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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 377/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης Φεβρουαρίου 2004
για τη δηµιουργία δικτύου αξιωµατικών συνδέσµων µετανάστευσης
σµων µετανάστευσης των ∆υτικών Βαλκανίων— µέσω νοµικά
δεσµευτικής πράξης, που ορίζει την υποχρέωση καθιέρωσης
µορφών συνεργασίας µεταξύ των αξιωµατικών συνδέσµων
µετανάστευσης των κρατών µελών, τους στόχους της συνεργασίας αυτής, τα καθήκοντα και τα κατάλληλα προσόντα
των εν λόγω αξιωµατικών συνδέσµων, καθώς και τις ευθύνες
τους έναντι της χώρας υποδοχής και του κράτους µέλους
αποστολής.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 63 παράγραφος 3 στοιχείο β) και το άρθρο 66,
την πρωτοβουλία της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το σχέδιο για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων των
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συµφωνήθηκε
από το Συµβούλιο κατά τη σύνοδό του στις 13 Ιουνίου
2002, προβλέπει τη δηµιουργία δικτύων αξιωµατικών συνδέσµων µετανάστευσης οι οποίοι τοποθετούνται σε τρίτες
χώρες.

(2)

Στα συµπεράσµατα της συνόδου της 21ης και 22ας Ιουνίου
2002, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης ζήτησε τη
δηµιουργία δικτύου αξιωµατικών συνδέσµων µετανάστευσης
των κρατών µελών, πριν από το τέλος του 2002.

(3)

Κατά τη σύνοδό του στις 28 και 29 Νοεµβρίου 2002, το
Συµβούλιο ενέκρινε συµπεράσµατα για τη βελτίωση του δικτύου αξιωµατικών συνδέσµων µετανάστευσης, σηµειώνοντας την έκθεση της προεδρίας, σύµφωνα µε την οποία
υφίσταται δίκτυο αξιωµατικών συνδέσµων στις περισσότερες
από τις χώρες στις οποίες αναφέρεται η έκθεση, αλλά
σηµειώνοντας επίσης ότι το δίκτυο αυτό πρέπει να ενισχυθεί
περαιτέρω.

(4)

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Θεσσαλονίκης της 19ης και
20ής Ιουνίου 2003 τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισπευσθούν οι εργασίες για τη θέσπιση της ενδεδειγµένης νοµικής
πράξης για την τυπική σύσταση του δικτύου αξιωµατικών
συνδέσµων µετανάστευσης (ILO) στις τρίτες χώρες, το ταχύτερο δυνατόν και πριν από το τέλος του 2003. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναφέρθηκε επίσης στη σηµασία των
πληροφοριών που θα παρέχονται από το δίκτυο των ILO για
την ανάπτυξη µηχανισµού αξιολόγησης για τον έλεγχο των
σχέσεων µε τις τρίτες χώρες που δεν συνεργάζονται µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέµηση της παράνοµης
µετανάστευσης.

(5)

Μετά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Θεσσαλονίκης, είναι
αναγκαία η επισηµοποίηση της ύπαρξης και της λειτουργίας
του δικτύου αυτού —µε βάση την κτηθείσα πείρα από τη
λειτουργία των υφιστάµενων σχεδίων, συµπεριλαµβανοµένου
του υπό βελγική καθοδήγηση δικτύου αξιωµατικών συνδέ-

(1) ΕΕ C 140 της 14.6.2003, σ. 12.

(6)

Είναι επίσης ευκταίο να τυποποιηθεί ο τρόπος µε τον οποίο
τα οικεία όργανα της Κοινότητας ενηµερώνονται για τις
δραστηριότητες του δικτύου αξιωµατικών συνδέσµων
µετανάστευσης ούτως ώστε να µπορούν να λαµβάνουν ή να
προτείνουν τα απαιτούµενα µέτρα για την περαιτέρω
βελτίωση της όλης διαχείρισης των ελέγχων προσώπων στα
εξωτερικά σύνορα των κρατών µελών.

(7)

Λαµβάνοντας υπόψη την απόφαση 2003/170/ΕΚ του Συµβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2003, για την κοινή αξιοποίηση των αξιωµατικών συνδέσµων που τοποθετούνται στο
εξωτερικό από τις υπηρεσίες επιβολής του νόµου των
κρατών µελών (2).

(8)

Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, ο παρών κανονισµός συνιστά ανάπτυξη του κεκτηµένου του Σένγκεν κατά
την έννοια της συµφωνίας που συνήφθη από το Συµβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τη ∆ηµοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας σχετικά µε τη σύνδεση
των εν λόγω χωρών προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρµογή και
την περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτηµένου Σένγκεν (3), οι
οποίες εµπίπτουν στον τοµέα που αναφέρεται στο άρθρο 1,
στοιχεία Α και Ε της απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, σχετικά µε ορισµένες λεπτοµέρειες εφαρµογής της εν λόγω συµφωνίας (4).

(9)

Σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη
θέση της ∆ανίας, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για
την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η ∆ανία δεν συµµετέχει στην
έκδοση του παρόντος κανονισµού ούτε υπόκειται στην
εφαρµογή του. ∆εδοµένου ότι ο παρών κανονισµός βασίζεται στο κεκτηµένο του Σένγκεν δυνάµει των διατάξεων του
τίτλου IV του τρίτου µέρους της συνθήκης για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η ∆ανία, σύµφωνα µε το άρθρο
5 του προαναφεροµένου πρωτοκόλλου, αποφασίζει, εντός
προθεσµίας έξι µηνών από την έκδοση του παρόντος κανονισµού από το Συµβούλιο, κατά πόσον θα τον µεταφέρει στο
εθνικό της δίκαιο.

(2) ΕΕ L 67 της 12.3.2003, σ. 27.
(3) ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 36.
(4) ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 31.
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(10)

(11)

(12)

(13)
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Το Ηνωµένο Βασίλειο συµµετέχει στον παρόντα κανονισµό,
σύµφωνα µε το άρθρο 5 του πρωτοκόλλου για την ενσωµάτωση του κεκτηµένου του Σένγκεν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και σύµφωνα µε το άρθρο 8
παράγραφος 2 της απόφασης 2000/365/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, σχετικά µε το αίτηµα του
Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου
Ιρλανδίας να συµµετέχει σε ορισµένες από τις διατάξεις του
κεκτηµένου του Σένγκεν (1).
Η Ιρλανδία συµµετέχει στον παρόντα κανονισµό, σύµφωνα
µε το άρθρο 5 του πρωτοκόλλου για την ενσωµάτωση του
κεκτηµένου του Σένγκεν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 2 της απόφασης 2002/192/ΕΚ του Συµβουλίου, της
28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά µε το αίτηµα της Ιρλανδίας να συµµετέχει σε ορισµένες από τις διατάξεις του
κεκτηµένου του Σένγκεν (2).
Η συµµετοχή του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας
στον παρόντα κανονισµό σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 2 της απόφασης 2000/365/ΕΚ του Συµβουλίου, της
29ης Μαΐου 2000, και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της απόφασης 2002/192/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, αφορά τις αρµοδιότητες της Κοινότητας για τη
λήψη µέτρων ανάπτυξης των διατάξεων του κεκτηµένου του
Σένγκεν για την καταπολέµηση της οργάνωσης παράνοµης
µετανάστευσης στις οποίες το Ηνωµένο Βασίλειο και η
Ιρλανδία συµµετέχουν.
Ο παρών κανονισµός συνιστά πράξη βασιζόµενη στο
κεκτηµένο του Σένγκεν ή άλλως σχετιζόµενη µε αυτό, κατά
την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 της πράξης
προσχώρησης του 2003,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό, ως «αξιωµατικός σύνδεσµος µετανάστευσης» νοείται ο εκπρόσωπος κράτους µέλους, ο
οποίος τοποθετείται στο εξωτερικό από την υπηρεσία µετανάστευσης ή από άλλες αρµόδιες αρχές µε σκοπό την ανάπτυξη και
διατήρηση επαφών µε τις αρχές της χώρας υποδοχής προκειµένου
να συµβάλλει στην πρόληψη και την καταπολέµηση της παράνοµης
µετανάστευσης, στην επαναπροώθηση των παράνοµων µεταναστών
και στη διαχείριση της νόµιµης µετανάστευσης.
2.
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ως αξιωµατικοί
σύνδεσµοι µετανάστευσης θεωρούνται επίσης οι αξιωµατικοί σύνδεσµοι που ασχολούνται ως µέρος των καθηκόντων τους µε ζητήµατα
µετανάστευσης.
3.
Οι αξιωµατικοί σύνδεσµοι µετανάστευσης θα είναι δυνατό να
τοποθετούνται στις εθνικές προξενικές αρχές των κρατών µελών σε
τρίτες χώρες ή στις σχετικές αρχές άλλων κρατών µελών, αλλά και
(1) ΕΕ L 131 της 1.6.2000, σ. 43.
(2) ΕΕ L 64 της 7.3.2002, σ. 20.
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στις αρµόδιες αρχές των τρίτων χωρών, καθώς και σε διεθνείς οργανισµούς επί εύλογη χρονική περίοδο η οποία προσδιορίζεται από
το κράτος µέλος αποστολής.
4. Ο παρών κανονισµός δεν θίγει τα καθήκοντα που αναλαµβάνουν οι αξιωµατικοί σύνδεσµοι µετανάστευσης στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων τους δυνάµει του εθνικού δικαίου, πολιτικών ή διαδικασιών ή δυνάµει ειδικών συµφωνιών που έχουν συναφθεί µε τη
χώρα υποδοχής ή µε τους διεθνείς οργανισµούς.

Άρθρο 2
1. Κάθε κράτος µέλος µεριµνά ώστε οι αξιωµατικοί του σύνδεσµοι µετανάστευσης να αναπτύσσουν και να διατηρούν άµεσες
επαφές µε τις αρµόδιες αρχές της χώρας υποδοχής και τις τυχόν
ενδεδειγµένες οργανώσεις εντός της χώρας υποδοχής, µε σκοπό τη
διευκόλυνση και την επίσπευση της συλλογής και ανταλλαγής
πληροφοριών.
2. Οι αξιωµατικοί σύνδεσµοι µετανάστευσης συλλέγουν πληροφορίες προς χρήση είτε σε επιχειρησιακό επίπεδο είτε σε στρατηγικό
επίπεδο ή και στα δύο επίπεδα. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν
ειδικότερα ζητήµατα όπως:
— ρεύµατα παράνοµων µεταναστών που προέρχονται από τη χώρα
υποδοχής ή διέρχονται µέσω αυτής,
— διαδροµές που ακολουθούν αυτά τα ρεύµατα παράνοµων µεταναστών για να φθάσουν στα εδάφη των κρατών µελών,
— ο τρόπος µε τον οποίο ενεργούν οι παράνοµοι µετανάστες, συµπεριλαµβανοµένων των χρησιµοποιούµενων µεταφορικών µέσων,
της συµµετοχής µεσαζόντων κ.λπ.,
— η ύπαρξη και οι δραστηριότητες εγκληµατικών οργανώσεων
που συµµετέχουν στη λαθραία µεταφορά µεταναστών,
— συµβάντα και επεισόδια που µπορεί να είναι ή να γίνουν αιτία
νέων εξελίξεων όσον αφορά τα ρεύµατα παράνοµων µεταναστών,
— µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή πλαστών ή
παραποιηµένων εγγράφων ταυτότητας και ταξιδιωτικών εγγράφων,
— τρόποι και µέσα παροχής βοήθειας στις αρχές των χωρών υποδοχής για την πρόληψη ρευµάτων παράνοµης µετανάστευσης
από τα εδάφη τους ή µέσω αυτών,
— τρόποι και µέσα διευκόλυνσης της επιστροφής και του επαναπατρισµού των παράνοµων µεταναστών στις χώρες καταγωγής
τους,
— νοµοθεσία και νοµικές πρακτικές σχετικές µε τα προαναφερόµενα ζητήµατα,
— πληροφορίες που διαβιβάζονται µέσω του συστήµατος έγκαιρης
προειδοποίησης.
3. Οι αξιωµατικοί σύνδεσµοι µετανάστευσης έχουν επίσης το
δικαίωµα να παρέχουν βοήθεια για την εξακρίβωση της ταυτότητας
των υπηκόων τρίτων χωρών και για τη διευκόλυνση της επαναπροώθησής τους στη χώρα καταγωγής τους.
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4.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι αξιωµατικοί τους σύνδεσµοι µετανάστευσης να εκτελούν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο
των αρµοδιοτήτων τους και σύµφωνα µε τις διατάξεις, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων που αφορούν την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που καθορίζονται στα εθνικά τους
δίκαια, και οιωνδήποτε συµφωνιών ή ρυθµίσεων που έχουν
συναφθεί µε τις χώρες υποδοχής ή τους διεθνείς οργανισµούς.
Άρθρο 3
1.
Τα κράτη µέλη αλληλοενηµερώνονται και ενηµερώνουν το
Συµβούλιο και την Επιτροπή συστηµατικά και χωρίς καθυστέρηση
για τις αποσπάσεις αξιωµατικών συνδέσµων µετανάστευσης, συµπεριλαµβανοµένης περιγραφής των καθηκόντων τους. Η Επιτροπή
παρέχει συλλογή των πληροφοριών αυτών στο Συµβούλιο και τα
κράτη µέλη.
2.
Κάθε κράτος µέλος ενηµερώνει επίσης τα άλλα κράτη µέλη
για τις προθέσεις του όσον αφορά την απόσπαση αξιωµατικών
συνδέσµων µετανάστευσης σε τρίτες χώρες, ούτως ώστε να µπορέσουν τα άλλα κράτη µέλη να εκδηλώσουν ενδιαφέρουν για τη
σύναψη συµφωνίας συνεργασίας µε το οικείο κράτος µέλος όσον
αφορά την απόσπαση αυτή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5.
Άρθρο 4
1.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι αξιωµατικοί τους σύνδεσµοι µετανάστευσης που είναι τοποθετηµένοι στις ίδιες τρίτες χώρες
ή περιοχές να συνιστούν µεταξύ τους τοπικά ή περιφερειακά δίκτυα
συνεργασίας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο των δικτύων αυτών, οι αξιωµατικοί σύνδεσµοι µετανάστευσης:
— συνεδριάζουν τακτικά και όποτε παραστεί ανάγκη,
— ανταλλάσσουν πληροφορίες και πρακτικές εµπειρίες,
— συντονίζουν, κατά περίπτωση, τις θέσεις που θα λάβουν κατά
τις επαφές µε επιχειρήσεις µεταφορών,
— παρακολουθούν, κατά περίπτωση, κοινά εξειδικευµένα εκπαιδευτικά µαθήµατα,
— οργανώνουν, κατά περίπτωση, ενηµερωτικές συναντήσεις και
τµήµατα κατάρτισης των µελών του διπλωµατικού και προξενικού προσωπικού των αποστολών των κρατών µελών στη χώρα
υποδοχής,
— υιοθετούν κοινές προσεγγίσεις όσον αφορά τις µεθόδους συλλογής και υποβολής πληροφοριών στρατηγικής σηµασίας, συµπεριλαµβανοµένων αναλύσεων κινδύνου, στις αρµόδιες αρχές
των κρατών µελών αποστολής,
— συνεισφέρουν στις εξαµηνιαίες εκθέσεις σχετικά µε τις κοινές
τους δραστηριότητες, οι οποίες εκπονούνται σύµφωνα µε το
άρθρο 6 παράγραφος 1,
— οργανώνουν, όταν ενδείκνυται, τακτικές επαφές µε παρεµφερή
δίκτυα στη χώρα υποδοχής και σε γειτονικές τρίτες χώρες.
2.
Οι αντιπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δικαιούνται να
συµµετέχουν στις συνεδριάσεις που οργανώνονται στο πλαίσιο του
δικτύου αξιωµατικών συνδέσµων µετανάστευσης. Οι συνεδριάσεις,
ωστόσο, είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν χωρίς την παρουσία
αντιπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν αυτό επιβάλλεται για
επιχειρησιακούς λόγους. Όταν ενδείκνυται, είναι επίσης δυνατό να
προσκαλούνται και άλλοι φορείς και αρχές.
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3. Το κράτος µέλος που προεδρεύει του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλαµβάνει την πρωτοβουλία της σύγκλησης των
εν λόγω συνεδριάσεων. Εάν το κράτος µέλος που προεδρεύει δεν
εκπροσωπείται στη χώρα ή την περιοχή, εναπόκειται στο κράτος
µέλος που ασκεί την προεδρία να αναλάβει την πρωτοβουλία της
σύγκλησης της συνεδρίασης.
Άρθρο 5
1. Τα κράτη µέλη µπορούν να συµφωνήσουν, σε διµερή ή πολυµερή βάση, ότι οι αξιωµατικοί σύνδεσµοι µετανάστευσης οι οποίοι
είναι τοποθετηµένοι από ένα κράτος µέλος σε τρίτη χώρα ή διεθνή
οργανισµό φροντίζουν επίσης για τα συµφέροντα ενός ή περισσοτέρων άλλων κρατών µελών.
2. Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να συµφωνήσουν ότι οι αξιωµατικοί τους σύνδεσµοι µετανάστευσης κατανέµουν µεταξύ τους
ορισµένα από τα καθήκοντά τους.
Άρθρο 6
1. Το κράτος µέλος που προεδρεύει του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, εάν το εν λόγω κράτος µέλος δεν εκπροσωπείται
στη χώρα ή την περιοχή, το κράτος µέλος που ασκεί την προεδρία,
υποβάλλει, κατά το τέλος εκάστου εξαµήνου, έκθεση προς το Συµβούλιο και την Επιτροπή σχετικά µε τις δραστηριότητες των δικτύων αξιωµατικών συνδέσµων µετανάστευσης στα οποία διαθέτει
αντιπρόσωπο, καθώς και σχετικά µε την κατάσταση στη χώρα υποδοχής, όσον αφορά θέµατα σχετικά µε την παράνοµη µετανάστευση.
2. Οι εκθέσεις αυτές συντάσσονται σύµφωνα µε υπόδειγµα και
τύπο που καθορίζεται από την Επιτροπή.
3. Οι εκθέσεις αυτές συνιστούν ουσιαστική µορφή πληροφόρησης για την εκπόνηση, στο τέλος κάθε προεδρίας, µιας
έκθεσης αξιολόγησης η οποία υποβάλλεται στο Συµβούλιο, και
συντάσσεται από την Επιτροπή, σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί σε κάθε τρίτη χώρα όπου είναι τοποθετηµένοι αξιωµατικοί
σύνδεσµοι µετανάστευσης των κρατών µελών.
4. Με βάση τις προαναφερόµενες εκθέσεις, η Επιτροπή ενσωµατώνει στην ετήσια έκθεσή της εµπεριστατωµένη σύνοψη για την
ανάπτυξη κοινής πολιτικής για την παράνοµη µετανάστευση, την
παράνοµη διακίνηση και την εµπορία ανθρώπων, τα εξωτερικά
σύνορα και την επαναπροώθηση των παράνοµων διαµενόντων. Κατά
την παρουσίαση της αξιολόγησής της στο Συµβούλιο, η Επιτροπή
µπορεί να υποβάλλει προτάσεις ή συστάσεις τις οποίες κρίνει σκόπιµες.
Άρθρο 7
Ο παρών κανονισµός δεν θίγει τις διατάξεις σχετικά µε την προξενική συνεργασία σε τοπικό επίπεδο, οι οποίες περιέχονται στην
κοινή προξενική εγκύκλιο σχετικά µε τις θεωρήσεις προς τις διπλωµατικές και έµµισθες προξενικές αρχές (1).
Άρθρο 8
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 5 Ιανουαρίου 2004.
(1) ΕΕ C 313 της 16.12.2002, σ. 1.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα στα κράτη µέλη
σύµφωνα µε τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. McDOWELL
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 378/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης Φεβρουαρίου 2004
σχετικά µε τις διαδικασίες τροποποίησης του εγχειριδίου Sirene
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(7)

