ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα L 246
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έκδοση
στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

Περιεχόμενα

Ι

50ό έτος
21 Σεπτεμβρίου 2007

Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
★

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1087/2007 του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2007, για τροποποίηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1487/2005 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και για την
οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων
από ίνες συνεχείς από πολυεστέρα, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1088/2007 της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2007, για καθορισμό των κατ'
αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών . . . .

7

Κανονισμός (EK) αριθ. 1089/2007 της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2007, σχετικά με τη χορήγηση
πιστοποιητικών εισαγωγής για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια των εφτά πρώτων ημερών του
Σεπτεμβρίου 2007 στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης που ανοίχθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 812/2007 για το χοιρινό κρέας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Κανονισμός (EK) αριθ. 1090/2007 της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2007, όσον αφορά την έκδοση
πιστοποιητικών εισαγωγής για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του
Σεπτεμβρίου 2007 στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 979/2007 για το χοιρινό κρέας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Κανονισμός (EK) αριθ. 1091/2007 της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2007, για τη χορήγηση
πιστοποιητικών εισαγωγής σχετικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τις εφτά πρώτες ημέρες του
Σεπτεμβρίου 2007 στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 806/2007 για το χοιρινό κρέας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Κανονισμός (EK) αριθ. 1092/2007 της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2007, σχετικά με την έκδοση
πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχτηκαν για την
υποπερίοδο του Σεπτεμβρίου του 2007 με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2021/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Κανονισμός (EK) αριθ. 1093/2007 της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2007, για τον καθορισμό του
συντελεστή κατανομής ο οποίος πρέπει να εφαρμόζεται στις αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που
υποβάλλονται στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής που ανοίχθηκε με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 964/2007 για το ρύζι καταγωγής των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

2

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι των οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της
γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.
Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.

Περιεχόμενα (συνέχεια)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1094/2007 της Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2007, για καθορισμό των
αντιπροσωπευτικών τιμών κατά την εισαγωγή στους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών καθώς
και της αυγοαλβουμίνης και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95 . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
★

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1095/2007 της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2007, που τροποποιεί τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 για τη θέσπιση περαιτέρω λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της
τρίτης φάσης του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2229/2004 για τη θέσπιση περαιτέρω
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της τέταρτης φάσης του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται
στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

★

Κανονισμός (EK) αριθ. 1096/2007 της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2007, για την τροποποίηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1183/2005 του Συμβουλίου σχετικά με την επιβολή συγκεκριμένων
περιοριστικών μέτρων κατά των προσώπων που παραβιάζουν το εμπάργκο όπλων έναντι της
Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1097/2007 της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2007, για έκδοση πιστοποιητικών
εξαγωγής στον αμπελοοινικό τομέα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

ΙΙ

Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Συμβούλιο
2007/614/Ευρατόμ:
★

Απόφαση του Συμβουλίου, της 30ής Ιανουαρίου 2007, σχετικά με τη σύναψη, από την Επιτροπή, της
συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της κυβέρνησης της
Ιαπωνίας για την από κοινού υλοποίηση των δραστηριοτήτων ευρύτερης θεώρησης στον ερευνητικό
τομέα της ενέργειας σύντηξης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Ιαπωνίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας για την από
κοινού υλοποίηση των δραστηριοτήτων ευρύτερης θεώρησης στον ερευνητικό τομέα της ενέργειας σύντηξης

34

Επιτροπή
2007/615/EK:
★

Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2007, σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας
benfuracarb στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των
εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω ουσία [κοινοποιηθείσα υπό
τον αριθμό Ε(2007) 4285] (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Διορθωτικά
Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1086/2007 της Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2007, σχετικά με την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1054/2007 για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής
ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (ΕΕ L 245 της 20.9.2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EL

(1) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

49

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

21.9.2007

L 246/1

Ι
(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1087/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 18ης Σεπτεμβρίου 2007
για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1487/2005 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ
και για την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ορισμένων
υφασμάτων από ίνες συνεχείς από πολυεστέρα, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
καταγωγής Κίνας οι τιμές εξαγωγής μειώθηκαν και ότι
υπήρξε ανεπαρκής μεταβολή των τιμών μεταπώλησης ή
των μεταγενέστερων τιμών πώλησης στην Κοινότητα. Αυτό
οδήγησε, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, σε αύξηση της
πρακτικής ντάμπινγκ που παρεμπόδισε το επιδιωκόμενο επανορθωτικό αποτέλεσμα των ισχυόντων μέτρων. Ο αιτών
παρείχε επίσης τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος από την Κίνα εξακολούθησαν να εισέρχονται σε σημαντικές ποσότητες στην κοινοτική αγορά.

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
Δεκεμβρίου 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 9 και 12,
την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή μετά από διαβουλεύσεις με
τη συμβουλευτική επιτροπή,

3. Νέα έρευνα κατά των απορροφήσεων
(4)

Στις 28 Δεκεμβρίου 2006, η Επιτροπή ανήγγειλε με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης («ανακοίνωση για την έναρξη νέας
έρευνας») (3) την έναρξη νέας έρευνας, σύμφωνα με το
άρθρο 12 του βασικού κανονισμού, σχετικά με τα μέτρα
αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές FPFAF
καταγωγής Κίνας.

(5)

Η Επιτροπή συμβούλεψε επίσημα τους παραγωγούς/εξαγωγείς που ήταν γνωστό ότι ενδιαφέρονταν, τους αντιπροσώπους της χώρας εξαγωγής, τους εισαγωγείς και τους χρήστες
σχετικά με την έναρξη της νέας έρευνας. Έδωσε επίσης τη
δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να εκθέσουν γραπτώς
τις απόψεις τους και να ζητήσουν ακρόαση εντός της προθεσμίας που προβλεπόταν στην ανακοίνωση σχετικά με την
έναρξη της διαδικασίας. Η Επιτροπή έστειλε ερωτηματολόγια
σε όλα τα μέρη τα οποία ήταν γνωστά ότι ενδιαφέρονταν.

(6)

Δεδομένου του μεγάλου αριθμού των ενδιαφερόμενων παραγωγών/εξαγωγέων και των εισαγωγέων κατά τη διάρκεια της
αρχικής έρευνας, στην ανακοίνωση προβλεπόταν η διενέργεια
δειγματοληψίας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του βασικού
κανονισμού. Προκειμένου να μπορέσει η Επιτροπή να αποφασίσει εάν η δειγματοληψία θα ήταν απαραίτητη και, σε
αυτή την περίπτωση, για να επιλέξει ένα δείγμα, κλήθηκαν
όλοι οι παραγωγοί/εξαγωγείς και οι εισαγωγείς να αναγγελθούν στην Επιτροπή και να υποβάλουν τις βασικές πληροφορίες.

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
A. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Αρχικά μέτρα
(1)

Τον Σεπτέμβριο του 2005, ύστερα από έρευνα αντιντάμπινγκ («η αρχική έρευνα») το Συμβούλιο, με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1487/2005 (2), επέβαλε οριστικούς δασμούς
αντιντάμπινγκ («τα αρχικά μέτρα») στις εισαγωγές ορισμένων
υφασμάτων από νήματα από πολυεστέρα στην τελική τους
μορφή (FPFAF) καταγωγής, Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
(«Κίνα»). Οι δασμοί που εφαρμόζονται στα κινεζικά FPFAF
κυμαίνονται μεταξύ 14,1 % και 56,2 %.
2. Αίτημα για μια νέα έρευνα κατά της απορρόφησης

(2)

(3)

Στις 13 Νοεμβρίου 2006, υποβλήθηκε αίτηση για διεξαγωγή νέας έρευνας σχετικά με τα αρχικά μέτρα σύμφωνα
με το άρθρο 12 του βασικού κανονισμού. Το αίτημα υποβλήθηκε από την AIUFFASS («ο αιτών»), εξ ονόματος των
παραγωγών που αντιπροσωπεύουν μια σημαντική αναλογία,
σε αυτήν την περίπτωση περισσότερο από 30 %, της συνολικής κοινοτικής παραγωγής FPFAF.
Ο αιτών υπέβαλε επαρκή στοιχεία που δείχνουν ότι μετά από
την επιβολή των αρχικών δασμών αντιντάμπινγκ στα FPFAF

(1) ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2117/2005 (ΕΕ L 340 της 23.12.2005,
σ. 17).
(2) ΕΕ L 240 της 16.9.2005, σ. 1.

(3) ΕΕ C 320 της 28.12.2006, σ. 8.

L 246/2

(7)
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Η Επιτροπή αναζήτησε και επαλήθευσε όλες τις πληροφορίες
που κρίθηκαν απαραίτητες για να καθορίσει εάν μειώθηκαν
οι τιμές εξαγωγής και εάν υπήρξε ανεπαρκής μεταβολή των
τιμών μεταπώλησης ή των μεταγενέστερων τιμών πώλησης
στην Κοινότητα. Πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι στις
εγκαταστάσεις των συνεργασθέντων παραγωγών/εξαγωγέων
στην Κίνα και στις συνδεδεμένες εταιρείες τους όπου κρίθηκε
απαραίτητο:

από πολυεστέρα ελαστικοποιημένες, βαμμένα (περιλαμβανομένων και των βαμμένων λευκών) ή τυπωτά, καταγωγής
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Το υπό εξέταση προϊόν χρησιμοποιείται κυρίως στη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας.

Γ. Η ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ
(11)

— Nantong Teijin Co. Ltd και ο συνδεδεμένος εισαγωγέας
του Νι-Teijin Shoji Ευρώπη GmbH,
— Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co., Ltd,
— Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co., Ltd,
— Hangzhou Delicacy Textile Co. Ltd,
— Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co., Ltd,
— Wujiang Xiangsheng Textile dyeing & Finishing Co.
Ltd και η συνδεδεμένη εταιρεία της:
— Wujiang Longsheng Textile Co., Ltd.

(9)

Η περίοδος της νέας αυτής έρευνας («νέα ΠΕ») διήρκεσε από
την 1η Οκτωβρίου 2005 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2006. Η
νέα ΠΕ χρησιμοποιήθηκε για να καθοριστεί το τρέχον επίπεδο των τιμών εξαγωγής και το επίπεδο των τιμών που
δόθηκαν στον πρώτο ανεξάρτητο πελάτη στην Κοινότητα.
Για να καθοριστεί εάν είχαν μεταβληθεί επαρκώς οι τιμές
στην Κοινότητα, τα επίπεδα τιμών που χρεώθηκαν κατά τη
νέα περίοδο έρευνας συγκρίθηκαν με τις τιμές που χρεώθηκαν κατά την αρχική περίοδο έρευνας («αρχική ΠΕ») που είχε
καλύψει την περίοδο από την 1η Απριλίου 2003 έως τις 30
Μαρτίου 2004.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή έπρεπε να αφήσει
μεγάλο χρονικό περιθώριο στα ενδιαφερόμενα μέρη για να
εξαγγελθούν και για να επιλέξει ένα δείγμα παραγωγών/εξαγωγέων από την Κίνα σύμφωνα με το άρθρο 17 του βασικού
κανονισμού. Λόγω διαφόρων εξαιρετικών περιστάσεων, τα
συνεργαζόμενα μέρη ζήτησαν επίσης παράταση για την υποβολή των απαντήσεών τους. Οι παρατάσεις αυτές χορηγήθηκαν στις περιπτώσεις που ήταν δεόντως αιτιολογημένες.
Για αυτούς τους λόγους, η νέα έρευνα υπερέβη ελαφρώς
την κανονική περίοδο των έξι μηνών που προβλέπονται
στο άρθρο 12 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού.
B. ΤΟ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝ

(10)

Το προϊόν για το οποίο άρχισε νέα έρευνα είναι το ίδιο με
το προϊόν της αρχικής έρευνας, συγκεκριμένα ορισμένα υφάσματα ένδυσης από νήματα σε πολυεστέρα στην τελική τους
μορφή («FPFAF»), τα οποία ταξινομούνται κανονικά υπό τους
κωδικούς ΣΟ ex 5407 51 00, 5407 52 00, 5407 54 00,
ex 5407 61 10,
5407 61 30,
5407 61 90
και
ex 5407 69 10 και ex 5407 69 90. Το υπό εξέταση προϊόν
είναι υφάσματα υφασμένα με νήματα από συνθετικές ίνες τα
οποία περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες συνεχείς

Γενικά, μια νέα έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 12 του βασικού κανονισμού αποσκοπεί να εξακριβώσει εάν υπήρξε ή όχι
ικανοποιητική μεταβολή των τιμών εντός της Κοινότητας των
FPFAF καταγωγής Κίνας μετά την επιβολή των αρχικών
μέτρων αντιντάμπινγκ. Σαν δεύτερο βήμα, στην περίπτωση
που συνάγεται ότι υπήρξε απορρόφηση, πρέπει να υπολογιστεί νέο περιθώριο ντάμπινγκ. Το άρθρο 12 του βασικού
κανονισμού παρέχει μία ευκαιρία στους εισαγωγείς/τους χρήστες και τους εξαγωγείς για να υποβάλουν τα στοιχεία που
θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν μια έλλειψη μεταβολής
των τιμών στην Κοινότητα μετά από την επιβολή των μέτρων
για λόγους εκτός από την απορρόφηση του δασμού αντιντάμπινγκ.

1. Δειγματοληψία
(12)

(8)

21.9.2007

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 6 ανωτέρω, η
Επιτροπή ζήτησε από όλους τους εξαγωγείς παραγωγούς
και τους εισαγωγείς να εξαγγελθούν και να παράσχουν τις
βασικές πληροφορίες για τις δραστηριότητές τους κατά τη
νέα ΠΕ. Αυτά τα μέρη κλήθηκαν επίσης να δηλώσουν κατά
πόσο είναι πρόθυμα να συμπεριληφθούν στη δειγματοληψία.

α) Π α ρ α γ ω γ ο ί / ε ξ α γ ω γ ε ί ς
(13)

26 παραγωγοί/εξαγωγείς συμφώνησαν να παράσχουν τις
ζητούμενες πληροφορίες και να συμπεριληφθούν σε ένα
δείγμα. Λόγω του μεγάλου αριθμού των παραγωγών/εξαγωγέων, αποφασίστηκε ότι ήταν αναγκαίο να γίνει δειγματοληψία για να διαπιστωθεί η πιθανή απορρόφηση από τους
παραγωγούς/εξαγωγείς στην Κίνα. Ενώ δόθηκε προτεραιότητα στις επιχειρήσεις που περιλήφθηκαν στο δείγμα της
αρχικής έρευνας, έγινε μια επιλογή που επέτρεψε να καλυφθεί ο μεγαλύτερος αντιπροσωπευτικός όγκος των εξαγωγών
που μπορεί να ερευνηθεί εύλογα μέσα στο διαθέσιμο χρόνο.
Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 του βασικού
κανονισμού, οι κινεζικές αρχές ερωτήθηκαν για το δείγμα
και δεν πρόβαλαν καμία αντίρρηση.

(14)

Εννέα επιχειρήσεις επιλέχτηκαν αρχικά για να περιληφθούν
στο δείγμα. Μια επιχείρηση η οποία έτυχε ατομικής μεταχείρισης («ΑΜ») και οκτώ άλλες στις οποίες αναγνωρίστηκε
καθεστώς οικονομίας της αγοράς («ΚΟΑ») κατά τη διάρκεια
της αρχικής έρευνας. Αμέσως προτού να πραγματοποιηθούν
οι επιτόπιοι έλεγχοι στην Κίνα, δύο επιχειρήσεις (η εταιρεία
με την «ΑΜ» και μια εταιρεία με «ΚΟΑ») αποφάσισαν να
αποσυρθούν από το δείγμα. Αυτές οι δύο επιχειρήσεις θεωρήθηκαν ως μη συνεργαζόμενες στην τρέχουσα νέα έρευνα.
Κατά συνέπεια, παρέμειναν 24 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
και ένα δείγμα που αποτελείτο από επτά παραγωγούς/εξαγωγείς με «ΚΟΑ». Σε εκείνο το στάδιο, η Επιτροπή παρατήρησε ότι κανένας παραγωγός/εξαγωγέας με «ΑΜ» δεν
συνεργάστηκε στην έρευνα.

(15)
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Οι υπόλοιπες επτά επιχειρήσεις που συμπεριλήφθηκαν στο
δείγμα είχαν όλες «ΚΟΑ» και αντιπροσώπευαν περίπου το
78 % των εξαγωγών στην ΕΕ που έγιναν από όλες τις
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και το 23,9 % των συνολικών
κινεζικών εξαγωγών FPFAF στην κοινοτική αγορά. Σε εκείνο
το στάδιο της νέας έρευνας, συνήχθη το συμπέρασμα ότι
αυτές οι επιχειρήσεις αποτελούσαν το μεγαλύτερο όγκο
που θα μπορούσε εύλογα να ερευνηθεί μέσα στο διαθέσιμο
χρόνο. Αυτές οι επτά επιχειρήσεις επομένως κρίθηκαν ότι
είναι αντιπροσωπευτικές για το σκοπό της δειγματοληψίας
για τη νέα έρευνα.
β) Ε ι σ α γ ω γ ε ί ς

(16)

3.2. Μεταβολή των τιμών μεταπώλησης στην Κοινότητα
για τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στη δειγματοληψία
(22)

Προκειμένου να αξιολογηθεί οποιαδήποτε μεταβολή των
τιμών σε επίπεδο παραγωγών/εξαγωγέων στην Κοινότητα, η
μέση τιμή των FPFAF, για κάθε τύπο χωριστά, όπως καθορίστηκε για τη νέα ΠΕ συγκρίθηκε με τη μέση τιμή των FPFAF
όπως προσδιορίστηκε κατά την αρχική ΠΕ στο ίδιο επίπεδο
συναλλαγών και για τους ίδιους όρους παράδοσης.

