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L 127/1

I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 821/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Απριλίου 2004
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2229/2003, για την επιβολή οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασµού αντιντάµπινγκ που επιβλήθηκε στις εισαγωγές
πυριτίου καταγωγής Ρωσίας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Έχοντας υπόψη:
Άρθρο 1

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, για την άµυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ εκ µέρους χωρών µη µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) (εφεξής «ο βασικός κανονισµός»), και ιδίως τα
άρθρα 8 και 9,
την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή κατόπιν διαβουλεύσεων µε
τη συµβουλευτική επιτροπή,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2229/2003 (2), το Συµβούλιο
επέβαλε οριστικούς δασµούς αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές
πυριτίου, καταγωγής Ρωσίας (εφεξής «κανονισµός για την
επιβολή οριστικού δασµού»).

(2)

Οι SKU LLC, Sual-Kremny-Ural και ZAO KREMNY,
συνεργαζόµενοι παραγωγοί-εξαγωγείς της Ρωσίας, που
ανήκουν στον όµιλο SUAL Holding, καθώς και ο συνδεόµενος µε αυτούς έµπορος, ASMP GmbH, στην Ελβετία
(εφεξής καλούµενοι από κοινού «η εταιρεία») πρότειναν αποδεκτή ανάληψη υποχρέωσης πριν από τη δηµοσίευση των
οριστικών συµπερασµάτων αλλά σε στάδιο κατά το οποίο
ήταν αδύνατο, από διοικητικής πλευράς, να συµπεριληφθεί η
αποδοχή της ανάληψης αυτής στον κανονισµό για την επιβολή οριστικού δασµού.

(3)

(4)

Με την απόφαση 2004/445/ΕΚ (3), η Επιτροπή απεδέχθη
την ανάληψη υποχρέωσης που πρότεινε η εταιρεία. Οι λόγοι
αποδοχής της εν λόγω ανάληψης υποχρέωσης αναφέρονται
στην εν λόγω απόφαση. Το Συµβούλιο αναγνωρίζει ότι η
επανεξετασθείσα ανάληψη υποχρέωσης εξαλείφει τις ζηµιογόνους επιπτώσεις της πρακτικής ντάµπινγκ και µειώνει στο
ελάχιστο τον κίνδυνο καταστρατήγησης υπό µορφή διασταυρούµενης αντιστάθµισης µε άλλα προϊόντα.
Ενόψει της αποδοχής της ανάληψης υποχρέωσης, είναι
αναγκαίο να τροποποιηθεί ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 2229/
2003, αναλόγως,

( ) ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 461/2004 (ΕΕ L 77 της 13.3.2004, σ.
12).
(2) ΕΕ L 339 της 24.12.2003, σ. 3.
(3) Βλέπε σελίδα 114 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
1

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2229/2003 τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 2 επαναριθµείται ως άρθρο 3 και το άρθρο 3 επαναριθµείται ως άρθρο 4.
2. Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 2
1.
Τα εισαγόµενα προϊόντα που διασαφίζονται για θέση σε
ελεύθερη κυκλοφορία από τις εταιρείες που πρότειναν αναλήψεις υποχρεώσεων, οι οποίες έγιναν αποδεκτές µε την απόφαση
2004/445/ΕΚ της Επιτροπής (*) και κατονοµάζονται σε αυτήν,
απαλλάσσονται από τους δασµούς αντιντάµπινγκ που επιβάλλονται µε το άρθρο 1, εφόσον κατασκευάζονται, παράγονται,
αποστέλλονται και τιµολογούνται απευθείας από τις εν λόγω
εταιρείες στον πρώτο ανεξάρτητο πελάτη στην Κοινότητα και
εφόσον συνοδεύονται από εµπορικό τιµολόγιο που περιέχει
τουλάχιστον τα στοιχεία που απαριθµούνται στο παράρτηµα και
από πιστοποιητικό που αναφέρει τη χηµική ανάλυση κάθε τύπου
του εν λόγω προϊόντος που διευκρινίζεται στο εµπορικό τιµολόγιο.
2.
Η απαλλαγή από τον δασµό εφαρµόζεται υπό την προϋπόθεση ότι τα εµπορεύµατα που διασαφίζονται και προσκοµίζονται στο τελωνείο αντιστοιχούν ακριβώς στην περιγραφή που
περιλαµβάνεται στο εµπορικό τιµολόγιο και στο πιστοποιητικό
χηµικής ανάλυσης.
(*) ΕΕ L 127 της 29.4.2004, σ. 114.»
3. Προστίθεται το ακόλουθο παράρτηµα:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο εµπορικό τιµολόγιο που συνοδεύει τις πωλήσεις πυριτίου
στην Κοινότητα που υπόκεινται στην ανάληψη υποχρέωσης,
πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Ο τίτλος ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΙ ΤΑ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ.
2. Η επωνυµία της εταιρείας, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1, που εκδίδει το εµπορικό τιµολόγιο.
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3. Ο αριθµός του εµπορικού τιµολογίου.

— οι εφαρµοστέοι όροι πληρωµής,

4. Η ηµεροµηνία έκδοσης του εµπορικού τιµολογίου.

— οι εφαρµοστέοι όροι παράδοσης,

5. Ο πρόσθετος κωδικός Taric βάσει του οποίου πρέπει να γίνει
ο εκτελωνισµός των εµπορευµάτων του τιµολογίου στα
σύνορα της Κοινότητας.

— οι συνολικές εκπτώσεις και µειώσεις.

6. Η ακριβής περιγραφή των εµπορευµάτων, στην οποία συµπεριλαµβάνονται τα ακόλουθα:
— ο κωδικός του προϊόντος (PCN),
— η περιγραφή των εµπορευµάτων που αντιστοιχούν στο
PCN,
— ο κωδικός παραγωγής της εταιρείας (CPC),
— ο κωδικός ΣΟ,
— η ποσότητα (σε τόνους).
7. Η περιγραφή των όρων πώλησης, στην οποία περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:
— η τιµή ανά τόνο,

8. H επωνυµία της εταιρείας που ενεργεί ως εισαγωγέας για την
οποία εκδίδεται το τιµολόγιο απευθείας από την εταιρεία.
9. Το ονοµατεπώνυµο του υπαλλήλου της εταιρείας που
εξέδωσε το εµπορικό τιµολόγιο και η ακόλουθη δήλωση
υπογεγραµµένη:
“τιµολόγιο είναι πλήρη και ακριβή.”»
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.
Λουξεµβούργο, 26 Απριλίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
B. COWEN
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 822/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Απριλίου 2004
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2603/2000 για την επιβολή οριστικού αντισταθµιστικού
δασµού στις εισαγωγές ορισµένων τύπων τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου, καταγωγής, µεταξύ άλλων,
Ταϊλάνδης
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 2026/97 του Συµβουλίου, της 6ης
Οκτωβρίου 1997, για την άµυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο επιδοτήσεων εκ µέρους χωρών µη µελών της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) («βασικός κανονισµός»), και ιδίως το
άρθρο 20,

2. Έναρξη επανεξέτασης µε ταχεία διαδικασία
(5)

την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεων µε
τη συµβουλευτική επιτροπή,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Α. ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ
(1)

Τα µέτρα που ισχύουν επί του παρόντος είναι οριστικός
αντισταθµιστικός δασµός ο οποίος επεβλήθη µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2603/2000 (2), βάσει του οποίου οι εισαγωγές στην Κοινότητα ορισµένων τύπων τερεφθαλικού
πολυαιθυλενίου («υπό εξέταση προϊόν»), καταγωγής
Ταϊλάνδης, υπόκεινται σε δασµό υπό µορφή ειδικού ποσού
ανά τόνο, δηλαδή 49,1 ευρώ ανά τόνο.

Η Επιτροπή εξέτασε τα αποδεικτικά στοιχεία που υπέβαλε ο
ενδιαφερόµενος Ταϊλανδός παραγωγός-εξαγωγέας και
θεώρησε ότι είναι επαρκή για να δικαιολογήσουν την έναρξη
επανεξέτασης µε ταχεία διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο
20 του βασικού κανονισµού. Μετά από διαβουλεύσεις µε τη
συµβουλευτική επιτροπή και αφού έδωσε στον οικείο κοινοτικό κλάδο παραγωγής την ευκαιρία να υποβάλει παρατηρήσεις, η Επιτροπή, µε ανακοίνωση που δηµοσιεύθηκε στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (4), κίνησε διαδικασία επανεξέτασης του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2603/
2000 όσον αφορά την ενδιαφερόµενη εταιρεία και άρχισε
την έρευνα.

3. Εξεταζόµενο προϊόν
(6)

(2)

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η Επιτροπή έλαβε ταυτόχρονα
από τον ίδιο ταϊλανδό παραγωγό, αίτηση να κινήσει επανεξέταση, ως προς «νέο εξαγωγέα», του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2604/2000. Αυτή η παράλληλη διαδικασία αποτελεί αντικείµενο χωριστού κανονισµού του Συµβουλίου.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι ίδιες εισαγωγές υπόκεινται
επίσης σε οριστικό δασµό αντιντάµπινγκ 83,2 ευρώ ανά
τόνο, που επεβλήθη µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2604/
2000 (3).

Το προϊόν που αφορά η παρούσα επανεξέταση είναι το ίδιο
µε το προϊόν της αρχικής έρευνας, δηλαδή τερεφθαλικό
πολυαιθυλένιο («PET») µε συντελεστή ιξώδους 78 ml/g ή
περισσότερο, σύµφωνα µε το DIN (Deutsche Industrienorm) 53728. Το προϊόν αυτό υπάγεται προς το παρόν
στον κωδικό ΣΟ 3907 60 20.

Β. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ

4. Ενδιαφερόµενα µέρη

1. Αίτηση για επανεξέταση
(3)

Εν συνεχεία, η Επιτροπή έλαβε αίτηση επανεξέτασης µε
ταχεία διαδικασία του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2603/2000,
δυνάµει του άρθρου 20 του βασικού κανονισµού από έναν
παραγωγό της Ταϊλάνδης, την εταιρεία Indo Pet (Thailand)
Ltd. («Indo Pet»). Αυτή η εταιρεία ισχυρίσθηκε ότι δεν είχε
αποτελέσει αντικείµενο ατοµικής έρευνας κατά την αρχική
περίοδο έρευνας (δηλαδή από την 1η Οκτωβρίου 1998 έως
τις 30 Σεπτεµβρίου 1999) για άλλους λόγους πλην της
άρνησης συνεργασίας µε την Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 288 της 21.10.1997, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 461/2004 (ΕΕ L 77 της
13.3.2004, σ. 12).
(2) ΕΕ L 301 της 30.11.2000, σ. 1.
(3) ΕΕ L 301 της 30.11.2000, σ. 21· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 832/2004 (Βλέπε σελίδα 7 της
παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας).

(7)

Η Επιτροπή ενηµέρωσε επισήµως την ενδιαφερόµενη εταιρεία
και τους αντιπροσώπους της χώρας εξαγωγής για την
έναρξη της επανεξέτασης. Επιπλέον, παρέσχε στα άµεσα
ενδιαφερόµενα µέρη την ευκαιρία να γνωστοποιήσουν
γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν ακρόαση. Εντούτοις, δεν ελήφθη τέτοια αίτηση.

(8)

Η Επιτροπή έστειλε επίσης ερωτηµατολόγιο στην κυβέρνηση
της Ταϊλάνδης και στην ενδιαφερόµενη εταιρεία και έλαβε
απάντηση εµπροθέσµως. Η Επιτροπή αναζήτησε και επαλήθευσε όλες τις πληροφορίες που έκρινε απαραίτητες για τον
καθορισµό των επιδοτήσεων και διεξήγαγε επιτόπια επαλήθευση στις εγκαταστάσεις της ενδιαφερόµενης εταιρείας.

(4) ΕΕ C 170 της 19.7.2003, σ. 2.
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— δασµολογική απαλλαγή κατά την εισαγωγή πρώτων
υλών και βασικών υλών.

5. Περίοδος της έρευνας
(9)

Η έρευνα για την πρακτική επιδοτήσεων κάλυψε την περίοδο
από την 1η Ιανουαρίου 2002 έως τις 31 Μαρτίου 2003
(«περίοδος της έρευνας» ή «ΠΕ»).

(17)

6. Mεθοδολογία
(10)

Κατά την τρέχουσα έρευνα, χρησιµοποιήθηκε η ίδια µέθοδος
µε εκείνη που εφαρµόσθηκε κατά την αρχική έρευνα.
Γ. ΠΕ∆ΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

(11)

∆εδοµένου ότι δεν υποβλήθηκε αίτηση για την επανεξέταση
των πορισµάτων των σχετικών µε τη ζηµία στην αίτηση για
την παρούσα έρευνα, η επανεξέταση περιορίσθηκε στις επιδοτήσεις που χορηγήθηκαν στην εταιρεία Indo Pet.

(12)

Η Επιτροπή εξέτασε στη συνέχεια τα ίδια καθεστώτα επιδοτήσεων µε αυτά που είχαν αναλυθεί κατά την αρχική έρευνα.
Εξέτασε επίσης κατά πόσον ο νέος εξαγωγέας είχε χρησιµοποιήσει κάποιο από τα καθεστώτα επιδοτήσεων που είχαν
χορηγηθεί κατά τους ισχυρισµούς της αρχικής καταγγελίας
αλλά δεν διαπίστωσε τέτοια χρήση κατά την αρχική περίοδο
της έρευνας.

(13)

Εξετάσθηκε τέλος κατά πόσο οι νέοι εξαγωγείς είχαν χρησιµοποιήσει τα καθεστώτα επιδοτήσεων που διαπιστώθηκαν
µετά το τέλος της αρχικής περιόδου έρευνας, ή είχαν λάβει
ad hoc επιδοτήσεις µετά την εν λόγω ηµεροµηνία.

(18)

Το τµήµα 28 του νόµου για την προώθηση των επενδύσεων
(IPA) αποτελεί τη νοµική βάση για τη χορήγηση της απαλλαγής από εισαγωγικούς δασµούς για µηχανολογικό εξοπλισµό, υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω εξοπλισµός δεν
παράγεται ούτε συναρµολογείται στην Ταϊλάνδη και ότι πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για την προωθούµενη δραστηριότητα, όπως ορίζει ο ΙΡΑ. Το τµήµα 29 του εν λόγω
νόµου αποτελεί τη νοµική βάση για τη µείωση κατά 50 %
των εισαγωγικών δασµών επί του εισαγόµενου µηχανολογικού εξοπλισµού.

(19)

Το όφελος που προσπορίσθηκε ο εξαγωγέας υπολογίσθηκε
µε βάση το ποσό του µη καταβληθέντος απαιτητού δασµού
επί των εισαγόµενων κεφαλαιουχικών αγαθών, το οποίο
κατανεµήθηκε στη διάρκεια χρονικής περιόδου που αντιστοιχεί στην κανονική απόσβεση των εν λόγω κεφαλαιουχικών αγαθών στο συγκεκριµένο κλάδο παραγωγής,
σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού.

(20)

Πάνω σε αυτή τη βάση, το όφελος για την Indo Pet είναι
µικρότερο του 0,1 %, το οποίο θεωρείται ασήµαντο.

1. Απόδoση τoυ χαρακτηρισµoύ «νέoς εξαγωγέας»

(15)

Η έρευνα επιβεβαίωσε ότι η ενδιαφερόµενη εταιρεία δεν είχε
αποτελέσει αντικείµενο ατοµικής εξέτασης κατά την αρχική
έρευνα για άλλους λόγους εκτός της άρνησης συνεργασίας
µε την Επιτροπή.
Ως εκ τούτου, επιβεβαιώνεται ότι η ενδιαφερόµενη εταιρεία
θα πρέπει να θεωρηθεί νέος εξαγωγέας σύµφωνα µε το
άρθρο 20 του βασικού κανονισµού και, συνεπώς, µπορεί να
καθορισθεί γι' αυτήν ατοµικό περιθώριο επιδότησης.

Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος νοµικών προσώπων
και πρόσθετα κίνητρα για επιχειρήσεις εγκατεστηµένες σε
ειδικές ζώνες προώθησης των επενδύσεων

2. Επιδοτήσεις
(16)

Η αρχική έρευνα έδειξε ότι τα ακόλουθα καθεστώτα —στο
πλαίσιο του νόµου για την προώθηση των επενδύσεων
(«IPA»)— από τα οποία µπορεί να επωφεληθεί ο αιτών, είχαν
ατοµικό χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) του βασικού κανονισµού, οπότε
ήταν αντισταθµίσιµα (1):
— απαλλαγή ή µείωση δασµών κατά τις εισαγωγές µηχανολογικού εξοπλισµού,
— απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος νοµικών προσώπων,
— πρόσθετα κίνητρα υπό µορφή διπλής µείωσης ορισµένων
δαπανών για επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες σε
ειδικές ζώνες προώθησης των επενδύσεων,

(1) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1741/2000 της Επιτροπής, της 3ης Αυγούστου
2000, για την επιβολή προσωρινού αντισταθµιστικού δασµού στις εισαγωγές τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (ΡΕΤ) καταγωγής Ινδίας, Μαλαισίας, Ταϊβάν και Ταϊλάνδης (ΕΕ L 199 της 5.8.2000, σ. 6), αιτιολογικές
σκέψεις 181 έως 201.

Η τρέχουσα έρευνα έδειξε ότι, µετά το τέλος της αρχικής
περιόδου της έρευνας, δεν σηµειώθηκαν αλλαγές που θα
µπορούσαν να µεταβάλλουν τα συµπεράσµατα ότι τα
ανωτέρω καθεστώτα είναι πάντα αντισταθµίσιµα. Επιπλέον, η
έρευνα δεν έδειξε ότι η εταιρεία επωφελήθηκε από κάποιο
άλλο καθεστώς επιδοτήσεων εκτός των ανωτέρω καθεστώτων.
Απαλλαγή ή µείωση δασµών κατά τις εισαγωγές µηχανολογικού εξοπλισµού

∆. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

(14)

29.4.2004

(21)

Αυτά τα δύο αντισταθµίσιµα καθεστώτα περιγράφονται στα
τµήµατα 31 και 35(3) του νόµου για την προώθηση των
επενδύσεων.

(22)

Βάσει του τµήµατος 31 του ΙΡΑ, οι απαλλαγές από τον
φόρο εισοδήµατος νοµικών προσώπων επιτρέπονται για
περίοδο 3 έως 8 ετών, ανάλογα µε τον τόπο της επένδυσης.
Εφαρµόζονται διαφορετικά κριτήρια επιλεξιµότητας για διαφορετικές γεωγραφικές ζώνες (ζώνες 1 έως 3, όπως ορίζεται
στο νόµο προώθησης των επενδύσεων). Στην Indo Pet που
βρίσκεται στη ζώνη 3, χορηγήθηκε οκταετής απαλλαγή από
τον φόρο εισοδήµατος νοµικών προσώπων σύµφωνα µε το
τµήµα 31 του νόµου για την προώθηση των επενδύσεων. Η
Indo Pet έλαβε πρόσθετα κίνητρα υπό µορφή διπλής
µείωσης των εξόδων µεταφοράς, ηλεκτρικής ενέργειας και
παροχής ύδατος, όπως προβλέπεται στο τµήµα 35(3) του
νόµου ΙΡΑ.

29.4.2004
(23)
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Το όφελος που προσπορίζεται η εταιρεία στην περίπτωση
φορολογικών απαλλαγών και µειώσεων φόρων υπολογίζεται
µε βάση το ποσό του φόρου που θα έπρεπε να καταβληθεί
από τη δικαιούχο εταιρεία κατά την περίοδο της έρευνας, αν
δεν µπορούσε να επωφεληθεί από καθεστώς επιδοτήσεων.
Στην παρούσα περίπτωση, το ποσό του φόρου που έπρεπε
να καταβληθεί κανονικά κατά την ΠΕ είναι ο καταβλητέος
φόρος κατά το φορολογικό έτος 2002 (εφόσον κατά την
επιτόπια έρευνα δεν υπήρχαν διαθέσιµα στοιχεία σχετικά µε
το ποσό του καταβλητέου φόρου για τους τρεις πρώτους
µήνες του φορολογικού έτους 2003), και αυτοί οι οφειλόµενοι φόροι αφορούν τα έσοδα του έτους 2001. Πάνω σε
αυτή τη βάση, καθορίσθηκε ότι, εκτός από τις διατάξεις του
τµήµατος 35(3) του νόµου για την προώθηση των επενδύσεων, η εν λόγω εταιρεία αντιστάθµισε ένα σηµαντικό τµήµα
του αντίστοιχου φορολογητέου κέρδους της, ενώ το υπόλοιπο τµήµα αποτελούσε αντικείµενο πλήρους απαλλαγής
από τον φόρο εισοδήµατος νοµικών προσώπων σύµφωνα µε
το τµήµα 31 του νόµου για την προώθηση των επενδύσεων.
Το όφελος που έλαβε η εταιρεία, εποµένως, συνίσταται στο
ποσό του φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων τον οποίο
η εταιρεία δεν έπρεπε να καταβάλει κατά την ΠΕ χρησιµοποιώντας τα δύο εν λόγω αντισταθµίσιµα καθεστώτα επιδοτήσεων.
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το άρθρο 2 του βασικού κανονισµού και δεν χρειάζεται να
αξιολογηθεί περαιτέρω το καθεστώς αυτό δεδοµένου ότι ο
εξαγωγέας-παραγωγός δεν αποκόµισε κανένα όφελος.

Ε. ΠΟΣΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΙΜΩΝ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΩΝ
(28)

Λαµβάνοντας υπόψη τα οριστικά συµπεράσµατα για τα
διάφορα καθεστώτα τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω, το
ποσό της αντισταθµίσιµης επιδότησης για τον εξαγωγέαπαραγωγό που αποτελεί αντικείµενο της έρευνας καθορίζεται
ως εξής:
Εταιρεία

Indo Pet

Απαλλαγή από το
φόρο εισοδήµατος και
πρόσθετα κίνητρα

Σύνολο

2,6 %

2,6 %

ΣΤ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ

(24)

(25)

Η επιδότηση, στο πλαίσιο αυτών των δύο ανωτέρω καθεστώτων, δεν χορηγήθηκε µε βάση τις ποσότητες που κατασκευάσθηκαν, παρήχθησαν, εξήχθησαν ή µεταφέρθηκαν.
Εποµένως, δυνάµει του άρθρου 7 παράγραφος 2 του
βασικού κανονισµού, το ποσό της αντισταθµίσιµης επιδότησης καθορίσθηκε µε την κατανοµή της αξίας του συνολικού οφέλους, όπως περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη
23, στο επίπεδο των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας
κατά την ΠΕ (σε ετήσια βάση στην προκειµένη περίπτωση).

(29)

Με βάση τα ανωτέρω, θεωρείται ότι θα πρέπει να επιβληθεί
οριστικός αντισταθµιστικός δασµός στο επίπεδο του περιθωρίου επιδότησης που διαπιστώθηκε. Σύµφωνα µε το άρθρο
15 παράγραφος 1 του βασικού κανονισµού, ο αντισταθµιστικός δασµός δεν θα πρέπει, εντούτοις, να είναι υψηλότερος από το περιθώριο ζηµίας σε επίπεδο χώρας που έχει
καθορισθεί για την Ταϊλάνδη κατά την αρχική έρευνα
αντιντάµπινγκ µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2603/2000.

(30)

Θεωρήθηκε σκόπιµο κατά την αρχική έρευνα, να επιβληθούν
δασµοί υπό µορφή ειδικού ποσού ανά τόνο, εφόσον οι τιµές
PET µπορούν να παρουσιάσουν διακυµάνσεις σύµφωνα µε
τις διακυµάνσεις των τιµών αργού πετρελαίου, επηρεάζοντας
έτσι σηµαντικά το επίπεδο του δασµού. Η ίδια µέθοδος θα
πρέπει να εφαρµοσθεί στην τρέχουσα έρευνα. Αυτό το ειδικό
ποσό θα πρέπει να απορρέει από την εφαρµογή του συντελεστή αντισταθµιστικού δασµού στις τιµές εξαγωγής cif.

(31)

Αυτό οδήγησε σε συντελεστή αντισταθµιστικού δασµού για
τον εν λόγω παραγωγό-εξαγωγέα 23,9 ευρώ ανά τόνο.

Πάνω σε αυτή τη βάση, διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία Indo
Pet έλαβε όφελος 2,6 %.

∆ασµολογική απαλλαγή κατά την εισαγωγή πρώτων υλών
και βασικών υλών
Ζ. ΚΟΙΝΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
(26)

(27)

Το τµήµα 36 παράγραφος 1 του νόµου για την προώθηση
των επενδύσεων αποτελεί τη νοµική βάση για την απαλλαγή
από εισαγωγικούς δασµούς επί πρώτων υλών και βασικών
υλών που εισάγονται για να χρησιµοποιηθούν ειδικά κατά
την παραγωγή, την ανάµειξη ή τη συναρµολόγηση προϊόντων ή εµπορευµάτων προς εξαγωγή.

Αποδείχθηκε, ωστόσο, στην προκειµένη περίπτωση ότι η
απαλλαγή από εισαγωγικούς δασµούς δεν οδηγεί σε επιπλέον διαγραφή εισαγωγικών δασµών για το σχετικό εξαγωγέα. Συνεπώς, αυτή δεν αποτελεί επιδότηση σύµφωνα µε

(32)

Η ενδιαφερόµενη εταιρεία και όλα τα άλλα ενδιαφερόµενα
µέρη ενηµερώθηκαν σχετικά µε τα πραγµατικά περιστατικά
και τις παρατηρήσεις βάσει των οποίων επρόκειτο να
επιβληθεί ο τροποποιηµένος οριστικός αντισταθµιστικός
δασµός στις εισαγωγές της εν λόγω εταιρείας.

(33)

Η παρούσα επανεξέταση δεν επηρεάζει την ηµεροµηνία
λήξης του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2603/2000, σύµφωνα µε
το άρθρο 18 παράγραφος 1 του βασικού κανονισµού,

(34)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2603/2000 θα πρέπει, εποµένως,
να τροποποιηθεί αναλόγως,
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο πίνακας του άρθρου 1 παράγραφος 3 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2603/2000 τροποποιείται µε την ακόλουθη
προσθήκη:
Χώρα

«Tαϊλάνδη

Εταιρεία

Indo Pet (Thailand) Ltd

Οριστικός δασµός
(ευρώ ανά τόνο)

Πρόσθετος κωδικός Taric

23,9

A468»

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.
Λουξεµβούργο, 26 Απριλίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
B. COWEN

29.4.2004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 127/7

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 823/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Απριλίου 2004
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2604/2000 για την επιβολή οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές ορισµένων τύπων τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου καταγωγής, µεταξύ άλλων,
Ταϊλάνδης
αρχική περίοδο της έρευνας (ήτοι από την 1η Οκτωβρίου
1998 έως τις 30 Σεπτεµβρίου 1999), αλλά ότι το εξήγαγε
στην Κοινότητα µετά την περίοδο αυτή.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, για την άµυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ εκ µέρους χωρών µη µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1) («βασικός κανονισµός»), και ιδίως το άρθρο 11
παράγραφος 4,

(4)

την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή µετά από διαβουλεύσεις µε
τη συµβουλευτική επιτροπή,

2. Έναρξη επανεξέτασης για «νέο εξαγωγέα»

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(5)

Η Επιτροπή εξέτασε τα αποδεικτικά στοιχεία που υπέβαλε ο
ενδιαφερόµενος Ταϊλανδός παραγωγός-εξαγωγέας και
θεώρησε ότι είναι επαρκή για να δικαιολογήσουν την έναρξη
επανεξέτασης σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 4 του
βασικού κανονισµού. Μετά από διαβουλεύσεις µε τη συµβουλευτική επιτροπή και αφού έδωσε στον κοινοτικό κλάδο
παραγωγής την ευκαιρία να υποβάλει παρατηρήσεις, η Επιτροπή, µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1292/2003, κίνησε διαδικασία επανεξέτασης του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2604/
2000 όσον αφορά την Indo Pet και άρχισε την έρευνα.

(6)

Με τον κανονισµό που κινεί διαδικασία επανεξέτασης,
καταργήθηκε ο δασµός αντιντάµπινγκ που επιβλήθηκε µε
τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 2604/2000 όσον αφορά τις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος που παράγεται από την εν
λόγω εταιρεία. Συγχρόνως, σύµφωνα µε το άρθρο 14
παράγραφος 5 του βασικού κανονισµού, οι τελωνειακές
αρχές έλαβαν την εντολή να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την καταγραφή των εν λόγω εισαγωγών.

Α. ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ
(1)

(2)

Τα ισχύοντα µέτρα είναι οριστικός δασµός αντιντάµπινγκ
που επιβλήθηκε µε τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 2604/
2000 (2), σύµφωνα µε τον οποίο οι εισαγωγές στην Κοινότητα ορισµένων τύπων τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου
(«υπό εξέταση προϊόν»), καταγωγής Ταϊλάνδης, υπόκεινται σε
δασµό, υπό µορφή συγκεκριµένου ποσού ανά τόνο, ήτοι
83,2 EUR ανά τόνο. Με τον ίδιο κανονισµό, επιβλήθηκαν
επίσης δασµοί αντιντάµπινγκ κατά των εισαγωγών του υπό
εξέταση προϊόντος από την Ινδία, την Ινδονησία, τη
Μαλαισία, τη ∆ηµοκρατία της Κορέας και την Ταϊβάν.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι εισαγωγές, καταγωγής
Ταϊλάνδης, υπόκεινται επίσης σε οριστικό αντισταθµιστικό
δασµό 49,1 EUR ανά τόνο, που επεβλήθη µε τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 2603/2000 (3). Επιβλήθηκαν επίσης αντισταθµιστικοί δασµοί όσον αφορά τις εισαγωγές από την
Ινδία και τη Μαλαισία.
Β. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ

3. Εξεταζόµενο προϊόν

1. Αίτηση για επανεξέταση
(3)

Η Επιτροπή έλαβε στη συνέχεια αίτηση για επανεξέταση,
όσον αφορά «νέο εξαγωγέα», του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2604/2000, σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 4 του
βασικού κανονισµού, από τον ταϊλανδό παραγωγό Indo Pet
(Thailand) Ltd («Indo Pet»). Η εν λόγω εταιρεία υποστήριξε
ότι δεν συνδέεται µε κανέναν από τους παραγωγούς-εξαγωγείς που υπόκεινται στα ισχύοντα µέτρα αντιντάµπινγκ όσον
αφορά το υπό εξέταση προϊόν. Επιπλέον, η εταιρεία υποστήριξε ότι δεν είχε εξαγάγει το υπό εξέταση προϊόν κατά την

(1) ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 461/2004 (ΕΕ L 77 της 13.3.2004,
σ. 12).
2
( ) EE L 301 της 30.11.2000, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1292/2003 της Επιτροπής (ΕΕ
L 181 της 19.7.2003, σ. 20).
(3) EE L 301 της 30.11.2000, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 822/2004 (βλέπε σελίδα 3 της παρούσας
Επίσηµης Εφηµερίδας).

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η Επιτροπή έλαβε ταυτόχρονα,
από τον ίδιο παραγωγό της Ταϊλάνδης, αίτηµα για έναρξη
επανεξέτασης µε ταχείες διαδικασίες του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2603/2000. Η εν λόγω παράλληλη διαδικασία αποτελεί αντικείµενο ξεχωριστού κανονισµού του Συµβουλίου.

(7)

Το προϊόν που καλύπτεται από την τρέχουσα επανεξέταση
είναι το ίδιο µε αυτό της αρχικής έρευνας, ήτοι τερεφθαλικό
πολυαιθυλένιο (εφεξής «PET») µε συντελεστή ιξώδους
78 ml/g ή περισσότερο, σύµφωνα µε το DIN (Deutsche
Industrienorm) 53728. Το προϊόν αυτό υπάγεται επί του
παρόντος στον κωδικό ΣΟ ex 3907 60 20.

4. Ενδιαφερόµενα µέρη
(8)

Η Επιτροπή ενηµέρωσε επισήµως την ενδιαφερόµενη εταιρεία
και τους αντιπροσώπους της χώρας εξαγωγής για την
έναρξη της επανεξέτασης. Επιπλέον, παρέσχε στα ενδιαφερόµενα µέρη την ευκαιρία να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις
απόψεις τους και να ζητήσουν ακρόαση. Ωστόσο, δεν
υποβλήθηκε τέτοιο αίτηµα.
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Η Επιτροπή έστειλε επίσης ερωτηµατολόγιο στην εν λόγω
εταιρεία και έλαβε απάντηση εµπροθέσµως. Η Επιτροπή
αναζήτησε και επαλήθευσε όλες τις πληροφορίες που έκρινε
απαραίτητες για την έρευνα και διεξήγαγε επιτόπιες επαληθεύσεις στις εγκαταστάσεις της εν λόγω εταιρείας.

5. Περίοδος της έρευνας
(10)

(17)

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι, κατά την
περίοδο έρευνας, σηµειώθηκαν µόνο δύο πωλήσεις προς την
Κοινότητα, για αντιπροσωπευτικό όγκο 40 και 20 τόνων.
Αυτές οι δύο συναλλαγές αντιπροσώπευαν, κατά την ίδια
περίοδο, 0,1 % του συνολικού όγκου των πωλήσεων της
εταιρείας και 0,4 % του συνολικού όγκου των εξαγωγών.

(18)

Αυτές οι πωλήσεις πραγµατοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο και
τον Μάρτιο 2002, ήτοι λίγο πριν να έλθει σε επαφή η Indo
Pet για πρώτη φορά µε την Επιτροπή µε σκοπό να ζητήσει
επανεξέταση για τον εν λόγω νέο παραγωγό. Παρεµπιπτόντως θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η Indo Pet δεν σηµείωσε
άλλες εξαγωγές προς την Κοινότητα από τότε έως την
παρούσα έρευνα.

(19)

Όσον αφορά τις τιµές, η έρευνα απεκάλυψε ότι, για την
ποιότητα της ΡΕΤ που αποτελεί αντικείµενο των περισσοτέρων πωλήσεων τόσο στην εγχώρια όσο και στην εξαγωγική
αγορά, η τιµή εξαγωγής της Κοινότητας για τις δύο
παραπάνω συναλλαγές ήταν περίπου 45 % υψηλότερη από
τον µέσο όρο της τιµής εξαγωγής της Indo Pet σε χώρες
εκτός της ΕΕ.

(20)

Από την εξέταση αποκλειστικά των εξαγωγών προς γειτονικές της ΕΕ χώρες, οι οποίες σύντοµα θα προσχωρήσουν
στην Κοινότητα και οι οποίες προµηθεύονται εν µέρει από
εµπορευόµενους εγκατεστηµένους στην Κοινότητα, διαπιστώθηκε ότι η τιµή των δύο εν λόγω συναλλαγών της Κοινότητας, ήταν περίπου κατά 60 % υψηλότερη από αυτήν
των εν λόγω εξαγωγών. Οι εν λόγω πωλήσεις στην περίπτωση των προαναφερθεισών χωρών ήταν πολύ πιο σηµαντικές κατά την ΠΕ απ' ό,τι οι εξαγωγές προς την Κοινότητα,
και, ως εκ τούτου, µπορεί να αντικατοπτρίζουν καλύτερα το
επίπεδο της τιµής εξαγωγής που εφαρµόζει κανονικά η Indo
Pet.

(21)

Tέλος, η έρευνα έδειξε ότι η συνολική τιµή εξαγωγής της
Indo Pet ήταν κατά µέσον όρο όχι µόνο κατώτερη από την
εγχώρια τιµή, αλλά και κατώτερη από το κόστος παραγωγής
της.

(22)

Για τους παραπάνω λόγους, θεωρείται ότι οι δύο εξαγωγές
στην Κοινότητα κατά την ΠΕ δεν ήταν αρκετά σηµαντικές
για να αποτελέσουν αντιπροσωπευτική βάση για την
εκτίµηση της ύπαρξης πρακτικής ντάµπινγκ. Το επίπεδο του
δασµού θα πρέπει, συνεπώς, να διατηρηθεί στο επίπεδο που
καθορίσθηκε κατά την αρχική έρευνα.

Η έρευνα για πρακτική ντάµπινγκ κάλυψε την περίοδο από
την 1η Ιανουαρίου 2002 έως τις 31 Μαρτίου 2003 («περίοδος έρευνας» ή «ΠΕ»).

6. Mεθοδολογία
(11)

Κατά την τρέχουσα έρευνα, χρησιµοποιήθηκε η ίδια µέθοδος
µε εκείνη που εφαρµόσθηκε κατά την αρχική έρευνα.

Γ. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
(12)

∆εδοµένου ότι δεν υποβλήθηκε αίτηση για την επανεξέταση
των πορισµάτων των σχετικών µε τη ζηµία στο πλαίσιο της
αίτησης για έρευνα, η επανεξέταση περιορίστηκε στην πρακτική ντάµπινγκ.

∆. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
(13)

Η έρευνα επιβεβαίωσε ότι η ενδιαφερόµενη εταιρεία δεν είχε
εξαγάγει το υπό εξέταση προϊόν κατά την αρχική περίοδο
της έρευνας και ότι οι εξαγωγές της προς την Κοινότητα
άρχισαν µόνο µετά την εν λόγω περίοδο.

(14)

Επιπλέον, σύµφωνα µε τα αποδεικτικά στοιχεία που
υποβλήθηκαν, η Indo Pet κατέδειξε κατά τρόπο ικανοποιητικό ότι δεν είχε σύνδεσµο, άµεσο ή έµµεσο, µε κανένα από
τους ταϊλανδούς παραγωγούς-εξαγωγείς που υπόκεινται στα
ισχύοντα µέτρα αντιντάµπινγκ για το υπό εξέταση προϊόν.

(15)

Παρεµπιπτόντως, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο υπό εξέταση
εξαγωγέας συνδέεται, ωστόσο, µε άλλον παραγωγό-εξαγωγέα εγκατεστηµένο στην Ινδονησία, ο οποίος, όπως
αναφέρεται παραπάνω, υπόκειται επίσης σε δασµούς
αντιντάµπινγκ για τις εισαγωγές του ιδίου προϊόντος στην
Κοινότητα. Η έρευνα απεκάλυψε ότι µετά την τρέχουσα ΠΕ,
ο εν λόγω παραγωγός-εξαγωγέας συνέστησε εργοστάσιο στη
Ταϊλάνδη, το οποίο κατέστη αποκλειστική πηγή προµήθειας
της Indo Pet για τις βασικές πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή του υπό εξέταση προϊόντος.
Αυτές οι πρώτες ύλες αντιπροσωπεύουν περίπου 90 % του
συνολικού κόστους παραγωγής του υπό εξέταση προϊόντος.

(16)

Η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσον οι ποσότητες τις οποίες
εξήγαγε ο εν λόγω παραγωγός-εξαγωγέας στην Ταϊλάνδη και
οι αντίστοιχες τιµές τους ήταν αρκετά σηµαντικές για να
αποτελέσουν αντιπροσωπευτική βάση για την εκτίµηση, είτε
ασκείται είτε όχι πρακτική ντάµπινγκ.

29.4.2004

Ε. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ

(23)

Υπό το πρίσµα των ανωτέρω, θεωρείται ότι ο ατοµικός οριστικός δασµός αντιντάµπινγκ για τον εν λόγω εξαγωγέα θα
πρέπει να διατηρηθεί στο επίπεδο του οριστικού δασµού
αντιντάµπινγκ για όλη τη χώρα που καθορίσθηκε κατά την
αρχική έρευνα, ήτοι 14,2 %.

29.4.2004
(24)

(25)

(26)

EL

Εντούτοις, η αρχική έρευνα κατέληξε στο συµπέρασµα ότι
είναι σκόπιµο να επιβληθούν δασµοί υπό µορφή συγκεκριµένου ποσού ανά τόνο, δεδοµένου ότι οι τιµές ΡΕΤ µπορούν
να παρουσιάσουν διακυµάνσεις σε συνάρτηση µε τις διακυµάνσεις των τιµών του αργού πετρελαίου, επηρεάζοντας
έτσι σηµαντικά το επίπεδο του δασµού. Θα πρέπει να εφαρµοσθεί η ίδια µέθοδος κατά την τρέχουσα έρευνα. Συνεπώς,
ο οριστικός ατοµικός δασµός αντιντάµπινγκ που εφαρµόζεται στην καθαρή τιµή, «ελεύθερο στα κοινοτικά σύνορα»,
πριν από τον εκτελωνισµό, για τα προϊόντα που κατασκευάζονται από τον εν λόγω παραγωγό-εξαγωγέα, θα πρέπει να
είναι 83,2 EUR ανά τόνο.
Σύµφωνα µε το άρθρο 14 παράγραφος 1 του βασικού κανονισµού, κανένα προϊόν δεν υπόκειται ταυτόχρονα σε δασµό
αντιντάµπινγκ και σε αντισταθµιστικό δασµό όταν επιδιώκεται η αντιµετώπιση µιας και της αυτής κατάστασης που
προκύπτει από το ντάµπινγκ ή από την επιδότηση εξαγωγών.
∆εδοµένου ότι οι δασµοί αντιντάµπινγκ θα πρέπει να επιβληθούν στις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος, είναι σκόπιµο να καθορισθεί αν και κατά πόσο η επιδότηση και το
περιθώριο ντάµπινγκ προκύπτουν από την ίδια κατάσταση.
Κατά την παράλληλη έρευνα που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 4, οι επιδοτήσεις που διαπιστώθηκαν για τον εν
λόγω παραγωγό-εξαγωγέα δεν είναι εξαγωγικές επιδοτήσεις
και, συνεπώς, θεωρείται ότι δεν επηρεάζουν την τιµή εξαγωγής και το αντίστοιχο περιθώριο ντάµπινγκ. Ως εκ
τούτου, οι αντισταθµιστικοί δασµοί µπορούν να επιβληθούν
από κοινού µε τους δασµούς αντιντάµπινγκ, στον βαθµό
που, σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 4 του βασικού
κανονισµού, και οι δύο δασµοί, συνυπολογιζόµενοι, δεν
υπερβαίνουν το περιθώριο εξουδετέρωσης της ζηµίας
22,6 % που καθορίζεται για την Ταϊλάνδη στο πλαίσιο της
αρχικής έρευνας. Στην προκειµένη περίπτωση δεν συµβαίνει
κάτι τέτοιο, και, συνεπώς, θα πρέπει να επιβληθούν τόσο
αντισταθµιστικοί δασµοί όσο και δασµοί αντιντάµπινγκ.
ΣΤ. ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΗ

(27)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΤΟΥ
ΑΝΤΙΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

∆ΑΣΜΟΥ

∆εδοµένου ότι από την έρευνα προέκυψε ότι ασκείται πρακτική ντάµπινγκ από την εν λόγω εταιρεία, ο δασµός
αντιντάµπινγκ που εφαρµόζεται στην εταιρεία αυτή εισπράττεται επίσης αναδροµικά από την ηµεροµηνία έναρξης
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της παρούσας επανεξέτασης για τις εισαγωγές που έχουν
καταγραφεί, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1292/2003.
Ζ. ΚΟΙΝΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
(28)

Η ενδιαφερόµενη εταιρεία και όλα τα άλλα ενδιαφερόµενα
µέρη ενηµερώθηκαν για τα πραγµατικά περιστατικά και το
σκεπτικό βάσει των οποίων πρόκειται να επιβληθεί ο οριστικός δασµός αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές του υπό εξέταση
προϊόντος στην Κοινότητα.

(29)

Η παρούσα επανεξέταση δεν επηρεάζει την ηµεροµηνία
λήξης του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2604/2000, σύµφωνα µε
το άρθρο 11 παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού.

(30)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2604/2000 θα πρέπει συνεπώς να
τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1. Στον πίνακα του άρθρου 1 παράγραφος 3 του κανονισµού
(EΚ) αριθ. 2604/2000 προστίθενται τα ακόλουθα:
«Χώρα

Tαϊλάνδη

Εταιρεία

Οριστικός
δασµός
(ευρώ ανά
τόνο)

Πρόσθετος
κωδικός
Taric

83,2

A468»

Indo Pet (Thailand) Ltd

2. Ο δασµός για τις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος που
έχουν καταγραφεί σύµφωνα µε το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1292/2003 εισπράττεται αναδροµικά.
3. Εκτός εάν ορίζεται άλλως, εφαρµόζονται οι διατάξεις που
ισχύουν για τους δασµούς.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εποµένη 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.
Λουξεµβούργο, 26 Απριλίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
B. COWEN
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 824/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Απριλίου 2004
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1784/2000 για την επιβολή οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασµού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές εξαρτηµάτων
σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο, καταγωγής Βραζιλίας, Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, Ιαπωνίας, Λαϊκής
∆ηµοκρατίας της Κίνας, ∆ηµοκρατίας της Κορέας και Ταϊλάνδης
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, για την άµυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ εκ µέρους χωρών µη µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1), και ιδίως τα άρθρα 8 και 9,

Εν συνεχεία, µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1784/2000 (4),
επιβλήθηκαν οριστικοί δασµοί κατά της Βραζιλίας, της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Ιαπωνίας, της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας
της Κίνας, της ∆ηµοκρατίας της Κορέας και της Ταϊλάνδης.
Ο κανονισµός αυτός, µε την επιφύλαξη των όρων που
καθορίζονται σ' αυτόν, χορηγούσε επίσης απαλλαγή από
τους οριστικούς δασµούς αντιντάµπινγκ στη Moravske, της
οποίας είχε ήδη γίνει οριστικά αποδεκτή η ανάληψη υποχρέωσης κατά το προσωρινό στάδιο της διαδικασίας.

Β. ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή κατόπιν διαβουλεύσεων µε
τη συµβουλευτική επιτροπή,

(5)

Η ανάληψη υποχρέωσης που προτάθηκε στην παρούσα υπόθεση δεσµεύει την ενδιαφερόµενη εταιρεία, µεταξύ άλλων, να
εξάγει το υπό εξέταση προϊόν στην Κοινότητα σε ορισµένα
ελάχιστα επίπεδα τιµών (ΕΕΤ), τα οποία καθορίζονται στην
ανάληψη υποχρέωσης, ή πάνω απ' αυτά. Η εταιρεία αναλαµβάνει επίσης την υποχρέωση να µην καταστρατηγήσει
την ανάληψη υποχρέωσης, συνάπτοντας, µε κάποιο άλλο
µέρος, συµψηφιστικούς διακανονισµούς που να της επιτρέπουν να εφαρµόσει έναντι του πρώτου ανεξάρτητου πελάτη
στην Κοινότητα καθαρή τιµή χαµηλότερη από τα ελάχιστα
επίπεδα τιµών. Επιπλέον, η Moravske υποχρεούται να
αποστέλλει στην Επιτροπή τριµηνιαία έκθεση όλων των εξαγωγικών πωλήσεων του υπό εξέταση προϊόντος στην Κοινότητα.

(6)

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης επιτόπιας επαλήθευσης που
διενεργήθηκε στις εγκαταστάσεις της Moravske µε σκοπό να
ελεγχθούν η ακρίβεια και η ορθότητα των στοιχείων που
υποβλήθηκαν στις εν λόγω τριµηνιαίες εκθέσεις, διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία είχε παραβιάσει την ανάληψη υποχρέωσης µε τη δηµιουργία συµψηφιστικού συστήµατος, το
οποίο επέτρεπε σε ορισµένα προϊόντα της που υπάγονται
στην ανάληψη υποχρέωσης να πωλούνται στην Κοινότητα σε
τιµές κάτω των ΕΕΤ. Επιπλέον, η εταιρεία είχε παραλείψει να
συµπεριλάβει στην έκθεση προς την Επιτροπή δεκαεπτά τιµολόγια σχετικά µε τις εξαγωγικές πωλήσεις του προϊόντος
που υπόκειται στην ανάληψη υποχρέωσης.

(7)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ 833/2004 της Επιτροπής (5) εκθέτει
λεπτοµερέστερα τον χαρακτήρα των παραβιάσεων που διαπιστώθηκαν.

(8)

Λόγω των παραβιάσεων αυτών, η αποδοχή της ανάληψης
υποχρέωσης που είχε προτείνει η Moravske (UT10, πρόσθετος κωδικός Taric A097) ανακλήθηκε από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 833/2004 και είναι σκόπιµο να επιβληθεί αµέσως
οριστικός δασµός αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές του υπό
εξέταση προϊόντος που κατασκευάζει η Moravske.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Α. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
(1)

Στις 29 Μαΐου 1999, µε ανακοίνωση που δηµοσιεύθηκε
στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η
Επιτροπή ανήγγειλε την έναρξη διαδικασίας αντιντάµπινγκ (2)
σχετικά µε τις εισαγωγές στην Κοινότητα εξαρτηµάτων
σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο (εφεξής «υπό εξέταση
προϊόν»), καταγωγής Βραζιλίας, Κροατίας, Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας,
Ιαπωνίας, Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας, ∆ηµοκρατίας της
Κορέας και Ταϊλάνδης.

(2)

Η διαδικασία αυτή οδήγησε, τον Φεβρουάριο του 2000,
στην επιβολή, µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 449/2000 (3),
προσωρινού δασµού αντιντάµπινγκ κατά της Βραζιλίας, της
Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Ιαπωνίας, της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας, της ∆ηµοκρατίας της Κορέας και της
Ταϊλάνδης για την εξάλειψη των ζηµιογόνων επιπτώσεων
του ντάµπινγκ.

(3)

Με τον ίδιο κανονισµό, η Επιτροπή αποδέχθηκε την
ανάληψη υποχρέωσης εκ µέρους της εταιρείας Moravske
Zelezárny a.s. (εφεξής «Moravske»), παραγωγού-εξαγωγέα
της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας. Με την επιφύλαξη των όρων που
καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 449/2000, οι εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος στην Κοινότητα από την
εταιρεία αυτή απηλλάγησαν από τους εν λόγω προσωρινούς
δασµούς αντιντάµπινγκ, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 1 του ίδιου κανονισµού.

(1) ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 461/2004 (ΕΕ L 77 της 13.3.2004, σ.
12).
(2) ΕΕ C 151 της 29.5.1999, σ. 21.
(3) ΕΕ L 55 της 29.2.2000, σ. 3.

(4) ΕΕ L 208 της 18.8.2000, σ. 8· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 436/2004 (ΕΕ L 72 της 11.3.2004, σ. 15).
(5) Βλέπε σελίδα 37 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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Σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 384/96, ο δασµός αντιντάµπινγκ
πρέπει να καθορισθεί µε βάση τα πραγµατικά περιστατικά που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας που
οδήγησε στην ανάληψη υποχρέωσης. ∆εδοµένου ότι η εν λόγω έρευνα έχει καταλήξει οριστικά στο συµπέρασµα για την ύπαρξη πρακτικής ντάµπινγκ και ζηµίας, όπως καθορίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1784/2000, κρίνεται σκόπιµο να καθορισθεί ο οριστικός δασµός αντιντάµπινγκ στο επίπεδο και τη µορφή
του οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ που επέβαλε ο εν λόγω κανονισµός, ήτοι 26,1 % της τιµής ελεύθερο
στα σύνορα της Κοινότητας, πριν από την καταβολή δασµού.

(9)

Γ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 1784/2000
(10)

Βάσει των ανωτέρω, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1784/2000 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1784/2000 τροποποιείται ως εξής:
1. Στον πίνακα του άρθρου 1 παράγραφος 2 ο πρόσθετος κωδικός Taric «A999» για την Τσεχική ∆ηµοκρατία
αντικαθίσταται από «–».
2. Ο πίνακας του άρθρου 2 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:
Εταιρεία

«Χώρα

Πρόσθετος κωδικός Taric

∆ηµοκρατία της Κορέας

Yeong Hwa Metal Co Ltd
363-6, Namyang-dong, Chinhae
Kyongman
∆ηµοκρατία της Κορέας

A093

Ταϊλάνδη

BIS Pipe Fitting Industry Co. Ltd
107 Moo 4, Petchkasem Road, Omnoi, Kratumban
Samutsakorn 74130
Ταϊλάνδη

A094»

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.
Λουξεµβούργο, 26 Απριλίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
B. COWEN
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 825/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Απριλίου 2004
για τροποποίηση του παραρτήµατος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2042/2000 του Συµβουλίου για την επιβολή οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές συστηµάτων λήψης εικόνων για την τηλεόραση
καταγωγής Ιαπωνίας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(5)

Τον Ιανουάριο 1999 και 2000 το Συµβούλιο, µε τους
κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 193/1999 (5) και (ΕΚ) αριθ. 176/
2000, τροποποίησε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1015/94 µε
την προσθήκη ορισµένων νέων µοντέλων επαγγελµατικών
συσκευών λήψης στο παράρτηµα, εξαιρώντας τα κατά τον
τρόπο αυτό από το πεδίο εφαρµογής του οριστικού δασµού
αντιντάµπινγκ.

(6)

Τον Σεπτέµβριο 2000 το Συµβούλιο, µε τον κανονισµό (EΚ)
αριθ. 2042/2000 (6), επιβεβαίωσε τους οριστικούς δασµούς
αντιντάµπινγκ που είχαν επιβληθεί µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1015/94 σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 2
του βασικού κανονισµού.

(7)

Τον Ιανουάριο και τον Μάιο 2001 το Συµβούλιο, µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 198/2001 (7) και τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 951/2001 (8), τροποποίησε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2042/2000 µε την προσθήκη ορισµένων νέων µοντέλων
επαγγελµατικών συσκευών λήψης στο παράρτηµα, εξαιρώντας τα κατά τον τρόπο αυτό από το πεδίο εφαρµογής του
οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ.

(8)

Τον Σεπτέµβριο 2001, µετά από ενδιάµεση αναθεώρηση που
κινήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 3 του
βασικού κανονισµού, το Συµβούλιο, µε τον κανονισµό (EΚ)
αριθ. 1900/2001 (9), επιβεβαίωσε τον συντελεστή του οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ που επιβλήθηκε στον παραγωγό-εξαγωγέα Hitachi Denshi Ltd.

(9)

Τέλος, τον Σεπτέµβριο 2002 το Συµβούλιο, µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1696/2002 τροποποίησε περαιτέρω τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2042/2000 µε την προσθήκη ορισµένων νέων µοντέλων επαγγελµατικών συσκευών λήψης στο
παράρτηµα, εξαιρώντας τα κατά τον τρόπο αυτό από το
πεδίο εφαρµογής του οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, για την άµυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ εκ µέρους χωρών µη µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) («βασικός κανονισµός»),
την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή κατόπιν διαβουλεύσεων µε
τη συµβουλευτική επιτροπή,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
A. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
(1)

Το Συµβούλιο, µε τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1015/94 (2),
επέβαλε οριστικό δασµό αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές
συστηµάτων λήψης εικόνων για την τηλεόραση («ΣΛΤ»)
καταγωγής Ιαπωνίας.

(2)

Με το άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο ε) του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1015/94, το Συµβούλιο απέκλεισε ρητά από το
πεδίο εφαρµογής του δασµού αντιντάµπινγκ τις επαγγελµατικές συσκευές λήψης εικόνων που απαριθµούνται στο
παράρτηµα του εν λόγω κανονισµού (εφεξής «το παράρτηµα»), οι οποίες κατατάσσονται στις επαγγελµατικές συσκευές λήψης υψηλής τεχνολογίας και εµπίπτουν από τεχνικής άποψης στον ορισµό του προϊόντος του άρθρου 1
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1015/94, αλλά
δεν µπορούν να θεωρηθούν ως συσκευές λήψης εικόνων για
την τηλεόραση.

(3)

(4)

Τον Οκτώβριο 1995 το Συµβούλιο, µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2474/95 (3), τροποποίησε τον προαναφερθέντα κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1015/94. Οι σχετικές τροποποιήσεις αφορούσαν κυρίως τον ορισµό του οµοειδούς προϊόντος και
ορισµένα µοντέλα επαγγελµατικών συσκευών λήψης που
εξαιρούνται ρητά από το πεδίο εφαρµογής του οριστικού
δασµού αντιντάµπινγκ.
Τον Οκτώβριο 1997 το Συµβούλιο, µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1952/97 (4), τροποποίησε τους συντελεστές του οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ που εφαρµόζονται σε δυο
εταιρείες, τη Sony Corporation και την Ikegami Tsushinki,
σύµφωνα µε το άρθρο 12 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 384/
96. Επιπλέον, το Συµβούλιο απέκλεισε ρητά από το πεδίο
εφαρµογής του δασµού αντιντάµπινγκ ορισµένα νέα µοντέλα
επαγγελµατικών συσκευών λήψης, τα οποία προσέθεσε στο
παράρτηµα.

(1) ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 461/2004 (ΕΕ L 77 της 13.3.2004, σ.
12).
2
( ) ΕΕ L 111 της 30.4.1994, σ. 106· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 176/2000 (ΕΕ L 22 της
27.1.2000, σ. 29).
(3) ΕΕ L 255 της 25.10.1995, σ. 11.
(4) ΕΕ L 276 της 9.10.1997, σ. 20.

B. ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΛΗΨΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

1. ∆ιαδικασία
(10)

Τρεις Ιάπωνες παραγωγοί-εξαγωγείς, ειδικότερα οι Sony
Corporation («Sony»), Ikegami Tsushinki Co Ltd («Ikegami») και Matsushita Sony Corporation («Sony»), γνωστοποίησαν στην Επιτροπή την πρόθεσή τους να διαθέσουν στην
κοινοτική αγορά νέα µοντέλα επαγγελµατικών συσκευών
λήψης και ζήτησαν να προστεθούν αυτά τα νέα µοντέλα
επαγγελµατικών συσκευών λήψης, συµπεριλαµβανοµένων
των εξαρτηµάτων τους, στο παράρτηµα κατά τρόπο ώστε να
εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρµογής των δασµών αντιντάµπινγκ.

(5) ΕΕ L 22 της 29.1.1999, σ. 10.
(6) EE L 244 της 29.9.2000, σ. 38· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1696/2002 (ΕΕ L 259 της
27.9.2002, σ. 1).
(7) ΕΕ L 30 της 1.2.2001, σ. 1.
(8) ΕΕ L 134 της 17.5.2001, σ. 18.
(9) ΕΕ L 261 της 29.9.2001, σ. 3.
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(12)

— Kεφαλή συσκευής λήψεως 30 Οκτωβρίου 2003

Η Επιτροπή ενηµέρωσε τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής σχετικά µε το αίτηµα αυτό και άρχισε έρευνα µε σκοπό να προσδιοριστεί αποκλειστικά κατά πόσο τα υπό εξέταση προϊόντα
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των δασµών αντιντάµπινγκ
και κατά πόσο το διατακτικό του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2042/2000 πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.
2. Υπό εξέταση µοντέλα

— Kεφαλή συσκευής λήψεως 30 Οκτωβρίου 2003.

ii) Κεφαλές συσκευής λήψεως MKC-501 και MKC-501B
(Ikegami)
(16)

Όσον αφορά το µοντέλο της συσκευής λήψεως MKC-501
και τη νέα έκδοση ΜKC-501B, διαπιστώθηκε ότι τα µοντέλα
αυτά προορίζονταν αποκλειστικά για βιοµηχανικές και ιατρικές εφαρµογές. Τα µοντέλα αυτά ανήκουν στη σειρά ιατρικών συσκευών λήψης της Ikegami και έχουν ειδικά σχεδιαστεί για να χρησιµοποιούνται στον ιατρικό τοµέα. Έτσι, η
κεφαλή της συσκευής λήψεως είναι υπερσύµπυκνη και δεν
µπορεί να χρησιµοποιηθεί χωρίς την αντίστοιχη µονάδα
τηλεελέγχου. Επιπλέον, δεν µπορεί να συνδεθεί µε σκόπευτρο. Η σύνδεση του φακού τύπου C είναι κατάλληλη
µόνο για τους βιοµηχανικούς φακούς, τα µικροσκόπια και
τα ενδοσκόπια· εποµένως, η σύνδεση των φακών τηλεοπτικής
µετάδοσης δεν είναι δυνατή. Επιπλέον, τα εν λόγω µοντέλα
επικαλύπτονται µε αντιβακτηριακή στρώση για να µπορούν
να χρησιµοποιούνται ειδικά σε ιατρικό περιβάλλον. Εποµένως, συνήχθη το συµπέρασµα ότι το µοντέλο MKC-501 και
η νέα έκδοσή του MKC-501B απαλλάσσονται από το
δασµό, βάσει του άρθρου 1 παράγραφος 3 στοιχείο δ), του
κανονισµού 2042/2000.

(17)

∆εδοµένου ότι αµφότερα τα εν λόγω µοντέλα συσκευών
λήψης εµπίπτουν στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο δ)
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2042/2000, τα µοντέλα αυτά
απαλλάσσονται εξ ορισµού από τον οριστικό δασµό
αντιντάµπινγκ ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία εισαγωγής
τους.

Οι αιτήσεις απαλλαγής που υποβλήθηκαν, συνοδευόµενες
από τις κατάλληλες τεχνικές πληροφορίες, αφορούσαν τα
ακόλουθα µοντέλα.
i) Sony:
— µονάδα τηλεελέγχου RM-M7E
ii) Ikegami:
— κεφαλή συσκευής λήψεως HDL-20
— κεφαλή συσκευής λήψεως MKC-501
— κεφαλή συσκευής λήψεως MKC-501B
iii) Matsushita:
— κεφαλή συσκευής λήψεως AW-Ε650
— κεφαλή συσκευής λήψεως AW-Ε655
— κεφαλή συσκευής λήψεως AW-Ε750.
Όλα τα προαναφερθέντα µοντέλα δηλώθηκαν είτε ως εξαρτήµατα επαγγελµατικών συσκευών λήψεως που προορίζονται
αποκλειστικά για την επαγγελµατική αγορά βίντεο είτε ως
νέα µοντέλα των επαγγελµατικών συσκευών λήψης που
έχουν ήδη εξαιρεθεί από τα ισχύοντα µέτρα αντιντάµπινγκ.
3. Πορίσµατα

(13)

Η Επιτροπή διεξήγαγε τεχνική εξέταση. Από την εξέταση
αυτή προέκυψε ότι κανένα από τα προαναφερόµενα µοντέλα
δεν µπορεί να καταταχθεί ως συσκευή τηλεοπτικής λήψης
εικόνων για την τηλεόραση.

iii) Κεφαλή συσκευής λήψεως HDL-20 (Ikegami)
(18)

i) Μονάδα τηλεελέγχου RM-M7E (Sony), κεφαλή συσκευής λήψεως AW-E650, AW-E655 και AW-E750
(Matsushita)
(14)

Όπως διαπιστώθηκε, η µονάδα τηλεελέγχου RM-M7E και οι
κεφαλές συσκευής λήψεως AW-E650, AW-E655 και AWE750 αποτελούν επαγγελµατικές συσκευές λήψης που εµπίπτουν στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο ε) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2042/2000. Εποµένως, θα πρέπει να προστεθούν στο παράρτηµα για να απαλλαγούν από τον οριστικό δασµό.

(15)

Σύµφωνα µε την πάγια πρακτική των κοινοτικών οργάνων,
όλα τα προαναφερόµενα µοντέλα θα πρέπει να απαλλαγούν
από τον δασµό από την ηµεροµηνία παραλαβής από τις υπηρεσίες της Επιτροπής της σχετικής αίτησης απαλλαγής.
Εποµένως, όλα τα µοντέλα των ακόλουθων συσκευών λήψης
που εισήχθησαν την ή µετά την ηµεροµηνία που αναφέρεται
κατωτέρω, θα πρέπει να απαλλαγούν από το δασµό.

των

ενδιαφερόµενων
συµπεράσµατα

µερών

και

(19)

Η Επιτροπή κοινοποίησε τα πορίσµατα στον κοινοτικό κλάδο
παραγωγής και τους εξαγωγείς ΣΛΤ και τους έδωσε την
ευκαιρία να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους. Κανένα από
τα µέρη δεν διατύπωσε αντιρρήσεις σχετικά µε τα πορίσµατα
της Επιτροπής.

(20)

Βάσει των ανωτέρω, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2042/2000 θα
πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

— µονάδα τηλεελέγχου RM-M7E 6 Αυγούστου 2002

— Kεφαλή συσκευής λήψεως 30 Οκτωβρίου 2003

Όσον αφορά την κεφαλή συσκευής λήψεως HDL-20, διαπιστώθηκε ότι δεν εµπίπτει στην περιγραφή του προϊόντος
που περιλαµβάνεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2042/2000. Ειδικότερα, η κεφαλή της συσκευής λήψεως είναι εφοδιασµένη µόνο µε 2 αισθητήρες (2/3
ιντσών) ενώ σύµφωνα µε την περιγραφή του άρθρου 1
παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2042/2000, µια
κεφαλή συσκευής λήψεως διαθέτει «τρεις ή περισσότερους
αισθητήρες». Εποµένως, συνήχθη το συµπέρασµα ότι ο εν
λόγω τύπος συσκευής λήψης δεν αντιστοιχεί στην περιγραφή του προϊόντος και, εποµένως, δεν εµπίπτει στο πεδίο
εφαρµογής του δασµού αντιντάµπινγκ· εποµένως, δεν είναι
αναγκαίο να απαλλαχθεί ρητά µε την προσθήκη του στο
παράρτηµα.

4. Ενηµέρωση

Sony:

Matsushita:
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2042/2000 αντικαθίσταται από το κείµενο του παραρτήµατος του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
1.
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα
από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

29.4.2004

2. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στις εισαγωγές των ακόλουθων µοντέλων που παράγονται και εξάγονται στην Κοινότητα
από τους ακόλουθους παραγωγούς-εξαγωγείς:
α) Sony Corporation, από τις 6 Αυγούστου 2002:
— µονάδα τηλεελέγχου RM-M7E
β) Matsushita, από τις 30 Οκτωβρίου 2003:
— κεφαλή συσκευής λήψεως AW-Ε650
— κεφαλή συσκευής λήψεως AW-Ε655
— κεφαλή συσκευής λήψεως AW-Ε750.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Λουξεµβούργο, 26 Απριλίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
B. COWEN

29.4.2004
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κατάλογος επαγγελµατικών συσκευών λήψης εικόνων που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως συσκευές λήψης εικόνων για
την τηλεόραση (συσκευές τηλεοπτικής µετάδοσης) και που απαλλάσσονται από το πεδίο εφαρµογής των µέτρων

Εταιρική επωνυµία

Sony

Κεφαλή συσκευής
λήψεως

DXC-M7PK
DXC-M7P
DXC-M7PH
DXC-M7PK/1
DXC-M7P/1
DXC-M7PH/1
DXC-327PK
DXC-327PL
DXC-327PH
DXC-327APK
DXC-327APL
DXC-327AH
DXC-537PK
DXC-537PL
DXC-537PH
DXC-537APK
DXC-537APL
DXC-537APH
EVW-537PK
EVW-327PK
DXC-637P
DXC-637PK
DXC-637PL
DXC-637PH
PVW-637PK
PVW-637PL
DXC-D30PF
DXC-D30PK
DXC-D30PL
DXC-D30PH
DSR-130PF
DSR-130PK
DSR-130PL
PVW-D30PF
PVW-D30PK
PVW-D30PL
DXC-327BPF
DXC-327BPK
DXC-327BPL
DXC-327BPH
DXC-D30WSP (1)
DXC-D35PH (1)
DXC-D35PL (1)
DXC-D35PK (1)
DXC-D35WSPL (1)
DSR-135PL (1)

Σκόπευτρο

DXF-3000CE
DXF-325CE
DXF-501CE
DXF-M3CE
DXF-M7CE
DXF-40CE
DXF-40ACE
DXF-50CE
DXF-601CE
DXF-40BCE
DXF-50BCE
DXF-701CE
DXF-WSCE (1)
DXF-801CE (1)

Μονάδα ελέγχου συσκευής λήψεως

CCU-M3P
CCU-M5P
CCU-M7P
CUU-M5AP (1)

Μονάδα λειτουργικού
ελέγχου

RM-M7G
RM-M7E (1)

Κεντρική µονάδα ελέγχου (*)

—

Προσαρµογέας συσκευής λήψεως

CA-325P
CA-325AP
CA-325B
CA-327P
CA-537P
CA-511
CA-512P
CA-513
VCT-U14 (1)
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Κεφαλή συσκευής
λήψεως

Σκόπευτρο

Μονάδα ελέγχου συσκευής λήψεως

Μονάδα λειτουργικού
ελέγχου

29.4.2004
Κεντρική µονάδα ελέγχου (*)

Προσαρµογέας συσκευής λήψεως

Ikegami

HC-340
HC-300
HC-230
HC-240
HC-210
HC-390
LK-33
HDL-30MA
HDL-37
HC-400 (1)
HC-400W (1)
HDL-37E
HDL-10
HDL-40

VF15-21/22
VF-4523
VF15-39
VF15-46 (1)
VF5040 (1)
VF5040W (1)

MA-200/230
MA-200A (1)
MA-400 (1)
CCU-37
CCU-10

RCU-240
RCU-390 (1)
RCU-400 (1)
RCU-240A

—

CA-340
CA-300
CA-230
CA-390
CA-400 (1)
CA-450 (1)

Hitachi

HV-C10F
Z-ONE (L)
Z-ONE (H)
Z-ONE
Z-ONE A (L)
Z-ONE A (H)
Z-ONE A (F)
Z-ONE A
Z-ONE B (L)
Z-ONE B (H)
Z-ONE B (F)
Z-ONE B
Z-ONE B (M)
Z-ONE B (R)
FP-C10 (B)
FP-C10 (C)
FP-C10 (D)
FP-C10 (G)
FP-C10 (L)
FP-C10 (R)
FP-C10 (S)
FP-C10 (V)
FP-C10 (F)
FP-C10
FP-C10 A
FP-C10 A (A)
FP-C10 A (B)
FP-C10 A (C)
FP-C10 A (D)
FP-C10 A (F)
FP-C10 A (G)
FP-C10 A (H)
FP-C10 A (L)
FP-C10 A (R)
FP-C10 A (S)
FP-C10 A (T)
FP-C10 A (V)

GM-51 (1)

RC-C1
RC-C10
RU-C10
RU-Z1 (B)
RU-Z1 (C)
RU-Z1
RC-C11
RU-Z2
RC-Z1
RC-Z11
RC-Z2
RC-Z21
RC-Z2A (1)
RC-Z21A (1)
RU-Z3 (1)
RC-Z3 (1)

__

—

CA-Z1HB
CA-C10
CA-C10SP
CA-C10SJA
CA-C10M
CA-C10B
CA-Z1A (1)
CA-Z31 (1)
CA-Z32 (1)
CA-ZD1 (1)

29.4.2004
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Κεφαλή συσκευής
λήψεως

Σκόπευτρο
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Μονάδα ελέγχου συσκευής λήψεως

Μονάδα λειτουργικού
ελέγχου

Κεντρική µονάδα ελέγχου (*)

Προσαρµογέας συσκευής λήψεως

FP-C10 A (W)
Z-ONE C (M)
Z-ONE C (R)
Z-ONE C (F)
Z-ONE C
HV-C20
HV-C20M
Z-ONE-D
Z-ONE-D (A)
Z-ONE-D (B)
Z-ONE-D (C)
Z-ONE.DA (1)
V-21 (1)
V-21W (1)

Matsushita

WV-F700
WV-F700A
WV-F700SHE
WV-F700ASHE
WV-F700BHE
WV-F700ABHE
WV-F700MHE
WV-F350
WV-F350HE
WV-F350E
WV-F350AE
WV-F350DE
WV-F350ADE
WV-F500HE (*)
WV-F-565HE
AW-F575HE
AW-E600
AW-E800
AW-E800A
AW-E650
AW-E655
AW-E750

WV-VF65BE
WV-VF40E
WV-VF39E
WV-VF65BE (*)
WV-VF40E (*)
WV-VF42E
WV-VF65B
AW-VF80

WV-RC700/B
WV-RC700/G
WV-RC700A/B
WV-RC700A/G
WV-RC36/B
WV-RC36/G
WV-RC37/B
WV-RC37/G
WV-CB700E
WV-CB700AE
WV-CB700E (*)
WV-CB700AE (*)
WV-RC700/B (*)
WV-RC700/G (*)
WV-RC700A/B (*)
WV-RC700A/G (*)
WV-RC550/G
WV-RC550/B
WV-RC700A
WV-CB700A
WV-RC550
WV-CB550
AW-RP501
AW-RP505

—

—

WV-AD700SE
WV-AD700ASE
WV-AD700ME
WV-AD250E
WV-AD500E (*)
AW-AD500AE
AW-AD700BSE

JVC

KY-35E
KY-27ECH
KY-19ECH
KY-17FITECH
KY-17BECH
KY-F30FITE
KY-F30BE
KY-27CECH
KH-100U
KY-D29ECH

VF-P315E
VF-P550E
VF-P10E
VP-P115E
VF-P400E
VP-P550BE
VF-P116
VF-P116WE (1)
VF-P550WE (1)

RM-P350EG
RM-P200EG
RM-P300EG
RM-LP80E
RM-LP821E
RM-LP35U
RM-LP37U
RM-P270EG
RM-P210E

—

—

KA-35E
KA-B35U
KA-M35U
KA-P35U
KA-27E
KA-20E
KA-P27U
KA-P20U
KA-B27E
KA-B20E
KA-M20E
KA-M27E
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Κεφαλή συσκευής
λήψεως

KY-D29WECH (1)
MAJ-387N
MAJ-387I

Σκόπευτρο

Μονάδα ελέγχου συσκευής λήψεως

Μονάδα λειτουργικού
ελέγχου

OTV-SX 2
OTV-S5
OTV-S6

Συσκευή λήψης OTV-SX
(*) Που καλείται επίσης κεντρική µονάδα ρύθµισης (MSU) ή κεντρικός πίνακας οργάνων ελέγχου (MCP).
(1) Μοντέλα που απαλλάσσονται υπό τον όρο ότι ο αντίστοιχος τριαξονικός προσαρµογέας δεν πωλείται στην αγορά της ΕΚ.»

29.4.2004
Κεντρική µονάδα ελέγχου (*)

Προσαρµογέας συσκευής λήψεως

29.4.2004
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 826/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Απριλίου 2004
για την απαγόρευση της εισαγωγής ερυθρού τόννου του Ατλαντικού (Thunnus thynnus) καταγωγής
Ισηµερινής Γουινέας και Σιέρα Λεόνε και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2092/2000
των εισαγωγών προϊόντων ερυθρού τόννου του Ατλαντικού,
υπό οποιαδήποτε µορφή, η οποία επιβλήθηκε από τα συµβαλλόµενα µέρη στην Ονδούρα.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
(7)

Η ICCAT έλαβε υπό σηµείωση την πρόοδο της εγκαθιδρυθείσας συνεργασίας µε το Μπελίζε για τη διατήρηση του
ερυθρού τόννου του Ατλαντικού. Κατά την ετήσια συνεδρίασή της του 2003, συνέστησε την άρση της απαγόρευσης εισαγωγών προϊόντων ερυθρού τόννου του Ατλαντικού, υπό οποιαδήποτε µορφή, την οποία επιβάλλουν τα
συµβαλλόµενα µέρη στο Μπελίζε από την 1η Ιανουαρίου
2004.

(8)

Παρέµειναν άκαρπες οι προσπάθειες τις οποίες κατέβαλε η
ICCAT να ενθαρρύνει την Ισηµερινή Γουινέα και τη Σιέρα
Λεόνε να συµµορφωθούν µε τα µέτρα διατήρησης και διαχείρισης του ερυθρού τόννου του Ατλαντικού, παρέµειναν
άκαρπες.

(9)

Η ICCAT συνέστησε στα συµβαλλόµενα µέρη να λάβουν τα
κατάλληλα µέτρα προκειµένου να καθιερώσουν την απαγόρευση της εισαγωγής προϊόντων ερυθρού τόννου του Ατλαντικού, υπό οποιαδήποτε µορφή, καταγωγής Σιέρα Λεόνε,
και να συνεχίσουν να απαγορεύουν την εισαγωγή προϊόντων
ερυθρού τόννου του Ατλαντικού, υπό οποιαδήποτε µορφή,
καταγωγής της Ισηµερινής Γουινέας. Τα µέτρα αυτά θα
αρθούν εφόσον διαπιστωθεί ότι οι αλιευτικές δραστηριότητες των χωρών αυτών ευθυγραµµίζονται µε τα µέτρα που
έλαβε η ICCAT. Είναι, εποµένως, αναγκαίο τα µέτρα αυτά
να εφαρµοσθούν από την Κοινότητα, η οποία έχει αποκλειστική αρµοδιότητα στο θέµα αυτό.

(10)

Τα εν λόγω µέτρα συµβιβάζονται µε τις υποχρεώσεις που
έχει αναλάβει η Κοινότητα βάσει άλλων διεθνών συµφωνιών.

(11)

Για λόγους διαφάνειας, θα πρέπει να καταργηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2092/2000 και να αντικατασταθεί από τον
παρόντα κανονισµό,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 133,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι αλιευτικοί πόροι, ως εξαντλήσιµοι φυσικοί πόροι, θα
πρέπει να προστατεύονται, τόσο σε επίπεδο βιολογικής ισορροπίας όσο και στο επίπεδο προοπτικής για την παγκόσµια
επισιτιστική ασφάλεια.

(2)

Η ∆ιεθνής Επιτροπή για τη ∆ιατήρηση των Τοννοειδών του
Ατλαντικού (ICCAT), της οποίας η Ευρωπαϊκή Κοινότητα
αποτελεί συµβαλλόµενο µέρος, υιοθέτησε το 1994, ένα
σχέδιο δράσης για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας
του προγράµµατος διατήρησης του ερυθρού τόννου του
Ατλαντικού.

(3)

Η διαχείριση των εν λόγω αποθεµάτων µπορεί να γίνει κατά
τρόπο αποτελεσµατικό από τα συµβαλλόµενα µέρη της
ICCAT, οι αλιείς των οποίων υποχρεούνται να µειώσουν τα
αλιεύµατά τους ερυθρού τόννου του Ατλαντικού, µόνο εάν
όλα τα µη συµβαλλόµενα µέρη που αλιεύουν ερυθρό τόνο
του Ατλαντικού, συνεργάζονται µε την ICCAT και τηρούν
τα καθορισθέντα µέτρα διατήρησης και διαχείρισης.

(4)

(5)

(6)

Η ICCAT κατονόµασε την Ισηµερινή Γουινέα και τη Σιέρα
Λεόνε ως χώρες τα πλοία των οποίων αλιεύουν ερυθρό
τόννο του Ατλαντικού κατά τρόπο που θίγει την αποτελεσµατικότητα των µέτρων του Οργανισµού αυτού για τη
διατήρηση του εν λόγω είδους, και στήριξε τη διαπίστωσή
της σε στοιχεία που αφορούν τα αλιεύµατα, το εµπόριο και
τις δραστηριότητες των πλοίων.
Οι εισαγωγές ερυθρού τόννου καταγωγής Μπελίζε, Ονδούρας και Ισηµερινής Γουινέας απαγορεύονται επί του παρόντος, από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2092/2000 του Συµβουλίου, της 28ης Σεπτεµβρίου 2000, για την απαγόρευση της
εισαγωγής ερυθρού τόννου του Ατλαντικού (Thunnus
thunnus) καταγωγής Μπελίζε, Ονδούρας και Ισηµερινής
Γουινέας.
Η ICCAT έλαβε υπό σηµείωση την ενίσχυση της εγκαθιδρυθείσας συνεργασίας µε την Ονδούρα για τη διατήρηση του
ερυθρού τόννου του Ατλαντικού. Κατά την ετήσια συνεδρίασή της του 2001, συνέστησε την άρση της απαγόρευσης

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ως «εισαγωγή» νοούνται οι τελωνειακές διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 4,
σηµεία 15 α) και 15 β) καθώς και σηµεία 16 α) ως 16 στ) του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού
κώδικα (1).
(1) ΕΕ L 249 της 4.10.2000, σ. 1.
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Άρθρο 2
1.
Απαγορεύεται η εισαγωγή στην Κοινότητα ερυθρού τόννου
του Ατλαντικού (Thunnus thynnus), καταγωγής Ισηµερινής Γουινέας και Σιέρα Λεόνε, που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ
ex 0301 99 90,
ex 0302 35 00,
ex 0302 70 00,
ex 0303 45 00,
ex 0303 80 00,
ex 0304 10 38,
ex 0304 10 98,
ex 0304 20 45,
ex 0304 90 97,
ex 0305 10 00,
ex 0305 20 00,
ex 0305 30 90,
ex 0305 49 80, ex 0305 59 80 και ex 0305 69 80.
2.
Απαγορεύεται η εισαγωγή κάθε µεταποιηµένου προϊόντος, το
οποίο παρασκευάζεται µε βάση τον ερυθρό τόννο που αναφέρεται
στην παράγραφο 1, και υπάγεται στους κωδικούς ex 1604 14 11,
ex 1604 14 16, ex 1604 14 18 και ex 1604 20 70.

αρµόδιες εθνικές αρχές, ότι ευρίσκονταν καθ' οδόν προς το έδαφος
της Κοινότητας κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος
κανονισµού και ετέθησαν σε ελεύθερη κυκλοφορία το αργότερο 14
ηµέρες µετά την ηµεροµηνία αυτή.
Άρθρο 4
1.

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2092/2000 καταργείται.

2. Οι αναφορές στον καταργηθέντα κανονισµό νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισµό.
Άρθρο 5

Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται στις ποσότητες των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 2, καταγωγής Σιέρα Λεόνε, για
τις οποίες µπορεί να αποδειχθεί, κατά τρόπο ικανοποιητικό, στις

29.4.2004

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη 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.
Λουξεµβούργο, 26 Απριλίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
B. COWEN
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 827/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Απριλίου 2004
για την απαγόρευση της εισαγωγής τόννου µεγαλόφθαλµου του Ατλαντικού (Τhunnus obesus), καταγωγής Βολιβίας, Καµπότζης, Γεωργίας, Ισηµερινής Γουινέας και Σιέρρα Λεόνε και την κατάργηση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1036/2001
εισαγωγών προϊόντων τόννου µεγαλόφθαλµου του Ατλαντικού, σε οποιαδήποτε µορφή, που είχε επιβληθεί στην
Ονδούρα από τα συµβαλλόµενα µέρη.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 133,

(7)

Η ICCAT έχει λάβει υπό σηµείωση την πρόοδο της συνεργασίας µε το Μπελίζ και τον Άγιο Βικέντιο και Γρεναδίνες για
τη διατήρηση του τόννου µεγαλόφθαλµου του Ατλαντικού.
Κατά την ετήσια συνεδρίασή της το 2003, ήρε, από 1ης
Ιανουαρίου 2004, την απαγόρευση εισαγωγής, η οποία είχε
επιβληθεί από τα συµβαλλόµενα µέρη, σε προϊόντα τόννου
µεγαλόφθαλµου του Ατλαντικού, σε οποιαδήποτε µορφή,
στο Μπελίζ και τον Άγιο Βικέντιο και Γρεναδίνες.

(8)

Τα διαβήµατα στα οποία προέβη η ICCAT για να ενθαρρύνει
τη Βολιβία, την Καµπότζη, τη Γεωργία, την Ισηµερινή
Γουϊνέα και τη Σιέρρα Λεόνε να συµµορφωθούν µε τα µέτρα
διατήρησης και διαχείρισης του τόννου µεγαλόφθαλµου του
Ατλαντικού, δεν είχαν αποτελέσµατα.

(9)

Η ICCAT συνέστησε στα συµβαλλόµενα µέρη να λάβουν τα
κατάλληλα µέτρα για την απαγόρευση της εισαγωγής
προϊόντων τόννου µεγαλόφθαλµου του Ατλαντικού, σε
οποιαδήποτε µορφή, από τη Βολιβία, τη Σιέρρα Λεόνε και
τη Γεωργία, καθώς και να εξακολουθήσουν να απαγορεύουν
τις εισαγωγές αυτές, από τη Καµπότζη και την Ισηµερινή
Γουινέα. Τα µέτρα αυτά θα αρθούν µόλις διαπιστωθεί ότι οι
αλιευτικές δραστηριότητες των εν λόγω χωρών έχουν ευθυγραµµισθεί µε τα µέτρα της ICCAT. Κατά συνέπεια, τα
µέτρα αυτά θα πρέπει να εφαρµοσθούν από την Κοινότητα,
η οποία έχει αποκλειστική αρµοδιότητα για το εν λόγω
θέµα. Ωστόσο, λαµβανοµένων υπόψη των προθεσµιών κοινοποίησης που προβλέπει η ICCAT, η απαγόρευση εισαγωγής
από τη Γεωργία δεν θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ µέχρι την 1η
Ιουλίου 2004.

(10)

Τα εν λόγω µέτρα συµβιβάζονται προς τις υποχρεώσεις της
Κοινότητας βάσει άλλων διεθνών συµφωνιών.

(11)

Για λόγους διαφάνειας, θα πρέπει συνεπώς να καταργηθεί ο
κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1036/2001 και να αντικατασταθεί
από τον παρόντα κανονισµό,

την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι αλιευτικοί πόροι, ως εξαντλήσιµοι φυσικοί πόροι, θα
πρέπει να προστατεύονται, τόσο για λόγους βιολογικών
ισορροπιών όσο και υπό την προοπτική της παγκόσµιας επισιτιστικής ασφάλειας.

(2)

Η ∆ιεθνής Επιτροπή για τη ∆ιατήρηση των Θυννοειδών του
Ατλαντικού (ICCAT), της οποίας η Ευρωπαϊκή Κοινότητα
αποτελεί συµβαλλόµενο µέρος, εξέδωσε το 1998, το ψήφισµα 98-18 σχετικά µε την παράνοµη, µη δηλωµένη και µη
διεπόµενη από ρυθµίσεις αλιεία θυννοειδών από µεγάλα
πλοία στη ζώνη της Σύµβασης.

(3)

Η διαχείριση των εν λόγω αποθεµάτων µπορεί να γίνεται
κατά τρόπο αποτελεσµατικό από τα συµβαλλόµενα µέρη της
ICCAT, οι αλιείς των οποίων υποχρεούνται να µειώσουν τα
αλιεύµατα θυννοειδών, µόνον εάν όλα τα µη συµβαλλόµενα
µέρη που αλιεύουν τόνο µεγαλόφθαλµο του Ατλαντικού
συνεργάζονται µε την ICCAT και τηρούν τα καθορισθέντα
µέτρα διατήρησης και διαχείρισης.

(4)

Η ICCAT έχει κατονοµάσει το Μπελίζ, τη Βολιβία, τη Καµπότζη, τη Γεωργία, την Ισηµερινή Γουινέα, την Ονδούρα,
τον Άγιο Βικέντιο και Γρεναδίνες και τη Σιέρρα Λεόνε ως
χώρες που αλιεύουν τόνο µεγαλόφθαλµο του Ατλαντικού
κατά τρόπο που µειώνει την αποτελεσµατικότητα των
µέτρων που έχει λάβει ο Οργανισµός αυτός για τη
διατήρηση του εν λόγω είδους, και στήριξε τη διαπίστωσή
της σε στοιχεία σχετικά µε τα αλιεύµατα, το εµπόριο και τις
δραστηριότητες των πλοίων.

(5)

(6)

Οι εισαγωγές τόννου µεγαλόφθαλµου του Ατλαντικού,
καταγωγής Μπελίζ, Καµπότζης, Ισηµερινής Γουινέας, Αγίου
Βικεντίου και Γρεναδίνων και Ονδούρας, απαγορεύονται επί
του παρόντος από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1036/2001
του Συµβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, που εµποδίζει την
εισαγωγή τόννου µεγαλόφθαλµου του Ατλαντικού (Τhunnus obesus), καταγωγής Μπελίζε, Καµπότζης, Ισηµερινής
Γουϊνέας, Αγίου Βικεντίου και Γρεδανίνων και Ονδούρας (1).
Η ICCAT έχει λάβει υπό σηµείωση την πρόοδο της συνεργασίας µε την Ονδούρα για τη διατήρηση του τόννου µεγαλόφθαλµου του Ατλαντικού. Κατά την ετήσια συνεδρίασή
της το 2002, συνέστησε την άρση της απαγόρευσης των

(1) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 10.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ως «εισαγωγή» νοούνται οι τελωνειακές διαδικασίες του άρθρου 4, σηµείο 15 στοιχεία
α) και β) καθώς και σηµείο 16 στοιχεία α) έως ζ) του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου
1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (2).
(2) ΕΕ L 302 της 19.10.92, σ. 1· κανονισµός ο όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 60/2004 (ΕΕ L 9 της 15.1.2004, σ.
8).
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Άρθρο 2

Άρθρο 3

1.
Απαγορεύεται η εισαγωγή στην Κοινότητα τόννου µεγαλόφθαλµου του Ατλαντικού (Thunnus obesus), καταγωγής Βολιβίας,
Καµπότζης, Ισηµερινής Γουινέας και Σιέρρα Λεόνε, που υπάγεται
στους
κωδικούς
ΣΟ
ex 0301 99 90,
0302 34 00,
ex 0302 70 00, 0303 44 00, ex 0303 80 00, ex 0304 10 38,
ex 0304 10 98,
ex 0304 20 45,
ex 0304 90 97,
ex 0305 10 00,
ex 0305 20 00,
ex 0305 30 90,
ex 0305 49 80, ex 0305 59 80 και ex 0305 69 80.

O παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται στις ποσότητες προϊόντων
του άρθρου 2, καταγωγής Βολιβίας, Γεωργίας και Σιέρρα Λεόνε,
για τις οποίες µπορεί να αποδειχθεί, κατά τρόπο ικανοποιητικό, για
τις αρµόδιες εθνικές αρχές, ότι ευρίσκονταν καθοδόν προς την Κοινότητα κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος
κανονισµού και ετέθησαν σε ελεύθερη κυκλοφορία το αργότερο
δεκατέσσερις ηµέρες µετά την ηµεροµηνία αυτή.

2.
Απαγορεύεται η εισαγωγή κάθε µεταποιηµένου προϊόντος,
που παρασκευάζεται µε βάση τόννο µεγαλόφθαλµο του Ατλαντικού
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και υπάγεται στους κωδικούς
ex 1604 14 11,
ex 1604 14 16,
ex 1604 14 18
και
ex 1604 20 70.
3.
Απαγορεύεται η εισαγωγή στην Κοινότητα τόννου µεγαλόφθαλµου του Ατλαντικού (Thunnus obesus), καταγωγής Γεωργίας,
που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ ex 0301 99 90, 0302 34 00,
0303 44 00, ex 0304 10 38, ex 0304 10 98, ex 0304 20 45,
ex 0304 90 97,
ex 0305 20 00,
ex 0305 30 90,
ex 0305 49 80, ex 0305 59 80, ex 0305 69 80.
4.
Απαγορεύεται η εισαγωγή κάθε µεταποιηµένου προϊόντος,
που παρασκευάζεται µε βάση τόννο µεγαλόφθαλµο του Ατλαντικού
που αναφέρεται στην παράγραφο 3 και υπάγεται στους κωδικούς
ex 1604 14 11,
ex 1604 14 16,
ex 1604 14 18
και
ex 1604 20 70.

Άρθρο 4
1.

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1036/2001 καταργείται.

2. Οι αναφορές στον καταργηθέντα κανονισµό νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισµό.
Άρθρο 5
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το άρθρο 2 παράγραφοι 3 και 4 εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου
2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Λουξεµβούργο, 26 Απριλίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
B. COWEN
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 828/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Απριλίου 2004
για την απαγόρευση των εισαγωγών ξιφία του Ατλαντικού (Xiphias gladius), καταγωγής Σιέρα Λεόνε
και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2093/2000
συνέστησε την άρση της απαγόρευσης των εισαγωγών
προϊόντων ξιφία του Ατλαντικού, σε οποιαδήποτε µορφή,
που είχε επιβληθεί στην Ονδούρα από τα συµβαλλόµενα
µέρη.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 133,

(7)

Η ICCAT έλαβε υπό σηµείωση τη βελτιωµένη συνεργασία
που καθιέρωσε το Μπελίζ µε σκοπό τη διατήρηση του ξιφία
του Ατλαντικού. Κατά την ετήσια συνεδρίασή της το 2003,
ήρε την απαγόρευση, µε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2004,
των εισαγωγών προϊόντων ξιφία του Ατλαντικού, σε
οποιαδήποτε µορφή, η οποία είχε επιβληθεί στο Μπελίζ από
τα συµβαλλόµενα µέρη.

(8)

Τα διαβήµατα της ICCAT προς την Σιέρα Λεόνε ώστε να
ενθαρρυνθεί η χώρα αυτή να συµµορφωθεί µε τα µέτρα
διατήρησης και διαχείρισης του ξιφία του Ατλαντικού δεν
είχαν κανένα αποτέλεσµα.

(9)

Η ICCAT συνέστησε στα συµβαλλόµενα µέρη να λάβουν τα
κατάλληλα µέτρα για να επιβάλλουν την απαγόρευση των
εισαγωγών των εν λόγω προϊόντων, σε οποιαδήποτε µορφή,
καταγωγής Σιέρα Λεόνε. Τα µέτρα αυτά θα αρθούν µόλις
διαπιστωθεί ότι οι αλιευτικές δραστηριότητες της εν λόγω
χώρας έχουν ευθυγραµµισθεί µε τα µέτρα της ICCAT. Κατά
συνέπεια, είναι απαραίτητη η εφαρµογή των µέτρων αυτών
από την Κοινότητα, η οποία έχει αποκλειστική αρµοδιότητα
για το εν λόγω θέµα.

(10)

Τα εν λόγω µέτρα συµβιβάζονται µε τις υποχρεώσεις της
Κοινότητας βάσει άλλων διεθνών συµφωνιών.

(11)

Για λόγους διαφάνειας, θα πρέπει συνεπώς να καταργηθεί ο
κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2093/2000 και να αντικατασταθεί
από τον παρόντα κανονισµό,

την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι αλιευτικοί πόροι, ως εξαντλήσιµοι φυσικοί πόροι, θα
πρέπει να προστατεύονται, τόσο για λόγους βιολογικών
ισορροπιών όσο και υπό την προοπτική της παγκόσµιας επισιτιστικής ασφάλειας.

(2)

Η ∆ιεθνής Επιτροπή για τη ∆ιατήρηση των Θυννοειδών του
Ατλαντικού (ICCAT), της οποίας συµβαλλόµενο µέρος είναι
η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, υιοθέτησε, το 1995, ένα σχέδιο
δράσης ώστε να διασφαλισθεί η αποτελεσµατικότητα του
προγράµµατος διατήρησης του ξιφία του Ατλαντικού, µε
σκοπό την αποτελεσµατική διατήρηση του είδους αυτού.

(3)

Η αποτελεσµατική διαχείριση των εν λόγω αποθεµάτων από
τα συµβαλλόµενα µέρη της ICCAT, οι αλιείς των οποίων
υποχρεούνται να µειώσουν τα αλιεύµατά τους του ξιφία του
Ατλαντικού, είναι δυνατή µόνον εφόσον όλα τα µη συµβαλλόµενα µέρη που αλιεύουν τον ξιφία του Ατλαντικού
συνεργάζονται µε την ICCAT και τηρούν τα καθορισθέντα
µέτρα διατήρησης και διαχείρισης.

(4)

(5)

(6)

Το 1998 η ICCAT κατονόµασε το Μπελίζ και την Ονδούρα,
και το 2002 τη Σιέρα Λεόνε, ως χώρες τα πλοία των οποίων
αλιεύουν τον ξιφία του Ατλαντικού µε τρόπο που θίγει την
αποτελεσµατικότητα των µέτρων του Οργανισµού αυτού για
τη διατήρηση του εν λόγω είδους, και στήριξε τη διαπίστωσή της σε στοιχεία που αφορούν τα αλιεύµατα, το εµπόριο και τις δραστηριότητες των πλοίων.
Οι εισαγωγές ξιφία του Ατλαντικού, καταγωγής Μπελίζ και
Ονδούρας, απαγορεύονται, επί του παρόντος, από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2093/2000 του Συµβουλίου, της 28ης
Σεπτεµβρίου 2000, για την απαγόρευση των εισαγωγών
ξιφία του Ατλαντικού (Xiphias gladius), καταγωγής Μπελίζε
και Ονδούρας (1).
Η ICCAT έλαβε υπό σηµείωση την ενισχυµένη συνεργασία
που καθιέρωσε η Ονδούρα µε σκοπό τη διατήρηση του ξιφία
του Ατλαντικού. Κατά την ετήσια συνεδρίασή της το 2001,

(1) ΕΕ L 249 της 4.10.2000, σ. 3.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ως «εισαγωγή» νοούνται οι τελωνειακές διαδικασίες που περιγράφονται στο άρθρο 4
σηµείο 15 στοιχεία α) και β) καθώς και στο σηµείο 16 στοιχεία α)
έως στ) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου,
της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (2).
(2) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 60/2004 (ΕΕ L 9 της
15.1.2004, σ. 8).
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Άρθρο 2
1.
Απαγορεύονται οι εισαγωγές στην Κοινότητα ξιφία του
Ατλαντικού (Xiphias gladius) καταγωγής Σιέρα Λεόνε, που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ ex 0301 99 90, 0302 69 87,
ex 0302 70 00, 0303 79 87, ex 0303 80 00, ex 0304 10 38,
ex 0304 10 98, 0304 20 87, 0304 90 65, ex 0305 10 00,
ex 0305 20 00,
ex 0305 30 90,
ex 0305 49 80,
ex 0305 59 80 και ex 0305 69 80.

29.4.2004

εθνικές αρχές, ότι ευρίσκονταν καθ οδόν προς την Κοινότητα κατά
την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισµού και
ετέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία όχι αργότερο από δεκατέσσερις
ηµέρες µετά την ηµεροµηνία αυτή.
Άρθρο 4
1.

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2093/2000 καταργείται.

2.
Απαγορεύονται οι εισαγωγές κάθε µεταποιηµένου προϊόντος,
που παρασκευάζεται µε βάση τον ξιφία του Ατλαντικού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και υπάγεται στους κωδικούς
ex 1604 19 91, ex 1604 19 98 και ex 1604 20 90.

2. Οι αναφορές στον καταργηθέντα κανονισµό νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισµό.

Άρθρο 3

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται στις ποσότητες προϊόντων
που αναφέρονται στο άρθρο 2, καταγωγής Σιέρα Λεόνε, για τις
οποίες µπορεί να αποδειχθεί, ικανοποιητικά, για τις αρµόδιες

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη 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.
Λουξεµβούργο, 26 Απριλίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
B. COWEN
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 829/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Απριλίου 2004
για τη σύναψη συµφωνίας υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών όσον αφορά την προσωρινή εφαρµογή των
τροποποιήσεων πρωτοκόλλου για καθορισµό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηµατικής αντισταθµίσεως που προβλέπονται στη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της
κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας-Μπισάου για την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Γουινέας-Μπισάου για την περίοδο από τις 16 Ιουνίου 2001 έως τις 15 Ιουνίου 2006, καθώς και στην απόφαση 2001/179/ΕΚ για τον καθορισµό των λεπτοµερειών χορήγησης στη Γουινέα-Μπισάου χρηµατοδοτικής στήριξης στον τοµέα της αλιείας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

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

Κοινότητας και της κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας-Μπισάου όσον αφορά την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της ΓουινέαςΜπισάου κατά την περίοδο από τις 16 Ιουνίου 2001 έως τις 15
Ιουνίου 2006, καθώς και στην απόφαση 2001/179/ΕΚ για τον
καθορισµό των λεπτοµερειών χορήγησης στην Γουινέα-Μπισάου
χρηµατοδοτικής στήριξης στον τοµέα της αλιείας εγκρίνεται εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Το κείµενο της συµφωνίας υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών επισυνάπτεται στον παρόντα κανονισµό.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Σύµφωνα µε τη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της
Γουινέας-Μπισάου για την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της
Γουινέας-Μπισάου (2), τα δύο µέρη συναντήθηκαν στο πλαίσιο µεικτής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 11 της
εν λόγω συµφωνίας. Στόχος της συνάντησης αυτής ήταν η
εξέταση του συνόλου των θεµάτων που αφορούν τη θέση σε
εφαρµογή του πρωτοκόλλου για τον καθορισµό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηµατικής αντισταθµίσεως που
προβλέπονται στη συµφωνία αλιείας, για την περίοδο από
την 16η Ιουνίου 2001 έως τις 15 Ιουνίου 2006 (3), καθώς
και της απόφασης 2001/179/ΕΚ (4), για καθορισµό των τροποποιήσεων ή συµπληρώσεων που πρέπει να εισαχθούν.
Μετά τη συνάντηση αυτή, µονογραφήθηκε στις 20 Μαΐου
2003 συµφωνία υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών για
καθορισµό των τεχνικών τροποποιήσεων καθώς και των τροποποιήσεων των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηµατικής
αντιστάθµισης που προβλέπονται στη συµφωνία αλιείας και
την απόφαση 2001/179/ΕΚ.
Η µέθοδος κατανοµής των αλιευτικών δυνατοτήτων µεταξύ
των κρατών µελών θα πρέπει να καθοριστεί µε βάση την
παραδοσιακή κατανοµή των αλιευτικών δυνατοτήτων στο
πλαίσιο της συµφωνίας αλιείας.
Είναι προς το συµφέρον της Κοινότητας να εγκρίνει την εν
λόγω συµφωνία υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών,

Άρθρο 2
1. Οι αλιευτικές δυνατότητες που καθορίζονται στη συµφωνία
αλιείας κατανέµονται µεταξύ των κρατών µελών ως εξής:
α) αλιεία γαρίδας:
— Ιταλία

1 776 ΚΟΧ

— Ισπανία

1 421 ΚΟΧ

— Πορτογαλία

1 066 ΚΟΧ

— Ελλάδα

137 ΚΟΧ.

β) αλιεία ιχθύων/κεφαλοπόδων:
— Ισπανία

3 143 ΚΟΧ

— Ιταλία

786 ΚΟΧ

— Ελλάδα

471 ΚΟΧ.

γ) θυνναλιευτικά µε γρίπο:
— Ισπανία

20 σκάφη

— Γαλλία

19 σκάφη

— Ιταλία

1 σκάφος.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η συµφωνία υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών για την προσωρινή
εφαρµογή των τροποποιήσεων του πρωτοκόλλου για τον καθορισµό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηµατικής αντιπαροχής
που προβλέπονται στην συµφωνία µεταξύ Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
(1) Γνώµη που δόθηκε την 1η Απριλίου 2004 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί
στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(2) ΕΕ L 226 της 29.8.1980, σ. 33.
(3) ΕΕ L 19 της 22.1.2002, σ. 35.
(4) ΕΕ L 66 της 8.3.2001, σ. 33.

δ) αλιευτικά µε καλάµια και µε παραγάδια επιφανείας:
— Ισπανία

21 σκάφη

— Γαλλία

5 σκάφη

— Πορτογαλία

4 σκάφη.

2. Εάν οι αιτήσεις αδειών των κρατών µελών που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 δεν εξαντλήσουν τις αλιευτικές δυνατότητες
που καθορίζονται στο πρωτόκολλο, η Επιτροπή µπορεί να λάβει
υπόψη τις αιτήσεις αδειών οποιουδήποτε άλλου κράτους µέλους.
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Άρθρο 3

Άρθρο 4

Τα κράτη µέλη, τα σκάφη των οποίων αλιεύουν στο πλαίσιο της
συµφωνίας αλιείας, οφείλουν να κοινοποιούν στην Επιτροπή τις
ποσότητες κάθε αποθέµατος που αλιεύονται στην αλιευτική ζώνη
της Γουινέας-Μπισάου σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 500/2001 της Επιτροπής, της 14ης Μαρτίου 2001, για
τη θέσπιση των λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2847/93 του Συµβουλίου σχετικά µε τον έλεγχο των
αλιευµάτων των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών στα ύδατα τρίτων
χωρών και στην ανοικτή θάλασσα (1).

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει τα πρόσωπα που είναι αρµόδια να υπογράψουν τη συµφωνία υπό µορφή
ανταλλαγής επιστολών δεσµεύοντας την Κοινότητα.
Άρθρο 5
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.
Λουξεµβούργο, 26 Απριλίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. WALSH

(1) ΕΕ L 73 της 15.3.2001, σ. 8.

29.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών για την προσωρινή εφαρµογή των τροποποιήσεων του πρωτοκόλλου
για τον καθορισµό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηµατικής αντισταθµίσεως που προβλέπονται
στη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας
της Γουινέας-Μπισάου όσον αφορά την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Γουινέας-Μπισάου, για την
περίοδο από τις 16 Ιουνίου 2001 έως τις 15 Ιουνίου 2006, καθώς και στην απόφαση 2001/179/ΕΚ για
τον καθορισµό των λεπτοµερειών χορήγησης στη Γουινέα-Μπισάου χρηµατοδοτικής στήριξης στον τοµέα
της αλιείας
A. Επιστολή της κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας-Μπισάου

Κύριε,
Αναφερόµενος στο πρωτόκολλο, το οποίο µονογραφήθηκε στις 30 Μαΐου 2001, για τον καθορισµό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηµατικής αντισταθµίσεως για την περίοδο από τις 16 Ιουνίου 2001 έως τις 15 Ιουνίου 2006, καθώς και στις λεπτοµέρειες εφαρµογής της απόφασης του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2001 (ΕΕ L 66 της 8.3.2001) και στα αποτελέσµατα της σύσκεψης της µεικτής επιτροπής από τις 19 έως τις 20
Μαΐου 2003, σας πληροφορώ ότι η κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας-Μπισάου είναι έτοιµη να εφαρµόσει
προσωρινώς τις ακόλουθες τροποποιήσεις στο πρωτόκολλο από τις 16 Ιουνίου 2003 εν αναµονή της έναρξης
ισχύος του σύµφωνα µε το άρθρο 9, υπό την προϋπόθεση ότι η Κοινότητα διατίθεται να πράξει το ίδιο:
1. Από τις 16 Ιουνίου 2004, και µέχρι τη λήξη ισχύος του πρωτοκόλλου, οι αλιευτικές δυνατότητες που συµφωνήθηκαν βάσει του άρθρου 4 της συµφωνίας ορίζονται κατ' έτος ως εξής:
α) µηχανότρατες — ψυγεία αλιείας γαρίδας: 4 400 κόροι ολικής χωρητικότητας (ΚΟΧ)·
β) µηχανότρατες — ψυγεία, σκάφη αλιείας ψαριών και κεφαλοπόδων: 4 400 κόροι ολικής χωρητικότητας
(ΚΟΧ)·
γ) θυνναλιευτικά — ψυγεία γρι-γρι: 40 σκάφη·
δ) θυνναλιευτικά µε καλάµια και παραγαδιάρικα επιφανείας: 30 σκάφη.
2. Κατά τη διάρκεια της περιόδου από τις 16 Ιουνίου 2003 έως τις 15 Ιουνίου 2004, τα δύο µέρη συµφωνούν
για τη δυνατότητα ανταλλαγής αλιευτικών δυνατοτήτων µεταξύ των δύο πρώτων κατηγοριών (µηχανότρατες
— ψυγεία αλιείας γαρίδας και µηχανότρατες — ψυγεία, σκάφη αλιείας ψαριών και κεφαλοπόδων) µε στόχο τη
διασφάλιση της αναγκαίας ευελιξίας για τη βελτίωση της χρήσης του αλιευτικού πρωτοκόλλου.
3. Από τις 16 Ιουνίου 2004, η χρηµατική αντιστάθµιση που προβλέπεται στο άρθρο 9 της συµφωνίας ορίζεται
ετησίως σε 7 260 000 ευρώ.
4. Οι δράσεις στήριξης στον τοµέα της αλιείας χρηµατοδοτούνται από τους δηµοσιονοµικούς πόρους που διατίθενται βάσει της απόφασης του Συµβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2001 (3 250 000 ευρώ). Η Επιτροπή θα
καταβάλει, µετά την αποδοχή της έκθεσης εκτέλεσης της πρώτης φάσης (ειδική δράση της 26ης Φεβρουαρίου
2001), και ως προκαταβολή για τη θέση σε εφαρµογή των δράσεων που έχουν προγραµµατιστεί από κοινού
τους εν λόγω δηµοσιονοµικούς πόρους µέχρι συνολικού ύψους 3 250 000 ευρώ. Οι µεταφορές αποφασίζονται κατόπιν συµφωνίας των µερών σύµφωνα µε τις κάτωθι λεπτοµέρειες.
5. Οι δράσεις στήριξης στον τοµέα της αλιείας που προβλέπεται στο αλιευτικό πρωτόκολλο (άρθρο 4) καθώς και
στην απόφαση της 26ης Φεβρουαρίου 2001 και οι σχετικοί δηµοσιονοµικοί πόροι αναπρογραµµατίζονται µε
βάση τις ακόλουθες αρχές:
α) χρηµατοδότηση επιστηµονικού ή τεχνικού προγράµµατος της Γουινέας, το οποίο προορίζεται να βελτιώσει
τις πληροφορίες για τους αλιευτικούς πόρους και την παρακολούθηση της εξέλιξης της κατάστασης των
πόρων στην αλιευτική ζώνη της Γουινέας-Μπισάου, καθώς και τη λειτουργία του εργαστηρίου εφαρµοσµένης έρευνας για την αλιεία, ιδίως όσον αφορά τη βελτίωση των υγειονοµικών συνθηκών στον τοµέα
της αλιείας·
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β) θεσµική στήριξη στο αρµόδιο για την αλιεία Υπουργείο, συµπεριλαµβανοµένης της τεχνικής συνδροµής µε
στόχο τη θέση σε εφαρµογή και τη συνέχιση των προαναφερόµενων δράσεων, καθώς και τη χρηµατοδότηση
υποτροφιών για σπουδές και πρακτική κατάρτιση στους διάφορους επιστηµονικούς, τεχνικούς και οικονοµικούς κλάδους που αφορούν την αλιεία. Οι υποτροφίες αυτές µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν σε όλα
τα κράτη που συνδέονται µε την Κοινότητα µε συµφωνίες συνεργασίας. Μέρος του ποσού αυτού µπορεί να
µετατραπεί, κατόπιν αιτήσεως των αρχών της Γουινέας-Μπισάου, για την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής
σε διεθνείς συσκέψεις ή πρακτικής εξάσκησης στον τοµέα της αλιείας καθώς και για τη διοργάνωση σεµιναρίων στον τοµέα της αλιείας στη Γουινέα-Μπισάου·
γ) στήριξη των επενδύσεων στον τοµέα της αλιείας περιορισµένης κλίµακας·
δ) εποπτεία αλιευµάτων (αγορά εξοπλισµού, δαπάνες εποπτείας, τεχνική συνδροµή, µίσθωση εξοπλισµού και
ανάθεση δράσεων στον τοµέα της εποπτείας µε άλλες χώρες ή οργανώσεις της περιοχής ή/και την Ευρωπαϊκή Ένωση), συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας ανάληψης της θέσης σε εφαρµογή ενός συστήµατος
παρακολούθησης των αλιευτικών σκαφών µέσω δορυφόρου (ΣΠΣ).
Ο τεχνικός και δηµοσιονοµικός προγραµµατισµός των δράσεων αυτών θα πραγµατοποιηθεί κατόπιν κοινής
συµφωνίας µεταξύ της κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας-Μπισάου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε
ετήσιες φάσεις πριν από τις ακόλουθες ηµεροµηνίες: 16 Ιουνίου 2004 και 16 Ιουνίου 2005. Οι σχετικές
πληρωµές θα πραγµατοποιηθούν υπό τον όρο της υποβολής από την κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας-Μπισάου λεπτοµερούς έκθεσης εκτέλεσης και της αποδοχής της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
6. Επίσης, η ∆ηµοκρατία της Γουινέας-Μπισάου αναλαµβάνει να επανεξετάσει το σύνολο των ισχυουσών συµφωνιών (διµερών ή/και ιδιωτικών) εκτός εκείνων µε τα µέλη της Οικονοµικής Κοινότητας ∆υτικοαφρικανικών
Κρατών (ECOWAS) µε στόχο:
— τη µείωση της αλιευτικής προσπάθειας για τα τµήµατα τα οποία υφίστανται υπερεκµετάλλευση, ιδίως εκείνου της αλιείας γαρίδας,
— τη διασφάλιση της τήρησης των διατάξεων του άρθρου 3 του πρωτοκόλλου το οποίο προβλέπει ότι τα
δύο µέρη αναλαµβάνουν να προωθήσουν την υπεύθυνη αλιεία στα ύδατα της Γουινέας-Μπισάου µε βάση
την αποφυγή των διακρίσεων µεταξύ των διαφόρων στόλων που αλιεύουν στα ύδατα αυτά,
— το πάγωµα νέων διµερών και ιδιωτικών συµφωνιών όσον αφορά τις ρυθµίσεις σχετικά µε την αλιεία που
προβλέπονται µε τη συµφωνία µεταξύ της ΕΚ και της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας-Μπισάου µέχρι την
επίτευξη συµφωνίας µεταξύ των µερών.
Η αναθεώρηση των αλιευτικών συµφωνιών και η αναδιαπραγµάτευσή τους µε στόχο τη ευθυγράµµιση της
χρηµατικής αντισταθµίσεως µε την προβλεποµένη στη συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή η καταγγελία
τους πρέπει να υλοποιηθεί πριν από τις 16 Ιουνίου 2004.
Η µη τήρηση των δεσµεύσεων αυτών δίνει αυτοµάτως το δικαίωµα στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος να καταγγείλει τη συµφωνία και να ακυρώσει τις όποιες χρηµατικές µεταφορές από την ηµεροµηνία της καταγγελίας.
7. Επιπροσθέτως και ενόψει της υλοποίησης των δράσεων στήριξης που προβλέπονται στο πλαίσιο της πρώτης
φάσης της απόφασης της 26ης Φεβρουαρίου 2001, η κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας-Μπισάου
µεταφέρει αµετακλήτως, πριν από τις 15 Οκτωβρίου 2003, σε κοινό λογαριασµό τον οποίο διαχειρίζεται το
Υπουργείο Αλιείας και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Μπισάου τα υπόλοιπα ποσά για την
δηµοσιονοµική εκτέλεση της πρώτης φάσης της απόφασης του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2001
(1 782 655 ευρώ).
Οι µελλοντικές µεταφορές σχετικά µε τις δράσεις στήριξης στον τοµέα της αλιείας θα πραγµατοποιηθούν από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατευθείαν στον λογαριασµό αυτό.
8. Η δεύτερη παράγραφος του σηµείου 5.3 του παραρτήµατος του αλιευτικού πρωτοκόλλου τροποποιείται µε
την προσθήκη της ακόλουθης φράσης:
«Εάν η αλιευτική περίοδος δεν υπερβαίνει τον 1 µήνα, η συνεισφορά των εφοπλιστών περιορίζεται στην καταβολή µισθού ενός µηνός (400 ευρώ).»
Θα σας παρακαλούσα να επιβεβαιώσετε τη συµφωνία της Κοινότητας σχετικά µε την εν λόγω προσωρινή εφαρµογή.
Με εξαιρετική εκτίµηση,
Για την κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας-Μπισάου
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B. Επιστολή της Κοινότητας