Η νοµοθετική βάση που απαιτείται για τις µελλοντικές τροποποιήσεις του εγχειριδίου Sirene συνίσταται σε δύο
χωριστές πράξεις: στον παρόντα κανονισµό βάσει του
άρθρου 66 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και στην απόφαση 2004/201/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 19ης Φεβρουαρίου 2004, σχετικά µε τις διαδικασίες για την τροποποίηση του εγχειριδίου Sirene (4), βάσει
του άρθρου 30 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), του
άρθρου 31 στοιχεία α) και β) και του άρθρου 34 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο λόγος προς τούτο είναι ότι, όπως ορίζεται στο άρθρο 92
της σύµβασης Σένγκεν, το SIS επιτρέπει στις αρχές που
έχουν οριστεί από τα κράτη µέλη, µέσω µιας αυτοµατοποιηµένης διαδικασίας αναζητήσεων, να διαθέτουν πρόσβαση
σε καταχωρίσεις προσώπων και αντικειµένων κατά τη διάρκεια συνοριακών ελέγχων και εξακριβώσεων καθώς και
άλλων αστυνοµικών και τελωνειακών ερευνών στο εσωτερικό
της χώρας σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο, καθώς και για τις
ανάγκες της διαδικασίας χορηγήσεως θεωρήσεων, τίτλων
παραµονής και ρυθµίσεως των δικαιωµάτων των αλλοδαπών
στο πλαίσιο της εφαρµογής των διατάξεων του κεκτηµένου
του Σένγκεν για την κυκλοφορία των προσώπων. Η ανταλλαγή των συµπληρωµατικών πληροφοριών που απαιτούνται
για την εφαρµογή της σύµβασης Σένγκεν όπως αναφέρεται
στην αιτιολογική σκέψη 2, η οποία διενεργείται από τα γραφεία Sirene εκάστου κράτους µέλους, εξυπηρετεί και αυτούς
τους σκοπούς, καθώς επίσης βοηθάει την αστυνοµική συνεργασία εν γένει.

(8)

Το γεγονός ότι η νοµοθετική βάση που απαιτείται για τις
µελλοντικές τροποποιήσεις του εγχειριδίου Sirene συνίσταται σε δύο χωριστές πράξεις δεν θίγει την αρχή ότι το ίδιο
το SIS αποτελεί, και θα πρέπει να εξακολουθεί να αποτελεί,
ένα ενιαίο και ολοκληρωµένο σύστηµα πληροφοριών και ότι
τα γραφεία Sirene θα πρέπει να συνεχίσουν να ασκούν τα
καθήκοντά τους µε οµοιόµορφο τρόπο.

(9)

Θα πρέπει να γίνει µια ρύθµιση που θα επιτρέπει στους εκπροσώπους της Ισλανδίας και της Νορβηγίας να συµµετέχουν στις εργασίες των επιτροπών οι οποίες επικουρούν την
Επιτροπή κατά την άσκηση των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων
της. Η ρύθµιση αυτή έχει ήδη εξετασθεί κατά την ανταλλαγή
επιστολών µεταξύ της Κοινότητας και της Ισλανδίας και της
Νορβηγίας (5), η οποία προσαρτάται στην προαναφερθείσα
συµφωνία που έχει συναφθεί από το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη ∆ηµοκρατία της Ισλανδίας και το
Βασίλειο της Νορβηγίας για τη σύνδεσή τους µε την υλοποίηση, την εφαρµογή και την ανάπτυξη του κεκτηµένου
του Σένγκεν (6).

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 66,
την πρωτοβουλία της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το σύστηµα πληροφοριών Σένγκεν (εφεξής καλούµενο «SIS»)
το οποίο δηµιουργήθηκε βάσει του τίτλου IV της σύµβασης
του 1990 για την εφαρµογή της συµφωνίας του Σένγκεν
της 14ης Ιουνίου 1985 για τη σταδιακή κατάργηση των
ελέγχων στα κοινά σύνορα (εφεξής καλούµενη «σύµβαση
Σένγκεν») (3) συνιστά ουσιώδες µέσο για την εφαρµογή των
διατάξεων του κεκτηµένου του Σένγκεν όπως ενσωµατώθηκε
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2)

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 92 της σύµβασης
Σένγκεν, τα εθνικά τµήµατα των κρατών µελών δεν µπορούν
να ανταλλάσσουν απευθείας µεταξύ τους δεδοµένα του SIS·
µπορούν να ανταλλάσσουν δεδοµένα µόνον µέσω της υπηρεσίας τεχνικής υποστηρίξεως που είναι εγκατεστηµένη στο
Στρασβούργο. Ωστόσο, ορισµένες συµπληρωµατικές πληροφορίες που απαιτούνται για την ορθή εφαρµογή ορισµένων
διατάξεων της σύµβασης Σένγκεν είναι σκόπιµο να
ανταλλάσσονται διµερώς ή πολυµερώς. Οι συµπληρωµατικές
αυτές πληροφορίες χρειάζονται ιδίως σε σχέση µε τα µέτρα
που πρέπει να ληφθούν βάσει των άρθρων 25, 39, 46, 95
έως 100, του άρθρου 102 παράγραφος 3, του άρθρου 104
παράγραφος 3, των άρθρων 106, 107, 109 και 110 της
σύµβασης Σένγκεν. Η ανταλλαγή των συµπληρωµατικών
αυτών πληροφοριών διενεργείται από τα γραφεία Sirene
κάθε κράτους µέλους.

(3)

Το εγχειρίδιο Sirene συνιστά δέσµη οδηγιών προς τους χειριστές στα γραφεία Sirene κάθε κράτους µέλους στις οποίες
περιγράφονται λεπτοµερώς οι κανόνες και οι διαδικασίες
που διέπουν τη διµερή ή πολυµερή ανταλλαγή των συµπληρωµατικών αυτών πληροφοριών.

(4)

Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η οµοιοµορφία του εγχειριδίου
Sirene. Εν προκειµένω, το τεχνικό κεκτηµένο του Σένγκεν θα
πρέπει να έχει εφαρµογή.

(5)

Οι τροποποιήσεις στο µέρος 1 του εγχειριδίου Sirene
σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό θα πρέπει να περιορίζονται στην ευθυγράµµισή του µε την ισχύουσα µορφή των
διατάξεων της σύµβασης Σένγκεν.

(6)

Είναι αναγκαίο να θεσπισθεί διαδικασία για την τροποποίηση
του εγχειριδίου Sirene σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις
των συνθηκών.

(1) ΕΕ C 82 της 5.4.2003, σ. 21.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 23 Σεπτεµβρίου 2003 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ L 239 της 22.9.2000, σ. 19.

(4) Βλέπε σελίδα 45 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
(5) ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 53.
(6) ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 36.
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Ο παρών κανονισµός και η συµµετοχή του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας στην έγκρισή του και την εφαρµογή
του δεν θίγουν τις ρυθµίσεις για τη µερική συµµετοχή του
Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας στο κεκτηµένο του
Σένγκεν όπως έχει καθορισθεί από το Συµβούλιο στις
αποφάσεις 2000/365/ΕΚ, της 29ης Μαΐου 2000, σχετικά
µε το αίτηµα του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας να συµµετέχει σε ορισµένες από
τις διατάξεις του κεκτηµένου του Σένγκεν (1), και 2002/
192/ΕΚ, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά µε το
αίτηµα της Ιρλανδίας να συµµετέχει σε ορισµένες από τις
διατάξεις του κεκτηµένου του Σένγκεν (2) αντιστοίχως.
Σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη
θέση της ∆ανίας, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για
την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η ∆ανία δεν συµµετέχει στη
θέσπιση του παρόντος κανονισµού και δεν δεσµεύεται από
αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρµογή του. ∆εδοµένου ότι ο
παρών κανονισµός αναπτύσσει το κεκτηµένο του Σένγκεν
σύµφωνα µε τις διατάξεις του τίτλου ΙV του τρίτου µέρους
της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η
∆ανία αποφασίζει, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ως άνω πρωτοκόλλου, εντός έξι µηνών από την έκδοση από το Συµβούλιο του παρόντος κανονισµού, εάν θα τον εφαρµόσει στο
εθνικό της δίκαιο.

(12)

Ο παρών κανονισµός συνιστά ανάπτυξη του κεκτηµένου του
Σένγκεν ή άλλως συνδέεται µε αυτό, κατά την έννοια του
άρθρου 3 παράγραφος 1 της πράξης προσχώρησης.

