πιθανούς κινδύνους και να εξασφαλίσουν την προστασία της
υγείας των ανθρώπων και των ζώων καθώς και του περιβάλλοντος και
γ) εξασφαλίσουν πως πραγµατοποιείται σοβαρή έρευνα για
εναλλακτικά προϊόντα ή µεθόδους για τις χρήσεις αυτές
ιδίως µέσω προγραµµάτων δράσης.
(1) ΕΕ L 33 της 8.2.1979, σ. 36.
(2) ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 36.
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Τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη πληροφορούν την Επιτροπή το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 σχετικά µε την εφαρµογή της
παρούσας παραγράφου και ιδίως για τις δράσεις που έχουν
αναληφθεί µε βάση τα στοιχεία α) ως γ) και παρέχουν σε ετήσια
βάση εκτιµήσεις για τις ποσότητες της ουσίας fenthion που χρησιµοποιούνται για τις περιορισµένες χρήσεις µε βάση το παρόν
άρθρο.

17.2.2004

β) για τις χρήσεις για τις οποίες η έγκριση πρόκειται να αποσυρθεί
µέχρι τις 30 Ιουνίου 2007, εκπνέει το αργότερο στις 31
∆εκεµβρίου 2007.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Άρθρο 3
Τυχόν περίοδος χάριτος την οποία παραχωρούν τα κράτη µέλη
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 6 της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ θα είναι όσο το δυνατόν σύντοµη και

Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή

α) για τις χρήσεις για τις οποίες η έγκριση πρόκειται να αποσυρθεί
στις 11 Αυγούστου 2004, εκπνέει το αργότερο στις 11 Αυγούστου 2005·

David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κατάλογος των εγκρίσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3
Στήλη Α

Στήλη Β

Κράτος µέλος

Χρήση

Ισπανία

Εφαρµογή δολώµατος σε εσπεριδοειδή και ροδάκινα

Ελλάδα

Εφαρµογή δολώµατος σε ελιές

Ιταλία

Εφαρµογή δολώµατος σε ελιές

Πορτογαλία

Εφαρµογή δολώµατος σε εσπεριδοειδή και ελιές

17.2.2004
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Φεβρουαρίου 2004
σχετικά µε τη µη καταχώριση της ουσίας amitraz στο παράρτηµα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου και την απόσυρση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή τη
δραστική ουσία
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2004) 332]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/141/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92, η Αυστρία, µε την
ιδιότητα του κράτους µέλους που έχει ορισθεί εισηγητής,
υπέβαλε στην Επιτροπή, στις 6 Ιανουαρίου 1998, έκθεση
αξιολόγησης βάσει των πληροφοριών που υποβλήθηκαν από
τους κοινοποιούντες, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος
1 του κανονισµού αυτού.

(5)

Μόλις παρελήφθη η έκθεση του κράτους µέλους εισηγητή,
η Επιτροπή ανέλαβε διαβουλεύσεις µε εµπειρογνώµονες των
κρατών µελών, καθώς επίσης και µε τον κύριο κοινοποιούντα, την Bayer CropScience όπως προβλέπεται στο
άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/
92.

(6)

Η Επιτροπή διοργάνωσε δύο τριµερείς συνεδριάσεις µε τον
κύριο φορέα που υπέβαλε στοιχεία και το κράτος µέλος
εισηγητή για την εν λόγω δραστική ουσία στις 9 Ιουνίου
2000 και στις 21 Μαρτίου 2003.

(7)

Η υποβληθείσα από την Αυστρία έκθεση αξιολόγησης έχει
εξετασθεί από τα κράτη µέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο
της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την
υγεία των ζώων. Η εν λόγω ανασκόπηση οριστικοποιήθηκε
στις 4 Ιουλίου 2003, στην τυποποιηµένη έκθεση ανασκόπησης της Επιτροπής για την ουσία amitraz.