(23)

Σε αυτή τη βάση, η σύγκριση έδειξε ότι η μέση τιμή στην
Κοινότητα των FPFAF καταγωγής Κίνας για όλες τις επιχειρήσεις που συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα δεν μειώθηκε κατά
τη διάρκεια της νέας περιόδου έρευνας.

(24)

Η μεταβολή της τιμής μεταπώλησης ενός συνδεδεμένου
εισαγωγέα εγκατεστημένου στην Κοινότητα αξιολογήθηκε
για κάθε τύπο χωριστά. Οι τιμές μεταπώλησης σε μη συνδεδεμένους πελάτες στην Κοινότητα συγκρίθηκαν με τους
ίδιους όρους παράδοσης μεταξύ των δύο περιόδων έρευνας.
Με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν, καταδείχθηκε ότι οι τιμές είχαν αυξηθεί κατά ποσά που υπερβαίνουν
το δασμό αντιντάμπινγκ.

Κανένας μη συνδεδεμένος εισαγωγέας δεν υπέβαλε τις
ζητούμενες πληροφορίες μέσα στα χρονικά πλαίσια που
καθορίστηκαν στην ανακοίνωση έναρξης της έρευνας.
2. Άρνηση συνεργασίας

(17)

(18)

Οι 24 συνεργασθέντες παραγωγοί/εξαγωγείς που συμφώνησαν να συμπεριληφθούν στο δείγμα να αντιπροσωπεύουν
περίπου το 30 % της συνολικής εξαγωγής κινεζικών FPFAF
στην Κοινότητα. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη
14 ανωτέρω, δύο επιπλέον παραγωγοί αρνήθηκαν να συνεργαστούν. Κατά συνέπεια, η άρνηση συνεργασίας ανήλθε
τελικά σε περίπου 70 % της συνολικής εξαγωγής FPFAF
στην κοινοτική αγορά.
Με βάση τα ανωτέρω, θεωρήθηκε ότι στην περίπτωση αυτή
το ποσοστό άρνησης συνεργασίας ήταν υψηλό.

3.3. Ισχυρισμοί των ενδιαφερομένων μερών
(25)

3. Μεταβολή των τιμών στην Κοινότητα
3.1. Γενικά
(19)
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Υπενθυμίζεται ότι κανένας μη συνδεδεμένος εισαγωγέας/χρήστης του υπό εξέταση προϊόντος δεν προσφέρθηκε να
συνεργαστεί στη νέα έρευνα. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 18 ανωτέρω, η άρνηση συνεργασίας από τους
παραγωγούς/εξαγογείς στην Κίνα είναι υψηλή.

Διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη υποστήριξαν ότι πρέπει να
γίνει προσαρμογή των τιμών εξαγωγής τους. Επικαλέσθηκαν
ότι η διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας δολαρίου/ευρώ οδήγησε σε τεχνητή μείωση της τιμής εξαγωγής
τους κατά τη νέα ΠΕ. Ωστόσο, δεδομένου ότι δεν διαπιστώθηκε καμιά μείωση τιμών κατά τη νέα περίοδο έρευνας
ακόμα και πριν από την εφαρμογή της απαιτούμενης προσαρμογής που θα οδηγούσε σε μείωση των τιμών κατά την
αρχική ΠΕ, δεν θεωρήθηκε απαραίτητο να εξεταστεί ο ισχυρισμός αυτός.
3.4. Μεταβολή της τιμής μεταπώλησης στην Κοινότητα για
τις επιχειρήσεις που δεν συνεργάστηκαν

(20)

Εκτός από έναν παραγωγό/εξαγωγέα που περιλαμβάνεται στο
δείγμα, η μορφή του εμπορίου των FPFAF καταγωγής Κίνας
χαρακτηρίζεται από την απουσία σχετικών μεσαζόντων που
εισάγουν το υπό εξέταση προϊόν στην Κοινότητα για μεταπώληση. Οι ανεξάρτητοι αγοραστές FPFAF είναι γενικά επιχειρήσεις χρηστών που εισάγουν άμεσα το υπό εξέταση
προϊόν για την εσωτερική τους κατανάλωση.

(26)

Λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό επίπεδο άρνησης συνεργασίας, συγκεκριμένα περίπου 70 %, πρέπει να επιβληθεί
δασμός απορρόφησης σε όλους τους μη συνεργασθέντες
παραγωγούς/εξαγωγείς της ΛΔΚ. Ο δασμός απορρόφησης
πρέπει να καθοριστεί βάσει του άρθρου 18 του βασικού
κανονισμού, δηλαδή βάσει των καλύτερων διαθέσιμων πληροφοριών.

(21)

Διαπιστώθηκε ότι οι όροι πώλησης για τις πωλήσεις προς
εξαγωγή που πραγματοποιήθηκαν από τους παραγωγούς/
εξαγωγείς που συμμετείχαν στο δείγμα κατά τη νέα περίοδο
έρευνας βασίστηκαν γενικά στο CIF (κόστος, ασφάλεια και
φορτίο). Επομένως, για να αξιολογηθεί οποιαδήποτε μεταβολή των τιμών, το επίπεδο τιμών για το υπό εξέταση προϊόν
καθορίστηκε αρχικά σε επίπεδο CIF. Για τη νέα περίοδο
έρευνας, η τιμή CIF στα κοινοτικά σύνορα προσδιορίστηκε
βάσει των πληροφοριών που υποβλήθηκαν από τους συνεργασθέντες κινεζικούς παραγωγούς/εξαγωγείς που συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα.

(27)

Στην παρούσα περίπτωση θεωρείται ότι τα στοιχεία που
παρέχονται στο πλαίσιο των στατιστικών της Eurostat για
τις εισαγωγές είναι τα πιο άμεσα και τα πιο αξιόπιστα που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καθοριστεί το επίπεδο
στο οποίο οι μη συνεργασθέντες κινέζοι εξαγωγείς εξήγαν τα
FPFAF τους στην κοινοτική αγορά. Εάν αποκλείσουμε από
την Eurostat τα στοιχεία που έχουν εξακριβωθεί στο επίπεδο
των συνεργασθεισών επιχειρήσεων για τις οποίες διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε καμία απορρόφηση, το περιθώριο απορρόφησης για τις μη συνεργασθείσες επιχειρήσεις, σύμφωνα
με τη Eurostat ορίζεται στο 18,6 %.
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3.5. Συμπέρασμα σχετικά με τη μεταβολή της τιμής πωλήσεων στην Κοινότητα
(28)

(29)

(30)

Οριστικός
δασμός κατ’
αξία

Εταιρεία

Με βάση τα ανωτέρω γεγονότα και τις εκτιμήσεις, συνήχθη
το συμπέρασμα ότι κανένας από τους παραγωγούς/εξαγωγείς
που περιλήφθηκαν στο δείγμα δεν απορρόφησε τον ισχύοντα
δασμό αντιντάμπινγκ. Δεν πρέπει, συνεπώς, να καθοριστεί
δασμός απορρόφησης για κανέναν από τους παραγωγούς/εξαγωγείς στην Κίνα που συμφώνησε να συνεργαστούν και να
περιληφθούν στο δείγμα.

Πρέπει, ωστόσο, να εφαρμοστεί δασμός απορρόφησης που
καθορίζεται στο 18,6 % σε όλους τους μη συνεργασθέντες
παραγωγούς/εξαγωγείς της Κίνας.

Zhejiang Yonglong Enterprises Co., Ltd

14,1 %

Zhuji Bolan Textile Industrial Development Co.,
Ltd

14,1 %

Zhejiang Shaoxing Tianyuan Textile Printing and
Dyeing Co., Ltd

14,1 %

Zhejiang XiangSheng Group Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou ZhenYa Textile Co., Ltd

14,1 %

Huzhou Styly Jingcheng Textile Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou Yongsheng Textile Co., Ltd

14,1 %

Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing
Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou Hongfeng Textile Group Co., Ltd

14,1 %

4. Νέο επίπεδο του μέτρου

Shaoxing Yinuo Printing & Dyeing Co., Ltd

14,1 %

α) Γ ι α τ ι ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς π ο υ σ υ μ π ε ρ ι λ ή φ θ η σαν στο δείγμα

Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou Jieenda Textile Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou Mingyuan Textile Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou Yililong Textile Co., Ltd

14,1 %

Zheijiang Singmetat Print and Dyeing Co. Ltd

56,2 %

Δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις που συμπεριλήφθηκαν στο
δείγμα μπόρεσαν να καταδείξουν ότι δεν υπήρξε καμία
μείωση στην τιμή εξαγωγής τους για το υπό εξέταση προϊόν
στην κοινοτική αγορά, το επίπεδο των μέτρων παραμένει
αμετάβλητο:

Εταιρεία

Οριστικός
δασμός

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co., Ltd

14,1 %

Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou De Licacy Textile Co., Ltd

14,1 %

Nantong Teijin Co. Ltd

14,1 %

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co.,
Ltd

14,1 %

Wujiang Longsheng Textile Co., Ltd

14,1 %

Wujiang Xiangsheng Textile Dyeing & Finishing
Co., Ltd

14,1 %

Το ίδιο συμπέρασμα πρέπει να ισχύσει για τις 17 επιχειρήσεις που συνεργάστηκαν και συμφώνησαν να συμπεριληφθούν στο δείγμα:

Εταιρεία

γ) Γ ι α ό λ ο υ ς
εξαγωγείς
(32)

τους

άλλους

παραγωγούς/

Για τα μη συνεργασθέντα μέρη, όπως αναφέρονται ανωτέρω
στην αιτιολογική σκέψη 26, θεωρήθηκε σκόπιμο να τροποποιηθεί το επίπεδο του δασμού αντιντάμπινγκ σύμφωνα με
την τελευταία πρόταση του άρθρου 12 παράγραφος 3 του
βασικού κανονισμού. Το αναθεωρημένο ποσοστό δασμού
αντιντάμπινγκ που εφαρμόζεται, στην καθαρή τιμή «ελεύθερο
στα σύνορα της Κοινότητας» πριν από την καταβολή δασμού
έχει ως:

Εταιρεία

β) Γ ι α
τους
συνεργασθέντες
παραγωγούς/εξαγωγείς που δεν συμπεριλήφθησαν στο δείγμα
(31)

21.9.2007

Οριστικός
δασμός κατ’
αξία

Οριστικός
δασμός

Hangzhou CaiHong Textile Co., Ltd

55,7 %

Hangzhou Fuen Textile Co., Ltd

55,7 %

Hangzhou Jinsheng Textile Co., Ltd

55,7 %

Hangzhou Shenda Textile Co., Ltd

28,2 %

Hangzhou Xiaoshan Phoenix Industry Co., Ltd

55,7 %

Hangzhou Zhengda Textile Co., Ltd

55,7 %

Shaoxing China Light & Textile Industrial City
Somet Textile Co., Ltd

55,7 %

14,1 %

Shaoxing County Fengyi Textile Printing &
Dyeing Co., Ltd

55,7 %

Shaoxing Zhengda Group Co., Ltd
Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd

14,1 %

Shaoxing County Huaxiang Textile Co., Ltd

45,3 %

21.9.2007
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5. Ειδική διάταξη για τους εξαγωγείς της Κίνας που
μπορεί να μην έχουν προβεί σε απορρόφηση του
δασμού

Οριστικός
δασμός

Εταιρεία

Shaoxing County Pengyue Textile Co., Ltd

28,2 %

Shaoxing County Qing Fang Cheng Textiles Imp.
& Exp. Co., Ltd

52,5 %

Xingxin Holding Group Co., Ltd

28,2 %

Shaoxing Golden tree silk Printing Dyeing and
Sandwashing Co., Ltd

55,7 %

Shaoxing Nanchi Textile Printing-Dyeing Co., Ltd

55,7 %

Shaoxing Ronghao Textiles Co., Ltd

52,5 %

Shaoxing Tianlong Import and Export Co., Ltd

L 246/5

(33)

Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της έρευνας και το
μικρό βαθμό συνεργασίας στην Κίνα που μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι παραγωγοί/εξαγωγείς των FPFAF είναι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η Κοινότητα μπορεί να επανεξετάσει την κατάσταση των εξαγωγέων που δεν μπόρεσαν να
συνεργαστούν στη νέα αυτή έρευνα εάν παρουσιάσουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι δεν απορρόφησαν τα ισχύοντα
μέτρα αντιντάμπινγκ κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου έρευνας. Αυτή η δυνατότητα είναι ανοικτή σε όλους
τους εξαγωγείς/παραγωγούς του υπό εξέταση προϊόντος
στην Κίνα,

65 %

Shaoxing Xinghui Textile Co., Ltd

55,7 %

Shaoxing Yongda Textiles Co., Ltd

55,7 %

Wujiang Canhua Imp. & Exp. Co., Ltd

74,8 %

Zhejiang Golden Time Printing and Dyeing knitwear Co., Ltd

55,7 %

Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co., Ltd

55,7 %

Zhejiang Shaoxiao Printing and Dyeing Co., Ltd

55,7 %

Όλες οι άλλες εταιρείες

74,8 %

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1487/2005
θα αντικατασταθεί από το ακόλουθο κείμενο:
«2.
Ο συντελεστής του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ που
εφαρμόζεται, πριν την επιβολή δασμού, στην καθαρή τιμή “ελεύθερο στα σύνορα της Κοινότητας”, για τα προϊόντα που περιγράφονται στην παράγραφο 1 και παράγονται από τις εταιρείες που
απαριθμούνται κατωτέρω, καθορίζεται ως εξής:

Οριστικός
δασμός
αντιντάμπινγκ

Πρόσθετος
κωδικός Taric

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co., Ltd

14,1 %

A617

Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co., Ltd

14,1 %

A617

Hangzhou De Licacy Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Nantong Teijin Co. Ltd

14,1 %

A617

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co., Ltd

14,1 %

A617

Wujiang Longsheng Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Wujiang Xiangsheng Textile Dyeing & Finishing Co., Ltd

14,1 %

A617

Shaoxing Zhengda Group Co., Ltd

14,1 %

A617

Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd

14,1 %

A617

Zhejiang Yonglong Enterprises Co., Ltd

14,1 %

A617

Zhuji Bolan Textile Industrial Development Co., Ltd

14,1 %

A617

Zhejiang Shaoxing Tianyuan Textile Printing and Dyeing Co., Ltd

14,1 %

A617

Zhejiang XiangSheng Group Co., Ltd

14,1 %

A617

Hangzhou ZhenYa Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Huzhou Styly Jingcheng Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Hangzhou Yongsheng Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co., Ltd

14,1 %

A617

Hangzhou Hongfeng Textile Group Co., Ltd

14,1 %

A617

Shaoxing Yinuo Printing & Dyeing Co., Ltd

14,1 %

A617

Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co., Ltd

14,1 %

A617

Εταιρεία
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Οριστικός
δασμός
αντιντάμπινγκ

Πρόσθετος
κωδικός Taric

Hangzhou Jieenda Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Hangzhou Mingyuan Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Hangzhou Yililong Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Zheijiang Singmetat Print and Dyeing Co. Ltd

56,2 %

A836

Εταιρεία

Hangzhou CaiHong Textile Co., Ltd

55,7 %

A623

Hangzhou Fuen Textile Co., Ltd

55,7 %

A623

Hangzhou Jinsheng Textile Co., Ltd

55,7 %

A623

Hangzhou Shenda Textile Co., Ltd

28,2 %

A837

Hangzhou Xiaoshan Phoenix Industry Co., Ltd

55,7 %

A623

Hangzhou Zhengda Textile Co., Ltd

55,7 %

A623

Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co., Ltd

55,7 %

A623

Shaoxing County Fengyi Textile Printing & Dyeing Co., Ltd

55,7 %

A623

Shaoxing County Huaxiang Textile Co., Ltd

45,3 %

A619

Shaoxing County Pengyue Textile Co., Ltd

28,2 %

A837

Shaoxing County Qing Fang Cheng Textiles Imp. & Exp. Co., Ltd

52,5 %

A621

Xingxin Holding Group Co., Ltd

28,2 %

A837

Shaoxing Golden tree silk Printing Dyeing and Sandwashing Co., Ltd

55,7 %

A623

Shaoxing Nanchi Textile Printing-Dyeing Co., Ltd

55,7 %

A623

Shaoxing Ronghao Textiles Co., Ltd

52,5 %

A620

65 %

A622

Shaoxing Xinghui Textile Co., Ltd

55,7 %

A623

Shaoxing Yongda Textiles Co., Ltd

55,7 %

A623

Wujiang Canhua Imp. & Exp. Co., Ltd

74,8 %

A618

Zhejiang Golden Time Printing and Dyeing knitwear Co., Ltd

55,7 %

A623

Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co., Ltd

55,7 %

A623

Shaoxing Tianlong Import and Export Co., Ltd

Zhejiang Shaoxiao Printing and Dyeing Co., Ltd

55,7 %

A623

Όλες οι άλλες εταιρείες

74,8 %

A999»

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.
Βρυξέλλες, 18 Σεπτεμβρίου 2007.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
R. PEREIRA
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1088/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Σεπτεμβρίου 2007
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
21ης Δεκεμβρίου
του καθεστώτος
ιδίως το άρθρο 4

(ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της
1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής
κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και
παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) 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,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο
άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως
αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 21 Σεπτεμβρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2007.
Για την Επιτροπή
Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 756/2007 (ΕΕ L 172 της
30.6.2007, σ. 41).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισμού της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2007, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την
εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
(EUR/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας

(1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

MK
TR
XK
XS
ZZ

85,6
88,6
55,1
36,3
66,4

0707 00 05

JO
MK
TR
ZZ

151,2
29,6
136,6
105,8

0709 90 70

IL
TR
ZZ

51,9
111,0
81,5

0805 50 10

AR
UY
ZA
ZZ

65,0
83,0
73,7
73,9

0806 10 10

IL
TR
ZZ

65,2
113,5
89,4

0808 10 80

AU
CL
CN
NZ
US
ZA
ZZ

215,7
81,4
79,8
93,3
96,9
69,5
106,1

0808 20 50

CN
TR
ZA
ZZ

61,1
117,6
106,2
95,0

0809 30 10, 0809 30 90

TR
US
ZZ

158,7
194,7
176,7

0809 40 05

BA
IL
TR
ZZ

49,8
111,5
107,3
89,5

(1) Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19).
Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1089/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Σεπτεμβρίου 2007
σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγής για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια
των εφτά πρώτων ημερών του Σεπτεμβρίου 2007 στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης που
ανοίχθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 812/2007 για το χοιρινό κρέας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συμβουλίου, της 29ης
Οκτωβρίου 1975, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα
του χοιρινού κρέατος (1),
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 812/2007 της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2007, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης της δασμολογικής ποσόστωσης για την εισαγωγή χοιρινού κρέατος από τις
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 812/2007 άνοιξε δασμολογικές
ποσοστώσεις για την εισαγωγή προϊόντων που εμπίπτουν
στον τομέα του βοδινού κρέατος.