(13)

Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού θεσπίζονται 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 (3),

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

2.3.2004

µερή ανταλλαγή συµπληρωµατικών πληροφοριών και οι οποίες
απαιτούνται για την ορθή εφαρµογή ορισµένων διατάξεων της
σύµβασης Σένγκεν, όπως έχει ενσωµατωθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 2
1. Η εισαγωγή, το µέρος 1 και το µέρος 2, η εισαγωγή του
µέρους 3 και τα σηµεία 3.1.3, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.8, 3.1.9 και
3.1.10 του µέρους 3, η εισαγωγή του µέρους 4 και τα σηµεία 4.3,
4.3.1, 4.3.3, 4.5.1, 4.6, 4.8, 4.9 και 4.10 του µέρους 4, η εισαγωγή του µέρους 5 και τα σηµεία 5.1.1, 5.1.2.2, 5.2 και 5.3 του
µέρους 5, και τα παραρτήµατα 1, 2 και 3, οι πίνακες 3 και 4 του
παραρτήµατος 4, η εισαγωγή και τα έντυπα C, E, G, I, J, K, L, M,
N και Ο του παραρτήµατος 5 και το παράρτηµα 6 του εγχειριδίου
Sirene τροποποιούνται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 3
παράγραφος 2.
2. Στο εγχειρίδιο Sirene µπορούν να συµπεριληφθούν επιπλέον
οδηγίες, συµπεριλαµβανοµένων και άλλων παραρτηµάτων, σύµφωνα
µε τη διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής που αναφέρεται στο
άρθρο 3 παράγραφος 2. Στην περίπτωση του παραρτήµατος 5, οι
αλλαγές αυτές µπορούν ιδίως να συµπεριλαµβάνουν τη δηµιουργία
επιπλέον εντύπων όπου αυτά αποδεικνύονται αναγκαία.
Άρθρο 3
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι δίµηνη.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Άρθρο 1

Άρθρο 4

Το εγχειρίδιο Sirene συνιστά δέσµη οδηγιών προς τους χειριστές
των γραφείων Sirene εκάστου κράτους µέλους στις οποίες θεσπίζονται οι κανόνες και οι διαδικασίες που διέπουν τη διµερή ή πολυ-

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 στα κράτη µέλη
σύµφωνα µε τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. McDOWELL

(1) ΕΕ L 131 της 1.6.2000, σ. 43.
(2) ΕΕ L 64 της 7.3.2002, σ. 20.
(3) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 379/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 24ης Φεβρουαρίου 2004
για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνοµων κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων για
ορισµένα προϊόντα αλιείας για την περίοδο 2004-2006
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

γικών ποσοστώσεων το οποίο ακολουθεί τη χρονολογική
σειρά των ηµεροµηνιών υποβολής των διασαφήσεων για τη
θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. Οι κοινοτικές αρχές και τα
κράτη µέλη θα πρέπει να διαχειρίζονται τις δασµολογικές
ποσοστώσεις που ανοίγουν µε τον παρόντα κανονισµό
σύµφωνα µε το σύστηµα αυτό,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 26,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

(3)

Ο εφοδιασµός της Κοινότητας µε ορισµένα προϊόντα αλιείας
εξαρτάται σήµερα από εισαγωγές προέλευσης τρίτων χωρών.
Είναι προς το συµφέρον της Κοινότητας η µερική ή ολική
αναστολή των δασµών που επιβάλλονται στα εν λόγω
προϊόντα, εντός των ορίων κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων κατάλληλου ύψους. Για να µην τεθούν σε κίνδυνο
οι προοπτικές ανάπτυξης της παραγωγής αυτής στην Κοινότητα και για να εξασφαλιστεί ο ικανοποιητικός εφοδιασµός των µεταποιητικών βιοµηχανιών, πρέπει να ανοιχθούν
οι δασµολογικές αυτές ποσοστώσεις, µε µεταβλητούς
δασµούς ανάλογα µε την ευαισθησία των εν λόγω προϊόντων
στην κοινοτική αγορά.
Πρέπει, ιδίως, να διασφαλιστεί η υπό ίσους όρους και
συνεχής πρόσβαση όλων των εισαγωγέων της Κοινότητας
στις εν λόγω ποσοστώσεις και η αδιάλειπτη εφαρµογή των
δασµολογικών συντελεστών που προβλέπονται για τις
ποσοστώσεις αυτές σε όλες τις εισαγωγές των εν λόγω
προϊόντων, σε όλα τα κράτη µέλη, µέχρι την εξάντληση των
ποσοστώσεων.
Προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα της
κοινής διαχείρισης των ποσοστώσεων αυτών, θα πρέπει να
επιτραπεί στα κράτη µέλη να αντλούν από τις ποσοστώσεις
τις αναγκαίες ποσότητες που αντιστοιχούν στις πραγµατικές
εισαγωγές τους. Αυτή η µέθοδος διαχείρισης απαιτεί στενή
συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής η
οποία θα πρέπει, για το λόγο αυτό, να µπορεί να παρακολουθεί το ρυθµό εξάντλησης των ποσοστώσεων και να
ενηµερώνει σχετικά τα κράτη µέλη.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1. Οι εισαγωγικοί δασµοί για τα προϊόντα που απαριθµούνται
στο παράρτηµα αναστέλλονται, στο πλαίσιο των δασµολογικών
ποσοστώσεων, κατά τους αναγραφόµενους συντελεστές και τις
αναγραφόµενες περιόδους και µέχρι τις ποσότητες που αναφέρονται
για καθένα από αυτά.
2. Οι εισαγωγές των προϊόντων που απαριθµούνται στο παράρτηµα καλύπτονται από τις ποσοστώσεις της παραγράφου 1 µόνον
εφόσον η δηλωθείσα δασµολογητέα αξία είναι τουλάχιστον ίση µε
την τιµή αναφοράς που έχει καθοριστεί ή πρόκειται να καθοριστεί
σύµφωνα µε το άρθρο 29 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000
του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου 1999, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (2).

Άρθρο 2
Η Επιτροπή διαχειρίζεται τις δασµολογικές ποσοστώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1, σύµφωνα µε τα άρθρα 308α, 308β και 308γ
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

Άρθρο 3
Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται στενά προκειµένου
να διασφαλίσουν την τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 4
(4)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας
Ιουλίου 1993, για τον καθορισµό ορισµένων διατάξεων
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού
κώδικα (1), προβλέπει ένα σύστηµα διαχείρισης των δασµολο-

(1) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2286/2003 ( ΕΕ L 343 της
31.12.2003, σ. 1).

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2004.
(2) ΕΕ L 17 της 21.1.2000, σ. 22.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. WALSH
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Αύξων
αριθµός

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός
Taric

Περιγραφή εµπορευµάτων

Ετήσια ποσόστωση
(σε τόνους)

Ποσοστωτικός
δασµός
( %)

Περίοδος
ποσόστωσης

09.2758

ex 0302 70 00

20

Συκώτια µπακαλιάρου (Gadus morhua, Gadus ogac,
Gadus macrocephalus) και συκώτια ψαριών των ειδών
Boreogadus saida, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη,
για µεταποίηση (α) (β)

300

0

1.1.200431.12.2006

09.2765

ex 0305 62 00

20

Μπακαλιάρος (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus) και ψάρια των ειδών Boreogadus saida,
αλατισµένα ή σε άλµη, αλλά όχι αποξηραµένα ή καπνιστά, για µεταποίηση (α) (β)

10 000

0

1.1.200431.12.2006

Κορµοί καλαµαριών (Ommastrephes spp. — µε εξαίρεση τα είδη Ommastrephes sagittatus — Nototodarus
spp., Sepioteuthis spp.) και Illex spp., κατεψυγµένοι, µε
το δέρµα και τα πτερύγια, για µεταποίηση (α) (β)

30 000

3.5

1.1.200431.12.2006

Καλαµάρια (Ommastrephes spp. — µε εξαίρεση τα είδη
Ommastrephes sagittatus — Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) και Illex spp., κατεψυγµένα ολόκληρα, µε
τα πλοκάµια και τα πτερύγια, για µεταποίηση (α) (β)

1 500

3

1.1.200431.12.2006

Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii), βάρους άνω
των 140 γρ. ανά τεµάχιο ή πλευρά ρέγκας βάρους άνω
των 80 γρ. ανά τεµάχιο, µε εξαίρεση τα συκώτια, τα
αυγά και σπέρµατα, για µεταποίηση (α) (β)

20 000

0

1.10.200431.12.2004
1.10.200531.12.2005
1.10.200631.12.2006

Φιλέτα γνωστά ως «κόντρα φιλέτα» τόνου και παλαµίδας,
για µεταποίηση (α) (β)

4 000

6

1.1.200431.12.2006

25
29

09.2785

09.2786

09.2788

09.2790

ex 0305 69 10

10

ex 0307 49 59

10

ex 0307 99 11

10

ex 0307 49 59

20

ex 0307 99 11

20

ex 0302 40 00

10

ex 0303 50 00

10

ex 0304 10 97

20

ex 0304 90 22

10

ex 1604 14 16

20
30
95

09.2792

ex 1604 12 99

10

Ρέγγες, µε καρυκεύµατα ή/και ξύδι, σε άλµη, διατηρηµένες σε βυτία τουλάχιστον 70 kg καθαρού στραγγισµένου βάρους, για µεταποίηση (α) (β)

6 000

6

1.1.200431.12.2006

09.2794

ex 1605 20 99

45

Γαρίδες των ειδών Pandalus borealis, βρασµένες και αποφλοιωµένες, για µεταποίηση (α) (β)

7 000

6

1.1.200431.12.2006

09.2759

ex 0302 50 10

20

50 000

0

1.1.200431.12.2006

ex 0302 50 90

10

Μπακαλιάρος (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus), µε εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και
σπέρµατα, νωπός, διατηρηµένος µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένος, για µεταποίηση (α) (β)

ex 0303 60 11

10

ex 0303 60 19

10

ex 0303 60 90

10
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Αύξων
αριθµός

09.2760
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Κωδικός ΣΟ

Κωδικός
Taric

ex 0303 78 11

10

ex 0303 78 12

10

ex 0303 78 13

10

ex 0303 78 19

2.3.2004
Ετήσια ποσόστωση
(σε τόνους)

Ποσοστωτικός
δασµός
( %)

Μερλούκιος (Merluccius spp. µε εξαίρεση τα είδη Merluccius merluccius, Urophycis spp.), κατεψυγµένος, για
µεταποίηση (α) (β)

20 000

0

1.1.200431.12.2006

Γρεναδιέρος της Ν. Ζηλανδίας (Macruronus spp.), κατεψυγµένα φιλέτα και άλλο κρέας, για µεταποίηση (α) (β)

15 000

0

1.1.200431.12.2006

Αστακός (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.),
κατεψυγµένος, για µεταποίηση (α) (β)

1 500

6

1.1.20031.12.2006

Προσφυγάκι του Νότου (Micromesistius australis),
κατεψυγµένα φιλέτα και άλλο κρέας, για µεταποίηση (α) (β)

2 000

0

1.1.200431.12.2006

Περιγραφή εµπορευµάτων

Περίοδος
ποσόστωσης

11
81

09.2761

ex 0303 78 90

10

ex 0304 20 91

10

ex 0304 20 94

41
81

ex 0304 90 97

60
86

09.2762

09.2766

ex 0306 11 10

10

ex 0306 11 90

10

ex 0304 20 94

70

ex 0304 90 97

88

09.2768

ex 0303 79 55

31

Πολάκα της Αρκτικής (Theragra chalcogramma), κατεψυγµένη, για µεταποίηση (α) (β)

10 000

0

1.1.200431.12.2006

09.2770

ex 0305 63 00

10

Γαύρος (Engraulis anchoita), αλατισµένος ή σε άλµη,
αλλά όχι αποξηραµένος ή καπνιστός, για µεταποίηση (α) (β)

2 000

0

1.1.200431.12.2006

09.2772

0304 90 05

10

Σουρίµι, κατεψυγµένο, για µεταποίηση (α) (β)

30 000

0

1.1.200431.12.2006

(α) Ο έλεγχος της χρήσης για τον ειδικό αυτό προορισµό πραγµατοποιείται κατ' εφαρµογή των σχετικών κοινοτικών διατάξεων.
(β) Η ποσόστωση χορηγείται για τα προϊόντα τα οποία πρόκειται να υποβληθούν σε εργασίες, εκτός εάν πρόκειται να εκτελεστούν αποκλειστικά µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες
εργασίες:
— καθαρισµός, εκσπλαχνισµός, αφαίρεση της ουράς, αφαίρεση της κεφαλής,
— τεµαχισµός, (εκτός από τον τεµαχισµό σε κύβους, τον τεµαχισµό σε φιλέτα, την παραγωγή πλευρών (flaps), τον τεµαχισµό κατεψυγµένων συσσωµατωµένων φιλέτων ή το διαχωρισµό κατεψυγµένων συσσωµατωµένων φιλέτων),
— δειγµατοληψία, διαλογή,
— σήµανση,
— συσκευασία,
— διατήρηση µε απλή ψύξη,
— κατάψυξη,
— διατήρηση µε βαθεία ψύξη,
— απόψυξη, διαχωρισµός.
Η ποσόστωση δεν χορηγείται για τα προϊόντα που πρόκειται να υποστούν, εκτός των άλλων, επεξεργασίες (ή εργασίες) οι οποίες παρέχουν το δικαίωµα της ποσόστωσης, αν οι επεξεργασίες (ή εργασίες) αυτές γίνονται στο επίπεδο της λιανικής πώλησης ή της παρασκευής τροφών. Η µείωση των δασµών ισχύει µόνο για τα ψάρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 380/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 1ης Μαρτίου 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 2 Μαρτίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 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 1ης Μαρτίου 2004, για τον καθορισµό των κατ' αποκοπή τιµών κατά την
εισαγωγή για τον καθορισµό τιµών εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας ( )

Κατ' αποκοπή τιµή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052
204
212
999

85,0
48,2
108,5
80,6

0707 00 05

052
068
204
999

145,5
143,9
43,6
111,0

0709 10 00

220
999

68,9
68,9

0709 90 70

052
204
999

93,2
59,3
76,3

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
624
999

39,0
47,5
52,9
40,5
63,6
48,7

0805 50 10

052
400
999

56,0
36,4
46,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
388
400
404
508
512
524
528
720
999

35,6
143,9
112,9
107,9
67,7
113,4
79,2
96,0
86,9
93,7

0808 20 50

060
388
508
512
528
720
999

65,7
72,9
69,3
75,3
79,9
149,5
85,4

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. 381/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 1ης Μαρτίου 2004
για καθορισµό των ελάχιστων τιµών πώλησης για το βόειο κρέας στο πλαίσιο του πρώτου διαγωνισµού
που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 276/2004
αριθ. 216/69 (3), οι ελάχιστες τιµές πωλήσεως για το κρέας
που τέθηκε σε δηµοπρασία καθορίζονται λαµβανοµένων
υπόψη των ληφθεισών προσφορών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
βοείου κρέατος (1), και ιδίως το άρθρο 28 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Έχει ζητηθεί η υποβολή προσφορών για ορισµένες ποσότητες βοείου κρέατος βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 276/
2004 της Επιτροπής (2).

(2)

∆υνάµει του άρθρου 9 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/
79 της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 1979, περί των
λεπτοµερειών εφαρµογής που αφορούν τη διάθεση των
βοείων κρεάτων που αγοράζονται από τους οργανισµούς
παρεµβάσεως και περί καταρτήσεως του κανονισµού (ΕΟΚ)

(3)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι ελάχιστες τιµές πωλήσεως βοείου κρέατος για τον πρώτο διαγωνισµό που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 276/2004, του
οποίου η προθεσµία υποβολής προσφορών έχει λήξει στις 23 Φεβρουαρίου 2004, καθορίζονται στο παράρτηµα του παρόντος
κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 2 Μαρτίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 (ΕΕ L 270 της
21.10.2003, σ. 1).
2
( ) ΕΕ L 47 της 18.2.2004, σ. 16.