Κύριε,
Έχω την τιµή να σας γνωρίσω ότι έλαβα την επιστολή σας µε σηµερινή ηµεροµηνία, η οποία έχει ως εξής:
«Αναφερόµενος στο πρωτόκολλο, το οποίο µονογραφήθηκε στις 30 Μαΐου 2001, για τον καθορισµό των
αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηµατικής αντισταθµίσεως για την περίοδο από τις 16 Ιουνίου 2001 έως
τις 15 Ιουνίου 2006, καθώς και στις λεπτοµέρειες εφαρµογής της απόφασης του Συµβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2001 (ΕΕ L 66 της 8.3.2001) και στα αποτελέσµατα της σύσκεψης της µεικτής επιτροπής από
τις 19 έως τις 20 Μαΐου 2003, σας πληροφορώ ότι η κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας-Μπισάου
είναι έτοιµη να εφαρµόσει προσωρινώς τις ακόλουθες τροποποιήσεις στο πρωτόκολλο από τις 16 Ιουνίου
2003 εν αναµονή της έναρξης ισχύος του σύµφωνα µε το άρθρο 9, υπό την προϋπόθεση ότι η Κοινότητα
διατίθεται να πράξει το ίδιο:
1. Από τις 16 Ιουνίου 2004, και µέχρι τη λήξη ισχύος του πρωτοκόλλου, οι αλιευτικές δυνατότητες που
συµφωνήθηκαν βάσει του άρθρου 4 της συµφωνίας ορίζονται κατ' έτος ως εξής:
α) µηχανότρατες — ψυγεία αλιείας γαρίδας: 4 400 κόροι ολικής χωρητικότητας (ΚΟΧ)·
β) µηχανότρατες — ψυγεία, σκάφη αλιείας ψαριών και κεφαλοπόδων: 4 400 κόροι ολικής χωρητικότητας
(ΚΟΧ)·
γ) θυνναλιευτικά — ψυγεία γρι-γρι: 40 σκάφη·
δ) θυνναλιευτικά µε καλάµια και παραγαδιάρικα επιφανείας: 30 σκάφη.
2. Κατά τη διάρκεια της περιόδου από τις 16 Ιουνίου 2003 έως τις 15 Ιουνίου 2004, τα δύο µέρη συµφωνούν για τη δυνατότητα ανταλλαγής αλιευτικών δυνατοτήτων µεταξύ των δύο πρώτων κατηγοριών (µηχανότρατες — ψυγεία αλιείας γαρίδας και µηχανότρατες — ψυγεία, σκάφη αλιείας ψαριών και κεφαλοπόδων) µε στόχο τη διασφάλιση της αναγκαίας ευελιξίας για τη βελτίωση της χρήσης του αλιευτικού πρωτοκόλλου.
3. Από τις 16 Ιουνίου 2004, η χρηµατική αντιστάθµιση που προβλέπεται στο άρθρο 9 της συµφωνίας ορίζεται ετησίως σε 7 260 000 ευρώ.
4. Οι δράσεις στήριξης στον τοµέα της αλιείας χρηµατοδοτούνται από τους δηµοσιονοµικούς πόρους που
διατίθενται βάσει της απόφασης του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2001 (3 250 000 ευρώ). Η
Επιτροπή θα καταβάλει, µετά την αποδοχή της έκθεσης εκτέλεσης της πρώτης φάσης (ειδική δράση της
26ης Φεβρουαρίου 2001), και ως προκαταβολή για τη θέση σε εφαρµογή των δράσεων που έχουν προγραµµατιστεί από κοινού τους εν λόγω δηµοσιονοµικούς πόρους µέχρι συνολικού ύψους 3 250 000
ευρώ. Οι µεταφορές αποφασίζονται κατόπιν συµφωνίας των µερών σύµφωνα µε τις κάτωθι λεπτοµέρειες.
5. Οι δράσεις στήριξης στον τοµέα της αλιείας που προβλέπεται στο αλιευτικό πρωτόκολλο (άρθρο 4) καθώς
και στην απόφαση της 26ης Φεβρουαρίου 2001 και οι σχετικοί δηµοσιονοµικοί πόροι αναπρογραµµατίζονται µε βάση τις εξής αρχές:
α) χρηµατοδότηση επιστηµονικού ή τεχνικού προγράµµατος της Γουινέας, το οποίο προορίζεται να
βελτιώσει τις πληροφορίες για τους αλιευτικούς πόρους και την παρακολούθηση της εξέλιξης της
κατάστασης των πόρων στην αλιευτική ζώνη της Γουινέας-Μπισάου, καθώς και τη λειτουργία του
εργαστηρίου εφαρµοσµένης έρευνας για την αλιεία, ιδίως όσον αφορά τη βελτίωση των υγειονοµικών
συνθηκών στον τοµέα της αλιείας·
β) θεσµική στήριξη στο αρµόδιο για την αλιεία Υπουργείο, συµπεριλαµβανοµένης της τεχνικής συνδροµής
µε στόχο τη θέση σε εφαρµογή και τη συνέχιση των προαναφερόµενων δράσεων, καθώς και τη χρηµατοδότηση υποτροφιών για σπουδές και πρακτική κατάρτιση στους διάφορους επιστηµονικούς, τεχνικούς και οικονοµικούς κλάδους που αφορούν την αλιεία. Οι υποτροφίες αυτές µπορούν επίσης να
χρησιµοποιηθούν σε όλα τα κράτη που συνδέονται µε την Κοινότητα µε συµφωνίες συνεργασίας.
Μέρος του ποσού αυτού µπορεί να µετατραπεί, κατόπιν αιτήσεως των αρχών της Γουινέας-Μπισάου,
για την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής σε διεθνείς συσκέψεις ή πρακτικής εξάσκησης στον τοµέα της
αλιείας καθώς και για τη διοργάνωση σεµιναρίων στον τοµέα της αλιείας στη Γουινέα-Μπισάου·
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γ) στήριξη των επενδύσεων στον τοµέα της αλιείας περιορισµένης κλίµακας·
δ) εποπτεία αλιευµάτων (αγορά εξοπλισµού, δαπάνες εποπτείας, τεχνική συνδροµή, µίσθωση εξοπλισµού
και ανάθεση δράσεων στον τοµέα της εποπτείας µε άλλες χώρες ή οργανώσεις της περιοχής ή/και την
Ευρωπαϊκή Ένωση), συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας ανάληψης της θέσης σε εφαρµογή ενός
συστήµατος παρακολούθησης των αλιευτικών σκαφών µέσω δορυφόρου (ΣΠΣ).
Ο τεχνικός και δηµοσιονοµικός προγραµµατισµός των δράσεων αυτών θα πραγµατοποιηθεί κατόπιν κοινής
συµφωνίας µεταξύ της κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας-Μπισάου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
σε ετήσιες φάσεις πριν από τις ακόλουθες ηµεροµηνίες: 16 Ιουνίου 2004 και 16 Ιουνίου 2005. Οι σχετικές πληρωµές θα πραγµατοποιηθούν υπό τον όρο της υποβολής από την κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας
της Γουινέας-Μπισάου λεπτοµερούς έκθεσης εκτέλεσης και της αποδοχής της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
6. Επίσης, η ∆ηµοκρατία της Γουινέας-Μπισάου αναλαµβάνει να επανεξετάσει το σύνολο των ισχυουσών συµφωνιών (διµερών ή/και ιδιωτικών) εκτός εκείνων µε τα µέλη της Οικονοµικής Κοινότητας ∆υτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS) µε στόχο:
— τη µείωση της αλιευτικής προσπάθειας για τα τµήµατα τα οποία υφίστανται υπερεκµετάλλευση, ιδίως
εκείνου της αλιείας γαρίδας,
— τη διασφάλιση της τήρησης των διατάξεων του άρθρου 3 του πρωτοκόλλου το οποίο προβλέπει ότι
τα δύο µέρη αναλαµβάνουν να προωθήσουν την υπεύθυνη αλιεία στα ύδατα της Γουινέας-Μπισάου µε
βάση την αποφυγή των διακρίσεων µεταξύ των διαφόρων στόλων που αλιεύουν στα ύδατα αυτά,
— το πάγωµα νέων διµερών και ιδιωτικών συµφωνιών όσον αφορά τις ρυθµίσεις σχετικά µε την αλιεία
που προβλέπονται µε τη συµφωνία µεταξύ της ΕΚ και της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας-Μπισάου µέχρι
την επίτευξη συµφωνίας µεταξύ των µερών.
Η αναθεώρηση των αλιευτικών συµφωνιών και η αναδιαπραγµάτευσή τους µε στόχο τη ευθυγράµµιση της
χρηµατικής αντισταθµίσεως µε την προβλεποµένη στη συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή η καταγγελία τους πρέπει να υλοποιηθεί πριν από τις 16 Ιουνίου 2004.
Η µη τήρηση των δεσµεύσεων αυτών δίνει αυτοµάτως το δικαίωµα στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος να
καταγγείλει τη συµφωνία και να ακυρώσει τις όποιες χρηµατικές µεταφορές από την ηµεροµηνία της
καταγγελίας.
7. Επιπροσθέτως και ενόψει της υλοποίησης των δράσεων στήριξης που προβλέπονται στο πλαίσιο της
πρώτης φάσης της απόφασης της 26ης Φεβρουαρίου 2001, η κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας της ΓουινέαςΜπισάου µεταφέρει αµετακλήτως, πριν από τις 15 Οκτωβρίου 2003, σε κοινό λογαριασµό τον οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο Αλιείας και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Μπισάου τα υπόλοιπα ποσά για την δηµοσιονοµική εκτέλεση της πρώτης φάσης της απόφασης του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2001 (1 782 655 ευρώ).
Οι µελλοντικές µεταφορές σχετικά µε τις δράσεις στήριξης στον τοµέα της αλιείας θα πραγµατοποιηθούν
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατευθείαν στον λογαριασµό αυτό.
8. Η δεύτερη παράγραφος του σηµείου 5.3 του παραρτήµατος του αλιευτικού πρωτοκόλλου τροποποιείται
µε την προσθήκη της ακόλουθης φράσης:
“Εάν η αλιευτική περίοδος δεν υπερβαίνει τον 1 µήνα, η συνεισφορά των εφοπλιστών περιορίζεται στην
καταβολή µισθού ενός µηνός (400 ευρώ).”
Θα σας παρακαλούσα να επιβεβαιώσετε τη συµφωνία της Κοινότητας σχετικά µε την εν λόγω προσωρινή
εφαρµογή.»
Έχω την τιµή να σας επιβεβαιώσω την συµφωνία της Κοινότητας σχετικά µε την εν λόγω προσωρινή εφαρµογή.
Με εξαιρετική εκτίµηση,
Εξ ονόµατος του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

29.4.2004

29.4.2004
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 830/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Απριλίου 2004
για τη σύναψη του πρωτοκόλλου που καθορίζει, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2004 έως τις
31 ∆εκεµβρίου 2008, τις αλιευτικές δυνατότητες και το χρηµατικό αντιστάθµισµα που προβλέπονται
στη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της κυβέρνησηςτης ∆ηµοκρατίας
της Γουινέας για την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Γουινέας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

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

(2)

(3)

(4)

Άρθρο 2
1. Οι καθοριζόµενες στο πρωτόκολλο αλιευτικές δυνατότητες
κατανέµονται µεταξύ των κρατών µελών ως εξής:
α) αλιεία γαρίδας:
— Iσπανία: 1 050 ΚΟΧ
— Πορτογαλία: 300 ΚΟΧ

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το κείµενο του πρωτοκόλλου επισυνάπτεται στον παρόντα κανονισµό (3).

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 δεύτερο εδάφιο της συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της
κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας σχετικά µε την
αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Γουινέας (2) («συµφωνία»),
τα δύο µέρη προέβησαν σε διαπραγµατεύσεις για τον καθορισµό των τροποποιήσεων ή συµπληρώσεων που πρέπει να
συµπεριληφθούν στην εν λόγω συµφωνία κατά τη λήξη της
περιόδου εφαρµογής του συνηµµένου στη συµφωνία πρωτοκόλλου.
Μετά το πέρας των διαπραγµατεύσεων αυτών, στις 27 Ιουνίου 2003 µονογραφήθηκε νέο πρωτόκολλο για τον καθορισµό των αλιευτικών δυνατοτήτων και του χρηµατικού αντισταθµίσµατος που προβλέπονται στη συµφωνία για την
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2004 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2008.
Θα πρέπει να καθορισθεί η µέθοδος κατανοµής των αλιευτικών δυνατοτήτων µεταξύ των κρατών µελών µε βάση την
παραδοσιακή κατανοµή των αλιευτικών δυνατοτήτων στο
πλαίσιο της συµφωνίας.
Είναι προς το συµφέρον της Κοινότητας να εγκριθεί το εν
λόγω πρωτόκολλο,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το πρωτόκολλο µε το οποίο καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες και του χρηµατικού αντισταθµίσµατος που προβλέπονται στη
συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της
κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας για την αλιεία στα
ανοικτά των ακτών της Γουινέας και για την περίοδο από την 1η
Ιανουαρίου 2004 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2008, εγκρίνεται εξ ονόµατος της Κοινότητας.
(1) Γνώµη που διατυπώθηκε την 1η Απριλίου 2004 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(2) ΕΕ L 111 της 27.4.1983, σ. 1.

— Ελλάδα: 150 ΚΟΧ·
β) θυνναλιευτικά γρι-γρι:
— Γαλλία: 17 σκάφη
— Ισπανία: 17 σκάφη·
γ) θυνναλιευτικά µε καλάµι:
— Γαλλία: 7 σκάφη
— Ισπανία: 7 σκάφη·
δ) παραγαδιάρικα επιφανείας:
— Ισπανία: 8
— Πορτογαλία: 1.
2. Οι καθοριζόµενες στο πρωτόκολλο αλιευτικές δυνατότητες
για την αλιεία ιχθύων και κεφαλόποδων για το 2004 κατανέµονται
µεταξύ των κρατών µελών ως εξής:
— Ισπανία: 844 ΚΟΧ
— Ιταλία: 750 ΚΟΧ
— Ελλάδα: 906 ΚΟΧ.
3. Εάν από το 2005 οι αλιευτικές δυνατότητες αυξηθούν σε
σχέση µε το 2004 σύµφωνα µε το άρθρο 1 του πρωτοκόλλου, οι
αυξήσεις αυτές θα κατανεµηθούν κατ αναλογία των αλιευτικών
δυνατοτήτων για το 2004 που αναφέρονται ανωτέρω.
4. Εάν οι αιτήσεις αδειών των εν λόγω κρατών µελών δεν
εξαντλήσουν τις αλιευτικές δυνατότητες που καθορίζονται στο πρωτόκολλο, η Επιτροπή µπορεί να λάβει υπόψη τις αιτήσεις αδειών
οποιουδήποτε άλλου κράτους µέλους.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(3) ΕΕ L 99 της 3.4.2004, σ. 12.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Λουξεµβούργο, 26 Απριλίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. WALSH

29.4.2004

29.4.2004
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 831/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Απριλίου 2004
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 973/2001 που προβλέπει τεχνικά µέτρα διατήρησης για
ορισµένα αποθέµατα άκρως µεταναστευτικών ειδών
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 37,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

2.
Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν το πρόγραµµά τους στη
µόνιµη επιτροπή έρευνας και στατιστικών προκειµένου να επικυρωθεί, και αντίγραφο αυτού στην Επιτροπή.
3.
Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, πριν από την
1η Ιουλίου κάθε έτους, έκθεση για τα πορίσµατα των προγραµµάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τα οποία
εφαρµόσθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούµενου έτους.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η διεθνής επιτροπή για τη διατήρηση των τονοειδών του
Ατλαντικού («∆Ε∆ΤΑ») και η επιτροπή διαχείρισης της
αλιείας τόvoυ τoυ Iνδικoύ Ωκεανoύ («IOTC») θέσπισαν
πολλές συστάσεις στον τοµέα των τεχνικών µέτρων, οι
οποίες ενσωµατώθηκαν στο κοινοτικό δίκαιο µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 973/2001 του Συµβουλίου, της 14ης Μαΐου
2001, που προβλέπει τεχνικά µέτρα διατήρησης για
ορισµένα αποθέµατα άκρως µεταναστευτικών ειδών (2).
Το 2001, κατά την 17η τακτική σύσκεψή της, και το 2002,
κατά την 13η έκτακτη σύσκεψή της, η ∆Ε∆ΤΑ συνέστησε
ορισµένα νέα τεχνικά µέτρα για ορισµένα αποθέµατα άκρως
µεταναστευτικών ειδών στον Ατλαντικό και στη Μεσόγειο.
∆εδοµένου ότι οι συστάσεις αυτές είναι δεσµευτικές για την
Κοινότητα, θα πρέπει να τεθούν σε εφαρµογή.
Κατά συνέπεια, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως ο
κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 973/2001,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 973/2001 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 3 παράγραφος 4 διαγράφεται η φράση «Μέχρι τις
31 ∆εκεµβρίου 2002».
2. Στο άρθρο 5 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«1. H αλιεία τόνου (thunnus thynnus) µε κυκλωτικά δίχτυα
απαγορεύεται στη Μεσόγειο Θάλασσα από τις 16 Ιουλίου έως
τις 15 Αυγούστου κάθε έτους.»
3. Προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα:
«Άρθρο 5α
1.
Κάθε έτος, τα κράτη µέλη καταρτίζουν πρόγραµµα δειγµατοληψίας για τον προσδιορισµό των αριθµών των αλιευόµενων ατόµων κάθε κατηγορίας µεγέθους τόνου (thunnus thynnus), µεταξύ άλλων µε την παρουσία επιστηµονικών παρατηρητών επί των σκαφών ή στους τόπους ιχθυοκαλλιέργειας.
(1) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2004 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(2) ΕΕ L 137 της 19.5.2001, σ. 1.

Άρθρο 5β
1.
Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν, κατά τα έτη 2003 και 2004,
σχέδιο ώστε να µειωθούν τα αλιεύµατά τους ιχθυδίων τόνου
(thunnus thynnus) στη Μεσόγειο Θάλασσα και να διασφαλισθεί
η τήρηση του ελάχιστου µεγέθους που ισχύει για τον τόνο
(thunnus thynnus), όπως προβλέπεται στο άρθρο 6.
2.
Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν, κατά τα έτη 2003 και 2004,
επιστηµονικό πρόγραµµα ώστε να εντοπισθούν οι διάφοροι τρόποι αλιείας τόνου (thunnus thynnus), καθώς και η κατά µέγεθος σύνθεση των αντίστοιχων αλιευµάτων τους. Περιλαµβάνονται στις εκτιµήσεις τους τα διαθέσιµα ιστορικά δεδοµένα.
3.
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, πριν από τις
15 Σεπτεµβρίου κάθε έτους, τα µέτρα τα οποία έχουν λάβει
σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, καθώς και τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης του ειδικού σχεδίου.»
4. Στο άρθρο 7 παράγραφος 1 το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείµενο:
«Το προηγούµενο εδάφιο δεν εφαρµόζεται στα είδη που απαριθµούνται στο παράρτηµα IV, τα οποία έχουν αλιευθεί παρεµπιπτόντως και εντός ορίου ίσου προς το 15 % του αριθµού ατόµων των ποσοτήτων που εκφορτώθηκαν. Στην περίπτωση του
τόνου (thunnus thynnus), το εν λόγω όριο ανοχής καθορίζεται
στο 10 % του αριθµού ιχθύων ανά εκφόρτωση συνολικών
αλιευµάτων τόνου (thunnus thynnus) ή στο ισοδύναµό του σε
ποσοστό κατά βάρος.»
5. Στο άρθρο 9 διαγράφονται οι παράγραφοι 5 και 6.
6. Στο άρθρο 10 η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«5. Κάθε κράτος µέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή, πριν από
τις 15 Μαΐου κάθε έτους, τον κατάλογο των σκαφών που
φέρουν τη σηµαία του, τα οποία αλιεύουν µακρύπτερο τόνο στο
Βόρειο Ατλαντικό. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές
στη γραµµατεία της ∆Ε∆ΤΑ έως τις 31 Μαΐου κάθε έτους.»

L 127/34

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7. Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 12α
1.
Τα κράτη µέλη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, προκειµένου να ενθαρρύνουν την επαναφορά στη θάλασσα ζωντανών των
καρχαριών που αγρεύονται παρεµπιπτόντως, ιδίως των καρχαριών νεαρής ηλικίας.

29.4.2004

2.
Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν τη µείωση των απορρίψεων
καρχαριών.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη 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.
Λουξεµβούργο, 26 Απριλίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. WALSH
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 832/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Απριλίου 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 29 Απριλίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 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 28ης Απριλίου 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

120,2
75,8
120,5
105,5

0707 00 05

052
096
999

124,9
84,2
104,6

0709 90 70

052
204
999

108,4
66,7
87,6

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
400
600
624
999

32,8
38,7
102,8
40,2
44,8
30,7
59,9
50,0

0805 50 10

528
999

68,5
68,5

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

86,1
139,9
107,5
68,0
71,1
68,3
77,2
97,4
102,4
90,9

0808 20 50

388
512
524
528
720
804
999

82,7
73,2
83,4
75,3
39,9
119,3
79,0

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».

29.4.2004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 127/37

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 833/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Μαρτίου 2004
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 449/2000 της Επιτροπής για την επιβολή προσωρινού
δασµού αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές εξαρτηµάτων σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο, καταγωγής
Βραζιλίας, Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, Ιαπωνίας, Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας, ∆ηµοκρατίας της Κορέας
και Ταϊλάνδης και για την αποδοχή των αναλήψεων υποχρεώσεων που πρότεινε ένας παραγωγός-εξαγωγέας στην Τσεχική ∆ηµοκρατία
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Β. ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Υποχρεώσεις των εταιρειών που δεσµεύονται µε
ανάληψη υποχρέωσης

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, για την άµυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ εκ µέρους χωρών µη µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1), και ιδίως τα άρθρα 8 και 9,

(5)

Η ανάληψη υποχρέωσης που προτάθηκε στην παρούσα υπόθεση υποχρεώνει την ενδιαφερόµενη εταιρεία, µεταξύ άλλων,
να εξάγει το υπό εξέταση προϊόν στην Κοινότητα σε
ορισµένα ελάχιστα επίπεδα τιµών (ΕΕΤ), τα οποία καθορίζονται στην ανάληψη υποχρέωσης, ή πάνω απ' αυτά. Η εταιρεία αναλαµβάνει επίσης να µην καταστρατηγήσει την
ανάληψη υποχρέωσης συνάπτοντας, µε κάποιο άλλο µέρος,
συµψηφιστικούς διακανονισµούς που της επιτρέπουν να
εφαρµόσει έναντι του πρώτου ανεξάρτητου πελάτη στην Κοινότητα καθαρή τιµή χαµηλότερη από τα ελάχιστα επίπεδα
τιµών.

(6)

Επιπλέον, για να επιτραπεί αποτελεσµατικός έλεγχος της
ανάληψης υποχρέωσης, η εταιρεία Moravske υποχρεούται
να αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τριµηνιαία έκθεση
όλων των εξαγωγικών πωλήσεων του υπό εξέταση προϊόντος
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Οι εκθέσεις αυτές πρέπει να
περιέχουν λεπτοµέρειες για όλα τα τιµολόγια, που εκδίδονται κατά την περίοδο διενέργειας των πωλήσεων, οι οποίες
πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τους όρους της ανάληψης
υποχρέωσης για την οποία έχει ζητηθεί απαλλαγή από τους
δασµούς αντιντάµπινγκ. Τα στοιχεία που υποβάλλονται στις
εν λόγω εκθέσεις πωλήσεων πρέπει να είναι πλήρη και
ακριβή ως προς όλα τα σηµεία.

(7)

Για να διασφαλιστεί η τήρηση της ανάληψης υποχρέωσης, η
Moravske δέχθηκε επίσης να πραγµατοποιηθούν στις εγκαταστάσεις της επιτόπιες επαληθεύσεις για να διασφαλιστεί η
ακρίβεια και η ορθότητα των στοιχείων που κοινοποιήθηκαν
στις εν λόγω τριµηνιαίες εκθέσεις. Εν προκειµένω, το
Σεπτέµβριο του 2003 πραγµατοποιήθηκε επιτόπια επαλήθευση στις εγκαταστάσεις της Moravske στην Τσεχική
∆ηµοκρατία.

κατόπιν διαβουλεύσεων µε τη συµβουλευτική επιτροπή,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Α. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
(1)

Στις 29 Μαΐου 1999, µε ανακοίνωση που δηµοσιεύθηκε
στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η
Επιτροπή ανήγγειλε την έναρξη διαδικασίας αντιντάµπινγκ (2)
σχετικά µε τις εισαγωγές στην Κοινότητα εξαρτηµάτων
σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο (εφεξής «το υπό εξέταση
προϊόν»), καταγωγής Βραζιλίας, Κροατίας, Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας,
Ιαπωνίας, Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας, ∆ηµοκρατίας της
Κορέας και Ταϊλάνδης.

(2)

Η διαδικασία αυτή οδήγησε, το Φεβρουάριο του 2000, στην
επιβολή, µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 449/2000 της Επιτροπής (3), προσωρινού δασµού αντιντάµπινγκ κατά της Βραζιλίας, της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Ιαπωνίας, της Λαϊκής
∆ηµοκρατίας της Κίνας, της ∆ηµοκρατίας της Κορέας και
της Ταϊλάνδης για την εξάλειψη των ζηµιογόνων επιπτώσεων
του ντάµπινγκ.

(3)

Με τον ίδιο κανονισµό, η Επιτροπή αποδέχθηκε ανάληψη
υποχρέωσης της εταιρείας Moravske Zelezárny a.s. (εφεξής
«Moravske»), παραγωγού-εξαγωγέα της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που καθορίζονται
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 449/2000, οι εισαγωγές του υπό
εξέταση προϊόντος στην Κοινότητα από την εταιρεία αυτή
απαλλάχθηκαν από τον εν λόγω προσωρινό δασµό αντιντάµπινγκ, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 1 του ίδιου
κανονισµού.

(4)

Εν συνεχεία, µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1784/2000 του
Συµβουλίου (4), επιβλήθηκαν οριστικοί δασµοί κατά της
Βραζιλίας, της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Ιαπωνίας, της
Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας, της ∆ηµοκρατίας της
Κορέας και της Ταϊλάνδης. Ο κανονισµός αυτός, µε την
επιφύλαξη ορισµένων όρων, χορηγούσε επίσης απαλλαγή
από τους οριστικούς δασµούς αντιντάµπινγκ στη Moravske,
της οποίας είχε ήδη γίνει οριστικά αποδεκτή ανάληψη υποχρέωσης κατά το προσωρινό στάδιο της διαδικασίας.

(1) ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 461/2004 (ΕΕ L 77 της 13.3.2004, σ.
12).
(2) ΕΕ C 151 της 29.5.1999, σ. 21.
(3) ΕΕ L 55 της 29.2.2000, σ. 3.
(4) ΕΕ L 208 της 18.8.2000, σ. 8.

2. Αποτελέσµατα της επιτόπιας επαλήθευσης
(8)

Κατά την επιτόπια επαλήθευση στις εγκαταστάσεις της
Moravske, όπως διαπιστώθηκε από τα τιµολόγια εξαγωγής
και τις εκθέσεις πωλήσεων που αφορά η ανάληψη υποχρέωσης, οι πωλήσεις ορισµένων τύπων του υπό εξέταση
προϊόντος σε συγκεκριµένο πελάτη της Κοινότητας είχαν
πραγµατοποιηθεί σε τιµές σύµφωνες µε τα ελάχιστα επίπεδα
τιµών, ενώ οι πωλήσεις στον ίδιο πελάτη των προϊόντων που
δεν υπόκεινται στα µέτρα αντιντάµπινγκ είχαν πραγµατοποιηθεί σε επίπεδα τιµών σηµαντικά χαµηλότερα από τις

L 127/38

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

µέσες τιµές πώλησης που εφάρµοσε η Moravske για τα
τελευταία αυτά προϊόντα κατά τις πωλήσεις σε άλλους
πελάτες στην Κοινότητα. Τα εµπορεύµατα που υπόκεινται
στην ανάληψη υποχρέωσης µεταπωλήθηκαν εν συνεχεία από
τον αγοραστή στην Κοινότητα σε δεύτερη εταιρεία σε άλλο
κράτος µέλος.
(9)

Κατά την επιτόπια επαλήθευση αναφέρθηκε ότι το επίπεδο
των ΕΕΤ δεν επέτρεπε στη Moravske να είναι ανταγωνιστική
για ορισµένα µοντέλα εξαρτηµάτων στο δεύτερο κράτος
µέλος. Η Moravske παραδέχθηκε την ύπαρξη συστήµατος
διασταυρούµενου συµψηφισµού µεταξύ των προϊόντων που
υπόκεινται στην ανάληψη υποχρέωσης και των προϊόντων
που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των µέτρων
αντιντάµπινγκ, γεγονός που επέτρεπε στη Moravske να
πωλεί τα µοντέλα αυτά σε καθαρές τιµές (δηλαδή συµψηφισµένες) που ήταν χαµηλότερες από τα ΕΕΤ. Οι πωλήσεις
αυτές της Moravske δεν ήταν εποµένως σύµφωνες µε τους
όρους της ανάληψης υποχρέωσης.

(10)

Όταν ενηµερώθηκε για την επιτόπια επαλήθευση, η εταιρεία
έλεγξε τις τριµηνιαίες εκθέσεις πωλήσεων της ανάληψης
υποχρέωσης που είχαν υποβληθεί προηγουµένως στην Επιτροπή. Λίγο πριν από την επιτόπια επαλήθευση, η εταιρεία
κοινοποίησε στην Επιτροπή ότι, όπως διαπίστωσε, έντεκα
τιµολόγια που αφορούν τις πωλήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στην Κοινότητα σύµφωνα µε τους όρους της ανάληψης
υποχρέωσης είχαν παραλειφθεί από τις τριµηνιαίες εκθέσεις
πωλήσεων. Υποστηρίχθηκε ότι τα λάθη οφείλονταν στο λογιστικό λογισµικό της εταιρείας. Επιπλέον, µε βάση τα στοιχεία που ελήφθησαν από κοινοτική τελωνειακή αρχή, η Επιτροπή διαπίστωσε, κατά την επιτόπια επαλήθευση, ότι ένα
άλλο τιµολόγιο σχετικά µε τις πωλήσεις στην Κοινότητα δεν
είχε συµπεριληφθεί στη σχετική τριµηνιαία έκθεση των πωλήσεων που αφορά η ανάληψη υποχρέωσης. Όπως διαπιστώθηκε, το εν λόγω τιµολόγιο είχε παραλειφθεί λόγω της
εσφαλµένης κωδικοποίησης της χώρας προορισµού του
τιµολογίου αυτού στο λογιστικό σύστηµα της εταιρείας.

(11)

Παρότι όλες οι συναλλαγές πώλησης στα δεκαεπτά τιµολόγια που είχαν παραλειφθεί δεν είχαν πραγµατοποιηθεί µε
εταιρείες µε τις οποίες η Moravske είχε συµψηφιστικούς
διακανονισµούς και παρότι οι συναλλαγές αυτές ήταν προφανώς σύµφωνες µε τα ΕΕΤ, είναι γεγονός ότι το λογιστικό
σύστηµα της εταιρείας δεν µπόρεσε να επιλέξει σωστά τα
τιµολόγια που έπρεπε να συµπεριληφθούν στις εκθέσεις της
ανάληψης υποχρέωσης. Εποµένως, η εταιρεία δεν εκπλήρωσε
την υποχρέωσή της να υποβάλει πλήρεις εκθέσεις σχετικά µε
όλες τις πωλήσεις της.

3. Παραβιάσεις της ανάληψης υποχρέωσης
(12)

(13)

Θεωρήθηκε ότι το συµψηφιστικό σύστηµα που διαπιστώθηκε
παραβίαζε την ανάληψη υποχρέωσης. Το γεγονός ότι δεν
αναφέρθηκαν όλες οι συναλλαγές πωλήσεων στην Κοινότητα
αποτελούσε επίσης παραβίαση της ανάληψης υποχρέωσης.
Εποµένως, η εταιρεία ενηµερώθηκε γραπτώς για τα κυριότερα πραγµατικά περιστατικά και το σκεπτικό βάσει των
οποίων η Επιτροπή σκόπευε να ανακαλέσει την αποδοχή της
ανάληψης υποχρέωσης και να προτείνει την επιβολή οριστικών δασµών αντιντάµπινγκ.
Η εταιρεία έστειλε γραπτές παρατηρήσεις και ζήτησε
ακρόαση εντός των καθορισθέντων προθεσµιών, η οποία
έγινε δεκτή.
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(14)

Στο πλαίσιο της τρέχουσας διοικητικής διαδικασίας, η εταιρεία ζήτησε επίσης αντίγραφο της εσωτερικής έκθεσης των
υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά µε την επιτόπια επαλήθευση, υποστηρίζοντας ότι δεν µπορεί να υπερασπιστεί δεόντως τα συµφέροντά της χωρίς το έγγραφο αυτό. Ωστόσο,
όπως καθορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 9 και στο
άρθρο 20 του κανονισµού 384/96, η εταιρεία ενηµερώθηκε
γραπτώς για όλα τα ουσιώδη πραγµατικά περιστατικά και
για το σκεπτικό βάσει των οποίων επρόκειτο να ληφθεί η
παρούσα απόφαση και είχε τη δυνατότητα να υποβάλει τις
παρατηρήσεις της σχετικά µε τα εν λόγω πραγµατικά περιστατικά και το σκεπτικό πριν από τη λήψη της παρούσας
απόφασης. Εποµένως, η εταιρεία έλαβε όλες τις πληροφορίες
που ήταν απαραίτητες για να µπορέσει να ασκήσει το
δικαίωµα υπεράσπισής της. Εποµένως, το αίτηµα αυτό δεν
µπορεί να γίνει αποδεκτό. Μία αίτηση πρόσβασης στην
έκθεση για την επιτόπια επαλήθευση δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου (1), εξετάζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του εν λόγω κανονισµού.

(15)

Όσον αφορά το ζήτηµα του συµψηφιστικού συστήµατος,
υποστηρίχθηκε ότι το ποσό του συµψηφισµού που
χορηγήθηκε στον εν λόγω πελάτη το 2002 ήταν ασήµαντο
σε σχέση µε το σύνολο των εξαγωγών όλων των προϊόντων
της εταιρείας στην Κοινότητα και ότι, εποµένως, η παραβίαση δεν ήταν σηµαντική. Επιπλέον, υποστηρίχθηκε ότι η
ανάκληση της αποδοχής της ανάληψης υποχρέωσης λόγω
του συµψηφιστικού συστήµατος ήταν δυσανάλογη σε σχέση
µε τις δραστηριότητες της εταιρείας.

(16)

Το επιχείρηµα αυτό σχετικά µε το υποστατό της απόφασης
δεν µπορεί να γίνει αποδεκτό, δεδοµένου ότι ο ρητός σκοπός του συµψηφιστικού συστήµατος ήταν να µπορέσει η
Moravske να πωλεί τα προϊόντα της σε ένα ορισµένο κράτος
µέλος σε τιµές χαµηλότερες από τα ΕΕΤ, δηλαδή σε ζηµιογόνα επίπεδα τιµών. Επιπλέον, µια τέτοια παραβίαση, ακόµη
και αν αφορά έναν µόνο πελάτη σε ένα κράτος µέλος (ή
ακόµη και µία µόνο συναλλαγή), έχει ως αποτέλεσµα να
επέλθει ρήξη στη σχέση εµπιστοσύνης που αποτελούσε τη
βάση για την αρχική αποδοχή της ανάληψης υποχρέωσης εκ
µέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

(17)

Επιπλέον, όσον αφορά το ζήτηµα του υποστατού και της
αναλογικότητας, πρέπει να υπενθυµιστεί ότι η νοµολογία
του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει επιβεβαιώσει ότι «κάθε παραβίαση της αναλήψεως υποχρεώσεως
αρκεί για να επιτρέψει στην Επιτροπή να αποσύρει την εκ
µέρους της αποδοχή της αναλήψεως υποχρεώσεως» (2).

(18)

Όσον αφορά το θέµα των τιµολογίων που παραλείφθηκαν
από τις εκθέσεις πωλήσεων που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή, η Moravske αναφέρθηκε σε µια άλλη υπόθεση αντιντάµπινγκ (3) στην οποία η αποδοχή της ανάληψης υποχρέωσης
µιας νορβηγικής εταιρείας είχε ανακληθεί από την Επιτροπή
λόγω παραβίασης των προβλεπόµενων όρων της. Η νορβηγική εταιρεία που αφορούσε η έρευνα είχε ζητήσει εν συνεχεία µερική ενδιάµεση επανεξέταση των µέτρων αντιντάµπινγκ/κατά των επιδοτήσεων που εφαρµόζονταν σ' αυτή, η
οποία έγινε δεκτή. Μετά από νέα έρευνα των υπηρεσιών της
Επιτροπής, έγινε αποδεκτή νέα ανάληψη υποχρέωσης της εν
λόγω εταιρείας, περίπου τρία έτη µετά την ανάκληση της
αποδοχής της αρχικής ανάληψης υποχρέωσης.

(1) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.
(2) Πρωτοδικείο, απόφαση της 30ής Μαρτίου 2000, υπόθεση Τ-51/96,
Miwon Co. Ltd κατά Συµβουλίου.
(3) Σολοµός Ατλαντικού εκτροφής καταγωγής Νορβηγίας. Κανονισµός (ΕΚ)
αριθ. 322/2002 του Συµβουλίου, ΕΕ L 51 της 22.2.2002, σ. 1.
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(19)

Εν προκειµένω, η Moravske επέστησε την προσοχή στο
γεγονός ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους έγινε
αποδεκτή η νέα ανάληψη υποχρέωσης της νορβηγικής εταιρείας συνίστατο στη βελτίωση του λογιστικού συστήµατός
της. Η Moravske δήλωσε ότι είναι επίσης διατεθειµένη να
βελτιώσει το λογιστικό σύστηµά της ώστε να αποφευχθούν
τυχόν νέες παραλείψεις τιµολογίων και ζήτησε εποµένως να
τύχει του ίδιου «οφέλους» που χορηγήθηκε στο Νορβηγό
εξαγωγέα.

(20)

Σε απάντηση στην παρατήρηση αυτή, πρέπει να διευκρινιστεί
κατ' αρχάς ότι οι δύο υποθέσεις δεν είναι ίδιες. Η αποδοχή
της ανάληψης υποχρέωσης της νορβηγικής εταιρείας
ανακλήθηκε λόγω παραβίασης και µόνο αρκετά έτη αργότερα, και µετά από έρευνα κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι
οι συνθήκες είχαν αλλάξει, έγινε αποδεκτή άλλη ανάληψη
υποχρέωση της εταιρείας. Επιπλέον, ελήφθησαν υπόψη
διάφορα στοιχεία που έπεισαν την Επιτροπή ότι δεν επρόκειτο να σηµειωθεί η ίδια παραβίαση (οι βελτιώσεις του
λογιστικού συστήµατος της νορβηγικής εταιρείας αντιπροσώπευαν µία µόνο πτυχή της συνολικής αξιολόγησης).

(21)

(22)

Επρόκειτο λοιπόν για κατάσταση διαφορετική από εκείνη
της Moravske, η οποία συνίσταται στην αθέτηση ισχύουσας
ανάληψης υποχρέωσης. Για τη στάση που ενδέχεται να λάβει
η εταιρεία στο µέλλον αν η Επιτροπή δεν ανακαλέσει την
αποδοχή της ανάληψης υποχρέωσης µπορούν να διατυπωθούν µόνο υποθέσεις, οι οποίες δεν µπορούν να θεωρηθούν
επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για τη διακοπή της τρέχουσας
διοικητικής διαδικασίας.
Η Moravske παρατήρησε επίσης ότι δύο από τις εταιρείες
που είχαν υποβάλει την καταγγελία που οδήγησε στα
ισχύοντα οριστικά µέτρα αντιντάµπινγκ είχαν µεταφέρει την
παραγωγή του υπό εξέταση προϊόντος εκτός της Κοινότητας. Εποµένως, η εταιρεία υποστήριξε ότι δεν είναι πλέον
αναγκαία η λήψη µέτρων, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει κοινοτικός κλάδος παραγωγής που πρέπει να προστατευθεί και
ότι δεν είναι προς το συµφέρον της Κοινότητας να επιβληθεί
εκ νέου δασµός αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές της Moravske.

(23)
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Εν προκειµένω, η Επιτροπή ήλθε εν συνεχεία σε επικοινωνία
µε τις εταιρείες που αποτελούν τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής στην παρούσα διαδικασία, οι οποίες επιβεβαίωσαν ότι
δεν σηµειώθηκε σηµαντική µετατόπιση της παραγωγής του
υπό εξέταση προϊόντος εκτός της Κοινότητας. Ακόµη και αν
ήταν ακριβείς οι ισχυρισµοί σχετικά µε τη µετατόπιση της
παραγωγής, τούτο δεν αλλάζει το γεγονός ότι η Moravske
παραβίασε την ανάληψη υποχρέωσής της και, εποµένως, ότι
η αποδοχή της εν λόγω ανάληψης υποχρέωσης µπορεί να
ανακληθεί αµέσως.
Γ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 449/2000
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(24)

Βάσει των ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το άρθρο 2 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 449/2000 της Επιτροπής για την
αποδοχή της ανάληψης υποχρέωσης που πρότεινε η εταιρεία
Moravske Zelezárny a.s. και να επαναριθµηθούν ανάλογα
τα άρθρα 3 και 4 του εν λόγω κανονισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ανακαλείται η αποδοχή της ανάληψης υποχρέωσης που πρότεινε η
εταιρεία Moravske Zelezárny a.s.
Άρθρο 2
1. ∆ιαγράφεται το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 449/
2000 της Επιτροπής.
2. Επαναριθµείται σε «άρθρο 2» το άρθρο 3 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 449/2000 της Επιτροπής.
3. Επαναριθµείται σε «άρθρο 3» το άρθρο 4 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 449/2000 της Επιτροπής.
Άρθρο 3
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, 26 Μαρτίου 2004.
Για την Επιτροπή
Pascal LAMY

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 834/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Απριλίου 2004
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συµβουλίου για την προστασία των ειδών
άγριας πανίδας και χλωρίδας µε τον έλεγχο του εµπορίου τους
ορισµών θραυσµάτων και άµµου κοραλλίων, σύµφωνα µε
τον ορισµό για το «δείγµα» που περιλαµβάνεται στο άρθρο
2 στοιχείο κ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 338/97· οι ενδείξεις που αφορούν την Aloe spp. θα πρέπει να αναφέρουν
ρητά τα είδη που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Α· και οι
ενδείξεις σχετικά µε το Guaiacum spp. θα πρέπει να τροποποιηθούν προκειµένου να προσδιορίζουν τα µέρη και τα
παράγωγα για τα οποία ελήφθησαν αποφάσεις κατά το 12ο
Συνέδριο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συµβουλίου, της 9ης
∆εκεµβρίου 1996, για την προστασία των ειδών της άγριας πανίδας
και χλωρίδας µε τον έλεγχο του εµπορίου τους (1), και ιδίως το
άρθρο 19 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συµβουλίου περιλαµβάνει καταλόγους των ζωικών και φυτικών ειδών για το
εµπόριο των οποίων ισχύουν περιορισµοί ή έλεγχοι. Στους
καταλόγους αυτούς έχουν ενσωµατωθεί οι κατάλογοι που
περιλαµβάνονται στα παραρτήµατα της Σύµβασης για το
διεθνές εµπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που
απειλούνται µε εξαφάνιση (CITES — Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and
Flora), εφεξής «σύµβαση CITES».

(5)

Με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 338/97, η
οµάδα επιστηµονικής εξέτασης συµπέρανε πως ορισµένα είδη
θα πρέπει να διαγραφούν από το κατάλογο των ζώων για τα
οποία πρέπει να παρακολουθούνται λόγω όγκου οι εισαγωγές στην Κοινότητα, ενώ άλλα είδη θα πρέπει να συµπεριληφθούν στον κατάλογο αυτό.

(6)

Ως εκ τούτου, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 338/97 θα πρέπει
να τροποποιηθεί αναλόγως.
Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό
λαµβάνονται σε συµφωνία µε τη γνώµη της επιτροπής εµπορίου ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που συγκροτήθηκε
δυνάµει του άρθρου 18 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 338/97,

(2)

Το παράρτηµα Α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ, 338/97 περιλαµβάνει τα είδη που αναφέρονται στο προσάρτηµα Ι της
Σύµβασης για τα οποία τα κράτη µέλη δεν έχουν διατυπώσει
επιφυλάξεις και κατά συνέπεια το Varanus nebulosus θα
πρέπει να συµπεριληφθεί στο εν λόγω παράρτηµα.

(7)

(3)

Οι τροποποιήσεις στο προσάρτηµα ΙΙΙ της Σύµβασης, που
έγιναν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου XVI της
Σύµβασης, θα πρέπει να εµφανίζονται στο παράρτηµα Γ του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συµβουλίου και στις
«Ερµηνευτικές σηµειώσεις των παραρτηµάτων Α, Β, Γ και ∆».
Απαιτείται ιδιαίτερα να περιληφθούν η Αργεντινή, η Αυστραλία, η Ινδονησία, το Μεξικό, η Νέα Ζηλανδία και το
Περού στις ζώνες επικράτειας των ειδών που περιλαµβάνονται στο προσάρτηµα ΙΙΙ της Σύµβασης.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

(4)

Οι ενδείξεις που αφορούν ορισµένα είδη κοραλλίων θα
πρέπει να προσαρµοσθούν προκειµένου να ενσωµατωθούν
ορισµένοι όροι του Ψηφίσµατος CITES Conf. 11.10 περί

Άρθρο 1
Το παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 338/97 τροποποιείται
σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
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, 28 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
Margot WALLSTRÖM

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1497/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 215 της
27.8.2003, σ. 3).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 338/97 τροποποιείται ως εξής:
1. Στη σηµείωση αριθ. 9 των «Ερµηνευτικών σηµειώσεων των παραρτηµάτων Α, Β, Γ και ∆» προστίθενται οι παρακάτω γραµµές:
α) «AR (Αργεντινή)» και «AU (Αυστραλία)» πριν από την γραµµή «BO (Βολιβία)»·
β) «ID (Ινδονησία)» µετά την γραµµή «IN (Ινδία)»·
γ) «MX (Μεξικό)» µετά την γραµµή «MU (Μαυρίκιος)»·
δ) «NZ (Νέα Ζηλανδία)» και «PE (Περού)» µετά τη γραµµή «NP (Νεπάλ)»
2. Η στήλη µε τίτλο «Παράρτηµα A» τροποποιείται ως ακολούθως:
στο βασίλειο ΠΑΝΙ∆Α Συνοµοταξία: CHORDATA, Οµοταξία: REPTILIA, Τάξη: SAURIA τροποποιείται ως ακολούθως:
όσον αφορά την οικογένεια «Varanidae», προστίθεται η εγγραφή «Varanus nebulosus» µετά την εγγραφή «Varanus komodoensis»
3. Η στήλη µε τίτλο «Παράρτηµα Β» τροποποιείται ως ακολούθως:
α) στο βασίλειο ΠΑΝΙ∆Α
Συνοµοταξία CNIDARIA (Κοράλλια, Νύσσοντα κοράλλια, Θαλάσσιες ανεµώνες) οι λέξεις «(τα απολιθώµατα δεν
υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος κανονισµού)» αντικαθίστανται παντού από το ακόλουθο κείµενο:
«∆εν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισµού τα ακόλουθα:
Απολιθώµατα
Άµµος κοραλλίων, δηλαδή το υλικό που αποτελείται εν όλω ή εν µέρει από λεπτόκοκκα θραύσµατα νεκρών κοραλλίων
διαµέτρου όχι µεγαλύτερης των 2 mm, τα οποία δύνανται επίσης να περιέχουν, µεταξύ άλλων, υπολείµµατα Foraminifera, οστράκων µαλακίων ή µαλακοστράκων ή κοραλλιοειδών φυκών.
Θραύσµατα κοραλλίων (συµπεριλαµβανοµένων αµµοχάλικου και τρόχµανων) δηλαδή µη συµπαγή θραύσµατα νεκρών
κοραλλίων, θραυσθέντων δακτυλόµορφων, και άλλα υλικά διαµέτρου µεταξύ 2 και 30 mm.»
β) το βασίλειο: FLORA τροποποιείται ως ακολούθως:
i) όσον αφορά την οικογένεια «LILIACEAE», το κείµενο εντός αγκυλών µετά την εγγραφή «Aloe spp.» αντικαθίσταται
από το ακόλουθο:
«(Εκτός των ειδών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα A και εκτός της Aloe vera· γνωστής και ως Aloe barbadensis, η οποία δεν περιλαµβάνεται στα παραρτήµατα του παρόντος κανονισµού) #1·»
ii) όσον αφορά την οικογένεια «ZYGOPHYLLACEAE», η εγγραφή «Guaiacum spp. #1» αντικαθίσταται από «Guaiacum
spp. #2».
4. Στη στήλη µε τίτλο «Παράρτηµα Γ», στο βασίλειο: FAUNA προστίθενται τα ακόλουθα πριν από τη συνοµοταξία CNIDARIA:
«Συνοµοταξία: ECHINODERMATA (Αστερίας, Οφίουροι, Αχινοί και Ολοθούρια)
Οµοταξία: HOLOTHUROIDEA (Ολοθούρια)
Τάξη: ASPIDOCHIROTIDA (Ολοθούρια, Trepang κ.λπ.)
Οικογένεια: Stichopodidae (Ολοθούρια)
Isostichopus fuscus (συνώνυµο: Stichopus fuscus) (III ΕΚ) ολοθούριο»
5. Η στήλη µε τίτλο «Παράρτηµα ∆» τροποποιείται ως ακολούθως:
α) το βασίλειο: FAUNA, Συνοµοταξία: CHORDATA, Οµοταξία: REPTILIA, Τάξη: SAURIA τροποποιείται ως ακολούθως:
i) όσον αφορά την οικογένεια «Gekkonidae», η εγγραφή «Geckolepis maculata» διαγράφεται·
ii) όσον αφορά την οικογένεια «Agamidae», η εγγραφή «Acanthosaura armata» διαγράφεται·
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iii) όσον αφορά την οικογένεια «Cordylidae», οι εγγραφές «Zonosaurus laticaudatus» και «Zonosaurus madagascariensis» διαγράφονται·
iv) όσον αφορά την οικογένεια «Scincidae», οι εγγραφές «Tiliqua gerrardii», «Tiliqua gigas» και «Tiliqua scincoides»
διαγράφονται·
β) η τάξη: SERPENTES τροποποιείται ως ακολούθως:
i) όσον αφορά την οικογένεια «Xenopeltidae», η εγγραφή «Xenopeltis unicolor §1» διαγράφεται·
ii) όσον αφορά την οικογένεια «Acrochordidae», η εγγραφή «Acrochordus granulatus §1» διαγράφεται·
iii) όσον αφορά την οικογένεια «Colubridae», οι ακόλουθες εγγραφές διαγράφονται:
Ahaetulla prasina §1
Boiga dendrophila §1
Enhydris chinensis §1
Enhydris enhydris §1
Enhydris plumbea §1
Rhabdophis chrysargus §1
Zaocys dhumnades §1
iv) όσον αφορά την οικογένεια «Elapidae», οι ακόλουθες εγγραφές διαγράφονται:
Bungarus candidus §1
Laticauda colubrine §1
Laticauda crockery §1
Laticauda laticaudata §1
Laticauda schisorhynchus §1
Laticauda semifasciata §1
v) όσον αφορά την οικογένεια «Hydrophiidae», οι ακόλουθες εγγραφές διαγράφονται:
Hydrophis atriceps §1
Hydrophis belcheri §1
Hydrophis bituberculatus §1
Hydrophis brookii §1
Hydrophis caerulescens §1
Hydrophis cantoris §1
Hydrophis coggeri §1
Hydrophis cyanocinctus §1
Hydrophis czeblukovi §1
Hydrophis elegans §1
Hydrophis fasciatus §1
Hydrophis geometricus §1
Hydrophis gracilis §1
Hydrophis inornatus §1
Hydrophis klossi §1
Hydrophis lamberti §1
Hydrophis lapemoides §1
Hydrophis macdowelli §1
Hydrophis mamillaris §1
Hydrophis melanocephalus §1
Hydrophis melanosoma §1
Hydrophis obscurus §1
Hydrophis ornatus §1
Hydrophis pacificus §1
Hydrophis parviceps §1
Hydrophis semperi §1
Hydrophis spiralis §1
Hydrophis stricticollis §1
Hydrophis torquatus §1
Hydrophis vorisi §1.
γ) στο βασίλειο: FLORA προστίθεται το ακόλουθο κείµενο πριν από την οικογένεια PORTULACACEAE: Οικογένεια:
PEDALIACEAE (Σήσαµον, αρπαγόφυτο) Harpagophytum spp. (αρπαγόφυτο).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 835/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Απριλίου 2004
για την προσαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2076/2002 και των αποφάσεων 2002/928/ΕΚ, 2004/
129/ΕΚ, 2004/247/ΕΚ και 2004/248/ΕΚ όσον αφορά τη συνεχιζόµενη χρήση ορισµένων δραστικών
ουσιών που δεν περιλαµβάνονται στο παράρτηµα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, λόγω της προσχώρησης
της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας,
της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τη συνθήκη προσχώρησης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας,
της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος
3,
την πράξη προσχώρησης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας,
της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, και ιδίως το άρθρο 57,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 2076/2002 της Επιτροπής (1) και οι αποφάσεις 2002/928/ΕΚ (2), 2004/129/
ΕΚ (3), 2004/247/ΕΚ (4) και 2004/248/ΕΚ (5) της Επιτροπής περιέχουν διατάξεις για τη µη καταχώριση
ορισµένων δραστικών ουσιών στο παράρτηµα I της οδηγίας 91/414/EΟΚ και για την απόσυρση από τα
κράτη µέλη όλων των εγκρίσεων για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτές τις δραστικές
ουσίες. Οι εν λόγω πράξεις προβλέπουν παρεκκλίσεις έτσι ώστε να επιτρέπεται η συνεχιζόµενη χρήση
ορισµένων από αυτές τις ουσίες για περιορισµένο χρονικό διάστηµα, έως ότου διαµορφωθούν εναλλακτικές
λύσεις.

(2)

Είναι αναγκαίο να προσαρµοστεί ο εν λόγω κανονισµός και οι εν λόγω αποφάσεις λόγω της προσχώρησης
της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της
Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας (εφεξής καλούµενες «τα νέα κράτη µέλη»), εφόσον τέτοιες παρεκκλίσεις απαιτούνται για τα νέα κράτη µέλη.

(3)

Συνεπώς ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2076/2002 και οι αποφάσεις 2002/928/ΕΚ, 2004/129/ΕΚ, 2004/247/
ΕΚ και 2004/248/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα II του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2076/2002 τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος
κανονισµού.
Άρθρο 2
Η απόφαση 2002/928/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο γ):
«γ) σχετικά µε τις χρήσεις που περιλαµβάνονται στη στήλη Γ του παραρτήµατος, τα κράτη µέλη που περιλαµβάνονται στη στήλη Β είναι δυνατόν να διατηρήσουν σε ισχύ τις εγκρίσεις για φυτοπροστατευτικά
προϊόντα που περιέχουν benomyl µέχρι τις 30 Ιουνίου 2007 εφόσον:
i) εξασφαλίσουν ότι αυτά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που παραµένουν στην αγορά φέρουν νέα επισήµανση που να ανταποκρίνεται στις περιορισµένες συνθήκες χρήσης·
(1) ΕΕ L 319 της 23.11.2002, σ. 3· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1336/2003 της
26.7.2003, σ. 21.
(2) ΕΕ L 322 της 27.11.2002, σ. 53.
(3) ΕΕ L 37 της 10.2.2004, σ. 27.
(4) ΕΕ L 78 της 16.3.2004, σ. 50.
(5) ΕΕ L 78 της 16.3.2004, σ. 53.