(2)

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν
κατά τη διάρκεια των εφτά πρώτων ημερών του Σεπτεμβρίου
2007 για την υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου μέχρι τις
31 Δεκεμβρίου 2007 αφορούν ποσότητες μικρότερες των
διαθεσίμων. Θα πρέπει συνεπώς να προσδιοριστούν οι ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις και να προστεθούν στην ποσότητα που έχει καθοριστεί για την επόμενη
δασμολογική υποπερίοδο,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι ποσότητες για τις οποίες δεν υπεβλήθησαν αιτήσεις χορήγησης
πιστοποιητικών εισαγωγής στο πλαίσιο της ποσόστωσης που φέρει
τον αύξοντα αριθ. 09.4170 δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
812/2007, οι οποίες πρόκειται να προστεθούν στην υποπερίοδο
από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 31 Μαρτίου 2008, ανέρχονται
σε 1 516 625 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 21 Σεπτεμβρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2007.
Για την Επιτροπή
Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της
25.11.2005, σ. 2).
(2) ΕΕ L 182 της 12.7.2007, σ. 7.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1090/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Σεπτεμβρίου 2007
όσον αφορά την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια
της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου 2007 στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που
ανοίχθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 979/2007 για το χοιρινό κρέας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συμβουλίου, της 29ης
Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του
χοιρείου κρέατος (1),
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 979/2007 της Επιτροπής, της 21ης
Αυγούστου 2007, σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης
μιας εισαγωγικής δασμολογικής ποσόστωσης για χοιρινό κρέας
καταγωγής Καναδά (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 979/2007 ανοίχθηκαν δασμολογικές ποσοστώσεις για την εισαγωγή χοιρινού κρέατος.

(2)

Οι αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγής που
υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του

Σεπτεμβρίου 2007 για την υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007 αφορούν ποσότητες
μικρότερες από τις διαθέσιμες. Ως εκ τούτου, πρέπει να
προσδιοριστούν οι ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις, οι οποίες εν συνεχεία πρέπει να προστεθούν
στην ποσότητα που καθορίζεται για την επόμενη υποπερίοδο
ποσόστωσης,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις χορήγησης
πιστοποιητικών εισαγωγής που υπάγονται στην ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.4204 βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 979/2007
και οι οποίες πρέπει να προστεθούν στην υποπερίοδο από την 1η
Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2008, ανέρχονται σε 2 312 000
χιλιόγραμμα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 21 Σεπτεμβρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2007.
Για την Επιτροπή
Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της
25.11.2005, σ. 2).
(2) ΕΕ L 217 της 22.8.2007, σ. 12.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1091/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Σεπτεμβρίου 2007
για τη χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγής σχετικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τις εφτά
πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου 2007 στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν με
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2007 για το χοιρινό κρέας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συμβουλίου, της 29ης
Οκτωβρίου 1975, σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς στον
τομέα του χοιρινού κρέατος (1),
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης
Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων διαχείρισης
των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων
των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2007 της Επιτροπής, της 10ης Ιουλίου 2007, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα του χοιρινού κρέατος (3), και
ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 6,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 806/2007 άνοιξε δασμολογικές
ποσοστώσεις για την εισαγωγή προϊόντων που εμπίπτουν
στον τομέα του χοιρινού κρέατος.

(2)

Οι ποσότητες που ζητούνται με τις αιτήσεις χορήγησης
πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια των εφτά πρώτων ημερών του Σεπτεμβρίου 2007 για
την υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007 είναι λιγότερες από τις ζητούμενες ποσότητες.
Πρέπει συνεπώς να καθοριστούν οι ποσότητες για τις οποίες
δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις και να προστεθούν στην ποσότητα
που έχει καθοριστεί για την επόμενη δασμολογική υποπερίοδο,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις χορήγησης
πιστοποιητικών εισαγωγής δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
806/2007, οι οποίες πρόκειται να προστεθούν στην υποπερίοδο
από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2008, προβλέπονται
στο παράρτημα.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 21 Σεπτεμβρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2007.
Για την Επιτροπή
Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της
25.11.2005, σ. 2).
2
( ) ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 289/2007 (ΕΕ L 78 της 17.3.2007,
σ. 17).
(3) ΕΕ L 181 της 11.7.2007, σ. 3.

EL

L 246/12

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

21.9.2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(1)

Αριθμός ομάδας

Αύξων αριθμός

Συντελεστής κατανομής των αιτήσεων
χορήγησης πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν για την υποπερίοδο από την
1.10.2007-31.12.2007
(σε %)

G2

09.4038

(2)

8 521 375

G3

09.4039

(2)

1 851 000

G4

09.4071

(1)

1 501 000

G5

09.4072

(1)

3 080 500

G6

09.4073

(1)

7 533 500

G7

09.4074

(2)

2 386 956

Άνευ αντικειμένου: στην Επιτροπή δεν υπεβλήθη καμία αίτηση για πιστοποιητικό.
(2) Άνευ αντικειμένου: οι ζητούμενες ποσότητες είναι λιγότερες από τις διαθέσιμες.

Αιτήσεις που δεν ζητήθηκαν και πρόκειται να
προστεθούν στην υποπερίοδο από την
1.1.2008-31.3.2008
(σε kg)
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1092/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Σεπτεμβρίου 2007
σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων
που ανοίχτηκαν για την υποπερίοδο του Σεπτεμβρίου του 2007 με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2021/2006
αριθ. 2021/2006, η τρίτη υποπερίοδος είναι ο μήνας
Σεπτέμβριος.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(3)

Από την κοινοποίηση που διαβιβάστηκε σύμφωνα με το
άρθρο 17 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
2021/2006 προκύπτει ότι για την ποσόστωση με τον αύξοντα αριθμό 09.4187, οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τις
πρώτες πέντε εργάσιμες ημέρες του Σεπτεμβρίου του 2007,
σύμφωνα με το άρθρο 13 πρώτο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού, αφορούν ποσότητα που εκφράζεται ως ισοδύναμο
αποφλοιωμένου ρυζιού η οποία υπερβαίνει τη διαθέσιμη
ποσότητα. Ως εκ τούτου, πρέπει να προσδιορισθεί σε ποιο
βαθμό μπορούν να εκδοθούν τα πιστοποιητικά εισαγωγής, με
τον καθορισμό συντελεστή κατανομής που πρέπει να εφαρμόζεται στις αιτούμενες ποσότητες για τη σχετική ποσόστωση.

(4)

Εξάλλου, από την κοινοποίηση που αναφέρεται ανωτέρω
προκύπτει ότι για τις ποσοστώσεις με τους αύξοντες αριθμούς 09.4189 — 09.4190, οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν
κατά τις πρώτες πέντε εργάσιμες ημέρες του Σεπτεμβρίου
του 2007, σύμφωνα με άρθρο 13 πρώτο εδάφιο του εν
λόγω κανονισμού, αφορούν ποσότητα που εκφράζεται ως
ισοδύναμο αποφλοιωμένου ρυζιού μικρότερη από τη διαθέσιμη ποσότητα.

(5)

Συνεπώς, πρέπει να καθορισθούν οι συνολικές διαθέσιμες
ποσότητες για την επόμενη υποπερίοδο ποσόστωσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 2021/2006,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1785/2003 του Συμβουλίου, της 29ης
Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση αγοράς του
ρυζιού (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης
Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο
διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών
προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα
πιστοποιητικών εισαγωγής (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2021/2006 της Επιτροπής, της 22ας
Δεκεμβρίου 2006, όσον αφορά το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των ποσοστώσεων κατά την εισαγωγή ρυζιού καταγωγής
κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ)
και υπερπόντιων χωρών και εδαφών (ΥΧΕ) (3), και ιδίως το άρθρο
15 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2021/2006 ανοίχθηκε γενική
ετήσια δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής 160 000 τόνων
ρυζιού, εκφραζόμενη σε ισοδύναμο αποφλοιωμένου ρυζιού,
εκ των οποίων 125 000 τόνοι καταγωγής κρατών ΑΚΕ
(αύξων αριθμός 09.4187), 25 000 τόνοι καταγωγής Ολλανδικών Αντιλλών και Αρούμπας (αύξων αριθμός 09.4189)
και 10 000 τόνοι καταγωγής των λιγότερο ανεπτυγμένων
ΥΧΕ (αύξων αριθμός 09.4190), και ετήσια δασμολογική
ποσόστωση 20 000 τόνων θραυσμάτων ρυζιού καταγωγής
κρατών ΑΚΕ (αύξων αριθμός 09.4188).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Για τις αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού στο πλαίσιο
της ποσόστωσης με τον αύξοντα αριθμό 09.4187 που αναφέρονται
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2021/2006, οι οποίες υποβλήθηκαν
κατά τις πρώτες πέντε εργάσιμες ημέρες του Σεπτεμβρίου του
2007, εκδίδονται πιστοποιητικά εισαγωγής για τις αιτούμενες ποσότητες στις οποίες εφαρμόζονται συντελεστές κατανομής που καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Για τις ποσοστώσεις αυτές που προβλέπονται στα στοιχεία α)
και β) του άρθρου 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ)

(1) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 96. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 797/2006 (ΕΕ L 144 της 31.5.2006, σ. 1).
(2) ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 289/2007 (ΕΕ L 78 της 17.3.2007, σ. 17).
(3) ΕΕ L 384 της 29.12.2006, σ. 61.

2.
Οι συνολικές διαθέσιμες ποσότητες στο πλαίσιο των ποσοστώσεων με τους αύξοντες αριθμούς 09.4187 — 09.4188 —
09.4189 — 09.4190 που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 2021/2006, για την επόμενη υποπερίοδο ποσόστωσης, καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
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Άρθρο 2

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

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2007.
Για την Επιτροπή
Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

21.9.2007

21.9.2007
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ποσότητες που κατανέμονται στο πλαίσιο της υποπεριόδου του μηνός Σεπτεμβρίου του 2007 και διαθέσιμες
ποσότητες για την επόμενη υποπερίοδο κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2021/2006
Διαθέσιμες ποσότητες για
την υποπερίοδο του μηνός
Οκτωβρίου του 2007
(σε kg)

Αύξων αριθμός

Συντελεστής κατανομής
για την υποπερίοδο
Σεπτεμβρίου του 2007

09.4187

22,998530 %

09.4188

— (3)

348 241

α) Ολλανδικές Αντίλλες και Αρούμπα:

09.4189

— (2)

6 133 001

β) Λιγότερο ανεπτυγμένες ΥΧΕ:

09.4190

— (1)

10 000 000

Καταγωγή/προϊόν

ΑΚΕ [άρθρα 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 2021/2006]

0

— κωδικοί ΣΟ 1006 10 21 έως 1006 10 98,
1006 20 και 1006 30
ΑΚΕ [άρθρα 4 και 5 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 2021/2006]
— κωδικός ΣΟ 1006 40 00
ΥΧΕ [άρθρο 8 και άρθρο 9 παράγραφος 1
στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 2021/2006]
— κωδικός ΣΟ 1006

(1) Δεν υπάρχει συντελεστής κατανομής για την εν λόγω υποπερίοδο: δεν διαβιβάστηκαν αιτήσεις πιστοποιητικών στην Επιτροπή.
(2) Οι αιτήσεις καλύπτουν ποσότητες μικρότερες από ή ίσες με τις διαθέσιμες ποσότητες: συνεπώς όλες οι αιτήσεις είναι δεκτές.
(3) Δεν υπάρχει διαθέσιμη ποσότητα για την εν λόγω υποπερίοδο.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1093/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Σεπτεμβρίου 2007
για τον καθορισμό του συντελεστή κατανομής ο οποίος πρέπει να εφαρμόζεται στις αιτήσεις
πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβάλλονται στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής
που ανοίχθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 964/2007 για το ρύζι καταγωγής των λιγότερο
αναπτυγμένων χωρών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1785/2003 του Συμβουλίου της 29ης
Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την κοινή οργάνωση αγοράς του
ρυζιού (1),
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής της 31ης
Αυγούστου 2006 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο
διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών
προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα
πιστοποιητικών εισαγωγής (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 964/2007 της Επιτροπής (3)
ανοίχθηκε για την περίοδο 2007/2008 ετήσια δασμολογική
ποσόστωση εισαγωγής 5 821 τόνων ρυζιού του κωδικού ΣΟ
1006 εκφραζόμενη σε ισοδύναμο αποφλοιωμένου ρυζιού
και καταγωγής των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών (αύξων
αριθμός 09.4177).
Από την κοινοποίηση που διαβιβάστηκε σύμφωνα με το
άρθρο 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

964/2007, προκύπτει ότι οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν
κατά τις εφτά πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου 2007, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού αφορούν ποσότητες οι οποίες υπερβαίνουν τις διαθέσιμες ποσότητες. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να προσδιοριστεί σε ποιο βαθμό μπορούν να εκδοθούν πιστοποιητικά εισαγωγής με τον καθορισμό συντελεστή κατανομής
που πρέπει να εφαρμόζεται στις αιτούμενες ποσότητες·
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού καταγωγής των
λιγότερο αναπτυγμένων χωρών, που αναφέρονται στο παράρτημα I
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 980/2005, στο πλαίσιο της ποσόστωσης
για την περίοδο εμπορίας 2007/2008 που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 964/2007, οι οποίες υποβλήθηκαν κατά τις εφτά
πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου 2007 εκδίδονται πιστοποιητικά για
τις αιτούμενες ποσότητες στις οποίες εφαρμόζεται συντελεστής
κατανομής 21,066830 %.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής
του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2007.
Για την Επιτροπή
Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 96. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 797/2006 (ΕΕ L 144 της
31.5.2006, σ. 1).
(2) ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 289/2007 (ΕΕ L 78 της 17.3.2007, σ. 17).
(3) ΕΕ L 213 της 15.8.2007, σ. 26.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1094/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Σεπτεμβρίου 2007
για καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών κατά την εισαγωγή στους τομείς του κρέατος πουλερικών
και των αυγών καθώς και της αυγοαλβουμίνης και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1484/95
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

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

(3)

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

(4)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75 του Συμβουλίου, της 29ης
Οκτωβρίου 1975, για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα
των αυγών (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 του Συμβουλίου, της 29ης
Οκτωβρίου 1975, για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα
του κρέατος πουλερικών (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2783/75 του Συμβουλίου, της 29ης
Οκτωβρίου 1975, όσον αφορά το κοινό καθεστώς συναλλαγών για
την αυγοαλβουμίνη και την λακταλβουμίνη (3), και ιδίως το
άρθρο 3 παράγραφος 4,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1484/95 της Επιτροπής (4), καθόρισε τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος σχετικά με
την εφαρμογή των αντιπροσωπευτικών τιμών στους τομείς
του κρέατος πουλερικών και των αυγών καθώς και της
αυγοαλβουμίνης.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95 αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής
του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2007.
Για την Επιτροπή
Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 49. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 679/2006 (ΕΕ L 119 της
4.5.2006, σ. 1).
(2) ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 77. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 679/2006.
(3) ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 104. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2916/95 της Επιτροπής (ΕΕ
L 305 της 19.12.1995, σ. 49).
(4) ΕΕ L 145 της 29.6.1995, σ. 47. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2007 (ΕΕ L 186 της
18.7.2007, σ. 17).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισμού της Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2007, για καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών στους
τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών, καθώς και της αυγοαλβουμίνης και για την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Αντιπροσωπευτική τιμή
(EUR/100 kg)

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

Προέλευση (1)

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

0207 12 10

Σφάγια από κοτόπουλα, που ονομάζονται “κοτόπουλα 70 %”, κατεψυγμένα

112,5

0

01

99,8

0

02

Σφάγια από κοτόπουλα, που ονομάζονται “κοτόπουλα 65 %”, κατεψυγμένα

116,4

1

01

102,8

5

02

143,2

0

03

214,0

26

01

246,4

16

02

347,6

0

03

105,4

11

01

149,0

0

03

Τεμάχια χωρίς κόκαλα από γαλοπούλες, κατεψυγμένα

307,3

0

01

353,0

0

03

Παρασκευάσματα άψητα από πετεινούς ή κότες

231,3

17

01

124,5

63

02

0207 12 90

0207 14 10

0207 14 60

0207 27 10

1602 32 11

Τεμάχια χωρίς κόκαλα από κατεψυγμένους πετεινούς ή κότες

Μηροί από κοτόπουλα, κατεψυγμένοι

(1) Προέλευση εισαγωγών:
01 Βραζιλία
02 Αργεντινή
03 Χιλή.»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1095/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Σεπτεμβρίου 2007
που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 για τη θέσπιση περαιτέρω λεπτομερών κανόνων
εφαρμογής της τρίτης φάσης του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2
της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2229/2004 για τη θέσπιση
περαιτέρω λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της τέταρτης φάσης του προγράμματος εργασίας που
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Αρκετές ουσίες στην τρίτη και τέταρτη φάση εξακολουθούν
να βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης. Προκύπτει ότι
είναι αναγκαίο να επιταχυνθεί η διαδικασία της εξέτασης.
Ανάλογα με το αν μια ουσία εξετάζεται ήδη από ομοτίμους
ή όχι, για ορισμένες πτυχές της διαδικασίας, πρέπει να εφαρμόζονται διαφορετικές διατάξεις.

