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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 280/2004/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 11ης Φεβρουαρίου 2004
για µηχανισµό παρακολούθησης των εκποµπών αερίων που συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου
στην Κοινότητα και εφαρµογής του πρωτοκόλλου του Κιότο
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(3)

Η UNFCCC δεσµεύει την Κοινότητα και τα κράτη µέλη της
να αναπτύξουν, να ενηµερώνουν περιοδικά, να δηµοσιεύουν
και να αναφέρουν στη διάσκεψη των µερών τις εθνικές απογραφές για τις ανθρωπογενείς εκποµπές ανά πηγή εκποµπής
καθώς και τις δεσµεύσεις ανά δεξαµενή παγίδευσης όλων
των αερίων που συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου και τα οποία δεν ελέγχονται από το πρωτόκολλο του
Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα
του όζοντος (εφεξής «αέρια του θερµοκηπίου»), χρησιµοποιώντας συγκρίσιµες µεθοδολογίες οι οποίες έχουν εγκριθεί
από τη διάσκεψη των µερών.

(4)

Απαιτείται η ενδελεχής παρακολούθηση και τακτική αξιολόγηση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στην Κοινότητα. Απαιτείται επιπλέον η έγκαιρη ανάλυση των µέτρων
που λαµβάνουν η Κοινότητα και τα κράτη µέλη της στον
τοµέα της πολιτικής των κλιµατικών µεταβολών.

(5)

Η ακρίβεια στην υποβολή εκθέσεων σε πρώιµο στάδιο, στο
πλαίσιο της παρούσας απόφασης, θα καταστήσει δυνατό τον
έγκαιρο καθορισµό των επιπέδων εκποµπής σύµφωνα µε την
απόφαση 2002/358/ΕΚ του Συµβουλίου, της 25ης Απριλίου 2002, για την έγκριση, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύµβασηπλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για τις κλιµατικές µεταβολές
και την από κοινού τήρηση των σχετικών δεσµεύσεων (5) και,
κατά συνέπεια, θα καταστήσει δυνατή την έγκαιρη θεµελίωση
επιλεξιµότητας για συµµετοχή στους ευέλικτους µηχανισµούς του πρωτοκόλλου του Κιότο.

(6)

Η UNFCCC δεσµεύει όλα τα µέρη να διαµορφώνουν, να
εφαρµόζουν, να δηµοσιεύουν και να ενηµερώνουν, σε τακτά
χρονικά διαστήµατα, εθνικά και, κατά περίπτωση, περιφερειακά προγράµµατα µέτρων για τον περιορισµό της
αλλαγής του κλίµατος, αντιµετωπίζοντας το θέµα των ανθρωπογενών εκποµπών ανά πηγή και των δεσµεύσεων ανά
δεξαµενή παγίδευσης για όλα τα αέρια του θερµοκηπίου.

(7)

Το πρωτόκολλο του Κιότο της UNFCCC εγκρίθηκε µε την
απόφαση 2002/358/ΕΚ. Το άρθρο 3 παράγραφος 2 του
πρωτοκόλλου του Κιότο απαιτεί από τα µέρη του που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι της UNFCCC να επιτύχουν
έως το 2005 απτές προόδους σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση
των υποχρεώσεών τους δυνάµει του πρωτοκόλλου.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ιδίως το
άρθρο 175 παράγραφος 1,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Η απόφαση 93/389/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1993, για ένα µηχανισµό παρακολούθησης των
εκποµπών CO2 και άλλων αερίων που συµβάλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου µέσα στην Κοινότητα (3) καθιέρωσε
µηχανισµό για την παρακολούθηση των ανθρωπογενών
εκποµπών αερίων που επιτείνουν το φαινόµενο του θερµοκηπίου και την αξιολόγηση της προόδου σε ό,τι αφορά την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων για τις εν λόγω εκποµπές.
Kρίνεται σκόπιµο να αντικατασταθεί η απόφαση αυτή για να
ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο και για
λόγους σαφήνειας.
Ο τελικός στόχος της σύµβασης-πλαίσιο των Ηνωµένων
Εθνών για τις κλιµατικές µεταβολές (UNFCCC), η οποία
εγκρίθηκε µε την απόφαση 94/69/ΕΚ του Συµβουλίου (4),
είναι να επιτευχθεί η σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων
των αερίων που συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα σε επίπεδα που αποκλείουν επικίνδυνες ανθρωπογενείς παρεµβάσεις στο κλιµατικό σύστηµα.

( ) ΕΕ C 234 της 30.9.2003, σ. 51.
(2) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2003 (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της 26ης Ιανουαρίου 2004.
(3) ΕΕ L 167 της 9.7.1993, σ. 31· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).
4
( ) ΕΕ L 33 της 7.2.1994, σ. 11.
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(5) ΕΕ L 130 της 15.5.2002, σ. 1.
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(10)

(11)

(12)
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Σύµφωνα µε το µέρος ΙΙ τµήµα Α του παραρτήµατος της
απόφασης 19/CP.7 της διάσκεψης των µερών, έκαστο των
µερών του πρωτοκόλλου του Κιότο που περιλαµβάνεται στο
παράρτηµα Ι της UNFCCC καλείται να καθιερώσει και να
διατηρεί εθνικό µητρώο ώστε να εξασφαλίζεται η ακριβής
λογιστική παρακολούθηση της έκδοσης, διατήρησης, µεταφοράς, κατάργησης και απόσυρσης των µονάδων µείωσης
των εκποµπών, των πιστοποιηµένων µειώσεων των εκποµπών,
των καταλογισµένων ποσοτικών µονάδων και των µονάδων
εξάλειψης.

19.2.2004

που απορρέουν από το πρωτόκολλο του Κιότο κατά τα οριζόµενα στις πολιτικές συµφωνίες και τις νοµικές αποφάσεις
που ελήφθησαν κατά την έβδοµη διάσκεψη των µερών της
UNFCCC στο Μαρακές, εφεξής «συµφωνίες του Μαρακές».

(14)

Σύµφωνα µε την απόφαση 19/CP.7, κάθε µονάδα µείωσης
των εκποµπών, των πιστοποιηµένων µειώσεων των εκποµπών,
των καταλογισµένων ποσοτικών µονάδων και των µονάδων
εξάλειψης θα πρέπει να εγγράφεται µόνο σε ένα λογαριασµό
σε κάθε δεδοµένη στιγµή.

Η Κοινότητα και τα κράτη µέλη είναι όλα µέρη της
UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο και, ως εκ
τούτου, έκαστος υπεύθυνος για την υποβολή στοιχείων, τον
καθορισµό και τον υπολογισµό των καταλογισµένων ποσοτικών µονάδων τους και για τη θεµελίωση και τη διατήρηση
της επιλεξιµότητάς τους για συµµετοχή στους µηχανισµούς
του πρωτοκόλλου του Κιότο.

(15)

Το µητρώο της Κοινότητας µπορεί να χρησιµοποιείται για
µονάδες µείωσης των εκποµπών και πιστοποιηµένες µειώσεις
των εκποµπών, από έργα που χρηµατοδοτεί η Κοινότητα,
εξασφαλίζοντας τοιουτοτρόπως κίνητρο για την ανάληψη
δράσης εκ µέρους της Κοινότητας σε τρίτες χώρες µε στόχο
την αντιµετώπιση της αλλαγής του κλίµατος σε ευρύτερη
κλίµακα, και µπορεί να διατηρείται σε ένα ενοποιηµένο
σύστηµα µαζί µε τα µητρώα των κρατών µελών.

Σύµφωνα µε την απόφαση 19/CP.7, κάθε µέρος που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα Ι της UNFCCC θα πρέπει να
εκδίδει ποσότητα καταλογισµένων ποσοτικών µονάδων ισοδύναµη µε τις ποσοτικές µονάδες που του έχουν καταλογισθεί στο εθνικό του µητρώο και η οποία αντιστοιχεί στα
επίπεδα εκποµπών που προσδιορίζονται σύµφωνα µε την
απόφαση 2002/358/ΕΚ και το πρωτόκολλο του Κιότο.

(16)

Σύµφωνα µε την απόφαση 2002/358/ΕΚ, η Κοινότητα δεν
εκδίδει καταλογισµένες ποσοτικές µονάδες.

(17)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος συνδράµει, κατά
περίπτωση, την Επιτροπή, στις δραστηριότητες παρακολούθησης, και ιδίως στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήµατος
απογραφής, καθώς και στην ανάλυση, από την Επιτροπή,
της προόδου σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων στο πλαίσιο της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του
Κιότο.

(18)

Η Κοινότητα και τα κράτη µέλη έχουν την υποχρέωση, δυνάµει της απόφασης 2002/358/ΕΚ, να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα, προκειµένου να συµµορφώνονται προς τα
επίπεδα εκποµπών τους που καθορίζονται σύµφωνα µε την
εν λόγω απόφαση. Οι διατάξεις που ορίζονται για τη χρήση
των µονάδων µείωσης των εκποµπών και των πιστοποιηµένων
µειώσεων των εκποµπών που εγγράφονται στο µητρώο της
Κοινότητας θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τα καθήκοντα
των κρατών µελών όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχουν σύµφωνα µε την απόφαση 2002/
358/ΕΚ.

Με βάση τον ρόλο που διαδραµατίζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος στην κατάρτιση της ετήσιας κοινοτικής
απογραφής, θα ήταν σκόπιµο για τα κράτη µέλη να οργανώσουν τα δικά τους εθνικά συστήµατα κατά τέτοιον τρόπο
ώστε να διευκολύνεται το έργο του Οργανισµού.

(19)

Η Κοινότητα και τα κράτη µέλη της έκαναν χρήση του
άρθρου 4 του πρωτοκόλλου του Κιότο, το οποίο επιτρέπει
στα µέρη του πρωτοκόλλου να ανταποκρίνονται από κοινού
στις δεσµεύσεις που έχουν αναλάβει όσον αφορά στον
περιορισµό και τη µείωση των εκποµπών. Ως εκ τούτου,
κρίνεται σκόπιµο να προβλεφθεί η αποτελεσµατική συνεργασία και ο συντονισµός όσον αφορά τις υποχρεώσεις στο
πλαίσιο της παρούσας απόφασης, µεταξύ άλλων, κατά την
εκπόνηση της κοινοτικής απογραφής δεδοµένων για τα αέρια
του θερµοκηπίου, την αξιολόγηση της προόδου, την προετοιµασία των εκθέσεων, καθώς και τις διαδικασίες εξέτασης
και συµµόρφωσης που επιτρέπουν στην Επιτροπή να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της περί υποβολής προτάσεων

∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης, ήτοι η
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η Κοινότητα
δυνάµει του πρωτοκόλλου του Κιότο, ιδίως σε ό,τι αφορά
τις αντιστοίχως προβλεπόµενες απαιτήσεις περί παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, δεν µπορούν, ως εκ της
φύσεώς τους, να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη
και µπορούν, συνεπώς, να επιτευχθούν καλλίτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα
µε την αρχή της επικουρικότητας, η οποία ορίζεται στο
άρθρο 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, η οποία επίσης ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, η
παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την
επίτευξη των στόχων αυτών.

(20)

Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,
για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1),

Η αγορά και η χρήση µονάδων µείωσης των εκποµπών και
πιστοποιηµένων µειώσεων των εκποµπών από την Κοινότητα
θα πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο περαιτέρω διατάξεων,
προς έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής.

(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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3. Τα κράτη µέλη θέτουν στη διάθεση του κοινού τα εθνικά
προγράµµατα και τις ενηµερώσεις τους και, εντός τριών µηνών από
τη θέσπισή τους, ενηµερώνουν την Επιτροπή.
Στις επόµενες συνεδριάσεις της επιτροπής που αναφέρεται στο
άρθρο 9 παράγραφος 1, η Επιτροπή ενηµερώνει τα κράτη µέλη για
τα εν λόγω εθνικά προγράµµατα και τις ενηµερώσεις που έχει
λάβει.

Η παρούσα απόφαση καθιερώνει µηχανισµό για:
α) την παρακολούθηση όλων των ανθρωπογενών εκποµπών ανά
πηγές και των δεσµεύσεων ανά δεξαµενές παγίδευσης αερίων
του θερµοκηπίου που δεν ελέγχονται από το πρωτόκολλο του
Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του
όζοντος στα κράτη µέλη·
β) την αξιολόγηση της προόδου σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων σχετικά µε τις ως άνω εκποµπές ανά πηγή και τις
δεσµεύσεις ανά δεξαµενή παγίδευσης·
γ) την εφαρµογή της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο,
ιδίως σε ό,τι αφορά τα εθνικά προγράµµατα, τις απογραφές των
αερίων του θερµοκηπίου, τα εθνικά συστήµατα και τα µητρώα
της Κοινότητας και των κρατών µελών της και των σχετικών διαδικασιών στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο και

Άρθρο 3
Υποβολή εκθέσεων από τα κράτη µέλη
1. Για την αξιολόγηση της συντελεσθείσας προόδου και προκειµένου να καταστεί δυνατή η προετοιµασία ετήσιων εκθέσεων από
την Κοινότητα, σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάµει
της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο, τα κράτη µέλη
εκπονούν και υποβάλλουν εκθέσεις στην Επιτροπή έως τις 15
Ιανουαρίου έκαστου έτους (έτος Χ), σχετικά µε:

δ) την εξασφάλιση της έγκαιρης υποβολής, της πληρότητας, της
ακρίβειας, της συνέπειας, της συγκρισιµότητας και της διαφάνειας των εκθέσεων της Κοινότητας και των κρατών µελών της
στη γραµµατεία της UNFCCC.

α) τις ανθρωπογενείς εκποµπές των αερίων του θερµοκηπίου που
απαριθµούνται στο παράρτηµα Α του πρωτοκόλλου του Κιότο
[διοξείδιο του άνθρακα (CO2), µεθάνιο (CH4), οξείδιο του
αζώτου (N2O), υδροφθοράνθρακες (HFCs), υπερφθοράνθρακες
(PFCs) και εξαφθοριούχο θείο (SF6)] κατά το προτελευταίο
έτος (έτος X-2)·

Άρθρο 2

β) τα προσωρινά δεδοµένα για τις εκποµπές τους µονοξειδίου του
άνθρακα (CO), διοξειδίου του θείου (SO2), οξειδίου του
αζώτου (NOx) και πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) κατά το
προτελευταίο έτος (έτος X-2), από κοινού µε τα τελικά
δεδοµένα για το έτος που προηγείται κατά τρία έτη του τελευταίου (έτος X-3)·

Εθνικά και κοινοτικά προγράµµατα
1.
Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή διαµορφώνουν και εφαρµόζουν εθνικά προγράµµατα και ένα κοινοτικό πρόγραµµα, αντιστοίχως, ώστε να συµβάλλουν:
α) στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Κοινότητας και των
κρατών µελών της για τον περιορισµό ή/και τη µείωση όλων των
εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου βάσει της UNFCCC και
του πρωτοκόλλου του Κιότο και
β) στη διαφανή και ακριβή παρακολούθηση της συντελούµενης και
προβλεπόµενης προόδου των κρατών µελών, συµπεριλαµβανόµενης της συµβολής των κοινοτικών µέτρων, σε ό,τι αφορά την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Κοινότητας και των κρατών
µελών της που αφορούν τον περιορισµό ή/και τη µείωση όλων
των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, δυνάµει της UNFCCC
και του πρωτοκόλλου του Κιότο.
Τα εν λόγω προγράµµατα περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και ενηµερώνονται δεόντως.
2.
Για τον σκοπό αυτό, η χρήση της κοινής εφαρµογής, του
µηχανισµού για την καθαρή ανάπτυξη και τη διεθνή ανταλλαγή
ποσοστώσεων εκποµπών, πρέπει να είναι συµπληρωµατική σε σχέση
µε την εσωτερική δράση, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του
πρωτοκόλλου του Κιότο και των συµφωνιών του Μαρακές.

γ) τις ανθρωπογενείς εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου από
πηγές και δεσµεύσεις διοξειδίου του άνθρακα από τις δεξαµενές
παγίδευσης λόγω χρήσης γης, αλλαγής της χρήσης γης και της
δασοκοµίας κατά το προτελευταίο έτος (έτος X-2)·
δ) τις πληροφορίες που σχετίζονται µε τη λογιστική παρακολούθηση των εκποµπών και των εξαλείψεων λόγω χρήσης γης,
αλλαγής της χρήσης γης και της δασοκοµίας, σύµφωνα µε το
άρθρο 3 παράγραφος 3 και, εάν ένα κράτος µέλος αποφασίσει
να κάνει χρήση του, το άρθρο 3 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου του Κιότο, καθώς και µε τις σχετικές αποφάσεις, µεταξύ
του 1990 και του προτελευταίου έτους (έτος X-2)·
ε) τις αλλαγές στις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α)
έως δ) σχετικά µε τα έτη µεταξύ του 1990 και του έτους που
προηγείται κατά τρία έτη του τελευταίου (έτος X-3)·
στ) τα στοιχεία της εθνικής έκθεσης απογραφής που είναι απαραίτητα για την εκπόνηση της κοινοτικής έκθεσης απογραφής
για τα αέρια του θερµοκηπίου, όπως στοιχεία για το σχέδιο
αξιολόγησης της ποιότητας/ελέγχου της ποιότητας του
κράτους µέλους, µια γενική αξιολόγηση περί αβεβαιότητας, µια
γενική αξιολόγηση περί συµπληρωµατικότητας, καθώς και στοιχεία για τους πραγµατοποιηθέντες εκ νέου υπολογισµούς·
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ζ) τις πληροφορίες από τα εθνικά µητρώα, µετά την καθιέρωσή
τους, σε ό,τι αφορά την έκδοση, απόκτηση, διατήρηση, µεταφορά, κατάργηση, απόσυρση και χρονική µετάθεση καταλογισµένων προσοτικών µονάδων, µονάδων εξάλειψης, µονάδων
µείωσης των εκποµπών και πιστοποιηµένων µειώσεων των
εκποµπών κατά το προτελευταίο έτος (X-1)·
η) τις πληροφορίες για τις νοµικές οντότητες στις οποίες επιτρέπεται να συµµετέχουν σε µηχανισµούς που βασίζονται στα άρθρα
6, 12 και 17 του πρωτοκόλλου του Κιότο, σύµφωνα µε τις
αντίστοιχες εθνικές ή κοινοτικές διατάξεις·
θ) τα µέτρα που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση των υπολογισµών,
π.χ. στους τοµείς όπου η απογραφή αποτέλεσε αντικείµενο
προσαρµογών·
ι) τις πληροφορίες για τους δείκτες του προτελευταίου έτους
(έτος X-2) και
ια) τυχόν αλλαγές του εθνικού συστήµατος απογραφής.

Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, έως τις 15 Μαρτίου
κάθε έτους (έτος Χ), την πλήρη εθνική έκθεση απογραφής τους.