(3) ΕΕ L 251 της 5.10.1979, σ. 12· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2417/95 (ΕΕ L 248 της
14.10.1995, σ. 39).
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κράτος µέλος

Προϊόντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lidstaat

Producten

Estado-Membro

Produtos

Jäsenvaltio

Tuotteet

Medlemsstat

Produkter

Precio mínimo
Expresado en euros por tonelada
Mindstepriser
i EUR/t
Mindestpreise
Ausgedrückt in EUR/Tonne
Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόµενες
σε ευρώ ανά τόνο
Minimum prices
Expressed in EUR per tonne
Prix minimaux
Exprimés en euros par tonne
Prezzi minimi
Espressi in euro per tonnellata
Minimumprijzen
Uitgedrukt in euro per ton
Preço mínimo
Expresso em euros por tonelada
Vähimmäishinnat euroina tonnia
kohden ilmaistuna
Minimipriser
i euro per ton

a) Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα µε κόκαλα — Bone-in beef —
Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött
med ben
FRANCE

— Quartiers arrière/Quartiers avant

1 011

ITALIA

— Quarti posteriori/Quarti anteriori

—

b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef —
Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha —
Benfritt kött
FRANCE

— Jarret arrière d'intervention (INT 11)/Tranche
grasse d'intervention (INT 12)/Tranche d'intervention (INT 13)/Semelle d'intervention (INT 14)/
Rumsteak d'intervention (INT 16)/Faux-filet d'intervention (INT 17)/Flanchet d'intervention (INT
18)/Jarret avant d'intervention (INT 21)/Épaule
d'intervention (INT 22)/Poitrine d'intervention
(INT 23)

2 291
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 382/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 1ης Μαρτίου 2004
για παρέκκλιση από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1535/2003 σχετικά µε τις περιόδους παράδοσης των
αποξηραµένων δαµάσκηνων που λαµβάνονται από δαµάσκηνα του είδους Ente, για την περίοδο εµπορίας
2003-2004
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Για να µην θιγούν οι παραγωγοί εξαιτίας των συγκεκριµένων
συνθηκών, πρέπει να γίνει παρέκκλιση, κατ' εξαίρεση, και
µόνο για την περίοδο εµπορίας 2003-2004, από τις ηµεροµηνίες που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1535/2003.

(4)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συµβουλίου, της 28ης
Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τοµέα
των µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά (1), και
ιδίως το άρθρο 6γ παράγραφος 7,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1535/2003 της Επιτροπής, της 29ης Αυγούστου 2003, µε
αντικείµενο λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2201/96 του Συµβουλίου όσον αφορά το καθεστώς
ενίσχυσης στον τοµέα των µεταποιηµένων προϊόντων µε
βάση τα οπωροκηπευτικά (2) προβλέπει ότι η ενίσχυση στα
δαµάσκηνα χορηγείται µόνο στα αποξηραµένα δαµάσκηνα
που λαµβάνονται από δαµάσκηνα του είδους Ente και τα
οποία παραδίδονται στη βιοµηχανία µεταποίησης µεταξύ 15
Αυγούστου και 15 Ιανουαρίου.
Κατά τη διάρκεια του θέρους του 2003 έκτακτες κλιµατολογικές συνθήκες επηρέασαν τις γαλλικές περιοχές παραγωγής. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, η διαλογή των παρτίδων από τους παραγωγούς απαίτησε αυξηµένο χρόνο εργασίας, που είχε ως αποτέλεσµα καθυστερήσεις ως προς το
χρονοδιάγραµµα των παραδόσεων.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1535/2003 και µόνο για την περίοδο εµπορίας 20032004, η ενίσχυση θα χορηγηθεί στα αποξηραµένα δαµάσκηνα που
λαµβάνονται από δαµάσκηνα του είδους Ente, τα οποία παραδίδονται στη βιοµηχανία µεταποίησης µεταξύ 15 Αυγούστου 2003 και
31 Ιανουαρίου 2004.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
πρόσφατα από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 453/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L
72 της 14.3.2002, σ. 9).
2
( ) ΕΕ L 218 της 29.8.2003, σ. 14.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 383/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 1ης Μαρτίου 2004
για λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συµβουλίου όσον αφορά το
συνοπτικό δελτίο των βασικών στοιχείων της συγγραφής υποχρεώσεων
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(7)

Η εξέταση των αιτήσεων καταχώρισης σύµφωνα µε το άρθρο
17 του κανονισµού στο πλαίσιο της επιτροπής που προβλέπεται από το άρθρο 15 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/
92, έγινε µε βάση τα ίδια στοιχεία. Πρέπει να προβούµε
προοδευτικά στη δηµοσίευση αυτών των συνοπτικών δελτίων
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το
σκοπό αυτό, τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι συµµορφώνονται προς το υπόδειγµα του συνοπτικού δελτίου και ενδεχοµένως διαβιβάζουν τα δελτία δεόντως συµπληρωµένα στην
Επιτροπή.

(8)

Πρέπει συνεπώς να καθοριστεί ένα ενιαίο υπόδειγµα για την
παρουσίαση των συνοπτικών δελτίων των συγγραφών υποχρεώσεων των ονοµασιών προέλευσης και των γεωγραφικών
ενδείξεων που προορίζονται να δηµοσιευθούν στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(9)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της κανονιστικής επιτροπής των προστατευόµενων γεωγραφικών ενδείξεων και των προστατευόµενων ονοµασιών προέλευσης,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συµβουλίου, της 14ης
Ιουλίου 1992, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και
των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των
τροφίµων (1), και ιδίως το άρθρο 16,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4, του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2081/92, ένα προϊόν πρέπει να είναι σύµφωνο µε µια συγγραφή υποχρεώσεων για να µπορεί να επωφεληθεί µιας προστατευµένης ονοµασίας προέλευσης (ΠΟΠ) ή µιας προστατευµένης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ). Αυτή η συγγραφή
υποχρεώσεων κατατίθεται στην Επιτροπή.
Το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2081/92, επιβάλλει στην Επιτροπή, στην περίπτωση κατά
την οποία καταλήγει σε συµπέρασµα ότι µια ονοµασία
πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να προστατευθεί, να δηµοσιεύσει στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του αιτούντα, το όνοµα
του προϊόντος, τα βασικά στοιχεία της αίτησης, τις αναφορές στις εθνικές διατάξεις που διέπουν την παρασκευή
του, την παραγωγή του ή την επεξεργασία του και, αν παραστεί ανάγκη, τις βασικές αιτιολογικές σκέψεις στα συµπεράσµατα αυτά προκειµένου να υπάρξουν ενδεχόµενες ενστάσεις.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για κάθε ονοµασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη κατά την
έννοια του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92, συντάσσεται συνοπτικό δελτίο σύµφωνα µε το υπόδειγµα που εµφαίνεται στο παράρτηµα Ι του παρόντος κανονισµού.

(3)

Η διαδικασία αυτή εφαρµόζεται και στην περίπτωση µιας
αίτησης τροποποιήσεως µιας συγγραφής υποχρεώσεων
σύµφωνα µε το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/
92.

(4)

Για να διασφαλιστεί η διαφάνεια των διατάξεων της συγγραφής υποχρεώσεων που αφορούν τις ονοµασίες που
εµφαίνονται στο «µητρώο προστατευόµενων ονοµασιών
προέλευσης και προστατευόµενων γεωγραφικών ενδείξεων»
που θεσπίστηκε σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 3 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92, πρέπει να δηµοσιευθεί,
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοπτικό δελτίο που θα περιλαµβάνει τα βασικά στοιχεία κάθε
συγγραφής υποχρεώσεων σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισµού.

Στο σηµείο 3 του συνοπτικού δελτίου αναφέρεται ο τύπος του
προϊόντος σύµφωνα µε την κατάταξη που καθορίστηκε στο παράρτηµα ΙΙ.

Αυτό το συνοπτικό δελτίο πρέπει να χρησιµοποιείται στην
περίπτωση αιτήσεως καταχώρισης σύµφωνα µε το άρθρο 5
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92.

Άρθρο 2

(5)

(6)

Το συνοπτικό δελτίο πρέπει να ενηµερώνεται σε κάθε τροποποίηση της συγγραφής υποχρεώσεων που εγκρίθηκε
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του κανονισµού και
κάθε ενηµέρωση να αποτελεί αντικείµενο δηµοσίευσης στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(1) ΕΕ L 208 της 24.7.1992, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της
16.5.2003, σ. 1).

Το συνοπτικό δελτίο περιλαµβάνει τα βασικά στοιχεία της συγγραφής υποχρεώσεων σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 2 του
εν λόγω κανονισµού.

Όλοι οι σηµαντικοί όροι παραγωγής και εµπορίας, συµπεριλαµβανοµένων των εργασιών που πρέπει να γίνονται υποχρεωτικά εντός
της γεωγραφικής περιοχής πρέπει να αναγράφονται σαφώς κατά
προτίµηση στο σηµείο 4.5 του συνοπτικού δελτίου που έχει τον
τίτλο «µέθοδος παραγωγής».

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε το συνοπτικό δελτίο που αναφέρεται στο άρθρο 1 δεόντως συµπληρωµένο να διαβιβάζεται στην Επιτροπή:
— µε κάθε αίτηση καταχώρισης µιας ονοµασίας ως ονοµασίας
προέλευσης γεωγραφικής ένδειξης,
— µε κάθε αίτηση τροποποίησης της συγγραφής υποχρεώσεων
µιας ονοµασίας προέλευσης ή µιας γεωγραφικής ένδειξης που
έχει ήδη καταχωρισθεί όταν η προβλεποµένη τροποποίηση είναι
τέτοιας φύσεως ώστε να συνεπάγεται τροποποίηση του συνοπτικού δελτίου,
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— προοδευτικά, για κάθε ονοµασία προέλευσης ή γεωγραφική
ένδειξη που έχει καταχωρισθεί δυνάµει του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2081/92.
Άρθρο 3
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε κάθε αίτηση τροποποίησης µιας
συγγραφής υποχρεώσεων να διαβιβάζεται στην Επιτροπή από τις
αρµόδιες υπηρεσίες του κράτους µέλους συνοδευόµενη από το
υπόδειγµα που εµφαίνεται στο παράρτηµα III, συµπεριλαµβάνοντας
ενδεχοµένως το ενηµερωµένο συνοπτικό δελτίο.

L 64/17
Άρθρο 4

Η Επιτροπή δηµοσιεύει το συνοπτικό δελτίο καθώς και οποιαδήποτε
ενδεχόµενη τροποποίηση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Άρθρο 5
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή 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, 1 Μαρτίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Ταξινόµηση των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συµβουλίου
I.

Προϊόντα του παραρτήµατος Ι της συνθήκης που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου:
Κλάση 1.1.: Κρέας (και παραπροϊόντα σφαγίων) νωπά
Κλάση 1.2.: Προϊόντα µε βάση το κρέας (που έχει υποστεί θέρµανση, αλατισµένο, καπνιστό, …)
Κλάση 1.3.: Τυριά
Κλάση 1.4.: Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης (αυγά, µέλι, διάφορα γαλακτοκοµικά προϊόντα εκτός βουτύρου …)
Κλάση 1.5.: Λιπαρές ουσίες (βούτυρο, µαργαρίνη, έλαια, …)
Κλάση 1.6.: Οπωροκηπευτικά και σιτηρά νωπά ή µεταποιηµένα
Κλάση 1.7.: Ψάρια, µαλάκια, µαλακόστρακα φρέσκα και προϊόντα µε βάση …
Κλάση 1.8.: Άλλα προϊόντα του παραρτήµατος Ι (µπαχαρικά …)

II. Τρόφιµα που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92:
Κλάση 2.1.: Μπίρες
Κλάση 2.2.: Φυσικά µεταλλικά νερά και νερά πηγής
Κλάση 2.3.: Ποτά µε βάση εκχυλίσµατα φυτών
Κλάση 2.4: Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζαχαρώδη παρασκευάσµατα ή προϊόντα µπισκοτοποιίας
Κλάση 2.5.: Γόµες και ρητίνες φυσικές
Κλάση 2.6.: Μουστάρδα
Κλάση 2.7.: Ζυµαρικά
III. Γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92:
Κλάση 3.1.: Σανός
Κλάση 3.2.: Αιθέρια έλαια
Κλάση 3.3.: Φελλός
Κλάση 3.4.: Κοχενίλλη (ακατέργαστο προϊόν ζωικής προέλευσης)
Κλάση 3.5.: Άνθη και καλλωπιστικά φυτά
Κλάση 3.6.: Μαλλί
Κλάση 3.7.: Λυγαριά
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 384/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 1ης Μαρτίου 2004
για την κατάταξη εµπορευµάτων στη συνδυασµένη ονοµατολογία
δίκαιο που καθορίζει ο παρών κανονισµός να µπορούν να
συνεχίσουν να αποτελούν αντικείµενο επίκλησης από τον
κάτοχό τους κατά τη διάρκεια περιόδου τριών µηνών,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου, της
12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (2).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου, της 23ης
Ιουλίου 1987, για τη δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία
και το κοινό δασµολόγιο (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1
στοιχείο α),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Για να εξασφαλιστεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της συνδυασµένης ονοµατολογίας που επισυνάπτεται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, πρέπει να αποφασιστούν οι
διατάξεις για την κατάταξη του εµπορεύµατος που αναφέρονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 έχει καθορίσει τους
γενικούς κανόνες για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας. αυτοί οι κανόνες εφαρµόζονται επίσης σε κάθε
άλλη ονοµατολογία που την περιλαµβάνει, έστω και εν µέρει
ή µε την προσθήκη ενδεχοµένως υποδιαιρέσεων, η οποία έχει
συνταχθεί από ειδικούς κοινοτικούς νοµοθετικούς κανόνες
ενόψει της εφαρµογής δασµολογικών ή άλλων µέτρων στο
πλαίσιο των εµπορικών ανταλλαγών.

(3)

Κατ' εφαρµογή των εν λόγω γενικών κανόνων, τα εµπορεύµατα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα του
παραρτήµατος του παρόντος κανονισµού πρέπει να καταταγούν στους αντίστοιχους κωδικούς ΣΟ που σηµειώνονται
στη στήλη 2 βάσει των διατάξεων της στήλης 3.