L 127/43

L 127/44

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

29.4.2004

ii) επιβάλουν όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα περιορισµού των δυσµενών επιπτώσεων προκειµένου να µειώσουν τους πιθανούς κινδύνους και να εξασφαλίσουν την προστασία της υγείας των ανθρώπων και των
ζώων καθώς και του περιβάλλοντος και
iii) εξασφαλίσουν ότι πραγµατοποιείται σοβαρή έρευνα για εναλλακτικά προϊόντα ή µεθόδους για τις
χρήσεις αυτές, ιδίως µέσω προγραµµάτων δράσης.
Τα εν λόγω κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή, το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2004, σχετικά µε
την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου και ειδικότερα σχετικά µε τα µέτρα που έλαβαν δυνάµει των
σηµείων i), ii) και iii), και παρέχουν σε ετήσια βάση εκτιµήσεις των ποσοτήτων της ουσίας benomyl που
χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε το παρόν στοιχείο.»
2. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 3
Τυχόν περίοδος χάριτος την οποία παραχωρούν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 6 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ θα είναι όσο το δυνατόν συντοµότερη και
α) εκπνέει εντός 18 µηνών το αργότερο από την έκδοση της παρούσας απόφασης, για τις χρήσεις εκείνες για
τις οποίες η έγκριση πρόκειται να αποσυρθεί εντός έξι µηνών από την έκδοση της παρούσας απόφασης·
β) για τις χρήσεις για τις οποίες η έγκριση πρόκειται να αποσυρθεί µέχρι τις 30 Ιουνίου 2007, εκπνέει το
αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2007.»
3. Προστίθεται το ακόλουθο παράρτηµα:
«Παράρτηµα
Στήλη A

Στήλη B

Στήλη Γ

∆ραστική ουσία

Κράτος µέλος

Χρήση

Benomyl

Σλοβακία

Φακές, καπνός, σακχαρότευτλα, σίκαλη»

Άρθρο 3
Στο παράρτηµα II της απόφασης 2004/129/ΕΚ, στο τέλος της εγγραφής για την ουσία methidathion, προστίθενται οι ακόλουθες γραµµές:
«Κύπρος

Εσπεριδοειδή και ελιές, χειµερινή εφαρµογή σε φυλλοβόλα οπωροφόρα δέντρα

Σλοβακία

Μήλα, βερίκοκα, σταφύλια, αχλάδια, ροδάκινα, δαµάσκηνα, καλλωπιστικά φυτά»

Άρθρο 4
Στο παράρτηµα της απόφασης 2004/247/ΕΚ προστίθεται η ακόλουθη γραµµή:
«Πολωνία

Σπαράγγια, ραβέντι, φρούτα, (µήλα, αχλάδια, βερίκοκα, ροδάκινα, δαµάσκηνα, κεράσια, καρύδια, φραγκοστάφυλα, πράσινα φραγκοστάφυλα, σµέουρα, σταφύλια, φράουλες)»

Άρθρο 5
Στο παράρτηµα της απόφασης 2004/248/ΕΚ προστίθενται οι ακόλουθες γραµµές:
«Ουγγαρία

Καλαµπόκι

Πολωνία

Καλαµπόκι»

Άρθρο 6
Ο παρών κανονισµός τίθεται σε ισχύ την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της συνθήκης προσχώρησης της Τσεχικής
∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, µε την επιφύλαξη της έναρξης ισχύος της εν λόγω συνθήκης.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Στο παράρτηµα II του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2076/2002 προστίθενται οι ακόλουθες γραµµές:
«Azaconazole

Πολωνία

Τοµάτες, περιποίηση τραυµάτων σε δέντρα

Bensultap

Ουγγαρία

Πατάτες, σακχαρότευτλα, δηµητριακά, φράουλες, παπαρούνες, φασόλια, µούρα

Πολωνία

Πατάτες

Bromopropylate

Κύπρος

Εσπεριδοειδή

Chlorfenvinphos

Πολωνία

Μανιτάρια

Cyanazine

Λεττονία

Ελαιοκράµβη

Τσεχική ∆ηµοκρατία

Αναρριχητικά µπιζέλια

Εσθονία

Ελαιοκράµβη

Λιθουανία

Ελαιοκράµβη

Cycloate

Πολωνία

Παντζάρια, σπανάκι

Dichlorprop

Ουγγαρία

∆ηµητριακά, αγρωστώδη

Fenuron

Ουγγαρία

Ηλιοτρόπια

Furathiocarb

Τσεχική ∆ηµοκρατία

Επεξεργασία σπόρων φασολιών, τριφυλλιού του λειµώνιου,
ήµερου τριφυλλιού, λιναριού, παπαρούνας, αγγουριού,
µηδικής, κραµβών

Hexazinone

Ουγγαρία

∆ασοκοµία

Τσεχική ∆ηµοκρατία

∆ασοκοµία

Σλοβακία

∆ασοκοµία

Εσθονία

Γη που δεν προορίζεται για καλλιέργειες

Λεττονία

Γη που δεν προορίζεται για καλλιέργειες
∆ασοκοµική παραγωγή για την επεξεργασία τοποθεσιών
πριν από την επαναφύτευση

Λιθουανία

Γη που δεν προορίζεται για καλλιέργειες

Πολωνία

Γη που δεν προορίζεται για καλλιέργειες

Σλοβακία

Γη που δεν προορίζεται για καλλιέργειες

Iminoctadine

Πολωνία

Φυτώρια δέντρων

Naptalam

Σλοβακία

Αγγούρια

Πολωνία

Αγγούρια, κολοκύθες, κολοκυθάκια

Τσεχική ∆ηµοκρατία

Αγγούρια

Ουγγαρία

Αγγούρια

Oxine-copper

Ουγγαρία

∆ηµητριακά (σποροαπολύµανση)

Oxycarboxin

Κύπρος

Καλλωπιστικά φυτά, άνθη και χλωροτάπητας, φασόλια

Imazapyr
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Ουγγαρία

Ηλιοτρόπια, πατάτες, καρότα, φακές, βότανα

Σλοβακία

Φαγόπυρο το εδώδιµο, φράουλες, άνηθος, φακές

Λεττονία

Καρότα, σέλινα, µαϊντανός, πράσα, σκόρδο, κρεµµύδι,
κύµινο

Κύπρος

Καρότα, σέλινα, µπιζέλια, κρεµµύδια, σκόρδα, µαϊντανός,
κορίανδρον, πράσα, φακές και ουµβελλιφόρα φυλλώδη
αρωµατικά

Εσθονία

Μπιζέλια, φασόλια, καρότα, σέλινα, µαϊντανός, κύµινο,
πράσα, κρεµµύδια, σκόρδα

Πολωνία

Καρότα, µαϊντανός, παστινάκη, ραπανοσέλινα, άνηθος,
πράσα, σκόρδα, κρεµµύδια, µπιζέλια, κουκιά, φακές,
κορίανδρον, κύµινο, ρουβία η βαφική, µέντα κα άλλα
ποώδη φυτά, γλαδιόλες, τουλίπες, τριαντάφυλλα

Λιθουανία

Μπιζέλια, φασόλια, βίκος, κύµινο, λούπινα, καρότα

Terbacil

Πολωνία

Μέντα

Terbufos

Ουγγαρία

Καλαµπόκι, σακχαρότευτλα, δηµητριακά, ηλιοτρόπια, σπόροι σόγιας

Terbutryn

Σλοβακία

Κουκιά, φρέσκα µπιζέλια

Thiocyclam

Κύπρος

Πατάτες, φασόλια, σέλινα, αγγούρια, πεπόνια, καρπούζια,
κολοκύθες, καλλωπιστικά φυτά

Triforine

Τσεχική ∆ηµοκρατία

Σχοινόπρασσα (παραγωγή σπόρων) και χρυσάνθεµα»

Prometryne
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 836/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Απριλίου 2004
σχετικά µε µεταβατικά µέτρα που θα εφαρµοστούν από την Κύπρο όσον αφορά την τροµώδη νόσο
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

τον άνθρωπο, που δεν επιτρέπεται να σφαγούν για κατανάλωση από τον άνθρωπο στα άλλα κράτη µέλη. Είναι επιθυµητό να ισχύουν οι ίδιες εγγυήσεις για την υγεία τόσο για
τα κράτη µέλη όσο και για τρίτες χώρες. Κατά συνέπεια,
κατά τη διάρκεια εφαρµογής των εν λόγω µεταβατικών
µέτρων, και λαµβανοµένων υπόψη των απαιτήσεων ελέγχου,
θα πρέπει να απαγορευτεί η εξαγωγή προϊόντων αιγοπροβάτων σε άλλα κράτη µέλη και τρίτες χώρες.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη θέσπιση
κανόνων πρόληψης, ελέγχου και εξάλειψης ορισµένων µεταδοτικών
σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (1), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 4 και το άρθρο 13 παράγραφος 6,
την πράξη του 2003 για την προσχώρηση της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας,
της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της
Σλοβακίας και τις προσαρµογές στις συνθήκες στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 42,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

O κανονισµός (EΚ) αριθ. 999/2001 περιλαµβάνει διατάξεις
σχετικά µε την εξάλειψη της τροµώδους νόσου στα αιγοπρόβατα και τις διαγνωστικές τεχνικές που χρησιµοποιούνται
για την επιβεβαίωση της νόσου.

(5)

Tα µέτρα που χορηγούνται στην Κύπρο για την προσαρµογή
της εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 για
µεταβατική περίοδο πρέπει να επανεξεταστούν το συντοµότερο δυνατό και πρέπει, σε κάθε περίπτωση και σύµφωνα µε
την πράξη προσχώρησης, να περιοριστούν για ανώτατη
περίοδο τριών ετών.

(6)

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 ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Στις 29 Ιανουαρίου 2004, η Κύπρος υπέβαλε αίτηση για
την έγκριση µεταβατικών µέτρων σε σχέση µε µέτρα
εξάλειψης της τροµώδους νόσου σε µολυσµένες εκµεταλλεύσεις. Tα µέτρα είναι αναγκαία λόγω του υψηλού επιπέδου
της τροµώδους νόσου στον πληθυσµό των αιγοπροβάτων,
του χαµηλού επιπέδου της γενετικώς προσδιορισµένης
ανθεκτικότητας στα προβατοειδή και της φύσης της κτηνοτροφίας στην Κύπρο. Με την αίτηση ζητούνται επίσης µεταβατικά µέτρα σχετικά µε τις διαγνωστικές τεχνικές για την
τροµώδη νόσο λόγω των περιορισµένων εργαστηριακών
δυνατοτήτων.

Η αρµόδια αρχή της Κύπρου εφαρµόζει τον κανονισµό (ΕΚ) 999/
2001 σύµφωνα µε τις διατάξεις τις παρούσας απόφασης, έως τις
30 Απριλίου 2007 το αργότερο.

(3)

Η Κύπρος έχει αναλάβει να καταρτίσει σχέδιο δράσης για
την αντιµετώπιση της έλλειψης εκτροφής προβατοειδών
κατάλληλου γονότυπου, την αύξηση του επιπέδου ανθεκτικότητας των προβατοειδών και την παροχή ζώων αντικατάστασης στις µολυσµένες εκµεταλλεύσεις. Tο σχέδιο αυτό θα
υποβληθεί έως την 1η Ιουνίου 2004 στο πλαίσιο της
αίτησης της Κύπρου για κοινοτική χρηµατοδότηση για
ειδικά κτηνιατρικά µέτρα βάσει των διατάξεων της απόφασης
90/424/EΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τις δαπάνες στον
κτηνιατρικό τοµέα (2).

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 999/2001, µετά την παρέλευση δωδεκάµηνης περιόδου
ύστερα από την επιβεβαίωση του πρώτου κρούσµατος τροµώδους
νόσου σε εκµετάλλευση, η αποστολή εγκεφάλου και άλλων ιστών
για εργαστηριακή εξέταση ύποπτων κρουσµάτων µετά την περίοδο
αυτή µπορεί να περιορίζεται σε τυχαίο ετήσιο δείγµα 10 % των
αιγοπροβάτων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουν µολυνθεί
µε ΜΣΕ.

(4)

Tα µεταβατικά µέτρα για την Κύπρο θα επιτρέψουν, ύστερα
από κτηνιατρική εξέταση, τη σφαγή ορισµένων αιγοπροβάτων από µολυσµένες εγκαταστάσεις για κατανάλωση από

Άρθρο 3

(2)

(1) ΕΕ L 147 της 31.5.2001, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2245/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L
333 της 20.12.2003, σ. 28).
(2) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 του Συµβουλίου (ΕΕ L
122 της 16.5.2003, σ. 1).

Άρθρο 1

Άρθρο 2

1. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του παραρτήµατος VII
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 999/2001:
α) η εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β)
σηµείο ii) επεκτείνεται στα αιγοπρόβατα ηλικίας κάτω των έξι
µηνών που προορίζονται αποκλειστικά για σφαγή·
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β) δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3.1, στοιχείο γ) για την εισαγωγή αιγοειδών σε εκµετάλλευση στην οποία πραγµατοποιήθηκε καταστροφή ζώων
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 στοιχείο β) σηµεία i) ή ii)·
γ) στην παράγραφο 5 του παραρτήµατος VII του κανονισµού (EΚ)
999/2001, εκτός από τα στοιχεία α) έως γ), ισχύει το ακόλουθο
στοιχείο δ):
«δ) ωστόσο, στην περίπτωση ζώων ηλικίας κάτω των έξι µηνών,
τόσο τα προβατοειδή αγνώστου γονότυπου όσο και τα
αιγοειδή µπορούν να οδηγηθούν άµεσα για σφαγή για
κατανάλωση από τον άνθρωπο σε σφαγείο στην επικράτεια
της Κύπρου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
i) τα ζώα ελέγχονται από επίσηµο κτηνίατρο στην εκµετάλλευση προέλευσης ο οποίος βεβαιώνει την απουσία κλινικών συµπτωµάτων της τροµώδους νόσου πριν την αποστολή στο σφαγείο,
ii) όλη η κεφαλή και τα όργανα της θωρακικής και κοιλιακής κοιλότητας των εν λόγω ζώων αποµακρύνονται
σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία α), β)
και γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002·»
δ) στο σηµείο 6 του παραρτήµατος VII του κανονισµού (EΚ) 999/
2001, το στοιχείο γ) δεν ισχύει.
2.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3.2 του κεφαλαίου Γ
του παραρτήµατος Χ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 999/2001,
ισχύουν τα ακόλουθα:
«3.2 Εργαστηριακή δοκιµή για την ύπαρξη της τροµώδους
νόσου σε αιγοπρόβατα
α) Ύποπτα κρούσµατα
Οι ιστοί αιγοπροβάτων, οι οποίοι αποστέλλονται για
εργαστηριακές δοκιµές σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 12 παράγραφος 2 υποβάλλονται σε ιστοπαθολογική εξέταση όπως ορίζεται στην τελευταία
έκδοση του εγχειριδίου, εκτός αν το υλικό έχει υποστεί αυτόλυση. Αν το αποτέλεσµα της ιστοπαθολογικής εξέτασης είναι ασαφές ή αρνητικό ή αν το υλικό
έχει υποστεί αυτόλυση, οι ιστοί υποβάλλονται σε
εξέταση µε ανοσοκυτταροχηµεία ή ανοσοκαθήλωση
όπως ορίζεται στο ανωτέρω εγχειρίδιο, ή σε ταχεία
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δοκιµή. Αν το αποτέλεσµα µιας από τις ανωτέρω εξετάσεις είναι θετικό, το ζώο θεωρείται θετική περίπτωση τροµώδους νόσου·
β) Παρακολούθηση της τροµώδους νόσου
Οι ιστοί αιγοπροβάτων, οι οποίοι αποστέλλονται για
εργαστηριακές δοκιµές σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παραρτήµατος III κεφάλαιο A µέρος II (παρακολούθηση αιγοπροβάτων) εξετάζονται µε ταχεία
δοκιµή.
Αν το αποτέλεσµα της ταχείας δοκιµής είναι ασαφές
ή θετικό, το εγκεφαλικό στέλεχος αποστέλλεται
αµέσως σε επίσηµο εργαστήριο για εξετάσεις επαλήθευσης µε ανοσοκυτταροχηµεία ή ανοσοκαθήλωση,
όπως αναφέρεται στο σηµείο α).
Αν το αποτέλεσµα µιας από τις ανωτέρω εξετάσεις
είναι θετικό, το ζώο θεωρείται θετική περίπτωση
τροµώδους νόσου.»
Άρθρο 4
Απαγορεύεται η αποστολή από την Κύπρο σε άλλα κράτη µέλη ή
σε τρίτες χώρες των ακόλουθων προϊόντων αιγοπροβάτων που
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο:
i) «νωπό κρέας», όπως ορίζεται στην οδηγία 64/433/ΕΟΚ (1),
ii) «κιµάς» και «παρασκεύασµα κρέατος», όπως ορίζονται στην
οδηγία 94/65/ΕΚ (2),
iii) «προϊόντα µε βάση το κρέας», όπως ορίζονται στην οδηγία 77/
99/ΕΟΚ (3).
Άρθρο 5
Ο παρών κανονισµός τίθεται σε ισχύ την τρίτη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισµός τίθεται σε ισχύ, µε την επιφύλαξη της έναρξης
ισχύος της συνθήκης προσχώρησης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της
Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας.
Εφαρµόζεται µέχρι τις 30 Απριλίου 2007.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ 121 της 29.7.1964, σ. 2012/64.
(2) ΕΕ L 368 της 31.12.1994, σ. 10.
(3) ΕΕ L 26 της 31.1.1977, σ. 85.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 837/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Απριλίου 2004
για την προκήρυξη δηµοπρασίας για την πώληση αλκοόλης οινικής προέλευσης, αποθεµατοποιηµένη στη
Γερµανία, για νέες βιοµηχανικές χρήσεις
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(2)

(3)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 της Επιτροπής, της
25ης Ιουλίους 2000, για τον καθορισµό των λεπτοµερειών
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς,
όσον αφορά τους µηχανισµούς της αγοράς (2) καθόρισε,
µεταξύ άλλων, τις λεπτοµέρειες εφαρµογής που αφορούν τη
διάθεση των αποθεµάτων αλκοόλης που έχουν συσταθεί
µετά τις αποστάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 27, 28 και
30 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 και κατέχονται
από τους οργανισµούς παρέµβασης.
Είναι σκόπιµο να διενεργηθούν, σύµφωνα µε το άρθρο 80
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000, δηµοπρασίες για
την πώληση αλκοόλης οινικής προέλευσης, για νέες βιοµηχανικές χρήσεις, προκειµένου να περιοριστούν τα αποθέµατα
κοινοτικής οινικής αλκοόλης και να δοθεί η δυνατότητα
υλοποίησης στην Κοινότητα βιοµηχανικών σχεδίων περιορισµένης έκτασης ή µεταποίησής της σε εµπορεύµατα προοριζόµενα να εξαχθούν για βιοµηχανικούς σκοπούς. Η κοινοτική οινική αλκοόλη που έχει αποθεµατοποιηθεί στη Γερµανία, αποτελείται από ποσότητες που προέρχονται από την
απόσταξη που αναφέρεται στο άρθρο 30 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999.
Από την 1η Ιανουαρίου 1999 και δυνάµει του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2799/98 του Συµβουλίου, της 15ης ∆εκεµβρίου
1998, για τη θέσπιση του νέου γεωργονοµισµατικού
καθεστώτος του ευρώ (3), οι τιµές προσφοράς και οι εγγυήσεις πρέπει να εκφράζονται σε ευρώ και οι πληρωµές πρέπει
να πραγµατοποιούνται σε ευρώ.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Προβαίνουµε στην πώληση αλκοόλης οινικής προέλευσης για νέες
βιοµηχανικές χρήσεις, µε τρεις δηµοπρασίες µε αριθµούς 48/2004
ΕΚ, 49/2004 ΕΚ και 50/2004 ΕΚ. Η αλκοόλη προέρχεται από την
απόσταξη που αναφέρεται στο άρθρο 30 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1493/1999 και κατέχεται από τον γερµανικό οργανισµό παρέµβασης.
Ο όγκος της προσφεροµένης προς πώληση αλκοόλης ανέρχεται σε
20 358,788 εκατόλιτρα αλκοόλης 100 % vol, που κατανέµονται
ως εξής:
α) η δηµοπρασία 48/2004 ΕΚ αφορά ποσότητα 8 136 εκατολίτρων αλκοόλης 100 % vol.·
β) η δηµοπρασία 49/2004 ΕΚ αφορά ποσότητα 8 605 εκατολίτρων αλκοόλης 100 % vol.·
γ) η δηµοπρασία 50/2004 ΕΚ αφορά ποσότητα 3 617 εκατολίτρων αλκοόλης 100 % vol.
Ο αριθµός των δεξαµενών, οι τόποι αποθεµατοποίησης και ο όγκος
αλκοόλης 100 % vol. που περιλαµβάνεται σε κάθε µία από αυτές,
εµφαίνονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Η πώληση γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 79, 81
έως 85, 95, 96, 97, 100 και 101 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1623/2000 και του άρθρου 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2799/
98.

Άρθρο 3
1. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν µε
συστηµένη επιστολή στον ακόλουθο οργανισµό παρεµβάσεως, που
κατέχει την εν λόγω αλκοόλη:
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), Referat
321

(4)

Πρέπει να καθοριστούν ελάχιστες τιµές για την υποβολή των
προσφορών, διαφοροποιηµένες ανάλογα µε την κατηγορία
της τελικής χρήσης.

(5)

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

Τηλέφωνο: +49-(0)69-1564- 0 (τηλεφωνικό κέντρο) ή +49-(0)691564-479 (απευθείας γραµµή)
Φαξ: +49-(0)69-1564-794

(1) ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1795/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L
262 της 14.10.2003, σ. 13.)
(2) ΕΕ L 194 της 31.7.2000, σ. 45· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1710/2003 (ΕΕ L 243 της
27.9.2003, σ. 98).
3
( ) ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 1.

2. Οι προσφορές εσωκλείονται σε κλειστό και σφραγισµένο
φάκελο που φέρει την ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς — δηµοπρασία αλκοολών που προορίζονται για νέες βιοµηχανικές χρήσεις,
αριθ. 48/2004 ΕΚ, 49/2004 ΕΚ, 50/2004 ΕΚ» και ο φάκελος
αυτός περιέχεται σε φάκελο που φέρει τη διεύθυνση του συγκεκριµένου οργανισµού παρέµβασης.

∆ιεύθυνση: Adickesallee 40, D-60322 Frankfurt am Main
Ταχυδροµική διεύθυνση: D-60631 Frankfurt am Main
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3.
Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στον οργανισµό παρέµβασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το αργότερο στις 21
Μαΐου 2004, στις 12:00 (ώρα Βρυξελλών).
4.
Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από την απόδειξη
συστάσεως, στον οργανισµό παρέµβασης που αναφέρεται στην
παράγραφο 1, εγγυήσεως συµµετοχής ύψους 4 ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.
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Άρθρο 5

Οι διατυπώσεις οι σχετικές µε τη δειγµατοληψία, έχουν καθοριστεί
στο άρθρο 98 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000. Η τιµή των
δειγµάτων ανέρχεται σε 10 ευρώ ανά λίτρο.
Ο οργανισµός παρέµβασης παρέχει κάθε χρήσιµη πληροφορία σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των πωλουµένων αλκοολών.

Άρθρο 4
Οι ελάχιστες τιµές για τις οποίες µπορούν να γίνουν προσφορές
είναι:

Άρθρο 6

α) για κάθε νέα βιοµηχανική χρήση:
i) για την παρτίδα 48/2004 ΕΚ, 9 ευρώ ανά εκατόλιτρο
αλκοόλης 100 % vol.,
ii) για τις παρτίδες 49/2004 ΕΚ και 50/2004 ΕΚ, 7 ευρώ ανά
εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.·

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται στο ποσό των 30 ευρώ ανά
εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.

β) εάν η αλκοόλη προορίζεται για καύση, 6 ευρώ ανά εκατόλιτρο
αλκοόλης 100 % vol.

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 7

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ αριθ. 48/2004 ΕΚ, αριθ. 49/2004 ΕΚ και αριθ.
50/2004 ΕΚ
Τόπος αποθεµατοποίησης, όγκος και χαρακτηριστικά της πωλούµενης αλκοόλης

Κράτος µέλος

Γερµανία

Τόπος αποθεµατοποίησης

D-63263 Neu-Isenburg
Schleussnerstr. 6
D-37603 Holzminden
Papiermühle 16
Σύνολο

Παρτίδα

Αριθµός των
δεξαµενών

Όγκος σε
εκατόλιτρα
αλκοόλης
100 % vol

Σχετικό
άρθρο του
κανονισµού
(ΕΚ) αριθ.
1493/1999

Τύπος αλκοόλης

48/2004

62

8 136,286

30

ακατέργαστη + 92 %

49/2004

107

8 605,384

30

ακατέργαστη + 92 %

50/2004

111

3 617,118

30

ακατέργαστη + 92 %

20 358,788
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 838/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Απριλίου 2004
σχετικά µε µεταβατικά µέτρα για την εισαγωγή µπανανών στην Κοινότητα λόγω της προσχώρησης της
Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της
Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας
σαγωγή προϊόντων καταγωγής όλων των τρίτων χωρών από
το άρθρο 18, παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
404/93, µε τους ίδιους δασµολογικούς όρους. Ο καθορισµός αυτός πρέπει να διενεργηθεί µεταβατικά και να µην
προδικάσει το αποτέλεσµα των διεξαγοµένων διαπραγµατεύσεων στο πλαίσιο του ∆ιεθνούς Οργανισµού Εµπορίου
(∆ΟΕ) µετά την προσχώρηση των νέων κρατών µελών.
Πρέπει επιπλέον να διενεργηθεί χωρίς να αποκλεισθεί, ενδεχοµένως, η δυνατότητα αυξήσεως για να ανταποκριθούµε
στις αιτιολογηµένες ανάγκες της ζήτησης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τη συνθήκη προσχώρησης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας,
της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της
Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, και ιδίως
το άρθρο 2 παράγραφος 3,
την πράξη προσχώρησης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας,
της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της
Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και Σλοβακίας, και ιδίως το
άρθρο 41 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 57,

(5)

Η διαχείριση αυτής της πρόσθετης ποσότητας πρέπει να
πραγµατοποιηθεί χρησιµοποιώντας τους µηχανισµούς και τα
µέσα που εφαρµόστηκαν για τη διαχείριση των υφισταµένων
δασµολογικών ποσοστώσεων από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
896/2001. Λόγω όµως αυτού του µεταβατικού χαρακτήρα,
αυτή η πρόσθετη ποσότητα πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο
ξεχωριστής διαχείρισής από αυτή των δασµολογικών ποσοστώσεων.

(6)

Στο πλαίσιο των µηχανισµών που καθιερώθηκαν από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 896/2001, πρέπει να τηρηθεί η κατανοµή αυτής της πρόσθετης ποσότητας µεταξύ των δύο κατηγοριών εµπορευοµένων που καθορίστηκαν στο άρθρο 2 τ ου
προαναφερθέντος κανονισµού καθώς και να θεσπιστούν οι
διατάξεις που αφορούν στον καθορισµό µιας ειδικής
ποσότητας αναφοράς για κάθε παραδοσιακό εµπορευόµενο
και µιας ειδικής χορήγησης για κάθε µη παραδοσιακό εµπορευόµενο. Πρέπει να υπενθυµιστεί ότι η προαναφερθείσα
κατανοµή και ο καθορισµός των ποσοτήτων αναφοράς
καθώς και οι χορηγήσεις αφορούν τους εµπορευόµενους οι
οποίοι κατά τα έτη που προηγήθηκαν της προσχώρησης
έχουν εφοδιάσει την αγορά των νέων κρατών µελών.

(7)

Λαµβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που συναντήθηκαν για
την εφαρµογή του άρθρου 6 παράγραφος 2 του (4) κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 414/2004, για να βεβαιωθεί ειδικότερα ότι
οι µπανάνες οι οποίες αποτέλεσαν αντικείµενο πρωτογενών
εισαγωγών κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 20002002 τέθηκαν πραγµατικά σε ελεύθερη κυκλοφορία στα
κράτη µέλη και της τροποποίησης της διάταξης αυτής από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 689/2004, πρέπει να προβλεφθεί
ο καθορισµός για κάθε εµπορευόµενο, κατά περίπτωση, µιας
ποσότητας αναφοράς ή µιας προσωρινής χορήγησης για την
έκδοση των πιστοποιητικών εισαγωγής για την πρώτη µερίδα
στην αρχή του µηνός του Μαΐου 2004. Αυτός ο προσωρινός καθορισµός πρέπει να επιτρέψει στις αρµόδιες εθνικές
αρχές να πραγµατοποιήσουν τους ελέγχους και τις εξακριβώσεις των εγγράφων και των δικαιολογητικών που
υποβάλλονται από τους εµπορευοµένους, να διενεργήσουν
τις διορθώσεις των δηλώσεων που γίνονται σε εφαρµογή των
άρθρων 4 και 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 414/2004 και
να διορθώσουν ενδεχοµένως τις ανακοινώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 του ιδίου κανονισµού
έγκαιρα πριν από το άνοιγµα µιας νέας µερίδας της πρόσθετης ποσότητας.

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 του Συµβουλίου, της 13ης
Φεβρουαρίου 1993, για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον
τοµέα της µπανάνας (1),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 896/2001 της Επιτροπής (2)
θέσπισε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 404/93 όσον αφορά το καθεστώς εισαγωγής µπανανών στην Κοινότητα.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 414/2004 της Επιτροπής (3), για
θέσπιση ειδικών µέτρων µε σκοπό την προσαρµογή των
λεπτοµερειών διαχείρισης των δασµολογικών ποσοστώσεων
κατά την εισαγωγή µπανανών, µετά από την προσχώρηση
των νέων κρατών µελών, την 1η Μαΐου 2004, έχει εγκρίνει
τα πρώτα µέτρα λόγω της προσχώρήσης των δέκα νέων
κρατών µελών στην Κοινότητα. Τα µέτρα αυτά στοχεύουν
στην καταγραφή των εµπορευοµένων που είναι εγκατεστηµένοι στην Κοινότητα µε τη σύνθεσή της στις 30 Απριλίου
2004 οι οποίοι έχουν εφοδιάσει τις αγορές αυτών των
κρατών και οι οποίοι πληρούν τους όρους που προβλέπονται από τα άρθρα 3 και 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 896/
2001, όσον αφορά τους παραδοσιακούς εµπορευοµένους,
από τα άρθρα 6 έως 12 του ιδίου κανονισµού, όσον αφορά
τους µη παραδοσιακούς εµπορευοµένους. Παράλληλα, τα
νέα κράτη µέλη έχουν εγκρίνει παρόµοιες διατάξεις,
σύµφωνα µε τις εθνικές τους διαδικασίες.

(3)

Για να διευκολυνθεί το πέρασµα από τα υφιστάµενα
καθεστώτα στα νέα κράτη µέλη πριν από την προσχώρηση
στο καθεστώς εισαγωγής που θα προκύψει από την κοινή
οργάνωση της αγοράς στον τοµέα της µπανάνας, πρέπει να
εγκριθούν τα αναγκαία µεταβατικά µέτρα.

(4)

Για να διασφαλιστεί ο εφοδιασµός της αγοράς και ειδικότερα στα νέα κράτη µέλη, πρέπει να καθοριστεί µια πρόσθετη ποσότητα στις ποσοστώσεις που άνοιξαν για την ει-

(1) ΕΕ L 47 της 25.2.1993, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2587/2001 (ΕΕ L 345 της
29.12.2001, σ. 13).
2
( ) ΕΕ L 126 της 8.5.2001, σ. 6· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1439/2003 (ΕΕ L 204 της 13.8.
2003, σ. 30).
(3) ΕΕ L 68 της 6.3.2004, σ. 6· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 689/2004 (ΕΕ L106 της 15.4.2004, σ.
17).

(4) ΕΕ L 106 της 15.4.2004, σ. 17.
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(8)

Για τη διαχείριση αυτής της διαθέσιµης ποσότητας, πρέπει
να προβλεφθεί ο καθορισµός των συντελεστών προσαρµογής
που θα εφαρµοστούν στις ποσότητες που ανακοινώνονται
από τα κράτη µέλη.

στ) «αρµόδιες αρχές»: οι αρµόδιες αρχές που εµφαίνονται στο
παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 896/2001, όπως τροποποιείται από τον παρόντα κανονισµό.

(9)

Για να διασφαλισθεί ικανοποιητικός εφοδιασµός της αγοράς
και ειδικότερα να διασφαλισθεί η συνέχιση του ρεύµατος
εισαγωγών στα νέα κράτη µέλη, πρέπει να προβλεφθεί στο
πλαίσιο των µεταβατικών µέτρων ότι, τα πιστοποιητικά εκδίδονται για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία σε ένα νέο
κράτος µέλος. Οι συνιστώµενες εγγυήσεις στη συνέχεια αποδεσµεύονται ανάλογα µε τις ποσότητες που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία σε ένα νέο κράτος µέλος.

Άρθρο 2

(10)

(11)

Με τον ίδιο στόχο, πρέπει να ανοίξει µια πρώτη περίοδος
κατάθεσης των αιτήσεων χορηγήσεως πιστοποιητικών εισαγωγής στην αρχή του Μαΐου 2004 πριν από την περίοδό
κατάθεσης που αφορά το τρίτο τρίµηνο.
Για να διασφαλιστεί η ξεχωριστή διαχείριση της πρόσθετης
ποσότητας και η παρακολούθηση της χρησιµοποιήσεως των
πιστοποιητικών εισαγωγής, σύµφωνα µε τις τεθείσες υποχρεώσεις, πρέπει να καθοριστούν οι ειδικές ενδείξεις που
πρέπει να αναγράφονται στα πιστοποιητικά αυτά. Πρέπει
επίσης να προσαρµοστούν οι διατάξεις που εφαρµόζονται σε
θέµατα πιστοποιητικού επαναχορήγησης καθώς και οι διατάξεις που διέπουν τη διαβίβαση των πιστοποιητικών µεταξύ
εµπορευοµένων.

(12)

Πρέπει να προσαρµοστεί το παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 896/2001, για να συµπεριληφθούν σ αυτό οι ενδείξεις
των αρµοδίων αρχών στα νέα κράτη µέλη για τη διαχείριση
του καθεστώτος.

(13)

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

Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού
Ο παρών κανονισµός έχει ως αντικείµενο την έγκριση των αναγκαίων µεταβατικών µέτρων για να διευκολυνθεί το πέρασµα των
καθεστώτων που υφίστανται στα νέα κράτη µέλη πριν από την
προσχώρησή τους στην Κοινότητα των ∆εκαπέντε στο καθεστώς εισαγωγής των δασµολογικών ποσοστώσεων που έχουν καθοριστεί
από τους κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 404/93 και (ΕΚ) αριθ. 896/
2001.
Οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 896/2001 εφαρµόζονται
µε την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 3
Η πρόσθετη ποσότητα
1. Ποσότητα 300 000 τόνων καθαρού βάρους, είναι διαθέσιµη
για την εισαγωγή µπανανών στα νέα κράτη µέλη για την περίοδο
από την 1η Μαΐου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004.
Η ποσότητα αυτή είναι διαθέσιµη για την εισαγωγή προϊόντων των
καταγωγών που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 404/93.
Στο πλαίσιο της ποσότητας αυτής, οι εισαγωγές υπόκεινται στους
δασµούς που έχουν καθοριστεί στο άρθρο 18 παράγραφος 2 του
προαναφερθέντος κανονισµού.
2. Η ποσότητα που καθορίστηκε στην παράγραφο 1 είναι
δυνατό να αυξηθεί, εάν αυξάνεται η ζήτηση που διαπιστώνεται στα
νέα κράτη µέλη.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 4
Άρθρο 1
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, νοείται ως:
α) «Κοινότητα των δεκαπέντε»: η Κοινότητα µε τη σύνθεσή της
στις 30 Απριλίου 2004·
β) «νέα κράτη µέλη»: η Τσεχική ∆ηµοκρατία, η Εσθονία, η Κύπρος,
η Λεττονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Πολωνία, η
Σλοβενία και η Σλοβακία·
γ) «διευρυµένη Κοινότητα»: η Κοινότητα µε τη σύνθεσή της την
1η Μαΐου 2004·

Πρόσβαση στην πρόσθετη ποσότητα
1. Η πρόσβαση στην πρόσθετη ποσότητα που καθορίστηκε στο
άρθρο 3 παρέχεται στους παραδοσιακούς εµπορευοµένους και
στους µη παραδοσιακούς εµπορευοµένους που είναι εγκατεστηµένοι
στη διευρυµένη Κοινότητα που πληρούν τους όρους που
καθορίστηκαν, κατά περίπτωση, στο άρθρο 3 ή στο άρθρο 4 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 414/2004.
2. Η ποσότητα χορηγείται µέχρι ύψους 249 000 τόνων στους
παραδοσιακούς εµπορευοµένους, και 51 000 τόνων στους µη
παραδοσιακούς εµπορευοµένους.
Άρθρο 5

δ) «πρωτογενής εισαγωγή»: η οικονοµική εργασία που ορίζεται
στο άρθρο 3, σηµείο 1, πρώτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 896/2001 για την πώληση σε ένα ή περισσότερα νέα
κράτη µέλη·

∆ιαθέσιµη ποσότητα για την έκδοση των πιστοποιητικών του
Μαΐου 2004

ε) «ελάχιστη ποσότητα»: η ελάχιστη ποσότητα που ορίζεται στο
άρθρο 3 σηµείο 1 τρίτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
896/2001, που καθορίζεται όσον αφορά το σύνολο των πρωτογενών εισαγωγών που διενεργούνται για τον εφοδιασµό της
αγοράς των νέων κρατών µελών·

Ποσότητα 87 000 τόνων είναι διαθέσιµη για την έκδοση των πιστοποιητικών του Μαΐου 2004 για την εισαγωγή µπανανών στα νέα
κράτη µέλη. Η ποσότητα αυτή ανοίγεται µέχρι ύψους 72 210
τόνων για τους παραδοσιακούς εµπορευόµενους και µέχρι 14 790
τόνων για τους µη παραδοσιακούς εµπορευόµενους.
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Άρθρο 6
Ειδική προσωρινή ποσότητα αναφοράς για τους παραδοσιακούς εµπορευοµένους
1.
Για κάθε παραδοσιακό εµπορευόµενο ο οποίος, κατά τη διάρκεια των ετών 2000, 2001 και 2002 έχει πραγµατοποιήσει την
ελάχιστη ποσότητα των πρωτογενών εισαγωγών µπανανών για την
πώλησή τους σε ένα ή περισσότερα νέα κράτη µέλη, οι αρµόδιες
αρχές του κράτους µέλους καταχώρησης του εµπορευοµένου
καθορίζουν µία ειδική ποσότητα αναφοράς µε βάση το µέσο όρο
των πρωτογενών εισαγωγών που πραγµατοποιήθηκαν κατά την
προαναφερθείσα περίοδο για την έκδοση των πιστοποιητικών του
Μαΐου 2004.

29.4.2004

3. Οι αιτήσεις πιστοποιητικού περιλαµβάνουν τις ενδείξεις
«πιστοποιητικό — προσχώρηση» κατά περίπτωση, «παραδοσιακός
εµπορευόµενος» ή «µη παραδοσιακός εµπορευόµενος» «κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 838/2004. Πιστοποιητικό που ισχύει µόνο σε ένα νέο
κράτος µέλος».
Οι ενδείξεις αυτές περιλαµβάνονται στη θέση αριθ. 20 του πιστοποιητικού.
4. Οι αιτήσεις πιστοποιητικού υποβάλλονται για πρώτη φορά
στις 4, 5 ή 6 Μαΐου 2004.
Επί ποινή απόρριψης ως απαράδεκτης η αίτηση ή οι αιτήσεις
έκδοσης πιστοποιητικών που υποβάλλονται από έναν εµπορευόµενο
δεν δύνανται να αφορούν συνολικώς ποσότητα µεγαλύτερη από:

Αυτή η προσωρινή ειδική ποσότητα αναφοράς λαµβάνεται εφαρµόζοντας στο µέσο όρο των πρωτογενών εισαγωγών που αναφέρεται
στο προηγούµενο εδάφιο, τον συντελεστή 0,1875.

α) την προσωρινή ποσότητά του αναφοράς που ανακοινώθηκε σε
εφαρµογή του άρθρου 6 παράγραφος 3 για ένα παραδοσιακό
εµπορευόµενο·

2.
Λαµβάνοντας υπόψη τις ανακοινώσεις που πραγµατοποιήθηκαν από τα κράτη µέλη και σε συνάρτηση µε την πρόσθετη
ποσότητα που καθορίστηκε στο άρθρο 5, η Επιτροπή καθορίζει,
εάν παραστεί ανάγκη, ένα συντελεστή προσαρµογής που θα εφαρµοστεί στην ειδική ποσότητα αναφοράς κάθε παραδοσιακού εµπορευοµένου.

β) την προσωρινή χορήγηση που ανακοινώθηκε σε εφαρµογή του
άρθρου 7 παράγραφος 3 για ένα µη παραδοσιακό εµπορευόµενο.

3.
Οι αρµόδιες αρχές ανακοινώνουν σε κάθε εµπορευόµενο την
ειδική προσωρινή ποσότητα αναφοράς προσαρµοσµένη, εάν παραστεί ανάγκη, µε το συντελεστή προσαρµογής που αναφέρεται στην
παράγραφο 2, το αργότερο στις 4 Μαΐου 2004.

προσωρινή

χορήγηση των
εµπορευοµένων

5. Τα πιστοποιητικά εισαγωγής που εκδίδονται σε εφαρµογή του
παρόντος άρθρου έχουν διάρκεια ισχύος που αρχίζει από την ηµέρα
της πραγµατικής εκδόσεώς τους και λήγει στις 7 Αυγούστου
2004.
Άρθρο 9

Άρθρο 7
Ειδική

Οι αρµόδιες αρχές εκδίδουν τα πιστοποιητικά εισαγωγής, το αργότερο στις 7 Μαΐου 2004.

µη

παραδοσιακών

1.
Οι αρµόδιες αρχές καθορίζουν την ειδική προσωρινή
χορήγηση των µη παραδοσιακών εµπορευοµένων που είναι καταχωρηµένοι σ' αυτές — µε την εφαρµογή στην υποβληθείσα αίτηση
από τον εµπορευόµενο του συντελεστή 0,29 για την έκδοση των
πιστοποιητικών του Μαΐου 2004.
2.
Λαµβάνοντας υπόψη τις ανακοινώσεις που πραγµατοποιήθηκαν από τα κράτη µέλη και σε συνάρτηση της πρόσθετης ποσότητας που καθορίστηκε στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισµού, η
Επιτροπή καθορίζει, εάν παραστεί ανάγκη, ένα συντελεστή προσαρµογής που θα εφαρµοστεί στην αίτηση ειδικής χορήγησης κάθε µη
παραδοσιακού εµπορευοµένου.
3.
Οι αρµόδιες αρχές ανακοινώνουν σε κάθε µη παραδοσιακό
εµπορευόµενο τη χορήγηση προσχώρησης, το αργότερο στις 4
Μαΐου 2004.
Άρθρο 8
Υποβολή των αιτήσεων χορηγήσεως πιστοποιητικού και
έκδοση των πιστοποιητικών το Μάιο 2004
1.
Οι αιτήσεις πιστοποιητικού εισαγωγής υποβάλλονται, στις
αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους στο οποίο ο εµπορευόµενος
είναι καταχωρηµένος.
2.
Τα πιστοποιητικά εισαγωγής, εφεξής ονοµαζόµενα «πιστοποιητικά προσχώρησης», εκδίδονται µόνο για να τεθούν σε ελεύθερη
κυκλοφορία σε ένα νέο κράτος µέλος.

Αποδέσµευση των εγγυήσεων
1. Η εγγύηση που αφορά το πιστοποιητικό εισαγωγής για τους
παραδοσιακούς εµπορευοµένους, που προβλέπεται στο άρθρο 24
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 896/2001, αποδεσµεύεται ανάλογα µε
τις ποσότητες που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία σε ένα νέο
κράτος µέλος.
2. Η εγγύηση που αφορά τη χορήγηση των µη παραδοσιακών
εµπορευοµένων, που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 896/2001 αποδεσµεύεται προοδευτικά
ανάλογα µε τις ποσότητες που όντως έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία σε ένα νέο κράτος µέλος µε τους όρους που καθορίστηκαν στο προαναφερθέν άρθρο.
Άρθρο 10
Πιστοποιητικό επαναχορήγησης
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 19 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
896/2001:
1. Οι µη χρησιµοποιηθείσες ποσότητες ενός πιστοποιητικού
προσχώρησης επαναχορηγούνται, κατόπιν αιτήσεώς του,
ανάλογα µε την περίπτωση στον αρχικό δικαιούχο ή στον
εκδοχέα του εν λόγω πιστοποιητικού, για µεταγενέστερη
περίοδο. Η επαναχορήγηση αυτή πραγµατοποιείται για εισαγωγή
µπανανών στο πλαίσιο της πρόσθετης ποσότητας.
2. Η αίτηση και το πιστοποιητικό επαναχορήγησης φέρουν στο τετραγωνίδιο αριθ. 20 τις ενδείξεις: «πιστοποιητικό επαναχορήγησης» και ανάλογα µε την περίπτωση «παραδοσιακός
εµπορευόµενος» ή «µη παραδοσιακός εµπορευόµενος» «κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 838/2004 — άρθρο 10. Πιστοποιητικό που
ισχύει µόνο σε ένα νέο κράτος µέλος».
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Άρθρο 11

Άρθρο 12

Εκχώρηση των πιστοποιητικών προσχώρησης

Προσαρµογή του παραρτήµατος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
896/2001

Τα δικαιώµατα που απορρέουν από τα πιστοποιητικά προσχώρησης
είναι µεταβιβάσιµα προς ένα µόνο εκδοχέα στο πλαίσιο της πρόσθετης ποσότητας.
Η µεταβίβαση των δικαιωµάτων µπορεί να πραγµατοποιηθεί αποκλειστικώς:
— µεταξύ των παραδοσιακών εµπορευοµένων που αναφέρονται
στο άρθρο 5,
— εκ µέρους των παραδοσιακών εµπορευοµένων που αναφέρονται
στο άρθρο 5 προς τους µη παραδοσιακούς εµπορευοµένους
που αναφέρονται στο άρθρο 6,
— µεταξύ των µη παραδοσιακών εµπορευοµένων που αναφέρονται
στο άρθρο 6.

Το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού προστίθεται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 896/2001.
Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει υπό την επιφύλαξη και από
την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της συνθήκης προσχώρησης της
Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας,
της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της
Σλοβενίας και της Σλοβακίας.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Αρµόδιες υπηρεσίες των νέων κρατών µελών
— ΤΣΕΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
State Agriculture Intervention Fund
Ve Smečkách 33
CZ-11000 Praha 1
— ΕΣΘΟΝΙΑ
Estonian Agricultural Registers and Information Board
Trade measures Unit
Narva road, 3
EE-51009 Tartu
— ΚΥΠΡΟΣ
Ministry of Commerce, Industry and Tourism
Import & Export Licensing Unit
CY-1421 Cyprus
— ΛΕΤΤΟΝΙΑ
Ministry of Agriculture
Rural Support Services
Trade Mechanisms
Department/Licence Division
Republikas laukums, 2
LV-1981 Riga
— ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
National Paying Agency
Foreign Trade Department
Gedimino av. 19
LT — 01103 Vilnius-25
— ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Ministry of Economy and Transport
Licensing and Administration Office
Margit krt. 85
HU-1024 Budapest
— ΜΑΛΤΑ
Ministry of Rural Affairs and the Environment
Agricultural Services & Rural Development Division
Ngiered road
MT-CMR02 Marsa
— ΠΟΛΩΝΙΑ
Agricultural Market Agency
Foreign Trade Regulation Department
6/12 Nowy Swiat Str.
PL — 00-400 Warsaw
— ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Agency for Agricultural markets and rural development
External Trade Department
Dunajska Cesta 160
SI-1000 Ljubljana
— ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Agricultural Paying Agency
Dobrovicova 12
SK — 81526 Bratislava
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 839/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Απριλίου 2004
για τον καθορισµό των συντελεστών προσαρµογήςπου θα εφαρµοστούν στις προσωρινές ποσότητες αναφοράς των παραδοσιακών εµπορευοµένων και στις προσωρινές χορηγήσεις µεριδίου των µη παραδοσιακών εµπορευοµένων στο πλαίσιο της πρόσθετης ποσότητας για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής
µπανανών τον Μάιο 2004
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Πρέπει συνεπώς, να καθοριστούν οι συντελεστές προσαρµογής που θα εφαρµοστούν στον καθορισµό των ποσοτήτων
που µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο αιτήσεων χορηγήσεως πιστοποιητικών εισαγωγής για τις αιτήσεις που
υποβλήθηκαν στις αρχές του Μαΐου, για τους παραδοσιακούς εµπορευοµένους και για τους µη παραδοσιακούς εµπορευοµένους.

(4)

Προκειµένου οι εµπορευόµενοι να µπορέσουν να υποβάλλουν τις αιτήσεις πιστοποιητικών στις αρχές του Μαΐου
2004, πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν αµέσως οι διατάξεις
του παρόντος κανονισµού,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 838/2004 της Επιτροπής, της 28 Απριλίου 2004, σχετικά µε τα µεταβατικά µέτρα για την εισαγωγή µπανανών στην Κοινότητα λόγω της προσχώρησης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας,
της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της
Σλοβακίας (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 2 και το άρθρο 7
παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 838/2004 καθόρισε σε 87 000
τόνους τη διαθέσιµη ποσότητα για την έκδοση πιστοποιητικών τον Μάιο 2004, για την εισαγωγή µπανανών στα
κράτη µέλη, µέχρι 72 210 τόνων για τους παραδοσιακούς
εµπορευοµένους και µέχρι 14 790 τόνους για τους µη
παραδοσιακούς εµπορευοµένους. Για να τηρηθεί η ποσότητα
αυτή, και συναρτήσει των ανακοινώσεων που πραγµατοποιήθηκαν από τις εθνικές υπηρεσίες, τα άρθρα 6 παράγραφος 2 και 7 παράγραφος 2, του προαναφερθέντος κανονισµού προβλέπουν τον καθορισµό συντελεστών προσαρµογής
που εφαρµοστούν, κατά περίπτωση, στην προσωρινή ειδική
ποσότητα αναφοράς των παραδοσιακών εµπορευοµένων και
στην αίτηση ειδικής χορήγησης µεριδίου των µη παραδοσιακών εµπορευοµένων.
Σύµφωνα µε τις ανακοινώσεις που πραγµατοποιήθηκαν από
τις εθνικές υπηρεσίες, το συνολικό ποσό των προσωρινών
ειδικών ποσοτήτων αναφοράς των παραδοσιακών εµπορευοµένων ανέρχεται σε 574 641,501 τόνους· το συνολικό
ποσό των αιτήσεων ειδικής χορήγησης µεριδίου των µη
παραδοσιακών εµπορευοµένων ανέρχεται σε 203 401,506
τόνους.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο πλαίσιο της διαθέσιµης ποσότητας για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τον Μάιο 2004, για την εισαγωγή µπανανών
στα νέα κράτη µέλη, που καθορίστηκε στο άρθρο 5 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 838/2004,
α) ο συντελεστής προσαρµογής που θα εφαρµοστεί στην προσωρινή ειδική ποσότητα αναφοράς κάθε παραδοσιακού εµπορευοµένου, που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του
προαναφερθέντος κανονισµού είναι 0,67019·
β) ο συντελεστής προσαρµογής που θα εφαρµοστεί στην αίτηση
ειδικής χορήγησης µεριδίου κάθε µη παραδοσιακού εµπορευοµένου, που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 είναι
0,25073.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 1 Μαΐου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 127 της 29.4.2004, σ. 52.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 840/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Απριλίου 2004
για καθορισµό των δασµών κατά την εισαγωγή στον τοµέα του ρυζιού
(4)

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

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

(5)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(6)

Η εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1503/96 οδηγεί
στην προσαρµογή των δασµών κατά την εισαγωγή, σύµφωνα
µε τα παραρτήµατα του παρόντος κανονισµού,

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς ορύζης (1),

(1)

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

(2)

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

(3)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι δασµοί κατά την εισαγωγή στον τοµέα του ρυζιού που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 3072/95 καθορίζονται µε βάση τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙ.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 29 Απριλίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 329 της 30.12.1995, σ. 18· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 411/2002 (ΕΕ L 62 της
5.3.2002, σ. 27).
(2) ΕΕ L 189 της 30.7.1996, σ. 71· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2294/2003 (ΕΕ L 340 της
24.12.2003, σ. 12).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Εισαγωγικοί δασµοί που εφαρµόζονται στο ρύζι και στα θραύσµατα ρυζιού
(σε EUR/t)
Εισαγωγικός δασµός ( )
5

Κωδικός ΣΟ

Τρίτες χώρες
(εκτός ΑΚΕ και Μπαγκλαντές) (3)

1006 10 21

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 23

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 25

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 27

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 92

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 94

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 96

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 98

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 20 11

232,36

76,99

111,84

174,27

1006 20 13

232,36

76,99

111,84

174,27

1006 20 15

232,36

76,99

111,84

174,27

1006 20 17

212,70

70,10

102,01

1006 20 92

232,36

76,99

111,84

174,27

1006 20 94

232,36

76,99

111,84

174,27

1006 20 96

232,36

76,99

111,84

1006 20 98

212,70

70,10

102,01

1006 30 21

385,51

122,54

177,85

289,13

1006 30 23

385,51

122,54

177,85

289,13

1006 30 25

385,51

122,54

177,85

289,13

1006 30 27

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 42

385,51

122,54

177,85

289,13

1006 30 44

385,51

122,54

177,85

289,13

1006 30 46

385,51

122,54

177,85

289,13

1006 30 48

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 61

385,51

122,54

177,85

289,13

1006 30 63

385,51

122,54

177,85

289,13

1006 30 65

385,51

122,54

177,85

289,13

1006 30 67

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 92

385,51

122,54

177,85

289,13

1006 30 94

385,51

122,54

177,85

289,13

1006 30 96

385,51

122,54

177,85

289,13

1006 30 98

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 40 00

(7)

41,18

(7)

96,00

ΑΚΕ (1) (2) (3)

Μπαγκλαντές (4)

Ρύζι Basmati
Ινδίας και Πακιστάν (6)

0,00

Αίγυπτος (8)

159,52

174,27
0,00

159,52

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

Τύπος Paddy

Τύπος Indica

Τύπος Japonica

Θραύσµατα

Αποφλοιωµένο

Λευκασµένο

Αποφλοιωµένο

Λευκασµένο

(1)

212,70

416,00

232,36

385,51

(1)

α) Τιµή cif Arag (EUR/τόνο)

—

327,93

239,02

332,30

416,42

—

β) Τιµή fob (EUR/τόνο)

—

—

—

307,06

391,18

—

γ) Θαλάσσιοι ναύλοι (EUR/τόνο)

—

—

—

25,24

25,24

—

δ) Πηγή

—

USDA και
opérateurs

USDA και
opérateurs

Opérateurs

Opérateurs

—

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

(1) ∆ασµός που καθορίζεται στο κοινό δασµολόγιο.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 841/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Απριλίου 2004
για τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης
σε φυσική κατάσταση
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι επιστροφές που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή για τη
λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη σε φυσική κατάσταση έχουν καθορισθεί από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 696/
2004 της Επιτροπής (2).

(2)

Η εφαρµογή των λεπτοµερειών που αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 696/2004 στα στοιχεία για τα οποία
έλαβε γνώση η Επιτροπή οδηγεί στην τροποποίηση των

επιστροφών κατά την εξαγωγή, οι οποίες ισχύουν σήµερα,
σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση και όχι
µετουσιωµένων, των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001
και καθορίτηκαν από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 696/2004, είναι
τροποποιηµένος σύµφωνα µε τα ποσά που ορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 29 Απριλίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 39/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 6 της
10.1.2004, σ. 16).
2
( ) ΕΕ L 108 της 16.4.2004, σ. 15.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΛΕΥΚΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Επιστροφή

1701 11 90 9100

S00

ευρώ/100 kg

41,79 (1)

1701 11 90 9910

S00

ευρώ/100 kg

41,79 (1)

1701 12 90 9100

S00

ευρώ/100 kg

41,79 (1)

1701 12 90 9910

S00

ευρώ/100 kg

41,79 (1)

1701 91 00 9000

S00

ευρώ/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού
προϊόντος

0,4543

1701 99 10 9100

S00

ευρώ/100 kg

45,43

1701 99 10 9910

S00

ευρώ/100 kg

45,43

1701 99 10 9950

S00

ευρώ/100 kg

45,43

1701 99 90 9100

S00

ευρώ/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού
προϊόντος

0,4543

Σηµείωση: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α», ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της
Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1).
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003,
σ. 11).
Οι άλλοι προορισµοί ορίζονται ως εξής:
S00: όλοι οι προορισµοί (τρίτες χώρες, άλλα εδάφη, τροφοδοσία και προορισµοί που εξοµοιούνται µε εξαγωγή από την Κοινότητα)
µε εξαίρεση την Αλβανία, την Κροατία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Σερβία και Μαυροβούνιο (συµπεριλαµβάνεται το Κοσσυφοπέδιο, όπως ορίζεται από το ψήφισµα 1244 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999) και
την Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, την Τσεχική ∆ηµοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λεττονία, τη
Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία, εκτός για τη ζάχαρη που έχει ενσωµατωθεί
στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συµβουλίου
(ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29).
(1) Το παρόν ποσό εφαρµόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη αποδόσεως 92 %. Αν η απόδοση της εξαγόµενης ακατέργαστης ζάχαρης αποκλίνει
του 92 %, το ποσό της εισφοράς που εφαρµόζεται υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 4 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/2001.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 842/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Απριλίου 2004
για τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, για τα σιρόπια και ορισµένα
άλλα προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή που
ισχύουν σήµερα, όπως καθορίζεται στο παράρτηµα του
παρόντος κανονισµού,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Η επιστροφή που χορηγείται κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος
1 στοιχεία δ), ζ) και η) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 και
καθορίζεται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 511/2004
τροποποιείται σύµφωνα µε τα ποσά που ορίζονται στο παράρτηµα
του παρόντος κανονισµού.