2.
Τα κράτη µέλη υποβάλλουν εκθέσεις στην Επιτροπή έως τις
15 Μαρτίου 2005 και, εν συνεχεία, ανά διετία, για την αξιολόγηση
της προβλεπόµενης προόδου σχετικά µε:
α) τις πληροφορίες όσον αφορά τις εθνικές πολιτικές και τα µέτρα
για τον περιορισµό ή/και τη µείωση των εκποµπών αερίων του
θερµοκηπίου ανά πηγή ή την καλύτερη δέσµευση ανάλογων
ρύπων από τις δεξαµενές παγίδευσης, κατά τοµείς για έκαστο
των αερίων του θερµοκηπίου, συµπεριλαµβανοµένων:
i) των στόχων των πολιτικών και του µέτρου,
ii) του είδους του µέσου για την άσκηση της πολιτικής,
iii) του σταδίου εφαρµογής της πολιτικής ή του µέτρου,
iv) των δεικτών για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση
της προόδου όσον αφορά τις πολιτικές και τα µέτρα µε το
πέρασµα του χρόνου, συµπεριλαµβανόµενων, µεταξύ άλλων,
όσων δεικτών αναφέρονται στις εκτελεστικές διατάξεις που
θεσπίζονται βάσει της παραγράφου 3,
v) των ποσοτικών υπολογισµών για τις επιπτώσεις των πολιτικών και των µέτρων στις εκποµπές ανά πηγές και των
δεσµεύσεων από τις δεξαµενές παγίδευσης των αερίων του
θερµοκηπίου µεταξύ του βασικού έτους αναφοράς και των
εποµένων ετών, συµπεριλαµβανόµενων των ετών 2005,
2010 και 2015, συµπεριλαµβανοµένων, στο µέτρο του
εφικτού, των οικονοµικών τους επιπτώσεων και
vi) του βαθµού στον οποίο η εγχώρια δράση αποτελεί όντως
σηµαντικό στοιχείο των προσπαθειών που αναλαµβάνονται
σε εθνικό επίπεδο καθώς και του βαθµού στον οποίο η
χρήση της Κοινής Εφαρµογής, του Μηχανισµού για την
Καθαρή Ανάπτυξη και της ∆ιεθνούς Ανταλλαγής Ποσοστώσεων Εκποµπών, σύµφωνα µε τα άρθρα 6, 12 και 17
του πρωτοκόλλου του Κιότο, συµπληρώνει όντως την εσωτερική δράση, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του πρωτοκόλλου του Κιότο και των συµφωνιών του Μαρακές·
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β) τις εθνικές προβλέψεις για τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου ανά πηγή και για τις δεσµεύσεις των εν λόγω αερίων από
δεξαµενές παγίδευσης τουλάχιστον για τα έτη 2005, 2010,
2015 και 2020, ανά αέριο και τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων:
i) των προβλέψεων «µε µέτρα» και «µε συµπληρωµατικά
µέτρα», όπως αυτές που αναφέρονται στις κατευθύνσεις της
UNFCCC και διευκρινίζονται περαιτέρω στις εκτελεστικές
διατάξεις που θεσπίζονται βάσει της παραγράφου 3,
ii) του σαφούς χαρακτηρισµού των πολιτικών και των µέτρων
που περιλαµβάνονται στις προβλέψεις,
iii) των αποτελεσµάτων των αναλύσεων ακρίβειας που πραγµατοποιούνται για τις προβλέψεις και
iv) των περιγραφών των µεθοδολογιών, των µοντέλων, των
βασικών υποθέσεων και των καθοριστικής σηµασίας
παραµέτρων για αρχικά δεδοµένα και τελικά αποτελέσµατα·
γ) τις πληροφορίες σχετικά µε τα ληφθέντα ή προγραµµατιζόµενα
µέτρα για την εφαρµογή της αντίστοιχης κοινοτικής νοµοθεσίας
και των σχετικών πολιτικών, τις πληροφορίες για τα νοµικά και
θεσµικά µέτρα που λαµβάνονται κατά την προπαρασκευή της
υλοποίησης των δεσµεύσεων δυνάµει του πρωτοκόλλου του
Κιότο και τις πληροφορίες σχετικά µε τις ρυθµίσεις για τις διαδικασίες συµµόρφωσης και επιβολής της εφαρµογής καθώς και
την εφαρµογή τους σε εθνικό επίπεδο·
δ) τις πληροφορίες για τις θεσµικές και οικονοµικές ρυθµίσεις και
τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για το συντονισµό και την
υποστήριξη των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τη συµµετοχή στους µηχανισµούς βάσει των άρθρων 6, 12 και 17 του
πρωτοκόλλου του Κιότο, συµπεριλαµβανόµενης της συµµετοχής
νοµικών οντοτήτων.
3. Οι εκτελεστικές διατάξεις για την υποβολή των πληροφοριών
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 θεσπίζονται σύµφωνα
µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2.
Αυτές οι εκτελεστικές διατάξεις δύνανται να αναθεωρούνται, κατά
περίπτωση, λαµβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις που ελήφθησαν
βάσει της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο.

Άρθρο 4
Το κοινοτικό σύστηµα απογραφής
1. Η Επιτροπή εκπονεί κάθε έτος, σε συνεργασία µε τα κράτη
µέλη, κοινοτική απογραφή για τα αέρια που συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου, καθώς και κοινοτική έκθεση για την
απογραφή των αερίων του φαινοµένου του θερµοκηπίου, τις οποίες
κυκλοφορεί υπό µορφή σχεδίου στα κράτη µέλη έως τις 28 Φεβρουαρίου, και τις δηµοσιεύει και τις υποβάλει στη γραµµατεία της
UNFCCC έως τις 15 Απριλίου εκάστου έτους. Οι υπολογισµοί των
δεδοµένων που απουσιάζουν από την εθνική απογραφή περιλαµβάνονται σύµφωνα µε τις εκτελεστικές διατάξεις που θεσπίζονται βάσει
της παραγράφου 2 στοιχείο β), εκτός αν ληφθούν αναθεωρηµένα
στοιχεία από τα κράτη µέλη, το αργότερο έως τις 15 Μαρτίου του
συγκεκριµένου έτους.
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2.
Η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο
άρθρο 9 παράγραφος 2 και λαµβάνοντας υπόψη τα εθνικά συστήµατα των κρατών µελών, θεσπίζει, έως τις 30 Ιουνίου 2006 το
αργότερο, κοινοτικό σύστηµα απογραφής ώστε να εξασφαλίζεται η
ακρίβεια, η συγκρισιµότητα, η συνέπεια, η πληρότητα και η επικαιρότητα των εθνικών απογραφών προς την κοινοτική απογραφή των
αερίων του θερµοκηπίου.
Το σύστηµα αυτό εξασφαλίζει:
α) την αξιολόγηση της ποιότητας/ποιοτικό έλεγχο του προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένων της καθιέρωσης ποιοτικών στόχων,
της αξιολόγησης της ποιότητας της απογραφής και του
προγράµµατος ποιοτικού ελέγχου. Η Επιτροπή παρέχει συνδροµή στα κράτη µέλη για την εφαρµογή των προγραµµάτων
αξιολόγησης της ποιότητας/ποιοτικού ελέγχου και
β) διαδικασία για την εκτίµηση των στοιχείων που ελλείπουν από
µια εθνική απογραφή, συµπεριλαµβανοµένης της διαβούλευσης
µε το οικείο κράτος µέλος.
3.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος επικουρεί την
Επιτροπή κατά την εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2, κατά περίπτωση, µεταξύ άλλων, διεξάγοντας µελέτες και συγκεντρώνοντας
δεδοµένα, σύµφωνα µε το ετήσιο πρόγραµµα εργασίας του.
4.
Τα κράτη µέλη καθιερώνουν, όσο το δυνατόν ενωρίτερα και
πάντως έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2005 το αργότερο, εθνικά απογραφικά συστήµατα βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο για την
εκτίµηση των ανθρωπογενών εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου
από πηγές, καθώς και των δεσµεύσεων διοξειδίου του άνθρακα από
τις δεξαµενές παγίδευσης.

Άρθρο 5
Αξιολόγηση της προόδου και υποβολή εκθέσεων
1.
Η Επιτροπή εξετάζει κάθε χρόνο, κατόπιν διαβουλεύσεως µε
τα κράτη µέλη, την πρόοδο στην Κοινότητα και τα κράτη µέλη της
σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει της
UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο κατά τα οριζόµενα στην
απόφαση 2002/358/ΕΚ, ώστε να αξιολογεί κατά πόσον η πρόοδος
επαρκεί για την εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων.
Κατά την αξιολόγηση λαµβάνεται υπόψη η πρόοδος των κοινοτικών
πολιτικών και µέτρων καθώς και οι πληροφορίες που υποβάλλουν
τα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 3 και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης, καθώς και µε το άρθρο 21 της
οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά µε τη θέσπιση συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου
εντός της Κοινότητας (1).
Η αξιολόγηση περιλαµβάνει επίσης, ανά διετία, την προβλεπόµενη
πρόοδο της Κοινότητας και των κρατών µελών της σε ό,τι αφορά
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχουν δυνάµει της
UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο.
2.
Βάσει της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η
Επιτροπή υποβάλλει κάθε χρόνο έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.
(1) ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32.
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Η έκθεση αυτή περιλαµβάνει τµήµατα σχετικά µε τις παρατηρούµενες και τις προβλεπόµενες εκποµπές από πηγές, τις δεσµεύσεις
ρύπων από τις δεξαµενές παγίδευσης, τις αντίστοιχες πολιτικές και
µέτρα καθώς και µε τη χρήση των µηχανισµών που προβλέπονται
στα άρθρα 6, 12 και 17 του πρωτοκόλλου του Κιότο.
3. Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση για την επίδειξη της προόδου που
επιτεύχθηκε από την Κοινότητα έως το 2005, λαµβάνοντας υπόψη
τις ενηµερωµένες πληροφορίες για τις εικαζόµενες εκποµπές που
έχουν υποβληθεί από τα κράτη µέλη όχι αργότερα από τις 15 Ιουνίου 2005, σύµφωνα µε τις εκτελεστικές διατάξεις που θεσπίζονται
βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 3, και την υποβάλλει στη γραµµατεία της UNFCCC το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2006.
4. Κάθε κράτος µέλος εκπονεί έκθεση για την επίδειξη της προόδου που επιτεύχθηκε από το συγκεκριµένο κράτος µέλος έως το
2005, λαµβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που έχουν υποβληθεί
σύµφωνα µε τις εκτελεστικές διατάξεις που θεσπίζονται βάσει του
άρθρου 3 παράγραφος 3, και την υποβάλλει στη γραµµατεία της
UNFCCC το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2006.
5. Η Κοινότητα και κάθε κράτος µέλος υποβάλλουν έκθεση στη
γραµµατεία της UNFCCC σχετικά µε τη συµπληρωµατική περίοδο
που ορίζεται στις συµφωνίες του Μαρακές για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων, κατά την εκπνοή της συγκεκριµένης περιόδου.
6. Η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 9 παράγραφος 2, µπορεί να θεσπίζει διατάξεις οι οποίες περιέχουν απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για την επίδειξη της προόδου, κατά τα
απαιτούµενα από το άρθρο 3, παράγραφος 2, του πρωτοκόλλου
του Κιότο, καθώς και εκθέσεων σχετικά µε τη συµπληρωµατική
περίοδο που ορίζεται στις συµφωνίες του Μαρακές για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων.
7. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος επικουρεί την
Επιτροπή σε ό,τι αφορά την εφαρµογή των παραγράφων 1, 2 και 3,
κατά περίπτωση, σύµφωνα µε το ετήσιο πρόγραµµα εργασίας του.

Άρθρο 6
Εθνικά µητρώα
1. Η Κοινότητα και τα κράτη µέλη της συγκροτούν και διατηρούν µητρώα για να εξασφαλίζουν την ακριβή λογιστική παρακολούθηση της έκδοσης, της διατήρησης, της µεταφοράς, της
απόκτησης, της κατάργησης και της απόσυρσης καταλογισµένων
ποσοτικών µονάδων, µονάδων εξάλειψης, µονάδων µείωσης των
εκποµπών και πιστοποιηµένων µειώσεων των εκποµπών και χρονικής
µετάθεσης των καταλογισµένων ποσοτικών µονάδων, µονάδων
µείωσης των εκποµπών και πιστοποιηµένων µειώσεων των εκποµπών.
Τα µητρώα αυτά ενσωµατώνουν τα µητρώα που καθιερώνονται
δυνάµει του άρθρου 19 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, σύµφωνα µε τις
διατάξεις που έχουν θεσπισθεί βάσει της διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης.
Η Κοινότητα και τα κράτη µέλη δύνανται να διατηρούν τα µητρώα
τους σε ενιαίο σύστηµα, από κοινού µε ένα ή περισσότερα από τα
άλλα κράτη µέλη.
2. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην πρώτη πρόταση της
παραγράφου 1 διατίθενται στον κεντρικό διαχειριστή που ορίζεται
δυνάµει του άρθρου 20 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.
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Άρθρο 7
Καταλογισµένη ποσότητα
1.
Η Κοινότητα και κάθε κράτος µέλος υποβάλλουν, έκαστο εξ
αυτών, το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2006, έκθεση στη
γραµµατεία της UNFCCC, η οποία καθορίζει τις καταλογισµένες
ποσότητές τους, ως ίσες προς τα αντίστοιχα επίπεδα εκποµπής που
έχουν καθορισθεί σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1 της απόφασης 2002/358/EΚ και το πρωτόκολλο του Κιότο. Τα κράτη
µέλη και η Κοινότητα προσπαθούν να υποβάλλουν τις εκθέσεις
τους ταυτόχρονα.
2.
Τα κράτη µέλη, µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των
εθνικών τους απογραφών, συµπεριλαµβανοµένης της αντιµετώπισης
των θεµάτων εφαρµογής, δυνάµει του πρωτοκόλλου του Κιότο για
κάθε χρόνο της πρώτης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων, αποσύρουν αµέσως τις καταλογισµένες ποσοτικές µονάδες, µονάδες
εξάλειψης, µονάδες µείωσης των εκποµπών και πιστοποιηµένες
µειώσεις των εκποµπών, τις ισοδύναµες προς τις καθαρές εκποµπές
τους κατά το αντίστοιχο έτος.
Αναφορικά µε το τελευταίο έτος της περιόδου της δέσµευσης, η
απόσυρση διεξάγεται πριν από τη λήξη της συµπληρωµατικής
περιόδου εκπλήρωσης των δεσµεύσεων που ορίζεται στις συµφωνίες
του Μαρακές.
3.
Τα κράτη µέλη εγγράφουν στα εθνικά τους µητρώα καταλογισµένες ποσοτικές µονάδες αντίστοιχες προς τα επίπεδα εκποµπών
τους που έχουν καθορισθεί σύµφωνα µε την απόφαση 2002/358/
ΕΚ και το πρωτόκολλο του Κιότο.

Άρθρο 8
∆ιαδικασίες βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο
1.
Τα κράτη µέλη και η Κοινότητα εξασφαλίζουν την πλήρη και
αποτελεσµατική συνεργασία και συντονισµό µεταξύ τους σε ό,τι
αφορά τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης,
οι οποίες αφορούν:
α) την εκπόνηση της κοινοτικής απογραφής των αερίων του θερµοκηπίου και της έκθεσης σχετικά µε την απογραφή για τα
αέρια του θερµοκηπίου στην Κοινότητα, σύµφωνα µε το άρθρο
4 παράγραφος 1·
β) τις διαδικασίες εξέτασης και συµµόρφωσης βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο, σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις·
γ) τυχόν προσαρµογές στο πλαίσιο της διαδικασίας επανεξέτασης
της UNFCCC ή άλλες αλλαγές στις απογραφές και τις εκθέσεις
που υποβάλλονται ή πρόκειται να υποβληθούν µε θέµα τις
απογραφές, στη γραµµατεία της UNFCCC·
δ) την εκπόνηση της κοινοτικής έκθεσης και των εκθέσεων των
κρατών µελών σχετικά µε την επίδειξη προόδου έως το 2005,
σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφοι 3 και 4·
ε) την εκπόνηση και την υποβολή της έκθεσης που προβλέπεται
στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και
στ) την υποβολή έκθεσης σχετικά µε τη συµπληρωµατική περίοδο
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων, που ορίζεται στις συµφωνίες
του Μαρακές, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφοι 5 και 6.
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2. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν ετησίως εθνικές απογραφές στη
γραµµατεία της UNFCCC έως τις 15 Απριλίου κάθε έτους, οι
οποίες περιλαµβάνουν τις ίδιες πληροφορίες µε αυτές που διαβιβάζονται σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1, εκτός των περιπτώσεων υποβολής πληροφοριών για την εξάλειψη ασυνεπειών ή
χασµάτων εκ µέρους της Επιτροπής το αργότερο έως τις 15 Μαρτίου του έτους αυτού.
3. Η Επιτροπή δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2, να καθορίζει διαδικασίες και χρονοδιαγράµµατα για την εν λόγω συνεργασία και τον αντίστοιχο συντονισµό.

Άρθρο 9
Επιτροπή
1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή κλιµατικών µεταβολών.
2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένου
του άρθρου 8 αυτής.
Η προθεσµία που προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ καθορίζεται σε τρεις µήνες.
3. Η επιτροπή κλιµατικών µεταβολών θεσπίζει τον εσωτερικό
της κανονισµό.

Άρθρο 10
Περαιτέρω µέτρα
Μετά την υποβολή της έκθεσης σχετικά µε την επίδειξη προόδου
έως το 2005 σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 3, η Επιτροπή
επανεξετάζει αµέσως το βαθµό στον οποίο η Κοινότητα και τα
κράτη µέλη της πραγµατοποιούν προόδους ως προς τα επίπεδα
εκποµπής που έχουν καθορισθεί σύµφωνα µε την απόφαση 2002/
358/ΕΚ και το πρωτόκολλο του Κιότο και το βαθµό στον οποίο
ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους δυνάµει του πρωτοκόλλου
του Κιότο. Βάσει της εν λόγω αξιολόγησης, η Επιτροπή δύναται να
διατυπώνει προτάσεις, κατά περίπτωση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συµβούλιο ώστε να εξασφαλίζει ότι η Κοινότητα και τα
κράτη µέλη της έχουν συµµορφωθεί προς τα επίπεδα εκποµπής
τους και ότι πληρούνται όλες οι υποχρεώσεις τους βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο.