(4)

Είναι σκόπιµο, οι δεσµευτικές δασµολογικές πληροφορίες οι
οποίες εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών
µελών σχετικά µε την κατάταξη των εµπορευµάτων στην
συνδυασµένη ονοµατολογία και δεν είναι σύµφωνες µε το

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα εµπορεύµατα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα του
παραρτήµατος κατατάσσονται στη συνδυασµένη ονοµατολογία
στους αντίστοιχους κωδικούς ΣΟ που σηµειώνονται στη στήλη 2
του εν λόγω πίνακα.
Άρθρο 2
Οι δεσµευτικές δασµολογικές πληροφορίες που εκδίδονται από τις
τελωνειακές αρχές των κρατών µελών και δεν είναι σύµφωνες µε το
δίκαιο που καθορίζει ο παρών κανονισµός µπορούν να συνεχίσουν
να αποτελούν αντικείµενο επίκλησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92,
κατά τη διάρκεια περιόδου τριών µηνών.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή 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, 1 Μαρτίου 2004.
Για την Επιτροπή
Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2344/2003 της Επιτροπής (EE L
346 της 31.12.2003, σ. 38).

(2) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τη πράξη προσχώρησης του 2003.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Περιγραφή εµπορευµάτων

Κατάταξη
(Κωδικός ΣΟ)

Αιτιολόγηση

(1)

(2)

(3)

1. Σύνδεσµος για καλώδιο οπτικών ινών, µη συναρµολογηµένος, αποτελούµενος από τα ακόλουθα
µέρη:

6909 19 00

Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των
γενικών κανόνων 1, 2α), 3β) και 6 για την ερµηνεία
της συνδυασµένης ονοµατολογίας καθώς και από το
κείµενο των κωδικών ΣΟ 6909 και 6909 19 00.

— ένα σύνδεσµο από κοινό µέταλλο µε ένα πλαστικό εσωτερικό τµήµα και ένα κεραµικό
δακτύλιο που είναι εφοδιασµένο µε ελατήριο
από χάλυβα·

Ο σύνδεσµος δεν θεωρείται ως µέρος ή εξάρτηµα
του καλωδίου οπτικών ινών.
Ο σύνδεσµος πρέπει να καταταγεί σύµφωνα µε την
συνιστώσα ύλη. Τον ουσιώδη χαρακτήρα προσδίδει
ο κεραµικός δακτύλιος.

— ένα σωλήνα από κοινό µέταλλο µε στόµιο·
— ένα πλαστικό κύλινδρο µε ένα περίβληµα
σύσφιξης από αργίλιο·
— δύο πλαστικά στηρίγµατα.
Το ένα µέρος του συνδέσµου µπορεί να συναρµολογηθεί µε τα άλλα µέρη και µε ένα από τα
δύο στηρίγµατα για να σχηµατίσει ένα σύνδεσµο.
Μια επενδυµένη οπτική ίνα διέρχεται από τον
δακτύλιο στο σύνδεσµο και στερεώνεται εκεί.
Ο σύνδεσµος αυτός θα χρησιµεύσει ως συνδετικό
στοιχείο για καλώδια οπτικών ινών.
2. Συσκευή που αποτελείται από:

8414 59 30

— ένα αξονικό ανεµιστήρα µε ηλεκτρικό
κινητήρα καθώς και ένα ηλεκτρονικό µηχανισµό για την προσαρµογή της ταχύτητας του
ανεµιστήρα και

Ο ανεµιστήρας προσδίδει στο προϊόν τον ουσιώδη
χαρακτήρα. Είναι το κύριο συστατικό στοιχείο για
την αποβολή της υπερβολικής θερµότητας.

— έναν απαγωγέα θερµότητας από αργίλιο.
Η συσκευή χρησιµοποιείται για την αποβολή της
υπερβολικής θερµότητας της κεντρικής µονάδας
επεξεργασίας µιας αυτόµατης µηχανής επεξεργασίας δεδοµένων.
3. Είδος, («υπόδηµα για το χιόνι») µήκους 65 cm
και πλάτους 23 cm στη µεγαλύτερη πλευρά
του, αποτελούµενο από ένα πλαίσιο από αργίλιο
µε πλαστική επικάλυψη, µυτερό στο ένα άκρο
και στρογγυλεµένο στο άλλο άκρο. Το πλαίσιο
αυτό έχει πλαστική διάταξη πάχους 1 mm µε
εγκοπές για µεταλλικές λεπίδες στο κάτω µέρος,
που επιτρέπουν γερό κράτηµα στο χιόνι. Μια
άκαµπτη µεταλλική πλάκα στερεώνεται στο πλαίσιο στην άνω πλευρά µε πλαστική λουρίδα. Στην
εν λόγω µεταλλική πλάκα είναι στερεωµένα τεµάχια από καουτσούκ που περιβάλλουν ένα υπόδηµα, όταν αυτό φοριέται. Αυτά µε τη σειρά
τους έχουν λουρίδες από καουτσούκ/ύφασµα για
να στερεώνεται το ως άνω αναφερόµενο είδος
στο υπόδηµα.

Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των
γενικών κανόνων 1, 3β) και 6 για την ερµηνεία της
συνδυασµένης ονοµατολογίας καθώς και από το
κείµενο των κωδικών ΣΟ 8414, 8414 59 και
8414 59 30.

9506 99 90

Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των
γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, καθώς και από το
κείµενο των κωδικών ΣΟ 9506, 9506 99 και
9506 99 90.
∆εν συνιστά εξοπλισµό για το σκι στο χιόνι καθόσον
δεν χρησιµοποιείται για σκι στο χιόνι.
∆εν αποτελεί εξοπλισµό για γενική φυσική άσκηση.
Το προϊόν θεωρείται ως είδος για άθληµα στο
ύπαιθρο.

Το είδος χρησιµοποιείται για να διευκολύνει το
περπάτηµα στο χιόνι.
Βλέπε φωτογραφία A (*)
4. Οδοντωτός τροχός από κοινά µέταλλα, µε
διάµετρο 6,74 mm, µε κεντρική οπή µεγέθους
3 mm και πάχους 3,54 mm.
Το προϊόν αποτελεί συστατικό που ενσωµατώνεται στο µηχανισµό ανάφλεξης αναπτήρων για
τσιγάρα.
Βλέπε φωτογραφίες B (*)
(*) Οι φωτογραφίες έχουν καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα.

9613 90 00

Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των
γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας καθώς και από το κείµενο
των κωδικών ΣΟ 9613 και 9613 90 00.
Ο τροχός είναι κατάλληλος κυρίως για την κατασκευή διατάξεων παραγωγής σπινθήρων για αναπτήρες τσιγάρων της κλάσης 9613.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 385/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 1ης Μαρτίου 2004
για την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2341/2003 περί παρεκκλίσεως από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 780/2003 όσον αφορά επιµέρους δασµολογική ποσόστωση για κατεψυγµένο βόειο κρέας υπαγόµενο στον κωδικό ΣΟ 0202 και προϊόντα υπαγόµενα στον κωδικό ΣΟ 0206 29 91
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

Ως εκ τούτου, οι διαθέσιµες ποσότητες για το διάστηµα από
τις 3 Μαΐου έως τις 7 Μαΐου 2004 σύµφωνα µε το άρθρο
1 παράγραφος 2 στοιχείο α) σηµείο ii) του κανονισµού (EΚ)
αριθ. 2341/2003 της Επιτροπής (3) πρέπει να προσαρµοστούν προκειµένου να εξασφαλιστεί η µη υπέρβαση της
συνολικής διαθέσιµης ποσότητας των 34 450 τόνων για το
έτος 2003/04, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2
δεύτερο εδάφιο του κανονισµού (EΚ) αριθ. 780/2003.

(3)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα του
βοείου κρέατος (1), και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 1 πρώτο
εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Μετά την επιτυχή προσφυγή εµπορευοµένου σε ανεξάρτητο
φορέα, υπαγόµενο στη δικαιοδοσία των Κάτω Χωρών, κατά
της απόφασης των αρχών των Κάτω Χωρών να µην χορηγήσουν έγκριση στον εν λόγω εµπορευόµενο σύµφωνα µε τα
άρθρα 8 και 9 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 780/2003 της
Επιτροπής, της 7ης Μαΐου 2003, για το άνοιγµα και τον
τρόπο διαχείρισης δασµολογικής ποσόστωσης για κατεψυγµένο βόειο κρέας υπαγόµενο στην κλάση ΣΟ 0202 και
προϊόντα υπαγόµενα στον κωδικό ΣΟ 0206 29 91 (1 Ιουλίου 2003 έως 30 Ιουνίου 2004) (2) και, ως εκ τούτου, να
απορρίψουν την αίτησή του για άδεια εισαγωγής που
κατατέθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου (1 έως 4
Ιουλίου 2003) σύµφωνα µε την πρώτη περίπτωση του
άρθρου 12 παράγραφος 2 του οικείου κανονισµού, οι αρχές
των Κάτω Χωρών υποχρεώθηκαν να χορηγήσουν αναδροµικά
έγκριση στον υπόψη εµπορευόµενο και να εκδώσουν άδεια
εισαγωγής για 33,34071 τόνους κατεψυγµένου βοείου
κρέατος όσον αφορά την ανωτέρω περίοδο.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισµού (EΚ) αριθ.
2341/2003, το σηµείο ii) αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«ii) 5 708,65929 τόνοι για το διάστηµα από τις 3 Μαΐου έως
τις 7 Μαΐου 2004·»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1782/2003 (ΕΕ L 270 της
21.10.2003, σ. 1).
2
( ) ΕΕ L 114 της 8.5.2003, σ. 8.

(3) ΕΕ L 346 της 31.12.2003, σ. 33.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 386/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 1ης Μαρτίου 2004
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συµβουλίου και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1535/2003, όσον αφορά τους κωδικούς της συνδυασµένης ονοµατολογίας ορισµένων µεταποιηµένων
προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(6)

Πρέπει οι προσαρµογές αυτές να εφαρµοστούν συγχρόνως
µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1789/2003.

(7)

Πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
2201/96 και ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1535/2003.

(8)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 234/79 του Συµβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 1979 του Συµβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 1979,
για τη διαδικασία προσαρµογής της ονοµατολογίας του κοινού
δασµολογίου που χρησιµοποιείται για τα γεωργικά προϊόντα (1), και
ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 1 παράγραφος 2, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2201/96 του Συµβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996,
περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα των µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά (2)
καθορίζει τα προϊόντα που διέπονται από την εν λόγω κοινή
οργάνωση αγοράς.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2201/96 τροποποιείται ως εξής:

(2)

Το παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96
καθορίζει τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 2 του εν
λόγω κανονισµού.

(3)

Το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1535/2003 της
Επιτροπής, της 29ης Αυγούστου 2003, περί λεπτοµερειών
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 όσον
αφορά το καθεστώς της ενίσχυσης στον τοµέα των µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά (3),
καθορίζει τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 6α,
παράγραφος 1, και στο παράρτηµα Ι, του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2201/96.

(4)

(5)

Με την έκδοση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1789/2003 της
Επιτροπής της 11ης Σεπτεµβρίου 2003, που τροποποιεί το
παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του
Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη στατιστική και
δασµολογική ονοµατολογία και το κοινό δασµολόγιο (4),
έχουν προβλεφθεί τροποποιήσεις της συνδυασµένης ονοµατολογίας για ορισµένα µεταποιηµένα προϊόντα µε βάση τα
οπωροκηπευτικά.
Πρέπει συνεπώς να προσαρµοστεί το άρθρο 1 παράγραφος
2 και το παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96,
καθώς και, εκ του γεγονότος αυτού, το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1535/2003.

( ) ΕΕ L 34 της 9.2.1979, σ. 2· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3290/94 (ΕΕ L 349 της 31.12.1994, σ.
105).
2
( ) ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 453/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L
72 της 14.3.2002, σ. 9).
(3) ΕΕ L 218 της 30.8.2003, σ. 14.
(4) ΕΕ L 281 της 30.10.2003, σ. 1.
1

1. Στο άρθρο 1 παράγραφος 2 το σηµείο β) τροποποιείται ως
εξής:
α) στον κωδικό «ex 2001» έκτη περίπτωση, ο κωδικός
«ex 2001 90 96» αντικαθίσταται από τον κωδικό
«ex 2001 90 99»·
β) στον κωδικό «ex 2007» δεύτερη περίπτωση, ο κωδικός
«ex 2007 99 90» αντικαθίσταται από τον κωδικό
«ex 2007 99 57»·
γ) στον κωδικό «ex 2008» έβδοµη περίπτωση, ο κωδικός
«ex 2008 99 68» αντικαθίσταται από τον κωδικό
«ex 2008 99 67».
2. Το παράρτηµα Ι, τροποποιείται ως εξής:
α) οι κωδικοί «ex 2008 40 91» και «ex 2008 40 99» αντικαθίστανται από τον κωδικό «ex 2008 40 90»·
β) οι κωδικοί «ex 2008 70 94» και «ex 2008 70 99» αντικαθίστανται από τον κωδικό «ex 2008 70 98».

Άρθρο 2
Το άρθρο 2, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1535/2003 τροποποιείται
ως εξής:
1. στο σηµείο 1), οι όροι «ex 2008 70 94 και 2008 70 99» αντικαθίστανται από τους όρους «και ex 2008 70 98»·
2. στο σηµείο 2), οι όροι «ex 2008 40 91 και ex 2008 40 99»
αντικαθίστανται από τους όρους «και ex 2008 40 90».
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Άρθρο 3

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2004.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

2.3.2004
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 387/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 1ης Μαρτίου 2004
σχετικά µε τη συµπλήρωση του παραρτήµατος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2400/96 για την εγγραφή
ορισµένων ονοµασιών στο «Μητρώο των προστατευόµενων ονοµασιών προέλευσης και των προστατευόµενων γεωγραφικών ενδείξεων» (Arbroath Smokies)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Κατά συνέπεια η ονοµασία αυτή πληροί τις προϋποθέσεις
για να εγγραφεί στο «Μητρώο των προστατευόµενων ονοµασιών προέλευσης και των προστατευόµενων γεωγραφικών
ενδείξεων» και συνεπώς να προστατεύεται σε κοινοτικό
επίπεδο ως προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη.

(5)

Το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού συµπληρώνει το
παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2400/96 (3),

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συµβουλίου, της 14ης
Ιουλίου 1992, σχετικά µε την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και
των ειδών διατροφής (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφοι 3 και 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2081/92, το Ηνωµένο Βασίλειο διαβίβασε στην Επιτροπή
µία αίτηση καταχώρησης ως γεωγραφικής ένδειξης της ονοµασίας «Arbroath Smokies».

(2)

∆ιαπιστώθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 6, παράγραφος 1 του
εν λόγω κανονισµού, ότι η αίτηση αυτή είναι σύµφωνη προς
αυτόν τον κανονισµό, δηλαδή ότι περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 4.