(1)

Οι επιστροφές που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή, σε
φυσική κατάσταση, για τα σιρόπια και ορισµένα άλλα
προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης έχουν καθορισθεί από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 511/2004 της Επιτροπής (2).

(2)

Η εφαρµογή των κανόνων, κριτηρίων και λεπτοµερειών, που
αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 511/2004 στα στοιχεία που διαθέτει προς το παρόν η Επιτροπή, οδηγεί στην

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 29 Απριλίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 39/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 6 της
10.1.2004, σ. 16).
2
( ) ΕΕ L 81 της 19.3.2004, σ. 26.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ, ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΓΙΑ ΤΑ ΣΙΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΛΛΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ, ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004
Κωδικός προϊόντος

Προορισµοί

Μονάδα µέτρησης

Ποσό της επιστροφής

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

45,43 (1)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

45,43 (1)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

86,31 (2)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg
καθαρού προϊόντος

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg
καθαρού προϊόντος

0,4543 (3)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg
καθαρού προϊόντος

0,4543 (3)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg
καθαρού προϊόντος

0,4543 (3) (4)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg
καθαρού προϊόντος

0,4543 (3)
45,43 (1)

45,43 (1)
0,4543 (3)

Σηµείωση: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α», ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της
Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1).
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003,
σ. 11).

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

Οι άλλοι προορισµοί ορίζονται ως εξής:
S00: όλοι οι προορισµοί (τρίτες χώρες, άλλα εδάφη, τροφοδοσία και προορισµοί που εξοµοιούνται µε εξαγωγή από την Κοινότητα)
µε εξαίρεση την Αλβανία, την Κροατία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Σερβία και Μαυροβούνιο (συµπεριλαµβάνεται το Κοσσυφοπέδιο, όπως ορίζεται από το ψήφισµα 1244 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999), και
την Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, την Τσεχική ∆ηµοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λεττονία, τη
Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία, εκτός για τη ζάχαρη που έχει ενσωµατωθεί
στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συµβουλίου
(ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29).
Εφαρµόζεται µόνο στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2135/95.
Εφαρµόζεται µόνο στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2135/95.
Το ποσό βάσεως δεν εφαρµόζεται στα σιρόπια καθαρότητας κατώτερης του 85 % [κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2135/95]. Η περιεκτικότητα σε σακχαρόζη καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2135/95.
Το ποσό δεν εφαρµόζεται στο προϊόν που ορίζεται στο σηµείο 2 του παραρτήµατος του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3513/92 (ΕΕ L 355 της
5.12.1992, σ. 12).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 843/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Απριλίου 2004
για καθορισµό του ύψους των επιστροφών για ορισµένα προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης εξαγόµενα
υπό µορφή εµπορευµάτων µη υπαγοµένων στο παράρτηµα Ι της συνθήκης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 5 στοιχείο α) και
παράγραφος 15,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Τα ποσοστά των επιστροφών που εφαρµόζονται από τις 7
Απριλίου 2004 στα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτηµα, που εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων τα οποία δεν
υπάγονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης, καθορίστηκαν
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 644/2004 της Επιτροπής (2).

(2)

Η εφαρµογή των κανόνων και των κριτηρίων, που αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 644/2004 στα στοιχεία που
διαθέτει επί του παρόντος η Επιτροπή, οδηγεί στην τροποποίηση των ποσοστών των ισχυουσών επιστροφών, όπως
αναφέρεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα ποσοστά των επιστροφών που καθορίζονται στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 644/2004 αντικαθίστανται από τα ποσοστά που
αναφέρονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 29 Απριλίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 39/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 6 της
10.1.2004, σ. 16).
2
( ) ΕΕ L 102 της 7.4.2004, σ. 35.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ποσοστά επιστροφών που εφαρµόζονται από την 29η Απριλίου 2004 για ορισµένα προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης
εξαγόµενα υπό µορφή εµπορευµάτων µη υπαγοµένων στο παράρτηµα Ι της συνθήκης

Κωδικός ΣΟ

1701 99 10

Περιγραφή

Ζάχαρη λευκή

Ποσοστά επιστροφών σε EUR/100 kg
Σε περιπτώσεις προκαθορισµού

Λοιπές

45,43

45,43
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 844/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Απριλίου 2004
για την έναρξη έρευνας όσον αφορά την πιθανή καταστρατήγηση των µέτρων αντιντάµπινγκ που
επιβλήθηκαν µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 119/97 του Συµβουλίου για την επιβολή οριστικών δασµών
αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές ορισµένων µηχανισµών µε δακτυλίους για το δέσιµο φύλλων, καταγωγής
Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας, που αποστέλλονται από την Ταϊλάνδη, είτε δηλώνονται ως καταγωγής
Ταϊλάνδης είτε όχι, και για την υποβολή των εν λόγω εισαγωγών σε καταγραφή
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Τα διαθέσιµα αποδεικτικά στοιχεία είναι τα εξής:

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 2004, για την άµυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ εκ µέρους χωρών µη µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 461/2004 (2) (εφεξής «ο βασικός κανονισµός»),
και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3, το άρθρο 14 παράγραφος 3
και το άρθρο 14 παράγραφος 5,
Κατόπιν διαβουλεύσεων µε τη συµβουλευτική επιτροπή,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Η Επιτροπή αποφάσισε, δυνάµει του άρθρου 1 παράγραφος 3 του
βασικού κανονισµού, να εξετάσει µε δική της πρωτοβουλία την
πιθανή καταστρατήγηση των µέτρων αντιντάµπινγκ που επιβλήθηκαν στις εισαγωγές ορισµένων µηχανισµών µε δακτυλίους για το
δέσιµο φύλλων καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας («Κίνα»).
Α. ΠΡΟΪΟΝ

Το προϊόν που αφορά η πιθανή καταστρατήγηση των µέτρων, είναι
ορισµένοι µηχανισµοί µε δακτυλίους για το δέσιµο φύλλων, που
υπάγονται κανονικά στον κωδικό ΣΟ ex 8305 10 00 («το υπό
εξέταση προϊόν») καταγωγής Κίνας. Αυτός ο κωδικός ΣΟ αναφέρεται για πληροφοριακούς και µόνον λόγους.
Το προϊόν που αφορά η έρευνα, είναι ορισµένοι µηχανισµοί µε δακτυλίους για το δέσιµο φύλλων που αποστέλλονται από την
Ταϊλάνδη («το προϊόν της έρευνας») που υπάγεται κανονικά στους
ίδιους κωδικούς µε το υπό εξέταση προϊόν καταγωγής Κίνας.
Β. ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ

Μετά την επιβολή των µέτρων στις εισαγωγές ορισµένων µηχανισµών µε δακτυλίους για το δέσιµο φύλλων καταγωγής Κίνας,
σηµειώθηκε σηµαντική αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής των εµπορικών συναλλαγών όσον αφορά τις εξαγωγές από την Κίνα και την
Ταϊλάνδη προς την Κοινότητα. Οι εισαγωγές του υπό εξέταση
προϊόντος έχουν αυξηθεί σηµαντικά, ενώ οι εισαγωγές ορισµένων
µηχανισµών µε δακτυλίους για το δέσιµο φύλλων καταγωγής Κίνας
έχουν µειωθεί µετά την επιβολή των µέτρων, και φαίνεται ότι δεν
υπάρχει επαρκής λόγος ή αιτιολόγηση άλλη εκτός της επιβολής
του δασµού γι'αυτή την αλλαγή. Αυτή η αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής των εµπορικών συναλλαγών φαίνεται να απορρέει από τη
µεταφόρτωση µέσω της Ταϊλάνδης ορισµένων µηχανισµών µε δακτυλίους για το δέσιµο φύλλων καταγωγής Κίνας.
Επιπλέον, τα αποδεικτικά στοιχεία υπογραµµίζουν το γεγονός ότι οι
επανορθωτικές συνέπειες των ισχυόντων µέτρων αντιντάµπινγκ στις
εισαγωγές ορισµένων µηχανισµών µε δακτυλίους καταγωγής Κίνας
εξουδετερώνονται ως προς τις ποσότητες. Φαίνεται ότι σηµαντικοί
όγκοι των εισαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος από την Ταϊλάνδη
έχουν αντικαταστήσει τις εισαγωγές ορισµένων µηχανισµών µε δακτυλίους για το δέσιµο φύλλων καταγωγής Κίνας.
Τέλος, η Επιτροπή διαθέτει επαρκή εκ πρώτη όψεως αποδεικτικά
στοιχεία σχετικά µε το ότι οι τιµές του υπό εξέταση προϊόντος αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ σε σχέση µε την κανονική αξία που
είχε καθοριστεί προηγουµένως για ορισµένους µηχανισµούς µε δακτυλίους για το δέσιµο φύλλων καταγωγής Κίνας.
Εάν, κατά τη διάρκεια της έρευνας, διαπιστωθούν πρακτικές καταστρατήγησης µέσω Ταϊλάνδης, που προβλέπονται στο άρθρο 13
του βασικού κανονισµού, εκτός από τη µεταφόρτωση, η έρευνα
µπορεί να καλύψει και αυτές τις πρακτικές.

Τα ισχύοντα επί του παρόντος µέτρα που φέρονται να αποτελούν
αντικείµενο καταστρατήγησης είναι µέτρα αντιντάµπινγκ που έχουν
επιβληθεί µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 119/97 του Συµβουλίου (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2100/
2000 (4).
Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή διαθέτει επαρκή εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία
σχετικά µε το ότι τα µέτρα αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές ορισµένων
µηχανισµών µε δακτυλίους για το δέσιµο φύλλων καταγωγής Κίνας,
αποτελούν αντικείµενο καταστρατήγησης µε τη µεταφόρτωση µέσω
Ταϊλάνδης ορισµένων µηχανισµών µε δακτυλίους.
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

56 της 6.3.1996, σ. 1.
77 της 13.3.2004, σ. 12.
22 της 24.1.1997, σ. 1.
250 της 5.10.2000, σ. 1.

∆. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι
υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν την
έναρξη έρευνας σύµφωνα µε το άρθρο 13 του βασικού κανονισµού
και την υπαγωγή σε καταγραφή, σύµφωνα µε το άρθρο 14 παράγραφος 5 του βασικού κανονισµού, των εισαγωγών ορισµένων
µηχανισµών µε δακτυλίους για το δέσιµο φύλλων που αποστέλλονται από την Ταϊλάνδη, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Ταϊλάνδης
είτε όχι.
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— εισαγωγών ή µέτρων·

α) Ερωτηµατολόγια
Η Επιτροπή για να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που θεωρεί
απαραίτητες για την έρευνα, θα αποστείλει ερωτηµατολόγια
στους παραγωγούς-εξαγωγείς και στις ενώσεις παραγωγών-εξαγωγέων στην Ταϊλάνδη, στους παραγωγούς-εξαγωγείς και στις
ενώσεις παραγωγών-εξαγωγέων στην Κίνα και στους εισαγωγείς
και σε όλες τις ενώσεις εισαγωγέων στην Κοινότητα που
συνεργάσθηκαν µε την έρευνα η οποία οδήγησε στην επιβολή
των ισχυόντων µέτρων, καθώς και στις αρχές της Κίνας και της
Ταϊλάνδης. Ενδεχοµένως, µπορούν να ζητηθούν πληροφορίες
και από τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής.
Εν πάση περιπτώσει, όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη οφείλουν να
επικοινωνήσουν µε την Επιτροπή το συντοµότερο δυνατό, και
το αργότερο εντός της προθεσµίας που καθορίζεται στο άρθρο
3 του παρόντος κανονισµού, για να ζητήσουν, ενδεχοµένως,
ερωτηµατολόγιο εντός της προθεσµίας που καθορίζεται στο
άρθρο 3 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισµού, δεδοµένου
ότι η προθεσµία που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2
του παρόντος κανονισµού ισχύει για όλα τα ενδιαφερόµενα
µέρη.
Οι αρχές της Κίνας και της Ταϊλάνδης θα ενηµερωθούν σχετικά
µε την έναρξη της έρευνας.
β) Συλλογή πληροφοριών και ακροάσεις
Όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη καλούνται να γνωστοποιήσουν
γραπτώς τις απόψεις τους και να παράσχουν τα σχετικά στοιχεία. Επιπλέον, η Επιτροπή είναι δυνατόν να δεχθεί σε ακρόαση
τα ενδιαφερόµενα µέρη, εφόσον το ζητήσουν γραπτώς και αποδείξουν ότι υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται η ακρόασή τους.
γ) Απαλλαγή από τη καταγραφή των εισαγωγών ή µέτρων
Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 4 του βασικού κανονισµού, εφόσον η πιθανή καταστρατήγηση λαµβάνει χώρα εκτός
της Κοινότητας, οι απαλλαγές µπορούν να χορηγηθούν στους
παραγωγούς του υπό εξέταση προϊόντος στην Ταϊλάνδη οι
οποίοι µπορούν να αποδείξουν ότι δεν συνδέονται µε κανέναν
από τους παραγωγούς που υπόκεινται στα µέτρα και για τους
οποίους διαπιστώνεται ότι δεν προβαίνουν σε καταστρατήγηση
των µέτρων όπως ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 και
στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού. Οι
παραγωγοί που επιθυµούν να τύχουν απαλλαγής πρέπει να
υποβάλουν αίτηση που θα συνοδεύεται από τα κατάλληλη αποδεικτικά στοιχεία εντός της προθεσµίας που ορίζεται στο άρθρο
3 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισµού.
Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

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

Για λόγους χρηστής διοίκησης, θα πρέπει να ταχθούν προθεσµίες,
εντός των οποίων:
— τα ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν να αναγγελθούν στην Επιτροπή, να υποβάλουν τις απόψεις τους γραπτώς και να απαντήσουν στο ερωτηµατολόγιο ή να υποβάλουν άλλες πληροφορίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την έρευνα·

— τα ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν να ζητήσουν γραπτώς να
γίνουν δεκτά σε ακρόαση από την Επιτροπή.
Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι η άσκηση των περισσότερων
διαδικαστικών δικαιωµάτων που αναφέρονται στο βασικό κανονισµό, εξαρτάται από το κατά πόσον το µέρος αναγγέλλεται εντός
της προθεσµίας που αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισµού.
Ζ. ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όταν ένα ενδιαφερόµενο µέρος αρνείται την πρόσβαση σε αναγκαία
στοιχεία ή γενικότερα δεν τα παρέχει εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας ή παρεµποδίζει σηµαντικά την έρευνα, επιτρέπεται να συνάγονται προσωρινά ή τελικά συµπεράσµατα, είτε καταφατικά, είτε
αποφατικά, µε βάση τα διαθέσιµα αποδεικτικά στοιχεία, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 18 του βασικού κανονισµού. Όταν διαπιστώνεται ότι ένα ενδιαφερόµενο µέρος έχει προσκοµίσει ψευδή ή
παραπλανητικά στοιχεία, τα εν λόγω στοιχεία δεν λαµβάνονται
υπόψη και είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν τα διαθέσιµα πραγµατικά στοιχεία, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του βασικού κανονισµού.
Αν ένα ενδιαφερόµενο µέρος δεν συνεργασθεί ή συνεργασθεί εν
µέρει, και οι διαπιστώσεις στηρίζονται στα διαθέσιµα πραγµατικά
περιστατικά σύµφωνα µε το άρθρο 18 του βασικού κανονισµού, τα
αποτέλεσµα µπορεί να είναι λιγότερο ευνοϊκό για το µέρος από ό,τι
αν είχε συνεργαστεί,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Κινείται έρευνα δυνάµει του άρθρου 13 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 384/96, για να καθοριστεί αν οι εισαγωγές στην
Κοινότητα ορισµένων µηχανισµών µε δακτυλίους για το δέσιµο
φύλλων, που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 8305 10 00 (κωδικοί
Taric 8305 10 00 12 και 8305 10 00 22), οι οποίοι αποστέλλονται από την Ταϊλάνδη, είτε είναι καταγωγής Ταϊλάνδης είτε όχι,
καταστρατηγούν τα µέτρα που έχουν επιβληθεί µε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 119/97 του Συµβουλίου όπως τροποποιήθηκε τελευταία
µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2100/2000.
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, οι µηχανισµοί µε δακτυλίους για το δέσιµο φύλλων αποτελούνται από δύο ορθογώνια
χαλύβδινα φύλλα ή σύρµατα που φέρουν τουλάχιστον τέσσερις ηµιδακτυλίους από χαλύβδινο σύρµα προσαρµοσµένους σ' αυτά και
συγκρατούνται µαζί µε χαλύβδινο κάλυµµα. Οι µηχανισµοί µπορεί
να ανοίγουν είτε µε το τράβηγµα των ηµιδακτυλίων είτε µε µικρό
χαλύβδινο µηχανισµό ώθησης στερεωµένο στον µηχανισµό.
Άρθρο 2
Καλούνται οι τελωνειακές αρχές, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 3 και το άρθρο 14 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 384/96, να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα για την καταγραφή
των εισαγωγών στην Κοινότητα που προσδιορίζονται στο άρθρο 1
του παρόντος κανονισµού.
Η καταγραφή παύει εννέα µήνες µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού.
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Η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει, µε κανονισµό, από τις τελωνειακές
αρχές να σταµατήσουν την καταγραφή όσον αφορά τις εισαγωγές
στην Κοινότητα προϊόντων που κατασκευάζονται από παραγωγούς
οι οποίοι ζήτησαν απαλλαγή από την καταγραφή και για τους
οποίους δεν διαπιστώθηκε καταστρατήγηση των δασµών αντιντάµπινγκ.
Άρθρο 3
1.
Τα µέρη οφείλουν να ζητήσουν ερωτηµατολόγιο από την
Επιτροπή εντός 15 ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος κανονισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2.
Για να µπορέσουν να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις τους
κατά την έρευνα, τα ενδιαφερόµενα µέρη οφείλουν να αναγγελθούν,
ερχόµενα σε επαφή µε την Επιτροπή, να κοινοποιήσουν τις απόψεις
τους γραπτώς και να απαντήσουν στο ερωτηµατολόγιο ή να υποβάλουν τυχόν άλλες πληροφορίες εντός 40 ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος κανονισµού στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά.
3.
Οι παραγωγοί στην Ταϊλάνδη που ζητούν απαλλαγή από την
καταγραφή των εισαγωγών ή των µέτρων πρέπει να υποβάλουν
αίτηση τεκµηριωµένη µε τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία εντός
της ιδίας προθεσµίας 40 ηµερών.
4.
Τα ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν επίσης να ζητήσουν, εντός
της ιδίας προθεσµίας 40 ηµερών, να γίνουν δεκτά σε ακρόαση από
την Επιτροπή.
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5. Οι πληροφορίες οι σχετικές µε την συγκεκριµένη υπόθεση, οι
αιτήσεις ακρόασης, οι αιτήσεις για τη χορήγηση ερωτηµατολογίου,
καθώς και όλες οι αιτήσεις για την έγκριση πιστοποιητικών µη
καταστρατήγησης πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς (όχι σε ηλεκτρονική µορφή εκτός εάν υπάρχει σχετική πρόβλεψη) και θα πρέπει
να αναφέρουν το όνοµα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου, τον αριθµό τηλεφώνου, φαξ και/ή τέλεξ του ενδιαφερόµενου µέρους. Όλες οι γραπτές παρατηρήσεις, περιλαµβανοµένων και των πληροφοριών που ζητούνται στον παρόντα κανονισµό,
τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια και η αλληλογραφία που
υποβάλλουν τα ενδιαφερόµενα µέρη σε απόρρητη βάση πρέπει να
φέρουν την ένδειξη «Περιορισµένης διανοµής» (1) και, σύµφωνα µε
το άρθρο 19 παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού, να συνοδεύονται από µη εµπιστευτικού χαρακτήρα περίληψη, η οποία θα
φέρει την ένδειξη «Για επιθεώρηση από τα ενδιαφερόµενα µέρη».
∆ιεύθυνση αλληλογραφίας της Επιτροπής:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική ∆ιεύθυνση Εµπορίου
∆ιεύθυνση B
Γραφείο: J-79, 5/16
B-1049 Βρυξέλλες
Φαξ (322) 295 65 05
Τέλεξ COMEU B 21877
Άρθρο 4
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
Pascal LAMY

Μέλος της Επιτροπής

(1) 38 Η ένδειξη αυτή σηµαίνει ότι το έγγραφο προορίζεται αποκλειστικά
για εσωτερική χρήση. Προστατεύεται δυνάµει του άρθρου 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43). Είναι εµπιστευτικό
έγγραφο σύµφωνα µε το άρθρο 19 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 384/96
(ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1) του Συµβουλίου και µε το άρθρο 6 της
συµφωνίας του ΠΟΕ σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου VI της συµφωνίας GATT 1994 (συµφωνία αντιντάµπινγκ).
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Ο∆ΗΓΙΑ 2004/56/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 21ης Απριλίου 2004
για τροποποίηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ όσον αφορά την αµοιβαία συνδροµή των αρµόδιων αρχών
των κρατών µελών στον τοµέα των άµεσων φόρων, ορισµένων ειδικών φόρων κατανάλωσης και των
φόρων επί των ασφαλίστρων
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(6)

∆εδοµένου ότι η νοµοθεσία ορισµένων κρατών µελών απαιτεί
την κοινοποίηση στο φορολογούµενο των αποφάσεων και
των πράξεων που αφορούν τη φορολογική του οφειλή,
πράγµα που ενδέχεται να δηµιουργήσει προβλήµατα στις
φορολογικές αρχές, συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων
που ο φορολογούµενος έχει µετεγκατασταθεί σε άλλο
κράτος µέλος, είναι επιθυµητό, στις περιπτώσεις αυτές, να
έχουν οι φορολογικές αρχές τη δυνατότητα να ζητούν τη
συνδροµή των αρµόδιων αρχών του κράτους µέλους στο
οποίο µετεγκατασταθεί ο φορολογούµενος.

(7)

Εφόσον η φορολογική κατάσταση ενός ή περισσότερων υποκείµενων σε φορολογία προσώπων, εγκατεστηµένων σε
διάφορα κράτη µέλη είναι συχνά κοινού ή συµπληρωµατικού
ενδιαφέροντος, πρέπει να είναι δυνατή η διενέργεια ταυτόχρονων ελέγχων στα πρόσωπα αυτά από δύο ή περισσότερα
κράτη µέλη, κατόπιν αµοιβαίας συµφωνίας και σε εθελοντική
βάση, οποτεδήποτε οι έλεγχοι αυτοί φαίνεται ότι είναι πιο
αποτελεσµατικοί από ότι οι έλεγχοι που διενεργεί ένα µεµονωµένο κράτος µέλος.

(8)

Η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση οδηγίας βάσει του
άρθρου 95 της συνθήκης ΕΚ. Εκτιµώντας ότι η πρόταση
οδηγίας αφορά την εναρµόνιση των νοµοθεσιών στον τοµέα
τόσο των άµεσων, όσο και των έµµεσων φόρων, και ότι
εποµένως η νοµοθετική πράξη θα πρέπει να εκδοθεί βάσει
των άρθρων 93 και 94 της συνθήκης ΕΚ, το Συµβούλιο, µε
την από 12ης Νοεµβρίου 2003 επιστολή του, ζήτησε τη
γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενηµερώνοντάς το για
την πρόθεσή του να τροποποιήσει τη νοµική βάση.

(9)

Συνεπώς, θα πρέπει να τροποποιηθεί η οδηγία 77/799/ΕΟΚ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
τα άρθρα 93 και 94,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Η οδηγία 77/799/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµβρίου 1977, όσον αφορά την αµοιβαία συνδροµή των αρµοδίων αρχών στον τοµέα των άµεσων φόρων, ορισµένων
ειδικών φόρων κατανάλωσης και των φόρων επί των
ασφαλίστρων (3), θέσπισε τους βασικούς κανόνες για τη
διοικητική συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών
µεταξύ των κρατών µελών µε στόχο τον εντοπισµό και την
πρόληψη της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης
και για να µπορούν τα κράτη µέλη να προβαίνουν σε ορθή
αξιολόγηση της φορολογικής οφειλής. Είναι αναγκαίο οι
κανόνες αυτοί να βελτιωθούν, να επεκταθούν και να εκσυγχρονιστούν.
Όταν ένα κράτος µέλος διεξάγει έρευνα για την απόκτηση
πληροφοριών ύστερα από αίτηση συνδροµής, θα πρέπει να
θεωρείται ότι ενεργεί για ίδιο λογαριασµό· έτσι, ισχύει µια
µόνον δέσµη κανόνων για τη διαδικασία συγκέντρωσης
πληροφοριών και η έρευνα δεν παρεµποδίζεται λόγω καθυστερήσεων.
Με στόχο την αποτελεσµατικότητα της καταπολέµησης της
φορολογικής απάτης, δεν ενδείκνυται, ένα κράτος µέλος που
έχει λάβει πληροφορίες από άλλο κράτος µέλος να πρέπει,
στη συνέχεια, να ζητήσει άδεια για την αποκάλυψη των
πληροφοριών σε δηµόσια συνεδρίαση ή απόφαση.
Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι ένα κράτος µέλος δεν υποχρεούται να διεξαγάγει έρευνα για την απόκτηση πληροφοριών για να ανταποκριθεί σε αίτηση συνδροµής όταν είτε η
νοµοθεσία του είτε οι διοικητικές του πρακτικές δεν επιτρέπουν στην αρµόδια αρχή του να διεξάγει έρευνες ή να συγκεντρώνει τέτοιου είδους πληροφορίες.
Η αρµόδια αρχή ενός κράτους µέλους θα πρέπει να µπορεί
να αρνηθεί να παράσχει πληροφορίες ή συνδροµή όταν το
αιτούν κράτος µέλος δεν είναι σε θέση να παράσχει το ίδιο
είδος πληροφοριών, είτε για πραγµατικούς είτε για νοµικούς
λόγους.

(1) Γνώµη που εδόθη στις 15 Ιανουαρίου 2004 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί
στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(2) ΕΕ C 32 της 5.2.2004, σ. 94.
(3) ΕΕ L 336 της 27.12.1977, σ. 15· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/93/ΕΚ (ΕΕ L 264 της 15.10.2003, σ. 23).

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Η οδηγία 77/799/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 1 παράγραφος 5 τροποποιείται ως εξής:
α) στην παράγραφο 5 το κείµενο κάτω από τις λέξεις «στην
Ιταλία» αντικαθίσταται ως εξής:
«il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali ή οι
εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποί του·»
β) στην παράγραφο 5 το κείµενο κάτω από τις λέξεις «στη
Σουηδία» αντικαθίσταται ως εξής:
«Chefen för Finansdepartementet ή οι εξουσιοδοτηµένοι
αντιπρόσωποί του.»
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2. Στο άρθρο 2 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Για τη λήψη των ζητούµενων πληροφοριών, η αρχή στην οποία
υποβάλλεται η αίτηση ή η διοικητική αρχή προς την οποία η
τελευταία παρέπεµψε το θέµα, ενεργεί όπως θα ενεργούσε και
για ίδιο λογαριασµό ή µετά από αίτηση άλλης αρχής της χώρας
της.»
3. Στο άρθρο 7, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«1. Κάθε πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση ενός
κράτους µέλους κατ' εφαρµογή της παρούσας οδηγίας τηρείται
απόρρητη στο κράτος αυτό κατά τον ίδιο τρόπο που τηρούνται
απόρρητες και οι πληροφορίες που συλλέγονται κατ' εφαρµογή
της εσωτερικής του νοµοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες αυτές:
— δεν είναι προσιτές παρά µόνο στα πρόσωπα τα οποία αφορά
άµεσα ο προσδιορισµός του φόρου ή ο διοικητικός έλεγχος
του προσδιορισµού του φόρου,
— δεν αποκαλύπτονται παρά επ' ευκαιρία δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας που επισύρει την επιβολή κυρώσεων, όταν
οι διαδικασίες αυτές συνδέονται µε τον προσδιορισµό ή τον
έλεγχο του προσδιορισµού του φόρου, µόνο δε στα πρόσωπα που µετέχουν άµεσα στις διαδικασίες αυτές· είναι,
εντούτοις, δυνατό να αποκαλύπτονται οι πληροφορίες αυτές
κατά τη διάρκεια δηµόσιων ακροάσεων ή σε δικαστικές
αποφάσεις, αν δεν αντιτίθεται σε αυτό η αρµόδια αρχή του
κράτους µέλους που παρέχει τις πληροφορίες τη στιγµή που
παρέχει τις πληροφορίες για πρώτη φορά,
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5. Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:
«Άρθρο 8α
Κοινοποίηση
1.
Ύστερα από αίτηση της αρµόδιας αρχής ενός κράτους
µέλους, η αρµόδια αρχή άλλου κράτους µέλους, κοινοποιεί
στον παραλήπτη, σύµφωνα µε τους κανόνες που διέπουν την
κοινοποίηση παρόµοιων πράξεων στο κράτος µέλος στο οποίο
υποβάλλεται η αίτηση, όλες τις πράξεις και αποφάσεις που
προέρχονται από τις διοικητικές αρχές του αιτούντος κράτους
µέλους και αφορούν την εφαρµογή στο έδαφός του, της νοµοθεσίας περί φορολογίας που καλύπτεται από την παρούσα
οδηγία.
2.
Η αίτηση κοινοποίησης, περιλαµβάνει το αντικείµενο της
πράξης ή της απόφασης προς κοινοποίηση και διευκρινίζει το
όνοµα και τη διεύθυνση του παραλήπτη, καθώς και κάθε άλλη
πληροφορία χρήσιµη για την εξακρίβωση της ταυτότητάς του.
3.
Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ενηµερώνει
αµέσως την αιτούσα αρχή για τη συνέχεια που δίδει στην αίτηση
κοινοποίησης και ειδικότερα για την ηµεροµηνία κατά την οποία
η απόφαση ή η πράξη κοινοποιήθηκε στον παραλήπτη.

Άρθρο 8β
Ταυτόχρονοι έλεγχοι

— σε καµία περίπτωση δεν χρησιµοποιούνται κατ' άλλον τρόπο
αλλά µόνο για σκοπούς φορολογικούς ή σκοπούς δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας που επισύρει την επιβολή
κυρώσεων, όταν οι διαδικασίες αυτές συνδέονται µε τον
προσδιορισµό ή τον έλεγχο του προσδιορισµού του φόρου.
Επιπλέον, τα κράτη µέλη είναι δυνατόν να παρέχουν τις αναφερόµενες στο πρώτο εδάφιο πληροφορίες προκειµένου να χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό άλλων εισφορών, δασµών και
φόρων που καλύπτονται από το άρθρο 2 της οδηγίας 76/308/
ΕΟΚ (*).
(*) ΕΕ L 73 της 19.3.1976, σ. 18.»
4. Το άρθρο 8 τροποποιείται ως ακολούθως:
α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Η παρούσα οδηγία δεν επιβάλλει, στο κράτος µέλος
από το οποίο ζητείται η πληροφορία, την υποχρέωση να διεξαγάγει έρευνες ή να κοινοποιήσει πληροφορίες, εφόσον η
διεξαγωγή των ερευνών ή η συλλογή των πληροφοριών αντιβαίνει στη νοµοθεσία ή στις διοικητικές πρακτικές της αρµόδιας αρχής του εν λόγω κράτους µέλους.»
β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3. Η αρµόδια αρχή ενός κράτους µέλους µπορεί να
αρνηθεί να διαβιβάσει πληροφορίες εφόσον το κράτος µέλος
που τις ζητά δεν είναι σε θέση, είτε για πραγµατικούς είτε
για νοµικούς λόγους, να παράσχει το ίδιο είδος πληροφοριών.»

1.
Όταν η φορολογική κατάσταση ενός ή περισσοτέρων υποκείµενων σε φορολογία προσώπων είναι κοινού ή συµπληρωµατικού ενδιαφέροντος για δύο ή περισσότερα κράτη µέλη, τα
κράτη µέλη αυτά µπορούν να συµφωνήσουν να διενεργούν ταυτόχρονους ελέγχους στο έδαφός τους, µε στόχο την ανταλλαγή
των πληροφοριών που έχουν αποκτηθεί, οποτεδήποτε οι έλεγχοι
αυτοί φαίνεται ότι είναι αποτελεσµατικότεροι από τους ελέγχους
που διενεργεί ένα µεµονωµένο κράτος µέλος.
2.
Η αρµόδια αρχή κάθε κράτους µέλους ορίζει κατά τρόπο
ανεξάρτητο τα υποκείµενα σε φορολογία πρόσωπα έναντι των
οποίων προτίθεται να προτείνει τη διενέργεια ταυτόχρονου ελέγχου. Ενηµερώνει την οικεία αρµόδια αρχή των άλλων ενδιαφεροµένων κρατών µελών για τις περιπτώσεις οι οποίες κατά την
άποψή της θα πρέπει να αποτελέσουν το αντικείµενο ταυτοχρόνων ελέγχων. Αιτιολογεί την επιλογή αυτή, στο µεγαλύτερο
δυνατό βαθµό, παρέχοντας τις πληροφορίες που την οδήγησαν
σε αυτή την απόφαση. Προσδιορίζει τη χρονική περίοδο κατά τη
διάρκεια της οποίας θα πρέπει να διενεργούνται οι εν λόγω
έλεγχοι.
3.
Η αρµόδια αρχή κάθε κράτους µέλους αποφασίζει στη
συνέχεια αν επιθυµεί να συµµετάσχει στους ταυτόχρονους ελέγχους. Μόλις λάβει πρόταση για ταυτόχρονο έλεγχο η αρµόδια
αρχή επιβεβαιώνει στην αντίστοιχη αρχή τη συµφωνία της ή της
ανακοινώνει την αιτιολογηµένη άρνησή της.
4.
Κάθε αρµόδια αρχή των ενδιαφερόµενων κρατών µελών
ορίζει αντιπρόσωπο υπεύθυνο να κατευθύνει και να συντονίζει
τον έλεγχο.»
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Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία, το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2005. Τα
κράτη µέλη υποχρεούνται να ενηµερώσουν άµεσα την Επιτροπή σχετικά µε το κείµενο των εν λόγω διατάξεων και να υποβάλουν πίνακα
αντιστοιχίας µεταξύ αυτών των διατάξεων και της οδηγίας.

29.4.2004
Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Λουξεµβούργο, 21 Απριλίου 2004.

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς
αποφασίζεται από τα κράτη µέλη.

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. WALSH
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Ο∆ΗΓΙΑ 2004/57/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 23ης Απριλίου 2004
για την ταυτοποίηση των πυροτεχνηµάτων και ορισµένων πυροµαχικών για τους σκοπούς της οδηγίας
93/15/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την εναρµόνιση των διατάξεων περί της εµπορίας και του ελέγχου των
εκρηκτικών υλών εµπορικής χρήσης
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993,
για την εναρµόνιση των διατάξεων περί της εµπορίας και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εµπορικής χρήσης (1), και ιδίως το άρθρο
13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Άρθρο 2
Το παράρτηµα II της παρούσας οδηγίας απαριθµεί τα αντικείµενα
για τα οποία πρέπει να προσδιορίζεται, για τους σκοπούς του
άρθρου 1 παράγραφος 3 δεύτερη περίπτωση της οδηγίας 93/15/
ΕΟΚ, εάν τα αντικείµενα αυτά αποτελούν πυροτεχνήµατα ή εκρηκτικά.
Άρθρο 3
1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν, το αργότερο έως,
31 ∆εκεµβρίου 2004, τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα
οδηγία. Ανακοινώνουν αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο των διατάξεων και τον πίνακα συσχέτισης µεταξύ των εν λόγω διατάξεων και
των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

(1)

Η οδηγία 93/15/EΟΚ αφορά εκρηκτικές ύλες και αντικείµενα που θεωρούνται ως τέτοια στις «Συστάσεις των Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων» και περιλαµβάνονται στην κλάση 1 των εν λόγω συστάσεων. Τα πυροτεχνήµατα, ωστόσο, εξαιρούνται ρητώς
από το πεδίο εφαρµογής της εν λόγω οδηγίας.

(2)

Κατά συνέπεια, για να εξασφαλισθεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της οδηγίας 93/15/ΕΟΚ στο σύνολο της Κοινότητας,
είναι αναγκαία η ταυτοποίηση, µε αναφορά στις σχετικές
συστάσεις των Ηνωµένων Εθνών, των αντικειµένων που
πρέπει να θεωρούνται πυροτεχνήµατα.

Θέτουν σε εφαρµογή τις διατάξεις αυτές από τις 31 Ιανουαρίου
2005. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη,
περιλαµβάνουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από
παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Τα κράτη
µέλη αποφασίζουν πώς θα γίνει αυτή η αναφορά.

(3)

Ορισµένα αντικείµενα που εµπίπτουν στην κλάση 1 των συστάσεων των Ηνωµένων Εθνών έχουν διττή λειτουργία καθώς
είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται ως εκρηκτικά ή ως πυροτεχνήµατα. Είναι σκόπιµο, συνεπώς, χάριν της συνεκτικής
εφαρµογής της οδηγίας 93/15/ΕΟΚ, να υπάρξει πρόβλεψη
για την ταυτοποίηση των αντικειµένων αυτών ως προς την
κύρια λειτουργία τους, δηλαδή ως εκρηκτικών ή ως πυροτεχνηµάτων.

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον
τοµέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία.

(4)

Tα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής που συγκροτήθηκε
δυνάµει του άρθρου 13 της οδηγίας 93/15/EΚ,

Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Για την εφαρµογή του άρθρου 1 παράγραφος 3 δεύτερη περίπτωση
και τµήµα της τρίτης περίπτωσης της οδηγίας 93/15/ΕΟΚ, το
παράρτηµα Ι της παρούσας οδηγίας απαριθµεί τα αντικείµενα τα
οποία στις σχετικές συστάσεις των Ηνωµένων Εθνών θεωρούνται
πυροτεχνήµατα ή πυροµαχικά.

(1) ΕΕ L 121 της 15.5.1993, σ. 20.

Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής
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ANNEX I
Articles considered in the relevant United Nations recommendations to be pyrotechnic or ammunition

UN NO

NAME and DESCRIPTION

CLASS/DIVISION

GLOSSARY (to be used as a guide for information
only)

Group G
0009

Ammunition, Incendiary with or
without burster, expelling charge
or propelling charge

1.2 G

Ammunition
Generic term related mainly to articles of military application consisting of all kind of bombs,
grenades, rockets, mines, projectiles and other
similar devices.
Ammunition, Incendiary
Ammunition containing incendiary substance.
Except when the composition is an explosive
per se, it also contains one or more of the following: a propelling charge with primer and igniter charge; a fuze with burster or expelling
charge.

0010

Ammunition, Incendiary with or
without burster, expelling charge
or propelling charge

1.3 G

See Entry for UN No 0009

0015

Ammunition, Smoke with or without burster, expelling charge or
propelling charge

1.2 G

Ammunition, Smoke

0016

Ammunition, Smoke with or without burster, expelling charge or
propelling charge

1.3 G

See Entry for UN No 0015

0018

Ammunition, Tear-producing with
burster, expelling charge or propelling charge

1.2 G

Ammunition, Tear-producing with burster,
expelling charge or propelling charge

0019

Ammunition, Tear-producing with
burster, expelling charge or propelling charge

1.3 G

See Entry for UN No 0018

0039

Bombs, photo-flash

1.2 G

Bombs

Ammunition containing smoke-producing substance. Except when the substance is an explosive per se, the ammunition also contains one
or more of the following: a propelling charge
with primer and igniter charge; a fuze with
burster or expelling charge.

Ammunition containing tear-producing substance. It also contains one or more of the following: a pyrotechnic substance; a propelling
charge with primer and igniter charge; a fuze
with burster or expelling charge.

Explosive articles which are dropped from aircraft. They may contain a flammable liquid with
bursting charge, a photo-flash composition or a
bursting charge. The term includes: bombs,
photo-flash.
0049

Cartridges, Flash

1.1 G

Cartridges, Flash
Articles consisting of a casing, a primer and
flash powder, all assembled in one piece ready
for firing.

0050

Cartridges, Flash

1.3 G

See Entry for UN No 0049
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UN NO

0054

NAME and DESCRIPTION

Cartridges, Signal

CLASS/DIVISION

1.3 G

GLOSSARY (to be used as a guide for information
only)

Cartridges, Signal
Articles designed to fire coloured flares or other
signals from signal pistols, etc.

0066

Cord, Igniter

1.4 G

Cord, Igniter
Article consisting of textile yarns covered with
black powder or another fast burning pyrotechnic composition and of a flexible protective
covering; or it consists of a core of black powder surrounded by a flexible woven fabric: It
burns progressively along its length with an
external flame and is used to transmit ignition
from a device to a charge.

0092

Flares, Surface

1.3 G

Flares
Articles containing pyrotechnic substances
which are designed for use to illuminate, identify, signal or warn.

0093

Flares, Aerial

1.3 G

See Entry for UN No 0092

0101

Fuse, non-detonating

1.3 G

Fuse/Fuze
Although these two words have a common origin (French fusée, fusil) and are sometimes considered to be different spellings, it is useful to
maintain the convention that fuse refers to a
cord-like igniting device whereas fuze refers to
a device used in ammunition which incorporates mechanical, electrical, chemical or hydrostatic components to initiate a train by deflagration or detonation.
Fuse, instantaneous, non-detonating (quickmatch)
Article consisting of cotton yarns impregnated
with fine black powder (quickmatch). It burns
with an external flame and is used in ignition
trains for fireworks, etc.

0103

Fuse, Igniter, tubular, metal clad

1.4 G

Fuse, igniter, tubular, metal clad
Article consisting of a metal tube with a core
of deflagrating explosive.

0171

Ammunition, illuminating with or
without burster, expelling charge
or propelling charge

1.2 G

Ammunition, illuminating with or without
burster, expelling charge or propelling
charge
Ammunition designed to produce a single
source of intense light for lighting up an area.
The term includes illuminating cartridges, grenades and projectiles; and illuminating and target identification bombs.

0191

Signal devices, hand

1.4 G

Articles designed to produce signals.

0192

Signals, railway track, explosive

1.1 G

See Entry for UN No 0191

0194

Signals, distress, ship

1.1 G

See Entry for UN No 0191
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UN NO

NAME and DESCRIPTION

CLASS/DIVISION

GLOSSARY (to be used as a guide for information
only)

0195

Signals, distress, ship

1.3 G

See Entry for UN No 0191

0196

Signals, smoke

1.1 G

See Entry for UN No 0191

0197

Signals, smoke

1.4 G

See Entry for UN No 0191

0212

Tracers for ammunition

1.3 G

Tracers for ammunition
Sealed articles containing pyrotechnic substances, designed to reveal the trajectory of a projectile.

0254

Ammunition, illuminating with or
without burster, expelling charge
or propelling charge

1.3 G

See Entry for UN No 0171

0297

Ammunition, illuminating with or
without burster, expelling charge
or propelling charge

1.4 G

See Entry for UN No 0254

0299

Bombs, photo-flash

1.3 G

See Entry for UN No 0039

0300

Ammunition, incendiary with or
without burster, expelling charge
or propelling charge

1.4 G

See Entry for UN No 0009

0301

Ammunition, tear-producing with
burster, expelling charge

1.4 G

See Entry for UN No 0018

0303

Ammunition, smoke with or without burster, expelling charge

1.4 G

See Entry for UN No 0015

0306

Tracers for ammunition

1.4 G

See Entry for UN No 0212.

0312

Cartridges, signal

1.4 G

Cartridges, signal
Articles designed to fire coloured flares or other
signals from signal pistols.

0313

Signals, smoke

1.2 G

See Entry for UN No 0195

0318

Grenades, practice, hand or rifle

1.3 G

Grenades hand or rifle
Articles which are designed to be thrown by
hand or to be projected by a rifle. The term
includes: Grenades practice, hand or rifle.

0319

Primers, tubular

1.3 G

Primers, tubular
Articles consisting of a primer for ignition and
an auxiliary charge of deflagrating explosive
such as black powder used to ignite the propelling charge in a cartridge case for eg cannon.

0320

Primers, tubular

1.4 G

See Entry for UN No 0319

0333

Fireworks

1.1 G

Fireworks
Pyrotechnic articles designed for entertainment.

0334

Fireworks

1.2 G

See Entry for UN No 0333

0335

Fireworks

1.3 G

See Entry for UN No 0333
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UN NO

NAME and DESCRIPTION

CLASS/DIVISION

GLOSSARY (to be used as a guide for information
only)

0336

Fireworks

1.4 G

See Entry for UN No 0333

0362

Ammunition, practice

1.4 G

Ammunition, practice
Ammunition without a main bursting charge,
containing a burster or expelling charge. Normally it also contains a fuze and a propelling
charge.

0363

Ammunition, proof

1.4 G

Ammunition, proof
Ammunition containing pyrotechnic substances, used to test the performance or strength of
new ammunition, weapon component or
assemblies.

0372

Grenades, practice, hand or rifle

1.2 G

See Entry for UN No 0318

0373

Signal devices, hand

1.4 S

See Entry for UN No 0191

0403

Flares, aerial

1.4 G

See Entry for UN No 0092

0418

Flares, surface

1.2 G

See Entry for UN No 0092

0419

Flares, surface

1.1 G

See Entry for UN No 0092

0420

Flares, aerial

1.1 G

See Entry for UN No 0092

0421

Flares, aerial

1.2 G

See Entry for UN No 0092

0424

Projectiles, inert with tracer

1.3 G

Projectiles
Articles such as a shell or bullet which are projected from a cannon or other artillery gun,
rifle or other small arm. They may be inert,
with or without tracer, or may contain a burster or expelling charge or a bursting charge.
The term includes: Projectiles, inert, with tracer;
projectiles with burster or expelling charge;
projectiles with bursting charge.

0425

Projectiles, inert with tracer

1.4 G

See Entry for UN No 0424

0428

Articles, pyrotechnic for technical
purposes

1.1 G

Articles, pyrotechnic for technical purposes

0429

Articles, pyrotechnic for technical
purposes

1.2 G

See Entry for UN No 0428

0430

Articles, pyrotechnic for technical
purposes

1.3 G

See Entry for UN No 0428

0431

Articles, pyrotechnic for technical
purposes

1.4 G

See Entry for UN No 0428

Articles which contain pyrotechnic substances
and are used for technical purposes such a s
heat generation, gas generation, theatrical
effects, etc. The term excludes the following
articles which are listed separately: all ammunition; cartridges, signal; cutters, cable, explosive;
fireworks; flares, aerial; flares, surface; release
devices, explosive; rivets, explosive; signal devices, hand; signals, distress; signals, railway
track, explosive; signals, smoke.
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CLASS/DIVISION

GLOSSARY (to be used as a guide for information
only)

UN NO

NAME and DESCRIPTION

0434

Projectiles with burster or expelling charge

1.2 G

0435

Projectiles with burster or expelling charge

1.4 G

See Entry for UN No 0434

0452

Grenades, practice,hand or rifle

1.4 G

See Entry for UN No 0372

0487

Signal, smoke

1.3 G

See Entry for UN No 0194

0488

Ammunition, practice

1.3 G

Ammunition, practice

Projectiles
Articles such as a shell or bullet which are projected from a cannon or other artillery gun,
rifle or other small arm. They may be inert,
with or without tracer, or may contain a burster or expelling charge or a bursting charge.
The term includes: projectiles, inert, with tracer;
projectiles with burster or expelling charge;
projectiles with bursting charge.

Ammunition without a main bursting charge,
containing a burster or expelling charge. Normally it also contains a fuze and a propelling
charge. The term excludes the following articles
which are listed separately: Grenades, practice.
0492

Signals, railway track, explosive

1.3 G

See Entry for UN No 0194

0493

Signals, railway track, explosive

1.4 G

See Entry for UN No 0194

0503

Air bag inflators, or Airbag modules, or seat belt pre-tensioners,

1.4 G

UN NO

NAME and DESCRIPTION

CLASS/DIVISION

GLOSSARY to be used as a guide for information
only

Group S
0110

Grenades, practice, hand or rifle

1.4 S

See Entry for UN No 0318

0193

Signals, railway track, explosive

1.4 S

See Entry for UN No 0194

0337

Fireworks

1.4 S

See Entry for UN No 0334

0345

Projectiles, inert with tracer

1.4 S

Projectiles
Articles such as a shell or bullet which are projected from a cannon or other artillery gun,
rifle or other small arm. They may be inert,
with or without tracer, or may contain a burster or expelling charge or a bursting charge.

0376

Primers, tubular

1.4 S

See Entry for UN No 0319

0404

Flares, aerial

1.4 S

See Entry for UN No 0092
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UN NO

0405

NAME and DESCRIPTION

Cartridges, signal

CLASS/DIVISION

1.4 S

GLOSSARY to be used as a guide for information
only

Cartridges, Signal
Articles designed to fire coloured flares or other
signals from signal pistols, etc.

0432

Articles, pyrotechnic or technical
purpose

1.4 S

L 127/79

L 127/80

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

ANNEX II
Articles in respect of which a determination is required as to whether those articles are pyrotechnic articles or
explosives

UN NO

NAME and DESCRIPTION

CLASS/DIVISION

GLOSSARY (to be used as a guide for information
only)

Group G
0121

Igniters

1.1 G

Igniters
Articles containing one or more explosive substances used to start deflagration in an explosive train. The may be actuated chemically,
electrically or mechanically.

0314

Igniters

1.2 G

See Entry for UN No 0121

0315

Igniters

1.3 G

See Entry for UN No 0121

0316

Fuzes, igniting

1.3 G

0317

Fuzes, igniting

1.4 G

0325

Igniters

1.4 G

0353

Articles, explosive, NOS

1.4 G

0454

Igniters

1.4 S

UN NO

NAME and DESCRIPTION

CLASS/DIVISION

See Entry for UN No 0121

See Entry for UN No 0121

GLOSSARY (to be used as a guide for information
only)

Group S
0131

Lighters, fuse

1.4 S

Lighters, fuse
Articles of various design actuated by friction,
percussion or electricity and used to ignite
safety fuse.

0349

Articles, explosive, NOS

1.4 S

0368

Fuzes, igniting

1.4 S
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Ο∆ΗΓΙΑ 2004/61/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Απριλίου 2004
για τροποποίηση των παραρτηµάτων των οδηγιών 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια περιεκτικότητας για τα κατάλοιπα ορισµένων φυτοφαρµάκων των
οποίων απαγορεύεται η χρήση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 86/362/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1986, που αφορά τον καθορισµό των ανωτάτων
περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρµάκων µέσα και επάνω στα σιτηρά (1), και ιδίως το άρθρο 10,
την οδηγία 86/363/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1986, που αφορά τον καθορισµό των ανωτάτων
περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρµάκων µέσα και επάνω στα τρόφιµα ζωικής προέλευσης (2), και ιδίως
το άρθρο 10,
την οδηγία 90/642/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 1990, που αφορά τον καθορισµό των ανώτατων
περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρµάκων µέσα και επάνω σε ορισµένα προϊόντα φυτικής προέλευσης,
συµπεριλαµβανοµένων των οπωροκηπευτικών (3), και ιδίως το άρθρο 7,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε την οδηγία 79/117/EΟΚ του Συµβουλίου (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2003/807 του Συµβουλίου (5), το οξείδιο του υδραργύρου, το χλωρίδιο του υδραργύρου
(calomel), οι άλλες ανόργανες ενώσεις του υδραργύρου, οι αλκυλικές ενώσεις του υδραργύρου, οι αλκοξυαλκυλικές και αρυλικές ενώσεις του υδραργύρου, η αλδρίνη, το χλωρδάνιο, η διελδρίνη, το εξαχλωροκυκλοεξάνιο (HCH), το εξαχλωροβενζόλιο, το camphechlor (τοξαφαίνιο), το οξείδιο του αιθυλενίου, το
nitrofen, το 1,2-διβρωµοαιθάνιο, το 1,2-διχλωροαιθάνιο, το dinoseb και το binapacryl είναι φυτοφάρµακα των οποίων απαγορεύεται η χρήση και η διάθεση στην αγορά της ΕΕ. Λόγω του ότι ορισµένα από
αυτά τα φυτοφάρµακα είναι διαθέσιµα στην παγκόσµια αγορά είναι σκόπιµο να καθορισθούν ανώτατα όρια
περιεκτικότητας καταλοίπων για όλα τα προϊόντα στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισµού. Ορισµένες ενώσεις του υδραργύρου δεν είναι δυνατόν να διακριθούν από τις ενώσεις του υδραργύρου που προέρχονται από τη ρύπανση του περιβάλλοντος.

(2)

Στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται από νόµο η χρήση ενός φυτοφαρµάκου και τα κατάλοιπα δεν είναι
ανεκτά είναι σκόπιµο να καθορισθούν ανώτατα όρια περιεκτικότητας καταλοίπων, καθόσον το σχετικό
κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισµού που ισχύει για το νωπό προϊόν ισχύει επίσης και για τα σύνθετα
και τα µεταποιηµένα προϊόντα.

(3)

Έχουν ληφθεί υπόψη οι γνώµες της επιστηµονικής επιτροπής φυτών και ιδίως οι συµβουλές και συστάσεις
σχετικά µε τη µεθοδολογία που πρέπει να ακολουθηθεί για την προστασία των καταναλωτών από τα γεωργικά προϊόντα στα οποία έχουν χρησιµοποιηθεί φυτοφάρµακα.

(4)

Συνεπώς, τα παραρτήµατα των οδηγιών 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(5)

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

(1) ΕΕ L 221 της 7.8.1986, σ. 37· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/2/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 14
της 21.1.2004, σ. 10).
(2) ΕΕ L 221 της 7.8.1986, σ. 43· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/2/ΕΚ της Επιτροπής.
(3) ΕΕ L 350 της 14.12.1990, σ. 71· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/2/ΕΚ της Επιτροπής.
(4) ΕΕ L 33 της 8.2.1979, σ. 36.
(5) ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 36.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Στο µέρος A του παραρτήµατος II της οδηγίας 86/362/ΕΟΚ προστίθενται οι ακόλουθες σειρές:
Κατάλοιπα φυτοφαρµάκων

Ανώτατο όριο περιεκτικότητας σε mg/kg

«— Ενώσεις του υδραργύρου

0,01 (*)∆ηµητριακά

— Camphechlor (τοξαφαίνιο) (χλωριούχο καµφένιο µε
67-69 % χλωρίνη)

0,1 (*) ∆ηµητριακά

— 1,2-διβρωµοαιθάνιο

0,01 (*)∆ηµητριακά

— 1,2-διχλωροαιθάνιο

0,01 (*) ∆ηµητριακά

— Dinoseb

0,01 (*) ∆ηµητριακά

— Binapacryl

0,01 (*) ∆ηµητριακά

— Nitrofen

0,01 (*) ∆ηµητριακά

— Οξείδιο του αιθυλενίου (άθροισµα οξειδίου του αιθυλενίου και 2-χλωρο-αιθανόλης γνωστό ως οξείδιο του
αιθυλενίου)

0,02 (*) ∆ηµητριακά

(*) Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισµού»

Άρθρο 2
Στο µέρος A του παραρτήµατος II της οδηγίας 86/363/ΕΟΚ προστίθενται οι ακόλουθες σειρές:
Ανώτατο όριο περιεκτικότητας (mg/kg)
Στο κρέας,
συµπεριλαµβανοµένου
του λίπους, τα
παρασκευάσµατα
κρέατος, τα
παραπροϊόντα σφαγίων
και τα ζωικά λίπη που
εµφαίνονται στο
παράρτηµα Ι και
υπάγονται στους
κωδικούς ΣΟ 0201,
0202, 0203, 0204,
0205 00 00, 0206,
0207, ex 0208,
0209 00, 0210,
1601 00 και 1602 i) iv)

Στο αγελαδινό γάλα και
το πλήρες αγελαδινό
γάλα που εµφαίνονται
στο παράρτηµα 1 και
υπάγονται στον κωδικό
ΣΟ 0401· για τα λοιπά
γαλακτοκοµικά προϊόντα
στους κωδικούς Ο
0401, 0402, 0405 00,
0406 σύµφωνα µε ii) iv)

Στα νωπά αυγά µε
κέλυφος, στα αυγά
άλλων πλην πουλερικών
πτηνών και τους κρόκους
αυγού που εµφαίνονται
στο παράρτηµα 1 και
υπάγονται στους
κωδικούς ΣΟ 0407 00
και 0408 iii) iv)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,05 (*) εκτός πουλερικών

0,01 (*)

— 1,2-διχλωροαιθάνιο

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

— Binapacryl

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

— Οξείδιο του αιθυλενίου (άθροισµα οξειδίου του αιθυλενίου και 2-χλωρο-αιθανόλης γνωστό ως οξείδιο του αιθυλενίου)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

— Captafol

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

Κατάλοιπα φυτοφαρµάκων

«— Nitrofen
— Άθροισµα ενώσεων του υδραργύρου
— Camphechlor (τοξαφαίνιο) [άθροισµα
ενώσεων Parlar µε τρεις δείκτες αριθ. 26,
50 και 62 (**)]

(*) Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισµού.
(**) Parlar αριθ. 26 2-ενδο,3-εξω,5-ενδο,6-εξω,8,8,10,10-οκταχλωροβορνάνη
Parlar αριθ. 50 2-ενδο,3-εξω,5-ενδο,6-εξω,8,8,9,10,10-εννεαχλωροβορνάνη
Parlar αριθ. 62 2,2,5,5,8,9,9,10,10,-εννεαχλωροβορνάνη.»
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Άρθρο 3
Στο µέρος Β του παραρτήµατος II της οδηγίας 86/363/EΟΚ προστίθενται οι ακόλουθες σειρές:
Ανώτατο όριο περιεκτικότητας (mg/kg)

Κατάλοιπα φυτοφαρµάκων

«Dinoseb

Στο κρέας,
συµπεριλαµβανοµένου του
λίπους, τα παρασκευάσµατα
κρέατος, τα παραπροϊόντα
σφαγίων και τα ζωικά λίπη που
εµφαίνονται στο παράρτηµα Ι
και υπάγονται στους κωδικούς
ΣΟ 0201, 0202, 0203, 0204,
0205 00 00, 0206, 0207,
ex 0208, 0209 00, 0210,
1601 00 και 1602

Στο γάλα και τα
γαλακτοκοµικά προϊόντα που
εµφαίνονται στο παράρτηµα 1
και υπάγονται στους κωδικούς
ΣΟ 0401, 0402, 0405 00 και
0406

Στα νωπά αυγά µε κέλυφος, στα
αυγά άλλων πλην πουλερικών
πτηνών και τους κρόκους
αυγού που εµφαίνονται στο
παράρτηµα 1 και υπάγονται
στους κωδικούς ΣΟ 0407 00
και 0408

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

(*) Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισµού.»