Άρθρο 11
Κατάργηση
Η απόφαση 1993/389/ΕΟΚ καταργείται.
Κάθε αναφορά στην καταργηθείσα απόφαση λογίζεται ως αναφορά
στην παρούσα απόφαση και διαβάζεται σύµφωνα µε τον πίνακα
αντιστοιχίας του παραρτήµατος.
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Άρθρο 12
Παραλήπτες
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Στρασβούργο, 11 Φεβρουαρίου 2004.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

M. McDOWELL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας αντιστοιχίας
Απόφαση 93/389/ΕΟΚ

Παρούσα απόφαση

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1
Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 1
Άρθρο 2 παράγραφος 1 και άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 1
Άρθρο 3 παράγραφος 2
Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 3
Άρθρο 3 παράγραφος 1 και άρθρο 4 παράγραφος 2
Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 4

Άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3 και άρθρο 5 παράγραφος 1

—

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2
Άρθρο 5 παράγραφος 3
Άρθρο 5 παράγραφος 4

Άρθρο 2 παράγραφος 3
Άρθρο 5 παράγραφος 1
Άρθρο 5 παράγραφος 2

—

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 6

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 7

—

—

Άρθρο 6

—

Άρθρο 7

—

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Άρθρο 9

—

Άρθρο 10

—

Άρθρο 11

Άρθρο 9

Άρθρο 12

19.2.2004

19.2.2004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 49/9

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 281/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης 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 19 Φεβρουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 18 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 18ης 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

89,9
35,8
114,0
109,5
87,3

0707 00 05

052
204
999

147,6
35,4
91,5

0709 90 70

052
204
999

90,2
74,0
82,1

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
600
624
999

45,4
45,7
53,7
40,8
41,4
55,7
47,1

0805 20 10

204
999

99,8
99,8

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

052
204
220
400
464
600
624
999

71,1
108,8
74,5
58,9
78,4
67,6
77,3
76,7

0805 50 10

600
999

65,3
65,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052
060
400
404
512
524
528
720
999

65,0
43,1
91,7
90,1
86,0
85,9
95,8
83,2
80,1

0808 20 50

060
388
400
512
528
720
800
999

63,8
82,7
88,5
67,1
83,8
45,5
77,5
72,7

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. 282/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Φεβρουαρίου 2004
για την καθιέρωση ενός εγγράφου για τη δήλωση και τον κτηνιατρικό έλεγχο των ζώων προελεύσεως
τρίτων χωρών που εισέρχονται στην Κοινότητα
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(7)

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

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου
1991, για τον καθορισµό των βασικών αρχών σχετικά µε την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προελεύσεως τρίτων
χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και περί τροποποιήσεως των
οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ (1), και ιδίως
το άρθρο 3 παράγραφος 2 και το άρθρο 7 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η προηγούµενη κοινοποίηση της άφιξης ζώων προέλευσης
τρίτων χωρών καθιστά αναγκαία, για την καλύτερη λειτουργία των συνοριακών σταθµών ελέγχου, την έκδοση ενός
επίσηµου εγγράφου που θα περιλαµβάνει τις απαραίτητες
πληροφορίες για την τελωνειακή δήλωση.

(2)

Οι διαδικασίες για τη δήλωση και τον κτηνιατρικό έλεγχο
των ζώων στα σύνορα πρέπει να εναρµονιστούν µε τις διατάξεις όσον αφορά τα προϊόντα ζωικής προέλευσης.

(3)

Στο πλαίσιο της εναρµόνισης αυτής είναι σκόπιµο να υιοθετηθεί ο ορισµός του υπευθύνου για το φορτίο, όπως
αυτός διατυπώνεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ε)
της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συµβουλίου (2).

(4)

Η ανάπτυξη του ενοποιηµένου µηχανογραφικού κτηνιατρικού συστήµατος Traces, όπως προβλέπεται στην απόφαση 2003/623/ΕΚ της Επιτροπής (3), καθιστά αναγκαία
την τυποποίηση των εγγράφων δήλωσης και ελέγχου ώστε
να διευκολύνεται η διαχείριση και η επεξεργασία των πληροφοριών µε στόχο τη βελτίωση της υγειονοµικής ασφάλειας
της Κοινότητας.

(5)

Οι διατάξεις της απόφασης 92/527/ΕΟΚ (4) της Επιτροπής
για τον καθορισµό του πρωτοτύπου του πιστοποιητικού το
οποίο βεβαιώνει την πραγµατοποίηση των ελέγχων που
προβλέπονται στην οδηγία 91/496/ΕΟΚ πρέπει, κατά
συνέπεια, να ενηµερωθούν από τον παρόντα κανονισµό και
εποµένως να καταργηθεί η απόφαση 92/527/ΕΟΚ.

(6)

∆εδοµένου ότι οι συνοριακοί σταθµοί ελέγχου µεταξύ των
κρατών µελών και των νέων κρατών µελών θα καταργηθούν
µετά την προσχώρηση των τελευταίων, επιβάλλεται η
θέσπιση µεταβατικής διάταξης ώστε να αποφευχθεί η εφαρµογή νέων διοικητικών διαδικασιών από τα νέα κράτη µέλη
για µια περίοδο ενός µηνός.

(1) ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 56· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 96/43/EΚ (ΕΕ L 162 της 1.7.1996, σ. 1).
(2) ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9.
(3) ΕΕ L 216 της 28.8.2003, σ. 58.
(4) ΕΕ L 332 της 18.11.1992, σ. 22.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Κοινοποίηση της άφιξης ζώων µε το κοινό κτηνιατρικό
έγγραφο εισόδου
1. Στο πλαίσιο της εισαγωγής στην Κοινότητα ζώου που καλύπτεται από την οδηγία 91/496/ΕΟΚ, προερχόµενου από τρίτη
χώρα, ο ενδιαφερόµενος για το φορτίο, µε την έννοια που του δίνει
ο ορισµός στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ε) της οδηγίας 97/
78/ΕΚ, κοινοποιεί την εισαγωγή αυτή τουλάχιστον µία εργάσιµη
ηµέρα πριν από την άφιξη του (των) ζώου(-ων) στο έδαφος της Κοινότητας. Η κοινοποίηση αυτή πραγµατοποιείται στο προσωπικό
ελέγχου του συνοριακού σταθµού ελέγχου µε έγγραφο που έχει
την ίδια διάταξη όπως το πρότυπο που εµφαίνεται στο παράρτηµα
Ι, το κοινó κτηνιατρικó έγγραφο εισόδου (ΚΚΕΕ).
2. Το κοινό κτηνιατρικό έγγραφο εισόδου εκδίδεται σύµφωνα µε
τους γενικούς κανόνες πιστοποίησης που προβλέπονται στη σχετική
κοινοτική νοµοθεσία.
3. Το κοινό κτηνιατρικό έγγραφο εισόδου συντάσσεται σε ένα
πρωτότυπο και σε όσα αντίγραφα ζητούνται από την αρµόδια αρχή
βάσει των απαιτήσεων του παρόντος κανονισµού. Ο ενδιαφερόµενος
για το φορτίο συµπληρώνει το τµήµα 1 των απαιτούµενων αντιγράφων του κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου και τα διαβιβάζει
στον επίσηµο κτηνίατρο που είναι αρµόδιος για το συνοριακό
σταθµό ελέγχου.
4. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 3, οι πληροφορίες
που περιέχονται στο έγγραφο ενδέχεται, κατόπιν συµφωνίας των
αρµόδιων αρχών του κράτους µέλους το οποίο αφορά η αποστολή,
να αποτελέσουν αντικείµενο προηγούµενης κοινοποίησης µέσω
τηλεπικοινωνιακού συστήµατος ή άλλων συστηµάτων µετάδοσης
δεδοµένων. Εφόσον συµβαίνει αυτό, οι πληροφορίες που παρέχονται σε ηλεκτρονική µορφή πρέπει να είναι οι ίδιες ακριβώς µε εκείνες που ζητούνται στο µέρος 1 του προτύπου του κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου.
Άρθρο 2
Οι κτηνιατρικοί έλεγχοι
Οι κτηνιατρικοί έλεγχοι και οι εργαστηριακές αναλύσεις πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης 97/794/EΚ της
Επιτροπής (5).
(5) ΕΕ L 323 της 26.11.1997, σ. 31.
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Άρθρο 3
∆ιαδικασίες µετά την εκτέλεση των κτηνιατρικών ελέγχων
1.
Μετά την ολοκλήρωση των κτηνιατρικών ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ, το τµήµα 2 του
κτηνιατρικού εγγράφου συµπληρώνεται υπό την ευθύνη του επίσηµου κτηνιάτρου που είναι αρµόδιος για το συνοριακό σταθµό
ελέγχου και υπογράφεται από αυτόν ή άλλον επίσηµο κτηνίατρο
που ασκεί δραστηριότητες υπό την εποπτεία του πρώτου.
Στην περίπτωση άρνησης εισαγωγής, συµπληρώνεται, ανάλογα µε
την περίπτωση, το τετραγωνίδιο «λεπτοµέρειες σχετικά µε την επαναποστολή» του τµήµατος 3 του κοινού κτηνιατρικού εγγράφου
εισόδου µε τις σχετικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές ενσωµατώνονται στο σύστηµα ανταλλαγής πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 20 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ του Συµβουλίου (1).
2.
Το πρωτότυπο του κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου
αποτελείται από τα µέρη 1 και 2 δεόντως συµπληρωµένα και υπογεγραµµένα.
3.
Ο επίσηµος κτηνίατρος, ο εισαγωγέας ή ο ενδιαφερόµενος
για το φορτίο κοινοποιεί στη συνέχεια στις τελωνειακές αρχές του
συνοριακού σταθµού ελέγχου την κτηνιατρική απόφαση για την
παρτίδα, είτε υποβάλλοντας το πρωτότυπο του κοινού κτηνιατρικού
εγγράφου εισόδου είτε µε ηλεκτρονικά µέσα.
4.
Στην περίπτωση ευνοϊκής απόφασης και ύστερα από την
έγκριση των τελωνειακών αρχών, το πρωτότυπο του κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου συνοδεύει τα ζώα µέχρι τον προορισµό
που αναφέρεται στο έγγραφο.
5.
Αντίγραφο του κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου
διατηρείται από τον επίσηµο κτηνίατρο στο συνοριακό σταθµό
ελέγχου.
6.
Αντίγραφο του κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου,
καθώς και, ανάλογα µε την περίπτωση, σύµφωνα µε το άρθρο 7 της
οδηγίας 91/496/EΟΚ, αντίγραφο του κτηνιατρικού πιστοποιητικού
εισαγωγής αποστέλλονται στον εισαγωγέα ή στον ενδιαφερόµενο
για το φορτίο.
7.
Ο επίσηµος κτηνίατρος διατηρεί το πρωτότυπο κτηνιατρικό
πιστοποιητικό ή τα έγγραφα που συνοδεύουν τα ζώα, καθώς και
αντίγραφο του κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου, για τρία
τουλάχιστον έτη. Ωστόσο, για τα ζώα υπό διαµετακόµιση ή υπό
µεταφόρτωση µε τελικό προορισµό εκτός της Κοινότητας, το πρωτότυπο κτηνιατρικό έγγραφο που συνοδεύει τα ζώα κατά την άφιξη
εξακολουθεί να συνοδεύει την αποστολή και µόνον αντίγραφα
αυτού κρατούνται στο συνοριακό σταθµό ελέγχου.

Άρθρο 4
Ακολουθητέα διαδικασία για τα ζώα υπό τελωνειακό έλεγχο
ή που αποτελούν αντικείµενο ιδιαίτερης παρακολούθησης
Για τα ζώα που εισάγονται στην Κοινότητα για τα οποία προβλέπεται παρέκκλιση από την υποχρέωση ελέγχου ταυτότητας ή/και
φυσικού ελέγχου, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 3 ή το
(1) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29.
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άρθρο 8 τµήµα Α παράγραφος 1 στοιχείο β) σηµείο ii) της οδηγίας
91/496/ΕΟΚ, ο επίσηµος κτηνίατρος του συνοριακού σταθµού
ελέγχου στο σηµείο εισόδου στην Κοινότητα, σε περίπτωση θετικού
αποτελέσµατος του ελέγχου των εγγράφων τεκµηρίωσης, ενηµερώνει τον επίσηµο κτηνίατρο του συνοριακού σταθµού ελέγχου του
τόπου προορισµού. Η ενηµέρωση πραγµατοποιείται µε ένα σύστηµα
ανταλλαγής πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 20 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ. Ο επίσηµος κτηνίατρος του συνοριακού
σταθµού ελέγχου του τόπου προορισµού εκδίδει ένα κοινό κτηνιατρικό έγγραφο εισόδου το οποίο περιλαµβάνει την τελική κτηνιατρική απόφαση σχετικά µε την αποδοχή των ζώων. Σε περίπτωση µη
άφιξης ή ποιοτικής ή ποσοτικής αναντιστοιχίας της παρτίδας, η
αρµόδια αρχή του συνοριακού σταθµού ελέγχου του τόπου προορισµού συµπληρώνει το τµήµα 3 του κοινού κτηνιατρικού εγγράφου
εισόδου.
Στην περίπτωση διαµετακόµισης, ο ενδιαφερόµενος για το φορτίο
παρουσιάζει την παρτίδα στον επίσηµο κτηνίατρο του συνοριακού
σταθµού εξόδου. Ο επίσηµος κτηνίατρος του συνοριακού σταθµού
ελέγχου που ειδοποιείται κατά την έξοδο των ζώων από την Κοινότητα για τη διέλευση ζώων υπό καθεστώς διαµετακόµισης µε
προορισµό τρίτη χώρα οφείλει να συµπληρώσει το µέρος 3 του
κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου. Ενηµερώνει µε το κοινό
κτηνιατρικό έγγραφο εισόδου τον επίσηµο κτηνίατρο του συνοριακού σταθµού ελέγχου του τόπου στον οποίο τα υπό διαµετακόµιση ζώα εισήλθαν στην Κοινότητα.
Οι επίσηµοι κτηνίατροι της αρµόδιας αρχής του τόπου προορισµού
που ειδοποιούνται για την άφιξη ζώων τα οποία προορίζονται για
σφαγείο, χώρο αποµόνωσης εγκεκριµένο σύµφωνα µε την απόφαση
2000/666/ΕΚ (2) της Επιτροπής, οργανισµούς, ιδρύµατα ή κέντρα
επισήµως εγκεκριµένα σύµφωνα µε την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του
Συµβουλίου (3) που βρίσκονται στη ζώνη αρµοδιότητάς τους οφείλουν να συµπληρώσουν το τµήµα 3 του κοινού κτηνιατρικού
εγγράφου εισόδου σε περίπτωση µη άφιξης ή ποιοτικής ή ποσοτικής αναντιστοιχίας της παρτίδας.

Άρθρο 5
Συντονισµός µεταξύ των αρµόδιων αρχών ελέγχου
Για να εξασφαλιστεί ότι όλα τα ζώα που εισέρχονται στην Κοινότητα υποβάλλονται σε κτηνιατρικό έλεγχο, η αρµόδια αρχή και
οι επίσηµοι κτηνίατροι κάθε κράτους µέλους συντονίζουν τις
προσπάθειές τους µε άλλες υπηρεσίες ελέγχου για τη συλλογή
όλων των χρήσιµων πληροφοριών όσον αφορά την εισαγωγή ζώων.
Συγκεκριµένα, συγκεντρώνουν τα ακόλουθα:
α) τις πληροφορίες που διατίθενται στις τελωνειακές υπηρεσίες·
β) τα έγγραφα που τηρούνται στα πλοία, στα τρένα ή στα αεροπλάνα·
γ) άλλες πηγές πληροφόρησης στις οποίες έχουν πρόσβαση οι
φορείς οδικών, σιδηροδροµικών, θαλάσσιων ή αεροπορικών
µεταφορών.
(2) ΕΕ L 278 της 31.10.2000, σ. 26.
(3) ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54.
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Άρθρο 6

Άρθρο 8

Πρόσβαση σε βάσεις δεδοµένων και συµµετοχή στα συστήµατα πληροφόρησης

Μεταβατικά µέτρα

Για την επίτευξη του στόχου του άρθρου 5, οι αρµόδιες αρχές και
οι τελωνειακές υπηρεσίες των κρατών µελών οργανώνουν την
ανταλλαγή των δεδοµένων που περιέχονται στις βάσεις δεδοµένων
τους. Τα µηχανογραφικά συστήµατα που χρησιµοποιούνται από την
αρµόδια αρχή είναι, στο µέτρο του δυνατού και εφόσον τηρούνται
οι προϋποθέσεις ασφάλειας των δεδοµένων, συµβατά µε εκείνα των
τελωνειακών υπηρεσιών και των εµπορικών παραγόντων, έτσι ώστε
να επιταχύνεται η µετάδοση των πληροφοριών.
Άρθρο 7
Χρησιµοποίηση της ηλεκτρονικής πιστοποίησης
Η παραγωγή, χρησιµοποίηση, µετάδοση και αποθήκευση των κοινών
κτηνιατρικών εγγράφων εισόδου µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε
ηλεκτρονικά µέσα, ύστερα από έγκριση της αρµόδιας αρχής.
Η µετάδοση των πληροφοριών µεταξύ των αρµόδιων αρχών πραγµατοποιείται µέσω του συστήµατος ανταλλαγής πληροφοριών που
προβλέπεται στο άρθρο 20 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ.

Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται µετά την 1η Μαΐου 2004 στους
συνοριακούς σταθµούς ελέγχου που απαριθµούνται στο παράρτηµα
ΙΙ και οι οποίοι θα καταργηθούν µετά την προσχώρηση της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας, της Σλοβακίας
και της Σλοβενίας.
Άρθρο 9
Κατάργηση
Η απόφαση 92/527/ΕΟΚ καταργείται.
Οι αναφορές στην καταργηθείσα απόφαση θεωρείται ότι αποτελούν
αναφορές στον παρόντα κανονισµό.
Άρθρο 10
Θέση σε ισχύ
Ο παρών κανονισµός τίθεται σε ισχύ στις 31 Μαρτίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
País: Alemania — Land: Tyskland — Land: Deutschland — Χώρα: Γερµανία — Country: Germany — Pays: Allemagne — Paese: Germania — Land: Duitsland — País: Alemanha — Maa: Saksa — Land: Tyskland

1

2

3

4

5

6

Dresden Friedrichstadt

0153499

F

HC, NHC

Forst

0150399

R

HC, NHC-NT

Frankfurt/Oder

0150499

F

HC, NHC

Frankfurt/Oder

0150499

R

HC, NHC

U, E, O

Furth im Wald-Schafberg

0149399

R

HC, NHC

U, E, O

Ludwigsdorf Autobahn

0152399

R

HC, NHC

U, E, O

Pomellen

0151299

R

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

U, E, O

Schirnding-Landstraße

0149799

R

HC, NHC

O

Waidhaus

0150099

R

HC, NHC

U, E, O

Zinnwald

0152599

R

HC, NHC

U, E, O

U, E, O

País: Italia — Land: Italien — Land: Italien — Χώρα: Ιταλία — Country: Italy — Pays: Italie — Paese: Italia —
Land: Italië — País: Itália — Maa: Italia — Land: Italien

1

2

3

Gorizia

0301199

R

Prosecco-Fernetti

0302399

R

4

5

HC, NHC
Prodotti HC

HC

Prodotti NHC

NHC

6

U, E, O

Altri Animali

O

Tomaso Prioglio Spa

U, E

País: Austria — Land: Østrig — Land: Österreich — Χώρα: Αυστρία — Country: Austria — Pays: Autriche —
Paese: Austria — Land: Oostenrijk — País: Áustria — Maa: Itävalta — Land: Österrike

1

2

3

4

5

6

Berg

1300199

R

HC, NHC

U, E, O

Deutschkreutz

1300399

R

HC(2), NHC-NT

E, O, U(13)

Drasenhofen

1300499

R

HC, NHC

U, E, O

Heiligenkreuz

1300299

R

HC(2), NHC, (18)

Hohenau

1300799

F

Karawankentunnel

1300899

R

HC(2), NHC-NT

E, O, U(13)

Nickelsdorf

1301099

R

HC, NHC

U, E, O

Sopron

1301199

F

HC(2), NHC-NT

Spielfeld

1301299

R

HC, NHC

U

U, E, O
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2

3

5

6

Villach-Süd

1301499

F

HC-NT, NHC-NT

Wien-ZB-Kledering

1300599

F

HC(2), NHC-NT

Wullowitz

1301699

F

NHC-NT(6)

Wullowitz

1301699

R

HC, NHC-NT

E, O, U(13)

Berg

1300199

R

HC, NHC

U, E, O
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 283/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Φεβρουαρίου 2004
σχετικά µε την έναρξη έρευνας όσον αφορά την πιθανή καταστρατήγηση των αντισταθµιστικών µέτρων
που επιβλήθηκαν µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2597/1999 του Συµβουλίου στις εισαγωγές ταινιών τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (PET) καταγωγής, µεταξύ άλλων, Ινδίας από τις εισαγωγές ταινιών τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (PET) που αποστέλλονται από τη Βραζιλία και από το Ισραήλ, είτε δηλώνονται ως
καταγωγής Βραζιλίας ή Ισραήλ είτε όχι, και για την υποβολή των εν λόγω εισαγωγών σε καταγραφή
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

∆. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
(6)

Η αίτηση περιλαµβάνει επαρκή εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία ότι τα αντισταθµιστικά µέτρα που επιβλήθηκαν στις εισαγωγές ταινιών PET καταγωγής Ινδίας καταστρατηγούνται µε τη µεταφόρτωση µέσω Βραζιλίας και
Ισραήλ.