(8)

Από τις διενεργηθείσες αξιολογήσεις µε βάση τα υποβληθέντα στοιχεία δεν κατεδείχθη ότι υπάρχει πιθανότητα,
υπό τις προτεινόµενες συνθήκες χρήσης, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν amitraz να πληρούν
γενικά τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Συγκεκριµένα, το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β) ορίζει
ότι για να αποφασιστεί η καταχώριση µιας δραστικής ουσίας
στο παράρτηµα Ι πρέπει να ληφθεί υπόψη µια αποδεκτή
ηµερήσια λήψη (ADI) για τον άνθρωπο. Για τον καθορισµό
της ADI πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι πιθανές νευρολογικές επιπτώσεις. Οι εν λόγω επιπτώσεις λήφθηκαν επίσης
υπόψη για τον καθορισµό της δόσης αναφοράς οξείας
έκθεσης, δηλαδή της κατ' εκτίµηση ποσότητας της ουσίας η
οποία µπορεί να προσλαµβάνεται σε βραχύ χρονικό διάστηµα χωρίς αξιόλογο κίνδυνο για την υγεία του καταναλωτή.
Για τις προτεινόµενες χρήσεις δεν κατεδείχθη ότι οι καταναλωτές δεν πρέπει να εκτίθενται σε ποσότητα amitraz που
υπερβαίνει τη δόση αναφοράς οξείας έκθεσης. Ο κοινοποιών
κατάρτισε πιθανολογική εκτίµηση κινδύνων. Ας σηµειωθεί
ωστόσο ότι τα κριτήρια ερµηνείας παρόµοιων πιθανολογικών
εκτιµήσεων κινδύνων δεν έχουν ακόµη καθοριστεί αλλά, ενόψει των ενδεχόµενων κινδύνων, δεν ενδείκνυται η αναβολή
της λήψης απόφασης µέχρι να συµφωνηθούν τα εν λόγω
κριτήρια.

(9)

Εποµένως, δεν πρέπει να καταχωρισθεί η amitraz στο
παράρτηµα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου
1991, σχετικά µε τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην
αγορά (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/
119/ΕΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο
του άρθρου 8 παράγραφος 2,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 της Επιτροπής, της 11ης
∆εκεµβρίου 1992, σχετικά µε τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων
εφαρµογής του πρώτου σταδίου του προγράµµατος εργασίας που
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ
του Συµβουλίου σχετικά µε τη διάθεση φυτοπροστατευτικών
προϊόντων στην αγορά (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2266/2000 (4), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3Α στοιχείο β),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ,
προβλέπεται ότι η Επιτροπή εκτελεί πρόγραµµα εργασίας για
την εξέταση των δραστικών ουσιών οι οποίες χρησιµοποιούνται σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα τα οποία κυκλοφορούσαν στην αγορά ήδη στις 25 Ιουλίου 1993. Στον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 θεσπίστηκαν λεπτοµερείς κανόνες για
την εκτέλεση του προγράµµατος αυτού.

(1)

(2)

Στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 933/94 της Επιτροπής, της 27ης
Απριλίου 1994, που αφορά τον καθορισµό των δραστικών
ουσιών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και των εισηγουµένων κρατών µελών για την εφαρµογή του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2230/95 (6), καθορίστηκαν οι
δραστικές ουσίες που πρέπει να αξιολογηθούν στο πλαίσιο
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92, ορίστηκε κράτος
µέλος για να ενεργεί ως εισηγητής σε σχέση µε την αξιολόγηση κάθε ουσίας και ορίστηκαν οι παραγωγοί εκάστης
δραστικής ουσίας οι οποίοι υπέβαλαν εγκαίρως κοινοποίηση.

(3)

H ουσία amitraz είναι µια από τις 89 δραστικές ουσίες που
καθορίστηκαν στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 933/94.

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

230 της
325 της
366 της
259 της
107 της
225 της

19.8.1991, σ. 1.
12.12.2003, σ. 41.
15.12.1992, σ. 10.
13.10.2000, σ. 27.
28.4.1994, σ. 8.
22.9.1995, σ. 1.
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(10)

Πρέπει να ληφθούν µέτρα για να εξασφαλιστεί ότι οι υφιστάµενες εγκρίσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων που
περιέχουν amitraz αποσύρονται εντός της καθορισµένης
περιόδου και δεν ανανεώνονται καθώς και ότι δεν χορηγούνται νέες εγκρίσεις για τα εν λόγω προϊόντα.