(3)

Καµία ένσταση κατά την έννοια του άρθρου 7 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92, δεν διαβιβάστηκε στην Επιτροπή µετά τη δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (2) της ονοµασίας που εµφαίνεται στο
παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2400/96 συµπληρώνεται
µε την ονοµασία που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα του παρόντος
κανονισµού και η ονοµασία αυτή εγγράφεται ως Προστατευόµενη
Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) στο «Μητρώο των προστατευόµενων
ονοµασιών προέλευσης και των προστατευόµενων γεωγραφικών
ενδείξεων», όπως προβλέπεται στο άρθρο 6, παράγραφος 3, του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός τίθεται σε ισχύ την εικοστή ηµέρα µετά 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, 1 Μαρτίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 208 της 24.7.1992, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003,
σ. 1).
2
( ) ΕΕ C 141 της 17.6.2003, σ. 10 (Arbroath Smokies).

(3) ΕΕ L 327 της 18.12.1996, σ. 11. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 297/2004 (ΕΕ L 50 της
20.2.2004, σ. 18).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
Ψάρια, µαλάκια και µαλακόστρακα φρέσκα
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Arbroath Smokies (ΠΓΕ).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 388/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 1ης Μαρτίου 2004
για την τροποποίηση των δασµών κατά την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1).
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1249/96 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1996, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου όσον αφορά τους δασµούς κατά
την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών (2), και ιδίως το άρθρο 2
παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι δασµοί κατά την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών έχουν
καθοριστεί από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 375/2004 (3).

(2)

Το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1249/96 προβλέπει ότι αν κατά τη διάρκεια της περιόδου
εφαρµογής του, ο µέσος όρος των υπολογιζοµένων δασµών

κατά την εισαγωγή αποκλίνει κατά 5 ευρώ ανά τόνο του
καθορισµένου δασµού, επέρχεται αντίστοιχη προσαρµογή.
Υπήρξε η εν λόγω απόκλιση. Πρέπει, συνεπώς, να προσαρµοστούν οι δασµοί κατά την εισαγωγή που καθορίστηκαν στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 375/2004,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα παραρτήµατα Ι και ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 375/2004
αντικαθίστανται από τα παραρτήµατα Ι και ΙΙ του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 2 Μαρτίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2004.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1104/2003 (ΕΕ L 158 της
27.6.2003, σ. 1).
(2) ΕΕ L 161 της 29.6.1996, σ. 125· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1110/2003 (ΕΕ L 158 της
27.6.2003, σ. 12).
3
( ) ΕΕ L 63 της 28.2.2004, σ. 44.

L 64/30

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2.3.2004

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
∆ασµοί κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92

Κωδικός ΣΟ

1001 10 00

1001 90 91
ex 1001 90 99

Περιγραφή των εµπορευµάτων

∆ασµός κατά την
εισαγωγή (1)
(σε EUR/τόνο)

Σιτάρι σκληρό υψηλής ποιότητας

0,00

µέσης ποιότητας

0,00

βασικής ποιότητας

0,00

Σιτάρι µαλακό που προορίζεται για σπορά

0,00

Σιτάρι µαλακό, εκλεκτής ποιότητας εκτός από εκείνο που προορίζεται για σπορά

0,00

1002 00 00

Σίκαλη

29,65

1005 10 90

Καλαµπόκι για σπορά εκτός από το υβρίδιο

25,99

1005 90 00

Καλαµπόκι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (2)

25,99

1007 00 90

Σόργο σε κόκκους εκτός από το υβρίδιο που προορίζεται για σπορά

29,65

( ) Για τα εµπορεύµατα που φθάνουν στην Κοινότητα από τον Ατλαντικό Ωκεανό ή µέσω της διώρυγας του Σουέζ [άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96] ο
εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί µειώσεως των δασµών κατά:
— 3 EUR ανά τόνο εάν το λιµάνι βρίσκεται στην Μεσόγειο θάλασσα ή,
— 2 EUR ανά τόνο εάν το λιµάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στην Ιρλανδία, στο Ηνωµένο Βασίλειο, στη ∆ανία, στη Σουηδία, στη Φινλανδία ή από την πλευρά του Ατλαντικού της
Ιβηρικής χερσονήσου.
(2) Ο εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί κατ' αποκοπή µειώσεως 24 ευρώ ανά τόνο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1249/96.
1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Στοιχεία υπολογισµού των δασµών
(27 Φεβρουαρίου 2004)
1. Μέσοι όροι της περιόδου των δύο εβδοµάδων που προηγούνται της ηµέρας του καθορισµού:
Χρηµατιστηριακές τιµές

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Προϊόν (% πρωτεΐνες έως 12 % υγρασία)

HRS2. 14 %

YC3

HAD2

µέσης
ποιότητας (*)

χαµηλής
ποιότητας (**)

US barley 2

Τιµή (EUR/τόνο)

137,48 (***)

96,06

167,04

157,04

137,04

102,40

8,17

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Πριµοδότηση για τον Κόλπο του Μεξικού
(EUR/τόνο)

28,12

Πριµοδότηση για τις Μεγάλες Λίµνες
(EUR/τόνο)

—

(*) Αρνητική πριµοδότηση 10 EUR ανά τόνο [άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].
(**) Αρνητική πριµοδότηση 30 EUR ανά τόνο [άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].
(***) Θετική πριµοδότηση 14 EUR ανά τόνο ενσωµατωµένη [άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].

2. Μέσοι όροι της περιόδου των δύο εβδοµάδων που προηγούνται της ηµέρας του καθορισµού:
Ναύλος/κόστος: Κόλπος του Μεξικού-Rotterdam: 34,02 ευρώ/τόνο. Μεγάλες Λίµνες-Rotterdam: 0,00 ευρώ/τόνο.
3. Επιδοτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96: 0,00 ευρώ/t (HRW2)
0,00 ευρώ/t (SRW2).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 389/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 1ης Μαρτίου 2004
για καθορισµό των κοινοτικών τιµών στην παραγωγή και των κοινοτικών τιµών κατά την εισαγωγή για
τα γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα για την εφαρµογή του καθεστώτος κατά την εισαγωγή ορισµένων
προϊόντων ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου καθώς και ∆υτικής
Όχθης και Λωρίδας της Γάζας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

και ∆υτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας (2), οι τιµές αυτές
καθορίζονται για περιόδους δύο εβδοµάδων µε βάση τα σταθµισµένα στοιχεία που παρέχουν τα κράτη µέλη. Πρέπει οι τιµές
αυτές να καθορίζονται αµέσως για να είναι δυνατόν να καθοριστούν
οι δασµοί κατά την εισαγωγή που θα εφαρµοσθούν. Γι' αυτό πρέπει
να προβλεφθεί η άµεση εφαρµογή του παρόντος κανονισµού,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κοινοτικές τιµές στην παραγωγή και οι κοινοτικές τιµές κατά
την εισαγωγή για τα µονοανθή γαρίφαλα (standard), τα πολυανθή
γαρίφαλα (spray), τα τριαντάφυλλα µε µεγάλο άνθος και τα
τριαντάφυλλα µε µικρό άνθος που αναφέρονται στο άρθρο 1β του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 700/88, για µια περίοδο δύο εβδοµάδων,
καθορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 2 Μαρτίου 2004.
Εφαρµόζεται από τις 3 έως τις 16 Μαρτίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2004.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

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

(2) ΕΕ L 72 της 18.3.1988, σ. 16· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2062/97 (ΕΕ L 289 της
22.10.1997, σ. 1).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2004, για καθορισµό των κοινοτικών τιµών στην παραγωγή και των
κοινοτικών τιµών κατά την εισαγωγή για τα γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα για την εφαρµογή του καθεστώτος κατά
την εισαγωγή ορισµένων προϊόντων ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου καθώς και
∆υτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας
(σε EUR ανά 100 τεµάχια)
Περίοδος: από τις 3 έως τις 16 Μαρτίου 2004
Μονοανθή γαρίφαλα
(standard)

Πολυανθή γαρύφαλα
(spray)

Τριαντάφυλλα µε
µεγάλο άνθος

Τριαντάφυλλα µε µικρό
άνθος

12,43

11,99

42,62

16,52

Μονοανθή γαρίφαλα
(standard)

Πολυανθή γαρύφαλα
(spray)

Τριαντάφυλλα µε
µεγάλο άνθος

Τριαντάφυλλα µε µικρό
άνθος

Ισραήλ

—

—

—

—

Μαρόκο

—

—

—

—

Κύπρος

—

—

—

—

Ιορδανία

—

—

—

—

13,48

—

—

—

Κοινοτικές τιµές στην παραγωγή

Κοινοτικές τιµές κατά την
εισαγωγή

∆υτική Όχθη και
Λωρίδα της Γάζας
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 390/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 1ης Μαρτίου 2004
για αποκατάσταση του προτιµησιακού δασµού κατά την εισαγωγή µονοανθών γαρίφαλων (standard)
καταγωγής ∆υτικής Όχθης της Λωρίδας της Γάζας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Για τα µονοανθή γαρίφαλα (standard) καταγωγής ∆υτικής
Όχθης της Λωρίδας της Γάζας ο προτιµησιακός δασµός που
καθορίστηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 747/2001 έχει
ανασταλεί από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 11/2004 της Επιτροπής (5).

(6)

Με βάση τις διαπιστώσεις που πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα
µε τις διατάξεις των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 και
(ΕΟΚ) αριθ. 700/88, θα πρέπει να συµπεράνουµε ότι
πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 για αποκατάσταση του προτιµησιακού δασµού για τα µονοανθή
γαρίφαλα (standard) καταγωγής ∆υτικής Όχθης της Λωρίδας της Γάζας. Θα πρέπει να αποκατασταθεί ο προτιµησιακός δασµός.

(7)

Στα µεσοδιαστήµατα των συνεδριάσεων της επιτροπής διαχείρισης, ζώντων φυτών και ανθοκοµίας, η Επιτροπή πρέπει
να λάβει τα απαραίτητα µέτρα,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 747/2001 του Συµβουλίου (2),
καθόρισε το άνοιγµα και τον τρόπο διαχειρίσεως των κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων για άνθη και µπουµπούκια ανθέων, κοµµένα, νωπά, που κατάγονται, αντιστοίχως,
από την Κύπρο, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, τη Μάλτα, το
Μαρόκο, τη ∆υτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας.

(3)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 389/2004 της Επιτροπής ( ), καθόρισε τις κοινοτικές τιµές παραγωγής και εισαγωγής για τα
γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα για την εφαρµογή του
καθεστώτος.

(4)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 700/88 της Επιτροπής ( ), καθόρισε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του εν λόγω καθεστώτος.

3

Άρθρο 1

1. Για τις εισαγωγές µονοανθών γαρίφαλων (standard) καταγωγής ∆υτικής Όχθης της Λωρίδας της Γάζας, του κωδικού ΣΟ
ex 0603 10 20, ο προτιµησιακός δασµός που καθορίσθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 747/2001 αποκαθίσταται.

2.

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 11/2004 καταργείται.

4

(1) ΕΕ L 382 της 31.12.1987, σ. 22· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1300/97 (ΕΕ L 177 της
5.7.1997, σ. 1).
2
( ) ΕΕ L 109 της 19.4.2001, σ. 2· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 54/2004 (ΕΕ L 7 της 13.1.2004, σ.
30).
(3) Βλέπε σελίδα 32 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
(4) ΕΕ L 72 της 18.3.1988, σ. 16· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2062/1997 (ΕΕ L 289 της
22.10.1997, σ. 16).

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 2 Μαρτίου 2004.
(5) ΕΕ L 2 της 6.1.2004, σ. 34.

2.3.2004
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2004.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 391/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 1ης Μαρτίου 2004
που τροποποιεί για τριακοστή φορά τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συµβουλίου για την επιβολή συγκεκριµένων περιοριστικών µέτρων κατά ορισµένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται µε
τον Οσάµα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιµπάν, και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του Συµβουλίου
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

Στις 27 Φεβρουαρίου 2004, η επιτροπή κυρώσεων του
Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών αποφάσισε να
τροποποιήσει τον κατάλογο προσώπων, οµάδων και οντοτήτων που θα πρέπει να αφορά η δέσµευση κεφαλαίων και
οικονοµικών πόρων. Συνεπώς, το παράρτηµα Ι πρέπει να
τροποποιηθεί αναλόγως.

(3)

Για να είναι τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό αποτελεσµατικά, ο παρών κανονισµός πρέπει να τεθεί
σε ισχύ αµέσως,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συµβουλίου, της 27ης
Μαΐου 2002, για την επιβολή συγκεκριµένων περιοριστικών µέτρων
κατά ορισµένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται µε τον
Οσάµα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιµπάν
και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του
Συµβουλίου για την απαγόρευση της εξαγωγής ορισµένων αγαθών
και υπηρεσιών στο Αφγανιστάν, την ενίσχυση της απαγόρευσης
πτήσεων και την παράταση της δέσµευσης κεφαλαίων και άλλων
οικονοµικών πόρων όσον αφορά τους Ταλιµπάν του Αφγανιστάν (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 180/
2004 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 απαριθµεί τα πρόσωπα, τις οµάδες και τις οντότητες που καλύπτει η δέσµευση κεφαλαίων και οικονοµικών πόρων βάσει
του εν λόγω κανονισµού.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα Ι του κανονισµού (EΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2004.
Για την Επιτροπή
Christopher PATTEN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 9.
(2) ΕΕ L 28 της 31.1.2004, σ. 15.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το παράρτηµα Ι του κανονισµού (EΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται ως εξής:
Η ακόλουθη καταχώρηση προστίθεται στον κατάλογο υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα».
«Shaykh Abd-al-Majid AL-ZINDANI [γνωστός και ως α) Abdelmajid AL-ZINDANI· β) Shaykh Abd Al-Majid AL-ZINDANI].
Χρονολογία γέννησης: περίπου 1950. Τόπος γέννησης: Υεµένη. Υπηκοότητα: Υεµένης. Αριθ. διαβατηρίου: A005487 (Υεµένης)
εκδοθέν στις 13 Αυγούστου 1995.»
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ενηµέρωση σχετικά µε την έναρξη ισχύος της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
κυβέρνησης της ειδικής διοικητικής περιοχής Χονγκ Κονγκ της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας για την
επανεισδοχή ατόµων που διαµένουν παράνοµα
Η συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της ειδικής διοικητικής περιοχής Χονγκ
Κονγκ της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας για την επανεισδοχή ατόµων που διαµένουν παράνοµα, την οποία
αποφάσισε το Συµβούλιο να συνοµολογήσει στις 17 ∆εκεµβρίου του 2003 (1), ετέθη σε ισχύ την 1η Μαρτίου
2004. Οι γνωστοποιήσεις σχετικά µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπει το άρθρο 20 της εν λόγω
συµφωνίας συµπληρώθηκαν στις 30 Ιανουαρίου 2004.