(7)

Τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκοµίστηκαν είναι τα ακόλουθα:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2026/97 του Συµβουλίου, της 6ης
Οκτωβρίου 1997, για την άµυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο επιδοτήσεων εκ µέρους χωρών µη µελών της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1973/2002 (2) (εφεξής «βασικός κανονισµός»), και ιδίως το άρθρο 23 παράγραφος 2 και το άρθρο 24
παράγραφοι 3 και 5,

Από την αίτηση προκύπτει ότι, µετά την επιβολή των
µέτρων, ο τρόπος διεξαγωγής των εµπορικών συναλλαγών
που αφορούν τις εξαγωγές του εν λόγω προϊόντος από την
Ινδία, τη Βραζιλία και το Ισραήλ στην Κοινότητα έχει
µεταβληθεί σηµαντικά και ότι, προφανώς, δεν υπάρχει
επαρκής λόγος ή αιτιολόγηση άλλη εκτός της επιβολής του
δασµού γι' αυτή την αλλαγή. Αυτή η µεταβολή στον τρόπο
διεξαγωγής των εµπορικών συναλλαγών φαίνεται ότι οφείλεται στη µεταφόρτωση ταινιών PET καταγωγής Ινδίας µέσω
Βραζιλίας και Ισραήλ.

Κατόπιν διαβουλεύσεων µε τη συµβουλευτική επιτροπή,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Α. ΑΙΤΗΜΑ
(1)

(2)

Η Επιτροπή έλαβε αίτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού, στην οποία της ζητείται
να ερευνήσει την πιθανή καταστρατήγηση των αντισταθµιστικών µέτρων που επιβλήθηκαν στις εισαγωγές ταινιών
τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (εφεξής «ταινιών PET») καταγωγής Ινδίας.

(4)

Επιπλέον, η αίτηση περιέχει επαρκή εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία, σύµφωνα µε τα οποία οι επανορθωτικές
συνέπειες των ισχυόντων αντισταθµιστικών δασµών για το
υπό εξέταση προϊόν υπονοµεύονται ως προς τις ποσότητες.
Φαίνεται ότι σηµαντικές ποσότητες εισαγωγών ταινιών PET
από τη Βραζιλία και το Ισραήλ έχουν αντικαταστήσει τις
εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος καταγωγής Ινδίας.

(9)

Τέλος, το αίτηµα περιλαµβάνει επαρκή εκ πρώτης όψεως
αποδεικτικά στοιχεία ότι οι εισαγόµενες ταινίες PET εξακολουθούν να τυγχάνουν επιδοτήσεων όπως καθορίστηκε στην
αρχική άρευνα.

(10)

Εάν, κατά τη διάρκεια της έρευνας, διαπιστωθούν πρακτικές
καταστρατήγησης που προβλέπονται στο άρθρο 23 του
βασικού κανονισµού, εκτός από τη µεταφόρτωση, η έρευνα
µπορεί να καλύψει και αυτές τις πρακτικές.

Η αίτηση υποβλήθηκε στις 6 Ιανουαρίου 2004 από τους
επόµενους κοινοτικούς παραγωγούς: DuPont Teijin Films,
Mitsubishi Polyester Film GmbH και Nuroll SpA.
Β. ΠΡΟΪΟΝ

(3)

(8)

To προϊόν που αφορά ο ισχυρισµός περί πιθανής καταστρατήγησης είναι ταινίες PET καταγωγής Ινδίας, οι οποίες κανονικά υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 3920 62 19 και
ex 3920 62 90 (εφεξής «το υπό εξέταση προϊόν»). Οι
κωδικοί αυτοί παρέχονται µόνο ενηµερωτικά.
Το προϊόν που αποτελεί αντικείµενο της έρευνας είναι ταινίες τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (PET) που αποστέλλονται
από τη Βραζιλία και το Ισραήλ (εφεξής «το υπό έρευνα
προϊόν») οι οποίες συνήθως διασαφίζονται µε τους ίδιους
κωδικούς µε το υπό εξέταση προϊόν.

Ε. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Γ. ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ
(5)

Τα µέτρα που ισχύουν επί του παρόντος και που αποτελούν
πιθανώς αντικείµενο καταστρατήγησης συνίστανται σε αντισταθµιστικά µέτρα που έχουν επιβληθεί µε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2597/1999 του Συµβουλίου (3).

(1) ΕΕ L 288 της 21.10.1997, σ. 1.
(2) ΕΕ L 305 της 7.11.2002, σ. 4.
(3) ΕΕ L 316 της 10.12.1999, σ. 1.

(11)

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα
ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν την έναρξη έρευνας σύµφωνα µε το άρθρο 23 του
βασικού κανονισµού και την υπαγωγή σε καταγραφή,
σύµφωνα µε το άρθρο 24 παράγραφος 5 του βασικού κανονισµού, των εισαγωγών ταινιών PET που αποστέλλονται από
τη Βραζιλία και το Ισραήλ, είτε δηλώνονται ως καταγωγής
Βραζιλίας και Ισραήλ είτε όχι.
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α) Ερωτηµατολόγια
(12)

(18)

Η Επιτροπή για να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που
θεωρεί απαραίτητες για την έρευνα, θα στείλει ερωτηµατολόγια στους παραγωγούς-εξαγωγείς και στις ενώσεις παραγωγών-εξαγωγέων στη Βραζιλία και το Ισραήλ, στους παραγωγούς-εξαγωγείς και στις ενώσεις παραγωγών-εξαγωγέων
στην Ινδία, στους εισαγωγείς και σε όλες τις ενώσεις εισαγωγέων στην Κοινότητα που συνεργάσθηκαν κατά την έρευνα η
οποία οδήγησε στην επιβολή των ισχυόντων µέτρων ή που
απαριθµούνται στην αίτηση, καθώς και στις αρχές της Ινδίας,
της Βραζιλίας και του Ισραήλ. Πληροφορίες µπορεί να
ζητηθούν επίσης, εφόσον κρίνεται σκόπιµο, από τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής.

(13)

Εν πάση περιπτώσει, όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη οφείλουν
να επικοινωνήσουν µε την Επιτροπή το συντοµότερο δυνατό,
και το αργότερο εντός της προθεσµίας που καθορίζεται στο
άρθρο 3 του παρόντος κανονισµού, για να πληροφορηθούν
εάν περιλαµβάνονται στην αίτηση και για να ζητήσουν, ενδεχοµένως, ερωτηµατολόγιο εντός της προθεσµίας που
καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του παρόντος
κανονισµού, δεδοµένου ότι η προθεσµία που καθορίζεται
στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισµού
ισχύει για όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη.

(14)

Οι αρχές της Ινδίας, της Βραζιλίας και του Ισραήλ θα ενηµερωθούν για την έναρξη της έρευνας και θα τους αποσταλεί
αντίγραφο της αίτησης.

Όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη καλούνται να γνωστοποιήσουν
γραπτώς τις απόψεις τους και να προσκοµίσουν τα σχετικά
αποδεικτικά στοιχεία. Επίσης, η Επιτροπή θα δεχθεί σε
ακρόαση τα ενδιαφερόµενα µέρη, εφόσον το ζητήσουν
γραπτώς και αποδείξουν ότι υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι για
τους οποίους επιβάλλεται να γίνουν δεκτά σε ακρόαση.

(19)

(17)

Σύµφωνα µε το άρθρο 23 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού, οι εισαγωγές του υπό έρευνα προϊόντος µπορούν να
απαλλαγούν από την καταγραφή ή τα µέτρα αν η εισαγωγή
δεν αποτελεί καταστρατήγηση.
Η πιθανή καταστρατήγηση σηµειώνεται εκτός της Κοινότητας. Το άρθρο 23 του βασικού κανονισµού αποβλέπει στην
αποφυγή των πρακτικών καταστρατήγησης χωρίς να θίγει
τους φορείς που µπορούν να αποδείξουν ότι δεν ενέχονται
στις πρακτικές αυτές, αλλά δεν περιλαµβάνει ειδικές διατάξεις οι οποίες να διευκρινίζουν το καθεστώς που εφαρµόζεται στους παραγωγούς των ενδιαφερόµενων χωρών που µπορούν να αποδείξουν ότι δεν ενέχονται σε πρακτικές
καταστρατήγησης. Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητο να
δοθεί η δυνατότητα στους ενδιαφερόµενους παραγωγούς να
ζητήσουν απαλλαγή από την καταγραφή των εισαγωγών των
εξαγόµενων προϊόντων τους ή από µέτρα που επιβάλλονται
στις εν λόγω εισαγωγές.

Σύµφωνα µε το άρθρο 24 παράγραφος 5 του βασικού κανονισµού, οι εισαγωγές του υπό έρευνα προϊόντος υποβάλλονται σε καταγραφή, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι, σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η καταστρατήγηση, θα είναι δυνατή
η επιβολή αντισταθµιστικών δασµών κατάλληλου ύψους, µε
αναδροµική ισχύ από την ηµεροµηνία καταγραφής των εν
λόγω εισαγωγών που αποστέλλονται από τη Βραζιλία και το
Ισραήλ.

Ζ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
(20)

Για λόγους χρηστής διαχείρισης, πρέπει να καθοριστούν
προθεσµίες εντός των οποίων:
— τα ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν να αναγγελθούν στην
Επιτροπή, να υποβάλουν τις απόψεις τους γραπτώς και
να απαντήσουν στο ερωτηµατολόγιο ή να υποβάλουν
άλλες πληροφορίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά
την έρευνα,
— τα ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν να ζητήσουν γραπτώς
να γίνουν δεκτά σε ακρόαση από την Επιτροπή.

(21)

γ) Απαλλαγή από τη καταγραφή των εισαγωγών ή
µέτρων
(16)

Οι παραγωγοί που επιθυµούν να τύχουν απαλλαγής πρέπει
να υποβάλουν αίτηση απαλλαγής και να αποστείλουν, εντός
της προβλεπόµενης προθεσµίας, συµπληρωµένο κάθε απαιτούµενο ερωτηµατολόγιο, ώστε να αποδειχθεί ότι δεν
καταστρατηγούν τους αντισταθµιστικούς δασµούς κατά την
έννοια του άρθρου 23 παράγραφος 1 του βασικού κανονισµού. Οι εισαγωγείς µπορούν ακόµη να τύχουν απαλλαγής
από την καταγραφή ή τα µέτρα στο βαθµό που οι εισαγωγές
τους προέρχονται από παραγωγούς στους οποίους έχει
χορηγηθεί απαλλαγή, και σύµφωνα µε το άρθρο 23 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού.

ΣΤ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

β) Συγκέντρωση πληροφοριών και ακροάσεις
(15)

19.2.2004

Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι η άσκηση των περισσότερων διαδικαστικών δικαιωµάτων που αναφέρονται στο
βασικό κανονισµό, εξαρτάται από το κατά πόσον το µέρος
αναγγέλλεται εντός της προθεσµίας που αναφέρεται στο
άρθρο 3 του παρόντος κανονισµού.

Η. ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
(22)

Όταν ένα ενδιαφερόµενο µέρος αρνείται την πρόσβαση σε
απαραίτητες πληροφορίες ή δεν τις παρέχει εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας ή παρεµποδίζει σηµαντικά την
έρευνα, επιτρέπεται να συνάγονται συµπεράσµατα, είτε καταφατικά είτε αποφατικά, µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία,
σύµφωνα µε το άρθρο 28 του βασικού κανονισµού.

(23)

Όταν διαπιστώνεται ότι ένα ενδιαφερόµενο µέρος έχει προσκοµίσει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, τα εν λόγω στοιχεία δεν λαµβάνονται υπόψη και είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν τα διαθέσιµα πραγµατικά στοιχεία, σύµφωνα µε το
άρθρο 28 του βασικού κανονισµού. Αν ένα ενδιαφερόµενο
µέρος δεν συνεργάζεται ή συνεργάζεται µόνο εν µέρει, το
αποτέλεσµα ενδέχεται να είναι λιγότερο ευνοϊκό για το συγκεκριµένο µέρος, απ' ό,τι θα ήταν εάν αυτό είχε συνεργαστεί,
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Αρχίζει έρευνα σύµφωνα µε το άρθρο 23 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2026/97, για να καθοριστεί εάν οι εισαγωγές
στην Κοινότητα ταινιών τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (PET) που
υπάγονται
στους
κωδικούς ΣΟ
ex 3920 62 19 και
ex 3920 62 90 (κωδικοί Taric: 3920 62 19 01, 3920 62 19 04,
3920 62 19 07,
3920 62 19 11,
3920 62 19 14,
3920 62 19 17,
3920 62 19 21,
3920 62 19 24,
3920 62 19 27,
3920 62 19 31,
3920 62 19 34,
3920 62 19 37,
3920 62 19 41,
3920 62 19 44,
3920 62 19 47,
3920 62 19 51,
3920 62 19 54,
3920 62 19 57,
3920 62 19 61,
3920 62 19 67,
3920 62 19 74,
3920 62 19 92,
3920 62 90 31,
3920 62 90 92), που αποστέλλονται από τη Βραζιλία και το
Ισραήλ, είτε είναι καταγωγής Βραζιλίας και Ισραήλ είτε όχι, καταστρατηγούν τα µέτρα που έχουν επιβληθεί µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2597/1999 του Συµβουλίου στις εισαγωγές ταινιών τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (PET) καταγωγής Ινδίας.
Άρθρο 2
Καλούνται οι τελωνειακές αρχές, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παράγραφος 2 και το άρθρο 24 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2026/97, να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα για την καταγραφή
των εισαγωγών στην Κοινότητα που προσδιορίζονται στο άρθρο 1
του παρόντος κανονισµού.
Η καταγραφή παύει εννέα µήνες µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού.
Η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει, µε κανονισµό, από τις τελωνειακές
αρχές να σταµατήσουν την καταγραφή όσον αφορά τις εισαγωγές
στην Κοινότητα προϊόντων που κατασκευάζονται από παραγωγούς
οι οποίοι ζήτησαν απαλλαγή από την καταγραφή και για τους
οποίους δεν διαπιστώθηκε καταστρατήγηση των αντισταθµιστικών
δασµών.
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2. Για να µπορέσουν να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις τους
κατά την έρευνα, τα ενδιαφερόµενα µέρη οφείλουν να αναγγελθούν,
ερχόµενα σε επαφή µε την Επιτροπή, να κοινοποιήσουν τις απόψεις
τους γραπτώς και να απαντήσουν στο ερωτηµατολόγιο ή να υποβάλουν τυχόν άλλες πληροφορίες εντός 40 ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος κανονισµού στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά.
3. Τα ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν επίσης να ζητήσουν, εντός
της ιδίας προθεσµίας 40 ηµερών, να γίνουν δεκτά σε ακρόαση από
την Επιτροπή.
4. Οι πληροφορίες οι σχετικές µε τη συγκεκριµένη υπόθεση, οι
αιτήσεις ακρόασης, οι αιτήσεις για τη χορήγηση ερωτηµατολογίου,
καθώς και όλες οι αιτήσεις για την έγκριση πιστοποιητικών µη
καταστρατήγησης πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς (όχι σε ηλεκτρονική µορφή εκτός εάν υπάρχει σχετική πρόβλεψη) και θα πρέπει
να αναφέρουν το όνοµα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου, τον αριθµό τηλεφώνου, φαξ ή/και τέλεξ του ενδιαφερόµενου µέρους. Όλες οι γραπτές παρατηρήσεις, περιλαµβανοµένων και των πληροφοριών που ζητούνται στον παρόντα κανονισµό,
τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια και η αλληλογραφία που
υποβάλλουν τα ενδιαφερόµενα µέρη σε απόρρητη βάση πρέπει να
φέρουν την ένδειξη «Περιορισµένης διανοµής» (1) και, σύµφωνα µε
το άρθρο 29 παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού, να συνοδεύονται από µη εµπιστευτικού χαρακτήρα περίληψη, η οποία θα
φέρει την ένδειξη «Για επιθεώρηση από τα ενδιαφερόµενα µέρη».
∆ιεύθυνση αλληλογραφίας της Επιτροπής:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική ∆ιεύθυνση Εµπορίου
∆ιεύθυνση B
Γραφείο: J-79, 5/16
B-1049 Βρυξέλλες
Φαξ (32-2) 295 65 05
Τέλεξ COMEU B 21877

Άρθρο 3

Άρθρο 4

1.
Τα µέρη οφείλουν να ζητήσουν ερωτηµατολόγιο από την
Επιτροπή εντός 15 ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος κανονισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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, 18 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Pascal LAMY

Μέλος της Επιτροπής

(1) Αυτό σηµαίνει ότι το έγγραφο προορίζεται για εσωτερική χρήση µόνο.
Προστατεύεται σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L
145 της 31.5.2001, σ. 43). Είναι εµπιστευτικό έγγραφο δυνάµει του
άρθρου 29 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2026/97 του Συµβουλίου (ΕΕ L
288 της 21.10.1997, σ. 1) και του άρθρου 12 της συµφωνίας του
ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθµιστικά µέτρα.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 284/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Φεβρουαρίου 2004
για την έναρξη έρευνας όσον αφορά την πιθανή καταστρατήγηση των µέτρων αντιντάµπινγκ που
επιβλήθηκαν µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1676/2001 του Συµβουλίου στις εισαγωγές ταινιών τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (PET) καταγωγής, µεταξύ άλλων, Ινδίας από τις εισαγωγές ταινιών τερεφθαλικού
πολυαιθυλενίου (PET) που αποστέλλονται από τη Βραζιλία και από το Ισραήλ, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Βραζιλίας ή Ισραήλ είτε όχι, και για την υποβολή των εν λόγω εισαγωγών σε καταγραφή
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

∆. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
(6)

Η αίτηση περιλαµβάνει επαρκή εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία ότι τα µέτρα αντιντάµπινγκ που επιβλήθηκαν
στις εισαγωγές ταινιών PET καταγωγής Ινδίας καταστρατηγούνται µε τη µεταφόρτωση µέσω Βραζιλίας και
Ισραήλ.