(11)

Με βάση τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή
φαίνεται ότι λόγω της απουσίας αποτελεσµατικών εναλλακτικών προϊόντων για ορισµένες περιορισµένες χρήσεις σε
ορισµένα κράτη µέλη, υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω χρήση
της δραστικής ουσίας έτσι ώστε να επιτραπεί η ανάπτυξη
εναλλακτικών προϊόντων. Κατά συνέπεια υπό τις παρούσες
συνθήκες δικαιολογείται η πρόβλεψη, υπό αυστηρούς όρους
που έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου,
µεγαλύτερης περιόδου για την απόσυρση των υφιστάµενων
εγκρίσεων για περιορισµένες χρήσεις που θεωρούνται ως
απαραίτητες και για τις οποίες δεν φαίνεται να υπάρχουν
προς το παρόν εναλλακτικά προϊόντα για τον έλεγχο επιβλαβών οργανισµών.

(12)

Τυχόν περίοδος χάριτος για την επιτρεπόµενη από τα κράτη
µέλη απόσυρση προς καταστροφή, αποθήκευση, διάθεση
στην αγορά και χρησιµοποίηση των υφισταµένων αποθεµάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν amitraz,
θα πρέπει να περιορισθεί σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες, ώστε να επιτραπεί η χρησιµοποίηση των υφισταµένων αποθεµάτων σε µία το πολύ ακόµη
καλλιεργητική περίοδο.

(13)

(14)

Η παρούσα απόφαση δεν προδικάζει οποιαδήποτε ενέργεια
την οποία ενδέχεται να αναλάβει η Επιτροπή σε µεταγενέστερο στάδιο γι' αυτή τη δραστική ουσία στο πλαίσιο της
οδηγίας 79/117/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 1978, περί απαγορεύσεως της θέσεως σε κυκλοφορία
και της χρησιµοποιήσεως φυτοφαρµακευτικών προϊόντων
που περιέχουν ορισµένες δραστικές ουσίες (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 807/
2003 (2).
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

17.2.2004

2. Από τις 17 Φεβρουαρίου 2004 δεν χορηγούνται ούτε ανανεώνονται εγκρίσεις για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν
amitraz στα πλαίσια της παρέκκλισης που προβλέπεται στο
άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.
3. Σχετικά µε τις χρήσεις που περιλαµβάνονται στη στήλη Β του
παραρτήµατος, τα κράτη µέλη που περιλαµβάνονται στη στήλη
Α είναι δυνατόν να διατηρήσουν σε ισχύ τις εγκρίσεις για
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν amitraz µέχρι τις
30 Ιουνίου 2007 εφόσον:
α) εξασφαλίσουν πως αυτά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
που παραµένουν στην αγορά, σηµαίνονται µε τρόπο που να
ανταποκρίνεται στις περιορισµένες συνθήκες χρήσης·
β) επιβάλουν όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα περιορισµού των
δυσµενών συνεπειών προκειµένου να µειώσουν τους πιθανούς
κινδύνους και να εξασφαλίσουν την προστασία της υγείας
των ανθρώπων και των ζώων καθώς και του περιβάλλοντος
και
γ) εξασφαλίσουν πως πραγµατοποιείται σοβαρή έρευνα για
εναλλακτικά προϊόντα ή µεθόδους για τις χρήσεις αυτές
ιδίως µέσω προγραµµάτων δράσης.
Τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη πληροφορούν την Επιτροπή το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 σχετικά µε την εφαρµογή της
παρούσας παραγράφου και ιδίως για τις δράσεις που έχουν
αναληφθεί µε βάση τα στοιχεία α) έως γ) και παρέχουν σε ετήσια
βάση εκτιµήσεις για τις ποσότητες της ουσίας amitraz που χρησιµοποιούνται για βασικές χρήσεις σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.
Άρθρο 3
Τυχόν περίοδος χάριτος την οποία παραχωρούν τα κράτη µέλη
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 6 της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ θα είναι όσο το δυνατόν σύντοµη και
α) για τις χρήσεις για τις οποίες η έγκριση πρόκειται να αποσυρθεί
στις 12 Αυγούστου 2004, εκπνέει το αργότερο στις 12 Αυγούστου 2005·
β) για τις χρήσεις για τις οποίες η έγκριση πρόκειται να αποσυρθεί
µέχρι τις 30 Ιουνίου 2007, εκπνέει το αργότερο στις 31
∆εκεµβρίου 2007.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Η ουσία amitraz δεν καταχωρίζεται ως δραστική ουσία στο
παράρτηµα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.
Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι:
1. Οι εγκρίσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία περιέχουν
amitraz ανακαλούνται µέχρι τις 12 Αυγούστου 2004.