(4)

Προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία της εξέτασης, η
ροή εργασίας της εξέτασης από ομοτίμους και η σχέση
μεταξύ κοινοποιούντων, κρατών μελών και Ευρωπαϊκής
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) και της
Επιτροπής καθώς και οι υποχρεώσεις κάθε μέρους για την
υλοποίηση του προγράμματος πρέπει να προσαρμοστούν
χωρίς να επιδεινωθεί το επίπεδο ασφάλειας για την υγεία
και το περιβάλλον.

(5)

Οι πόροι της ΕΑΑΤ πρέπει να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά. Όπου υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η οικεία δραστική ουσία πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο
5 παράγραφος 1 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και ιδιαίτερα ότι
δεν έχει καμία βλαβερή συνέπεια στην υγεία των ανθρώπων ή
των ζώων ή στα υπόγεια ύδατα ή απαράδεκτη επίδραση στο
περιβάλλον, τότε η ουσία αυτή πρέπει να καταχωριστεί στο
παράρτημα Ι της εν λόγω οδηγίας. Τέτοιες σαφείς περιπτώσεις δεν απαιτούν λεπτομερή επιστημονική γνωμοδότηση
από την ΕΑΑΤ πριν από την καταχώριση της ουσίας στο
παράρτημα Ι. Η ΕΑΑΤ πρέπει, επομένως να γνωμοδοτήσει
για τις ουσίες αυτές αργότερα, ιδιαίτερα για να εξασφαλιστεί
μια εναρμονισμένη προσέγγιση όταν τα κράτη μέλη εφαρμόζουν ενιαίες αρχές κατά την αξιολόγηση των αδειών. Αντίθετα, όπου υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι μια δραστική
ουσία έχει βλαβερές συνέπειες, η Επιτροπή δεν απαιτείται
να επιβεβαιώσει αυτή τη σαφή κατάσταση, επομένως, πρέπει
να έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει να μην καταχωριστεί η
ουσία, χωρίς να συμβουλευτεί την ΕΑΑΤ.

(6)

Η ΕΑΑΤ πρέπει να επικεντρώνεται σε περιπτώσεις όπου
χρειάζεται να διαλυθούν οι εναπομείνασες αμφιβολίες πριν
να ληφθεί η απόφαση για την καταχώριση της οικείας δραστικής ουσίας.

(7)

Για την περαιτέρω επιτάχυνση των διαδικασιών, πρέπει να
είναι δυνατόν να χορηγείται μεγαλύτερη περίοδος απόσυρσης στις περιπτώσεις όπου εξακολουθούν να υπάρχουν
αμφιβολίες και οι κοινοποιούντες συμφωνούν να μην υποστηρίξουν πλέον την καταχώριση της δραστικής ουσίας. Η
διαδικασία αυτή πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η ουσία έχει
βλαβερές συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή
στα υπόγεια ύδατα ή απαράδεκτη επίδραση στο περιβάλλον.

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991,
σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ, η Επιτροπή θα αρχίσει πρόγραμμα εργασίας
για τη σταδιακή εξέταση των δραστικών ουσιών στην αγορά,
δύο έτη μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της οδηγίας. Το
πρόγραμμα αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη.

(2)

Η δεύτερη και η τρίτη φάση του προγράμματος εργασίας
ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 451/2000 της Επιτροπής, της 28ης Φεβρουαρίου 2000, για καθορισμό των
λεπτομερειών εφαρμογής της δεύτερης και τρίτης φάσης του
προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2) και
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 της Επιτροπής, της
14ης Αυγούστου 2002, για τη θέσπιση περαιτέρω λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της τρίτης φάσης του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 451/2000 (3).
Η τέταρτη φάση του προγράμματος εργασίας ορίζεται στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2229/2004 της Επιτροπής, της 3ης
Δεκεμβρίου 2004, για τη θέσπιση περαιτέρω λεπτομερών
κανόνων εφαρμογής της τέταρτης φάσης του προγράμματος
εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (4).

(1) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
με την οδηγία 2007/52/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 214 της 17.8.2007,
σ. 3).
(2) ΕΕ L 55 της 29.2.2000, σ. 25. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1044/2003 (ΕΕ L 151 της
19.6.2003, σ. 32).
(3) ΕΕ L 224 της 21.8.2002, σ. 23. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1744/2004 (ΕΕ L 311 της
8.10.2004, σ. 23).
(4) ΕΕ L 379 της 24.12.2004, σ. 13. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 647/2007 (ΕΕ L 151 της 13.6.2007, σ. 26).
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(8)

Πρέπει να καθοριστούν κριτήρια προκειμένου να προσδιοριστούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι είτε μια ουσία δεν έχει βλαβερές συνέπειες είτε,
αντίθετα, έχει βλαβερές συνέπειες.

(9)

Για να εξασφαλιστεί ότι τηρούνται οι προθεσμίες για την
αξιολόγηση και ότι όλοι οι κοινοποιούντες αντιμετωπίζονται
με τον ίδιο τρόπο, η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι οι
κοινοποιούντες δεν μπορούν να υποβάλουν νέες μελέτες
ύστερα από ένα συγκεκριμένο στάδιο της αξιολόγησης, με
την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμένων εξαιρέσεων. Αυτή η
γενική αρχή πρέπει να διατηρηθεί, ωστόσο, είναι σκόπιμο να
διευκρινιστεί πότε οι κοινοποιούντες μπορούν να υποβάλουν
νέα στοιχεία εκτός από μελέτες.

(10)

Συνεπώς, πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως ο κανονισμός
(ΕΚ) αριθ. 1490/2002 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
2229/2004.

(11)

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

21.9.2007

Συγκεντρώνει τις παρατηρήσεις που παραλαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρατηρήσεων από την ΕΑΑΤ και τις διαβιβάζει
στην Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινοποιούντες.

3.
Κατόπιν ειδικού αιτήματος, η ΕΑΑΤ θέτει στη διάθεση ή
διατηρεί διαθέσιμα προς ενημέρωση οποιουδήποτε:

α) το σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης, εκτός από τα στοιχεία
που έχουν χαρακτηριστεί εμπιστευτικά σύμφωνα με το άρθρο
14 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ·

β) τον κατάλογο τυχόν δεδομένων που απαιτούνται προκειμένου να εξεταστεί η ενδεχόμενη καταχώριση της δραστικής
ουσίας στο παράρτημα Ι της εν λόγω οδηγίας όπως οριστικοποιήθηκε από την ΕΑΑΤ, εφόσον οριστικοποιήθηκε ένας
τέτοιος κατάλογος.

Άρθρο 11α
Εξέταση του σχεδίου της έκθεσης αξιολόγησης
Η Επιτροπή εξετάζει πάραυτα το σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης και τη σύσταση του κράτους μέλους-εισηγητή καθώς
και τις παρατηρήσεις που έλαβε από άλλα κράτη μέλη, την
ΕΑΑΤ και τους κοινοποιούντες σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2.

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1490/2002
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 τροποποιείται ως εξής:

1) Τα άρθρα 11 και 12 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 11
Παραλαβή και πρόσβαση στο σχέδιο της έκθεσης
αξιολόγησης
1.
Αφού παραλάβει τον ενημερωμένο συνοπτικό φάκελο και
το σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 10
παράγραφος 1, η ΕΑΑΤ, εντός 30 ημερών, επιβεβαιώνει στο
κράτος μέλος-εισηγητή ότι έχει παραλάβει την έκθεση.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης δεν πληροί σαφώς τις απαιτήσεις όσον αφορά τη συνιστώμενη από την Επιτροπή μορφή, η Επιτροπή συμφωνεί με την
ΕΑΑΤ και το κράτος μέλος-εισηγητή να οριστεί μια προθεσμία
για να υποβληθεί εκ νέου τροποποιημένη έκθεση. Η προθεσμία
αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δύο μήνες.

2.
Η ΕΑΑΤ διαβιβάζει αμελλητί το σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης στην Επιτροπή, στα άλλα κράτη μέλη και στους κοινοποιούντες ορίζοντας προθεσμία που δεν ξεπερνά τους δύο
μήνες για την υποβολή παρατηρήσεων από τα κράτη μέλη και
τους κοινοποιούντες.

Άρθρο 11β
Δραστικές ουσίες για τις οποίες υπάρχουν σαφείς ενδείξεις
ότι δεν έχουν βλαβερές συνέπειες
Αν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι μπορεί να αναμένεται ότι μια
δραστική ουσία δεν έχει βλαβερές συνέπειες στην υγεία των
ανθρώπων ή των ζώων ή στα υπόγεια ύδατα ή απαράδεκτη
επίδραση στο περιβάλλον όπως ορίζεται στο παράρτημα V,
εφαρμόζεται το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) και παράγραφος 2 στοιχείο α).

Άρθρο 11γ
Διαβούλευση της ΕΑΑΤ
1.
Όταν δεν εφαρμόζεται το άρθρο 11β, η Επιτροπή μπορεί,
ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, να ζητήσει
από την ΕΑΑΤ να διενεργήσει εξέταση από ομοτίμους όλου του
σχεδίου της έκθεσης αξιολόγησης ή να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα σημεία, περιλαμβάνοντας τα σημεία που σχετίζονται με
τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα VI. Η ΕΑΑΤ διοργανώνει διαβούλευση των εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών,
συμπεριλαμβανομένου του κράτους μέλους-εισηγητή.

Όταν η Επιτροπή ζητά από την ΕΑΑΤ να διενεργήσει πλήρη
εξέταση από ομοτίμους, η ΕΑΑΤ γνωμοδοτεί το αργότερο έξι
μήνες μετά το αίτημα. Όταν η Επιτροπή δεν ζητά πλήρη εξέταση
από ομοτίμους, αλλά μόνο να γνωμοδοτήσει για συγκεκριμένα
σημεία, η περίοδος μειώνεται σε τρεις μήνες. Η γνωμοδότηση θα
υποβληθεί το αργότερο στις 30 Σεπτεμβρίου 2008.
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2.
Αν, κατά την εξέταση από ομοτίμους, δεν υπάρχουν
σαφείς ενδείξεις ότι μια δραστική ουσία αναμένεται να έχει
επιβλαβείς συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή
στα υπόγεια ύδατα όπως αναφέρεται στο παράρτημα VI, η
ΕΑΑΤ ενημερώνει την Επιτροπή.

L 246/21

ουσίας στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ εντός δύο
μηνών από την παραλαβή του σχεδίου της έκθεσης αξιολόγησης
όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.

Άρθρο 11στ
Η Επιτροπή μπορεί να λάβει απόφαση όπως αναφέρεται στο
άρθρο 11στ.

3.
Η Επιτροπή και η ΕΑΑΤ, κατόπιν συμφωνίας, ορίζουν ένα
χρονοδιάγραμμα για τη διατύπωση των γνωμοδοτήσεων, έτσι
ώστε να διευκολυνθεί ο προγραμματισμός των εργασιών. Η Επιτροπή και η ΕΑΑΤ συμφωνούν όσον αφορά τη μορφή με την
οποία υποβάλλεται η γνωμοδότηση της ΕΑΑΤ.

Άρθρο 11δ
Υποβολή συμπληρωματικών πληροφοριών μετά την
υποβολή του σχεδίου της έκθεσης αξιολόγησης στην ΕΑΑΤ
1.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ, δεν γίνεται δεκτή η υποβολή νέων μελετών.

2.
Όταν η ΕΑΑΤ θεωρεί ότι είναι αναγκαίο ο κοινοποιών να
υποβάλει συμπληρωματικά στοιχεία για να συμμορφωθεί με το
αίτημα της Επιτροπής βάσει του άρθρου 11γ, το κράτος μέλοςεισηγητής ζητά τα στοιχεία αυτά. Τα αιτήματα υποβάλλονται
ρητά και γραπτά και ορίζεται προθεσμία ενός μήνα για την
υποβολή. Δεν αφορούν την υποβολή νέων μελετών. Το κράτος
μέλος-εισηγητής ενημερώνει την Επιτροπή και την Αρχή για
κάθε τέτοιο αίτημα γραπτώς.

Το κράτος μέλος-εισηγητής, εντός ενός μήνα από την παραλαβή
τους, αξιολογεί τα στοιχεία που έλαβε και αποστέλλει το πόρισμα της εξέτασης στην ΕΑΑΤ.

3.
Τα στοιχεία που υποβάλλει ο κοινοποιών αλλά δεν έχουν
ζητηθεί ή δεν υποβλήθηκαν πριν από τη λήξη της προθεσμίας
που αναφέρεται στην παράγραφο 2, δεν λαμβάνονται υπόψη,
εκτός αν αυτές οι πληροφορίες έχουν υποβληθεί σύμφωνα με το
άρθρο 7 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

Όταν το κράτος μέλος-εισηγητής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή το πρώτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, αρνείται να
λάβει υπόψη μελέτες ή στοιχεία που έλαβε από τον κοινοποιούντα, ενημερώνει την Επιτροπή και την ΕΑΑΤ και αναφέρει τους
λόγους της άρνησης.

Δραστική ουσία για την οποία υπάρχουν σαφείς ενδείξεις
ότι προκαλεί βλαβερές συνέπειες
Αν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να
αναμένεται ότι η δραστική ουσία έχει βλαβερές συνέπειες στην
υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή στα υπόγεια ύδατα όπως
ορίζεται στο παράρτημα VI, η Επιτροπή αποφασίζει να μην
καταχωριστεί η δραστική ουσία στο παράρτημα I της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο
α) και παράγραφος 2 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 12
Υποβολή σχεδίου οδηγίας ή σχεδίου απόφασης
1.
Η Επιτροπή υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο έκθεσης εξέτασης, το αργότερο έξι μήνες μετά:

α) την παραλαβή του σχεδίου της έκθεσης αξιολόγησης όταν
εφαρμόζεται το άρθρο 11β ή το άρθρο 11στ·

β) την παραλαβή της γνωμοδότησης της ΕΑΑΤ όταν εφαρμόζεται το άρθρο 11γ·

γ) την παραλαβή γραπτής απόσυρσης της υποστήριξης του
κοινοποιούντος όταν εφαρμόζεται το άρθρο 11ε.

2.
Μαζί με το σχέδιο της έκθεσης εξέτασης, η Επιτροπή
υποβάλλει στην επιτροπή:

α) σχέδιο οδηγίας για την καταχώριση της δραστικής ουσίας
στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, καθορίζοντας
ενδεχομένως τους όρους, συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας, για την εν λόγω καταχώριση· ή

β) σχέδιο απόφασης που απευθύνεται στα κράτη μέλη για την
ανάκληση αδειών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν τη δραστική ουσία, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο του
άρθρου 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, βάσει
της οποίας η εν λόγω δραστική ουσία δεν περιλαμβάνεται
στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, αναφέροντας
τους λόγους της μη καταχώρισης.

Άρθρο 11ε
Απόσυρση της υποστήριξης του κοινοποιούντα
Όταν δεν εφαρμόζεται το άρθρο 11β, ο κοινοποιών μπορεί να
αποσύρει την υποστήριξή του για την καταχώριση της δραστικής

Η οδηγία ή η απόφαση θεσπίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ.
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3.
Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο β) της παραγράφου 2, η
προθεσμία για να ανακαλέσουν τα κράτη μέλη τις άδειες είναι
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 στην περίπτωση που αναφέρεται
στο στοιχείο γ) της παραγράφου 1, εκτός αν η Επιτροπή έχει
καταλήξει ότι η ουσία πληροί τα κριτήρια του παραρτήματος
VI, κατά περίπτωση κατόπιν διαβούλευσης με την ΕΑΑΤ.

21.9.2007

Συγκεντρώνει τις παρατηρήσεις που παραλαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρατηρήσεων από την ΕΑΑΤ και τις διαβιβάζει
στην Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινοποιούντες.