(7)

Τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκοµίστηκαν είναι τα ακόλουθα:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, για την άµυνα κατά των εισαγωγών εκ µέρους
χωρών µη µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1972/2002 (2)
(εφεξής «βασικός κανονισµός»), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος
3 και το άρθρο 24 παράγραφοι 3 και 5,

Από την αίτηση προκύπτει ότι, µετά την επιβολή των
µέτρων, ο τρόπος διεξαγωγής των εµπορικών συναλλαγών
που αφορούν τις εξαγωγές του εν λόγω προϊόντος από την
Ινδία, τη Βραζιλία και το Ισραήλ στην Κοινότητα έχει
µεταβληθεί σηµαντικά και ότι, προφανώς, δεν υπάρχει
επαρκής λόγος ή αιτιολόγηση άλλη εκτός της επιβολής του
δασµού γι' αυτή την αλλαγή. Αυτή η µεταβολή στον τρόπο
διεξαγωγής των εµπορικών συναλλαγών φαίνεται ότι οφείλεται στη µεταφόρτωση ταινιών τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου
(PET) καταγωγής Ινδίας µέσω Βραζιλίας και Ισραήλ.

Κατόπιν διαβουλεύσεων µε τη συµβουλευτική επιτροπή,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Α. ΑΙΤΗΜΑ
(1)

(2)

(3)

(4)

Η Επιτροπή έλαβε αίτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού, στην οποία της ζητείται
να ερευνήσει την πιθανή καταστρατήγηση των µέτρων
αντιντάµπινγκ που επιβλήθηκαν στις εισαγωγές ταινιών
τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (εφεξής «ταινιών PET») καταγωγής, µεταξύ άλλων, Ινδίας.

(8)

Επιπλέον, η αίτηση περιέχει επαρκή εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία, σύµφωνα µε τα οποία οι επανορθωτικές
συνέπειες των ισχυόντων δασµών αντιντάµπινγκ για το υπό
εξέταση προϊόν υπονοµεύονται τόσο ως προς τις ποσότητες
όσο και ως προς τις τιµές. Φαίνεται ότι σηµαντικές ποσότητες εισαγωγών ταινιών PET από τη Βραζιλία και το Ισραήλ
έχουν αντικαταστήσει τις εισαγωγές του υπό εξέταση
προϊόντος καταγωγής Ινδίας.

Β. ΠΡΟΪΟΝ

(9)

To προϊόν που αφορά ο ισχυρισµός περί πιθανής καταστρατήγησης είναι ταινίες PET καταγωγής Ινδίας, οι οποίες κανονικά υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 3920 62 19 και
ex 3920 62 90 (εφεξής «το υπό εξέταση προϊόν»). Οι
κωδικοί αυτοί παρέχονται µόνο ενηµερωτικά.

Τέλος, το αίτηµα περιλαµβάνει επαρκή εκ πρώτης όψεως
αποδεικτικά στοιχεία σύµφωνα µε τα οποία οι τιµές των ταινιών PET αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ σε σχέση µε την
κανονική αξία που είχε προγενέστερα καθοριστεί για το υπό
εξέταση προϊόν.

(10)

Εάν, κατά τη διάρκεια της έρευνας, διαπιστωθούν πρακτικές
καταστρατήγησης που προβλέπονται στο άρθρο 13 του
βασικού κανονισµού, εκτός από τη µεταφόρτωση, η έρευνα
µπορεί να καλύψει και αυτές τις πρακτικές.

Η αίτηση υποβλήθηκε στις 6 Ιανουαρίου 2004 από τους
επόµενους κοινοτικούς παραγωγούς: DuPont Teijin Films,
Mitsubishi Polyester Film GmbH και Nuroll SpA.

Το προϊόν που αποτελεί αντικείµενο της έρευνας είναι ταινίες PET που αποστέλλονται από τη Βραζιλία και το Ισραήλ
(εφεξής «το υπό έρευνα προϊόν») οι οποίες συνήθως διασαφίζονται µε τους ίδιους κωδικούς µε το υπό εξέταση προϊόν.

Ε. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Γ. ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ
(5)

Τα µέτρα που ισχύουν επί του παρόντος και που αποτελούν
πιθανώς αντικείµενο καταστρατήγησης συνίστανται σε µέτρα
αντιντάµπινγκ που έχουν επιβληθεί µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1676/2001 του Συµβουλίου (3).

(1) ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1.
(2) ΕΕ L 305 της 7.11.2002, σ. 1.
(3) ΕΕ L 227 της 23.8.2001, σ. 1.

(11)

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα
ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν την έναρξη έρευνας σύµφωνα µε το άρθρο 13 του
βασικού κανονισµού και την υπαγωγή σε καταγραφή,
σύµφωνα µε το άρθρο 14 παράγραφος 5 του βασικού κανονισµού, των εισαγωγών ταινιών PET που αποστέλλονται από
τη Βραζιλία και το Ισραήλ, είτε δηλώνονται ως καταγωγής
Βραζιλίας και Ισραήλ είτε όχι.
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α) Ερωτηµατολόγια
(12)

(13)

(14)

Η Επιτροπή για να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που
θεωρεί απαραίτητες για την έρευνα, θα αποστείλει ερωτηµατολόγια στους παραγωγούς-εξαγωγείς και στις ενώσεις
παραγωγών-εξαγωγέων στη Βραζιλία και το Ισραήλ, στους
παραγωγούς-εξαγωγείς και στις ενώσεις παραγωγών-εξαγωγέων στην Ινδία, στους εισαγωγείς και σε όλες τις ενώσεις
εισαγωγέων στην Κοινότητα που συνεργάσθηκαν κατά την
έρευνα η οποία οδήγησε στην επιβολή των ισχυόντων
µέτρων ή που απαριθµούνται στην αίτηση, καθώς και στις
αρχές της Ινδίας, της Βραζιλίας και του Ισραήλ. Πληροφορίες µπορεί να ζητηθούν επίσης, εφόσον κρίνεται σκόπιµο,
από τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής.
Εν πάση περιπτώσει, όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη οφείλουν
να επικοινωνήσουν µε την Επιτροπή το συντοµότερο δυνατό,
και το αργότερο εντός της προθεσµίας που καθορίζεται στο
άρθρο 3 του παρόντος κανονισµού, για να πληροφορηθούν
εάν περιλαµβάνονται στην αίτηση και για να ζητήσουν, ενδεχοµένως, ερωτηµατολόγιο εντός της προθεσµίας που
καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του παρόντος
κανονισµού, δεδοµένου ότι η προθεσµία που καθορίζεται
στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισµού
ισχύει για όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη.

ΣΤ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
(19)

(20)

γ) Απαλλαγή από τη καταγραφή των εισαγωγών ή
µέτρων
(16)

Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 4 του βασικού κανονισµού, οι εισαγωγές του υπό έρευνα προϊόντος µπορούν να
απαλλαγούν από την καταγραφή ή τα µέτρα αν η εισαγωγή
δεν αποτελεί καταστρατήγηση.

(17)

Η πιθανή καταστρατήγηση σηµειώνεται εκτός της Κοινότητας. Το άρθρο 13 του βασικού κανονισµού αποβλέπει στην
αποφυγή των πρακτικών καταστρατήγησης χωρίς να θίγει
τους φορείς που µπορούν να αποδείξουν ότι δεν ενέχονται
στις πρακτικές αυτές, αλλά δεν περιλαµβάνει ειδικές διατάξεις οι οποίες να διευκρινίζουν το καθεστώς που εφαρµόζεται στους παραγωγούς των ενδιαφερόµενων χωρών που µπορούν να αποδείξουν ότι δεν ενέχονται σε πρακτικές καταστρατήγησης. Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητο να δοθεί η
δυνατότητα στους ενδιαφερόµενους παραγωγούς να
ζητήσουν απαλλαγή από την καταγραφή των εισαγωγών των
εξαγόµενων προϊόντων τους ή από µέτρα που επιβάλλονται
στις εν λόγω εισαγωγές.

(18)

Οι παραγωγοί που επιθυµούν να τύχουν απαλλαγής πρέπει
να υποβάλουν αίτηση απαλλαγής και να αποστείλουν, εντός
της προβλεπόµενης προθεσµίας, συµπληρωµένο κάθε απαιτούµενο ερωτηµατολόγιο, ώστε να αποδειχθεί ότι δεν
καταστρατηγούν τους δασµούς αντιντάµπινγκ κατά την
έννοια του άρθρου 13 παράγραφος 1 του βασικού κανονισµού. Οι εισαγωγείς µπορούν ακόµη να τύχουν απαλλαγής
από την καταγραφή ή τα µέτρα στο βαθµό που οι εισαγωγές
τους προέρχονται από παραγωγούς στους οποίους έχει
χορηγηθεί απαλλαγή, και σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 4 του βασικού κανονισµού.

Για λόγους χρηστής διαχείρισης, πρέπει να καθοριστούν
προθεσµίες εντός των οποίων:
— τα ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν να αναγγελθούν στην
Επιτροπή, να υποβάλουν τις απόψεις τους γραπτώς και
να απαντήσουν στο ερωτηµατολόγιο ή να υποβάλουν
άλλες πληροφορίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά
την έρευνα,
— τα ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν να ζητήσουν γραπτώς
να γίνουν δεκτά σε ακρόαση από την Επιτροπή.

(21)

Οι αρχές της Ινδίας, της Βραζιλίας και του Ισραήλ θα ενηµερωθούν για την έναρξη της έρευνας και θα τους αποσταλεί
αντίγραφο της αίτησης.

Όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη καλούνται να γνωστοποιήσουν
γραπτώς τις απόψεις τους και να προσκοµίσουν τα σχετικά
αποδεικτικά στοιχεία. Επίσης, η Επιτροπή θα δεχθεί σε
ακρόαση τα ενδιαφερόµενα µέρη, εφόσον το ζητήσουν
γραπτώς και αποδείξουν ότι υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι για
τους οποίους επιβάλλεται να γίνουν δεκτά σε ακρόαση.

Σύµφωνα µε το άρθρο 14 παράγραφος 5 του βασικού κανονισµού, οι εισαγωγές του υπό έρευνα προϊόντος υποβάλλονται σε καταγραφή, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι, σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η καταστρατήγηση, θα είναι δυνατή
η επιβολή δασµών αντιντάµπινγκ κατάλληλου ύψους, µε
αναδροµική ισχύ από την ηµεροµηνία καταγραφής των εν
λόγω εισαγωγών που αποστέλλονται από τη Βραζιλία και το
Ισραήλ.
Ζ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

β) Συγκέντρωση πληροφοριών και ακροάσεις
(15)
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Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι η άσκηση των περισσότερων διαδικαστικών δικαιωµάτων που αναφέρονται στο
βασικό κανονισµό, εξαρτάται από το κατά πόσον το µέρος
αναγγέλλεται εντός της προθεσµίας που αναφέρεται στο
άρθρο 3 του παρόντος κανονισµού.
Η. ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

(22)

Όταν ένα ενδιαφερόµενο µέρος αρνείται την πρόσβαση σε
απαραίτητες πληροφορίες ή δεν τις παρέχει εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας ή παρεµποδίζει σηµαντικά την
έρευνα, επιτρέπεται να συνάγονται συµπεράσµατα, είτε καταφατικά είτε αποφατικά, µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία,
σύµφωνα µε το άρθρο 18 του βασικού κανονισµού.

(23)

Όταν διαπιστώνεται ότι ένα ενδιαφερόµενο µέρος έχει προσκοµίσει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, τα εν λόγω στοιχεία δεν λαµβάνονται υπόψη και είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν τα διαθέσιµα πραγµατικά στοιχεία, σύµφωνα µε το
άρθρο 18 του βασικού κανονισµού. Αν ένα ενδιαφερόµενο
µέρος δεν συνεργάζεται ή συνεργάζεται µόνον εν µέρει, το
αποτέλεσµα ενδέχεται να είναι λιγότερο ευνοϊκό για το συγκεκριµένο µέρος, απ' ό,τι θα ήταν εάν αυτό είχε συνεργαστεί,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Αρχίζει έρευνα σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 384/96, για να καθοριστεί εάν οι εισαγωγές στην
Κοινότητα ταινιών τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (PET) που
υπάγονται στους
κωδικούς ΣΟ
ex 3920 62 19 και
ex 3920 62 90 (κωδικοί Taric: 3920 62 19 01, 3920 62 19 04,
3920 62 19 07,
3920 62 19 11,
3920 62 19 14,
3920 62 19 17,
3920 62 19 21,
3920 62 19 24,
3920 62 19 27,
3920 62 19 31,
3920 62 19 34,
3920 62 19 37,
3920 62 19 41,
3920 62 19 44,
3920 62 19 47,
3920 62 19 51,
3920 62 19 54,
3920 62 19 57,
3920 62 19 61,
3920 62 19 67,
3920 62 19 74,
3920 62 19 92,
3920 62 90 31,
3920 62 90 92), που αποστέλλονται από τη Βραζιλία και το
Ισραήλ, είτε είναι καταγωγής Βραζιλίας και Ισραήλ είτε όχι, καταστρατηγούν τα µέτρα που έχουν επιβληθεί µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1676/2001 του Συµβουλίου στις εισαγωγές ταινιών τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (PET) καταγωγής Ινδίας.

L 49/30

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Άρθρο 2
Καλούνται οι τελωνειακές αρχές, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 3 και το άρθρο 14 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 384/96, να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα για την καταγραφή
των εισαγωγών στην Κοινότητα που προσδιορίζονται στο άρθρο 1
του παρόντος κανονισµού.
Η καταγραφή παύει εννέα µήνες µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού.
Η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει, µε κανονισµό, από τις τελωνειακές
αρχές να σταµατήσουν την καταγραφή όσον αφορά τις εισαγωγές
στην Κοινότητα προϊόντων που κατασκευάζονται από παραγωγούς
οι οποίοι ζήτησαν απαλλαγή από την καταγραφή και για τους
οποίους δεν διαπιστώθηκε καταστρατήγηση των δασµών αντιντάµπινγκ.
Άρθρο 3
1.
Τα µέρη οφείλουν να ζητήσουν ερωτηµατολόγιο από την
Επιτροπή εντός 15 ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος κανονισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2.
Για να µπορέσουν να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις τους
κατά την έρευνα, τα ενδιαφερόµενα µέρη οφείλουν να αναγγελθούν,
ερχόµενα σε επαφή µε την Επιτροπή, να κοινοποιήσουν τις απόψεις
τους γραπτώς και να απαντήσουν στο ερωτηµατολόγιο ή να υποβάλουν τυχόν άλλες πληροφορίες εντός 40 ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος κανονισµού στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά.
3.
Τα ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν επίσης να ζητήσουν, εντός
της ιδίας προθεσµίας 40 ηµερών, να γίνουν δεκτά σε ακρόαση από
την Επιτροπή.
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4. Οι πληροφορίες οι σχετικές µε την συγκεκριµένη υπόθεση, οι
αιτήσεις ακρόασης, οι αιτήσεις για τη χορήγηση ερωτηµατολογίου,
καθώς και όλες οι αιτήσεις για την έγκριση πιστοποιητικών µη
καταστρατήγησης πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς (όχι σε ηλεκτρονική µορφή εκτός εάν υπάρχει σχετική πρόβλεψη) και θα πρέπει
να αναφέρουν το όνοµα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου, τον αριθµό τηλεφώνου, φαξ και/ή τέλεξ του ενδιαφερόµενου µέρους. Όλες οι γραπτές παρατηρήσεις, περιλαµβανοµένων και των πληροφοριών που ζητούνται στον παρόντα κανονισµό,
τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια και η αλληλογραφία που
υποβάλλουν τα ενδιαφερόµενα µέρη σε απόρρητη βάση πρέπει να
φέρουν την ένδειξη «Περιορισµένης διανοµής» (1) και, σύµφωνα µε
το άρθρο 19 παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού, να συνοδεύονται από µη εµπιστευτικού χαρακτήρα περίληψη, η οποία θα
φέρει την ένδειξη «Για επιθεώρηση από τα ενδιαφερόµενα µέρη».
∆ιεύθυνση αλληλογραφίας της Επιτροπής:
Eυρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική ∆ιεύθυνση Εµπορίου
∆ιεύθυνση B
Γραφείο: J-79 5/16
B-1049 Βρυξέλλες
Φαξ (32-2) 295 65 05
Τέλεξ: COMEU B 21877

Άρθρο 4
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, 18 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Pascal LAMY

Μέλος της Επιτροπής

(1) Αυτό σηµαίνει ότι το έγγραφο προορίζεται για εσωτερική χρήση µόνο.
Προστατεύεται σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L
145 της 31.5.2001, σ. 43). Είναι εµπιστευτικό έγγραφο δυνάµει του
άρθρου 19 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 384/96 και του άρθρου 6 της
συµφωνίας του ΠΟΕ για την εφαρµογή του άρθρου VI της ΓΣ∆Ε
(GATT) 1994 (συµφωνία αντιντάµπινγκ).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 285/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Φεβρουαρίου 2004
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1306/2003 όσον αφορά την προθεσµία παραλαβής της
αλκοόλης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Λόγω τεχνικών δυσχερειών που συνδέονται µε τη διακίνηση
αλκοόλης και τον πολύ µεγάλο όγκο των παρτίδων 22/
2003 ΕΚ και 23/2003 ΕΚ που έχουν κατακυρωθεί στις δύο
ισπανικές εταιρείες, η προβλεπόµενη προθεσµία για την
παραλαβή της αλκοόλης αποδεικνύεται ανεπαρκής για τις
εταιρείες αυτές.

(4)

Για να δοθεί η δυνατότητα στις ενδιαφερόµενες εταιρείες να
παραλάβουν την αλκοόλη εντός εύλογης προθεσµίας και για
να µη δηµιουργηθούν διακρίσεις µεταξύ των διαφόρων εταιρειών, είναι σκόπιµο να παραταθεί κατά δύο µήνες η προθεσµία παραλαβής της αλκοόλης.

(5)

Πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
1306/2003.