(1) ΕΕ L 33 της 8.2.1979, σ. 36.
(2) ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 36.

Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κατάλογος των εγκρίσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3
Στήλη Α

Στήλη Β

Κράτος µέλος

Χρήση

Ελλάδα

Βαµβάκι

Κάτω Χώρες

Φυτώρια δένδρων, φράουλες (µόνο πολλαπλασιαστικό υλικό),
αχλαδιές µετά τη συγκοµιδή

Ηνωµένο Βασίλειο

Αχλαδιές µετά τη συγκοµιδή

Πορτογαλία

Αχλαδιές µετά τη συγκοµιδή
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Φεβρουαρίου 2004
για την κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση για τη λειτουργία ορισµένων κοινοτικών εργαστηρίων αναφοράς στον κτηνιατρικό υγειονοµικό τοµέα (υπολείµµατα) για το έτος 2004
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2004) 334]
(Τα κείµενα στη γερµανική, γαλλική, ιταλική και ολλανδική γλώσσα είναι τα µόνα αυθεντικά)

(2004/142/ΕΚ)
(6)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 156/2004 της Επιτροπής (7) θεσπίζει διατάξεις για τη χρηµατοδοτική ενίσχυση των κοινοτικών
εργαστηρίων αναφοράς βάσει του άρθρου 28 της απόφασης
90/424/ΕΟΚ.

την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1990, σχετικά µε ορισµένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τοµέα (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/
2003 (2), και ιδίως το άρθρο 28 παράγραφος 2,

(7)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης κτηνιατρικής επιτροπής,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

Θα πρέπει να καταβληθεί κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση
στα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς τα οποία ορίστηκαν
από την Κοινότητα για να την υποβοηθούν στην εκτέλεση
των αρµοδιοτήτων και των καθηκόντων που αναφέρονται
στην οδηγία 96/23/EΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου
1996, περί της λήψης µέτρων ελέγχου για ορισµένες ουσίες
και τα υπολείµµατά τους σε ζώντα ζώα και στα προϊόντα
τους (3).

(1)

Η κοινοτική εισφορά θα πρέπει να χορηγηθεί εφόσον υλοποιηθούν αποτελεσµατικά οι ενέργειες που σχεδιάζονται και
υποβληθούν εκ µέρους των αρχών όλες οι απαραίτητες
πληροφορίες εντός των καθοριζόµενων χρονικών ορίων.

(2)

Λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση του κοινοτικού
εργαστηρίου αναφοράς της Ρώµης και του γεγονότος ότι
δεν έχει διαπιστευθεί, όπως απαιτείται από την οδηγία 93/
99/ΕΚ του Συµβουλίου (4) και από την απόφαση 98/179/ΕΚ
της Επιτροπής (5), η κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση για
το συγκεκριµένο εργαστήριο θα πρέπει να χορηγηθεί µόνο
µετά τη διαπίστευση. Η χρηµατοδοτική ενίσχυση θα είναι
ανάλογη του προγράµµατος εργασίας το οποίο µπορεί να
ολοκληρωθεί κατά την περίοδο που αποµένει από το 2004.

(3)

(4)

Θα πρέπει να χορηγηθεί επίσης πρόσθετη χρηµατοδοτική
ενίσχυση για τη διοργάνωση εργαστηρίων στον τοµέα αρµοδιότητας των κοινοτικών εργαστηρίων αναφοράς.

(5)

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του Συµβουλίου (6), κτηνιατρικά και
φυτοϋγειονοµικά µέτρα που αναλαµβάνονται σύµφωνα µε
τους κοινοτικούς κανόνες χρηµατοδοτούνται από το τµήµα
Εγγυήσεων του Eυρωπαïκού Γεωργικού Tαµείου Προσανατολισµού και Eγγυήσεων. Για σκοπούς δηµοσιονοµικού ελέγχου εφαρµόζονται τα άρθρα 8 και 9 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1258/1999.

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

224 της 18.8.1990, σ. 19.
122 της 16.5.2003, σ. 1.
125 της 23.5.1996, σ. 10.
290 της 24.11.1993, σ. 14.
65 της 5.3.1998, σ. 31.
160 της 26.6.1999, σ. 103.