Άρθρο 4
Τα ανώτατα όρια περιεκτικότητας καταλοίπων του παραρτήµατος της παρούσας οδηγίας προστίθενται σε εκείνα
του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ για τα εν λόγω φυτοφάρµακα.
Άρθρο 5
1.
Τα κράτη µέλη θα θέσουν σε ισχύ και θα δηµοσιεύσουν, οκτώ µήνες µετά την έκδοση της παρούσας οδηγίας
το αργότερο, τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία. Θα διαβιβάσουν αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο αυτών των διατάξεων και έναν πίνακα συσχετισµού µεταξύ των εν λόγω διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.
Θα εφαρµόσουν τα µέτρα αυτά από τον ένατο µήνα µετά την έκδοση της παρούσας οδηγίας.
Όταν τα κράτη µέλη θεσπίσουν τις εν λόγω διατάξεις, οι διατάξεις αυτές θα περιέχουν παραποµπή στην παρούσα
οδηγία ή θα συνοδεύονται από παρόµοια παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.
2.
Τα κράτη µέλη θα διαβιβάσουν στην Επιτροπή το κείµενο των κύριων διατάξεων της εθνικής νοµοθεσίας
που εκδίδουν στον τοµέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 6
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 7
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κατάλοιπα φυτοφαρµάκων και ανώτατο όριο περιεκτικότητας (mg/kg)

Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων
προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα
ανώτατα όρια περιεκτικότητας
καταλοίπων

«1.

Καρποί, νωποί, αποξηραµένοι
ή άψητοι, συντηρούµενοι µε
ψύξη,
χωρίς
προσθήκη
ζάχαρης· καρύδια
i)

ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η
Γκρέιπ-φρουτ
Λεµόνια
Λιµεττίες
Μανταρίνια
(συµπεριλαµβάνονται οι κληµεντίνες και άλλα υβρίδια)
Πορτοκάλια
Φράπες
Άλλα

ii)

ΑΚΡΟ∆ΡΥΑ (µε ή χωρίς
κέλυφος)
Αµύγδαλα
Καρύδια Βραζιλίας
Ανακάρδια (Κάσιου)
Κάστανα
Καρύδες
Φουντούκια
Μακαντάµια
Καρύδια πεκάν
Κουκουνάρια
Φυστίκια
Κοινά καρύδια
Άλλα

Άθροισµα
ενώσεων του
υδραργύρου
που εκφράζεται ως υδράργυρος

Αλδρίνη και
διελδρίνη
άθροισµα
γνωστό ως
διελδρίνη

Χλωρδάνιο
(άθροισµα
σις- και
τρανς-χλωρδανίου)

Εξαχλωροκυκλοεξάνιο
(HCH),
άθροισµα ισοµερών εκτός
του γάµµα
ισοµερούς

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

Εξαχλωροβενζόλιο

Οξείδιο του
αιθυλενίου
(άθροισµα
οξειδίου του
αιθυλενίου
και 2-χλωροαιθανόλης
γνωστό ως
οξείδιο του
αιθυλενίου)

Nitrofen

1,2-διχλωροαιθάνιο

0,01 (*)

0,1 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)
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Κατάλοιπα φυτοφαρµάκων και ανώτατο όριο περιεκτικότητας (mg/kg)

Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων
προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα
ανώτατα όρια περιεκτικότητας
καταλοίπων

iii)

ΜΗΛΟΕΙ∆Η
Μήλα
Αχλάδια
Κυδώνια
Άλλα

iv)

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ
Βερίκοκα
Κεράσια
Ροδάκινα (συµπεριλαµβάνονται νεκταρίνια και
παρόµοια υβρίδια)
∆αµάσκηνα
Άλλα

v)

ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
α)

Σταφύλια επιτραπέζια
και οινοπαραγωγής
Σταφύλια επιτραπέζια
Σταφύλια οινοπαραγωγής

β)

Φράουλες (εκτός από
τις αγριοφράουλες)

γ)

Καρποί βάτου (εκτός
από τους άγριους)
Βατόµουρα
Καρποί ασπροβατοµουριάς
Καρποί του είδους
Rubus loganobaccus
(Loganberries)
Σµέουρα
Άλλα

Άθροισµα
ενώσεων του
υδραργύρου
που εκφράζεται ως υδράργυρος

Αλδρίνη και
διελδρίνη
άθροισµα
γνωστό ως
διελδρίνη

Χλωρδάνιο
(άθροισµα
σις- και
τρανς-χλωρδανίου)

Εξαχλωροκυκλοεξάνιο
(HCH),
άθροισµα ισοµερών εκτός
του γάµµα
ισοµερούς

Εξαχλωροβενζόλιο

Οξείδιο του
αιθυλενίου
(άθροισµα
οξειδίου του
αιθυλενίου
και 2-χλωροαιθανόλης
γνωστό ως
οξείδιο του
αιθυλενίου)

Nitrofen

1,2-διχλωροαιθάνιο
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Κατάλοιπα φυτοφαρµάκων και ανώτατο όριο περιεκτικότητας (mg/kg)

Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων
προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα
ανώτατα όρια περιεκτικότητας
καταλοίπων

δ)

Άλλοι µικροί καρποί
και µούρα (εκτός από
τους άγριους)
Μύρτιλλα
(καρποί
του είδους Vaccinium myrtillus)
Μύρτιλλα
καρπα

µακρό-

Φραγκοστάφυλα
(κόκκινα, άσπρα ή
µαύρα)
Πράσινα φραγκοστάφυλα
Άλλα
ε)

vi)

Άγρια µούρα
άγριοι καρποί

και

∆ΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ
Αβοκάντο
Μπανάνες
Χουρµάδες
Σύκα
Ακτινίδια
Κουµκουάτ
Λίτσι
Μάνγκο
Ελιές
Καρποί της πασιφλόρας
Ανανάδες
Ρόδια
Άλλα

Άθροισµα
ενώσεων του
υδραργύρου
που εκφράζεται ως υδράργυρος

Αλδρίνη και
διελδρίνη
άθροισµα
γνωστό ως
διελδρίνη

Χλωρδάνιο
(άθροισµα
σις- και
τρανς-χλωρδανίου)

Εξαχλωροκυκλοεξάνιο
(HCH),
άθροισµα ισοµερών εκτός
του γάµµα
ισοµερούς

Εξαχλωροβενζόλιο

Οξείδιο του
αιθυλενίου
(άθροισµα
οξειδίου του
αιθυλενίου
και 2-χλωροαιθανόλης
γνωστό ως
οξείδιο του
αιθυλενίου)

Nitrofen

1,2-διχλωροαιθάνιο
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Κατάλοιπα φυτοφαρµάκων και ανώτατο όριο περιεκτικότητας (mg/kg)

Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων
προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα
ανώτατα όρια περιεκτικότητας
καταλοίπων

2.

Λαχανικά, νωπά ή άβραστα,
κατεψυγµένα ή αποξηραµένα
i)

Άθροισµα
ενώσεων του
υδραργύρου
που εκφράζεται ως υδράργυρος

Αλδρίνη και
διελδρίνη
άθροισµα
γνωστό ως
διελδρίνη

0,01 (*)

ΡΙΖΩΜΑΤΩ∆Η ΚΑΙ ΚΟΝ∆ΥΛΩ∆Η ΛΑΧΑΝΙΚΑ
Παντζάρια
Καρότα
Ραπανοσέλινα
Χρένα
Τοπιναµπούρ
Παστινάκες

0,02 (1)

Ρίζες µαϊντανού
Ραπάνια
Λαγόχορτα
Γλυκοπατάτες
Γουλιά (είδος κράµβης)
Γογγύλια
Κόνδυλος της διοσκορέας

ii)

Άλλα

0,01 (*)

ΒΟΛΒΩ∆Η ΛΑΧΑΝΙΚΑ

0,01 (*)

Σκόρδα
Κρεµµύδια
Ασκαλώνια (εσαλότ)
Φρέσκα κρεµµυδάκια
Άλλα

Χλωρδάνιο
(άθροισµα
σις- και
τρανς-χλωρδανίου)

Εξαχλωροκυκλοεξάνιο
(HCH),
άθροισµα ισοµερών εκτός
του γάµµα
ισοµερούς

0,01 (*)

0,01 (*)

Εξαχλωροβενζόλιο

Οξείδιο του
αιθυλενίου
(άθροισµα
οξειδίου του
αιθυλενίου
και 2-χλωροαιθανόλης
γνωστό ως
οξείδιο του
αιθυλενίου)

Nitrofen

1,2-διχλωροαιθάνιο

0,01 (*)

0,1 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)
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Κατάλοιπα φυτοφαρµάκων και ανώτατο όριο περιεκτικότητας (mg/kg)

Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων
προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα
ανώτατα όρια περιεκτικότητας
καταλοίπων

iii)

Άθροισµα
ενώσεων του
υδραργύρου
που εκφράζεται ως υδράργυρος

Αλδρίνη και
διελδρίνη
άθροισµα
γνωστό ως
διελδρίνη

ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
α)

Σολανώδη

0,01 (*)

Τοµάτες
Πιπεριές
Μελιτζάνες
Άλλα
β)

Κολοκυνθοειδή
βρώσιµο φλοιό

µε

0,02 (2)

Κολοκυνθοειδή µε µη
βρώσιµο φλοιό

0,03 (3)

Αγγούρια
Αγγουράκια
Κολοκυθάκια
Άλλα
γ)

Πεπόνια
Κολοκύθες
Καρπούζια
Άλλα
δ)
iv)

Γλυκό καλαµπόκι

ΚΡΑΜΒΕΣ
α)

Ανθοκράµβες
Μπρόκολα
Κουνουπίδια
Άλλα

β)

Κεφαλωτές κράµβες
Λάχανα Βρυξελλών
Λάχανα
Άλλα

0,01 (*)
0,01 (*)

Χλωρδάνιο
(άθροισµα
σις- και
τρανς-χλωρδανίου)

Εξαχλωροκυκλοεξάνιο
(HCH),
άθροισµα ισοµερών εκτός
του γάµµα
ισοµερούς

Εξαχλωροβενζόλιο

Οξείδιο του
αιθυλενίου
(άθροισµα
οξειδίου του
αιθυλενίου
και 2-χλωροαιθανόλης
γνωστό ως
οξείδιο του
αιθυλενίου)

Nitrofen

1,2-διχλωροαιθάνιο
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L 127/89

Κατάλοιπα φυτοφαρµάκων και ανώτατο όριο περιεκτικότητας (mg/kg)

Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων
προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα
ανώτατα όρια περιεκτικότητας
καταλοίπων

γ)

Άθροισµα
ενώσεων του
υδραργύρου
που εκφράζεται ως υδράργυρος

Αλδρίνη και
διελδρίνη
άθροισµα
γνωστό ως
διελδρίνη

Φυλλώδεις κράµβες
Κινέζικα λάχανα
Λαχανίδες
Άλλα

δ)
v)

Γογγυλοκράµβες

ΦΥΛΛΩ∆Η
ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΚΑΙ ΝΩΠΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΦΥΤΑ
α)

Μαρούλια και παρόµοια
Κάρδαµο
Λυκοτρίβολο
Μαρούλι
Σκαρόλα (πικρίδα)
Άλλα

β)

Σπανάκια και παρόµοια
Σπανάκια
Σέσκουλα
Άλλα

γ)

Νεροκάρδαµo

δ)

Ραδίκι Witloof

ε)

Αρωµατικά φυτά
Σκαντζίκι (Φραγκοµαϊντανός)
Σχοινόπρασο
Μαϊντανός
Φύλλα σέλινου
Άλλα

0,01 (*)

Χλωρδάνιο
(άθροισµα
σις- και
τρανς-χλωρδανίου)

Εξαχλωροκυκλοεξάνιο
(HCH),
άθροισµα ισοµερών εκτός
του γάµµα
ισοµερούς

Εξαχλωροβενζόλιο

Οξείδιο του
αιθυλενίου
(άθροισµα
οξειδίου του
αιθυλενίου
και 2-χλωροαιθανόλης
γνωστό ως
οξείδιο του
αιθυλενίου)

Nitrofen

1,2-διχλωροαιθάνιο
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Κατάλοιπα φυτοφαρµάκων και ανώτατο όριο περιεκτικότητας (mg/kg)

Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων
προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα
ανώτατα όρια περιεκτικότητας
καταλοίπων

vi)

Άθροισµα
ενώσεων του
υδραργύρου
που εκφράζεται ως υδράργυρος

ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά)

Αλδρίνη και
διελδρίνη
άθροισµα
γνωστό ως
διελδρίνη

Χλωρδάνιο
(άθροισµα
σις- και
τρανς-χλωρδανίου)

Εξαχλωροκυκλοεξάνιο
(HCH),
άθροισµα ισοµερών εκτός
του γάµµα
ισοµερούς

0,01 (*)

0,01 (*)

Εξαχλωροβενζόλιο

Οξείδιο του
αιθυλενίου
(άθροισµα
οξειδίου του
αιθυλενίου
και 2-χλωροαιθανόλης
γνωστό ως
οξείδιο του
αιθυλενίου)

Nitrofen

1,2-διχλωροαιθάνιο

0,01 (*)

0,1 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

Φασόλια (µε το λοβό)
Φασόλια (χωρίς λοβό)
Μπιζέλια (µε το λοβό)
Μπιζέλια (χωρίς λοβό)
Άλλα
vii)

ΣΤΕΛΕΧΩ∆Η ΛΑΧΑΝΙΚΑ
(νωπά)

0,01 (*)

Σπαράγγια
Άγριες αγκινάρες
Σέλινα
Μάραθο
Αγκινάρες
Πράσα
Ραβέντι
Άλλα
viii) ΕΙ∆Η ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ

3.

α)

Καλλιεργούµενα
µανιτάρια

β)

Άγρια µανιτάρια

Όσπρια
Φασόλια
Φακές
Μπιζέλια
Άλλα

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)
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Κατάλοιπα φυτοφαρµάκων και ανώτατο όριο περιεκτικότητας (mg/kg)

Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων
προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα
ανώτατα όρια περιεκτικότητας
καταλοίπων

4.

Ελαιούχοι σπόροι

Εξαχλωροβενζόλιο

Οξείδιο του
αιθυλενίου
(άθροισµα
οξειδίου του
αιθυλενίου
και 2-χλωροαιθανόλης
γνωστό ως
οξείδιο του
αιθυλενίου)

Nitrofen

1,2-διχλωροαιθάνιο

Άθροισµα
ενώσεων του
υδραργύρου
που εκφράζεται ως υδράργυρος

Αλδρίνη και
διελδρίνη
άθροισµα
γνωστό ως
διελδρίνη

Χλωρδάνιο
(άθροισµα
σις- και
τρανς-χλωρδανίου)

Εξαχλωροκυκλοεξάνιο
(HCH),
άθροισµα ισοµερών εκτός
του γάµµα
ισοµερούς

0,02 (*)

0,02 (4)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,2 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,1 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

Λιναρόσπορος
Αραχίδες (Αράπικα φυστίκια)
Σπόροι παπαρούνας
Σπόροι σουσαµιού
Σπόροι ηλίανθου
Σπόροι ελαιοκράµβης
Σόγια
Σινάπι
Βαµβακόσπορος
Άλλα
5.

Πατάτες
Πατάτες (φρέσκες)
Πατάτες (αποθηκευµένες)

6.

Τσάι (φύλλα και στελέχη του
φυτού Camellia sinensis, αποξηραµένα, τα οποία έχουν ή δεν
έχουν υποστεί ζύµωνση

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,2 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

7.

Λυκίσκος (αποξηραµένος), συµπεριλαµβανοµένων των δισκίων
λυκίσκου και της µη συµπυκνωµένης σκόνης

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,2 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

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

Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισµού.
Σύµφωνα µε βασικές τιµές που οφείλονται στη χρήση διελδρίνης και αλδρίνης κατά το παρελθόν.
Σύµφωνα µε βασικές τιµές που οφείλονται στη χρήση διελδρίνης και αλδρίνης κατά το παρελθόν.
Σύµφωνα µε βασικές τιµές που οφείλονται στη χρήση διελδρίνης και αλδρίνης κατά το παρελθόν.
Τα δεδοµένα παρακολούθησης δείχνουν ότι τιµές έως 0,02 mg/kg διελδρίνης µπορεί να απαντώνται σε σπόρους κολοκύθας που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ελαίου.»
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Ο∆ΗΓΙΑ 2004/67/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Απριλίου 2004
σχετικά µε τα µέτρα διασφάλισης του εφοδιασµού µε φυσικό αέριο
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

θα πρέπει να επιβάλλουν βάρος παράλογο και δυσανάλογο
στους συναλλασσόµενους στην αγορά αερίου, περιλαµβανοµένων των νέων φορέων στην αγορά, καθώς και των
µικρών συναλλασσοµένων.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 100,
την πρόταση της Επιτροπής (1),

(5)

Εν όψει της συνεχώς µεγενθυνόµενης αγοράς αερίου στην
Κοινότητα, είναι σηµαντικό να διατηρηθεί η ασφάλεια του
εφοδιασµού µε αέριο, ιδίως ως προς την οικιακή κατανάλωση.

(6)

H βιοµηχανία και, εφόσον ενδείκνυται, τα κράτη µέλη έχουν
στη διάθεσή τους ευρεία επιλογή µέτρων για να συµµορφωθούν µε τις υποχρεώσεις τις σχετικές µε την ασφάλεια του
εφοδιασµού. Οι διµερείς µεταξύ κρατών µελών συµφωνίες
θα µπορούσαν να είναι ένα από τα µέσα που θα συνέβαλαν
στην επίτευξη των ελαχίστων προτύπων ασφαλείας του εφοδιασµού, τηρουµένων της συνθήκης και του παραγώγου
δικαίου, ιδίως της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της οδηγίας
2003/55/ΕΚ.

(7)

Ενδεικτικοί ελάχιστοι στόχοι αποθεµατοποίησης αερίου θα
ήταν δυνατόν να ορισθούν σε εθνικό επίπεδο, ή από τη
βιοµηχανία. Εξυπακούεται ότι αυτό δεν θα πρέπει να
δηµιουργεί καµία υποχρέωση για πρόσθετες επενδύσεις.

(8)

Λόγω του ότι προέχει η διασφάλιση του εφοδιασµού µε
αέριο, συν τοις άλλοις και βάσει µακροπρόθεσµων συµβάσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις
της αγοράς αερίου βάσει εκθέσεων των κρατών µελών.

(9)

Προκειµένου να ικανοποιηθεί η αυξανόµενη ζήτηση σε αέριο
και να διαφοροποιηθούν οι πηγές προµήθειας αερίου ως
προϋποθέσεις δηµιουργίας ανταγωνιστικής εσωτερικής
αγοράς αερίου, η Κοινότητα θα αναγκαστεί να συγκεντρώσει
σηµαντικούς πρόσθετους όγκους αερίου τις προσεχείς
δεκαετίες, µεγάλο µέρος των οποίων θα προέρχεται από
αποµακρυσµένες πηγές και θα µεταφέρεται σε µεγάλες αποστάσεις.

(10)

Η Κοινότητα και οι χώρες που προµηθεύουν αέριο ή οι
χώρες διαµετακόµισης έχουν ισχυρό κοινό συµφέρον να
διασφαλίσουν τη συνέχεια των επενδύσεων σε υποδοµές σχετικές µε τον εφοδιασµό µε αέριο.

(11)

Οι µακροπρόθεσµες συµβάσεις έχουν διαδραµατίσει πολύ
σηµαντικό ρόλο για την εξασφάλιση αποθεµάτων αερίου για
την Ευρώπη και θα διατηρήσουν τον ρόλο αυτό. Το σηµερινό επίπεδο των µακροπρόθεσµων συµβάσεων είναι επαρκές
σε κοινοτική κλίµακα, και αναµένεται ότι οι συµβάσεις του
είδους αυτού θα συνεχίσουν να συµβάλλουν σηµαντικά στις
συνολικές προµήθειες αερίου καθώς οι εταιρείες θα συνεχίσουν να τις περιλαµβάνουν στο συνολικό τους χαρτοφυλάκιο εφοδιασµού µε αέριο.

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αφού ζήτησε τη γνώµη της Επιτροπής Περιφερειών,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( ),
3

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

Το φυσικό αέριο («αέριο») καθίσταται ένα συνεχώς σηµαντικότερο στοιχείο του εφοδιασµού της Κοινότητας µε ενέργεια
και, κατά τα δηλούµενα στην Πράσινη Βίβλο «Προς µία
ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια του ενεργειακού
εφοδιασµού», αναµένεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξαρτάται µακροπρόθεσµα ολοένα και περισσότερο από πηγές
αερίου εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατόπιν της οδηγίας 98/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, σχετικά
µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά αερίου (4)
και της οδηγίας 2003/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, που
αφορά τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αφορά
αερίου και που καταργεί την οδηγίας 98/30/ΕΚ (5), η κοινοτική αγορά αερίου απελευθερώνεται. Κατά συνέπεια, όσον
αφορά την ασφάλεια του εφοδιασµού, κάθε δυσκολία που
θα είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση του εφοδιασµού µε αέριο
θα προξενούσε σοβαρές διαταράξεις της οικονοµικής
δραστηριότητας της Κοινότητας. Για τον λόγο αυτόν χρειάζεται όλο και περισσότερο να διασφαλισθεί ο εφοδιασµός µε
αέριο.
Για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς αερίου απαιτείται µια ελάχιστη κοινή προσέγγιση για την ασφάλεια του
εφοδιασµού, κυρίως µέσω διαφανών πολιτικών ασφάλειας
του εφοδιασµού που δεν εισάγουν διακρίσεις, συµβατών µε
τις απαιτήσεις της εν λόγω αγοράς, προκειµένου να αποφευχθούν στρεβλώσεις της αφοράς. Εποµένως, ο επακριβής
καθορισµός ρόλων και αρµοδιοτήτων για όλους τους συναλλασσοµένους της αγοράς είναι απαραίτητος για τη διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασµού µε αέριο και της
εύρυθµης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.
Οι υποχρεώσεις οι σχετικές µε την ασφάλεια της παροχής
που επιβάλλονται στις εταιρείες δεν θα πρέπει να παρεµποδίζουν την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και δεν
ΕΕ C 331 Ε της 31.12.2002, σ. 262.
ΕΕ C 133 της 6.6.2003, σ. 16.
Γνώµη που δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 1.
ΕΕ L 176 της 15.7.2003, σ. 57.
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Η ανάπτυξη ρευστών µηχανισµών εµπορίας αερίου και προγραµµάτων αποδέσµευσης αερίου σε εθνικό επίπεδο έχει
σηµειώσει σηµαντική πρόοδο. Η τάση αυτή αναµένεται να
συνεχιστεί.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
(13)

Η θέσπιση γνήσιας αλληλεγγύης µεταξύ των κρατών µελών
στις έκτακτες καταστάσεις εφοδιασµού σοβαρής µορφής
είναι ουσιώδης, λόγω της αυξανόµενης αλληλεξάρτησης των
κρατών µελών ως προς την ασφάλεια του εφοδιασµού.

(14)

Τα κυριαρχικά δικαιώµατα των κρατών µελών επί των
εθνικών τους πόρων δεν θίγονται από την παρούσα οδηγία.

(15)

Θα πρέπει να συσταθεί οµάδα συντονισµού για το αέριο, η
οποία να διευκολύνει τον συντονισµό των µέτρων ασφάλειας
του εφοδιασµού σε κοινοτικό επίπεδο σε περίπτωση µείζονος
διακοπής του εφοδιασµού, και να µπορεί να βοηθά επίσης
τα κράτη µέλη κατά τον συντονισµό των µέτρων που λαµβάνονται σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, η εν λόγω οµάδα θα
πρέπει να ανταλλάσσει τακτικά πληροφορίες για την ασφάλεια του ανεφοδιασµού µε αέριο και να µελετά τυχόν
παραµέτρους που έχουν σηµασία στο πλαίσιο µιας µείζονος
διακοπής του εφοδιασµού.

(16)

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να εκδώσουν και να δηµοσιεύσουν
εθνικές διατάξεις για τις καταστάσεις ανάγκης.

(17)

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να προβλέπει κανόνες για το
ενδεχόµενο µείζονος διακοπής του εφοδιασµού µε αέριο. Η
δυναµένη να προβλεφθεί διάρκεια της διακοπής του εφοδιασµού θα πρέπει να καλύπτει µεγάλη χρονική περίοδο, τουλάχιστον οκτώ εβδοµάδων.

(18)

Όσον αφορά τη διαχείριση µείζονος διακοπής του εφοδιασµού, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να προβλέπει µηχανισµό
βασιζόµενο σε µία προσέγγιση σε τρία στάδια. Το πρώτο
στάδιο θα αφορά τις αντιδράσεις της βιοµηχανίας ως προς
τη διακοπή του εφοδιασµού. Εάν αυτό δεν επαρκεί, τα κράτη
µέλη θα πρέπει να λαµβάνουν µέτρα για την αντιµετώπιση
της διακοπής του εφοδιασµού. Μόνο εάν τα µέτρα που
ελήφθησαν στο στάδιο ένα και δύο απέτυχαν θα πρέπει να
λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα σε κοινοτικό επίπεδο.

(19)

Επειδή ο στόχος της παρούσας οδηγίας, ιδίως η διασφάλιση
επαρκούς επιπέδου ασφαλείας του εφοδιασµού µε αέριο σε
περίπτωση ιδίως µείζονος διακοπής του εφοδιασµού, καίτοι
συµβάλλει στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς
αερίου δεν είναι δυνατόν, σε κάθε περίπτωση, να επιτευχθεί
επαρκώς από τα κράτη µέλη, ιδίως ενόψει της αυξηµένης
αλληλεξάρτησης των κρατών µελών ως προς την ασφάλεια
του εφοδιασµού µε αέριο και, συνεπώς, λόγω της κλίµακας
και των αποτελεσµάτων της δράσης, µπορεί να επιτευχθούν
καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να
εκδώσει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας η
οποία ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την
αρχή της αναλογικότητας, η οποία ορίζεται στο ίδιο άρθρο,
η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την
επίτευξη του εν λόγω στόχου,

Στόχος
Η παρούσα οδηγία θεσπίζει µέτρα για τη διασφάλιση επαρκούς
επιπέδου ασφάλειας του εφοδιασµού µε αέριο. Τα εν λόγω µέτρα
συµβάλουν επίσης στην εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς
αερίου. Καθορίζει κοινό πλαίσιο εντός του οποίου τα κράτη µέλη
θεσπίζουν γενικές, διαφανείς και µη εισάγουσες διακρίσεις πολιτικές
για την ασφάλεια του εφοδιασµού, συµβατές µε τις απαιτήσεις µιας
ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς αερίου, διασαφηνίζουν τους
γενικούς ρόλους και τις ευθύνες των διαφόρων παραγόντων της
αγοράς και θεσπίζουν συγκεκριµένες αµερόληπτες διαδικασίες για
τη διασφάλιση του εφοδιασµού µε αέριο.

Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως:
1. «µακροπρόθεσµες συµβάσεις εφοδιασµού µε αέριο», οι συµβάσεις προµήθειας αερίου µε διάρκεια µεγαλύτερη των δέκα ετών·
2. «µείζων διακοπή εφοδιασµού», η κατάσταση κατά την οποία η
Κοινότητα κινδυνεύει να χάσει άνω του 20 % του εφοδιασµού
της µε αέριο από τρίτες χώρες και η διαχείριση της οποίας σε
κοινοτικό επίπεδο δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί αποτελεσµατικά µε εθνικά µέτρα.

Άρθρο 3
Πολιτικές για την ασφάλεια του εφοδιασµού µε αέριο
1. Κατά τη συγκρότηση των γενικών τους πολιτικών όσον
αφορά τα κατάλληλα επίπεδα ασφάλειας του εφοδιασµού µε αέριο,
τα κράτη µέλη καθορίζουν τους ρόλους και τις ευθύνες των διαφόρων παραγόντων της αγοράς αερίου για την ευόδωση των πολιτικών αυτών και διευκρινίζουν κατάλληλα ελάχιστα πρότυπα ασφάλειας του εφοδιασµού τα οποία πρέπει να τηρούν οι παράγοντες
της αγοράς αερίου του συγκεκριµένου κράτους µέλους. Τα πρότυπα πρέπει να εφαρµόζονται κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις και διαφανή και να δηµοσιοποιούνται.
2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου
να διασφαλίσουν ότι τα µέτρα που αναφέρονται στην παρούσα
οδηγία δεν επιβάλλουν παράλογη και δυσανάλογη επιβάρυνση
στους φορείς της αγοράς αερίου και είναι συµβατά προς τις απαιτήσεις µιας ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς αερίου.
3. Στο παράρτηµα παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος των
µέσων για την ασφάλεια του εφοδιασµού µε αέριο.
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Άρθρο 4

Ασφάλεια του εφοδιασµού για συγκεκριµένους πελάτες

1.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε ο εφοδιασµός για οικιακούς
χρήστες εντός του εδάφους τους να προστατεύεται στον δέοντα
βαθµό τουλάχιστον σε περίπτωση:
α) µερικής διακοπής του εφοδιασµού µε αέριο σε εθνικό επίπεδο
για τη διάρκεια περιόδου που καθορίζουν τα κράτη µέλη λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν σε εθνικό επίπεδο·
β) εξαιρετικά χαµηλών θερµοκρασιών κατά τη διάρκεια περιόδου
ακραίων τιµών, η οποία καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο·
γ) περιόδων εξαιρετικά υψηλής ζήτησης αερίου κατά τη διάρκεια
των ψυχρότερων περιόδων, στατιστικώς επερχοµένων κάθε είκοσι
έτη.

Τα εν λόγω κριτήρια αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ως «πρότυπα ασφαλείας του εφοδιασµού».

2.
Τα κράτη µέλη µπορούν να επεκτείνουν το πεδίο εφαρµογής
της παραγράφου 1 ιδίως στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις και σε
άλλους πελάτες οι οποίοι δεν µπορούν να αντικαταστήσουν την
κατανάλωση αερίου από άλλες πηγές ενέργειας, καθώς και τα µέτρα
για την ασφάλεια του εθνικού τους συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας, εάν αυτό εξαρτάται από τον εφοδιασµό σε αέριο.

3.
Ένας ενδεικτικός κατάλογος του παραρτήµατος απαριθµεί
παραδείγµατα µέσων που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για
να επιτευχθεί η ασφάλεια των επιπέδων εφοδιασµού.

4.
Τα κράτη µέλη, αφού λάβουν δεόντως υπόψη τις γεωλογικές
συνθήκες της επικράτειάς τους και την οικονοµική και τεχνική σκοπιµότητα, µπορούν επίσης να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα
ώστε να διασφαλίζουν ότι οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης αερίου
στην επικράτειά τους συµβάλλουν σε ικανό βαθµό στην επίτευξη
του προτύπου ασφάλειας του εφοδιασµού.

5.
Εάν υφίσταται το ενδεδειγµένο επίπεδο διασύνδεσης, τα
κράτη µέλη µπορούν να λαµβάνουν τα δέοντα µέτρα σε συνεργασία
µε κάποιο άλλο κράτος µέλος, ή στο πλαίσιο διµερών συµφωνιών,
προκειµένου να επιτυγχάνουν τα πρότυπα ασφάλειας του εφοδιασµού, χρησιµοποιώντας εγκαταστάσεις αποθήκευσης αερίου ευρισκόµενες στο εν λόγω κράτος µέλος. Τα µέτρα αυτά, κυρίως οι διµερείς συµφωνίες, δεν πρέπει να παρεµποδίζουν την εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου.

6.
Τα κράτη µέλη δύνανται να θέτουν, ή να απαιτούν από τον
κλάδο να θέσει, ενδεικτικούς ελάχιστους στόχους σχετικά µε ενδεχόµενη µελλοντική συµβολή της αποθήκευσης, είτε εντός είτε εκτός
του κράτους µέλους, στην ασφάλεια του εφοδιασµού. Οι στόχοι
αυτοί δηµοσιεύονται.

29.4.2004
Άρθρο 5
Εκθέσεις

1. Στην έκθεση που δηµοσιεύουν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε το
άρθρο 5 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ, τα κράτη µέλη αναφέρουν
επίσης τα εξής:
α) τον αντίκτυπο που έχουν στον ανταγωνισµό τα µέτρα που
λαµβάνονται σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 4 για όλους τους
παράγοντες της αγοράς αερίου·
β) τα επίπεδα του αποθηκευτικού δυναµικού·
γ) την εµβέλεια των µακροπρόθεσµων συµβάσεων προµήθειας
αερίου που συνάπτουν επιχειρήσεις συσταθείσες και εδρεύουσες
στο έδαφός τους, ιδίως δε την υπολειπόµενη διάρκειά τους,
βάσει πληροφοριών που παρέχουν οι συγκεκριµένες επιχειρήσεις,
εξαιρουµένων όµως των εµπορικώς ευαίσθητων πληροφοριών
και του βαθµού ρευστότητας της αγοράς αερίου·
δ) τα ρυθµιστικά πλαίσια για την παροχή κατάλληλων κινήτρων για
νέες επενδύσεις σε γεωτρήσεις και παραγωγή, αποθήκευση,
υγροποιηµένο αέριο και µεταφορά αερίου, λαµβάνοντας υπόψη
το άρθρο 22 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ, καθόσον εφαρµόζεται
από το κράτος µέλος.
2. Οι εν λόγω πληροφορίες λαµβάνονται υπόψη από την Επιτροπή στις εκθέσεις που υποβάλλει βάσει του άρθρου 31 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ µε γνώµονα τις συνέπειες της εν λόγω οδηγίας
για την Κοινότητα ως σύνολο και για την εν γένει αποτελεσµατική
και ασφαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου.

Άρθρο 6
Παρακολούθηση
1. Η Επιτροπή παρακολουθεί, βάσει των εκθέσεων περί των
οποίων το άρθρο 5 παράγραφος 1:
α) το επίπεδο των νέων συµβάσεων µακράς διαρκείας για τον εφοδιασµό µε εισαγόµενο αέριο από τρίτες χώρες·
β) την ύπαρξη επαρκούς ρευστότητας εφοδιασµού µε αέριο·
γ) το επίπεδο του ωφέλιµου αερίου και του δυναµικού εξαγωγής
της αποθήκευσης αερίου·
δ) το επίπεδο διασύνδεσης των εθνικών συστηµάτων αερίου των
κρατών µελών·
ε) την προβλεπτή κατάσταση του εφοδιασµού µε αέριο σε
συνάρτηση µε τη ζήτηση, την αυτονοµία του εφοδιασµού και
τις διαθέσιµες πηγές σε κοινοτικό επίπεδο όσον αφορά συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές εντός της Κοινότητας.
2. Εάν η Επιτροπή συµπεράνει ότι ο εφοδιασµός της Κοινότητας
µε αέριο θα είναι ανεπαρκής για την κάλυψη της ζήτησης αερίου
που προβλέπεται µακροπρόθεσµα, µπορεί να υποβάλει προτάσεις
σύµφωνα µε τη συνθήκη.
3. Έως τις 19 Μαΐου 2008, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση αξιολόγησης της
εµπειρίας που αποκτήθηκε από την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου.
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Άρθρο 7
Οµάδα συντονισµού για το αέριο
1.
∆ια της παρούσης συστήνεται οµάδα συντονισµού για το
αέριο προκειµένου να διευκολυνθεί ο συντονισµός των µέτρων για
την ασφάλεια του εφοδιασµού («οµάδα»).
2.
Η οµάδα συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των κρατών
µελών και από τα αντιπροσωπευτικά όργανα του ενδιαφεροµένου
κλάδου και των σχετικών καταναλωτών υπό την προεδρία της Επιτροπής.
3.

Η οµάδα θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
Άρθρο 8
Εθνικά µέτρα έκτακτης ανάγκης

1.
Τα κράτη µέλη προετοιµάζουν εκ των προτέρων και, εάν
κρίνεται σκόπιµο, καθιστούν επίκαιρα τα εθνικά µέτρα έκτακτης
ανάγκης και τα κοινοποιούν στην Επιτροπή. Τα κράτη µέλη δηµοσιεύουν τα εθνικά τους µέτρα έκτακτης ανάγκης.
2.
Τα µέτρα έκτακτης ανάγκης των κρατών µελών διασφαλίζουν,
κατά περίπτωση, ότι παρέχεται επαρκής δυνατότητα στους παράγοντες της αγοράς να αντιδράσουν αρχικά στην κατάσταση
έκτακτης ανάγκης.
3.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 1 τα κράτη
µέλη µπορούν να αναφέρουν στο Προεδρείο της οµάδας περιστάσεις τις οποίες, λόγω του µεγέθους και του ασυνήθους
χαρακτήρα τους, θεωρούν ότι δεν µπορούν να χειριστούν κατάλληλα µε εθνικά µέτρα.
Άρθρο 9
Κοινοτικός µηχανισµός
1.
Εάν επέλθει κάποιο γεγονός το οποίο µπορεί να εξελιχθεί σε
µείζονα διακοπή εφοδιασµού για σηµαντικό χρονικό διάστηµα, ή σε
περίπτωση περιστατικού το οποίο αναφέρει κράτος µέλος σύµφωνα
µε το άρθρο 8 παράγραφος 3 η Επιτροπή συγκαλεί, κατόπιν
αιτήµατος κράτους µέλους ή µε δική της πρωτοβουλία, την οµάδα
το συντοµότερο δυνατό.
2.
Η οµάδα εξετάζει και, ενδεχοµένως, επικουρεί τα κράτη µέλη
στο συντονισµό των µέτρων που έχουν ληφθεί σε εθνικό επίπεδο
για την αντιµετώπιση της µείζονος διακοπής εφοδιασµού.
3.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών της, η οµάδα λαµβάνει
πλήρως υπόψη:
α) τα µέτρα που λαµβάνει ο κλάδος του αερίου ως πρώτη αντίδραση στη µείζονα διακοπή εφοδιασµού·
β) τα µέτρα που λαµβάνουν τα κράτη µέλη, για παράδειγµα µέτρα
που λαµβάνουν σύµφωνα µε το άρθρο 4, συµπεριλαµβανοµένων
των σχετικών διµερών συµφωνιών.
4.
Εάν τα µέτρα που λαµβάνονται σε εθνικό επίπεδο και αναφέρονται στην παράγραφο 3 δεν ενδείκνυνται προς αντιµετώπιση των
συνεπειών του γεγονότος της παραγράφου 1, η Επιτροπή µπορεί,
σε διαβούλευση µε την οµάδα, να καθοδηγήσει τα κράτη µέλη όσον
αφορά περαιτέρω µέτρα για την παροχή συνδροµής στα κράτη µέλη
που πλήττονται ιδιαίτερα από τη µείζονα διακοπή εφοδιασµού
αερίου.
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5. Εάν τα µέτρα που λαµβάνονται σε εθνικό επίπεδο κατ' εφαρµογή της παραγράφου 4 δεν ενδείκνυνται προς αντιµετώπιση των
συνεπειών του γεγονότος της παραγράφου 1, η Επιτροπή µπορεί να
υποβάλει πρόταση στο Συµβούλιο όσον αφορά περαιτέρω αναγκαία
µέτρα.
6. Κάθε µέτρο, σε κοινοτικό επίπεδο, εκ των αναφεροµένων στο
παρόν άρθρο περιλαµβάνει διατάξεις που εξασφαλίζουν έντιµη και
δίκαιη αντιστάθµιση για τις επιχειρήσεις που θίγονται από τα µέτρα
τα οποία πρέπει να ληφθούν.
Άρθρο 10
Παρακολούθηση της εφαρµογής
1. Έως τις 19 Μαΐου 2008, η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη
τον τρόπο µε τον οποίο τα κράτη µέλη έχουν εφαρµόσει την
παρούσα οδηγία, θα υποβάλει έκθεση σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των χρησιµοποιούµενων µέσων σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και
4 και τις συνέπειες των εν λόγω µέσων στην εσωτερική αγορά
αερίου και στην εξέλιξη του ανταγωνισµού στην εσωτερική αγορά
αερίου.
2. Βάσει των αποτελεσµάτων της εν λόγω παρακολούθησης και
εφόσον συντρέχει λόγος, η Επιτροπή µπορεί να εκδίδει συστάσεις ή
υποβάλλει προτάσεις σχετικά µε τη λήψη περαιτέρω µέτρων για την
ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασµού.
Άρθρο 11
Μεταφορά στην εθνική νοµοθεσία
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειµένου να συµµορφωθούν µε
την παρούσα οδηγία έως 19 Μαΐου 2006. Κοινοποιούν αµελλητί
στην Επιτροπή το κείµενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα
αντιστοιχίας µεταξύ των διατάξεων αυτών και της παρούσας οδηγίας.
Όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, τα εν λόγω µέτρα παραπέµπουν στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την παραποµπή
αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Τα κράτη µέλη καθορίζουν τον ακριβή τρόπο παραποµπής.
Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 13
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Λουξεµβούργο, 26 Απριλίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. WALSH
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ενδεικτικός κατάλογος µέσων για την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασµού µε αέριο τα οποία αναφέρονται στο
άρθρο 3 παράγραφος 3 και το άρθρο 4 παράγραφος 3
— δυναµικό αποθήκευσης ωφέλιµου όγκου αερίου,
— δυναµικό αποδέσµευσης του αποθηκευµένου αερίου,
— πρόβλεψη αγωγών για την εκτροπή αποθεµάτων αερίου σε πληττόµενες περιοχές,
— ρευστές αγορές εµπορεύσιµου αερίου,
— ευελιξία του συστήµατος,
— εξέλιξη της διακοπτόµενης ζήτησης,
— χρήση εναλλακτικών εφεδρικών καυσίµων σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις και σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
— διασυνοριακό δυναµικό,
— συνεργασία µεταξύ φορέων εκµετάλλευσης των συστηµάτων µεταφοράς γειτονικών κρατών µελών για συντονισµένη διεκπεραίωση,
— συντονισµένες δραστηριότητες διεκπεραίωσης µεταξύ φορέων διανοµής και φορέων εκµετάλλευσης των συστηµάτων µεταφοράς,
— εγχώρια παραγωγή αερίου,
— ευελιξία παραγωγής,
— ευελιξία εισαγωγής,
— διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασµού µε αέριο,
— µακροπρόθεσµες συµβάσεις,
— επενδύσεις σε υποδοµές για την εισαγωγή αερίου µέσω τερµατικών επαναεριοποίησης και αγωγών.

29.4.2004
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Ο∆ΗΓΙΑ 2004/70/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Απριλίου 2004
για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/29/ΕΚ περί µέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισµών επιβλαλών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της
Κοινότητας
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(6)

Με την πράξη προσχώρησης του του 2003 χορηγήθηκε στη
Μάλτα καθεστώς προστατευόµενης περιοχής όσον αφορά
τον ιό Citrus tristeza (ευρωπαϊκά στελέχη) για περιορισµένη
χρονική περίοδο που λήγει στις 31 Μαρτίου 2006. Ενδείκνυται να τροποποιηθεί το κείµενο του παραρτήµατος IV
ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές που επέφερε η πράξη
προσχώρησης.

(7)

Για λόγους σαφήνειας είναι σκόπιµο να συµπεριληφθούν σε
ένα κείµενο ορισµένες από τις τροποποιήσεις που έγιναν από
την 1η Νοεµβρίου του 2002 και µετά. Στα κράτη µέλη θα
πρέπει να δοθεί η κατάλληλη χρονική περίοδος ώστε να
ενσωµατώσουν εκείνες τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας
οι οποίες δεν αντικατοπτρίζουν ισχύουσα νοµοθεσία.

(8)

Συνεπώς η οδηγία 2000/29/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί
ανάλογα.

(9)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συµβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000,
µέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισµών επιβλαλών
για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους
στο εσωτερικό της Κοινότητας (1), και ιδίως το άρθρο 14 δεύτερη
παράγραφος στοιχεία γ) και δ),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Το άρθρο 20 της πράξης προσχώρησης του 2003 αναφέρεται στο παράρτηµα II της εν λόγω πράξης, το οποίο περιέχει
προσαρµογές στο κοινοτικό κεκτηµένο που απαιτούνται από
την προσχώρηση. Ωστόσο, το παράρτηµα II λαµβάνει υπόψη
κατ αρχήν µόνο τις προσαρµογές στις πράξεις που εκδόθηκαν πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία των διαπραγµατεύσεων για την προσχώρηση, δηλαδή πριν από την 1η
Νοεµβρίου 2002.
Είναι απαραίτητο, ωστόσο, να γίνουν πρόσθετες προσαρµογές στο κοινοτικό κεκτηµένο, ιδίως σε πράξεις που
εκδόθηκαν µετά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία καθώς και
σε πράξεις που δεν µπορούσαν να περιληφθούν στο παράρτηµα ΙΙ ή οι οποίες, επειδή µεταβλήθηκαν οι περιστάσεις,
χρειάζονται νέες προσαρµογές.
Η οδηγία 2000/29/EΚ τροποποιήθηκε αρκετές φορές µετά
από την 1η Νοεµβρίου 2002 όσον αφορά ορισµένες διατάξεις της που προσαρµόστηκαν βάσει της πράξης προσχώρησης του 2003.
Με την πράξη προσχώρησης του 2003 χορηγήθηκε στη
Λιθουανία το καθεστώς της προστατευόµενης περιοχής όσον
αφορά τον ιό της νεκρωτικής κίτρινης κηλίδωσης των τεύτλων για περιορισµένη χρονική περίοδο που λήγει στις 31
Μαρτίου 2006. Ενδείκνυται να τροποποιηθεί το κείµενο του
παραρτήµατος IV ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές που
επέφερε η πράξη προσχώρησης.
Με την πράξη προσχώρησης του 2003 χορηγήθηκε στη Λεττονία, στη Σλοβενία και στη Σλοβακία το καθεστώς της προστατευόµενης περιοχής όσον αφορά την Globodera pallida
(Stone) Behrens για περιορισµένη χρονική περίοδο που
λήγει στις 31 Μαρτίου 2006. Ενδείκνυται να τροποποιηθεί
το κείµενο του παραρτήµατος IV ώστε να αντικατοπτρίζει
τις αλλαγές που επέφερε η πράξη προσχώρησης.

( ) ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2004/31/EΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 85 της 23.3.2004,
σ. 18).
1

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Η οδηγία 2000/29/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Τα παραρτήµατα I, II, III και IV τροποποιούνται σύµφωνα µε το
παράρτηµα Ι της παρούσας οδηγίας.
2. Το µέρος B του παραρτήµατος IV τροποποιείται σύµφωνα µε το
παράρτηµα ΙΙ της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε το
παράρτηµα ΙΙ της παρούσας οδηγίας το αργότερο την 1η Ιουνίου
2004. Κοινοποιούν αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο των εν λόγω
διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ των εν λόγω
διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, περιέχουν
αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά
αυτή κατά την επίσηµη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη µέλη.
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Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ, µε την επιφύλαξη της έναρξης ισχύος της συνθήκης προσχώρησης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της
Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω συνθήκης.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Τα παραρτήµατα Ι, II, III και IV της οδηγίας 2000/29/ΕΚ τροποποιούνται ως εξής:
1. Στο µέρος B του παραρτήµατος I, στον τίτλο (β), το σηµείο 1 αντικαθίσταται από τα εξής:

«1. Ιός των νεκρωτικών κίτρινων νευρώσεων του τεύτλου

DK, F (Βρετάνη), FI, IRL, LT, P (Αζόρες), UK (Βόρεια Ιρλανδία)»

2. Στο µέρος B του παραρτήµατος II, στον τίτλο (β), το σηµείο 2 αντικαθίσταται από τα εξής:

«2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Μέρη φυτών, εκτός των καρπών και των σπόρων
προς σπορά, προοριζόµενα για φύτευση, συµπεριλαµβανοµένης όµως της ζωντανής γύρης για επικονίαση των Amelanchier Med., Chaenomeles
Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. και Sorbus L.

E, F (Κορσική), IRL, I (Abruzzi· Απουλία· Basilicata· Καλαβρία· Καµπανία· Emilia-Romagna:
επαρχίες Forlí-Cesena, Parma, Piacenza και
Rimini· Friuli-Venezia Giulia· Lazio· Liguria·
Λοµβαρδία·
Marche·
Molise·
Πεδεµόντιο·
Σαρδηνία· Σικελία· Trentino-Alto Adige: αυτόνοµη επαρχία Trento· Τοσκάνη· Ούµπρια· Valle
d’Aosta· Βένετο: εξαιρούνται, στην επαρχία
Rovigo, οι δήµοι Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine,
Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello,
Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta,
Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo,
Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di
Po, Giacciano και Baruchella, Bosaro, Canaro,
Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba και Salara, στην
επαρχία της Padova, οι δήµοι Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S.Urbano,
Boara Pisani και Masi και, στην επαρχία της
Verona, οι δήµοι Palù, Roverchiara, Legnago,
Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea,
Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza και Angiari),
LV, LT, A [Burgenland, Καρινθία, Κάτω Αυστρία,
Τιρόλο (διοικητική περιοχή Lienz), Στυρία,
Βιέννη)] P, SI, SK, FI, UK (Βόρεια Ιρλανδία, νήσος
Μαν και νησιά των στενών της Μάγχης)»

3. Το µέρος Β του παραρτήµατος ΙΙΙ τροποποιείται ως εξής:
α) Το σηµείο 1 αντικαθίσταται από τα εξής:

«1. Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που εφαρµόζονται για τα φυτά τα
οποία αναφέρονται στο παράρτηµα III µέρος A σηµεία 9, 9.1 και 18,
κατά περίπτωση, τα φυτά και η ζωντανή γύρη για επικονίαση των: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. και
Sorbus L., εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά, που κατάγονται από τρίτες χώρες εκτός από την Ελβετία και εκτός από τις χώρες για
τις οποίες έχει αναγνωριστεί ότι είναι απαλλαγµένες από την Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al., σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2, ή στις οποίες έχουν καθοριστεί περιοχές
που αναγνωρίζονται ως απαλλαγµένες από την Erwinia amylovora (Burr.)
Winsl. et al., σύµφωνα µε τα σχετικά διεθνή πρότυπα φυτοϋγειονοµικών
µέτρων, και οι οποίες έχουν αναγνωριστεί ως τέτοιες σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.