3.
Κατόπιν ειδικού αιτήματος, η ΕΑΑΤ θέτει στη διάθεση ή
διατηρεί διαθέσιμα προς ενημέρωση οποιουδήποτε:

Άρθρο 12α
Γνωμοδότηση της ΕΑΑΤ
Όταν μια δραστική ουσία περιέχεται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ σύμφωνα με το άρθρο 11β του παρόντος
κανονισμού, η Επιτροπή ζητά από την ΕΑΑΤ να γνωμοδοτήσει
για το σχέδιο της έκθεσης εξέτασης το αργότερο έως τις 31
Δεκεμβρίου 2010. Τα κράτη μέλη και οι κοινοποιούντες συνεργάζονται με την ΕΑΑΤ και την Επιτροπή.
Προκειμένου να διευκολυνθεί ο προγραμματισμός των εργασιών,
η Επιτροπή και η ΕΑΑΤ κατόπιν συμφωνίας ορίζουν ένα χρονοδιάγραμμα για τη γνωμοδότηση της ΕΑΑΤ σχετικά με το
σχέδιο της έκθεσης εξέτασης και τη μορφή της διατύπωσής της.»

α) το σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης, εκτός από τα στοιχεία
που έχουν χαρακτηριστεί εμπιστευτικά σύμφωνα με το άρθρο
14 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ·

β) τον κατάλογο τυχόν δεδομένων που απαιτούνται προκειμένου να εξεταστεί η ενδεχόμενη καταχώριση της δραστικής
ουσίας στο παράρτημα Ι της εν λόγω οδηγίας όπως οριστικοποιήθηκαν από την ΕΑΑΤ όπου οριστικοποιήθηκε ένας
τέτοιος κατάλογος.

Άρθρο 24a
Εξέταση του σχεδίου της έκθεσης αξιολόγησης

2) Τα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.

Η Επιτροπή εξετάζει πάραυτα το σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης και τη σύσταση του κράτους μέλους-εισηγητή καθώς
και τις παρατηρήσεις που έλαβε από άλλα κράτη μέλη, την
ΕΑΑΤ και τους κοινοποιούντες σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2.

Άρθρο 2
Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2229/2004
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2229/2004 τροποποιείται ως εξής:
1) Τα άρθρα 24 και 25 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 24
Παραλαβή και πρόσβαση στο σχέδιο της έκθεσης
αξιολόγησης
1.
Αφού παραλάβει τον ενημερωμένο συνοπτικό φάκελο και
το σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο
21 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 22 παράγραφος 1, η ΕΑΑΤ,
εντός 30 ημερών επιβεβαιώνει τη λήψη της έκθεσης στο κράτος
μέλος-εισηγητή.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το σχέδιο έκθεσης σχετικά με
την αξιολόγηση δεν πληροί σαφώς τις απαιτήσεις όσον αφορά
τη συνιστώμενη από την Επιτροπή μορφή, η Επιτροπή συμφωνεί
με την ΕΑΑΤ και το κράτος μέλος-εισηγητή να οριστεί μια
προθεσμία για να υποβληθεί εκ νέου τροποποιημένη έκθεση.
Η προθεσμία αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δύο μήνες.
2.
Η ΕΑΑΤ διαβιβάζει αμελλητί το σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης στην Επιτροπή, στα άλλα κράτη μέλη και στους κοινοποιούντες ορίζοντας προθεσμία που δεν ξεπερνά τους δύο
μήνες για την υποβολή παρατηρήσεων από τα κράτη μέλη και
τους κοινοποιούντες.

Άρθρο 24β
Δραστικές ουσίες για τις οποίες υπάρχουν σαφείς ενδείξεις
ότι δεν έχουν βλαβερές συνέπειες
Αν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να
αναμένεται ότι μια δραστική ουσία δεν έχει βλαβερές συνέπειες
στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή στα υπόγεια ύδατα ή
απαράδεκτη επίδραση στο περιβάλλον όπως ορίζεται στο παράρτημα VI, εφαρμόζεται το άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο α)
και παράγραφος 2 στοιχείο α).

Άρθρο 24γ
Διαβούλευση της ΕΑΑΤ
1.
Όταν δεν εφαρμόζεται το άρθρο 24β, η Επιτροπή μπορεί,
ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, να ζητήσει
από την ΕΑΑΤ να διενεργήσει εξέταση από ομοτίμους όλου του
σχεδίου της έκθεσης αξιολόγησης ή να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα σημεία, περιλαμβάνοντας σημεία που σχετίζονται με τα
κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα VII. Η ΕΑΑΤ διοργανώνει διαβούλευση των εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών,
συμπεριλαμβανομένου του κράτους μέλους εισηγητή.

Όταν η Επιτροπή ζητά από την ΕΑΑΤ να διενεργήσει πλήρη
εξέταση από ομοτίμους, η ΕΑΑΤ γνωμοδοτεί το αργότερο έξι
μήνες μετά το αίτημα. Όταν η Επιτροπή δεν ζητά πλήρη εξέταση
από ομοτίμους, αλλά μόνο γνωμοδότηση για συγκεκριμένα
σημεία, η περίοδος μειώνεται σε τρεις μήνες. Η γνωμοδότηση
θα υποβληθεί το αργότερο στις 30 Σεπτεμβρίου 2008.
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2.
Αν, κατά την εξέταση από ομοτίμους δεν υπάρχουν σαφείς
ενδείξεις ότι μια δραστική ουσία αναμένεται να έχει βλαβερές
συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή στα υπόγεια
ύδατα όπως αναφέρεται στο παράρτημα VII, η ΕΑΑΤ ενημερώνει
την Επιτροπή.
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ουσίας στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ εντός δύο
μηνών από την παραλαβή του σχεδίου της έκθεσης αξιολόγησης
όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2.

Άρθρο 24στ
Η Επιτροπή μπορεί να λάβει απόφαση όπως αναφέρεται στο
άρθρο 24στ.

3.
Η Επιτροπή και η ΕΑΑΤ, κατόπιν συμφωνίας, ορίζουν ένα
χρονοδιάγραμμα για τη διατύπωση των γνωμοδοτήσεων, έτσι
ώστε να διευκολυνθεί ο προγραμματισμός των εργασιών. Η Επιτροπή και η ΕΑΑΤ συμφωνούν όσον αφορά τη μορφή με την
οποία υποβάλλεται η γνωμοδότηση της ΕΑΑΤ.

Άρθρο 24δ
Υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων μετά την υποβολή
του σχεδίου της έκθεσης αξιολόγησης στην ΕΑΑΤ
1.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της οδηγίας, δεν γίνεται
δεκτή η υποβολή νέων μελετών.

2.
Όταν η ΕΑΑΤ θεωρεί ότι είναι αναγκαίο ο κοινοποιών να
υποβάλει συμπληρωματικά στοιχεία για να συμμορφωθεί με το
αίτημα της Επιτροπής βάσει του άρθρου 24γ, το κράτος μέλοςεισηγητής ζητά τις πληροφορίες αυτές. Τα αιτήματα υποβάλλονται ρητώς και γραπτώς, ενώ ορίζεται προθεσμία ενός μήνα για
την υποβολή. Δεν αφορούν την υποβολή νέων μελετών. Το
κράτος μέλος-εισηγητής ενημερώνει την Επιτροπή και την
ΕΑΑΤ για κάθε τέτοιο αίτημα γραπτώς.

Το κράτος μέλος-εισηγητής, εντός ενός μήνα από την παραλαβή
τους, αξιολογεί τα στοιχεία που έλαβε και αποστέλλει το πόρισμα της εξέτασης στην ΕΑΑΤ.

3.
Τα στοιχεία που υποβάλλει ο κοινοποιών, τα οποία όμως
δεν έχουν ζητηθεί ή δεν υποβλήθηκαν πριν από τη λήξη της
προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2, δεν λαμβάνονται υπόψη, εκτός αν τα στοιχεία αυτά υποβλήθηκαν σύμφωνα
με το άρθρο 7 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

Όταν το κράτος μέλος-εισηγητής, σύμφωνα με την παράγραφο
1 ή το πρώτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, αρνείται να λάβει
υπόψη μελέτες ή στοιχεία που έλαβε από τον κοινοποιούντα,
ενημερώνει την Επιτροπή και την ΕΑΑΤ και αναφέρει τους
λόγους της άρνησης.

Δραστική ουσία για την οποία υπάρχουν σαφείς ενδείξεις
ότι έχει βλαβερές συνέπειες
Αν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να
αναμένεται ότι η δραστική ουσία έχει βλαβερές συνέπειες στην
υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή στα υπόγεια ύδατα όπως
ορίζεται στο παράρτημα VII, η Επιτροπή αποφασίζει να μην
καταχωριστεί η δραστική ουσία στο παράρτημα I της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ, σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο α) και παράγραφος 2 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 25
Υποβολή σχεδίου οδηγίας ή σχεδίου απόφασης
1.
Η Επιτροπή υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο έκθεσης εξέτασης, το αργότερο έξι μήνες ύστερα από:

α) την παραλαβή του σχεδίου της έκθεσης αξιολόγησης όταν
εφαρμόζεται το άρθρο 24β ή το άρθρο 24στ·

β) την παραλαβή της γνωμοδότησης της ΕΑΑΤ όταν εφαρμόζεται το άρθρο 24γ·

γ) την παραλαβή γραπτής απόσυρσης της υποστήριξης του
κοινοποιούντος όταν εφαρμόζεται το άρθρο 24ε.

2.
Μαζί με το σχέδιο της έκθεσης εξέτασης, η Επιτροπή
υποβάλλει στην επιτροπή:

α) σχέδιο οδηγίας για την καταχώριση της δραστικής ουσίας
στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, καθορίζοντας
ενδεχομένως τους όρους, συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας για την εν λόγω καταχώριση· ή

β) σχέδιο απόφασης που απευθύνεται στα κράτη μέλη για την
ανάκληση αδειών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν τη δραστική ουσία, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο του
άρθρου 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, βάσει
της οποίας η εν λόγω δραστική ουσία δεν περιλαμβάνεται
στο παράρτημα Ι της ίδιας οδηγίας, αναφέροντας τους
λόγους της μη καταχώρισης.

Άρθρο 24ε
Απόσυρση της υποστήριξης του κοινοποιούντα
Όταν δεν εφαρμόζεται το άρθρο 24β, ο κοινοποιών μπορεί να
αποσύρει την υποστήριξή του για την καταχώριση της δραστικής

Η οδηγία ή η απόφαση θεσπίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ.
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3.
Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο β) της παραγράφου 2, η
προθεσμία εντός της οποίας τα κράτη μέλη πρέπει να ανακαλέσουν τις άδειες είναι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 στην περίπτωση που αναφέρεται στο στοιχείο γ) της παραγράφου 1, εκτός
αν η Επιτροπή έχει καταλήξει ότι η ουσία πληροί τα κριτήρια
του παραρτήματος VII, κατά περίπτωση κατόπιν διαβούλευσης
με την ΕΑΑΤ.
Άρθρο 25α
Γνωμοδότηση της ΕΑΑΤ
Όταν μια δραστική ουσία καταχωρίζεται στο παράρτημα Ι της
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ σύμφωνα με το άρθρο 24β του παρόντος
κανονισμού, η Επιτροπή ζητά από την ΕΑΑΤ να γνωμοδοτήσει
για το σχέδιο της έκθεσης εξέτασης το αργότερο έως τις 31
Δεκεμβρίου 2010. Τα κράτη μέλη και οι κοινοποιούντες συνεργάζονται με την ΕΑΑΤ και την Επιτροπή.
Προκειμένου να διευκολυνθεί ο προγραμματισμός των εργασιών,
η Επιτροπή και η ΕΑΑΤ ορίζουν, κατόπιν συμφωνίας, ένα χρονοδιάγραμμα για τη γνωμοδότηση της ΕΑΑΤ σχετικά με το
σχέδιο της έκθεσης εξέτασης και τη μορφή της διατύπωσής της.»
2) Τα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2229/2004 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 3
Μεταβατικές διατάξεις για τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1490/2002
1.
Σχετικά με τις δραστικές ουσίες για τις οποίες, κατά την
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, η ΕΑΑΤ
έχει υποβάλει τη γνωμοδότησή της στην Επιτροπή, εξακολουθεί
να ισχύει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1490/2002, όπως είχε διατυπωθεί πριν από τη τροποποίησή του από τον παρόντα κανονισμό.
2.
Σχετικά με τις δραστικές ουσίες για τις οποίες, κατά την
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, το σχέδιο
της έκθεσης αξιολόγησης του κράτους μέλους εισηγητή είχε σταλεί
στην ΕΑΑΤ, αλλά η ΕΑΑΤ δεν είχε γνωμοδοτήσει στην Επιτροπή,
κατά παρέκκλιση του άρθρου 11ε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1490/2002, εφαρμόζεται το άρθρο 12 παράγραφος 3 του εν
λόγω κανονισμού αν ικανοποιούνται και οι δύο ακόλουθοι όροι:
α) το άρθρο 11β δεν εφαρμόζεται και ισχύει μία από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
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i) η δραστική ουσία δεν αναμένεται να ικανοποιεί τα κριτήρια
του παραρτήματος VI του εν λόγω κανονισμού·
ii) αφού η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη της, η ΕΑΑΤ κατέληξε ότι
η δραστική ουσία δεν ικανοποιεί τα κριτήρια του παραρτήματος VI του εν λόγω κανονισμού· και
β) ο κοινοποιών ενημερώνει την Επιτροπή ότι αποσύρει την υποστήριξή του να καταχωριστεί η δραστική ουσία στο παράρτημα Ι
της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ εντός δύο μηνών από την έναρξη
ισχύος του εν λόγω κανονισμού.
Άρθρο 4
Μεταβατικές διατάξεις για τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 2229/2004
Σχετικά με τις δραστικές ουσίες για τις οποίες, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, το σχέδιο της
έκθεσης αξιολόγησης του κράτους μέλους-εισηγητή είχε σταλεί
στην ΕΑΑΤ, αλλά η ΕΑΑΤ δεν είχε γνωμοδοτήσει στην Επιτροπή,
κατά παρέκκλιση του άρθρου 24ε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
2229/2004, εφαρμόζεται το άρθρο 25 παράγραφος 3 του εν
λόγω κανονισμού αν ικανοποιούνται και οι δύο ακόλουθοι όροι:
α) το άρθρο 24β δεν εφαρμόζεται και ισχύει μία από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
i) η δραστική ουσία δεν αναμένεται να ικανοποιεί τα κριτήρια
του παραρτήματος VII του εν λόγω κανονισμού·
ii) αφού η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη της, η ΕΑΑΤ κατέληξε ότι
η δραστική ουσία δεν ικανοποιεί τα κριτήρια του παραρτήματος VII του εν λόγω κανονισμού· και
β) ο κοινοποιών ενημερώνει την Επιτροπή ότι αποσύρει την υποστήριξή του να καταχωριστεί η δραστική ουσία στο παράρτημα Ι
της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ εντός δύο μηνών από την έναρξη
ισχύος του εν λόγω κανονισμού.
Άρθρο 5
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.
Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2007.
Για την Επιτροπή
Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Τροποποίηση των παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1490/2002

Μετά το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 προστίθενται τα ακόλουθα παραρτήματα V και VI:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Κριτήρια για σαφείς ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάρχουν βλαβερές συνέπειες
Μια δραστική ουσία θεωρείται ότι ικανοποιεί την απαίτηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11β, ότι πρέπει να υπάρχουν σαφείς
ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να αναμένεται ότι δεν έχει βλαβερές συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή
στα υπόγεια ύδατα ή άλλη απαράδεκτη επίδραση στο περιβάλλον, αν ικανοποιούνται όλα τα κριτήρια που ορίζονται στα σημεία
1 και 2.
1. Η δραστική ουσία ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια:
α) δεν ταξινομείται ούτε προτείνεται για ταξινόμηση ως C (καρκινογόνος επίδραση) M (μεταλλαξιογόνος επίδραση) R (τοξικό
στην αναπαραγωγή) στις κατηγορίες 1, 2 ή 3 σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·
β) είτε δεν απαιτείται είτε, αν ζητηθεί, μπορεί να οριστεί η αποδεκτή ημερήσια δόση (ADI), ο αποδεκτός βαθμός έκθεσης των
χειριστών (AOEL) και η δόση αναφοράς οξείας έκθεσης (ARfD) με βάση τον πρότυπο παράγοντα αξιολόγησης 100·
γ) δεν θεωρείται ότι μπορεί να ικανοποιήσει τα κριτήρια του έμμονου οργανικού ρύπου που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*)·
δ) δεν θεωρείται ότι μπορεί να ικανοποιήσει τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (**).
2. Τουλάχιστον μία υποστηριζόμενη αντιπροσωπευτική χρήση της δραστικής ουσίας ικανοποιεί όλα τα ακόλουθα κριτήρια:
α) η έκθεση του χειριστή είναι μικρότερη ή ίση με το 75 % του AOEL σε τυποποιημένα σενάρια, που θεωρούνται σχετικά
για την προβλεπόμενη χρήση και τα οποία είναι κατάλληλα για την υποστηριζόμενη χρήση, ενώ στο πλαίσιό τους
χρησιμοποιούνται το πολύ γάντια ως ατομικός εξοπλισμός προστασίας (ΑΕΠ)·
β) η έκθεση των παρευρισκομένων και των εργαζομένων είναι μικρότερη ή ίση με το 75 % του AOEL σε τυποποιημένα
σενάρια, που θεωρούνται σχετικά για την προβλεπόμενη χρήση και τα οποία είναι κατάλληλα για την υποστηριζόμενη
χρήση και χωρίς τη χρησιμοποίηση ΑΕΠ·
γ) η έκθεση του καταναλωτή είναι μικρότερη ή ίση με το 75 % της ADI ή της ARfD (όταν μια τέτοια τιμή ορίζεται
υποχρεωτικά) σε όλα τα διαθέσιμα διαιτολόγια των καταναλωτών στην ΕΕ με βάση τα ΑΟΥ (ανώτατα όρια υπολειμμάτων)
που προτείνονται για τη δραστική ουσία (χωρίς ειδικές τροποποιήσεις)·
δ) οι αποπλύσεις στα υπόγεια ύδατα είναι κάτω από 0,1 μg/l τουλάχιστον στα μισά σενάρια που εξετάστηκαν για την
προβλεπόμενη χρήση ή στις σχετικές μελέτες σε λυσίμετρα ή σε αγρούς τόσο για τη μητρική ουσία όσο και για τους
σχετικούς μεταβολίτες·
ε) οι ζώνες απομόνωσης για την προστασία του περιβάλλοντος δεν ξεπερνούν τα 30 μέτρα χωρίς περαιτέρω μέτρα
περιορισμού του κινδύνου (π.χ. ακροφύσια για τη μείωση του διασκορπισμού)·
στ) ο κίνδυνος για τους οργανισμούς μη στόχους είναι αποδεκτός βάσει τυποποιημένων τροποποιήσεων.