Άρθρο 1
1. Η Κοινότητα χορηγεί χρηµατοδοτική ενίσχυση στις Κάτω
Χώρες για τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που αναφέρονται
στο παράρτηµα V κεφάλαιο 2 της οδηγίας 96/23/EΚ και τα οποία
πρέπει να εκπληρώσει το Rijksinstituut voor de Volksgezondheid
en Milieuhygiëne στο Bilthoven, Κάτω Χώρες, για την ανίχνευση
υπολειµµάτων ορισµένων ουσιών.
2. Η κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 θα ανέλθει σε 415 000 ευρώ κατ' ανώτατο όριο για
την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004.
3. Η πρόσθετη κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση για τη
διοργάνωση ενός τεχνικού εργαστηρίου θα ανέλθει σε 30 000
ευρώ κατ' ανώτατο ποσό.

Άρθρο 2
1. Η Κοινότητα χορηγεί χρηµατοδοτική ενίσχυση στη Γαλλία για
τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που αναφέρονται στο παράρτηµα V κεφάλαιο 2 της οδηγίας 96/23/EΚ και τα οποία πρέπει να
εκπληρώσει το Laboratoire d'études et de recherches sur les
médicaments vétérinaires et les désinfectants de L'Agence Française de Sécurité Sanitaire des aliments (πρώην Laboratoire des
médicaments vétérinaires) στη Fougères, για την ανίχνευση υπολειµµάτων ορισµένων ουσιών.
2. Η κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 θα ανέλθει σε 415 000 ευρώ κατ' ανώτατο όριο, για
την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004.
3. Η πρόσθετη κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση για τη
διοργάνωση ενός τεχνικού εργαστηρίου θα ανέλθει σε 36 000
ευρώ κατ' ανώτατο ποσό.
(7) ΕΕ L 27 της 30.1.2004, σ. 5.
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Άρθρο 3
1.
Η Κοινότητα χορηγεί χρηµατοδοτική ενίσχυση στη Γερµανία
για τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που αναφέρονται στο
παράρτηµα V κεφάλαιο 2 της οδηγίας 96/23/EΚ και τα οποία
πρέπει να εκπληρώσει το Bundesamt für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit (πρώην Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin) στο Βερολίνο,
Γερµανία, για την ανίχνευση υπολειµµάτων ορισµένων ουσιών.
2.
Η κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 θα ανέλθει σε 415 000 ευρώ κατ' ανώτατο όριο, για
την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004.
3.
Η πρόσθετη κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση για τη
διοργάνωση ενός τεχνικού εργαστηρίου θα ανέλθει σε 30 000
ευρώ κατ' ανώτατο ποσό.
Άρθρο 4
1.
Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4 κατωτέρω, η Κοινότητα χορηγεί χρηµατοδοτική ενίσχυση στην Ιταλία για τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που αναφέρονται στο παράρτηµα V
κεφάλαιο 2 της οδηγίας 96/23/EΚ και τα οποία πρέπει να
εκπληρώσει το Istituto Superiore di Sanità στη Ρώµη, Ιταλία, για
την ανίχνευση υπολειµµάτων ορισµένων ουσιών.
2.
Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4 κατωτέρω, η κοινοτική
χρηµατοδοτική ενίσχυση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 θα
ανέλθει σε 415 000 ευρώ κατ' ανώτατο όριο, για την περίοδο από
την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004.
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3. Η πρόσθετη κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση για τη
διοργάνωση ενός τεχνικού εργαστηρίου θα ανέλθει σε 34 000
ευρώ κατ' ανώτατο ποσό.
4. Η κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση θα ξεκινήσει κατά την
ηµεροµηνία της διαπίστευσης του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/99/ΕΚ και της
απόφασης 98/179/ΕΚ. Το ποσό που θα χορηγηθεί θα είναι
ανάλογο του προγράµµατος εργασίας το οποίο µπορεί να ολοκληρωθεί κατά την περίοδο που αποµένει από το 2004, σε συµφωνία
µε την Επιτροπή.
Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία
της Γερµανίας, στη Γαλλική ∆ηµοκρατία, στην Ιταλική ∆ηµοκρατία
και στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών.

Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 13ης Φεβρουαρίου 2004
περί αναθέσεως, σε εκτελεστικούς φορείς, της διαχείρισης της κοινοτικής ενίσχυσης για προενταξιακά
µέτρα, στους τοµείς της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης, τα οποία εφαρµόζονται στη ∆ηµοκρατία της Εσθονίας κατά την προενταξιακή περίοδο
(2004/143/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Με βάση µια κατά περίπτωση ανάλυση της ικανότητας διαχείρισης εθνικών και τοµεακών προγραµµάτων/έργων, των
διαδικασιών δηµοσιονοµικού ελέγχου και των δοµών όσον
αφορά τα δηµόσια οικονοµικά, όπως προβλέπεται στο άρθρο
12 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1266/1999,
η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση 2001/461/ΕΚ, της 15ης
Ιουνίου 2001, για την ανάθεση, σε εκτελεστικούς φορείς,
της διαχείρισης της κοινοτικής ενίσχυσης για τα προενταξιακά µέτρα, στους τοµείς της γεωργίας και της αγροτικής
ανάπτυξης, τα οποία εφαρµόζονται στη ∆ηµοκρατία της
Εσθονίας κατά την προενταξιακή περίοδο (4) όσον αφορά
ορισµένα µέτρα που προβλέπονται στο Sapard.

(5)

Έκτοτε η Επιτροπή προέβη σε περαιτέρω ανάλυση, σύµφωνα
µε το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1266/1999, όσον αφορά το µέτρο 6 «Αναµόρφωση και
ανάπτυξη χωριών» (που εφεξής καλείται «µέτρο 6») όπως
προβλέπεται στο Sapard. Η Επιτροπή θεωρεί ότι, όσον
αφορά επίσης τα µέτρα αυτά, η ∆ηµοκρατία της Εσθονίας
πληροί τις διατάξεις των άρθρων 4 έως 6 και του παραρτήµατος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2222/2000 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2000, σχετικά µε τον καθορισµό
των χρηµατοδοτικών κανόνων για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1268/1999 του Συµβουλίου για την κοινοτική στήριξη για τα προενταξιακά µέτρα που αφορούν τη
γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη σε υποψήφιες χώρες
της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης κατά την προενταξιακή περίοδο (5) καθώς και τους ελάχιστους όρους που
περιλαµβάνονται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1266/1999.

(6)

Είναι, εποµένως, σκόπιµο να αρθεί η απαίτηση της εκ των
προτέρων έγκρισης που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1266/1999 και να
ανατεθεί, όσον αφορά το µέτρο 6, στο συµβούλιο γεωργικών µητρώων και πληροφόρησης και στο εθνικό ταµείο
της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας η διαχείριση της ενίσχυσης
σε αποκεντρωµένη βάση.

(7)

Επειδή όµως οι έλεγχοι που διεξήγαγε η Επιτροπή για το
µέτρο 6 βασίζονται σε ένα σύστηµα το οποίο δεν λειτουργεί
ακόµη πλήρως όσον αφορά όλα τα σχετικά στοιχεία, ενδείκνυται να ανατεθεί η διαχείριση του προγράµµατος Sapard
στο συµβούλιο γεωργικών µητρώων και πληροφόρησης και
στο εθνικό ταµείο, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 2
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2222/2000, σε προσωρινή βάση.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1266/1999 του Συµβουλίου, της 21ης
Ιουνίου 1999, σχετικά µε το συντονισµό της βοήθειας προς τις
υποψήφιες χώρες στο πλαίσιο της προενταξιακής στρατηγικής και
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89 (1), και
ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 2,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1268/1999 του Συµβουλίου, της 21ης
Ιουνίου 1999, σχετικά µε την κοινοτική στήριξη για τα προενταξιακά µέτρα που αφορούν τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη
στις υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης κατά
την προενταξιακή περίοδο (2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφοι 5
και 6,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το ειδικό πρόγραµµα ένταξης για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη για τη ∆ηµοκρατία της Εσθονίας (που εφεξής
καλείται «Sapard») εγκρίθηκε µε την απόφαση της Επιτροπής
της 17ης Νοεµβρίου 2000 (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση της Επιτροπής της 19ης ∆εκεµβρίου
2002 σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1268/1999.