E, F (Κορσική), IRL, I (Abruzzi· Απουλία· Basilicata· Καλαβρία· Καµπανία· Emilia-Romagna: επαρχίες Forlí-Cesena, Parma, Piacenza και
Rimini· Friuli-Venezia Giulia· Lazio· Liguria· Λοµβαρδία· Marche·
Molise· Πεδεµόντιο· Σαρδηνία· Σικελία· Trentino-Alto Adige: αυτόνοµη επαρχία Trento· Τοσκάνη· Ούµπρια· Valle d’Aosta· Βένετο: εξαιρούνται, στην επαρχία Rovigo, οι δήµοι Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo,
Bagnolo di Po, Giacciano και Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba και Salara, στην επαρχία της Padova, οι δήµοι
Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S.Urbano, Boara
Pisani και Masi και, στην επαρχία της Verona, οι δήµοι Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea,
Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza και Angiari), LV, LT, A (Burgenland,
Καρινθία, Κάτω Αυστρία, Τιρόλο (διοικητική περιοχή Lienz), Στυρία,
Βιέννη), P, SI, SK, FI, UK (Βόρεια Ιρλανδία, νήσος Μαν και νησιά των
στενών της Μάγχης)»
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β) Το σηµείο 2 αντικαθίσταται από τα εξής:

«2. Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που εφαρµόζονται για τα φυτά τα
οποία αναφέρονται στο παράρτηµα III µέρος A σηµεία 9, 9.1 και 18,
κατά περίπτωση, τα φυτά και η ζωντανή γύρη για επικονίαση των: Cotoneaster Ehrh. και Photinia davidiana (Dcne) Cardot, εκτός των καρπών
και των σπόρων προς σπορά, που κατάγονται από τρίτες χώρες εκτός από
εκείνες για τις οποίες έχει αναγνωριστεί ότι είναι απαλλαγµένες από την
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., σύµφωνα µε τη διαδικασία που
καθορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2, ή στις οποίες έχουν καθοριστεί
περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγµένες από την Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., σύµφωνα µε τα σχετικά διεθνή πρότυπα φυτοϋγειονοµικών µέτρων, και οι οποίες έχουν αναγνωριστεί ως τέτοιες σύµφωνα
µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2

E, F (Κορσική), IRL, I (Abruzzi· Απουλία· Basilicata· Καλαβρία· Καµπανία· Emilia-Romagna: επαρχίες Forlí-Cesena, Parma, Piacenza και
Rimini· Friuli-Venezia Giulia· Lazio· Liguria· Λοµβαρδία· Marche·
Molise· Πεδεµόντιο· Σαρδηνία· Σικελία· Trentino-Alto Adige: αυτόνοµη επαρχία Trento· Τοσκάνη· Ούµπρια· Valle d’Aosta· Βένετο: εξαιρούνται, στην επαρχία Rovigo, οι δήµοι Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo,
Bagnolo di Po, Giacciano και Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba και Salara, στην επαρχία της Padova, οι δήµοι
Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S.Urbano, Boara
Pisani και Masi και, στην επαρχία της Verona, οι δήµοι Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea,
Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza και Angiari), LV, LT, A (Burgenland,
Καρινθία, Κάτω Αυστρία, Τιρόλο (διοικητική περιοχή Lienz), Στυρία,
Βιέννη), P, SI, SK, FI, UK (Βόρεια Ιρλανδία, νήσος Μαν και νησιά των
στενών της Μάγχης)»

4. Το µέρος Β του παραρτήµατος ΙV τροποποιείται ως εξής:
α) στη δεξιά στήλη του σηµείου 20.1, το κείµενο αντικαθίσταται από τα εξής:
«DK, F (Βρετάνη), FI, IRL, P (Αζόρες), UK (Βόρεια Ιρλανδία)»
β) στη δεξιά στήλη του σηµείου 20.2, το κείµενο αντικαθίσταται από τα εξής:
«DK, F (Βρετάνη), FI, IRL, P (Αζόρες), UK (Βόρεια Ιρλανδία)»
γ) Το σηµείο 21 αντικαθίσταται από τα εξής:

«21. Φυτά και ζωντανή γύρη για επικονίαση των:
Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl.,
Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia
Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot,
Pyracantha Roem., Pyrus L. και Sorbus L.,
εκτός των καρπών και των σπόρων προς
σπορά

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρµόζονται για τα φυτά που αναφέρονται στο
παράρτηµα III µέρος A σηµεία 9, 9.1 και 18
και στο παράρτηµα III µέρος B σηµείο 1, κατά
περίπτωση, επίσηµη δήλωση:
α) ότι τα φυτά κατάγονται από τρίτες χώρες οι
οποίες έχουν αναγνωριστεί ότι είναι απαλλαγµένες από την Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al. σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 18
παράγραφος 2,
ή
β) ότι τα φυτά κατάγονται από περιοχές τρίτων
χωρών αναγνωρισµένες ως α παλλαγµένες
από την Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.
et al., που έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε τα
σχετικά διεθνή πρότυπα φυτοϋγειο νοµικών
µέτρων και οι οποίες έχουν αναγνωριστεί ως
τέτοιες σύµφωνα µε τη διαδικασία που
καθορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2,
ή
γ) ότι τα φυτά κατάγονται από ένα από τα
εξής καντόνια της Ελβετίας: Βέρνη (µε εξαίρεση τις περιφέρειες Signau και Trachselwald), Fribourg, Grisons, Ticino, Vaud,
Valais,
ή
δ) ότι τα φυτά κατάγονται από τις προστατευόµενες ζώνες που αναγράφονται στη
δεξιά στήλη,
ή

E, F (Κορσική), IRL, I (Abruzzi· Απουλία· Basilicata· Καλαβρία· Καµπανία· Emilia-Romagna:
επαρχίες Forlí-Cesena, Parma, Piacenza και
Rimini· Friuli-Venezia Giulia· Lazio· Liguria·
Λοµβαρδία· Marche· Molise· Πεδεµόντιο·
Σαρδηνία· Σικελία· Trentino-Alto Adige: αυτόνοµη επαρχία Trento· Τοσκάνη· Ούµπρια· Valle
d'Aosta· Βένετο: εξαιρούνται, στην επαρχία
Rovigo, οι δήµοι Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine,
Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello,
Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta,
Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo,
Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo
di Po, Giacciano και Baruchella, Bosaro,
Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba και
Salara, στην επαρχία της Padova, οι δήµοι
Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S.Urbano, Boara Pisani και Masi και,
στην επαρχία της Verona, οι δήµοι Palù,
Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco
all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza και Angiari), LV, LT, A
(Burgenland, Καρινθία, Κάτω Αυστρία, Τιρόλο
(διοικητική περιοχή Lienz), Στυρία, Βιέννη), P,
SI, SK, FI, UK (Βόρεια Ιρλανδία, νήσος Μαν και
νησιά των στενών της Μάγχης)»
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ε) ότι τα φυτά παρήχθησαν ή, αν µεταφέρθηκαν σε “ζώνη αποµόνωσης”, ότι διατηρήθηκαν εκεί για περίοδο τουλάχιστον 7
µηνών περιλαµβανοµένης και της περιόδου
από την 1η Απριλίου έως την 31η Οκτωβρίου του τελευταίου πλήρους κύκλου
βλάστησης, σε πεδίο:
αα) που βρίσκεται τουλάχιστον 1 χιλιόµετρο µέσα από τα όρια µιας “ζώνης
αποµόνωσης” η οποία έχει καθοριστεί
επίσηµα και καλύπτει έκταση τουλάχιστον 50 km2, όπου τα φυτά ξενιστές
υπόκεινται σε επίσηµα εγκεκριµένο και
επιτηρούµενο καθεστώς ελέγχου που
καθιερώθηκε το αργότερο πριν την
έναρξη
του
πλήρους
κύκλου
βλάστησης που προηγείται του τελευταίου πλήρους κύκλου βλάστησης, µε
στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου εξάπλωσης της Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. από τα φυτά
που καλλιεργούνται εκεί. Πρέπει να
τηρείται στη διάθεση της Επιτροπής και
των άλλων κρατών µελών λεπτοµερής
περιγραφή αυτής της “ζώνης αποµόνωσης”. Μόλις καθοριστεί µια “ζώνη
αποµόνωσης”, πρέπει να πραγµατοποιηθούν επίσηµες επιθεωρήσεις στη ζώνη
που δεν περιλαµβάνει το πεδίο και την
περιβάλλουσα το πεδίο ζώνη σε πλάτος
500 µέτρων, τουλάχιστον µία φορά
µετά την έναρξη του τελευταίου
πλήρους κύκλου βλάστησης στην
πλέον κατάλληλη εποχή· όλα τα φυτά
που παρουσιάζουν συµπτώµατα της
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl et
al. θα πρέπει να αποµακρυνθούν
αµέσως. Τα αποτελέσµατα αυτών των
επιθεωρήσεων πρέπει να διαβιβάζονται
έως την 1η Μαΐου κάθε έτους στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη µέλη, και
ββ) το οποίο, όπως και η “ζώνη αποµόνωσης”, έχουν εγκριθεί επίσηµα, πριν
από την έναρξη του πλήρους κύκλου
βλάστησης που προηγείται του τελευταίου πλήρους κύκλου βλάστησης, για
την καλλιέργεια φυτών σύµφωνα µε
τους όρους που προβλέπει το παρόν
σηµείο, και
γγ) το οποίο, όπως και η περιβάλλουσα
ζώνη σε πλάτος 500 µέτρων τουλάχιστον, έχουν ανα γνωριστεί ως απαλλαγµένα από την Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al. από την έναρξη
του τελευταίου πλήρους κύκλου
βλάστησης µε βάση επίσηµη επιθεώρηση που έγινε τουλάχιστον:
— δύο φορές στο πεδίο την πλέον
κατάλληλη εποχή, δηλαδή µία
φορά κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιουνίου/Αυγούστου και µία
φορά κατά τη διάρκεια της περιόδου Αυγούστου/Νοεµβρίου,
και
— µία φορά στην εν λόγω περιβάλλουσα ζώνη την πλέον κατάλληλη
εποχή, δηλαδή κατά τη διάρκεια
της περιόδου Αυγούστου/Νοεµβρίου, και
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δδ) φυτά του οποίου υποβλήθηκαν σε επίσηµο έλεγχο για λανθάνουσες ασθένειες σύµφωνα µε την κατάλληλη
εργαστηριακή µέθοδο µε βάση δείγµατα τα οποία ελήφθησαν την πλέον
κατάλληλη περίοδο.
Από την 1η Απριλίου 2004 έως την 1 Απριλίου 2005, οι παρούσες διατάξεις δεν εφαρµόζονται για τα φυτά που µεταφέρονται προς τις
προστατευόµενες ζώνες που αναφέρονται στη
δεξιά στήλη και µέσα σ' αυτές και τα οποία
έχουν παραχθεί και συντηρούνται σε αγρούς
που ανήκουν σε επίσηµες “ζώνες αποµόνωσης”
σύµφωνα µε τις σχετικές απαιτήσεις που ίσχυαν
πριν από την 1η Απριλίου 2004.
δ) Το σηµείο 21.3 αντικαθίσταται από τα εξής:
«21.3. Από τις 15 Μαρτίου έως τις 30 Ιουνίου
κυψέλες µελισσών

Θα πρέπει να υπάρχουν τεκµηριωµένα στοιχεία
που να αποδεικνύουν ότι οι κυψέλες µελισσών:
α) κατάγονται από τρίτες χώρες που έχουν
αναγνωριστεί ως απαλλαγµένες από την
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται
στο άρθρο 18 παράγραφος 2,
ή
β) κατάγονται από ένα από τα εξής καντόνια
της Ελβετίας: Βέρνη (µε εξαίρεση τις περιφέρειες Signau και Trachselwald), Fribourg,
Grisons, Ticino, Vaud, Valais,
ή
γ) κατάγονται από τις προστατευόµενες ζώνες
που αναγράφονται στη δεξιά στήλη
ή
δ) υποβλήθηκαν σε κατάλληλο µέτρο αποµόνωσης (καραντίνα) πριν µετακινηθούν.

ε) στη δεξιά στήλη του σηµείου 22, το κείµενο αντικαθίσταται από τα εξής:
«DK, F (Βρετάνη), FI, IRL, P (Αζόρες), UK (Βόρεια Ιρλανδία)»
στ) στη δεξιά στήλη του σηµείου 23, το κείµενο αντικαθίσταται από τα εξής:
«DK, F (Βρετάνη), FI, IRL, P (Αζόρες), UK (Βόρεια Ιρλανδία)»
ζ) στη δεξιά στήλη του σηµείου 25, το κείµενο αντικαθίσταται από τα εξής:
«DK, F (Βρετάνη), FI, IRL, P (Αζόρες), UK (Βόρεια Ιρλανδία)»
η) στη δεξιά στήλη του σηµείου 26, το κείµενο αντικαθίσταται από τα εξής:
«DK, F (Βρετάνη), FI, IRL, P (Αζόρες), UK (Βόρεια Ιρλανδία)»
θ) στη δεξιά στήλη του σηµείου 27.1, το κείµενο αντικαθίσταται από τα εξής:
«DK, F (Βρετάνη), FI, IRL, P (Αζόρες), UK (Βόρεια Ιρλανδία)»
ι) στη δεξιά στήλη του σηµείου 27.2, το κείµενο αντικαθίσταται από τα εξής:
«DK, F (Βρετάνη), FI, IRL, P (Αζόρες), UK (Βόρεια Ιρλανδία)»
ια) στη δεξιά στήλη του σηµείου 30, το κείµενο αντικαθίσταται από τα εξής:
«DK, F (Βρετάνη), FI, IRL, P (Αζόρες), UK (Βόρεια Ιρλανδία)»

E, F (Κορσική), IRL, I (Abruzzi· Απουλία· Basilicata· Καλαβρία· Καµπανία· Emilia-Romagna:
επαρχίες Forlí-Cesena, Parma, Piacenza και
Rimini· Friuli-Venezia Giulia· Lazio· Liguria·
Λοµβαρδία· Marche· Molise· Πεδεµόντιο·
Σαρδηνία· Σικελία· Trentino-Alto Adige: αυτόνοµη επαρχία Trento· Τοσκάνη· Ούµπρια· Valle
d’Aosta· Βένετο: εξαιρούνται, στην επαρχία
Rovigo, οι δήµοι Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine,
Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello,
Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta,
Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo,
Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo
di Po, Giacciano και Baruchella, Bosaro,
Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba και
Salara, στην επαρχία της Padova, οι δήµοι
Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S.Urbano, Boara Pisani και Masi και,
στην επαρχία της Verona, οι δήµοι Palù,
Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco
all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza και Angiari), LV, LT, A
(Burgenland, Καρινθία, Κάτω Αυστρία, Τιρόλο
(διοικητική περιοχή Lienz), Στυρία, Βιέννη), P,
SI, SK, FI, UK (Βόρεια Ιρλανδία, νήσος Μαν και
νησιά των στενών της Μάγχης)»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Το µέρος Β του παραρτήµατος IV της οδηγίας 2000/29/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
α) στη δεξιά στήλη του σηµείου 20.1, το κείµενο αντικαθίσταται από τα εξής:
«DK, F (Βρετάνη), FI, IRL, P (Αζόρες), LT, UK (Βόρεια Ιρλανδία)»
β) στη δεξιά στήλη του σηµείου 20.2, το κείµενο αντικαθίσταται από τα εξής:
«DK, F (Βρετάνη), FI, IRL, P (Αζόρες), LT, UK (Βόρεια Ιρλανδία)»
γ) στη δεξιά στήλη του σηµείου 20.3, το κείµενο αντικαθίσταται από τα εξής:
«LV, SI, SK, FI»
δ) στη δεξιά στήλη του σηµείου 22, το κείµενο αντικαθίσταται από τα εξής:
«DK, F (Βρετάνη), FI, IRL, P (Αζόρες), LT, UK (Βόρεια Ιρλανδία)»
ε) στη δεξιά στήλη του σηµείου 23, το κείµενο αντικαθίσταται από τα εξής:
«DK, F (Βρετάνη), FI, IRL, P (Αζόρες), LT, UK (Βόρεια Ιρλανδία)»
στ) στη δεξιά στήλη του σηµείου 25, το κείµενο αντικαθίσταται από τα εξής:
«DK, F (Βρετάνη), FI, IRL, P (Αζόρες), LT, UK (Βόρεια Ιρλανδία)»
ζ) στη δεξιά στήλη του σηµείου 26, το κείµενο αντικαθίσταται από τα εξής:
«DK, F (Βρετάνη), FI, IRL, P (Αζόρες), LT, UK (Βόρεια Ιρλανδία)»
η) στη δεξιά στήλη του σηµείου 27.1, το κείµενο αντικαθίσταται από τα εξής:
«DK, F (Βρετάνη), FI, IRL, P (Αζόρες), LT, UK (Βόρεια Ιρλανδία)»
θ) στη δεξιά στήλη του σηµείου 27.2, το κείµενο αντικαθίσταται από τα εξής:
«DK, F (Βρετάνη), FI, IRL, P (Αζόρες), LT, UK (Βόρεια Ιρλανδία)»
ι) στη δεξιά στήλη του σηµείου 30, το κείµενο αντικαθίσταται από τα εξής:
«DK, F (Βρετάνη), FI, IRL, P (Αζόρες), LT, UK (Βόρεια Ιρλανδία)»
ια) Το σηµείο 31 αντικαθίσταται από τα εξής:
«31. Καρποί των Citrus L., Fortunella
Swingle, Poncirus Raf., και
υβρίδιά τους καταγωγής E, F
(εκτός της Κορσικής) και CY

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που
ισχύουν για τους καρπούς του παραρτήµατος IV µέρος A κεφάλαιο II
σηµείο 30.1:
α) οι καρποί δεν φέρουν φύλλα ή
µίσχους·
β) στην περίπτωση καρπών µε φύλλα
ή µίσχους, επίσηµη δήλωση ότι οι
καρποί έχουν συσκευαστεί σε
κλειστά κιβώτια τα οποία έχουν
επισήµως σφραγιστεί και θα παραµείνουν σφραγισµένα καθόλη τη
διάρκεια της µεταφοράς διά µέσου
µιας προστατευόµενης ζώνης,
αναγνωρισµένης για τους καρπούς
αυτούς, και φέρουν διακριτικό
σήµα που διακρίνεται στο διαβατήριο.

EL, F (Κορσική), I, M, P»
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Ο∆ΗΓΙΑ 2004/71/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Απριλίου 2004
για τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συµβουλίου ώστε να καταχωρισθεί η Pseudomonas
chlororaphis ως δραστική ουσία
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

υγείας των εργαζοµένων· και στ) το ενδεχόµενο να προκαλέσει η Pseudomonas chlororaphis µόλυνση τραυµάτων ή να
έχει άλλες παθογόνους επιπτώσεις.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

Στη γνώµη της (3), η επιτροπή συµπέρανε ότι α) το θέµα των
καταλοίπων έχει επαρκώς εξεταστεί και ότι δεν υπάρχει
λόγος ανησυχιών· β) η έκθεση του χειριστή σε φαρµακοτεχνικές µορφές της Pseudomonas chlororaphis έχει
επαρκώς εξεταστεί· γ) στη συγκεκριµένη περίπτωση της
Pseudomonas chlororaphis, και υπό το φως των αποτελεσµάτων των διαθέσιµων µελετών, η επανειληµµένη δόση
δεν είναι αναγκαία για την αξιολόγηση του κινδύνου για τον
άνθρωπο· δ) θα απαιτηθούν περισσότερες µελέτες για την
πληρέστερη αξιολόγηση της ικανότητας µεταλλαξιογένεσης
του µεταβολίτη 2,3-διεποξυ-2,3-διδεϋδρο-ριζοξίνη (DDR).
Ωστόσο, η επιτροπή θεώρησε το ενδεχόµενο ανθρώπινης
έκθεσης στο µεταβολίτη DDR, καθώς και σε άλλους αντιβιοτικούς µεταβολίτες, τόσο χαµηλό ώστε, ακόµη και ελλείψει περαιτέρω πληροφοριών, δεν υπάρχουν σηµαντικές ανησυχίες για την ασφάλεια των καταναλωτών και των χειριστών· ε) θα πρέπει να εκπονηθεί κατάλληλη µελέτη, η
οποία να στηρίζεται στην ιατρική παρακολούθηση των εργαζοµένων, όταν εισαχθεί η ουσία αυτή στην καλλιέργεια ως
µικροβιακό ζιζανιοκτόνο· στ) δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας
για την ανθρώπινη ασφάλεια όσον αφορά τη µόλυνση
τραυµάτων.

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου
1991, σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών
προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 της
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, οι σουηδικές αρχές παρέλαβαν, στις
15 ∆εκεµβρίου 1994, αίτηση της Bio Agri AB, η οποία
στο εξής καλείται «ο αιτών», για την καταχώρηση της δραστικής ουσίας Pseudomonas chlororaphis στο παράρτηµα I
της οδηγίας. Με την απόφαση 97/248/EΚ (2), της 25ης
Μαρτίου 1997, επιβεβαιώθηκε ότι ο φάκελος ήταν
«πλήρης», υπό την έννοια ότι θεωρείται ικανοποιητικός, κατ'
αρχήν, όσον αφορά τα στοιχεία και τις πληροφορίες που
απαιτούνται σύµφωνα µε τα παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

(2)

Για την ανωτέρω δραστική ουσία αξιολογήθηκαν οι επενέργειες στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφοι 2 και 4 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, για τις χρήσεις που προτείνονται από τον
αιτούντα. Το κράτος µέλος που έχει ορισθεί εισηγητής
υπέβαλε στην Επιτροπή, στις 7 Απριλίου 1998, σχέδιο
έκθεσης αξιολόγησης για την ουσία.

(3)

Το σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης εξετάσθηκε από τα κράτη
µέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο της µόνιµης επιτροπής
για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων. Η εξέταση
ολοκληρώθηκε στις 30 Μαρτίου 2004 υπό τη µορφή
έκθεσης ανασκόπησης της Επιτροπής για την Pseudomonas
chlororaphis.

Οι συστάσεις της επιστηµονικής επιτροπής, καθώς και
περαιτέρω πληροφορίες που έδωσε ο αιτών, ελήφθησαν
υπόψη κατά την ανασκόπηση και στην παρούσα οδηγία και
στην έκθεση ανασκόπησης, όπου τονίζεται η ανάγκη παρακολούθησης των χειριστών και των εργαζοµένων, βάσει ιατρικής παρακολούθησης, ώστε να ανιχνεύονται χωρίς
καθυστέρηση οι αρνητικές συνέπειες, καθώς και η ανάγκη
µελετών για τον ποσοτικό προσδιορισµό της µόλυνσης από
DDR υπό πραγµατικές συνθήκες. Η αξιολόγηση στη µόνιµη
επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι δεν θα υπάρχει
απαράδεκτα υψηλός κίνδυνος για τους χειριστές εφόσον
εφαρµόζονται τα κατάλληλα µέτρα για τον περιορισµό του
κινδύνου.

Ο φάκελος και οι πληροφορίες που προέκυψαν από την
ανασκόπηση υποβλήθηκαν επίσης και στη φυτοϋγειονοµική
επιστηµονική επιτροπή. Ζητήθηκε από την εν λόγω επιτροπή
να υποβάλει σχόλια σχετικά µε: α) τα επίπεδα καταλοίπων
στα τρόφιµα και στις ζωοτροφές· β) την έκθεση στην οποία
υποβάλλεται ο χειριστής· γ) το εάν θα πρέπει, όσον αφορά
τον κίνδυνο για τον άνθρωπο, να περιληφθούν στη σειρά
βασικών δεδοµένων, στο πλαίσιο µιας βαθµιαίας προσέγγισης, στοιχεία για την επανειληµµένη δοσολογία· δ) την
τοξικολογική ασφάλεια των αντιβιοτικών µεταβολιτών της
δραστικής ουσίας· ε) την ανάγκη παρακολούθησης της

Από τις διάφορες εξετάσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν Pseudomonas
chlororaphis προέκυψε ότι µπορεί να αναµένεται να ικανοποιούν, σε γενικές γραµµές, τις απαιτήσεις που θεσπίζονται
στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 3 της
οδηγίας αυτής, ιδίως όσον αφορά τις χρήσεις οι οποίες
εξετάστηκαν και παρουσιάστηκαν λεπτοµερώς στην έκθεση
ανασκόπησης της Επιτροπής. Ως εκ τούτου είναι σκόπιµο να
καταχωρηθεί η εν λόγω δραστική ουσία στο παράρτηµα Ι,
ώστε σε όλα τα κράτη µέλη οι άδειες για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτήν τη δραστική ουσία να
µπορούν να χορηγούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της εν
λόγω οδηγίας.

(1) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2003/82/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 228 της 12.9.2003,
σ. 11).
2
( ) ΕΕ L 98 της 15.4.1997, σ. 15.

(3) Γνώµη της επιστηµονικής φυτοϋγειονοµικής επιτροπής για συγκεκριµένα
θέµατα της Επιτροπής σχετικά µε την αξιολόγηση της pseudomonas
chlororaphis στο πλαίσιο της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου
scp/pseudom/002-final που εγκρίθηκε στις 20 ∆εκεµβρίου 2001.

(4)

(5)
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Μετά την καταχώρηση, απαιτείται µια εύλογη χρονική περίοδος ώστε να µπορέσουν τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν τις
διατάξεις της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν Pseudomonas chlororaphis,
και ιδίως να επανεξετάσουν υφιστάµενες προσωρινές εγκρίσεις και, το αργότερο µέχρι το τέλος του εν λόγω χρονικού
διαστήµατος, να µετατρέψουν τις εγκρίσεις αυτές σε πλήρεις
εγκρίσεις, να τις τροποποιήσουν ή να τις ανακαλέσουν
σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 91/414/EΟΚ.

(7)

Είναι συνεπώς σκόπιµο να τροποποιηθεί αναλόγως η οδηγία
91/414/EΟΚ.

(8)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα I της οδηγίας 91/414/EΟΚ τροποποιείται όπως
ορίζεται στο παράρτηµα της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 2
1.
Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν το αργότερο έως
τις 31 Μαρτίου 2005 τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα
οδηγία. Κοινοποιούν δε άµεσα στην Επιτροπή το κείµενο των εν
λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ των εν λόγω
διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.
Εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Απριλίου 2005.
2.
Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές
περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την
αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της
αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη µέλη.
Άρθρο 3
1.
Τα κράτη µέλη επανεξετάζουν την έγκριση για κάθε προϊόν
φυτοπροστασίας που περιέχει Pseudomonas chlororaphis ώστε να
διασφαλίζεται ότι τηρούνται, όσον αφορά αυτήν τη δραστική ουσία,
οι όροι που καθορίζονται στο παράρτηµα I της οδηγίας 91/414/
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ΕΟΚ. Όπου απαιτείται, τροποποιούν ή ανακαλούν τις εγκρίσεις
σύµφωνα µε την οδηγία 91/414/ΕΟΚ το αργότερο έως τις 31
Μαρτίου 2005.
2. Για κάθε εγκεκριµένο φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει
Pseudomonas chlororaphis είτε ως τη µοναδική δραστική ουσία
είτε µαζί µε άλλες δραστικές ουσίες, οι οποίες έχουν συµπεριληφθεί
όλες στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ έως τις 30
Σεπτεµβρίου 2004 το αργότερο, τα κράτη µέλη επαναξιολογούν το
προϊόν µε βάση φάκελο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του
παρατήµατος ΙΙΙ της εν λόγω οδηγίας. Με βάση την αξιολόγηση
αυτή καθορίζουν κατά πόσον το προϊόν ικανοποιεί τους όρους του
άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ), δ) και ε) της οδηγίας 91/
414/EΟΚ.
Σε συνέχεια του προσδιορισµού αυτού τα κράτη µέλη:
α) στην περίπτωση προϊόντος που περιέχει Pseudomonas chlororaphis ως µοναδική δραστική ουσία, τροποποιούν ή ανακαλούν,
ανάλογα µε την περίπτωση, την έγκριση έως τις 31 Μαρτίου
2006 το αργότερο· ή
β) στην περίπτωση προϊόντος που περιέχει Pseudomonas chlororaphis ως µια δραστική ουσία σε συνδυασµό µε άλλες δραστικές
ουσίες, τροποποιούν ή ανακαλούν, ανάλογα µε την περίπτωση,
την έγκριση έως τις 31 Μαρτίου 2006 ή έως την ηµεροµηνία
που έχει οριστεί για τέτοιου είδους τροποποίηση ή ανάκληση
στη σχετική οδηγία ή στις σχετικές οδηγίες για την προσθήκη
της εν λόγω ουσίας ή των εν λόγω ουσιών στο παράρτηµα I της
οδηγίας 91/414/EOK, ανάλογα µε το ποια είναι η µεταγενέστερη.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την 1η Οκτωβρίου 2004.
Άρθρο 5
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Στο τέλος του πίνακα του παραρτήµατος Ι προστίθεται η ακόλουθη σειρά:
Αριθ.

Κοινή ονοµασία, αριθµοί
ταυτοποίησης

Ονοµασία IUPAC

Καθαρότητα (1)

Έναρξη ισχύος

Ειδικοί όροι

30 Σεπτεµβρίου 2014

Μόνο χρήσεις σαν µυκητοκτόνο για την επικάλυψη των σπόρων σε
κλειστά µηχανήµατα µπορεί να εγκριθούν.

EL

Λήξη της καταχώρησης

«90

Pseudomonas chlororaphis
Στέλεχος: ΜΑ 342
Αριθ. CIPAC 574

∆εν έχει εφαρµογή

Η ποσότητα του δευτερογενούς
µεταβολίτη 2,3-δεεποξυ-2,3-διαφυδρο-ριζοξίνης (ddr) στη ζύµωση
κατά την παρασκευή του προϊόντος
δεν πρέπει να υπερβαίνει το όριο
ποσοτικού προσδιορισµού (2 mg/l).

1 Οκτωβρίου 2004

Κατά τη χορήγηση εγκρίσεων πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα
συµπεράσµατα της έκθεσης ανασκόπησης για την pseudomonas
chlororaphis, και ιδίως τα προσαρτήµατα I και II, όπως οριστικοποιήθηκαν στο πλαίσιο της µόνιµης επιτροπής για την τροφική
αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 30 Μαρτίου 2004.

(1) Περαιτέρω λεπτοµέρειες σχετικά µε την ταυτότητα και τις προδιαγραφές της δραστικής ουσίας δίνονται στην έκθεση ανασκόπησης.»

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για τη συνολική αξιολόγηση τα κράτη µέλη πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των χειριστών και των εργαζοµένων.
Πρέπει να εφαρµόζονται µέτρα περιορισµού του κινδύνου, όπου
ενδείκνυται.

29.4.2004

29.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΑΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΤΟ ∆IΚΑΣΤΗΡIΟ,

Έχoντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κoινότητας, και ιδίως τo άρθρo 223 τελευταίo εδάφιo,
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κoινότητας Ατoµικής Ενέργειας, και ιδίως τo άρθρo 139 τελευταίo
εδάφιo,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Λόγω της πρoσχωρήσεως των νέων κρατών µελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τo Συµβoύλιo, µε απόφαση της
19ης Απριλίου 2004, τρoπoπoίησε µεταξύ άλλων τη διάταξη τoυ πρωτoκόλλoυ περί τoυ Οργανισµoύ
τoυ ∆ικαστηρίoυ η oπoία αφoρά τoν αριθµό των δικαστών τoυ τµήµατoς µείζoνoς συνθέσεως και επιβάλλεται η συνακόλoυθη πρoσαρµoγή των διατάξεων τoυ κανoνισµoύ διαδικασίας πoυ αφoρoύν τη σύνθεση
τoυ εν λόγω δικαστικoύ σχηµατισµoύ.

(2)

Την έγκριση τoυ Συµβoυλίoυ η oπoία παρασχέθηκε στις 19 Απριλίου 2004,

ΘΕΣΠIΖΕI ΤIΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟIΗΣΕIΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΥ ∆IΑ∆IΚΑΣIΑΣ ΤΟΥ:

Άρθρο 1
Ο κανoνισµός διαδικασίας τoυ ∆ικαστηρίoυ των Ευρωπαϊκών Κoινoτήτων, o oπoίoς εγκρίθηκε στις 19 Ioυνίoυ
1991 (ΕΕ L 176 της 4.7.1991, σ. 7, µε διoρθωτικό στην ΕΕ L 383 της 29.12.1992, σ. 117), όπως τρoπoπoιήθηκε στις 21 Φεβρoυαρίoυ 1995 (ΕΕ L 44 της 28.2.1995, σ. 61), στις 11 Μαρτίoυ 1997 (ΕΕ L 103 της
19.4.1997, σ. 1, µε διoρθωτικό στην ΕΕ L 351 της 23.12.1997, σ. 72), στις 16 Μαΐoυ 2000 (ΕΕ L 122 της
24.5.2000, σ. 43), στις 28 Νoεµβρίoυ 2000 (ΕΕ L 322 της 19.12.2000, σ. 1), στις 3 Απριλίoυ 2001 (ΕΕ L
119 της 27.4.2001, σ. 1), στις 17 Σεπτεµβρίoυ 2002 (ΕΕ L 272 της 10.10.2002, σ. 24, µε διoρθωτικό στην
ΕΕ L 281 της 19.10.2002, σ. 24) και στις 8 Απριλίoυ 2003 (ΕΕ L 147 της 14.6.2003, σ. 17), τρoπoπoιείται
ως ακoλoύθως:
1. Στo άρθρo 11α, δεύτερη περίπτωση, η λέξη «ένδεκα» αντικαθίσταται από τη λέξη «δεκατρείς».
2. Στo άρθρo 11β, πρώτo εδάφιo, η λέξη «ένδεκα» αντικαθίσταται από τη λέξη «δεκατριών».
Άρθρο 2
Οι παρoύσες τρoπoπoιήσεις τoυ κανoνισµoύ διαδικασίας τίθενται σε ισχύ την ηµέρα ενάρξεως της ισχύoς της
απoφάσεως τoυ Συµβoυλίoυ, της 19ης Απριλίου 2004, για την τρoπoπoίηση τoυ πρωτoκόλλoυ περί τoυ Οργανισµoύ τoυ ∆ικαστηρίoυ.
Λουξεµβούργο, 20 Απριλίου 2004.
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ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΤΟ ΠΡΩΤΟ∆IΚΕIΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχoντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κoινότητας, και ιδίως τo άρθρo 224 πέµπτo εδάφιo,
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κoινότητας Ατoµικής Ενέργειας, και ιδίως τo άρθρo 140 παράγραφoς 5,
τη σύµφωνη γνώµη τoυ ∆ικαστηρίoυ,
την έγκριση τoυ Συµβoυλίoυ πoυ παρασχέθηκε στις 19 Απριλίου 2004,
Εκτιµώντας ότι, µε την έναρξη της ισχύoς της συνθήκης για την πρoσχώρηση της Τσεχικής ∆ηµoκρατίας, της
∆ηµoκρατίας της Εσθoνίας, της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας, της ∆ηµoκρατίας της Λεττoνίας, της ∆ηµoκρατίας της
Λιθoυανίας, της ∆ηµoκρατίας της Ουγγαρίας, της ∆ηµoκρατίας της Μάλτας, της ∆ηµoκρατίας της Πoλωνίας, της
∆ηµoκρατίας της Σλoβενίας και της Σλoβακικής ∆ηµoκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1), o αριθµός των δικαστών
πoυ απoτελoύν τo Πρωτoδικείo θα αυξηθεί από 15 σε 25, σύµφωνα µε τo άρθρo 48 τoυ πρωτoκόλλoυ περί τoυ
Οργανισµoύ τoυ ∆ικαστηρίoυ και ότι επιβάλλεται να καθoριστεί, συνακoλoύθως, o αριθµός των δικαστών τoυ
τµήµατoς µείζoνoς συνθέσεως,
ΑΠOΦΑΣΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΚΟΛOΥΘΗ ΤΡOΠOΠOΙΗΣΗ ΤOΥ ΚΑΝOΝΙΣΜOΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΤOΥ:

Άρθρο 1
Ο κανoνισµός διαδικασίας τoυ Πρωτoδικείoυ των Ευρωπαϊκών Κoινoτήτων της 2ας Μαΐoυ 1991 (ΕΕ L 136 της
30.5.1991, σ. 1, µε διορθωτικό στην ΕΕ L 317 της 19.11.1991, σ. 34), o oπoίoς τρoπoπoιήθηκε στις 15
Σεπτεµβρίoυ 1994 (ΕΕ L 249 της 24.9.1994, σ. 17), στις 17 Φεβρoυαρίoυ 1995 (ΕΕ L 44 της 28.2.1995, σ.
64), στις 6 Ioυλίoυ 1995 (ΕΕ L 172 της 22.7.1995, σ. 3), στις 12 Μαρτίoυ 1997 (ΕΕ L 103 της 19.4.1997,
σ. 6, µε διoρθωτικό στην ΕΕ L 351 της 23.12.1997, σ. 72), στις 17 Μαΐoυ 1999 (ΕΕ L 135 της 29.5.1999, σ.
92), στις 6 ∆εκεµβρίoυ 2000 (ΕΕ L 322 της 19.12.2000, σ. 4) και στις 21 Μαΐoυ 2003 (ΕΕ L 147 της
14.6.2003, σ. 22), τρoπoπoιείται ως ακoλoύθως:
Στo άρθρo 10 παράγραφoς 1, η λέξη «ένδεκα» αντικαθίσταται από τη λέξη «δεκατρείς».
Άρθρο 2
Η παρoύσα τρoπoπoίηση τoυ κανoνισµoύ διαδικασίας τoυ Πρωτoδικείoυ, τo κείµενo της oπoίας είναι αυθεντικό
στις γλώσσες πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 35 παράγραφoς 1 τoυ εν λόγω κανoνισµoύ, θα δηµoσιευθεί στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα τεθεί σε ισχύ την ηµέρα ενάρξεως της ισχύoς της συνθήκης για
την πρoσχώρηση της Τσεχικής ∆ηµoκρατίας, της ∆ηµoκρατίας της Εσθoνίας, της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας, της
∆ηµoκρατίας της Λεττoνίας, της ∆ηµoκρατίας της Λιθoυανίας, της ∆ηµoκρατίας της Ουγγαρίας, της ∆ηµoκρατίας
της Μάλτας, της ∆ηµoκρατίας της Πoλωνίας, της ∆ηµoκρατίας της Σλoβενίας και της Σλoβακικής ∆ηµoκρατίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τα κείµενα τoυ κανoνισµoύ διαδικασίας τoυ Πρωτoδικείoυ στην εσθoνική, τη λεττoνική, τη λιθoυανική, τη µαλτέζικη, την oυγγρική, την πoλωνική, τη σλoβακική, τη σλoβενική και την τσεχική γλώσσα θα καταρτισθoύν µετά
την έναρξη της ισχύoς της µνηµoνευόµενης στo πρoηγoύµενo εδάφιo συνθήκης.
Λουξεµβούργο, 21 Απριλίου 2004.
Ο Γραµµατέας

Ο Πρόεδρος

H. JUNG

B. VESTERDORF

(1) ΕΕ L 236 της 23.9.2003, σ. 17.
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Απριλίου 2004
σχετικά µε τη σύναψη της συµφωνίας εµπορίου, ανάπτυξης και συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Νότιας Αφρικής, αφετέρου
(2004/441/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως
το άρθρο της 310 σε συνδυασµό µε τη δεύτερη φράση του άρθρου
300 παράγραφος 2 και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη σύµφωνη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),
Εκτιµώντας ότι:
(1)

Η Συµφωνία εµπορίου, ανάπτυξης και συνεργασίας µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αφενός και της ∆ηµοκρατίας
της Νότιας Αφρικής αφετέρου, υπεγράφη στην Πραιτώρια
στις 11 Οκτωβρίου 1999 και εφαρµόσθηκε προσωρινώς
βάσει της απόφασης 1999/753/ΕΚ του Συµβουλίου της
29ης Ιουλίου 1999 (2).

(2)

Οι διαδικασίες επικύρωσης και αποδοχής ή έγκρισης από τα
κράτη µέλη έχουν περατωθεί.

(3)

Η συµφωνία εµπορίου, ανάπτυξης και συνεργασίας µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Νότιας Αφρικής, αφετέρου,
που υπεγράφη στην Πραιτώρια στις 11 Οκτωβρίου 1999,
θα πρέπει να εγκριθεί,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

παραρτήµατα και πρωτόκολλα καθώς και τις δηλώσεις που επισυνάπτονται στην τελική πράξη και που έγιναν από την Κοινότητα,
µονοµερώς ή από κοινού µε άλλα µέρη, εγκρίνεται εκ µέρους της
Κοινότητας.
Τα κείµενα της συµφωνίας, τα παραρτήµατα, τα πρωτόκολλα και η
τελική πράξη επισυνάπτονται στην απόφαση 1999/753/ΕΚ.
Άρθρο 2
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου, εξ ονόµατος της Κοινότητας, προβαίνει στην κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 109 της συµφωνίας.
Άρθρο 3
Η θέση την οποία θα λάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο του Συµβουλίου Συνεργασίας, το οποίο θεσπίζεται µε βάση τη συµφωνία, θα
καθοριστεί από το Συµβούλιο, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής
και σύµφωνα µε τις αντίστοιχες διατάξεις των συνθηκών για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λουξεµβούργο, 26 Απριλίου 2004.
Άρθρο 1

Η συµφωνία εµπορίου, ανάπτυξης και συνεργασίας µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της αφενός, και της
∆ηµοκρατίας της Νότιας Αφρικής, αφετέρου, µαζί µε τα συνηµµένα

(1) ΕΕ C 107 της 13.4.2000, σ. 69.
(2) ΕΕ L 311 της 4.12.1999, σ. 1.

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
B. COWEN
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Απριλίου 2004
για τον διορισµό ενός νέου µέλους της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(2004/442/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 215 δεύτερο εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κ. Pedro SOLBES παραιτήθηκε από τα καθήκοντα του µέλους της Επιτροπής στις 17 Απριλίου 2004, ενδείκνυται να αντικατασταθεί για το υπόλοιπο της θητείας του,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Ο κ. Joaquéin ALMUNIA AMANN διορίζεται µέλος της Επιτροπής για την περίοδο από την 26η Απριλίου
2004 έως τις 31 Οκτωβρίου 2004.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 26 Απριλίου 2004.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Λουξεµβούργο, 26 Απριλίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
B. COWEN
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Απριλίου 2004
για τον διορισµό ενός νέου µέλους της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(2004/443/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 215 δεύτερο εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κ. Michel BARNIER παραιτήθηκε από τα καθήκοντα του µέλους της Επιτροπής την 1η Απριλίου 2004, ενδείκνυται να αντικατασταθεί για το υπόλοιπο της θητείας του,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Ο κ. Jacques BARROT διορίζεται µέλος της Επιτροπής για την περίοδο από την 26η Απριλίου 2004 έως τις 31
Οκτωβρίου 2004.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 26 Απριλίου 2004.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Λουξεµβούργο, 26 Απριλίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
B. COWEN
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Απριλίου 2004
για τροποποίηση της απόφασης 2002/668/Euratom προκειµένου να προσαρµοσθεί το ποσό αναφοράς
ώστε να ληφθεί υπόψη η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(2004/444/Ευρατόµ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ειδικότερα το άρθρο 7,

Άρθρο µόνο

την πρόταση της Επιτροπής,

Η απόφαση 2002/668/Ευρατόµ τροποποιείται ως εξής:

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

1. Στο άρθρο 2 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Προκειµένου να ληφθεί υπόψη η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, θα πρέπει να προσαρµοσθεί το ποσό αναφοράς που
ορίζεται µε την απόφαση 2002/668/Ευρατόµ του Συµβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2002, για το έκτο πρόγραµµα πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (Ευρατόµ) που
συµβάλλει επίσης στη δηµιουργία του ευρωπαϊκού χώρου
έρευνας (2002-2006) (2).
Το ποσό δηµοσιονοµικής αναφοράς του προγράµµατοςπλαίσιο θα πρέπει να αυξηθεί και οι συµπληρωµατικές πιστώσεις θα πρέπει να κατανεµηθούν γραµµικά µεταξύ των
δραστηριοτήτων του προγράµµατος-πλαίσιο. Η αρχή της
γραµµικής κατανοµής θα πρέπει επίσης να εφαρµοστεί στην
εκτέλεση του συνόλου των δραστηριοτήτων του προγράµµατος-πλαίσιο σύµφωνα µε το άρθρο 4 της απόφασης 2002/
668/Ευρατόµ,

(1) Γνώµη που δόθηκε στις 9ης Μαρτίου 2004 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί
στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(2) ΕΕ L 232 της 29.8.2002, σ. 34.

«1. Το ποσό δηµοσιονοµικής αναφοράς για την εκτέλεση του
έκτου προγράµµατος πλαισίου για την περίοδο 2002-2006
ανέρχεται σε 1 352 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό που διατίθεται για
την κάθε δραστηριότητα καθορίζεται στο παράρτηµα II.»
2. Το παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από το κείµενο του παραρτήµατος της παρούσας απόφασης.

Λουξεµβούργο, 26 Απριλίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. WALSH
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΟΣΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
(σε εκατ. ευρώ)

1. Θεµατικά ερευνητικά πεδία προτεραιότητας
1.1. Ελεγχόµενη θερµοπυρηνική σύντηξη
1.2. ∆ιαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων
1.3. Ακτινοπροστασία

978
824
99
55

2. Άλλες δραστηριότητες στον τοµέα των πυρηνικών τεχνολογιών και της πυρηνικής ασφάλειας
3. Πυρηνικές δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ)

55
319

Σύνολο

1 352»
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 13ης Απριλίου 2004
για αποδοχή των αναλήψεων υποχρεώσεων που προτάθηκαν σε σχέση µε τη διαδικασία αντιντάµπινγκ
όσον αφορά τις εισαγωγές πυριτίου, καταγωγής Ρωσίας
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2004) 1312]
(2004/445/ΕΚ)
στην Ελβετία (SKU LLC, Sual-Kremny-Ural· ZAO KREMNY και ASMP GmbH που καλούνται εφεξής από κοινού
«η εταιρεία»), πρότειναν ανάληψη υποχρέωσης σύµφωνα µε
το άρθρο 8 παράγραφος 1 του βασικού κανονισµού. Η πρόταση υποβλήθηκε εντός της προθεσµίας που καθορίζεται
στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού αλλά
δεν έγινε αποδεκτή για τους λόγους που περιγράφονται
στην αιτιολογική σκέψη 94 του κανονισµού οριστικού
δασµού.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, για την άµυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ εκ µέρους χωρών µη µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) (εφεξής ο «βασικός κανονισµός»), και ιδίως τα
άρθρα 8 και 9,
Κατόπιν διαβουλεύσεων µε τη συµβουλευτική επιτροπή,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
A. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
(1)

Η Επιτροπή, µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1235/2003 ( )
επέβαλε προσωρινούς δασµούς αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές
στην Κοινότητα πυριτίου («το υπό εξέταση προϊόν») καταγωγής Ρωσίας.

(2)

Μετά την έγκριση των προσωρινών µέτρων αντιντάµπινγκ, η
Επιτροπή συνέχισε την έρευνα για το ντάµπινγκ, τη ζηµία
και το συµφέρον της Κοινότητας. Οι οριστικές διαπιστώσεις
και τα συµπεράσµατα της έρευνας καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2229/2003 του Συµβουλίου για την επιβολή οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ και την οριστική είσπραξη των προσωρινών δασµών αντιντάµπινγκ που επιβάλλονται στις εισαγωγές πυριτίου, καταγωγής Ρωσίας (3) («ο
κανονισµός οριστικού δασµού»).

(3)

Η έρευνα επιβεβαίωσε τα προσωρινά συµπεράσµατα σχετικά
µε το ζηµιογόνο ντάµπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές πυριτίου καταγωγής Ρωσίας.

(5)

Εν συνεχεία, η εταιρεία υπέβαλε αναθεωρηµένη πρόταση
ανάληψης υποχρέωσης. Σ' αυτήν την πρόταση ανάληψης
υποχρέωσης, η εταιρεία πρότεινε να πωλεί το υπό εξέταση
προϊόν σε τιµές ή πάνω από τα επίπεδα τιµών που εξουδετερώνουν τις ζηµιογόνες επιπτώσεις του ντάµπινγκ. Επιπλέον, αυτή η ανάληψη υποχρέωσης προβλέπει ότι οι πωλήσεις στην Κοινότητα του υπό εξέταση προϊόντος οι οποίες
εµπίπτουν εντός του πεδίου της ανάληψης υποχρέωσης, θα
υπόκεινται σε ετήσιο ποσοτικό ανώτατο όριο. Όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο σε συγκεκριµένο έτος, εισπράττεται
ο ισχύων δασµός αντιντάµπινγκ. Η µη εµπιστευτική εκδοχή
της αναθεωρηµένης πρότασης ανάληψης υποχρέωσης κοινοποιήθηκε στα ενδιαφερόµενα µέρη, σύµφωνα µε το άρθρο 8
παράγραφος 4 του βασικού κανονισµού. Μετά την κοινοποίηση αυτή δεν λήφθηκαν παρατηρήσεις που να δείχνουν
ότι υπάρχει αντίρρηση ως προς την ανάληψη υποχρέωσης.

(6)

Η εταιρεία θα υποβάλει επίσης στην Επιτροπή τακτικές και
λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τις εξαγωγές της προς
την Κοινότητα, καθώς και πληροφορίες για άλλα προϊόντα
εκτός του πυριτίου, πράγµα που σηµαίνει ότι Επιτροπή
µπορεί να ελέγχει πραγµατικά την ανάληψη υποχρέωσης. Η
εταιρεία υπέβαλε επίσης πληροφορίες όσον αφορά τους
καταλόγους πελατών της, µαζί µε τους όγκους και τις τιµές
των προϊόντων τα οποία πώλησε η εταιρεία στους πελάτες
της. Αυτό έδειξε ότι, αντίθετα από αυτό που φαινόταν ως
πρόβληµα στην πρώτη πρόταση ανάληψης υποχρέωσης, η
µεγάλη πλειοψηφία των πωλήσεων του υπό εξέταση προϊόντος είχε πραγµατοποιηθεί σε πελάτες που δεν προµηθεύο-
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B. ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(4)

Μετά την έγκριση των προσωρινών µέτρων αντιντάµπινγκ, οι
εταιρείες SKU LLC, Sual-Kremny-Ural και ZAO KREMNY,
που είναι οι συνεργαζόµενοι παραγωγοί-εξαγωγείς στη
Ρωσία και ανήκουν στον όµιλο εταιρειών SUAL Holding
Group, µαζί µε τον συνδεδεµένο έµπορο ASMP GmbH,

(1) ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1972/2002 (ΕΕ L 305 της 7.11.2002, σ.
1).
(2) ΕΕ L 173 της 11.7.2003, σ. 14.
(3) ΕΕ L 339 της 24.12.2003, σ. 3· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 821/2004 (βλέπε σελίδα 1 της
παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας).
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νταν άλλο προϊόν που παρήγε η εταιρεία και έτσι θεωρήθηκε
µικρός ο κίνδυνος αντιστάθµισης τιµών µεταξύ του υπό
εξέταση προϊόντος και άλλων προϊόντων. Η Επιτροπή θα
παρακολουθεί στενά κάθε µεταβολή του τρόπου διεξαγωγής
των πωλήσεων. Ως προς αυτό, πρέπει να σηµειωθεί ότι η
αναθεωρηµένη ανάληψη υποχρέωσης περιέχει ρήτρα
σύµφωνα µε την οποία κάθε αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής
των πωλήσεων στην Κοινότητα για την οποία δεν υπάρχει
επαρκής αποχρών λόγος ή οικονοµική αιτιολόγηση πλην της
επιβολής των µέτρων αντιντάµπινγκ, θα ισοδυναµεί µε παραβίαση της ανάληψης υποχρέωσης. Υπό αυτές τις συνθήκες,
θεωρείται ότι είναι µικρός ο κίνδυνος καταστρατήγησης της
συµφωνηθείσας ανάληψης υποχρέωσης.
(7)

(8)

Αυτή η τελική αποδεκτή ανάληψη υποχρέωσης προτάθηκε
από την εταιρεία πριν τη δηµοσίευση των οριστικών διαπιστώσεων, αλλά σε τόσο προχωρηµένο στάδιο της διαδικασίας ώστε ήταν αδύνατο από διοικητικής πλευράς να συµπεριληφθεί η αποδοχή της στον κανονισµό οριστικού δασµού.
Κατ' εξαίρεση, και ειδικότερα για να ληφθούν υπόψη οι
προσπάθειες της εταιρείας να καθησυχάσει τις ανησυχίες της
Επιτροπής σχετικά µε τον κίνδυνο καταστρατήγησης και
εξάλειψης της ζηµίας, θεωρείται σκόπιµο να γίνει αποδεκτή
η ανάληψη υποχρέωσης ανεξάρτητα από το γεγονός ότι
αυτή προτάθηκε µετά την περίοδο κατά την οποία πρέπει να
υποβάλλονται οι παρατηρήσεις δυνάµει του άρθρου 20
παράγραφος 5 του βασικού κανονισµού.
Για να µπορεί η Επιτροπή να παρακολουθεί αποτελεσµατικά
τη συµµόρφωση της εταιρείας µε την ανάληψη υποχρέωσης,
όταν υποβληθεί η αίτηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία,
βάσει της ανάληψης υποχρέωσης, στις αρµόδιες τελωνειακές
αρχές, η απαλλαγή από το δασµό θα εξαρτηθεί από την υποβολή τιµολογίου που θα περιέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες που απαριθµούνται στο παράρτηµα του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2229/2003 του Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 821/2004, καθώς
και πιστοποιητικού που εκδίδει η εταιρεία και στο οποίο
υποδηλώνεται η χηµική σύνθεση κάθε βαθµού του υπό
εξέταση προϊόντος και που προσδιορίζεται στο εν λόγω
εµπορικό τιµολόγιο. Αυτές οι πληροφορίες είναι επίσης απαραίτητες για να επιτρέψουν στις τελωνειακές αρχές να
επαληθεύουν µε ικανοποιητική ακρίβεια ότι οι αποστολές
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αντιστοιχούν στα εµπορικά έγγραφα. Στην περίπτωση που
δεν προσκοµίζονται το τιµολόγιο και το πιστοποιητικό, ή
δεν αντιστοιχούν στο προϊόν που παρουσιάζεται στο τελωνείο, καταβάλλεται ο κατάλληλος δασµός αντιντάµπινγκ.
(9)

Σε περίπτωση παραβίασης, υποψίας παραβίασης ή
ανάκλησης της ανάληψης υποχρέωσης, µπορεί να επιβληθεί
δασµός αντιντάµπινγκ, δυνάµει του άρθρου 8 παράγραφοι 9
και 10 του βασικού κανονισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Γίνεται αποδεκτή η ανάληψη υποχρέωσης που πρότειναν οι παραγωγοί οι οποίοι αναφέρονται κατωτέρω, σε συνδυασµό µε την διαδικασία αντιντάµπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές πυριτίου καταγωγής
Ρωσίας.
Πρόσθετος
κωδικός Taric

Χώρα

Εταιρεία

Ρωσία

SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kamensk,
Ural Region, Ρωσία, ZAO KREMNY,
Irkutsk, Irkutsk Region, Ρωσία και ο
συνδεδεµένος έµπορος ASMP GmbH,
Baarerstrasse 16, CH 6300 Zug,
Ελβετία που ανήκουν στον όµιλο εταιρειών SUAL Holding Group.

A517

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 30 Απριλίου 2004.

Βρυξέλλες, 13 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
Pascal LAMY

Μέλος της Επιτροπής
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ
αριθ. 16/2004
της 19ης Μαρτίου 2004
για την τροποποίηση του παραρτήµατος Ι (κτηνιατρικά και φυτοϋγειονοµικά θέµατα) της συµφωνίας για
τον ΕΟΧ
Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ TOY ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, όπως τροποποιήθηκε µε το πρωτόκολλο προσαρµογής της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, εφεξής «η συµφωνία», και ιδίως το άρθρο 98,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το παράρτηµα I της συµφωνίας τροποποιήθηκε µε την απόφαση αριθ. 169/2003, της 5ης ∆εκεµβρίου
2003, της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ (1).

(2)

Η οδηγία 2003/45/ΕΚ του Επιτροπής, της 28ης Μαΐου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/
57/ΕΚ του Συµβουλίου περί εµπορίας σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών (2) πρέπει
να ενσωµατωθεί στη συµφωνία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Στο σηµείο 13 (οδηγία 2002/57/ΕΚ του Συµβουλίου) στο µέρος 1 του κεφαλαίου Ι του παραρτήµατος III της
συµφωνίας, προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:
«— 32003 L 0045: Οδηγία 2003/45/EΚ της Επιτροπής της 28ης Μαΐου 2003 (ΕΕ L 138 της 5.6.2003,
σ. 40).»
Άρθρο 2
Τα κείµενα της οδηγίας 2003/45/ΕΚ στην ισλανδική και νορβηγική γλώσσα, το οποία δηµοσιεύονται στο συµπλήρωµα για τον ΕΟΧ της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυθεντικά.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 20 Μαρτίου 2004, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγµατοποιηθεί
προς τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ (*) όλες οι κοινοποιήσεις που προβλέπει το άρθρο 103 παράγραφος 1 της
συµφωνίας.
(1) ΕΕ L 88 της 25.3.2003, σ. 39.
(2) ΕΕ L 138 της 5.6.2003, σ. 40.
(*) ∆εν έχουν αναφερθεί συνταγµατικές απαιτήσεις.
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Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στο τµήµα ΕΟΧ και στο συµπλήρωµα ΕΟΧ της Επίσηµης Εφηµερίδας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2004.
Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ
Ο Πρόεδρος
P. WESTERLUND
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ
αριθ. 17/2004
της 19ης Μαρτίου 2004
για την τροποποίηση του παραρτήµατος Ι (κτηνιατρικά και φυτοϋγειονοµικά θέµατα) της συµφωνίας για
τον ΕΟΧ
Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ TOY ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, όπως τροποποιήθηκε µε το πρωτόκολλο προσαρµογής της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, εφεξής «η συµφωνία», και ιδίως το άρθρο 98,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το παράρτηµα I της συµφωνίας τροποποιήθηκε µε την απόφαση αριθ. 169/2003 της 5ης ∆εκεµβρίου
2003 (1) της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ.

(2)

Η οδηγία 2003/61/ΕΚ του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003, που τροποποιεί τις οδηγίες 66/401/
EOK περί εµπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών, 66/402/EOK περί εµπορίας σπόρων
δηµητριακών προς σπορά, 68/193/EOK περί εµπορίας υλικών αγενούς πολλαπλασιασµού της αµπέλου,
92/33/EOK για την εµπορία φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς
σπορά, 92/34/EOK για την εµπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και οπωροφόρων
δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων, 98/56/ΕΚ για την εµπορία πολλαπλασιαστικού
υλικού καλλωπιστικών φυτών, 2002/54/ΕΚ περί εµπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά, 2002/55/ΕΚ περί
εµπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών, 2002/56/ΕΚ περί εµπορίας σπόρων γεωµήλων προς φύτευση
και 2002/57/ΕΚ περί εµπορίας των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών, όσον αφορά
τις κοινοτικές συγκριτικές δοκιµές (2), πρέπει να ενσωµατωθεί στη συµφωνία.

(3)

Η απόφαση 2003/765/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Οκτωβρίου 2003, για την προσωρινή εµπορία ορισµένων σπόρων προς σπορά των ειδών Secale cereale και Triticum durum που δεν πληρούν τις απαιτήσεις
της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ (3) του Συµβουλίου, πρέπει να ενσωµατωθεί στη συµφωνία.