(6)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου της 17ης
Μαΐου 1999 για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής
αγοράς (1), και ιδίως το άρθρο 33 παράγραφος 1, στοιχείο στ),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1306/2003 της Επιτροπής, της
23ης Ιουλίου 2003, για την πραγµατοποίηση δηµοπρασιών
αλκοόλης οινικής προέλευσης µε σκοπό τη χρησιµοποίηση
βιοαιθανόλης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (2) πραγµατοποίησε δηµοπρασία αλκοόλης οινικής προέλευσης µε σκοπό
τη χρησιµοποίηση βιοαιθανόλης στην Κοινότητα. Ως εκ
τούτου, οι παρτίδες 22/2003 ΕΚ, 23/2003 ΕΚ, 24/2003
ΕΚ και 25/2003 ΕΚ τέθηκαν προς πώληση για ποσότητα,
αντιστοίχως, 260 000 εκατολίτρων, 350 000 εκατολίτρων,
50 000 εκατολίτρων και 29 000 εκατολίτρων αλκοόλης
100 % vol. υπέρ, αντιστοίχως, των εγκεκριµένων εταιρειών
Ecocarburantes españoles SA, Bioethanol Galicia SA,
Sekab και Altia Corporation. Με κοινοποίηση της 5ης
Σεπτεµβρίου 2003, η Επιτροπή ανακοίνωσε στις αρµόδιες
αρχές και στις ενδιαφερόµενες εταιρείες τις αποφάσεις σχετικά µε τις δηµοπρασίες των εν λόγω παρτίδων.
Το άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1306/2003 προβλέπει ότι η παραλαβή της αλκοόλης που έχει πωληθεί µε
σκοπό τη χρησιµοποίηση βιοαιθανόλης στην Κοινότητα
πρέπει να ολοκληρωθεί οκτώ µήνες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης της Επιτροπής.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1306/2003 αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 6
Η παραλαβή της αλκοόλης πρέπει να ολοκληρωθεί δέκα µήνες
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης
της Επιτροπής.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1795/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L
262 της 14.10.2003, σ. 13).
2
( ) ΕΕ L 185 της 24.7.2003, σ. 12.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 286/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Φεβρουαρίου 2004
για καθορισµό των δασµών κατά την εισαγωγή στον τοµέα του ρυζιού
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Οι δασµοί κατά την εισαγωγή εφαρµόζονται έως ότου ισχύει
νέος καθορισµός. Εξακολουθούν επίσης να ισχύουν, εάν δεν
διατίθεται καµία τιµή στην πηγή αναφοράς που προβλέπεται
στο άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1503/96 κατά τη
διάρκεια των δύο εβδοµάδων που προηγούνται του προσεχούς καθορισµού.

(5)

Για να καταστεί δυνατή η κανονική λειτουργία του καθεστώτος των δασµών κατά την εισαγωγή, πρέπει, για τον υπολογισµό αυτό, να ληφθούν υπόψη οι τιµές της αγοράς που
διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια µιας περιόδου αναφοράς.

(6)

Η εφαρµογή του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1503/96 οδηγεί στην
προσαρµογή των δασµών κατά την εισαγωγή, οι οποίοι
εφαρµόστηκαν από τις 15 Μαΐου 2003 από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 832/2003 της Επιτροπής (3), σύµφωνα µε τα
παραρτήµατα του παρόντος κανονισµού,

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 ορύζης (1),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1503/96 της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 1996, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου όσον αφορά τους δασµούς κατά
την εισαγωγή στον τοµέα του ρυζιού (2), και ιδίως το άρθρο 4
παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 11 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95 προβλέπει ότι, κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται
στο άρθρο 1 του εν λόγω κανονισµού, εισπράττονται οι
δασµοί του κοινού δασµολογίου. Εντούτοις, για τα προϊόντα
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου, ο
δασµός κατά την εισαγωγή ισούται µε την τιµή παρέµβασης
που ισχύει για τα προϊόντα αυτά κατά την εισαγωγή προσαυξηµένος κατά ένα ορισµένο ποσοστό ανάλογα εάν αφορά
αποφλοιωµένο ή λευκασµένο ρύζι, από τον οποίο αφαιρείται
η τιµή κατά την εισαγωγή, εφόσον ο δασµός δεν υπερβαίνει
το συντελεστή του κοινού δασµολογίου.

(2)

∆υνάµει του άρθρου 12 παράγραφος 3 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 3072/95, οι τιµές cif κατά την εισαγωγή υπολογίζονται µε βάση τις αντιπροσωπευτικές τιµές για το εν
λόγω προϊόν στη διεθνή αγορά ή στην κοινοτική αγορά εισαγωγής του προϊόντος.

(3)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1503/96 έχει καθορίσει τις
λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/
95 όσον αφορά τους δασµούς κατά την εισαγωγή στον
τοµέα του ρυζιού.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι δασµοί κατά την εισαγωγή στον τοµέα του ρυζιού που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 3072/95 προσαρµόζονται σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1503/96 και καθορίζονται στο παράρτηµα Ι του
παρόντος κανονισµού, µε βάση τα στοιχεία που περιλαµβάνονται
στο παράρτηµα ΙΙ.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 19 Φεβρουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 329 της 30.12.1995, σ. 18· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 411/2002 (ΕΕ L 62 της
5.3.2002, σ. 27).
(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).

(3) ΕΕ L 120 της 15.5.2003, σ. 15.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Εισαγωγικοί δασµοί που εφαρµόζονται στο ρύζι και στα θραύσµατα ρυζιού
(σε EUR/t)
Εισαγωγικός δασµός ( )
5

Κωδικός ΣΟ

Τρίτες χώρες
(εκτός ΑΚΕ και Μπαγκλαντές) (3)

1006 10 21

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 23

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 25

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 27

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 92

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 94

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 96

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 98

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 20 11

207,03

68,12

99,18

155,27

1006 20 13

207,03

68,12

99,18

155,27

1006 20 15

207,03

68,12

99,18

155,27

1006 20 17

254,85

84,86

123,09

1006 20 92

207,03

68,12

99,18

155,27

1006 20 94

207,03

68,12

99,18

155,27

1006 20 96

207,03

68,12

99,18

1006 20 98

254,85

84,86

123,09

1006 30 21

376,62

119,42

173,40

282,47

1006 30 23

376,62

119,42

173,40

282,47

1006 30 25

376,62

119,42

173,40

282,47

1006 30 27

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 42

376,62

119,42

173,40

282,47

1006 30 44

376,62

119,42

173,40

282,47

1006 30 46

376,62

119,42

173,40

282,47

1006 30 48

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 61

376,62

119,42

173,40

282,47

1006 30 63

376,62

119,42

173,40

282,47

1006 30 65

376,62

119,42

173,40

282,47

1006 30 67

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 92

376,62

119,42

173,40

282,47

1006 30 94

376,62

119,42

173,40

282,47

1006 30 96

376,62

119,42

173,40

282,47

1006 30 98

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 40 00

(7)

41,18

(7)

96,00

ΑΚΕ (1) (2) (3)

Μπαγκλαντές (4)

Ρύζι Basmati
Ινδίας και Πακιστάν (6)

4,85

Αίγυπτος (8)

191,14

155,27
4,85

191,14

(1) Για τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής και προελεύσεως κρατών ΑΚΕ, ο εισαγωγικός δασµός εφαρµόζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος που καθορίζεται από τους κανονισµούς (ΕΚ)
αριθ. 2286/2002 του Συµβουλίου (ΕΕ L 348 της 21.12.2002, σ. 5) και (ΕΚ) αριθ. 638/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 93 της 10.4.2003, σ. 3).
(2) Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1706/98 οι εισαγωγικοί δασµοί δεν εφαρµόζονται στα προϊόντα καταγωγής των κρατών της Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού, τα οποία
εισάγονται απευθείας στο υπερπόντιο διαµέρισµα της Reunión.
(3) Ο εισαγωγικός δασµός ρυζιού στο υπερπόντιο διαµέρισµα της Reunión καθορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95.
(4) Για τις εισαγωγές ρυζιού, εκτός των θραυσµάτων ρυζιού (κωδικός ΣΟ 1006 40 00), καταγωγής Μπαγκλαντές, ο εισαγωγικός δασµός εφαρµόζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος
που καθορίζεται από τους κανονισµούς (ΕΟΚ) αριθ. 3491/90 του Συµβουλίου (ΕΕ L 337 της 4.12.1990, σ. 1) και (ΕΟΚ) αριθ. 862/91 της Επιτροπής (ΕΕ L 88 της 9.4.1991,
σ. 7), όπως τροποποιήθηκε.
(5) Η εισαγωγή προϊόντων καταγωγής των υπερποντίων χωρών και εδαφών απαλλάσσεται του εισαγωγικού δασµού σύµφωνα µε το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης 91/482/
ΕΟΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 263 της 19.9.1991, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε.
(6) Για το αποφλοιωµένο ρύζι της ποικιλίας Basmati, καταγωγής Ινδίας και Πακιστάν, µείωση 250 EUR/t [άρθρο 4α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1503/96, όπως τροποποιήθηκε].
(7) ∆ασµός που καθορίζεται στο κοινό δασµολόγιο.
(8) Για τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής και προελεύσεως Αιγύπτου, ο εισαγωγικός δασµός εφαρµόζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος που καθορίζεται από τους κανονισµούς (ΕΚ)
αριθ. 2184/96 του Συµβουλίου (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 1) και (ΕΚ) αριθ. 196/97 της Επιτροπής (ΕΕ L 31 της 1.2.1997, σ. 53).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Υπολογισµός των εισαγωγικών δασµών στον τοµέα του ρυζιού

Τύπος Paddy

Τύπος Indica

Τύπος Japonica

Θραύσµατα

Αποφλοιωµένο

Λευκασµένο

Αποφλοιωµένο

Λευκασµένο

(1)

254,85

416,00

207,03

376,62

(1)

α) Τιµή cif Arag (EUR/τόνο)

—

282,18

199,81

353,87

419,97

—

β) Τιµή fob (EUR/τόνο)

—

—

—

330,54

396,64

—

γ) Θαλάσσιοι ναύλοι (EUR/τόνο)

—

—

—

23,33

23,33

—

δ) Πηγή

—

USDA και
opérateurs

USDA και
opérateurs

Opérateurs

Opérateurs

—

1. Εισαγωγικός δασµός (EUR/τόνο)
2. Στοιχεία υπολογισµού:

(1) ∆ασµός που καθορίζεται στο κοινό δασµολόγιο.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 287/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Φεβρουαρίου 2004
σχετικά µε τις αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής ρυζιού και θραυσµάτων ρυζιού που περιλαµβάνουν
προκαθορισµό της επιστροφής
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

Για τον προορισµό R01 οι ποσότητες που ζητήθηκαν στις
17 Φεβρουαρίου 2004 υπερβαίνουν τη διαθέσιµη
ποσότητα. Πρέπει, κατά συνέπεια, να καθοριστεί ποσοστό
µείωσης για τις αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής που
υποβλήθηκαν στις 17 Φεβρουαρίου 2004.

(3)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
ρυζιού (1),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2003, περί ειδικών λεπτοµερειών εφαρµογής του καθεστώτος
πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τοµέα των σιτηρών
και του ρυζιού (2), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 3 δεύτερο
εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1342/2003 προβλέπει, όταν γίνεται ειδική αναφορά στην
παρούσα παράγραφο κατά τον καθορισµό επιστροφής κατά
την εξαγωγή, προθεσµία τριών εργάσιµων ηµερών µετά την
ηµεροµηνία καταθέσεως αιτήσεως για τη χορήγηση των
πιστοποιητικών εξαγωγής που περιλαµβάνουν προκαθορισµό
της επιστροφής. Το εν λόγω άρθρο προβλέπει, επιπλέον, ότι
η Επιτροπή καθορίζει ενιαίο ποσοστό µειώσεως της ποσότητας εάν οι αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής υπερβαίνουν
τις ποσότητες που µπορούν να αναληφθούν. Ο κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 163/2004 της Επιτροπής (3) καθορίζει τις επιστροφές στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται στην
προαναφερθείσα παράγραφο για ποσότητα 4 000 τόνων για
τον προορισµό R01 όπως ορίζεται στο παράρτηµα του εν
λόγω κανονισµού.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τον προορισµό R01 όπως ορίζεται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 163/2004, οι αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής
ρυζιού και θραυσµάτων ρυζιού, που περιλαµβάνουν προκαθορισµό
της επιστροφής και υποβλήθηκαν στις 17 Φεβρουαρίου 2004 στο
πλαίσιο του εν λόγω κανονισµού παρέχουν δικαίωµα χορήγησης
πιστοποιητικών για τις ποσότητες που ζητήθηκαν µε ποσοστό
µείωσης 35,01 %.
Άρθρο 2
Για τον προορισµό R01 όπως ορίζεται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 163/2004, οι αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής
ρυζιού και θραυσµάτων ρυζιού, που υποβλήθηκαν από τις 18 Φεβρουαρίου 2004, δεν δίνουν δικαίωµα χορήγησης πιστοποιητικών
εξαγωγής στο πλαίσιο του εν λόγω κανονισµού.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 19 Φεβρουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 329 της 30.12.1995, σ. 18· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 411/2002 (ΕΕ L 62 της
5.3.2002, σ. 27).
(2) ΕΕ L 189 της 29.7.2003, σ. 12.
(3) ΕΕ L 27 της 30.1.2004, σ. 30.
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Ο∆ΗΓΙΑ 2004/3/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 11ης Φεβρουαρίου 2004
για την τροποποίηση των οδηγιών 70/156/ΕΟΚ και 80/1268/EΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά την
µέτρηση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και της κατανάλωσης καυσίµων των οχηµάτων της
κατηγορίας Ν1
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

µελλοντική εφαρµογή µέτρων για τη µείωση της κατανάλωσης καυσίµου και των εκποµπών CO2 στον τοµέα των
ελαφρών επαγγελµατικών οχηµάτων, απαιτείται επέκταση
του πεδίου εφαρµογής της εν λόγω οδηγίας προκειµένου να
συµπεριληφθούν τα οχήµατα της κατηγορίας N1.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 95,
την πρόταση της Επιτροπής (1),

(4)

Σύµφωνα µε την απόφαση αριθ. 1753/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 2000, για την καθιέρωση συστήµατος παρακολούθησης των µέσων όρων των ειδικών εκποµπών CO2 από
τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα (6), η Επιτροπή εκπόνησε µελέτη
για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων και των συνεπειών µιας
εναρµονισµένης διαδικασίας για τη µέτρηση των ειδικών
εκποµπών CO2 από οχήµατα της κατηγορίας N1. Από την
άποψη αυτή, θεωρείται τεχνικά αποδεκτή και ιδιαίτερα αποτελεσµατική ως προς το κόστος η εφαρµογή της υφιστάµενης δοκιµής εκποµπών της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του
Συµβουλίου, της 20ής Μαρτίου 1970, περί προσεγγίσεως
των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε µέτρα που
πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης του αέρα από τις
εκποµπές των µηχανοκίνητων οχηµάτων (7), για τη µέτρηση
της κατανάλωσης καυσίµου και των εκποµπών CO2 και
αυτής της κατηγορίας οχηµάτων.

(5)

Πολλοί κατασκευαστές µε µικρή παραγωγή αγοράζουν από
προµηθευτές κινητήρες στους οποίους έχει χορηγηθεί
έγκριση τύπου αναφορικά µε τις εκποµπές σύµφωνα µε την
οδηγία 88/77/EΟΚ του Συµβουλίου, της 3ης ∆εκεµβρίου
1987, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών
µελών σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των
εκποµπών αερίων και σωµατιδιακών ρύπων από τους κινητήρες ανάφλεξης µε συµπίεση που χρησιµοποιούνται σε
οχήµατα, καθώς και κατά των εκποµπών αερίων ρύπων από
κινητήρες επιβαλλόµενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται µε
φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιµοποιούνται σε
οχήµατα (8). Σηµαντικός αριθµός κατασκευαστών δεν διαθέτει την υποδοµή ούτε την εµπειρογνωµοσύνη που απαιτούνται για τη διεξαγωγή µετρήσεων των εκποµπών καυσαερίων
ή CO2. Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η χορήγηση
απαλλαγής στους κατασκευαστές µε µικρή παραγωγή, καθώς
οι πρόσθετες δαπάνες για τη συµµόρφωση προς την
παρούσα οδηγία θα ήταν δυσανάλογα υψηλές.

(6)

Τα εν λόγω µέτρα έχουν επίσης αντίκτυπο στις διατάξεις των
παραρτηµάτων της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

(7)

Οι οδηγίες 70/156/ΕΟΚ και 80/1268/ΕΟΚ θα πρέπει ως εκ
τούτου να τροποποιηθούν αναλόγως,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 80/1268/EΟΚ του Συµβουλίου, της 16ης
∆εκεµβρίου 1980, σχετικά µε τις εκποµπές διοξειδίου του
άνθρακα και την κατανάλωση καυσίµων των οχηµάτων µε
κινητήρα (4) αποτελεί µια από τις επιµέρους οδηγίες στο
πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης τύπου που θεσπίζεται στην
οδηγία 70/156/EΟΚ του Συµβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών
µελών που αφορούν στην έγκριση των οχηµάτων µε
κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους (5).

(2)

Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε τις πολιτικές και τα
µέτρα της ΕΕ για τη µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου: προς ένα ευρωπαϊκό πρόγραµµα για την αλλαγή του
κλίµατος (ECCP-ΕΠΑΚ), προτείνει µια στρατηγική εφαρµογής για τη µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου,
συµπεριλαµβανοµένων µέτρων που αφορούν τον τοµέα των
µεταφορών. Στην Πράσινη Βίβλο «Προς µια ευρωπαϊκή
στρατηγική για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού»
γίνεται επίσης έκκληση να καταβληθούν προσπάθειες για τη
βελτίωση της οικονοµίας καυσίµου των οχηµάτων µε
κινητήρα.

(3)

Στην κοινοτική στρατηγική για τη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από επιβατικά αυτοκίνητα, όπως
εκτίθεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, «Κοινοτική στρατηγική
για τη µείωση των εκποµπών CO2 των επιβατικών οχηµάτων
και τη βελτίωση της εξοικονόµησης καυσίµου», η εναρµονισµένη µέθοδος µέτρησης που προβλέπει η οδηγία 80/
1268/ΕΟΚ εφαρµόζεται ως βασικό µέσο. Με προοπτική την

(1) ΕΕ C 51 Ε της 26.2.2002, σ. 317.
(2) ΕΕ C 125 της 27.5.2002, σ. 6.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 24ης Σεπτεµβρίου 2002, (ΕΕ
C 273 Ε της 14.11.2003, σ. 22), κοινή θέση του Συµβουλίου της 9ης
Οκτωβρίου 2003 (ΕΕ C 305 Ε της 16.12.2003, σ. 1) και θέση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 2003 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
4
( ) EE L 375 της 31.12.1980, σ. 36· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/100/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 334 της
28.12.1999, σ. 36).
(5) EE L 42 της 23.2.1970, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 807/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ.
36).