(2)

Η κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας και η Επιτροπή,
ενεργώντας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υπέγραψαν στις 25 Ιανουαρίου 2001 την πολυετή χρηµατοδοτική συµφωνία η οποία θεσπίζει το τεχνικό, νοµικό και
διοικητικό πλαίσιο για την εκτέλεση του προγράµµατος
Sapard, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την ετήσια
χρηµατοδοτική συµφωνία για το 2003, η οποία υπεγράφη
στις 9 ∆εκεµβρίου 2003 και άρχισε να ισχύει στις 11
∆εκεµβρίου 2003.

(3)

Για την υλοποίηση ορισµένων µέτρων που καθορίζονται στο
Sapard ορίστηκε από την αρµόδια αρχή της ∆ηµοκρατίας
της Εσθονίας ένας οργανισµός Sapard, στο πλαίσιο του
συµβουλίου γεωργικών µητρώων και πληροφόρησης. Το
Υπουργείο Οικονοµικών, εθνικό ταµείο, έχει οριστεί για τα
χρηµατοοικονοµικά καθήκοντα που πρόκειται να ασκήσει
στο πλαίσιο της υλοποίησης του Sapard.

(1) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 68.
(2) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 87· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 696/2003 (ΕΕ L 99 της
17.4.2003, σ. 24).
3
( ) C(2000) 3321 τελικό.

(4) ΕΕ L 162 της 19.6.2001, σ. 19.
(5) ΕΕ L 253 της 7.10.2000, σ. 5· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 188/2003 (ΕΕ L 27 της 1.2.2003,
σ. 14).

17.2.2004
(8)

(9)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Η πλήρης ανάθεση της διαχείρισης του Sapard προβλέπεται
µόνο εφόσον θα έχουν διεξαχθεί επιπλέον έλεγχοι, για να
διασφαλιστεί ότι το σύστηµα λειτουργεί ικανοποιητικά και
θα έχουν εφαρµοστεί οι συστάσεις που ενδέχεται να εκδώσει
η Επιτροπή όσον αφορά την ανάθεση της διαχείρισης της
ενίσχυσης στο συµβούλιο γεωργικών µητρώων και πληροφόρησης και στο εθνικό ταµείο.
Στις 16 Οκτωβρίου 2003 οι εσθονικές αρχές υπέβαλαν πρόταση σχετικά µε τους κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών
σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 του τµήµατος Β της
πολυετούς χρηµατοδοτικής συµφωνίας. Η Επιτροπή καλείται
να λάβει απόφαση επί του θέµατος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Αίρεται η απαίτηση της εκ των προτέρων έγκρισης, εκ µέρους της
Επιτροπής, της επιλογής των έργων και της σύναψης της σύµβασης
για το µέτρο 6 από τη ∆ηµοκρατία της Εσθονίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1266/
1999.
Άρθρο 2
Η διαχείριση του προγράµµατος Sapard ανατίθεται σε προσωρινή
βάση:
1. στο συµβούλιο γεωργικών µητρώων και πληροφόρησης στα
πλαίσια του ρόλου του ως οργανισµού Sapard της ∆ηµοκρατίας
της Εσθονίας, στη διεύθυνση Narva mnt. 3, EE — 51009
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Tartu, για την υλοποίηση του µέτρου 6 του Sapard όπως
καθορίζεται στο πρόγραµµα για τη γεωργία και την αγροτική
ανάπτυξη, το οποίο εγκρίθηκε µε την ανωτέρω αναφερόµενη
απόφαση της Επιτροπής, και
2. στο εθνικό ταµείο του Υπουργείου Οικονοµικών της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας, στη διεύθυνση 1, Suur-Ameerika, EE —
15006 Tallinn, για τα χρηµατοοικονοµικά καθήκοντα που πρόκειται να ασκήσει στο πλαίσιο της υλοποίησης του Sapard για
το µέτρο 6 για τη ∆ηµοκρατία της Εσθονίας.
Άρθρο 3
Με την επιφύλαξη ενδεχόµενων αποφάσεων για τη χορήγηση ενίσχυσης σε µεµονωµένους δικαιούχους στα πλαίσια του προγράµµατος Sapard, όσον αφορά το µέτρο 6 εφαρµόζονται οι κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών τους οποίους πρότεινε η ∆ηµοκρατία της
Εσθονίας µε το εγχειρίδιο διαχείρισης που απέστειλε στην Επιτροπή
στις 16 Οκτωβρίου 2003 και που πρωτοκολλήθηκε στην Επιτροπή
µε τον αριθµό AGR A/34972.

Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