(4)

Η απόφαση 2003/795/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Νοεµβρίου 2003, για την προσωρινή εµπορία ορισµένων σπόρων προς σπορά των ειδών Vicia faba L., που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 66/401/
ΕΟΚ (4) του Συµβουλίου, πρέπει να ενσωµατωθεί στη συµφωνία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
1.
Στα σηµεία 2 (οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συµβουλίου), 3 (οδηγία 66/402/EΟΚ του Συµβουλίου) και 13
(οδηγία 2002/57/ΕΚ του Συµβουλίου) στο µέρος 1 του κεφαλαίου ΙΙΙ του παραρτήµατος Ι της συµφωνίας,
προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:
«— 32003 L 0061: Οδηγία 2003/61/EΚ του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003 (ΕΕ L 165 της
3.7.2003, σ. 23).»
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

88 της 25.3.2004, σ. 39.
165 της 3.7.2003, σ. 23.
275 της 25.10.2003, σ. 47.
296 της 14.11.2003, σ. 32.
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2.
Στα σηµεία 11 (Οδηγία 2002/54/ΕΟΚ του Συµβουλίου) και 12 (Οδηγία 2002/55/EΟΚ του Συµβουλίου)
στο µέρος 1 του κεφαλαίου ΙΙΙ του παραρτήµατος Ι της συµφωνίας, προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:
«, όπως τροποποιήθηκε από:
— 32003 L 0061: Οδηγία 2003/61/EΚ του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003 (ΕΕ L 165 της
3.7.2003, σ. 23).»
3.
Μετά το σηµείο 25 (Απόφαση 2003/307/ΕΚ της Επιτροπής) στο µέρος 2 του κεφαλαίου ΙII του παραρτήµατος Ι της συµφωνίας παρεµβάλλεται το ακόλουθο σηµείο:
«26. 32003 D 0765: Η απόφαση 2003/765/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Οκτωβρίου 2003, για την προσωρινή εµπορία ορισµένων σπόρων προς σπορά των ειδών Secale cereale και Triticum durum που δεν
πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 47).
27. 32003 D 0795: Η απόφαση 2003/795/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Νοεµβρίου 2003, για την προσωρινή εµπορία ορισµένων σπόρων προς σπορά των ειδών Vicia faba L., που δεν πληρούν τις απαιτήσεις
της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 296 της 14.11.2003, σ. 32).»
Άρθρο 2
Τα κείµενα της οδηγίας 2003/61/ΕΚ και των αποφάσεων 2003/765/ΕΚ και 2003/795/ΕΚ στην ισλανδική και
νορβηγική γλώσσα, τα οποία δηµοσιεύονται στο συµπλήρωµα για τον ΕΟΧ της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυθεντικά.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 20 Μαρτίου 2004, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγµατοποιηθεί
προς τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ όλες οι κοινοποιήσεις που προβλέπει το άρθρο 103 παράγραφος 1 της συµφωνίας (*).
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στο τµήµα για τον ΕΟΧ και στο συµπλήρωµα για τον ΕΟΧ της Επίσηµης
Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2004.
Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ
Ο Πρόεδρος
P. WESTERLUND

(*) ∆εν έχουν αναφερθεί συνταγµατικές απαιτήσεις.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ
αριθ. 18/2004
της 19ης Μαρτίου 2004
για την τροποποίηση του παραρτήµατος ΙΙ (τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιµές και πιστοποίηση) της
συµφωνίας για τον ΕΟΧ
Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ TOY ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, όπως τροποποιήθηκε µε το πρωτόκολλο προσαρµογής της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, εφεξής «η συµφωνία», και ιδίως το άρθρο 98,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το παράρτηµα II της συµφωνίας τροποποιήθηκε µε την απόφαση αριθ. 170/2003 της 5ης ∆εκεµβρίου
2003 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ (1).

(2)

Η οδηγία 2003/76/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Αυγούστου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 70/
220/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ατµοσφαιρικής ρύπανσης
από εκποµπές προερχόµενες από οχήµατα µε κινητήρα (2) πρέπει να ενσωµατωθεί στη συµφωνία.

(3)

Η οδηγία 2003/77/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Αυγούστου 2003, για τροποποίηση των οδηγιών 97/24/
ΕΚ και 2002/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την έγκριση τύπου
δικύκλων ή τρικύκλων οχηµάτων µε κινητήρα (3) πρέπει να ενσωµατωθεί στη συµφωνία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Το κεφάλαιο I του παραρτήµατος ΙΙ της συµφωνίας τροποποιείται ως εξής:
1. Στο σηµείο 3 (οδηγία 70/220/EΟΚ του Συµβουλίου) προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:
«— 32003 L 0076: Οδηγία 2003/76/EΚ της Επιτροπής, της 11ης Αυγούστου 2003 (ΕΕ L 206 της
15.8.2003, σ. 29).»
2. Στο σηµείο 45κδ (οδηγία 97/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου) προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:
«— 32003 L 0077: Οδηγία 2003/77/EΚ της Επιτροπής, της 11ης Αυγούστου 2003 (ΕΕ L 211 της
21.8.2003, σ. 24).»
3. Στο σηµείο 45κζ (οδηγία 2002/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου) προστίθεται το
ακόλουθο κείµενο:
«, όπως τροποποιήθηκε µε:
— 32003 L 0077: Οδηγία 2003/77/EΚ της Επιτροπής, της 11ης Αυγούστου 2003 (ΕΕ L 211 της
21.8.2003, σ. 24).»
Άρθρο 2
Τα κείµενα των οδηγιών 2003/76/ΕΚ και 2003/77/ΕΚ στην ισλανδική και νορβηγική γλώσσα, τα οποία δηµοσιεύονται στο συµπλήρωµα ΕΟΧ της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυθεντικά.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ στις 20 Μαρτίου 2004, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγµατοποιηθεί
προς τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ όλες οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 103, παράγραφος 1 της
συµφωνίας (*).
(1)
(2)
(3)
(*)

ΕΕ L 88 της 25.3.2004, σ. 41.
ΕΕ L 206 της 15.8.2003, σ. 29.
ΕΕ L 211 της 21.8.2003, σ. 24.
∆εν έχουν αναφερθεί συνταγµατικές απαιτήσεις.
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Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στο τµήµα για τον ΕΟΧ και στο συµπλήρωµα για τον ΕΟΧ της Επίσηµης
Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2004.
Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ
Ο Πρόεδρος
P. WESTERLUND

L 127/122

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ
αριθ. 19/2004
της 19ης Μαρτίου 2004
για την τροποποίηση του παραρτήµατος ΙΙ (τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιµές και πιστοποίηση) και του
παραρτήµατος ΙV (ενέργεια) της συµφωνίας για τον ΕΟΧ
Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ TOY ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, όπως τροποποιήθηκε µε το πρωτόκολλο προσαρµογής της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, εφεξής «η συµφωνία», και ιδίως το άρθρο 98,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το παράρτηµα II της συµφωνίας τροποποιήθηκε µε την απόφαση αριθ. 141/2003 της µεικτής επιτροπής
του ΕΟΧ, της 7ης Νοεµβρίου 2003 (1).

(2)

Το παράρτηµα IV της συµφωνίας τροποποιήθηκε µε την απόφαση αριθ. 141/2003 της µεικτής επιτροπής
του ΕΟΧ, της 7ης Νοεµβρίου 2003 (1).

(3)

Η οδηγία 2003/66/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Ιουλίου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 94/2/ΕΚ
της Επιτροπής περί εφαρµογής της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά την ένδειξη της
κατανάλωσης ενέργειας για τα οικιακά ηλεκτρικά ψυγεία και τους καταψύκτες, καθώς και τους συνδυασµούς αυτών (2), πρέπει να ενσωµατωθεί στη συµφωνία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
1.

Το παράρτηµα ΙΙ της συµφωνίας τροποποιείται ως εξής:

α) Στο σηµείο 4α (Οδηγία 94/2/ΕΚ της Επιτροπής) του κεφαλαίου IV πριν από το κείµενο προσαρµογής
παρεµβάλλονται τα ακόλουθα:
«, όπως τροποποιήθηκε µε:
— 32003 L 0066: Οδηγία 2003/66/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 2003 (ΕΕ L 170 της 9.7.2003, σ.
10).»
β) Το κείµενο προσαρµογής β) στο σηµείο 4α (Οδηγία 94/2/ΕΚ της Επιτροπής) του κεφαλαίου IV διαγράφεται.
2.

Το παράρτηµα ΙV της συµφωνίας τροποποιείται ως εξής:

α) Στο σηµείο 11α (Οδηγία 94/2/ΕΚ της Επιτροπής) πριν από το κείµενο προσαρµογής παρεµβάλλονται τα ακόλουθα:
«, όπως τροποποιήθηκε µε:
— 32003 L 0066: Οδηγία 2003/66/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 2003 (ΕΕ L 170 της 9.7.2003, σ.
10).»
β) Το κείµενο προσαρµογής β) στο σηµείο 11α (Οδηγία 94/2/ΕΚ της Επιτροπής) διαγράφεται.
Άρθρο 2
Τα κείµενα της οδηγίας 2003/66/ΕΚ στην ισλανδική και στη νορβηγική γλώσσα, τα οποία δηµοσιεύονται στο
συµπλήρωµα ΕΟΧ της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυθεντικά.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 20 Μαρτίου 2004, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγµατοποιηθεί
προς τη µεικτή επιτροπή του ΕΟΧ όλες οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 103, παράγραφος 1 της
συµφωνίας (*).
(1) ΕΕ L 41 της 12.2.2004, σ. 11.
(2) ΕΕ L 170 της 9.7.2003, σ. 10.
(*) ∆εν αναφέρονται συνταγµατικές απαιτήσεις.
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Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στο τµήµα ΕΟΧ και στο συµπλήρωµα ΕΟΧ της Επίσηµης Εφηµερίδας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2004.
Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ
Ο Πρόεδρος
P. WESTERLUND
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ
αριθ. 20/2004
της 19ης Μαρτίου 2004
για την τροποποίηση του παραρτήµατος ΙΙ (τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιµές και πιστοποίηση) της
συµφωνίας για τον ΕΟΧ
Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ TOY ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, όπως τροποποιήθηκε µε το πρωτόκολλο προσαρµογής της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, εφεξής «η συµφωνία», και ιδίως το άρθρο 98,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το παράρτηµα IΙ της συµφωνίας τροποποιήθηκε µε την απόφαση αριθ. 171/2003 της Μεικτής Επιτροπής
ΕΟΧ της 5.12.2003 (1)·

(2)

Η οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 2002, για
την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών περί των συµπληρωµάτων διατροφής (2) πρέπει να
ενσωµατωθεί στη συµφωνία.

(3)

Η οδηγία 2003/69/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2003, για την τροποποίηση του παραρτήµατος
της oδηγίας 90/642/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τα ανώτατα όρια υπολειµµάτων chlormequat, lambda-cyhalothrin, kresoxim-methyl, azoxystrobin και ορισµένων διθειοκαρβαµικών ενώσεων (3) πρέπει να
ενσωµατωθεί στη συµφωνία.

(4)

Η οδηγία 2003/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003, για
την τροποποίηση της οδηγίας 95/2/EΚ όσον αφορά τους όρους για τη χρήση της πρόσθετης ύλης τροφίµων E 425 konjac (4) πρέπει να ενσωµατωθεί στη συµφωνία.

(5)

Η απόφαση 2003/550/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 2003, για την τροποποίηση της απόφασης
2002/79/ΕΚ για την επιβολή ειδικών όρων στις εισαγωγές αραχίδας και ορισµένων προϊόντων που παράγονται από αραχίδες κινέζικης καταγωγής ή προέλευσης (5) πρέπει να ενσωµατωθεί στη συµφωνία.

(6)

Η απόφαση 2003/552/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 2003, για την τροποποίηση της απόφασης
2002/80/ΕΚ για την επιβολή ειδικών όρων στις εισαγωγές σύκων, φουντουκιών και φιστικιών και ορισµένων προϊόντων που παράγονται από αυτά τουρκικής καταγωγής ή προέλευσης (6) πρέπει να ενσωµατωθεί
στη συµφωνία.

(7)

Η οδηγία 2003/78/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Αυγούστου 2003, για την καθιέρωση τρόπων δειγµατοληψίας και µεθόδων ανάλυσης για τον επίσηµο έλεγχο των µέγιστων περιεκτικοτήτων πατουλίνης στα
τρόφιµα (7) πρέπει να ενσωµατωθεί στη συµφωνία.

(8)

Απόφαση 2003/602/ΕΚ της Επιτροπής, της 12ης Αυγούστου 2003, για την κατάργηση της απόφασης
2002/75/ΕΚ σχετικά µε τον καθορισµό ειδικών όρων στις εισαγωγές ανίσου του αστεροειδούς από τρίτες
χώρες (8) πρέπει να ενσωµατωθεί στη συµφωνία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Το κεφάλαιο XII του παραρτήµατος ΙΙ της συµφωνίας τροποποιείται ως εξής:
1. Στο σηµείο 54 (Οδηγία 90/642/ΕΟΚ του Συµβουλίου) προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:
«— 32003 L 0069: Οδηγία 2003/69/EΚ της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2003 (ΕΕ L 175 της
15.7.2003, σ. 37).»
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

88 της 25.3.2004, σ. 43.
183 της 12.7.2002, σ. 54.
175 της 15.7.2003, σ. 37.
178 της 17.7.2003, σ. 23.
187 της 26.7.2003, σ. 39.
187 της 26.7.2003, σ. 47.
203 της 12.8.2003, σ. 40.
204 της 13.8.2003, σ. 60.
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2. Στο σηµείο 45κη (οδηγία 95/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου) προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:
«— 32003 L 0052: οδηγία 2003/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 178 της
18.6.2003, σ. 23).»
3. Στο σηµείο 54µη (Απόφαση 2002/79/ΕΚ της Επιτροπής) προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:
«— 32003 D 0550: απόφαση 2003/550/EΚ της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 2003 (ΕΕ L 187 της
26.7.2003, σ. 39).»
4. Στο σηµείο 54µθ (Απόφαση 2002/80/ΕΚ της Επιτροπής) προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:
«— 32003 D 0552: απόφαση 2003/552/EΚ της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 2003 (ΕΕ L 187 της
26.7.2003, σ. 47).»
5. Μετά το σηµείο 54ξ (απόφαση 2003/40/EΚ της Επιτροπής) παρεµβάλλονται τα ακόλουθα σηµεία:
«54ξα. 32002 L 0046: Οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 10ης
Ιουνίου 2002, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών περί των συµπληρωµάτων διατροφής (ΕΕ L 183 της 12.7.2002, σ. 54)
54ξβ. 32003 L 0078: Οδηγία 2003/78/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Αυγούστου 2003, για την καθιέρωση
τρόπων δειγµατοληψίας και µεθόδων ανάλυσης για τον επίσηµο έλεγχο των µέγιστων περιεκτικοτήτων
πατουλίνης στα τρόφιµα (ΕΕ L 203 της 12.8.2003, σ. 40)
54ξγ. 32003 D 0602: Απόφαση 2003/602/ΕΚ της Επιτροπής, της 12ης Αυγούστου 2003, για την
κατάργηση της απόφασης 2002/75/ΕΚ σχετικά µε τον καθορισµό ειδικών όρων στις εισαγωγές ανίσου
του αστεροειδούς από τρίτες χώρες (ΕΕ L 204 της 13.8.2003, σ. 60).»
6. ∆ιαγράφεται το κείµενο του σηµείου 54µζ (απόφαση 2002/75/ΕΚ της Επιτροπής).
Άρθρο 2
Τα κείµενα των οδηγιών 2002/46/ΕΚ, 2003/69/ΕΚ, 2003/52/ΕΚ και 2003/78/ΕΚ και των αποφάσεων 2003/
550/ΕΚ, 2003/552/ΕΚ και 2003/602/ΕΚ στην ισλανδική και νορβηγική γλώσσα, τα οποία δηµοσιεύονται στο
συµπλήρωµα για τον ΕΟΧ της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυθεντικά.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ στις 20 Μαρτίου 2004, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγµατοποιηθεί
προς τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ όλες οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 της
συµφωνίας (*).
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στο τµήµα για τον ΕΟΧ και στο συµπλήρωµα για τον ΕΟΧ της Επίσηµης
Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2004.
Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ
Ο Πρόεδρος
P. WESTERLUND

(*) ∆εν έχουν αναφερθεί συνταγµατικές απαιτήσεις.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ
αριθ. 21/2004
της 19ης Μαρτίου 2004
για την τροποποίηση του παραρτήµατος ΙΙ (τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιµές και πιστοποίηση) της
συµφωνίας για τον ΕΟΧ
Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ TOY ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, όπως τροποποιήθηκε µε το πρωτόκολλο προσαρµογής της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, εφεξής «η συµφωνία», και ιδίως το άρθρο 98,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το παράρτηµα II της συµφωνίας τροποποιήθηκε µε την απόφαση αριθ. 171/2003 της 5ης ∆εκεµβρίου
2003 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ (1).

(2)

Η οδηγία 2003/95/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 96/
77/ΕΚ της Επιτροπής περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίµων πλην των
χρωστικών και των γλυκαντικών υλών (2), πρέπει να ενσωµατωθεί στη συµφωνία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Στο σηµείο 54λβ (Οδηγία 96/77/ΕΚ της Επιτροπής) του κεφαλαίου XΙI του παραρτήµατος II της συµφωνίας
προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:
«— 32003 L 0095: Οδηγία 2003/95/EΚ της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2003 (ΕΕ L 283 της
31.10.2003, σ. 71).»
Άρθρο 2
Τα κείµενα της οδηγίας 2003/95/ΕΚ στην ισλανδική και νορβηγική γλώσσα, το οποία δηµοσιεύονται στο συµπλήρωµα για τον ΕΟΧ της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυθεντικά.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ στις 20 Μαρτίου 2004, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγµατοποιηθεί
προς τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ όλες οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 της
συµφωνίας (*)
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στο τµήµα για τον ΕΟΧ και στο συµπλήρωµα για τον ΕΟΧ της Επίσηµης
Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2004.
Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ
Ο Πρόεδρος
P. WESTERLUND

(1) ΕΕ L 88 της 25.3.2004, σ. 43.
(2) ΕΕ L 283 της 31.10.2003, σ. 71.
(*) ∆εν έχουν αναφερθεί συνταγµατικές απαιτήσεις.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ
αριθ. 22/2004
της 19ης Μαρτίου 2004
για την τροποποίηση του παραρτήµατος ΙΙ (τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιµές και πιστοποίηση) της
συµφωνίας για τον ΕΟΧ
Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ TOY ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, όπως τροποποιήθηκε µε το πρωτόκολλο προσαρµογής της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, εφεξής «η συµφωνία», και ιδίως το άρθρο 98,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το παράρτηµα II της συµφωνίας τροποποιήθηκε µε την απόφαση αριθ. 3/2004 της 6ης Φεβρουαρίου
2004 (1) της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ.

(2)

Πρέπει να ενσωµατωθεί στην συµφωνία ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1490/2003 της Επιτροπής, της 25ης
Αυγούστου 2003, για την τροποποίηση του παραρτήµατος I του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του
Συµβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τον καθορισµό των ανώτατων ορίων καταλοίπων
κτηνιατρικών φαρµάκων στα τρόφιµα ζωικής προέλευσης (2),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Στο σηµείο 14 [Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συµβουλίου] του κεφαλαίου ΧΙΙΙ του παραρτήµατος ΙΙ της
συµφωνίας προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:
«— 32003 R 1490: Κανονισµός (EΚ) αριθ. 1490/2003 της Επιτροπής, της 25ης Αυγούστου 2003 (ΕΕ L
214 της 26.8.2003, σ. 3).»
Άρθρο 2
Τα κείµενα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1490/2003 στην ισλανδική και νορβηγική γλώσσα, τα οποία δηµοσιεύονται στο συµπλήρωµα για τον ΕΟΧ της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυθεντικά.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 20 Μαρτίου 2004, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγµατοποιηθεί
προς τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ (*) όλες οι κοινοποιήσεις που προβλέπει το άρθρο 103 παράγραφος 1 της
συµφωνίας.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στο τµήµα για τον ΕΟΧ και στο συµπλήρωµα για τον ΕΟΧ της Επίσηµης
Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2004.
Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ
Ο Πρόεδρος
P. WESTERLUND

(1) ΕΕ L 116 της 22.4.2004, σ. 44.
(2) ΕΕ L 214 της 26.8.2003, σ. 3.
(*) ∆εν έχουν αναφερθεί συνταγµατικές απαιτήσεις.

L 127/128

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ
αριθ. 23/2004
της 19ης Μαρτίου 2004
για την τροποποίηση του παραρτήµατος ΙΙ (τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιµές και πιστοποίηση) της
συµφωνίας για τον ΕΟΧ
Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ TOY ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, όπως τροποποιήθηκε µε το πρωτόκολλο προσαρµογής της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, (εφεξής «η συµφωνία»), και ιδίως το άρθρο 98,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το παράρτηµα II της συµφωνίας τροποποιήθηκε µε την απόφαση αριθ. 3/2004 της Μεικτής Επιτροπής του
ΕΟΧ, της 6ης Φεβρουαρίου 2004 (1).

(2)

Η οδηγία 2003/94/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Οκτωβρίου 2003, περί θεσπίσεως των αρχών και των
κατευθυντήριων γραµµών ορθής παρασκευαστικής πρακτικής όσον αφορά τα φάρµακα που προορίζονται
για τον άνθρωπο και για τα δοκιµαζόµενα φάρµακα που προορίζονται για τον άνθρωπο (2) πρέπει να ενσωµατωθεί στη συµφωνία.

(3)

Η οδηγία 2003/94/ΕΚ καταργεί την οδηγία 91/356/ΕΟΚ της Επιτροπής (3), που είχε ενσωµατωθεί στη
συµφωνία και που πρέπει, συνεπώς, να διαγραφεί από αυτήν,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Το κεφάλαιο XIIΙ του παραρτήµατος II της συµφωνίας τροποποιείται ως εξής:
1. Μετά το σηµείο 15ιθ [κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1085/2003 της Επιτροπής] παρεµβάλλεται το ακόλουθο σηµείο:
«15κ. 32003 L 0094: Οδηγία 2003/94/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Οκτωβρίου 2003, περί θεσπίσεως των
αρχών και των κατευθυντήριων γραµµών ορθής παρασκευαστικής πρακτικής όσον αφορά τα φάρµακα
που προορίζονται για τον άνθρωπο και για τα δοκιµαζόµενα φάρµακα που προορίζονται για τον
άνθρωπο (ΕΕ L 262 της 14.10.2003, σ. 22).»
2. Το κείµενο του σηµείου 15 (οδηγία 91/356/ΕΟΚ της Επιτροπής) διαγράφεται.

Άρθρο 2
Τα κείµενα της οδηγίας 2003/94/ΕΚ στην ισλανδική και νορβηγική γλώσσα, τα οποία δηµοσιεύονται στο συµπλήρωµα για τον ΕΟΧ της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυθεντικά.

Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 20 Μαρτίου 2004, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγµατοποιηθεί
προς τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ όλες οι κοινοποιήσεις που προβλέπει το άρθρο 103 παράγραφος 1 της συµφωνίας (*).
(1)
(2)
(3)
(*)

ΕΕ L 116 της 22.4.2004, σ. 44.
ΕΕ L 262 της 14.10.2003, σ. 22.
ΕΕ L 193 της 17.7.1991, σ. 30.
∆εν έχουν αναφερθεί συνταγµατικές απαιτήσεις.
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Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στο τµήµα για τον ΕΟΧ και στο συµπλήρωµα για τον ΕΟΧ της Επίσηµης
Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2004.
Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ
Ο Πρόεδρος
P. WESTERLUND
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ
αριθ. 24/2004
της 19ης Μαρτίου 2004
για την τροποποίηση του παραρτήµατος ΙΙ (τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιµές και πιστοποίηση) της
συµφωνίας για τον ΕΟΧ
Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ TOY ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, όπως τροποποιήθηκε µε το πρωτόκολλο προσαρµογής της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, εφεξής «η συµφωνία», και ιδίως το άρθρο 98,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το παράρτηµα II της συµφωνίας τροποποιήθηκε µε την απόφαση αριθ. 11/2004, της 6ης Φεβρουαρίου
2004, της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ (1).

(2)

Η απόφαση 2003/213/ΕΚ της Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 2003, για την εφαρµογή του άρθρου 3
παράγραφος 3 στοιχείο ε) της οδηγίας 1999/5/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για το ραδιοεξοπλισµό σε πλοία τα οποία δεν καλύπτονται από τη σύµβαση SOLAS ενόψει της συµµετοχής στο σύστηµα αυτόµατου εντοπισµού (AIS) (2) πρέπει να ενσωµατωθεί στη συµφωνία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Το ακόλουθο σηµείο παρεµβάλλεται µετά το σηµείο 4νιγ (απόφαση 2001/148/ΕΚ της Επιτροπής) του κεφαλαίου
XVIII του παραρτήµατος ΙΙ της συµφωνίας:
«4νιδ.

32003 D 0213: Απόφαση 2003/213/ΕΚ της Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 2003, για την εφαρµογή του άρθρου 3 παράγραφος 3 στοιχείο ε) της οδηγίας 1999/5/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το ραδιοεξοπλισµό σε πλοία τα οποία δεν καλύπτονται από τη σύµβαση
SOLAS ενόψει της συµµετοχής στο σύστηµα αυτόµατου εντοπισµού (AIS) (ΕΕ L 81 της 28.3.2003,
σ. 46).»
Άρθρο 2

Τα κείµενα της απόφασης 2003/213/ΕΚ στην ισλανδική και νορβηγική γλώσσα, τα οποία δηµοσιεύονται στο
συµπλήρωµα για τον ΕΟΧ της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυθεντικά.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ στις 20 Μαρτίου 2004, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγµατοποιηθεί
προς τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ όλες οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 της
συµφωνίας (*).
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στο τµήµα για τον ΕΟΧ και στο συµπλήρωµα για τον ΕΟΧ της Επίσηµης
Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2004.
Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ
Ο Πρόεδρος
P. WESTERLUND

(1) ΕΕ L 116 της 22.4.2004, σ. 60.
(2) ΕΕ L 81 της 28.3.2003, σ. 46.
(*) ∆εν αναφέρονται συνταγµατικές απαιτήσεις.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ
αριθ. 25/2004
της 19ης Μαρτίου 2004
για την τροποποίηση του παραρτήµατος ΙΙ (τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιµές και πιστοποίηση) της
συµφωνίας για τον ΕΟΧ
Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ TOY ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, όπως τροποποιήθηκε µε το πρωτόκολλο προσαρµογής της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, εφεξής «η συµφωνία», και ιδίως το άρθρο 98,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το παράρτηµα II της συµφωνίας τροποποιήθηκε µε την απόφαση αριθ. 150/2003 της Μεικτής Επιτροπής
του ΕΟΧ, της 7ης Νοεµβρίου 2003 (1).

(2)

Πρέπει να ενσωµατωθεί στη συµφωνία η απόφαση 2003/424/EΚ της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2003,
για τροποποίηση της απόφασης 96/603/ΕΚ για την κατάρτιση καταλόγου προϊόντων που ανήκουν στις
κλάσεις Α «δεν συµβάλλει στη φωτιά», που προβλέπονται από την απόφαση 94/611/ΕΚ σχετικά µε την
εφαρµογή του άρθρου 20 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τα δοµικά προϊόντα (2),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Στο σηµείο 1 (Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου) του κεφαλαίου XXI του παραρτήµατος II της συµφωνίας,
προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:
«— 32003 D 0424: Απόφαση 2003/424/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2003 (ΕΕ L 144 της
12.6.2003, σ. 9).»
Άρθρο 2
Τα κείµενα της απόφασης 2003/424/ΕΚ στην ισλανδική και νορβηγική γλώσσα, τα οποία δηµοσιεύονται στο
συµπλήρωµα για τον ΕΟΧ της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυθεντικά.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 20 Μαρτίου 2004, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγµατοποιηθεί
προς τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ όλες οι κοινοποιήσεις που προβλέπει το άρθρο 103 παράγραφος 1 της συµφωνίας (*).
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στο τµήµα για τον ΕΟΧ και στο συµπλήρωµα για τον ΕΟΧ της Επίσηµης
Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2004.
Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ
Ο Πρόεδρος
P. WESTERLUND

(1) ΕΕ L 41 της 12.2.2004, σ. 39.
(2) ΕΕ L 144 της 12.6.2003, σ. 9.
(*) ∆εν έχουν αναφερθεί συνταγµατικές απαιτήσεις.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ
αριθ. 26/2004
της 19ης Μαρτίου 2004
για την τροποποίηση του παραρτήµατος ΙΙ (τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιµές και πιστοποίηση) της
συµφωνίας για τον ΕΟΧ
Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ TOY ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, όπως τροποποιήθηκε µε το πρωτόκολλο προσαρµογής της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, εφεξής «η συµφωνία», και ιδίως το άρθρο 98,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το παράρτηµα II της συµφωνίας τροποποιήθηκε µε την απόφαση αριθ. 150/2003 της Μεικτής Επιτροπής
του ΕΟΧ, της 7ης Νοεµβρίου 2003 (1).

(2)

Η απόφαση 2003/639/ΕΚ της Επιτροπής, της 4ης Σεπτεµβρίου 2003, σχετικά µε τη διαδικασία βεβαίωσης
της συµµόρφωσης των δοµικών προϊόντων δυνάµει του άρθρου 20 παράγραφος 2 της οδηγίας 89/106/
EΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά περόνες δοµικών αρµών (2) πρέπει να ενσωµατωθεί στη συµφωνία.

(3)

Η απόφαση 2003/640/ΕΚ της Επιτροπής, της 4ης Σεπτεµβρίου 2003, σχετικά µε τη διαδικασία βεβαίωσης
της συµµόρφωσης των δοµικών προϊόντων δυνάµει του άρθρου 20 παράγραφος 2 της οδηγίας 89/106/
EΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά έτοιµα συστήµατα για την επένδυση εξωτερικών τοίχων (3) πρέπει να
ενσωµατωθεί στη συµφωνία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Στο σηµείο 1 (oδηγία 89/106/ΕΚ του Συµβουλίου) του κεφαλαίου XXI του παραρτήµατος II της συµφωνίας,
προστίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
«— 32003 D 0639: Απόφαση 2003/639/ΕΚ της Επιτροπής, της 4ης Σεπτεµβρίου 2003 (ΕΕ L 226 της
10.9.2003, σ. 18).
— 32003 D 0640: Απόφαση 2003/640/ΕΚ της Επιτροπής, της 4ης Σεπτεµβρίου 2003 (ΕΕ L 226 της
10.9.2003, σ. 21).»

Άρθρο 2
Τα κείµενα των αποφάσεων 2003/639/ΕΚ και 2003/640/ΕΚ στην ισλανδική και νορβηγική γλώσσα, τα οποία
δηµοσιεύονται στο συµπλήρωµα ΕΟΧ της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυθεντικά.

Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 20 Μαρτίου 2004, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγµατοποιηθεί
προς τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ όλες οι κοινοποιήσεις που προβλέπει το άρθρο 103 παράγραφος 1 της συµφωνίας (*).
(1)
(2)
(3)
(*)

ΕΕ L 41 της 12.2.2004, σ. 39.
ΕΕ L 226 της 10.9.2003, σ. 18.
ΕΕ L 226 της 10.9.2003, σ. 21.
∆εν έχουν αναφερθεί συνταγµατικές απαιτήσεις.
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Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στο τµήµα για τον ΕΟΧ και στο συµπλήρωµα για τον ΕΟΧ της Επίσηµης
Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2004.
Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ
Ο Πρόεδρος
P. WESTERLUND
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ
αριθ. 27/2004
της 19ης Μαρτίου 2004
για την τροποποίηση του παραρτήµατος ΙΙ (τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιµές και πιστοποίηση) της
συµφωνίας για τον ΕΟΧ
Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ TOY ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, όπως τροποποιήθηκε µε το πρωτόκολλο προσαρµογής της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, εφεξής «η συµφωνία», και ιδίως το άρθρο 98,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το παράρτηµα II της συµφωνίας τροποποιήθηκε µε την απόφαση αριθ. 150/2003 της 7ης Νοεµβρίου
2003 (1) της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ.

(2)

Πρέπει να ενσωµατωθεί στη συµφωνία η απόφαση 2003/655/EK της Επιτροπής, της 12ης Σεπτεµβρίου
2003 σχετικά µε τη διαδικασία βεβαίωσης της πιστότητας των δοµικών προϊόντων δυνάµει του άρθρου 20
παράγραφος 2 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά συλλογές υδατοστεγών επικαλύψεων για τοίχους και δάπεδα χώρων στους οποίους αναπτύσσεται υγρασία (2).

(3)

Πρέπει να ενσωµατωθεί στη συµφωνία η απόφαση 2003/656/EΚ της Επιτροπής της 12ης Σεπτεµβρίου
2003 σχετικά µε τη διαδικασία βεβαίωσης της πιστότητας των δοµικών προϊόντων δυνάµει του άρθρου 20
παράγραφος 2 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά επτά προϊόντα για ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις χωρίς κατευθυντήρια γραµµή (3),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Στο σηµείο 1 (Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου) του κεφαλαίου XXI του παραρτήµατος II της συµφωνίας,
προστίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
«— 32003 D 0655: Απόφαση 2003/655/ΕΚ της Επιτροπής της 12ης Σεπτεµβρίου 2003 (ΕΕ L 231 της
17.9.2003, σ. 12),
— 32003 D 0656: Απόφαση 2003/656/ΕΚ της Επιτροπής της 12ης Σεπτεµβρίου 2003 (ΕΕ L 231 της
17.9.2003, σ. 15).»

Άρθρο 2
Τα κείµενα των αποφάσεων 2003/655/ΕΚ και 2003/656/ΕΚ στην ισλανδική και νορβηγική γλώσσα, τα οποία
δηµοσιεύονται στο συµπλήρωµα ΕΟΧ της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυθεντικά.

Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 20 Μαρτίου 2004, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγµατοποιηθεί
προς τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ όλες οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 103, παράγραφος 1 της
συµφωνίας (*).
(1)
(2)
(3)
(*)

ΕΕ L 41 της 12.2.2004, σ. 39.
ΕΕ L 231 της 17.9.2003, σ. 12.
ΕΕ L 231 της 17.9.2003, σ. 15.
∆εν αναφέρονται συνταγµατικές απαιτήσεις.
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Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στο τµήµα για τον ΕΟΧ και στο συµπλήρωµα για τον ΕΟΧ της Επίσηµης
Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2004.
Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ
Ο Πρόεδρος
P. WESTERLUND
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ
αριθ. 28/2004
της 19ης Μαρτίου 2004
για την τροποποίηση του παραρτήµατος ΙΙ (τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιµές και πιστοποίηση) της
συµφωνίας για τον ΕΟΧ
Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ TOY ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, όπως τροποποιήθηκε µε το πρωτόκολλο προσαρµογής της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, εφεξής «η συµφωνία», και ιδίως το άρθρο 98,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το παράρτηµα II της συµφωνίας τροποποιήθηκε µε την απόφαση αριθ. 10/2003 της 31ης Ιανουαρίου
2003 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ (1).

(2)

Η απόφαση 2003/641/EΚ της Επιτροπής της 5ης Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε τη χρήση έγχρωµων
φωτογραφιών ή άλλων εικονογραφήσεων ως προειδοποιήσεων για την υγεία στις συσκευασίες προϊόντων
καπνού (2) θα ενσωµατωθεί στη συµφωνία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Το ακόλουθο σηµείο προστίθεται µετά το σηµείο 3 (Οδηγία 2001/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου) του κεφαλαίου XXV του παραρτήµατος ΙΙ της συµφωνίας:
«4. 32003 D 0641: Απόφαση 2003/641/EΚ της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεµβρίου 2003, σχετικά µε τη
χρήση έγχρωµων φωτογραφιών ή άλλων εικονογραφήσεων ως προειδοποιήσεων για την υγεία στις συσκευασίες προϊόντων καπνού (ΕΕ L 226 της 10.9.2003, σ. 24).»
Άρθρο 2
Τα κείµενα της απόφασης 2003/641/ΕΚ στην ισλανδική και νορβηγική γλώσσα, τα οποία δηµοσιεύονται στο
συµπλήρωµα για τον ΕΟΧ της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυθεντικά.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 20 Μαρτίου 2004, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγµατοποιηθεί
προς τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ όλες οι κοινοποιήσεις που προβλέπει το άρθρο 103 παράγραφος 1 της συµφωνίας (*).
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στο τµήµα για τον ΕΟΧ και στο συµπλήρωµα για τον ΕΟΧ της Επίσηµης
Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2004.
Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ
Ο Πρόεδρος
P. WESTERLUND

(1) ΕΕ L 94 της 10.4.2003, σ. 61.
(2) ΕΕ L 226 της 10.9.2003, σ. 24.
(*) ∆εν αναφέρονται συνταγµατικές απαιτήσεις.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ
αριθ. 29/2004
της 19ης Μαρτίου 2004
για την τροποποίηση του παραρτήµατος XIV (ανταγωνισµός) της συµφωνίας για τον ΕΟΧ
Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ TOY ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, όπως προσαρµόστηκε µε το πρωτόκολλο προσαρµογής της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, εφεξής καλούµενη «η συµφωνία», και ιδίως το
άρθρο 98,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το παράρτηµα XIV της συµφωνίας τροποποιήθηκε µε την απόφαση αριθ. 153/2003 της 7ης Noεµβρίου
2003 (1) της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ.

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2790/1999 της Επιτροπής, της 22ας ∆εκεµβρίου 1999, για την εφαρµογή του
άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες κάθετων συµφωνιών και εναρµονισµένων
πρακτικών (2) ενσωµατώθηκε στη συµφωνία µε την απόφαση αριθ. 18/2000 της Μεικτής Επιτροπής του
ΕΟΧ (3).

(3)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2002, για την εφαρµογή του
άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες κάθετων συµφωνιών και εναρµονισµένων
πρακτικών στον τοµέα της αυτοκινητοβιοµηχανίας (4) ενσωµατώθηκε στη συµφωνία µε την απόφαση αριθ.
136/2002 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ (5).

(4)

Απαιτείται ένα κείµενο προσαρµογής όσον αφορά το άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2790/1999 και
το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1400/2002,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα XIV της συµφωνίας τροποποιείται ως εξής:
1. Στο σηµείο 2 [κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2790/1999 της Επιτροπής] προστίθενται τα εξής:
«γ) Στο τέλος του άρθρου 8 προστίθενται τα εξής:
“∆υνάµει των διατάξεων της συµφωνίας µεταξύ των κρατών ΕΖΕΣ σχετικά µε τη σύσταση Εποπτεύουσας
Αρχής και ∆ικαστηρίου, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ δύναται, σε περίπτωση που παράλληλα δίκτυα
παρόµοιων κάθετων περιορισµών καλύπτουν πάνω από το 50 % της οικείας αγοράς, να κηρύξει µε
σύσταση ανεφάρµοστο τον παρόντα κανονισµό στις κάθετες συµφωνίες που περιέχουν ειδικούς περιορισµούς για την εν λόγω αγορά.
Η σύσταση δυνάµει της παραγράφου 1 απευθύνεται στο κράτος ή στα κράτη ΕΖΕΣ όπου υπάρχει η σχετική αγορά. Η Επιτροπή τηρείται ενήµερη σχετικά µε την έκδοση της εν λόγω σύστασης.
Εντός τριών µηνών από την έκδοση της σύστασης δυνάµει της παραγράφου 1, όλα τα κράτη ΕΖΕΣπαραλήπτες κοινοποιούν στην Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ αν αποδέχονται τη σύσταση. Αν η τρίµηνη
προθεσµία παρέλθει χωρίς απάντηση, θεωρείται ότι το κράτος ΕΖΕΣ που δεν απάντησε εµπρόθεσµα αποδέχεται τη σύσταση.
Αν ένα κράτος ΕΖΕΣ-παραλήπτης της σύστασης αποδεχτεί τη σύσταση ή δεν απαντήσει εµπρόθεσµα, αναλαµβάνει τη νοµική υποχρέωση βάσει της συµφωνίας να εφαρµόσει τη σύσταση εντός τριών µηνών από
την έκδοσή της.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

41 της 12.2.2004, σ. 45.
336 της 29.12.1999, σ. 21.
103 της 12.4.2001, σ. 36.
203 της 1.8.2002, σ. 30.
336 της 12.12.2002, σ. 38.
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Αν εντός της τρίµηνης προθεσµίας ένα κράτος ΕΖΕΣ-παραλήπτης κοινοποιήσει στην Εποπτεύουσα Αρχή
της ΕΖΕΣ ότι δεν αποδέχεται τη σύστασή της, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ κοινοποιεί την απάντηση
αυτή στην Επιτροπή. Αν η Επιτροπή δεν συµφωνεί µε τη θέση του συγκεκριµένου κράτους ΕΖΕΣ, τότε
εφαρµόζεται το άρθρο 92 παράγραφος 2 της συµφωνίας.
Η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ και η Επιτροπή ανταλλάσσουν πληροφορίες και διαβουλεύονται µεταξύ
τους σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας διάταξης.
Σε περίπτωση που παράλληλα δίκτυα παρόµοιων κάθετων περιορισµών καλύπτουν πάνω από το 50 % της
οικείας αγοράς εντός του εδάφους της συµφωνίας ΕΟΧ, οι δύο εποπτεύουσες αρχές δύνανται να αρχίσουν
συνεργασία µε στόχο τη θέσπιση ξεχωριστών µέτρων. Εφόσον οι δύο εποπτεύουσες αρχές συµφωνήσουν
σχετικά µε την οικεία αγορά και τη σκοπιµότητα θέσπισης ενός µέτρου δυνάµει της παρούσας διάταξης, η
Επιτροπή εκδίδει κανονισµό, που απευθύνεται στα κράτη µέλη της ΕΚ, και η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ
σύσταση ανάλογου περιεχοµένου προς το κράτος ή τα κράτη ΕΖΕΣ όπου υπάρχει η εν λόγω αγορά.”»
2. Στο σηµείο 4β [κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 της Επιτροπής] προστίθενται τα εξής:
«γ) Στο τέλος του άρθρου 7 προστίθενται τα εξής:
“∆υνάµει των διατάξεων της συµφωνίας µεταξύ των κρατών ΕΖΕΣ σχετικά µε τη σύσταση Εποπτεύουσας
Αρχής και ∆ικαστηρίου, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ δύναται, σε περίπτωση που παράλληλα δίκτυα
παρόµοιων κάθετων περιορισµών καλύπτουν πάνω από το 50 % της οικείας αγοράς, να κηρύξει µε
σύσταση ανεφάρµοστο τον παρόντα κανονισµό στις κάθετες συµφωνίες που περιέχουν ειδικούς περιορισµούς για την εν λόγω αγορά.
Η σύσταση δυνάµει της παραγράφου 1 απευθύνεται στο κράτος ή στα κράτη ΕΖΕΣ όπου υπάρχει η σχετική αγορά. Η Επιτροπή τηρείται ενήµερη σχετικά µε την έκδοση της εν λόγω σύστασης.
Εντός τριών µηνών από την έκδοση της σύστασης δυνάµει της παραγράφου 1, όλα τα κράτη ΕΖΕΣπαραλήπτες κοινοποιούν στην Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ αν αποδέχονται τη σύσταση. Αν η τρίµηνη
προθεσµία παρέλθει χωρίς απάντηση, θεωρείται ότι το κράτος ΕΖΕΣ που δεν απάντησε εµπρόθεσµα αποδέχεται τη σύσταση.
Αν ένα κράτος ΕΖΕΣ-παραλήπτης της σύστασης αποδεχτεί τη σύσταση ή δεν απαντήσει εµπρόθεσµα, αναλαµβάνει τη νοµική υποχρέωση βάσει της συµφωνίας να εφαρµόσει τη σύσταση εντός τριών µηνών από
την έκδοσή της.
Αν εντός της τρίµηνης προθεσµίας ένα κράτος ΕΖΕΣ-παραλήπτης κοινοποιήσει στην Εποπτεύουσα Αρχή
της ΕΖΕΣ ότι δεν αποδέχεται τη σύστασή της, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ κοινοποιεί την απάντηση
αυτή στην Επιτροπή. Αν η Επιτροπή δεν συµφωνεί µε τη θέση του συγκεκριµένου κράτους ΕΖΕΣ, τότε
εφαρµόζεται το άρθρο 92 παράγραφος 2 της συµφωνίας.
Η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ και η Επιτροπή ανταλλάσσουν πληροφορίες και διαβουλεύονται µεταξύ
τους σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας διάταξης.
Σε περίπτωση που παράλληλα δίκτυα παρόµοιων κάθετων περιορισµών καλύπτουν πάνω από το 50 % της
οικείας αγοράς εντός του εδάφους της συµφωνίας ΕΟΧ, οι δύο εποπτεύουσες αρχές δύνανται να αρχίσουν
συνεργασία µε στόχο τη θέσπιση ξεχωριστών µέτρων. Εφόσον οι δύο εποπτεύουσες αρχές συµφωνήσουν
σχετικά µε την οικεία αγορά και τη σκοπιµότητα θέσπισης ενός µέτρου δυνάµει της παρούσας διάταξης, η
Επιτροπή εκδίδει κανονισµό, που απευθύνεται στα κράτη µέλη της ΕΚ, και η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ
σύσταση ανάλογου περιεχοµένου προς το κράτος ή τα κράτη ΕΖΕΣ όπου υπάρχει η εν λόγω αγορά.”»

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 20 Μαρτίου 2004, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγµατοποιηθεί
προς τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ όλες οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 της
συµφωνίας (*).
(*) ∆εν αναφέρονται συνταγµατικές απαιτήσεις.
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Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στο τµήµα για τον ΕΟΧ και στο συµπλήρωµα για τον ΕΟΧ της Επίσηµης
Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2004.
Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ
Ο Πρόεδρος
P. WESTERLUND
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ
αριθ. 30/2004
της 19ης Μαρτίου 2004
για την τροποποίηση του παραρτήµατος XXI (στατιστικές) της συµφωνίας για τον ΕΟΧ
Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, µετά την τροποποίησή της µε το πρωτόκολλο
προσαρµογής της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, εφεξής «η συµφωνία», και ιδίως το άρθρο 98,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το παράρτηµα XXI της συµφωνίας τροποποιήθηκε µε την απόφαση αριθ. 14/2004 της 6ης Φεβρουαρίου
2004 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ (1).

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1358/2003 της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2003, για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 437/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις στατιστικές
καταγραφές των αεροπορικών µεταφορών επιβατών, φορτίου και ταχυδροµείου και για τροποποίηση των
παραρτηµάτων του Ι και ΙΙ (2) πρέπει να ενσωµατωθεί στη συµφωνία.

(3)

Η παρούσα απόφαση δεν εφαρµόζεται στο Λιχτενστάιν,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα XXI της συµφωνίας τροποποιείται ως εξής:
1. Στο σηµείο 7η [Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 437/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου],
προστίθενται τα εξής:
«, όπως τροποποιήθηκε µε:
— 32003 R 1358: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1358/2003 της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2003 (ΕΕ L 194
της 1.8.2003, σ. 9).»
2. Το ακόλουθο σηµείο παρεµβάλλεται µετά το σηµείο 7η [Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 437/2003 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου]:
«7θ. 32003 R 1358: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1358/2003 της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2003, για την
εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 437/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για
τις στατιστικές καταγραφές των αεροπορικών µεταφορών επιβατών, φορτίου και ταχυδροµείου και για
τροποποίηση των παραρτηµάτων του Ι και ΙΙ (ΕΕ L 194 της 1.8.2003, σ. 9).
Για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας, οι διατάξεις του κανονισµού προσαρµόζονται ως ακολούθως:
Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται στο Λιχτενστάιν.»
Άρθρο 2
Τα κείµενα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1358/2003 στην ισλανδική και νορβηγική γλώσσα, τα οποία δηµοσιεύονται στο συµπλήρωµα για τον ΕΟΧ της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυθεντικά.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ στις 20 Μαρτίου 2004, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγµατοποιηθεί
προς τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ όλες οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 της
συµφωνίας (*).
(1) ΕΕ L 116 της 22.4.2004, σ. 66.
(2) ΕΕ L 194 της 1.8.2003, σ. 9.
(*) ∆εν αναφέρονται συνταγµατικές απαιτήσεις.
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Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στο τµήµα για τον ΕΟΧ και στο συµπλήρωµα για τον ΕΟΧ της Επίσηµης
Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2004.
Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ
Ο Πρόεδρος
P. WESTERLUND
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ
αριθ. 31/2004
της 19ης Μαρτίου 2004
για την τροποποίηση του παραρτήµατος XXI (στατιστικές) της συµφωνίας για τον ΕΟΧ
Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ TOY ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, όπως τροποποιήθηκε µε το πρωτόκολλο προσαρµογής της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, (εφεξής «η συµφωνία»), και ιδίως το άρθρο 98,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το παράρτηµα XXI της συµφωνίας τροποποιήθηκε µε την απόφαση αριθ. 14/2004 της Μεικτής Επιτροπής
του ΕΟΧ, της 6ης Φεβρουαρίου 2004 (1).

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1216/2003 της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 2003, για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 450/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά το δείκτη
κόστους εργασίας (2) πρέπει να ενσωµατωθεί στη συµφωνία.

(3)

Η παρούσα απόφαση δεν εφαρµόζεται στο Λιχτενστάιν,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Μετά το σηµείο 18ζ [κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 450/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου] του
παραρτήµατος XXI της συµφωνίας, παρεµβάλλεται το ακόλουθο σηµείο:
«18η. 32003 R 1216: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1216/2003 της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 2003, για την
εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 450/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
όσον αφορά το δείκτη κόστους εργασίας (ΕΕ L 169 της 8.7.2003, σ. 37).
Για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας, οι διατάξεις του κανονισµού προσαρµόζονται ως εξής:
Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται στο Λιχτενστάιν.»
Άρθρο 2
Τα κείµενα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1216/2003 στην ισλανδική και νορβηγική γλώσσα, τα οποία δηµοσιεύονται στο συµπλήρωµα για τον ΕΟΧ της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυθεντικά.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 20 Μαρτίου 2004, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγµατοποιηθεί
προς τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ όλες οι κοινοποιήσεις που προβλέπει το άρθρο 103 παράγραφος 1 της συµφωνίας (*).
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στο τµήµα για τον ΕΟΧ και στο συµπλήρωµα για τον ΕΟΧ της Επίσηµης
Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2004.
Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ
Ο Πρόεδρος
P. WESTERLUND

(1) ΕΕ L 116 της 22.4.2004, σ. 66.
(2) ΕΕ L 169 της 8.7.2003, σ. 37.
(*) ∆εν έχουν αναφερθεί συνταγµατικές απαιτήσεις.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ
αριθ. 32/2004
της 19ης Μαρτίου 2004
για την τροποποίηση του παραρτήµατος ΧΧΙ (στατιστικές) της συµφωνίας για τον ΕΟΧ
Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ TOY ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο
προσαρµογής της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, εφεξής «η συµφωνία», και ιδίως το άρθρο 98,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το παράρτηµα XXI της συµφωνίας τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ. 14/2004 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ της 6ης Φεβρουαρίου 2004 (1).

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2003, σχετικά µε τις κοινοτικές στατιστικές για το εισόδηµα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) (2)
πρέπει να ενσωµατωθεί στη συµφωνία.

(3)

Η παρούσα απόφαση δεν εφαρµόζεται στο Λιχτενστάιν,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Μετά το σηµείο 18η [κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1216/2003 της Επιτροπής] του παραρτήµατος ΧΧΙ της συµφωνίας,
προστίθεται το ακόλουθο σηµείο:
«18θ. 32003 R 1177: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2003, σχετικά µε τις κοινοτικές στατιστικές για το εισόδηµα και τις συνθήκες
διαβίωσης (EU-SILC) (ΕΕ L 165 της 3.7.2003, σ. 1).
Για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας, οι διατάξεις του κανονισµού ισχύουν µε την ακόλουθη
αναπροσαρµογή:
Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται στο Λιχτενστάιν.»
Άρθρο 2
Τα κείµενα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 στην ισλανδική και νορβηγική γλώσσα, τα οποία δηµοσιεύονται στο συµπλήρωµα για τον ΕΟΧ της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυθεντικά.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ στις 20 Μαρτίου 2004, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγµατοποιηθεί
προς τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ όλες οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 της
συµφωνίας (*).
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στο τµήµα ΕΟΧ και στο συµπλήρωµα για τον ΕΟΧ της Επίσηµης Εφηµερίδας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2004.
Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ
Ο Πρόεδρος
P. WESTERLUND

(1) ΕΕ L 116 της 22.4.2004, σ. 66.
(2) ΕΕ L 165 της 3.7.2003, σ. 1.
(*) Έχουν αναφερθεί συνταγµατικές απαιτήσεις.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ
αριθ. 33/2004
της 19ης Μαρτίου 2004
για την τροποποίηση του παραρτήµατος XXI (στατιστικές) της συµφωνίας για τον ΕΟΧ
Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, όπως τροποποιήθηκε µε το πρωτόκολλο προσαρµογής της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, που εφ' εξής αναφέρεται ως «η συµφωνία», και
ιδίως το άρθρο 98,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το παράρτηµα XXI της συµφωνίας τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ. 14/2004 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ, της 6ης Φεβρουαρίου 2004 (1).

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 143/2002 της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2002, για την τροποποίηση του
παραρτήµατος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 571/88 του Συµβουλίου ενόψει της διοργάνωσης κοινοτικών ερευνών για τη διάρθρωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων του 2003, 2005 και 2007 (2) πρέπει να
ενσωµατωθεί στην συµφωνία,

ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα XXI της συµφωνίας τροποποιείται ως εξής:
1. Προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο στο σηµείο 23 [Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 571/88 του Συµβουλίου]:
«— 32002 R 0143: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 143/2002 της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2002 (ΕΕ L 24
της 26.1.2002, σ. 16).»
2. Στην προσαρµογή στ) του σηµείου 23 [κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 571/88 του Συµβουλίου], προστίθενται οι
λέξεις «και 2003/2005/2007» στην τελευταία πρόταση.
3. Ο κατάλογος του προσαρτήµατος 1 αντικαθίσταται από τον κατάλογο του παραρτήµατος της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Τα κείµενα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 143/2002 στην ισλανδική και στη νορβηγική γλώσσα, τα οποία δηµοσιεύονται στο συµπλήρωµα ΕΟΧ της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυθεντικά.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 20 Μαρτίου 2004, υπό τον όρο ότι έχουν πραγµατοποιηθεί προς την
Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ (*) όλες οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 103 παράγραφος 1.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στο τµήµα ΕΟΧ, και στο συµπλήρωµα ΕΟΧ της Επίσηµης Εφηµερίδας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2004.
Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ
Ο Πρόεδρος
P. WESTERLUND

(1) ΕΕ L 116 της 22.4.2004, σ. 66.
(2) ΕΕ L 24 της 26.1.2002, σ. 16.
(*) ∆εν αναφέρονται συνταγµατικές απαιτήσεις.
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∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
∆ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 766/2004 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2004, για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στο πλαίσιο των συστηµάτων Α1 και Β στον τοµέα των οπωροκηπευτικών (ντοµάτες,
πορτοκάλια και µήλα)
(Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 120 της 24ης Απριλίου 2004)
Στη σελίδα 22, το παράρτηµα αντικαθίσταται από το ακόλουθο παράρτηµα:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2004, για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον
τοµέα των οπωροκηπευτικών (ντοµάτες, πορτοκάλια και µήλα)
Σύστηµα A1
Περίοδος υποβολής της αίτησης για επιστροφή
από 1.5.2004 έως 23.6.2004
Κωδικός προϊόντος (1)

Προορισµός (2)

Ποσό επιστροφής
(σε EUR/t καθαρού
βάρους)

Προβλεπόµενες ποσότητες
(t)

Σύστηµα B
Περίοδος υποβολής των αιτήσεων για πιστοποιητικά
από 7.5.2004 έως 3.6.2004
Ποσό ενδεικτικής
επιστροφής
(σε EUR/t καθαρού
βάρους)

Προβλεπόµενες ποσότητες
(t)

0702 00 00 9100

F08

30

30

8 986

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

A00

24

24

12 858

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

F09

27

27

4 487

(1) Οι κωδικοί των προϊόντων προβλέπονται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (EE L 366 της 24.12.1987, σ. 1).
(2) Οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α» ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (EE L 313 της 28.11.2003, σ. 11).
Οι άλλοι προορισµοί καθορίζονται ως εξής:
F03: Όλοι οι προορισµοί, εκτός από την Ελβετία.
F04: Σρι Λάνκα, Ε∆Π Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη, Μαλαισία, Ινδονησία, Ταϊλάνδη, Ταϊβάν, Παπουασία-Νέα Γουινέα, Λάος, Καµπότζη, Βιετνάµ, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Αργεντινή, Μεξικό, Κόστα Ρίκα.
F08: Όλοι οι προορισµοί, εκτός από την Βουλγαρία.
F09: Οι ακόλουθοι προορισµοί:
— Νορβηγία, Ισλανδία, Γροιλανδία, Νήσοι Φερόε, Ρουµανία, Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο, Αρµενία, Αζερµπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Καζακστάν, Κιργιζία, Μολδαβία, Ρωσία, Τατζικιστάν, Τουρκµενιστάν, Ουζµπεκιστάν, Ουκρανία, Σαουδική
Αραβία, Μπαχρέιν, Κατάρ, Οµάν, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα (Abou Dhabi, Dubai, Chardja, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma και Fudjayra), Κουβέιτ,
Υεµένη, Συρία, Ιράν, Ιορδανία, Βολιβία, Βραζιλία, Βενεζουέλα, Περού, Παναµάς, Ισηµερινός και Κολοµβία,
— οι χώρες και τα εδάφη της Αφρικής εκτός από την Νότιο Αφρική,
— οι προορισµοί που προβλέπονται στο άρθρο 36 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής (ΕΕ L 102 της 17.4.1999, σ. 11).»
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∆ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 772/2004 της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2004, για την εφαρµογή του
άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες συµφωνιών µεταφοράς τεχνολογίας
(Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123 της 27ης Απριλίου 2004)
Στα περιεχόµενα και στη σελίδα 11, στον τίτλο:
αντί:
«της 27ης Απριλίου 2004»,
διάβαζε: «της 7ης Απριλίου 2004».
Στη σελίδα 17, στην υπογραφή:
αντί:
«Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2004»,
διάβαζε: «Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 2004».

∆ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1943/2003 της Επιτροπής, της 3ης Νοεµβρίου 2003, για τον καθορισµό
λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις στις
προαναγνωρισµένες οµάδες παραγωγών
(Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 286 της 4ης Νοεµβρίου 2003)
Στη σελίδα 7, στο άρθρο 5, στην παράγραφο 1, στην τρίτη σειρά:
αντί:
«… από το τέλος κάθε ετήσιας περιόδου που προβλέπεται από το …»,
διάβαζε: «… από το τέλος κάθε ετήσιας ή εξαµηνιαίας περιόδου που προβλέπεται από το …».
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