(6) ΕΕ L 202 της 10.8.2000, σ. 1.
(7) ΕΕ L 76 της 6.4.1970, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
την οδηγία 2003/76/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 206 της 15.8.2003, σ.
29).
(8) ΕΕ L 36 της 9.2.1988, σ. 33· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2001/27/EΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 107 της 18.4.2001,
σ. 10).
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Η οδηγία 70/156/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
α) Η σειρά 39 του µέρους I του παραρτήµατος IV αντικαθίσταται ως εξής:
Θέµα

«39. Εκποµπές CO2/
Κατανάλωση
καυσίµου

Αριθµός οδηγίας

80/1268/ΕΟΚ

Αναφορά Επίσηµης
Εφηµερίδας

L 375 της
31.12.1980, σ. 36

M1

X

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

X»

β) Στο πιστοποιητικό πιστότητας ΕΚ για τα πλήρη ή ολοκληρωµένα οχήµατα των κατηγοριών Ν1, Ν2 και Ν3 του
παραρτήµατος ΙΧ µέρος Ι σελίδα 2, προστίθεται το ακόλουθο σηµείο:

Άρθρο 2
Τα παραρτήµατα I και ΙΙ της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ τροποποιούνται όπως ορίζεται στο παράρτηµα της παρούσας
οδηγίας.
Άρθρο 3
Το αργότερο στις 19 Φεβρουαρίου 2006, η Επιτροπή:
α) υποβάλλει µελέτη σχετικά µε τις δυνατότητες συγκέντρωσης αντικειµενικών στοιχείων όσον αφορά τις
εκποµπές CO2 και την κατανάλωση καυσίµων των ολοκληρωµένων οχηµάτων που κατασκευάζονται σε πολλαπλά στάδια και των οχηµάτων των οποίων οι εκποµπές µετρώνται σύµφωνα µε την οδηγία 88/77/ΕΟΚ προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι πτυχές αποτελεσµατικότητας από άποψη κόστους των µετρήσεων αυτών·
β) υποβάλλει αξιολόγηση της έννοιας της «οικογένειας οχηµάτων», που εισάγεται µε την παρούσα οδηγία·
γ) εφόσον απαιτείται, υποβάλλει, στην επιτροπή του άρθρου 13 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, σχέδιο µέτρων για
την προσαρµογή της παρούσας οδηγίας στην τεχνική πρόοδο.
Άρθρο 4
Όταν ένα όχηµα που κατασκευάζεται από ειδικευµένο κατασκευαστή αµαξωµάτων ανταποκρίνεται στα κριτήρια
µιας εκ των οικογενειών οχηµάτων του κατασκευαστή του βασικού οχήµατος, ο κατασκευαστής αµαξωµάτων
δύναται να χρησιµοποιήσει τα στοιχεία σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα από πλευράς καυσίµου και την παραγωγή CO2 που υποβάλλει ο κατασκευαστής του βασικού οχήµατος.
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Άρθρο 5

1.
Από τις 19 Φεβρουαρίου 2005, για οχήµατα της κατηγορίας N1, τα κράτη µέλη, για λόγους που αφορούν
τις εκποµπές CO2 ή την κατανάλωση καυσίµου, δεν δύνανται να:
α) αρνούνται τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνικής έγκρισης τύπου για οποιονδήποτε τύπο οχήµατος µε
κινητήρα·
β) απαγορεύουν την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, την πώληση ή την θέση σε κυκλοφορία οχηµάτων δυνάµει του
άρθρου 7 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ,
εάν τα στοιχεία σχετικά µε τις εκποµπές CO2 και την κατανάλωση καυσίµου έχουν προσδιοριστεί σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται µε την παρούσα οδηγία.
2.
Από την 1η Ιανουαρίου 2005, για τα οχήµατα της κατηγορίας Ν1, κλάση Ι, και, από την 1η Ιανουαρίου
2007, για τα οχήµατα της κατηγορίας Ν1,, κλάσεις ΙΙ και ΙΙΙ, τα κράτη µέλη:
α) δεν χορηγούν πλέον έγκριση τύπου ΕΚ δυνάµει του άρθρου 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ και
β) αρνούνται τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου, εκτός των περιπτώσεων όπου γίνεται επίκληση των διατάξεων
του άρθρου 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ,
εάν τα στοιχεία σχετικά µε τις εκποµπές CO2 και την κατανάλωση καυσίµου δεν έχουν προσδιοριστεί σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται µε την παρούσα οδηγία.
3.
Από την 1η Ιανουαρίου 2006, για οχήµατα της κατηγορίας N1, κλάση I, και, από την 1η Ιανουαρίου
2008, για οχήµατα της κατηγορίας N1, κλάσεις II και III, τα κράτη µέλη:
α) θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά πιστότητας που συνοδεύουν τα νέα οχήµατα σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ δεν ισχύουν πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 1 της οδηγίας αυτής·
β) αρνούνται την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, την πώληση ή την θέση σε κυκλοφορία νέων οχηµάτων που δεν
συνοδεύονται από έγκυρο πιστοποιητικό πιστότητας σύµφωνα µε την οδηγία 70/156/ΕΟΚ, εκτός των περιπτώσεων όπου γίνεται επίκληση των διατάξεων του άρθρου 8 παράγραφος 2 της οδηγίας αυτής,
εάν τα στοιχεία σχετικά µε τις εκποµπές CO2 και την κατανάλωση καυσίµου δεν έχουν προσδιοριστεί σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από την παρούσα οδηγία.
4.
Για τα οχήµατα της κατηγορίας N1 που κατασκευάζονται σε πολλαπλά στάδια, οι ηµεροµηνίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 µετατίθενται κατά δώδεκα µήνες.
5.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:

— ως όχηµα της κατηγορίας N1, κλάση I, νοείται ένα όχηµα N1 µε µάζα αναφοράς µη υπερβαίνουσα τα
1 305 kg,
— ως όχηµα της κατηγορίας N1, κλάση ΙΙ, νοείται ένα όχηµα N1 µε µάζα αναφοράς µεγαλύτερη των 1 305 kg,
αλλά µη υπερβαίνουσα τα 1 760 kg,
— ως όχηµα της κατηγορίας N1, κλάση ΙΙΙ, νοείται ένα όχηµα N1 µε µάζα αναφοράς υπερβαίνουσα τα
1 760 kg.

Άρθρο 6
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειµένου να
συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία πριν από τις 19 Φεβρουαρίου 2005. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τα εν λόγω µέτρα, αυτά περιέχουν παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από ανάλογη παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος που γίνεται η παραποµπή καθορίζεται από τα κράτη µέλη.
Άρθρο 7
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
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Άρθρο 8
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Στρασβούργο, 11 Φεβρουαρίου 2004.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

M. McDOWELL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
I. Το παράρτηµα I της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Το σηµείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1.

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στη µέτρηση των εκποµπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίµου οχηµάτων µε
κινητήρα των κατηγοριών M1 και N1.
∆εν εφαρµόζεται σε όχηµα της κατηγορίας N1 εάν:
— ο τύπος του κινητήρα που τοποθετείται στον εν λόγω τύπο οχήµατος έχει λάβει έγκριση τύπου σύµφωνα µε
την οδηγία 88/77/ΕΟΚ και
— η συνολική ετήσια παγκόσµια παραγωγή οχηµάτων της κατηγορίας N1 του κατασκευαστή δεν υπερβαίνει τις
2 000 µονάδες.»

2. Το σηµείο 2.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2.3.

Για τη δοκιµή που περιγράφεται στο σηµείο 6, ένα όχηµα αντιπροσωπευτικό των οχηµάτων του προς έγκριση
τύπου τίθεται στη διάθεση της αρµόδιας για τις εγκρίσεις τύπου τεχνικής υπηρεσίας όταν οι δοκιµές διεξάγονται
από αυτήν. Για οχήµατα των κατηγοριών M1 και N1, τα οποία έχουν λάβει έγκριση τύπου αναφορικά µε τις
εκποµπές τους σύµφωνα µε την οδηγία 70/220/ΕΟΚ, η τεχνική υπηρεσία ελέγχει κατά τη διεξαγωγή της δοκιµής
εάν το όχηµα συµµορφώνεται προς τις οριακές τιµές που ισχύουν για τον συγκεκριµένο τύπο, όπως περιγράφεται
στην οδηγία 70/220/ΕΟΚ.»

3. Στο σηµείο 6.1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Για την οδήγηση των οχηµάτων που δεν επιτυγχάνουν τις οριακές τιµές επιτάχυνσης και µέγιστης ταχύτητας που απαιτούνται στον κύκλο δοκιµής, ο επιταχυντής πρέπει να πιέζεται πλήρως έως ότου επιτευχθεί και πάλι η απαιτούµενη
καµπύλη λειτουργίας. Οι αποκλίσεις από τον κύκλο δοκιµής πρέπει να καταγράφονται στην έκθεση δοκιµής.»
4. To σηµείο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«11. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
11.1. Η έγκριση τύπου µπορεί να επεκταθεί σε οχήµατα του ιδίου τύπου ή τύπου διαφορετικού ως προς τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του παραρτήµατος ΙΙ, εάν οι µετρούµενες από την τεχνική υπηρεσία εκποµπές CO2
δεν υπερβαίνουν περισσότερο του 4 % για οχήµατα της κατηγορίας Μ1 και του 6 % για οχήµατα της κατηγορίας Ν1, την τιµή της έγκρισης τύπου:
— Μάζα αναφοράς
— Μέγιστη επιτρεπόµενη µάζα
— Τύπος αµαξώµατος:
για Μ1: τριών όγκων, δύο όγκων, στέισον βάγκον, κουπέ, κονβερτίµπλ, όχηµα πολλαπλών χρήσεων
για Ν1: φορτηγό, κλειστό (βαν),
— Ολικές σχέσεις µετάδοσης
— Εξοπλισµός κινητήρα και πρόσθετα εξαρτήµατα
11.2. Επέκταση της έγκρισης οχηµάτων της κατηγορίας N1 στο πλαίσιο µιας οικογένειας:
11.2.1. Για οχήµατα της κατηγορίας N1 που έχουν εγκριθεί ως µέλη µιας οικογένειας οχηµάτων σύµφωνα
µε τη διαδικασία του παραρτήµατος Ισηµείο 12.2, η έγκριση τύπου µπορεί να επεκτείνεται σε
οχήµατα εντός της ίδιας οικογένειας, µόνον στην περίπτωση που η τεχνική υπηρεσία εκτιµά ότι η
κατανάλωση καυσίµων του νέου οχήµατος δεν υπερβαίνει την κατανάλωση καυσίµων του οχήµατος
επί του οποίου βασίζεται η κατανάλωση καυσίµων της οικογένειας οχηµάτων.
Οι εγκρίσεις δύνανται επίσης να επεκταθούν σε οχήµατα τα οποία:
— είναι έως 110 kg βαρύτερα από το µέλος της οικογένειας που υπέστη την δοκιµή, υπό τον όρο
ότι δεν είναι βαρύτερα περισσότερο από 220 kg από το ελαφρύτερο µέλος της οικογένειας και
— έχουν χαµηλότερη ολική σχέση µετάδοσης από το µέλος της οικογένειας που υπέστη την
δοκιµή µόνον λόγω αλλαγής στη διάσταση των ελαστικών και
— συµµορφώνονται προς την οικογένεια ως προς τις λοιπές πλευρές.
11.2.2. Για οχήµατα της κατηγορίας N1 που έχουν εγκριθεί ως µέλη µιας οικογένειας σύµφωνα µε τη διαδικασία του παραρτήµατος Ι σηµείο 12.3, η έγκριση τύπου µπορεί να επεκτείνεται σε οχήµατα εντός
της ίδιας οικογένειας, µόνον στην περίπτωση που η τεχνική υπηρεσία εκτιµά ότι η κατανάλωση
καυσίµων του νέου οχήµατος βρίσκεται εντός των ορίων που έχουν καθοριστεί για τα δύο οχήµατα
της οικογένειας που παρουσιάζουν την χαµηλότερη και την υψηλότερη κατανάλωση καυσίµων,
αντιστοίχως.»
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5. Προστίθεται το ακόλουθο σηµείο:
«12. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ν1 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Τα οχήµατα της κατηγορίας Ν1 είναι δυνατόν να εγκρίνονται στο πλαίσιο µιας οικογένειας όπως καθορίζεται στο
σηµείο 12.1 µε τη χρησιµοποίηση µίας από τις δύο εναλλακτικές µεθόδους που περιγράφονται στα σηµεία 12.2
και 12.3.
12.1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, τα οχήµατα της κατηγορίας N1 µπορούν να υπάγονται στην ίδια
οικογένεια εάν οι ακόλουθες παράµετροι συµπίπτουν απολύτως είτε ευρίσκονται εντός των καθορισµένων
ορίων:
12.1.1. Παράµετροι που οφείλουν να συµπίπτουν:
— κατασκευαστής και τύπος οχήµατος, όπως καθορίζεται στο παράρτηµα ΙΙ µέρος Ι σηµείο 0.2,
— κυβισµός κινητήρα,
— τύπος συστήµατος ελέγχου εκποµπών,
— τύπος συστήµατος καυσίµων όπως καθορίζεται στο παράρτηµα ΙΙ σηµείο 1.5.2.
12.1.2. Οι ακόλουθες παράµετροι οφείλουν να βρίσκονται εντός των ακολούθων ορίων:
— ολικές σχέσεις µετάδοσης (έως 8 % υψηλότερες από τη χαµηλότερη), όπως καθορίζονται στο
παράρτηµα ΙΙ σηµείο 1.6.3,
— µάζα αναφοράς (έως 220 kg µικρότερη από τη µεγίστη),
— εµπρόσθια επιφάνεια (έως 15 % µικρότερη από τη µεγίστη),
— ισχύς κινητήρα (έως 10 % µικρότερη από την µεγίστη ισχύ).
12.2. Η οικογένεια οχηµάτων, όπως ορίζεται στο σηµείο 12.1, είναι δυνατόν να εγκρίνεται µε στοιχεία εκποµπών
CO2 και κατανάλωσης καυσίµων κοινά για όλα τα µέλη της οικογένειας. Η τεχνική υπηρεσία οφείλει να επιλέξει για δοκιµή το µέλος της οικογένειας που η υπηρεσία εκτιµά ότι έχει τις µέγιστες εκποµπές CO2. Οι
µετρήσεις αυτές διεξάγονται όπως περιγράφεται στο σηµείο 6, και τα αποτελέσµατα σύµφωνα µε την
µέθοδο που περιγράφεται στο σηµείο 6.5 χρησιµοποιούνται ως τιµές έγκρισης τύπου κοινές για όλα τα
µέλη της οικογένειας.
12.3. Τα οχήµατα της αυτής οικογένειας οχηµάτων, όπως ορίζεται στο σηµείο 12.1, είναι δυνατόν να εγκρίνονται
µε µεµονωµένα στοιχεία εκποµπών CO2 και κατανάλωσης καυσίµων για καθένα από τα µέλη της οικογένειας. Η τεχνική υπηρεσία επιλέγει για δοκιµή τα δύο οχήµατα που η υπηρεσία εκτιµά ότι έχουν τις ανώτατες και τις κατώτατες τιµές εκποµπών CO2 αντιστοίχως. Οι µετρήσεις διεξάγονται όπως περιγράφεται στο
σηµείο 6. Εάν τα στοιχεία του κατασκευαστή για τα δύο αυτά οχήµατα βρίσκονται εντός των ορίων ανοχής
που περιγράφονται στο σηµείο 6.5, οι εκποµπές CO2 που δηλώνει ο κατασκευαστής για όλα τα µέλη της
οικογένειας οχηµάτων είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται ως τιµές έγκρισης τύπου. Εάν τα στοιχεία του
κατασκευαστή για τα δύο αυτά οχήµατα βρίσκονται εκτός των ορίων ανοχής που περιγράφονται στο σηµείο
6.5, τα αποτελέσµατα σύµφωνα µε την µέθοδο που περιγράφεται στο σηµείο 6.5 χρησιµοποιούνται ως τιµές
έγκρισης τύπου και η τεχνική υπηρεσία επιλέγει ένα ενδεδειγµένο αριθµό άλλων µελών της οικογένειας για
πρόσθετες δοκιµές.»
II. Το παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Το κείµενο στο άνω µέρος της σελίδας τροποποιείται ως εξής:
«Προσάρτηµα στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ αριθ. …:
που αφορά την έγκριση τύπου οχήµατος (6) σχετικά µε την οδηγία 80/1268/ΕΟΚ (εκποµπές CO2 και κατανάλωση καυσίµων) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/3/ΕΚ.»
2. Στο προσάρτηµα προστίθεται η ακόλουθη υποσηµείωση:
«(6) Για οχήµατα που εγκρίνονται στο πλαίσιο οικογένειας σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι σηµείο 12, το παρόν προσάρτηµα
θα πρέπει να συµπληρώνεται για κάθε µεµονωµένο µέλος της οικογένειας οχηµάτων.»
3. Επίσης, το προσάρτηµα τροποποιείται ως εξής:
α) το σηµείο 1.3 έχει ως εξής:
«1.3. Τύπος αµαξώµατος:
1.3.1. Μ1: τριών όγκων, δύο όγκων, στέισον βάγκον, κουπέ, κονβερτίµπλ, όχηµα πολλαπλών χρήσεων (1).
1.3.2. Ν1: φορτηγό, κλειστό, (βαν).»
β) το σηµείο 1.7 έχει ως εξής:
«1.7. Τιµές έγκρισης τύπου.»
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Φεβρουαρίου 2004
για την τροποποίηση της απόφασης 2003/135/EΚ σε ό,τι αφορά την επέκταση των σχεδίων εξάλειψης
και εµβολιασµού στο Kreis Bad Kreuznach (Γερµανία) και τον τερµατισµό των σχεδίων εµβολιασµού
στο οµόσπονδο κράτος Σάαρλαντ (Γερµανία)
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2004) 337]
(Τα κείµενα στη γαλλική και τη γερµανική γλώσσα είναι τα µόνα αυθεντικά)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/146/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(4)

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

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 2001/89/EΚ του Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου
2001, σχετικά µε κοινοτικά µέτρα για την καταπολέµηση της κλασικής πανώλης των χοίρων (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος
1 και το άρθρο 20 παράγραφος 2,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση 2003/135/ΕΚ, της 27ης
Φεβρουαρίου 2003, για την έγκριση των σχεδίων για την
εξάλειψη της κλασικής πανώλης των χοίρων και τον επείγοντα εµβολιασµό των αγριόχοιρων κατά της κλασικής
πανώλης των χοίρων στην Γερµανία, στα οµόσπονδα κράτη
Κάτω Σαξονία, Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, Ρηνανία-Παλατινάτο και Σάαρλαντ (2), ως ένα από µια σειρά µέτρων για
την καταπολέµηση της κλασικής πανώλης των χοίρων.

(2)

Οι γερµανικές αρχές ενηµέρωσαν την Επιτροπή σχετικά µε
την πρόσφατη εξέλιξη της νόσου σε αγριόχοιρους στα οµόσπονδα κράτη Σάαρλαντ και Ρηνανία-Παλατινάτο. Από τις
πληροφορίες αυτές φαίνεται ότι η κατάσταση στη Σάαρλαντ
έχει βελτιωθεί και δεν θεωρείται πλέον ενδεδειγµένος ο εµβολιασµός. Ωστόσο, στo Kreis Bad Kreuznach στη ΡηνανίαΠαλατινάτο θα πρέπει να επεκταθεί η περιοχή εφαρµογής
του προγράµµατος εξάλειψης και εµβολιασµού.

(3)

Η απόφαση 2003/135/ΕΚ θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί ανάλογα.

(1) ΕΕ L 316 της 1.12.2001, σ. 5.
(2) ΕΕ L 53 της 28.2.2003, σ. 47.