(1) ΕΕ L 17 της 24.1.2004, σ. 25.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Φεβρουαρίου 2004
για την τροποποίηση της απόφασης 2002/794/ΕΚ σχετικά µε ορισµένα προστατευτικά µέτρα που αφορούν το κρέας πουλερικών, τα προϊόντα µε βάση το κρέας πουλερικών και τα παρασκευάσµατα από
κρέας πουλερικών τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και εισάγονται από τη Βραζιλία
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2004) 557]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/198/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Το γραφείο τροφίµων και κτηνιατρικών θεµάτων στην έκθεση
αποστολής του (5) κατέληξε στο συµπέρασµα ότι κατά την
εφαρµογή και την επιβολή του σχεδίου δράσης αυτού δεν
σηµειώθηκαν σηµαντικές ανεπάρκειες.

(5)

Η Επιτροπή, από τις 12 Αυγούστου 2003 και µετά, δεν έχει
λάβει, µέσω του συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης για
τα τρόφιµα (RASFF), καµία σχετική κοινοποίηση παρουσίας
νιτροφουρανίων στο κρέας πουλερικών, στα προϊόντα µε
βάση το κρέας πουλερικών και στα παρασκευάσµατα από
κρέας πουλερικών που εισάγονται από τη Βραζιλία.

(6)

Συνεπώς η συχνότητα της δειγµατοληψίας και δοκιµών
πρέπει να µειωθεί.

(7)

Η απόφαση 2002/794/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί κατάλληλα.

(8)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής τροφικής αλυσίδας και υγείας των ζώων,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον
καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για
τα τρόφιµα, την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια
των Τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα ασφαλείας
των τροφίµων (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1642/2003 (2), και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1,
την οδηγία 97/78/EΚ του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου
1997, για καθορισµό των αρχών οργάνωσης των κτηνιατρικών
ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες
χώρες (3), και ιδίως το άρθρο 22 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε την απόφαση 2002/794/ΕΚ της Επιτροπής (4),
όλα τα φορτία κρέατος πουλερικών, προϊόντων µε βάση το
κρέας πουλερικών και παρασκευασµάτων από κρέας πουλερικών που εισάγονται από τη Βραζιλία, πρέπει να ελέγχονται
δειγµατοληπτικά ώστε να καταδεικνύεται η απουσία νιτροφουράνιων.

(1)

Η απόφαση 2002/794/ΕΚ πρέπει να επανεξεταστεί,
σύµφωνα µε το άρθρο 6, µε βάση τις εγγυήσεις που θα
παρασχεθούν από τις αρµόδιες αρχές της Βραζιλίας και τα
αποτελέσµατα των δοκιµών που διενεργούνται από τα κράτη
µέλη.

(2)

Οι αρµόδιες αρχές της Βραζιλίας υπέβαλαν στην Επιτροπή
στις 27 Μαΐου 2003 σχέδιο δράσης που κρίθηκε από αυτήν
ικανοποιητικό.

(3)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

31 της 1.2.2002, σ. 1.
245 της 29.9.2003, σ. 4.
24 της 30.1.1998, σ. 9.
276 της 12.10.2002, σ. 66.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 2 της απόφασης 2002/794/ΕΚ, το κείµενο της
παραγράφου 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
«1. Τα κράτη µέλη, χρησιµοποιώντας τους κατάλληλους
τρόπους δειγµατοληψίας και µεθόδους ανίχνευσης, υποβάλλουν το 20 % των φορτίων κρέατος πουλερικών, προϊόντων µε
βάση το κρέας πουλερικών και παρασκευασµάτων από κρέας
πουλερικών που εισάγεται από τη Βραζιλία, σε χηµική δοκιµασία προκειµένου να διασφαλισθεί ότι τα αντίστοιχα προϊόντα
δεν συνιστούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Η διενέργεια
της δοκιµασίας αυτής στοχεύει, ειδικότερα, στον εντοπισµό της
παρουσίας νιτροφουρανίων και των µεταβολιτών τους.»
(5) Γ∆ (SANCO)/9047/2003 — Τελικό.
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Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τις 9 Μαρτίου 2004.
Τα κράτη µέλη τροποποιούν τα µέτρα που εφαρµόζουν στις εισαγωγές ώστε αυτά να συνάδουν µε την παρούσα
απόφαση. Ενηµερώνουν αµέσως σχετικά την Επιτροπή.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Φεβρουαρίου 2004
για τροποποίηση της απόφασης 93/52/ΕΟΚ για την αναγνώριση ορισµένων επαρχιών της Ιταλίας ως
επίσηµα απαλλαγµένων από την βρουκέλωση
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2004) 558]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/199/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου
1991, σχετικά µε τους όρους υγειονοµικού ελέγχου που διέπουν
τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές αιγοπροβάτων (1), και ιδίως το
παράρτηµα A κεφάλαιο 1 µέρος II,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Στην Ιταλία, επαρχίες Rieti και Viterbo (περιφέρεια Lazio),
η βρουκέλωση (Brucella melitensis) δηλώνεται υποχρεωτικά
τουλάχιστον τα τελευταία πέντε χρόνια.
Στις επαρχίες Rieti και Viterbo, τουλάχιστον 99,8 % των
εκµεταλλεύσεων εκτροφής αιγοπροβάτων είναι επίσηµα
απαλλαγµένες από την βρουκέλλωση. Οι επαρχίες αυτές
αναλαµβάνουν επιπλέον να τηρήσουν τους όρους που
προβλέπονται στο παράρτηµα A κεφάλαιο 1 µέρος II σηµείο
2 της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ.

(3)

Οι επαρχίες Rieti και Viterbo πρέπει συνεπώς να αναγνωρισθούν ως επίσηµα απαλλαγµένες από την βρουκέλλωση
(Brucella melitensis).

(4)

Συνεπώς, πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως η απόφαση 93/
52/EΟΚ της Επιτροπής, της 21ης ∆εκεµβρίου 1992, που
διαπιστώνει την τήρηση εκ µέρους ορισµένων κρατών µελών
ή περιοχών των όρων σχετικά µε τη βρουκέλλωση (Brucella
melitensis) και που τους αναγνωρίζει το καθεστώς κράτους
µέλους ή περιοχής επίσηµα απαλλαγµένης από την ασθένεια
αυτή (2).

(1) ΕΕ L 46 της 19.2.1991, σ. 19· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την απόφαση 2003/708/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 258 της
10.10.2003, σ. 11).
(2) ΕΕ L 13 της 21.1.1993, σ. 14· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2003/732/EΚ (ΕΕ L 264 της 15.10.2003,
σ. 30).

(5)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα IΙ της απόφασης 93/52/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το
κείµενο του παραρτήµατος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Στη Γαλλία:
Νοµοί:
Ain, Aisne, Allier, Ardèche, Ardennes, Aube, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côted'Or, Côtes-d'Amor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Essonne, Eure, Eure-Loire, Finistère, Gers, Gironde,
Hauts-de-Seinne, Haute Loire, Haute-Vienne, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot et Garonne, Lot, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne Mayenne, Morbihan, Nièvre, Nord, Oise,
Orne, Pas-de-Calais, Puy de Dôme, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine-Maritme, Seine-Saint-Denis,
Terrioire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Vendee, Vienne, Yonne, Yvelines, Ville de Paris, Vosges.
Στην Ιταλία:
— Περιφέρεια Lazio: επαρχίες Rieti και Viterbo.
— Περιφέρεια Λοµβαρδίας: επαρχίες Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese.
— Περιφέρεια Σαρδηνίας: επαρχίες Cagliari, Nuoro, Oristano και Sassari.
— Περιφέρεια Trentino-Alto Aldige: επαρχίες Bolzano και Trento.
— Περιφέρεια Τοσκάνης: επαρχία Arezzo.
Στην Πορτογαλία:
Αυτόνοµη Περιφέρεια των Αζορών.
Στην Ισπανία:
Αυτόνοµη Περιφέρεια των Καναρίων Νήσων: επαρχίες Santa Cruz de Tenerife και Las Palmas.»
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Φεβρουαρίου 2004
σχετικά µε µέτρα κατά της εισόδου και κατά της εξάπλωσης στην Κοινότητα του ιού της µωσαΐκωσης
(Pepino mosaic virus)
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2004) 581]
(2004/200/ΕΚ)
(5)

Ύστερα από επίσηµες έρευνες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της απόφασης 2003/64/ΕΚ, και µε βάση πρόσφατες
πληροφορίες σχετικά µε τις ζηµιές που προκαλεί ο ιός της
µωσαΐκωσης, έχει πλέον επιβεβαιωθεί ο ρόλος του τοµατόσπορου προς σπορά ως σηµαντικής πηγής µόλυνσης.

(6)

Τα µέτρα που ορίζονται στην παρούσα απόφαση πρέπει να
εφαρµόζονται στην είσοδο ή στην εξάπλωση εντός της Κοινότητας του ιού της µωσαΐκωσης, στην επιθεώρηση φυτών
τοµάτας καταγωγής τρίτων χωρών και στη διακίνηση τοµατόσπορου προς σπορά. Επίσης πρέπει να περιλαµβάνουν
γενικότερη παρακολούθηση για την παρουσία του ιού της
µωσαΐκωσης στα κράτη µέλη.

(7)

Περί τα τέλη του έτους 1999 και τις αρχές του 2000, η
Γερµανία, η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες και το Ηνωµένο
Βασίλειο, ενηµέρωσαν τα υπόλοιπα κράτη µέλη και την Επιτροπή σχετικά µε κρούσµατα ιού της µωσαΐκωσης (Pepino
mosaic virus) σε καλλιέργειες τοµάτας στις χώρες τους
καθώς και σχετικά µε τα ληφθέντα µέτρα ελέγχου.

Κρίνεται σκόπιµο τα αποτελέσµατα των µέτρων αυτών να
υφίστανται συνεχή αξιολόγηση και υπό το πρίσµα των αποτελεσµάτων της ανωτέρω αξιολόγησης να ληφθούν πιθανά
συνακόλουθα µέτρα. Τα εν λόγω συνακόλουθα µέτρα θα
πρέπει να λαµβάνουν επίσης υπόψη τις παρεχόµενες πληροφορίες και την επιστηµονική γνωµοδότηση των κρατών
µελών.

(8)

Με την απόφαση 2003/64/EΚ της Επιτροπής (2), απαιτήθηκε
προσωρινά από τα κράτη µέλη να λάβουν µέτρα κατά της
εισόδου και κατά της εξάπλωσης στην Κοινότητα του ιού
της µωσαΐκωσης. Η απόφαση αυτή έπαυσε να ισχύει στις 31
Ιανουαρίου 2004.

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συµβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000,
περί προστατευτικών µέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα
οργανισµών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά
της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (1), και ιδίως το
άρθρο 16 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Ο ιός της µωσαΐκωσης δεν περιλαµβάνεται επί του παρόντος
στο παράρτηµα Ι ή το παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 2000/29/
ΕΚ. Ωστόσο, προκαταρκτική ανάλυση του φυτοϋγειονοµικού
κινδύνου που πραγµατοποίησαν διάφορα κράτη µέλη µε
βάση τις διαθέσιµες επιστηµονικές πληροφορίες έδειξε ότι ο
ιός της µωσαΐκωσης και οι καταστροφικές επιπτώσεις του θα
µπορούσαν να προκαλέσουν σηµαντικά προβλήµατα όσον
αφορά την υγεία των φυτών στην Κοινότητα, ιδίως για την
προστατευόµενη παραγωγή τοµάτας. Στο παρόν στάδιο, η
επιστηµονική εργασία που έχει πραγµατοποιηθεί σχετικά µε
τον ιό της µωσαΐκωσης δεν έχει αποδώσει επαρκείς διευκρινίσεις ώστε να αναθεωρηθεί η προκαταρκτική επιδηµιολογική
µελέτη επικινδυνότητας, αν και έχουν καταστεί διαθέσιµες
περισσότερες πληροφορίες ιδίως όσον αφορά τις ζηµιές που
προκαλεί ο ιός της µωσαΐκωσης στα φυτά τοµάτας που
προορίζονται για φύτευση.
Συνεπώς, εφόσον έχει λήξει η ισχύς της απόφασης 2003/
64/EΚ, είναι αναγκαία η πρόβλεψη προσωρινών µέτρων
κατά του ιού της µωσαΐκωσης.

(1) ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2003/116/EΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 321 της
6.12.2003, σ. 36).
2
( ) ΕΕ L 24 της 29.1.2003, σ. 15.

Άρθρο 1
Απαγορεύεται η εισαγωγή και η διακίνηση µέσα στην Κοινότητα
σπόρων τοµάτας, Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex
Farw., που έχουν µολυνθεί από τον ιό της µωσαΐκωσης.
Άρθρο 2
Οι σπόροι τοµάτας καταγωγής τρίτων χωρών µπορούν να εισάγονται στην Κοινότητα µόνον εάν πληρούν τους όρους που ορίζονται
στο σηµείο 1 του παραρτήµατος. Επιθεωρούνται και, όταν ενδείκνυται, υποβάλλονται σε δοκιµές κατά την είσοδο στην Κοινότητα για
την παρουσία του ιού της µωσακωσης, µε εφαρµογή κατ' αναλογία
των διατάξεων του άρθρου 13 παράγραφος 1 σηµείο i) της οδηγίας
2000/29/EΚ.
Άρθρο 3
1. Οι καταγόµενοι από την Κοινότητα σπόροι τοµάτας επιτρέπεται να µετακινούνται εντός της Κοινότητας µόνο αν πληρούν τους
όρους που ορίζονται στο σηµείο 2 του παραρτήµατος.
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2.
Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν ισχύουν για τη
µετακίνηση σπόρων προοριζόµενων για πώληση σε τελικούς καταναλωτές µη ασχολούµενους µε επαγγελµατική παραγωγή φυτών,
εφόσον στη συσκευασία ή µε άλλες ενδείξεις φαίνεται σαφώς ότι
προορίζονται για πώληση σε αυτού του είδους καταναλωτές.

2.3.2004
Άρθρο 5

Η Επιτροπή επανεξετάζει τον τρόπο λειτουργίας της παρούσας απόφασης το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004.
Άρθρο 6

Άρθρο 4
Για την παρουσία του ιού της µωσακωσης τα κράτη µέλη διενεργούν επίσηµες έρευνες σε εγκαταστάσεις που έχουν σχέση µε την
παραγωγή φυτών τοµάτας και καρπών τοµάτας.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 16 παράγραφος 2
και 13γ παράγραφος 8, αντιστοίχως, της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, τα
αποτελέσµατα των ερευνών που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο
και τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων και των δοκιµών που
προβλέπονται στο άρθρο 2 κοινοποιούνται στην Επιτροπή και στα
κράτη µέλη µέχρι τις 30 Νοεµβρίου 2004.