(*) ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 7· όπως διορθώθηκε στην ΕΕ L 229 της 29.6.2004, σ. 5.
(**) ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1· όπως διορθώθηκε στην ΕΕ L 136 της 29.5.2007, σ. 3.
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Κριτήρια για σαφείς ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες υπάρχουν βλαβερές συνέπειες

Μια δραστική ουσία θεωρείται ότι ικανοποιεί την απαίτηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11στ, ότι πρέπει να υπάρχουν σαφείς
ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να αναμένεται, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα και τα οποία αξιολογούνται σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 11δ, ότι έχει βλαβερές συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή στα υπόγεια ύδατα, αν
ικανοποιείται το κριτήριο που ορίζεται στο σημείο 1 ή ένα από τα κριτήρια του σημείου 2.
1. Όσον αφορά τη δραστική ουσία, οι υπάρχουσες αποδείξεις δεν επαρκούν για να καθοριστεί το όριο ADI, ARfD ή AOEL και
οι τιμές αυτές είναι αναγκαίες για την εκτίμηση κινδύνου για τον καταναλωτή και το χειριστή.
2. Αναφορικά με την κάθε υποστηριζόμενη αντιπροσωπευτική χρήση, ικανοποιείται τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:
α) η έκθεση του χειριστή είναι μεγαλύτερη από 100 % AOEL σε όλα τα τυποποιημένα σενάρια με χρήση ΜΑΠ/RPE (μέσα
ατομικής προστασίας/εξοπλισμός προστασίας του αναπνευστικού), όπου η χρήση της τυποποίησης είναι κατάλληλη για
την υποστηριζόμενη χρήση και όπου τα πραγματικά στοιχεία της έκθεσης δείχνουν επίσης ότι θα σημειωθεί υπέρβαση του
AOEL σε κανονικές συνθήκες χρήσης·
β) η έκθεση των παρευρισκομένων και των εργαζομένων είναι μεγαλύτερη από 100 % του AOEL σε τυποποιημένα σενάρια,
όπου η χρήση της τυποποίησης θεωρείται κατάλληλη για την υποστηριζόμενη χρήση και όπου τα πραγματικά στοιχεία της
έκθεσης δείχνουν επίσης ότι θα σημειωθεί υπέρβαση του AOEL για τις ομάδες αυτές σε κανονικές συνθήκες χρήσης·
γ) η έκθεση του καταναλωτή είναι μεγαλύτερη από το 100 % της ADI ή της ARfD (όταν μια τέτοια τιμή απαιτείται)
τουλάχιστον σε ένα από τα διαθέσιμα διαιτολόγια καταναλωτών στην ΕΕ με βάση το ΑΟΥ (ανώτατο όριο υπολειμμάτων)
που προτείνονται για τη δραστική ουσία (χωρίς ειδικές τροποποιήσεις)·
δ) οι αποπλύσεις στα υπόγεια ύδατα είναι ίσες ή μεγαλύτερες από 0,1 μg/l σε όλα τα τυποποιημένα σενάρια τόσο για τη
μητρική ουσία όσο και για τους σχετικούς μεταβολίτες.»
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Τροποποίηση των παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2229/2004

Μετά το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2229/2004 προστίθενται τα ακόλουθα παραρτήματα VI και VII:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Κριτήρια για σαφείς ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάρχουν βλαβερές συνέπειες
Μια δραστική ουσία θεωρείται ότι ικανοποιεί την απαίτηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 24β, ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις
σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να αναμένεται ότι δεν έχει βλαβερές συνέπειες στην υγεία του ανθρώπου ή των ζώων ή στα
υπόγεια ύδατα ή άλλη απαράδεκτη επίδραση στο περιβάλλον, αν ικανοποιούνται όλα τα κριτήρια που ορίζονται στα σημεία 1
και 2.
1. Η δραστική ουσία ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια:
α) δεν ταξινομείται ούτε προτείνεται για ταξινόμηση ως C (καρκινογόνος επίδραση) M (μεταλλαξιογόνος επίδραση) R (τοξικό
για την αναπαραγωγή) στις κατηγορίες 1, 2 ή 3 σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·
β) είτε δεν απαιτείται είτε, αν ζητηθεί, μπορεί να οριστεί η αποδεκτή ημερήσια δόση (ADI), ο αποδεκτός βαθμός έκθεσης των
χειριστών (AOEL) και η δόση αναφοράς οξείας έκθεσης (ARfD) με βάση τον πρότυπο παράγοντα αξιολόγησης 100·
γ) δεν θεωρείται ότι έχει τη δυνατότητα να ικανοποιήσει τα κριτήρια του έμμονου οργανικού ρύπου που ορίζονται στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*)·
δ) δεν θεωρείται ότι έχει τη δυνατότητα να ικανοποιήσει τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (**).
2. Τουλάχιστον μια υποστηριζόμενη αντιπροσωπευτική χρήση της δραστικής ουσίας ικανοποιεί όλα τα ακόλουθα κριτήρια:
α) η έκθεση του χειριστή είναι μικρότερη ή ίση με το 75 % του AOEL σε τυποποιημένα σενάρια, που θεωρούνται σχετικά
για την προβλεπόμενη χρήση και τα οποία είναι κατάλληλα για την υποστηριζόμενη χρήση, ενώ στο πλαίσιό τους
χρησιμοποιούνται το πολύ γάντια ως ατομικός εξοπλισμός προστασίας (ΑΕΠ)·
β) η έκθεση των παρευρισκομένων και των εργαζομένων είναι μικρότερη ή ίση με το 75 % του AOEL σε τυποποιημένα
σενάρια, που θεωρούνται σχετικά για την προβλεπόμενη χρήση και τα οποία είναι κατάλληλα για την υποστηριζόμενη
χρήση και χωρίς τη χρησιμοποίηση ΑΕΠ·
γ) η έκθεση του καταναλωτή είναι μικρότερη ή ίση με το 75 % της ADI ή της ARfD (όπου μια τέτοια τιμή είναι
υποχρεωτική) σε όλα τα διαθέσιμα διαιτολόγια των καταναλωτών στην ΕΕ με βάση τα ΑΟΥ (ανώτατα όρια υπολειμμάτων)
που προτείνονται για τη δραστική ουσία (χωρίς ειδικές τροποποιήσεις)·
δ) οι αποπλύσεις στα υπόγεια ύδατα είναι κάτω από 0,1 μg/l σε τουλάχιστον στα μισά σενάρια που εξετάστηκαν για την
προοριζόμενη χρήση, ή σε σχετικές μελέτες σε λυσίμετρα ή σε αγρούς, τόσο για τη μητρική ουσία όσο και για τους
σχετικούς μεταβολίτες·
ε) οι ζώνες απομόνωσης για την προστασία του περιβάλλοντος δεν ξεπερνούν τα 30 μέτρα χωρίς περαιτέρω μέτρα
περιορισμού του κινδύνου (π.χ. ακροφύσια για τη μείωση του διασκορπισμού)·
στ) ο κίνδυνος για τους οργανισμούς μη στόχους είναι αποδεκτός βάσει τυποποιημένων τροποποιήσεων.

(*) ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 7· όπως διορθώθηκε στην ΕΕ L 229 της 29.6.2004, σ. 5.
(**) ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1· όπως διορθώθηκε στην ΕΕ L 136 της 29.5.2007, σ. 3.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
Κριτήρια για σαφείς ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες υπάρχουν βλαβερές συνέπειες

Μια δραστική ουσία θεωρείται ότι ικανοποιεί την απαίτηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 24στ, ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις
σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να αναμένεται, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα και τα οποία αξιολογούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 24δ, ότι έχει βλαβερές συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή στα υπόγεια ύδατα, αν
ικανοποιείται το κριτήριο που ορίζεται στο σημείο 1 ή ένα από τα κριτήρια του σημείου 2.
1. Όσον αφορά τη δραστική ουσία, οι υπάρχουσες αποδείξεις δεν επαρκούν για να καθοριστεί το όριο ADI, ARfD ή AOEL και
οι τιμές αυτές είναι αναγκαίες για την εκτίμηση κινδύνου για τους καταναλωτές και τους χειριστές.
2. Αναφορικά με την κάθε υποστηριζόμενη αντιπροσωπευτική χρήση, ικανοποιείται τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:
α) η έκθεση του χειριστή είναι μεγαλύτερη από 100 % AOEL σε όλα τα τυποποιημένα σενάρια με χρήση ΜΑΠ/RPE (μέσα
ατομικής προστασίας/εξοπλισμός προστασίας του αναπνευστικού), όπου η χρήση της τυποποίησης είναι κατάλληλη για
την υποστηριζόμενη χρήση και όπου τα πραγματικά στοιχεία της έκθεσης, αν υπάρχουν, δείχνουν επίσης ότι θα σημειωθεί
υπέρβαση του AOEL σε κανονικές συνθήκες χρήσης·
β) η έκθεση των παρευρισκομένων και των εργαζομένων είναι μεγαλύτερη από 100 % του AOEL σε τυποποιημένα σενάρια,
όπου η χρήση της τυποποίησης θεωρείται κατάλληλη για την υποστηριζόμενη χρήση και όπου τα πραγματικά στοιχεία της
έκθεσης, αν υπάρχουν, δείχνουν επίσης ότι θα σημειωθεί υπέρβαση του AOEL για τις ομάδες αυτές σε κανονικές συνθήκες
χρήσης·
γ) η έκθεση του καταναλωτή είναι μεγαλύτερη από το 100 % της ADI ή της ARfD (όταν μια τέτοια τιμή απαιτείται)
τουλάχιστον σε ένα από τα διαθέσιμα διαιτολόγια καταναλωτών στην ΕΕ με βάση τα ΑΟΥ (ανώτατα όρια υπολειμμάτων)
που προτείνονται για τη δραστική ουσία (χωρίς ειδικές τροποποιήσεις)·
δ) οι αποπλύσεις στα υπόγεια ύδατα είναι ίσες ή μεγαλύτερες από 0,1 μg/l σε όλα τα τυποποιημένα σενάρια τόσο για τη
μητρική ουσία όσο και για τους σχετικούς μεταβολίτες.».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1096/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Σεπτεμβρίου 2007
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1183/2005 του Συμβουλίου σχετικά με την επιβολή
συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά των προσώπων που παραβιάζουν το εμπάργκο όπλων έναντι
της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1183/2005 του Συμβουλίου, της 18ης
Ιουλίου 2005, για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών
μέτρων κατά των προσώπων που παραβιάζουν το εμπάργκο
όπλων έναντι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (1), και ιδίως
το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1183/2005
περιλαμβάνει κατάλογο των φυσικών και νομικών προσώπων,
φορέων και οντοτήτων που αφορά η δυνάμει του εν λόγω
κανονισμού δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων.

(2)

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2007, η Επιτροπή Κυρώσεων του
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τροποποίησε
τον κατάλογο φυσικών και νομικών προσώπων, φορέων και
οντοτήτων που αφορά η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων. Συνεπώς, το παράρτημα I πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1183/2005 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
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.
Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2007.
Για την Επιτροπή
Eneko LANDÁBURU

Γενικός Διευθυντής Εξωτερικών Σχέσεων

(1) ΕΕ L 193 της 23.7.2005, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 933/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 204
της 4.8.2007, σ. 5).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1183/2005 τροποποιείται ως εξής:
Η καταχώριση «Kambale Kisoni (γνωστός και ως Dr. Kisoni). Ημερομηνία γέννησης: 24.5.1961. Τόπος γέννησης: Mulashe,
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (DRC). Ιθαγένεια: Κονγκολεζική. Αριθ. διαβατηρίου: C0323172. Λοιπές πληροφορίες: Κάτοικος
Butembo. Έμπορος χρυσού, ιδιοκτήτης των αερογραμμών Butembo Airlines και του Congocom Trading House στο Butembo»
αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«Kisoni Kambale [γνωστός και ως α) Dr Kisoni, β) Kidubai, γ) Kambale Kisoni]. Ημερομηνία γέννησης: 24.5.1961. Τόπος
γέννησης: Mulashe, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (DRC). Ιθαγένεια: Κονγκολεζική. Αριθ. διαβατηρίου: C0323172. Λοιπές
πληροφορίες: α) Έμπορος χρυσού, ιδιοκτήτης των αερογραμμών Butembo Airlines και του Congocom Trading House στο
Butembo, β) Απεβίωσε στις 5.7.2007 στο Butembo, DRC.»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1097/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Σεπτεμβρίου 2007
για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής στον αμπελοοινικό τομέα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2001 της Επιτροπής, της 24ης
Απριλίου 2001, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, όσον
αφορά τις σχετικές με τα προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα συναλλαγές με τρίτες χώρες (1), και ιδίως το άρθρο 7 και το άρθρο 9
παράγραφος 3,

προορισμού 1) Αφρική και 3) Ανατολική Ευρώπη, που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 883/2001, υπάρχει κίνδυνος να υπερβληθούν χωρίς
περιορισμούς όσον αφορά την έκδοση αυτών των πιστοποιητικών εξαγωγής που περιλαμβάνουν προκαθορισμό της επιστροφής. Πρέπει, συνεπώς, να εφαρμοστεί ένα ενιαίο ποσοστό αποδοχής για τις αιτήσεις που κατατέθηκαν από τις 16
έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2007 για τις ζώνες αυτές και να
ανασταλεί έως τις 16 Νοεμβρίου 2007 η έκδοση πιστοποιητικών για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, καθώς και η
υποβολή των αιτήσεων,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

(1)

Το άρθρο 63 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1493/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για
κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς (2), έχει περιορίσει τη χορήγηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα
προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα στις ποσότητες και στις
δαπάνες που έχουν συμφωνηθεί στη συμφωνία επί της γεωργίας, που έχει συναφθεί στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης.

1.
Τα πιστοποιητικά εξαγωγής με προκαθορισμό της επιστροφής
στον αμπελοοινικό τομέα για τα οποία οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί
από τις 16 έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2007 βάσει του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 883/2001 εκδίδονται μέχρι ποσοστού 55,94 % των
ποσοτήτων που ζητήθηκαν για τη ζώνη 1) Αφρική, και μέχρι ποσοστού 72,83 % των ποσοτήτων που ζητήθηκαν για τη ζώνη 3)
Ανατολική Ευρώπη.

(2)

Στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2001 έχουν
καθοριστεί οι συνθήκες με τις οποίες μπορούν να ληφθούν
από την Επιτροπή ειδικά μέτρα για να αποφευχθεί η υπέρβαση της προβλεπόμενης ποσότητας ή του διαθέσιμου προϋπολογισμού στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής.

(3)

Με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή από τις
19 Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τις αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής, οι ποσότητες που είναι ακόμα διαθέσιμες για
την περίοδο έως τις 15 Νοεμβρίου 2007, για τις ζώνες

2.
Για τα προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα, η έκδοση των
πιστοποιητικών εξαγωγής για τα οποία οι προαναφερθείσες στην
παράγραφο 1 αιτήσεις υποβάλλονται από τις 19 Σεπτεμβρίου
2007 καθώς και η υποβολή, από τις 21 Σεπτεμβρίου 2007, των
αιτήσεων πιστοποιητικών εξαγωγής αναστέλλονται για τις ζώνες
προορισμού 1) Αφρική και 3) Ανατολική Ευρώπη έως τις 16 Νοεμβρίου 2007.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 21 Σεπτεμβρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2007.
Για την Επιτροπή
Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 128 της 10.5.2001, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 560/2007 (ΕΕ L 132 της 24.5.2007,
σ. 31).
(2) ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 (ΕΕ L 363 της
20.12.2006, σ. 1).
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ΙΙ
(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 30ής Ιανουαρίου 2007
σχετικά με τη σύναψη, από την Επιτροπή, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής
Ενέργειας και της κυβέρνησης της Ιαπωνίας για την από κοινού υλοποίηση των δραστηριοτήτων
ευρύτερης θεώρησης στον ερευνητικό τομέα της ενέργειας σύντηξης
(2007/614/Ευρατόμ)
θα κατασκευαστεί στο Cadarache. Συμφώνησαν επίσης για
ένα συνημμένο Κοινό Έγγραφο σχετικά με το ρόλο του
φιλοξενούντος (Ευρατόμ) και του μη φιλοξενούντος
μέρους (Ιαπωνία) στο πρόγραμμα ITER.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής
Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 101, δεύτερο εδάφιο,

(3)

Σύμφωνα με το προαναφερόμενο Κοινό Έγγραφο και τις
τροποποιημένες οδηγίες του Συμβουλίου, η Επιτροπή διεξήγαγε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση της Ιαπωνίας επί
συμφωνίας για την από κοινού υλοποίηση των δραστηριοτήτων ευρύτερης θεώρησης.