Άρθρο 1
Η απόφαση 2003/135/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Το ένατο εδάφιο του σηµείου 1.Γ του παραρτήµατος της απόφασης 2003/135/ΕΚ σχετικά µε το Bad Kreuznach αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Στο Kreis Bad Kreuznach: οι δήµοι Becherbach, Reiffelbach,
Schmittweiler, Callbach, Meisenheim, Breitenheim, Rehborn,
Lettweiler, Odernheim a. Glan, Oberhausen a. d. Nahe,
Duchroth, Hallgarten, Feilbingert, Hochstätten, Niederhausen, Norheim, Bad Münster a. Stein-Ebernburg, Altenbamberg, Fürfeld, Tiefenthal, Neu-Bamberg, Frei-Laubersheim,
Boos, Hackenheim, Hüffelsheim, Oberstreit, Rüdesheim,
Schloßböckelheim, Staudernheim, Traisen, Volxheim, Abtweiler, Bad Kreuznach, Bad Sobernheim, Biebelsheim, Bretzenheim, Dorsheim, Eckenroth, Guldental, Gutenberg, Hargesheim, Langenlonsheim, Laubenheim, Mandel, PfaffenSchwabenheim, Pleitersheim, Raumbach, Roth, Roxheim,
Rümmelsheim, Schweppenhausen, Stromberg, Waldböckelheim, Waldlaubersheim, Warmsroth, Weinsheim και Windesheim·»
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2. Το ένατο εδάφιο του σηµείου 2.Γ του παραρτήµατος της απόφασης 2003/135/ΕΚ σχετικά µε το Bad Kreuznach αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Στο Kreis Bad Kreuznach: οι δήµοι Becherbach, Reiffelbach,
Schmittweiler, Callbach, Meisenheim, Breitenheim, Rehborn,
Lettweiler, Odernheim a.Glan, Oberhausen a.d. Nahe, Duchroth, Hallgarten, Feilbingert, Hochstaetten, Niederhausen,
Norheim, Bad Muenster a. Stein-Ebernburg, Altenbamberg,
Fuerfeld, Tiefenthal, Neu-Bamberg, Frei-Laubersheim, Boos,
Hackenheim,
Hüffelsheim,
Oberstreit,
Rüdesheim,
Schloßböckelheim, Staudernheim, Traisen, Volxheim, Abtweiler, Bad Kreuznach, Bad Sobernheim, Biebelsheim, Bretzenheim, Dorsheim, Eckenroth, Guldental, Gutenberg, Hargesheim, Langenlonsheim, Laubenheim, Mandel, PfaffenSchwabenheim, Pleitersheim, Raumbach, Roth, Roxheim,
Rümmelsheim, Schweppenhausen, Stromberg, Waldböckelheim, Waldlaubersheim, Warmsroth, Weinsheim και Windesheim·»
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3. ∆ιαγράφεται το σηµείο 2.∆ του παραρτήµατος της απόφασης
2003/135/EΚ.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία
της Γερµανίας και στη Γαλλική ∆ηµοκρατία.

Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Φεβρουαρίου 2004
σχετικά µε οικονοµική ενίσχυση από την Κοινότητα για τη λειτουργία ορισµένων κοινοτικών εργαστηρίων αναφοράς στον τοµέα της υγείας των ζώων και των ζώντων ζώων το έτος 2004
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2004) 343]
(Τα κείµενα στην ισπανική, δανική, γερµανική, γαλλική, αγγλική και σουηδική γλώσσα είναι τα µόνα αυθεντικά)

(2004/147/ΕΚ)
— οδηγία 92/35/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 1992, για την θέσπιση των κανόνων ελέγχου και
των µέτρων καταπολέµησης της πανώλης των ίππων (9),

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

— οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συµβουλίου, της 20ής Νοεµβρίου 2000, για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικών
µε µέτρα καταπολέµησης και εξάλειψης του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου (10),

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,

— απόφαση 2000/258/ΕΚ του Συµβουλίου, της 20ής
Μαρτίου 2000, για τον ορισµό ειδικού ινστιτούτου
υπεύθυνου για τον καθορισµό των κριτηρίων τυποποίησης των ορολογικών δοκιµασιών ελέγχου της αποτελεσµατικότητας των αντιλυσσικών εµβολίων (11),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Πρέπει να χορηγηθεί κοινοτική οικονοµική ενίσχυση στα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς που έχουν οριστεί από την
Κοινότητα, µε την οποία αυτά θα βοηθηθούν να φέρουν εις
πέρας τις λειτουργίες και τα καθήκοντα που ορίζονται στις
ακόλουθες οδηγίες και απoφάσεις:

— οδηγία 2002/60/ΕΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου
2002, για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων για την καταπολέµηση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και την
τροποποίηση της οδηγίας 92/119/ΕΟΚ όσον αφορά την
πολιοεγκεφαλίτιδα του χοίρου και την αφρικανική
πανώλη των χοίρων (12),

— οδηγία 2001/89/ΕΚ του Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, περί θεσπίσεως κοινοτικών µέτρων για την
καταπολέµηση της κλασικής πανώλης των χοίρων (3),
— οδηγία 92/66/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης Ιουλίου
1992, για τη θέσπιση κοινοτικών µέτρων για την καταπολέµηση της ψευδοπανώλης των πτηνών (4),

— απόφαση 96/463/ΕΚ του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, για τον ορισµό του οργανισµού αναφοράς
που αναλαµβάνει να συνεργαστεί στο θέµα της οµοιοµορφίας των µεθόδων δοκιµής και αξιολόγησης των
αποτελεσµάτων για τα βοοειδή αναπαραγωγής καθαρής
φυλής (13).

— οδηγία 92/40/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης Μαΐου
1992, για τη θέσπιση κοινοτικών µέτρων για την καταπολέµηση της γρίπης των ορνίθων (5),
— οδηγία 92/119/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης
∆εκεµβρίου 1992, για τη θέσπιση γενικών κοινοτικών
µέτρων καταπολέµησης ορισµένων ασθενειών των ζώων
καθώς και ειδικών µέτρων για τη φυσαλιδώδη νόσο των
χοίρων (6),

(2)

Η οικονοµική συνδροµή της Κοινότητας χορηγείται υπό την
προϋπόθεση ότι οι προβλεπόµενες ενέργειες διεξάγονται
κανονικά και ότι οι αρχές παρέχουν όλες τις απαιτούµενες
πληροφορίες εντός των προβλεπόµενων χρονικών ορίων.

(3)

Για λόγους δηµοσιονοµικούς η κοινοτική ενίσχυση πρέπει να
χορηγηθεί για χρονική περίοδο ενός έτους.

(4)

Κατά το αυτό χρονικό διάστηµα πρέπει σε µία περίπτωση να
χορηγηθεί συµπληρωµατική οικονοµική ενίσχυση για τη
διοργάνωση ετήσιας εργοµήγυρης στο χώρο αρµοδιότητας
των κοινοτικών εργαστηρίων αναφοράς.

— οδηγία 93/53/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 24ης Ιουνίου
1993, σχετικά µε τη θέσπιση στοιχειωδών κοινοτικών
µέτρων για την καταπολέµηση ορισµένων νόσων των
ψαριών (7),
— οδηγία 95/70/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 1995, σχετικά µε τη θέσπιση στοιχειωδών κοινοτικών µέτρων για την καταπολέµηση ορισµένων νόσων
των δίθυρων µαλακίων (8),
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19.
ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1.
ΕΕ L 316 της 1.12.2001, σ. 5.
ΕΕ L 260 της 5.9.1992, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003.
ΕΕ L 167 της 22.6.1992, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003.
ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 69· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003.
ΕΕ L 175 της 19.7.1993, σ. 23· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την απόφαση 2001/288/ΕΚ της Επιτροπής.
ΕΕ L 332 της 30.12.1995, σ. 33· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003.

(9) EE L 157 της 10.6.1992, σ. 19· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003.
(10) ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 74.
(11) ΕΕ L 79 της 30.3.2000, σ. 40· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση 2003/60/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 23 της 28.1.2003, σ. 30).
(12) ΕΕ L 192 της 20.7.2002, σ. 27.
(13) ΕΕ L 192 της 2.8.1996, σ. 19.
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(5)

Τα προγράµµατα εργασίας και οι αντίστοιχες δηµοσιονοµικές προβλέψεις που υποβάλλονται από τα κοινοτικά
εργαστήρια αναφοράς για το 2004 έχουν αξιολογηθεί από
την Επιτροπή.

Κατ' ανώτατο όριο η κοινοτική οικονοµική ενίσχυση ανέρχεται στο
ποσό των 135 000 ευρώ για το χρονικό διάστηµα από την 1η
Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004.

(6)

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του Συµβουλίου (1), τα
µέτρα που λαµβάνονται στον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονοµικό τοµέα σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανόνες χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων — Τµήµα Εγγυήσεων. Προκειµένου
για τον έλεγχο, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 8 και
9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999.

Άρθρο 4

(7)

(8)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 156/2004 της Επιτροπής (2)
καθορίζει τις επιλέξιµες δαπάνες για τα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς που λαµβάνουν οικονοµική ενίσχυση κατά τις
διατάξεις του άρθρου 28 της απόφασης 90/424/ΕΟΚ και
τις διαδικασίες για την υποβολή των δαπανών και τους ελέγχους.
Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρoύσα 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
Όσον αφορά την κλασική πανώλη των χοίρων, η Κοινότητα χορηγεί
στη Γερµανία οικονοµική ενίσχυση για τις λειτουργίες και τα καθήκοντα που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙV της οδηγίας 2001/89/
ΕΚ, τα οποία οφείλει να φέρει εις πέρας το Institut fur Virologie
der Tierarztlichen Hochschule (Ανόβερο, Γερµανία).
Κατ' ανώτατο όριο η κοινοτική οικονοµική ενίσχυση ανέρχεται στο
ποσό των 210 000 ευρώ για το χρονικό διάστηµα από την 1η
Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου έτους 2004.
Η οικονοµική ενίσχυση της Κοινότητας για τη διοργάνωση τεχνικής
εργοµήγυρης µε αντικείµενο διαγνωστικές τεχνικές κλασικής
πανώλης των χοίρων ανέρχεται κατανώτατο όριο στο ποσόν των
30 000 ευρώ.
Άρθρο 2
Όσον αφορά τη γρίπη των ορνίθων, η Κοινότητα χορηγεί στο
Ηνωµένο Βασίλειο οικονοµική βοήθεια για τις λειτουργίες και τα
καθήκοντα που αναφέρονται στο παράρτηµα V της οδηγίας 92/66/
ΕΟΚ, τα οποία οφείλει να φέρει εις πέρας το Central Veterinary
Laboratory (Addlestone, Ηνωµένο Βασίλειο).
Κατ' ανώτατο όριο η κοινοτική οικονοµική ενίσχυση ανέρχεται στο
ποσό των 65 000 ευρώ για το χρονικό διάστηµα από την 1η
Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004.

Όσον αφορά τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων, η Κοινότητα
χορηγεί στο Ηνωµένο Βασίλειο οικονοµική ενίσχυση για τις λειτουργίες και τα καθήκοντα που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ της
οδηγίας 92/119/ΕΟΚ, τα οποία οφείλει να φέρει εις πέρας το Pirbright Laboratory (Ηνωµένο Βασίλειο).
Κατ' ανώτατο όριο η κοινοτική οικονοµική ενίσχυση ανέρχεται στο
ποσό των 95 000 ευρώ για το χρονικό διάστηµα από την 1η
Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004.
Άρθρο 5
Όσον αφορά τις νόσους των ψαριών, η Κοινότητα χορηγεί στη
∆ανία οικονοµική ενίσχυση για τις λειτουργίες και τα καθήκοντα
που αναφέρονται στο παράρτηµα Γ της οδηγίας 93/53/ΕΟΚ, τα
οποία οφείλει να φέρει εις πέρας το Statens Veterinaere Serumlaboratorium (Aarhus, ∆ανία).
Κατ' ανώτατο όριο η κοινοτική οικονοµική ενίσχυση ανέρχεται στο
ποσό των 140 000 ευρώ για το χρονικό διάστηµα από την 1η
Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004.
Άρθρο 6
Όσον αφορά τις νόσους των δίθυρων µαλακίων, η Κοινότητα
χορηγεί στη Γαλλία οικονοµική ενίσχυση για τις λειτουργίες και τα
καθήκοντα που αναφέρονται στο παράρτηµα Β της οδηγίας 95/70/
ΕΚ, τα οποία οφείλει να φέρει εις πέρας το Ifremer (La Tremblade,
Γαλλία).
Κατ' ανώτατο όριο η κοινοτική οικονοµική ενίσχυση ανέρχεται στο
ποσό των 90 000 ευρώ για το χρονικό διάστηµα από την 1η
Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004.
Άρθρο 7
Όσον αφορά την πανώλη των ίππων, η Κοινότητα χορηγεί στην
Ισπανία οικονοµική ενίσχυση για τις λειτουργίες και τα καθήκοντα
που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 92/35/ΕΟΚ, τα
οποία οφείλει να φέρει εις πέρας το Laboratorio de sanidad y produccion animal (Aλγκέτε, Ισπανία).
Κατ' ανώτατο όριο η κοινοτική οικονοµική ενίσχυση ανέρχεται στο
ποσό των 50 000 ευρώ για το χρονικό διάστηµα από την 1η
Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004.
Άρθρο 8

Άρθρο 3
Όσον αφορά τη γρίπη των ορνίθων, η Κοινότητα χορηγεί στο
Ηνωµένο Βασίλειο οικονοµική βοήθεια για τις λειτουργίες και τα
καθήκοντα που αναφέρονται στο παράρτηµα V της οδηγίας 92/40/
ΕΟΚ, τα οποία οφείλει να φέρει εις πέρας το Central Veterinary
Laboratory (Addlestone, Ηνωµένο Βασίλειο).
(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 103.
(2) ΕΕ L 27 της 30.1.2004, σ. 5.

Όσον αφορά τον καταρροϊκό πυρετό των προβάτων, η Κοινότητα
χορηγεί στο Ηνωµένο Βασίλειο οικονοµική ενίσχυση για τις λειτουργίες και τα καθήκοντα που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ της
οδηγίας 2000/75/ΕΚ, τα οποία οφείλει να φέρει εις πέρας το Pirbright Laboratory (Ηνωµένο Βασίλειο).
Κατ' ανώτατο όριο η κοινοτική οικονοµική ενίσχυση ανέρχεται στο
ποσό των 125 000 ευρώ για το χρονικό διάστηµα από την 1η
Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004.
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Άρθρο 9

Άρθρο 11

Όσον αφορά τον τοµέα των αντιλυσσικών ορών, η Κοινότητα
χορηγεί στη Γαλλία οικονοµική ενίσχυση για τις λειτουργίες και τα
καθήκοντα που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ της απόφασης
2000/258/ΕΚ τα οποία οφείλει να φέρει εις πέρας το εργαστήριο
AFSSA (Nανσί, Γαλλία).

Όσον αφορά την αποτίµηση των αποτελεσµάτων των µεθόδων
δοκιµής για τα βοοειδή αναπαραγωγής καθαρής φυλής και την
εναρµόνιση των διαφόρων µεθόδων δοκιµής, η Κοινότητα χορηγεί
στη Σουηδία οικονοµική ενίσχυση για τις λειτουργίες και τα καθήκοντα που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ της απόφασης 96/463/
ΕΚ, τα οποία οφείλει να φέρει εις πέρας το κέντρο Interbull
(Ουψάλα, Σουηδία).

Κατ' ανώτατο όριο η κοινοτική οικονοµική ενίσχυση ανέρχεται στο
ποσό των 150 000 ευρώ για το χρονικό διάστηµα από την 1η
Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004.

Κατ' ανώτατο όριο η κοινοτική οικονοµική ενίσχυση ανέρχεται στο
ποσό των 65 000 ευρώ για το χρονικό διάστηµα από την 1η
Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004.

Άρθρο 10
Όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων, η Κοινότητα
χορηγεί στην Ισπανία οικονοµική ενίσχυση για τις λειτουργίες και
τα καθήκοντα που αναφέρονται στο παράρτηµα V της οδηγίας
2002/60/ΕΟΚ, τα οποία οφείλει να φέρει εις πέρας το Centro de
Investigacion en Sanidad Animal, Valdeolmos, (Μαδρίτη,
Ισπανία).
Κατ' ανώτατο όριο η κοινοτική οικονοµική ενίσχυση ανέρχεται στο
ποσό των 105 000 ευρώ για το χρονικό διάστηµα από την 1η
Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004.

Άρθρο 12
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο της ∆ανίας, στην
Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, στο Βασίλειο της Ισπανίας, στη Γαλλική ∆ηµοκρατία, στο Βασίλειο της Σουηδίας και στο
Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας.
Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Φεβρουαρίου 2004
για τον καθορισµό της ενδεικτικής κατανοµής στα κράτη µέλη των πόρων του κοινοτικού ταµείου
καπνού για τη χρηµατοδότηση των δράσεων που αναφέρονται στα άρθρα 13 και 14 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2182/2002, για το έτος 2004
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2004) 493]
(2004/148/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης καπνού,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, για την κοινή οργάνωση αγοράς του ακατέργαστου
καπνού (1), και ιδίως το άρθρο 14α,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Τα άρθρα 13 και 14 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2182/
2002 της Επιτροπής, της 6ης ∆εκεµβρίου 2002, για τις
λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2075/
92 του Συµβουλίου όσον αφορά το κοινοτικό ταµείο
καπνού (2), προβλέπουν δράσεις για τον επαναπροσανατολισµό της παραγωγής καπνού. Οι δράσεις αυτές χρηµατοδοτούνται από το κοινοτικό ταµείο καπνού, το οποίο έχει
συσταθεί βάσει του άρθρου 13 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2075/92.
Το συνολικό ποσό των διαθέσιµων πόρων του κοινοτικού
ταµείου καπνού για το έτος 2004 ανέρχεται σε 28,8 εκατ.
ευρώ, από τα οποία το 50 % πρέπει να διατεθούν για τη
χρηµατοδότηση ειδικών δράσεων µε σκοπό τη στροφή των
καπνοπαραγωγών σε άλλες καλλιέργειες ή άλλες οικονοµικές
δραστηριότητες που δηµιουργούν θέσεις απασχόλησης,
καθώς και για τη χρηµατοδότηση σχετικών µελετών.
Ως εκ τούτου, σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 2 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2182/2002, πρέπει να καθοριστεί η
ενδεικτική κατανοµή του διαθέσιµου ποσού στα καλυπτόµενα κράτη µέλη.

(1) ΕΕ L 215 της 30.7.1992, σ. 70· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2319/2003 (ΕΕ L 345 της
31.12.2003, σ. 17).
2
( ) ΕΕ L 331 της 7.12.2002, σ. 16.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η ενδεικτική κατανοµή στα κράτη µέλη των πόρων του κοινοτικού
ταµείου καπνού για τη χρηµατοδότηση των δράσεων που αναφέρονται στα άρθρα 13 και 14 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2182/2002,
για το έτος 2004, καθορίζεται στο παράρτηµα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ενδεικτική κατανοµή στα κράτη µέλη των πόρων του κοινοτικού ταµείου καπνού για τη χρηµατοδότηση των δράσεων
που αναφέρονται στα άρθρα 13 και 14 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2182/2002, για το έτος 2004
(σε ευρώ)
Κράτος µέλος

Ενδεικτική κατανοµή

Βάση

Ιταλία

Κατά 90 % οι ποσότητες των ποσοστώσεων που εξαγοράστηκαν οριστικά

Κατά 10 % το εθνικό εγγυηµένο όριο

Αξία

Αξία

11 362 565

538 446

Ελλάδα

748 442

529 755

Ισπανία

0

180 009

263 284

25 481

Γαλλία

0

109 443

Γερµανία

0

48 512

Βέλγιο

324 762

6 346

Αυστρία

260 947

2 008

12 960 000

1 440 000

Πορτογαλία

Σύνολο