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Όροι που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3
1. Οι σπόροι τοµάτας καταγωγής τρίτων χωρών συνοδεύονται από φυτοϋγειονοµικό πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο
13 παράγραφος 1 σηµείο ii) της οδηγίας 2000/29/EΚ, το οποίο αναφέρει ότι έχουν παραχθεί µε κατάλληλη µέθοδο εκχύλισης διά οξέων και ότι:
α) κατάγονται από περιοχές όπου ο ιός της µωσαΐκωσης διαπιστώθηκε ότι δεν έχει εµφανιστεί, ή
β) δεν έχουν παρατηρηθεί συµπτώµατα του ιού της µωσαΐκωσης στα φυτά στους τόπους παραγωγής κατά τη διάρκεια της
πλήρους βλαστικής περιόδου τους, ή
γ) έχουν υποστεί επίσηµες δοκιµές για τον ιό της µωσαΐκωσης, σε αντιπροσωπευτικό δείγµα και χρησιµοποιώντας κατάλληλες µεθόδους, και ότι έχουν ευρεθεί στις δοκιµές αυτές απαλλαγµένοι από τον ιό της µωσαΐκωσης.
2. Οι καταγόµενοι από την Κοινότητα σπόροι τοµάτας µπορούν να µετακινηθούν εντός της Κοινότητας µόνον εάν έχουν
παραχθεί µε κατάλληλη µέθοδο εκχύλισης διά οξέων και:
α) κατάγονται από περιοχές όπου ο ιός της µωσαΐκωσης διαπιστώθηκε ότι δεν έχει εµφανιστεί, ή
β) δεν έχουν παρατηρηθεί συµπτώµατα του ιού της µωσαΐκωσης στα φυτά στους τόπους παραγωγής κατά τη διάρκεια της
πλήρους βλαστικής περιόδου τους, ή
γ) έχουν υποστεί επίσηµες δοκιµές για τον ιό της µωσαΐκωσης, σε αντιπροσωπευτικό δείγµα και χρησιµοποιώντας κατάλληλες µεθόδους, και έχουν βρεθεί στις δοκιµές αυτές απαλλαγµένοι από τον ιό της µωσαΐκωσης.
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(Πράξεις εγκριθείσες δυνάµει του τίτλου VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση)

ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/201/∆ΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης Φεβρουαρίου 2004
σχετικά µε τις διαδικασίες τροποποίησης του εγχειριδίου Sirene
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Θα πρέπει να εξασφαλισθεί η οµοιοµορφία του εγχειριδίου
Sirene. Εν προκειµένω, το τεχνικό κεκτηµένο του Σένγκεν θα
πρέπει να έχει εφαρµογή.

(5)

Οι τροποποιήσεις του µέρους 1 του εγχειριδίου Sirene
βάσει της παρούσας απόφασης θα πρέπει να περιορίζονται
στην ευθυγράµµισή του µε την ισχύουσα µορφή των διατάξεων της σύµβασης του Σένγκεν.

(6)

Είναι αναγκαίο να θεσπισθεί διαδικασία για την τροποποίηση
του εγχειριδίου Sirene σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις
των συνθηκών.

(7)

Η νοµοθετική βάση που απαιτείται για τις µελλοντικές τροποποιήσεις του εγχειριδίου Sirene συνίσταται σε δύο
χωριστές πράξεις: στην παρούσα απόφαση βάσει του άρθρου
30 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), του άρθρου 31 στοιχεία α) και β) και του άρθρου 34 παράγραφος 2 στοιχείο γ)
της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 378/2004 του Συµβουλίου σχετικά µε τις διαδικασίες για την τροποποίηση του εγχειριδίου Sirene (4) βάσει
του άρθρου 66 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο λόγος προς τούτο είναι ότι, όπως
ορίζεται στο άρθρο 92 της σύµβασης Σένγκεν, το SIS
επιτρέπει στις αρχές που έχουν οριστεί από τα κράτη µέλη,
µέσω µιας αυτοµατοποιηµένης διαδικασίας αναζητήσεων, να
διαθέτουν πρόσβαση σε καταχωρίσεις προσώπων και αντικειµένων κατά τη διάρκεια συνοριακών ελέγχων και εξακριβώσεων καθώς και άλλων αστυνοµικών και τελωνειακών
ερευνών στο εσωτερικό της χώρας σύµφωνα µε το εθνικό
δίκαιο, καθώς και για τις ανάγκες της διαδικασίας χορηγήσεως θεωρήσεων, τίτλων παραµονής και ρυθµίσεως των
δικαιωµάτων των αλλοδαπών στο πλαίσιο της εφαρµογής
των διατάξεων του κεκτηµένου του Σένγκεν για την κυκλοφορία των προσώπων. Η ανταλλαγή των συµπληρωµατικών
πληροφοριών που απαιτούνται για την εφαρµογή της
σύµβασης Σένγκεν όπως προαναφέρεται στην αιτιολογική
σκέψη 2, η οποία διενεργείται από τα γραφεία Sirene
εκάστου κράτους µέλους, εξυπηρετεί και αυτούς τους σκοπούς, καθώς επίσης βοηθάει την αστυνοµική συνεργασία εν
γένει.

(8)

Το γεγονός ότι η νοµοθετική βάση που απαιτείται συνίσταται σε δύο χωριστές πράξεις δεν θίγει την αρχή ότι το SIS
αποτελεί, και θα πρέπει να εξακολουθεί να αποτελεί, ένα
ενιαίο και ολοκληρωµένο σύστηµα πληροφοριών και ότι τα
γραφεία Sirene θα πρέπει να συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους µε οµοιόµορφο τρόπο.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 30
παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), το άρθρο 31 στοιχεία α) και β)
και το άρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχείο γ),
την πρωτοβουλία της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το σύστηµα πληροφοριών Σένγκεν (εφεξής καλούµενο «SIS»)
το οποίο δηµιουργήθηκε δυνάµει των διατάξεων του τίτλου
IV της σύµβασης του 1990 για την εφαρµογή της συµφωνίας του Σένγκεν, της 14ης Ιουνίου 1985, για τη σταδιακή
κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα (εφεξής καλούµενη «σύµβαση Σένγκεν») (3), συνιστά ουσιώδες µέσο για την
εφαρµογή των διατάξεων του κεκτηµένου του Σένγκεν όπως
ενσωµατώθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2)

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 92 της σύµβασης
Σένγκεν, τα εθνικά τµήµατα των κρατών µελών δεν µπορούν
να ανταλλάσσουν απευθείας µεταξύ τους δεδοµένα του SIS·
µπορούν να ανταλλάσσουν δεδοµένα µόνον µέσω της υπηρεσίας τεχνικής υποστηρίξεως που είναι εγκατεστηµένη στο
Στρασβούργο. Ωστόσο, ορισµένες συµπληρωµατικές πληροφορίες που απαιτούνται για την ορθή εφαρµογή ορισµένων
διατάξεων της σύµβασης Σένγκεν είναι σκόπιµο να
ανταλλάσσονται διµερώς ή πολυµερώς. Οι συµπληρωµατικές
αυτές πληροφορίες χρειάζονται ιδίως σε σχέση µε τα µέτρα
που πρέπει να ληφθούν βάσει των άρθρων 25, 39, 46, 95
έως 100, του άρθρου 102 παράγραφος 3, του άρθρου 104
παράγραφος 3 και των άρθρων 106, 107, 109 και 110 της
σύµβασης Σένγκεν. Η ανταλλαγή των συµπληρωµατικών
αυτών πληροφοριών διενεργείται από τα γραφεία Sirene
κάθε κράτους µέλους.

(3)

Το εγχειρίδιο Sirene συνιστά µια δέσµη οδηγιών προς τους
χειριστές στα γραφεία Sirene κάθε κράτους µέλους στις
οποίες περιγράφονται λεπτοµερώς οι κανόνες και οι διαδικασίες που διέπουν τη διµερή ή πολυµερή ανταλλαγή των
συµπληρωµατικών αυτών πληροφοριών.

(1) ΕΕ C 82 της 5.4.2003, σ. 25.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 23 Σεπτεµβρίου 2003 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ L 239 της 22.9.2000, σ. 19.

(4) Βλέπε σελίδα 5 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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(9)

Η παρούσα απόφαση ορίζει διαδικασίες για τη θέσπιση
µέτρων αναγκαίων για την εφαρµογή της, τα οποία αντικατοπτρίζουν τις σχετικές διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
378/2004, ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι θα υπάρχει µία
και µόνη διαδικασία εφαρµογής για την τροποποίηση του
εγχειριδίου Sirene συνολικά.

(10)

Πρέπει να γίνει µια ρύθµιση που θα επιτρέπει στους εκπροσώπους της Ισλανδίας και της Νορβηγίας να συµµετέχουν
στις εργασίες των επιτροπών οι οποίες επικουρούν την Επιτροπή κατά την άσκηση των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων
της. Η ρύθµιση αυτή έχει ήδη εξεταστεί κατά την ανταλλαγή
επιστολών µεταξύ της Κοινότητας και της Ισλανδίας και της
Νορβηγίας, η οποία προσαρτάται στην προαναφερθείσα συµφωνία που έχει συναφθεί από το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τη ∆ηµοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της
Νορβηγίας (1) για τη σύνδεσή τους µε την υλοποίηση, την
εφαρµογή και την ανάπτυξη του κεκτηµένου του Σένγκεν (2).

(11)

(12)

Η παρούσα απόφαση και η συµµετοχή του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας στην έγκρισή του και την εφαρµογή
του δεν θίγουν τις ρυθµίσεις για τη µερική συµµετοχή του
Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας στο κεκτηµένο του
Σένγκεν όπως έχει καθορισθεί από το Συµβούλιο στις
αποφάσεις 2000/365/ΕΚ, της 29ης Μαΐου 2002, σχετικά
µε το αίτηµα του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας να συµµετέχει σε ορισµένες από
τις διατάξεις του κεκτηµένου του Σένγκεν (3) και 2002/192/
ΕΚ, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά µε το αίτηµα της
Ιρλανδίας να συµµετέχει σε ορισµένες από τις διατάξεις του
κεκτηµένου του Σένγκεν (4) αντιστοίχως.
Η παρούσα απόφαση συνιστά ανάπτυξη του κεκτηµένου του
Σένγκεν ή άλλως συνδέεται µε αυτό, κατά την έννοια του
άρθρου 3 παράγραφος 1 της πράξης προσχώρησης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Άρθρο 1
Το εγχειρίδιο Sirene συνιστά µια δέσµη οδηγιών προς τους χειριστές στα γραφεία Sirene κάθε κράτους µέλους στις οποίες θεσπίζονται οι κανόνες και οι διαδικασίες που διέπουν τη διµερή ή πολυµερή ανταλλαγή συµπληρωµατικών πληροφοριών και οι οποίες
απαιτούνται για την ορθή εφαρµογή ορισµένων διατάξεων της
σύµβασης Σένγκεν, όπως έχει ενσωµατωθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 2
1.
Η εισαγωγή, το µέρος 1 και το µέρος 2, η εισαγωγή του
µέρους 3 και τα σηµεία 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.7,
3.1.8, 3.1.9, 3.1.10 και 3.2 του µέρους 3, η εισαγωγή του µέρους
4 και τα σηµεία 4.1.1, 4.1.2, 4.2, 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4,
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.5.1, 4.5.2, 4.7, 4.8, 4.9 και 4.10 του
µέρους 4, η εισαγωγή του µέρους 5 και τα σηµεία 5.1.1, 5.1.2.1,
5.1.2.3, 5.1.2.4, 5.1.2.5, 5.1.2.6, 5.1.2.7, 5.2 και 5.3 του µέρους
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

176 της 10.7.1999, σ. 53.
176 της 10.7.1999, σ. 36.
131 της 1.6.2000, σ. 43.
64 της 7.3.2002, σ. 20.

2.3.2004

5, τα παραρτήµατα 1, 2, 3 και 4, η εισαγωγή και τα έντυπα A, B,
C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M και P του παραρτήµατος 5 και το
παράρτηµα 6 του εγχειριδίου Sirene τροποποιούνται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής που
αναφέρεται στο άρθρο 3.
2. Στο εγχειρίδιο Sirene µπορούν να συµπεριληφθούν επιπλέον
οδηγίες, συµπεριλαµβανοµένων και άλλων παραρτηµάτων, σύµφωνα
µε τη διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής που αναφέρεται στο
άρθρο 3. Στην περίπτωση του παραρτήµατος 5, οι αλλαγές αυτές
µπορούν ιδίως να συµπεριλαµβάνουν τη δηµιουργία επιπλέον εντύπων όπου αυτά αποδεικνύονται αναγκαία.

Άρθρο 3
1. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, η
Επιτροπή επικουρείται από κανονιστική επιτροπή, την οποία αποτελούν αντιπρόσωποι των κρατών µελών και της οποίας προεδρεύει ο
αντιπρόσωπος της Επιτροπής.
2. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της µετά από
πρόταση του προέδρου της, µε βάση πρότυπους διαδικαστικούς
κανόνες που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή
σχέδιο των ληπτέων µέτρων. Η κανονιστική επιτροπή διατυπώνει τη
γνώµη της επί του σχεδίου εντός προθεσµίας την οποία µπορεί να
καθορίσει ο πρόεδρος ανάλογα µε το επείγον του θέµατος. Η
γνώµη δίδεται µε την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 205
παράγραφος 2 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στην περίπτωση αποφάσεων τις οποίες καλείται να εγκρίνει
το Συµβούλιο µετά από πρόταση της Επιτροπής. Οι ψήφοι των
αντιπροσώπων των κρατών µελών στην επιτροπή σταθµίζονται µε
τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο εκείνο. Ο πρόεδρος δεν λαµβάνει µέρος στην ψηφοφορία.
4. Η Επιτροπή εγκρίνει τα σχεδιαζόµενα µέτρα εφόσον είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής.
5. Εάν τα σχεδιαζόµενα µέτρα δεν είναι σύµφωνα µε τη γνώµη
της κανονιστικής επιτροπής, ή ελλείψει γνώµης, η Επιτροπή
υποβάλλει αµελλητί στο Συµβούλιο πρόταση σχετικά µε τα ληπτέα
µέτρα και ενηµερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
6. Το Συµβούλιο µπορεί να αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία
για την πρόταση εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής
στο Συµβούλιο.
Εάν εντός της προθεσµίας αυτής το Συµβούλιο δηλώσει µε ειδική
πλειοψηφία ότι διαφωνεί µε την πρόταση, η Επιτροπή την επανεξετάζει. Μπορεί να υποβάλει στο Συµβούλιο τροποποιηµένη πρόταση, να υποβάλει εκ νέου την πρότασή της ή να υποβάλει νοµοθετική πρόταση.
Εάν κατά τη λήξη της προθεσµίας το Συµβούλιο δεν έχει εγκρίνει
την προτεινόµενη εκτελεστική πράξη ή δεν έχει εκδηλώσει τη διαφωνία του µε τα προτεινόµενα εκτελεστικά µέτρα, η προτεινόµενη
εκτελεστική πράξη εγκρίνεται από την Επιτροπή.
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Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. McDOWELL