(4)

Στις 20 Ιουνίου 2006, σε συνάντηση στο Τόκιο, οι εκπρόσωποι της Ευρατόμ και της Ιαπωνίας ενέκριναν την τελική
έκθεση των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη συμφωνία
ευρύτερης θεώρησης, η οποία επιβεβαίωσε την ολοκλήρωση
της διαπραγματευτικής διαδικασίας και καταγράφει τα δευτερεύοντα έγγραφα που υπέβαλαν η Ευρατόμ και η Ιαπωνία.

(5)

Στις 22 Νοεμβρίου 2006, οι εκπρόσωποι της Ευρατόμ και
της Ιαπωνίας υπέγραψαν κοινή δήλωση για την υλοποίηση
των δραστηριοτήτων ευρύτερης θεώρησης, η οποία καθορίζει
τις λεπτομέρειες για τις συνεισφορές των μερών στις δραστηριότητες ευρύτερης θεώρησης.

(6)

Πρέπει να εγκριθεί η σύναψη, από την Επιτροπή, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της κυβέρνησης της Ιαπωνίας για την από κοινού
υλοποίηση των δραστηριοτήτων ευρύτερης θεώρησης στον
ερευνητικό τομέα της ενέργειας σύντηξης,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

Η Επιτροπή έχει διεξαγάγει, σύμφωνα με τις οδηγίες του
Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2000, όπως τροποποιήθηκαν με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της 27ης Μαΐου
2002, της 26ης Νοεμβρίου 2003 και της 25ης Νοεμβρίου
2004, διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση της Κίνας, την
κυβέρνηση της Ιαπωνίας, την κυβέρνηση της Δημοκρατίας
της Ινδίας, την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κορέας,
την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας και την κυβέρνηση
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής επί συμφωνίας για
την ίδρυση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας Σύντηξης
ITER με σκοπό την από κοινού υλοποίηση του προγράμματος ITER.

Τα μέρη που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις για τον
ITER συμφώνησαν κατά την υπουργική σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα στις 28 Ιουνίου 2005, ότι ο ITER
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο μόνο
1.
Εγκρίνεται η σύναψη, από την Επιτροπή, για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας και εξ ονόματος
αυτής, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της κυβέρνησης της Ιαπωνίας
για την από κοινού υλοποίηση των δραστηριοτήτων ευρύτερης θεώρησης στον ερευνητικό τομέα της ενέργειας
σύντηξης.
2.

Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2007.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
P. STEINBRÜCK

L 246/33

L 246/34

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

21.9.2007

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
μεταξύ της κυβέρνησης της Ιαπωνίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας για την από
κοινού υλοποίηση των δραστηριοτήτων ευρύτερης θεώρησης στον ερευνητικό τομέα της ενέργειας
σύντηξης
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ και Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (στο εξής καλούμενη «ΕΥΡΑΤΟΜ»),
που στο εξής καλούνται από κοινού «τα συμβαλλόμενα μέρη»,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της κυβέρνησης της Ιαπωνίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής
Ενέργειας στο πεδίο της ελεγχόμενης θερμοπυρηνικής σύντηξης,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την κοινή δήλωση των εκπροσώπων των μερών στις διαπραγματεύσεις για τον ITER, επ’ ευκαιρία της
υπουργικής συνάντησης για τον ITER στη Μόσχα, στις 28 Ιουνίου 2005, και το συνημμένο σε αυτήν «Κοινό έγγραφο: οι
ρόλοι του φιλοξενούντος μέρους και του μη φιλοξενούντος μέρους στο πρόγραμμα ITER» (στο εξής καλούμενο «το κοινό
έγγραφο»), στο οποίο καθορίζονται οι βασικές αρχές για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων ευρύτερης θεώρησης,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την κοινή δήλωση των εκπροσώπων της κυβέρνησης της Ιαπωνίας και της Ευρατόμ για την από κοινού
υλοποίηση των δραστηριοτήτων ευρύτερης θεώρησης που εκδόθηκε στις Βρυξέλλες, της 22ας Νοεμβρίου 2006 (στο εξής
καλούμενη «η κοινή δήλωση των Βρυξελλών»),
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τη συμβολή των μερών στην προετοιμασία για την από κοινού υλοποίηση του προγράμματος ITER, μέσω
των δραστηριοτήτων κατασκευαστικής μελέτης του ITER και της ίδρυσης του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας Σύντηξης ITER,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ το ρόλο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στο πρόγραμμα ITER και τη συνεργασία των μερών
σε τομείς έρευνας και ανάπτυξης της σύντηξης στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας του Οργανισμού Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης,
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να υλοποιήσουν από κοινού τις δραστηριότητες ευρύτερης θεώρησης για την υποστήριξη του προγράμματος
ITER και της ταχείας υλοποίησης της ενέργειας σύντηξης για ειρηνικούς σκοπούς σε χρονική κλίμακα συμβατή προς την
κατασκευαστική φάση του ITER,
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

γ) το έργο του προγράμματος δορυφορικού Tokamak.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Άρθρο 1
Στόχος
Στόχος της παρούσας συμφωνίας είναι η δημιουργία ενός πλαισίου
για τις ειδικές διαδικασίες και λεπτομέρειες της από κοινού υλοποίησης των δραστηριοτήτων ευρύτερης θεώρησης (στο εξής
καλούμενων «δραστηριότητες ευρύτερης θεώρησης») για την υποστήριξη του προγράμματος ITER και της ταχείας υλοποίησης της
ενέργειας σύντηξης για ειρηνικούς σκοπούς σύμφωνα με το Κοινό
Έγγραφο.

2.
Σύμφωνα με το Κοινό Έγγραφο και βάσει της κοινής δήλωσης
των Βρυξελλών, οι δραστηριότητες ευρύτερης θεώρησης θα υλοποιηθούν σε χρονική κλίμακα συμβατή προς την κατασκευαστική
φάση του ITER.
3.
Οι γενικές αρχές που διέπουν τις δραστηριότητες ευρύτερης
θεώρησης καθορίζονται στην παρούσα συμφωνία. Οι αρχές που
προσιδιάζουν σε κάθε έργο των δραστηριοτήτων ευρύτερης θεώρησης καθορίζονται στα παραρτήματα I, II και III, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 2
Γενική περιγραφή των δραστηριοτήτων ευρύτερης θεώρησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

1.
Οι δραστηριότητες ευρύτερης θεώρησης περιλαμβάνουν τα
ακόλουθα τρία έργα:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ
ΘΕΩΡΗΣΗΣ

Άρθρο 3
α) το έργο των δραστηριοτήτων τεχνολογικής επικύρωσης και
κατασκευαστικής μελέτης για τη διεθνή εγκατάσταση ακτινοβόλησης υλικών σύντηξης (στο εξής καλούμενων «IFMIF/EVEDA»)·
β) το έργο που αφορά το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Ενέργειας
Σύντηξης (στο εξής καλούμενο «IFERC»), και

Διευθύνουσα

επιτροπή

των δραστηριοτήτων
θεώρησης

ευρύτερης

1.
Συνιστάται διευθύνουσα επιτροπή των δραστηριοτήτων ευρύτερης θεώρησης (στο εξής καλούμενη «η διευθύνουσα επιτροπή»), η
οποία είναι αρμόδια σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία για τη
γενικότερη διεύθυνση και εποπτεία της υλοποίησης των δραστηριοτήτων ευρύτερης θεώρησης.
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2.
Η διευθύνουσα επιτροπή επικουρείται από τη γραμματεία που
συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 (στο
εξής καλούμενη «η Γραμματεία»).

3.
Η διευθύνουσα επιτροπή έχει νομική προσωπικότητα και διαθέτει, στις σχέσεις της με άλλα κράτη και διεθνείς οργανισμούς και
στα εδάφη των μερών, τη νομική ικανότητα που είναι αναγκαία για
την εκτέλεση των καθηκόντων της και την επίτευξη των σκοπών της.

4.
Κάθε μέρος διορίζει ίσο αριθμό μελών στη διευθύνουσα επιτροπή και ορίζει ένα από τα διοριζόμενα μέλη ως επικεφαλής της
αντιπροσωπείας του.
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στ) σύμφωνα με το άρθρο 25, τη λήψη απόφασης για τη συμμετοχή κάθε άλλου συμβαλλόμενου μέρους της συμφωνίας για
την ίδρυση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας Σύντηξης ITER
για την από κοινού υλοποίηση του προγράμματος ITER (στο
εξής καλούμενης «η συμφωνία ITER») σε έργο των δραστηριοτήτων ευρύτερης θεώρησης και την επακόλουθη σύναψη συμφωνιών και ρυθμίσεων με το εν λόγω μέρος σχετικά με τη
συμμετοχή του, και

ζ) οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα είναι αναγκαία για τη διεύθυνση
και εποπτεία των δραστηριοτήτων ευρύτερης θεώρησης.

Άρθρο 4
Γραμματεία

5.
Η διευθύνουσα επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές
το έτος, εναλλάξ στην Ευρώπη και στην Ιαπωνία, ή σε άλλες συμφωνημένες στιγμές και τόπους. Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του φιλοξενούντος μέρους. Η διευθύνουσα επιτροπή συνεδριάζει, όταν συγκληθεί από τον πρόεδρό της.

1.
Η διευθύνουσα επιτροπή συγκροτεί τη γραμματεία της, η
οποία εδρεύει στην Ιαπωνία. Το προσωπικό της γραμματείας διορίζεται από τη διευθύνουσα επιτροπή.

6.

2.
Η γραμματεία επικουρεί τη διευθύνουσα επιτροπή. Τα καθήκοντα της γραμματείας καθορίζονται από τη διευθύνουσα επιτροπή
και περιλαμβάνουν:

Η διευθύνουσα επιτροπή αποφασίζει με ομοφωνία.

7.
Οι δαπάνες της διευθύνουσας επιτροπής καλύπτονται από τα
μέρη βάσει κοινής συμφωνίας.

8.

Τα καθήκοντα της διευθύνουσας επιτροπής περιλαμβάνουν:

α) διορισμό του προσωπικού της γραμματείας, όπως προβλέπεται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 4·

β) διορισμό υπευθύνου του έργου για κάθε έργο των δραστηριοτήτων ευρύτερης θεώρησης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο
1 του άρθρου 6 (στο εξής καλούμενου «υπεύθυνος έργου»)·

γ) έγκριση σχεδίου έργου, προγράμματος εργασίας και ετήσιας
έκθεσης για κάθε έργο των δραστηριοτήτων ευρύτερης θεώρησης, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο 3 (στο εξής καλούμενων αντιστοίχως «σχέδιο έργου», «πρόγραμμα εργασίας» και
«ετήσια έκθεση»)·

α) λήψη και διαβίβαση των επίσημων ανακοινώσεων της διευθύνουσας επιτροπής·

β) προετοιμασία των συνεδριάσεων της διευθύνουσας επιτροπής·

γ) προετοιμασία διοικητικών και άλλων εκθέσεων για τη διευθύνουσα επιτροπή, και

δ) διεξαγωγή κάθε άλλης δραστηριότητας που αποφασίζει η διευθύνουσα επιτροπή.

Άρθρο 5
Επιτροπή έργου
1.
Για κάθε έργο των δραστηριοτήτων ευρύτερης θεώρησης, τα
μέρη συνιστούν επιτροπή έργου (στο εξής καλούμενη «επιτροπή
έργου»).

δ) έγκριση της διάρθρωσης μιας ομάδας έργου, όπως προβλέπεται
στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 (στο εξής καλούμενης
«ομάδα έργου»)·

2.
Κάθε μέρος διορίζει ίσο αριθμό μελών σε κάθε επιτροπή
έργου.

ε) διορισμό σε ετήσια βάση εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι τίθενται
στη διάθεση των ομάδων έργου από ένα συμβαλλόμενο μέρος,
ως τμήμα της συνεισφοράς του σε είδος, όπως προβλέπεται
στην παράγραφο 1 στοιχείο α) σημείο ii) του άρθρου 12
(στο εξής καλούμενων «εμπειρογνώμονες»)·

3.
Κάθε επιτροπή έργου συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το
έτος. Συνεδριάζει στην Ιαπωνία, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά
από την επιτροπή έργου. Ο πρόεδρος κάθε επιτροπής έργου διορίζεται από τη διευθύνουσα επιτροπή μεταξύ των μελών της επιτροπής έργου.
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Κάθε επιτροπή έργου αποφασίζει με ομοφωνία.

5.
Τη γραμματεία κάθε επιτροπής έργου εξασφαλίζει ο αντίστοιχος υπεύθυνος έργου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6.

6.

Τα καθήκοντα κάθε επιτροπής έργου περιλαμβάνουν:

α) τη διατύπωση συστάσεων για τα αντίστοιχα σχέδια έργων, προγράμματα εργασίας και ετήσιες εκθέσεις, σε μορφή σχεδίου,
προς υποβολή στη διευθύνουσα επιτροπή από τον αντίστοιχο
υπεύθυνο έργου σύμφωνα με το κεφάλαιο 3·

β) την παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με την
πρόοδο του συγκεκριμένου έργου των δραστηριοτήτων ευρύτερης θεώρησης, και

γ) την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων υποδεικνύει η
διευθύνουσα επιτροπή.

21.9.2007

δ) τη λογοδοσία για τη συνεισφορά κάθε συμβαλλόμενου μέρους·

ε) την εξασφάλιση γραμματείας της επιτροπής έργου, και

στ) την υποβολή εκθέσεων στην επιτροπή έργου σχετικά με την
πρόοδο του αντίστοιχου έργου των δραστηριοτήτων ευρύτερης
θεώρησης.

Άρθρο 7
Εκτελεστικοί οργανισμοί
1.
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ορίζει έναν εκτελεστικό οργανισμό, για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του ως προς την υλοποίηση των δραστηριοτήτων ευρύτερης θεώρησης (στο εξής καλούμενο «εκτελεστικός οργανισμός»), ιδίως για να διαθέτει τους πόρους
για την εκτέλεσή τους. Εάν οι εκτελεστικοί οργανισμοί δεν έχουν
οριστεί ακόμη και μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη διαβουλεύονται αμέσως μεταξύ τους για τον τρόπο
επίλυσης του προβλήματος.

Άρθρο 6
Υπεύθυνος έργου και ομάδα έργου
1.
Για κάθε έργο των δραστηριοτήτων ευρύτερης θεώρησης, η
διευθύνουσα επιτροπή διορίζει έναν υπεύθυνο έργου. Ο υπεύθυνος
έργου είναι αρμόδιος για το συντονισμό της υλοποίησης του έργου,
όπως ορίζεται στα παραρτήματα I, II και III.

2.
Κάθε υπεύθυνος έργου επικουρείται από την αντίστοιχη
ομάδα έργου κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων
του. Στα μέλη κάθε ομάδας έργου περιλαμβάνονται οι εμπειρογνώμονες και άλλα μέλη όπως επισκέπτες επιστήμονες. Η διάρθρωση
κάθε ομάδας έργου εγκρίνεται από τη διευθύνουσα επιτροπή με
βάση πρόταση του αντίστοιχου υπεύθυνου έργου.

3.

Τα καθήκοντα κάθε υπεύθυνου έργου περιλαμβάνουν:

α) την οργάνωση, τη διεύθυνση και την επίβλεψη της ομάδας
έργου στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος εργασίας·

β) την κατάρτιση του σχεδίου έργου, του προγράμματος εργασίας
και της ετήσιας έκθεσης και υποβολή τους στη διευθύνουσα
επιτροπή προς έγκριση, μετά από διαβούλευση με την αντίστοιχη επιτροπή έργου·

γ) την υποβολή αίτησης στον εκτελεστικό οργανισμό που ορίζει η
κυβέρνηση της Ιαπωνίας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του
άρθρου 7 (στο εξής καλούμενο «ιαπωνικό εκτελεστικό οργανισμό») για την εκταμίευση των δαπανών συντήρησης της αντίστοιχης ομάδας έργου σύμφωνα με το άρθρο 17·

2.
Ο ιαπωνικός εκτελεστικός οργανισμός φιλοξενεί τις ομάδες
έργου και θέτει στη διάθεσή τους χώρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των γραφείων, των υλικών και των υπηρεσιών που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων που εκτελούν οι
ομάδες έργου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των
παραρτημάτων I, II και III.

3.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3, ο
ιαπωνικός εκτελεστικός οργανισμός είναι αρμόδιος για τη διαχείριση
των συμπεφωνημένων χρηματικών συνεισφορών για την κάλυψη των
λειτουργικών δαπανών, καθώς και των χρηματικών συνεισφορών για
την κάλυψη των κοινών δαπανών κάθε ομάδας έργου, η οποία
λειτουργεί ειδικά στο πλαίσιο κάθε έργου των δραστηριοτήτων
ευρύτερης θεώρησης σύμφωνα με το αντίστοιχο σχέδιο έργου και
πρόγραμμα εργασίας. Για το σκοπό της διαχείρισης των εν λόγω
χρηματικών συνεισφορών, ο ιαπωνικός εκτελεστικός οργανισμός
διορίζει έναν υπεύθυνο για τη διαχείριση των χρηματικών συνεισφορών των μερών. Τα καθήκοντά του περιλαμβάνουν:

α) την πρόσκληση των μερών ή των εκτελεστικών οργανισμών να
παράσχουν χρηματικές συνεισφορές σύμφωνα με τα σχέδια
έργων και τα προγράμματα εργασίας, και

β) την τήρηση χωριστών λογαριασμών χρηματικών συνεισφορών για
κάθε έργο των δραστηριοτήτων ευρύτερης θεώρησης και τη
φύλαξή τους, όπως και όλων των βιβλίων, μητρώων και κάθε
άλλου εγγράφου που αφορά τις χρηματικές συνεισφορές για
ελάχιστο διάστημα πέντε ετών από την εκπνοή ή την καταγγελία
της παρούσας συμφωνίας.
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4.
Ο ιαπωνικός εκτελεστικός οργανισμός λαμβάνει τα αναγκαία
μέτρα για την έκδοση όλων των παντός είδους αδειών που προβλέπονται στις ισχύουσες στην Ιαπωνία νομοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις και απαιτούνται για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων
ευρύτερης θεώρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΕΓΓΡΑΦΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ
ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 8
Σχέδιο έργου
1.
Μετά από διαβούλευση με την αντίστοιχη επιτροπή έργου,
κάθε υπεύθυνος έργου υποβάλλει προς έγκριση, το αργότερο έως
τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, στη διευθύνουσα επιτροπή σχέδιο
έργου για το αντίστοιχο έργο των δραστηριοτήτων ευρύτερης θεώρησης.

2.
Κάθε σχέδιο έργου καλύπτει ολόκληρη τη διάρκεια του
συγκεκριμένου έργου και ενημερώνεται τακτικά. Το σχέδιο έργου:

α) παρουσιάζει σε γενικές γραμμές το συνολικό σχέδιο δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος και των
σημαντικότερων σταδίων εκτέλεσης του έργου με βάση την
πρόοδο που σημειώνεται, και

β) περιλαμβάνει γενική επισκόπηση των συνεισφορών που έχουν
ήδη γίνει και που πρόκειται να γίνουν στο μέλλον για την
υλοποίηση του έργου.

Άρθρο 9
Πρόγραμμα εργασίας
Μετά από διαβούλευση με την αντίστοιχη επιτροπή έργου, κάθε
υπεύθυνος έργου υποβάλλει προς έγκριση, το αργότερο έως τις
31 Οκτωβρίου κάθε έτους, στη διευθύνουσα επιτροπή ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το αντίστοιχο έργο των δραστηριοτήτων ευρύτερης θεώρησης για το επόμενο έτος. Τα προγράμματα εργασίας
περιλαμβάνουν τις λεπτομέρειες των αντίστοιχων σχεδίων έργων,
καθώς και την προγραμματική περιγραφή των δραστηριοτήτων
που πρόκειται να διεξαχθούν, συμπεριλαμβανομένων των στόχων,
του προγραμματισμού, των κοινών δαπανών και των εισφορών
που θα καταβάλει κάθε μέρος.

Άρθρο 10
Ετήσια έκθεση
1.
Το αργότερο στις 31 Μαρτίου κάθε έτους, κάθε υπεύθυνος
έργου υποβάλλει προς έγκριση στη διευθύνουσα επιτροπή ετήσια
έκθεση, η οποία καλύπτει όλες τις δραστηριότητες που διεξήχθησαν
για την υλοποίηση του αντίστοιχου έργου των δραστηριοτήτων
ευρύτερης θεώρησης, συμπεριλαμβανομένου συνοπτικού πίνακα
των συνεισφορών κάθε μέρους και των εκταμιεύσεων του ιαπωνικού
εκτελεστικού οργανισμού για το έργο, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7. Μετά την έγκρισή της από τη διευθύνουσα
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επιτροπή, ο υπεύθυνος έργου διαβιβάζει την ετήσια έκθεση και
τυχόν παρατηρήσεις της διευθύνουσας επιτροπής στα συμβαλλόμενα μέρη και στους εκτελεστικούς οργανισμούς.
2.
Ο ιαπωνικός εκτελεστικός οργανισμός παρέχει σε κάθε υπεύθυνο έργου τα αναγκαία δεδομένα για το συνοπτικό πίνακα των
συνεισφορών κάθε μέρους και των εκταμιεύσεων του ιαπωνικού
εκτελεστικού οργανισμού για το συγκεκριμένο έργο.
3.
Τα σχέδια έργων, τα προγράμματα εργασίας και οι ετήσιες
εκθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 8 έως 10, καθώς και όλα τα
άλλα απαραίτητα έγγραφα για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων
ευρύτερης θεώρησης συντάσσονται στην αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 11
Οικονομικός έλεγχος
Ανά πάσα στιγμή στη διάρκεια ισχύος της παρούσας συμφωνίας και
μέχρι την παρέλευση πενταετίας από την εκπνοή ή την καταγγελία
της παρούσας συμφωνίας. Κάθε μέρος μπορεί να διενεργεί οικονομικό έλεγχο, βάσει εγγράφων και επιτόπου, των χωριστών λογαριασμών που τηρεί ο ιαπωνικός εκτελεστικός οργανισμός για τους
σκοπούς των δραστηριοτήτων ευρύτερης θεώρησης. Για τους σκοπούς του ελέγχου, επιτρέπεται η πρόσβαση, στο βαθμό που είναι
αναγκαίο και πρόσφορο, σε όλα τα βιβλία, μητρώα και λοιπά
έγγραφα που τηρούν οι εκτελεστικοί οργανισμοί και οι υπεύθυνοι
έργου σε σχέση με τις δραστηριότητες ευρύτερης θεώρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 12
Γενικές αρχές
1.
Οι πόροι για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων ευρύτερης
θεώρησης περιλαμβάνουν:
α) συνεισφορές σε είδος, σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές και
υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην κοινή
δήλωση των Βρυξελλών και στα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα,
στις οποίες περιλαμβάνονται:
i) ειδικά δομοστοιχεία, εξοπλισμοί, υλικά και άλλα προϊόντα
και υπηρεσίες, και
ii) οι εμπειρογνώμονες τους οποίους ένα συμβαλλόμενο μέρος
θέτει στη διάθεση των ομάδων έργου μετά το διορισμό τους
από τη διευθύνουσα επιτροπή, καθώς και το προσωπικό που
τίθεται από ένα συμβαλλόμενο μέρος στη διάθεση της Γραμματείας μετά το διορισμό του από τη διευθύνουσα επιτροπή,
και
β) χρηματικές συνεισφορές, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που
αναφέρονται στην κοινή δήλωση των Βρυξελλών και στα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα.
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2.
Με την επιφύλαξη των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων κάθε μέρους, το έγγραφο «Εκτιμήσεις αξίας και κατανομή των
συνεισφορών των μερών», το οποίο επισυνάπτεται στην κοινή
δήλωση των Βρυξελλών, μπορεί να ενημερώνεται κάθε έτος με
απόφαση της διευθύνουσας επιτροπής.

21.9.2007

ε) την εφαρμογή μέτρων διασφάλισης ποιότητας,

στ) τη σχέση και τις διαδικασίες παρακολούθησης μεταξύ του
οικείου υπεύθυνου έργου, των εκτελεστικών οργανισμών και
των οντοτήτων που συμμετέχουν στην παροχή των παραδοτέων,

Άρθρο 13
Φόροι
1.
Κάθε μέρος χορηγεί άδεια για ατελή εισαγωγή και εξαγωγή,
προς και από την επικράτειά του, των προϊόντων που είναι αναγκαία
για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και εξασφαλίζει την
απαλλαγή τους από οποιονδήποτε άλλο φόρο και δασμό εισπραττόμενο από τις τελωνειακές αρχές, καθώς και από εισαγωγικές απαγορεύσεις και περιορισμούς. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται
ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγής των εν λόγω αναγκαίων προϊόντων.

2.
Οι εμπειρογνώμονες τους οποίους ένα συμβαλλόμενο μέρος
θέτει στη διάθεση των ομάδων έργου μετά το διορισμό τους από τη
διευθύνουσα επιτροπή, καθώς και το προσωπικό που ένα συμβαλλόμενο μέρος θέτει στη διάθεση της Γραμματείας μετά το διορισμό
του από τη διευθύνουσα επιτροπή, ως συνεισφορά σε είδος σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α) σημείο ii) του άρθρου 12,
απαλλάσσονται από φόρους επί των εν γένει αποδοχών τους στην
επικράτεια του άλλου συμβαλλόμενου μέρους.

ζ) τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στις αλλαγές μιας προμήθειας, οι οποίες ενδέχεται να έχουν επίπτωση στο κόστος, το
χρονοδιάγραμμα και τις επιδόσεις, και

η) την παραλαβή των τελικών παραδοτέων και την ενδεχόμενη
μεταβίβαση κυριότητας.

3.
Η κυριότητα των δομοστοιχείων, τα οποία συνεισφέρονται σε
είδος από τον εκτελεστικό οργανισμό που ορίζει η Ευρατόμ σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 (στο εξής καλούμενο
«ευρωπαϊκό εκτελεστικό οργανισμό») μεταβιβάζεται στον ιαπωνικό
εκτελεστικό οργανισμό τη στιγμή της παραλαβής από τον αντίστοιχο υπεύθυνο έργου και τον ιαπωνικό εκτελεστικό οργανισμό
στο αντίστοιχο εργοτάξιο. Ο ιαπωνικός εκτελεστικός οργανισμός
είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά των δομοστοιχείων πού εισφέρονται από τον ευρωπαϊκό εκτελεστικό οργανισμό από το λιμένα εισόδου έως το εργοτάξιο.

Άρθρο 14
Ρύθμιση για τις συνεισφορές σε είδος
1.
Κάθε συνεισφορά σε είδος αποτελεί αντικείμενο ρύθμισης
προμήθειας (στο εξής καλούμενη «η ρύθμιση προμήθειας»), η
οποία συμφωνείται μεταξύ των εκτελεστικών οργανισμών με τη
συναίνεση του ενδιαφερομένου υπεύθυνου έργου.

2.
Η ρύθμιση προμήθειας περιλαμβάνει λεπτομερή τεχνική περιγραφή των συνεισφορών που πρόκειται να παρασχεθούν, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών προδιαγραφών, των χρονοδιαγραμμάτων, των ενδιάμεσων σταδίων εκτέλεσης, των εκτιμήσεων κινδύνου,
των παραδοτέων και των κριτηρίων παραλαβής τους, και αναφέρει
τις ρυθμίσεις βάσει των οποίων ο οικείος υπεύθυνος έργου θα είναι
σε θέση να κρίνει με τεχνικό κύρος τις επιδόσεις των συνεισφορών
σε είδος. Η ρύθμιση προμήθειας ορίζει, ιδίως:

α) την αξία που αποδίδεται σε κάθε συνεισφορά σε είδος,

β) το ρόλο και τις αρμοδιότητες των εκτελεστικών οργανισμών και
του υπεύθυνου του έργου,

γ) τη διαδικασία προμήθειας,

δ) το χρονοδιάγραμμα και τους όρους αποδοχής της ολοκλήρωσης των σταδίων εκτέλεσης και των παραδοτέων,

4.
Για τους εμπειρογνώμονες ή το προσωπικό της Γραμματείας,
η ρύθμιση προμήθειας γίνεται με τη μορφή ρύθμισης απόσπασης. Η
αποδιδόμενη αξία των εμπειρογνωμόνων ή του προσωπικού της
Γραμματείας είναι η αναφερόμενη στο έγγραφο «Εκτιμήσεις αξίας
και κατανομή των συνεισφορών των μερών», το οποίο επισυνάπτεται
στην κοινή δήλωση των Βρυξελλών, και μπορεί να ενημερώνεται
κατά διαστήματα, εάν χρειάζεται, από τη διευθύνουσα επιτροπή.

5.
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος είναι υπεύθυνο για την καταβολή
των μισθών, ασφαλίστρων και επιδομάτων στους εμπειρογνώμονες
και το προσωπικό της Γραμματείας τους οποίους το εν λόγω μέρος
καθιστά διαθέσιμους και, πλην αντίθετης συμφωνίας, καταβάλλει τα
έξοδα ταξιδίου και διαμονής τους. Το μέρος που φιλοξενεί τις
ομάδες έργου ή/και τη Γραμματεία μεριμνά για την κατάλληλη
στέγαση των εμπειρογνωμόνων και του προσωπικού της Γραμματείας, καθώς και των οικογενειών τους. Το μέρος που φιλοξενεί τις
ομάδες έργου ή/και τη Γραμματεία λαμβάνει επίσης τα κατάλληλα
μέτρα για να διευκολύνει την είσοδο των εμπειρογνωμόνων και του
προσωπικού της Γραμματείας, καθώς και των οικογενειών τους, στο
έδαφός του και ζητεί από τον οικείο εκτελεστικό οργανισμό να
καταβάλει κάθε προσπάθεια για να προσφέρει τις κατάλληλες διευκολύνσεις όσον αφορά νομικές και μεταφραστικές υπηρεσίες σε
περίπτωση δικαστικών διαδικασιών κατά των εμπειρογνωμόνων και
του προσωπικού της Γραμματείας που οφείλονται στην άσκηση των
καθηκόντων τους. Οι εμπειρογνώμονες και το προσωπικό της γραμματείας οφείλουν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στο
άλλο συμβαλλόμενο μέρος, να τηρούν τους γενικούς και ειδικούς
κανόνες των κανονισμών εργασίας και ασφάλειας που ισχύουν στο
ίδρυμα υποδοχής ή τους κανόνες που έχουν συμφωνηθεί στη ρύθμιση απόσπασης.
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Άρθρο 15

Προσαρμογές στην κατανομή
Εάν απαιτείται λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, ένα μέρος μπορεί
να προτείνει να τροποποιηθεί η κατανομή των συνεισφορών στο
πλαίσιο ενός έργου των δραστηριοτήτων ευρύτερης θεώρησης.
Όταν υποβληθεί σχετική πρόταση, ο οικείος υπεύθυνος έργου,
μετά από διαβούλευση με τη σχετική επιτροπή έργου, προτείνει
στη διευθύνουσα επιτροπή αναθεωρημένη κατανομή των πόρων,
διατηρώντας πάντως αμετάβλητα το συνολικό κόστος του έργου
και τη συνολική ισορροπία των συνεισφορών μεταξύ των μερών
στο πλαίσιο του έργου αυτού.

Άρθρο 16
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iv) δεν διατίθενται στον παραλήπτη χωρίς υποχρεώσεις τήρησης
εχεμύθειας.

2.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, τα
μέρη υποστηρίζουν την ευρύτερη δυνατή διάδοση των πληροφοριών που παράγονται κατά την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας.

3.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου,
όλες οι πληροφορίες που παράγονται από τα μέλη των ομάδων
έργου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται
βάσει της παρούσας συμφωνίας διατίθενται ελεύθερα σε καθένα
από τα μέρη για να χρησιμοποιηθούν στην έρευνα και ανάπτυξη
της σύντηξης ως πηγής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς.

Χρηματικές συνεισφορές
Όλες οι πληρωμές του ευρωπαϊκού εκτελεστικού οργανισμού γίνονται σε ευρώ. Όλες οι πληρωμές του ιαπωνικού εκτελεστικού οργανισμού γίνονται σε γιεν.

Άρθρο 17
Κοινές δαπάνες των ομάδων έργου
Οι κοινές δαπάνες κάθε ομάδας έργου εκταμιεύονται, σύμφωνα με
την παράγραφο 3 του άρθρου 7, από τον ιαπωνικό εκτελεστικό
οργανισμό. Για το σκοπό αυτό, ο ιαπωνικός εκτελεστικός οργανισμός προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες, μετά από αίτηση του
οικείου υπεύθυνου έργου και εντός των ανώτατων ορίων που προβλέπονται στο αντίστοιχο πρόγραμμα εργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Άρθρο 18
Διάδοση, χρήση και προστασία των πληροφοριών
1.

4.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου,
κάθε συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να λαμβάνει, για όλες τις
χώρες, μη αποκλειστική, αμετάκλητη και απαλλαγμένη από την
καταβολή τελών άδεια για τη μετάφραση, την αναπαραγωγή και
τη δημόσια διανομή άρθρων επιστημονικών και τεχνικών περιοδικών, εκθέσεων και συγγραμμάτων που προκύπτουν αμέσως από την
εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Όλα τα προοριζόμενα για
δημόσια διανομή αντίγραφα ενός συγγράμματος, του οποίου προστατεύονται τα δικαιώματα δημιουργού και το οποίο έχει παραχθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, πρέπει να αναγράφουν τα ονοματεπώνυμα των συγγραφέων, εκτός εκείνων που
αντιτίθενται ρητά στην αναφορά του ονόματός τους.

5.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου,
όλες οι πληροφορίες που παράγονται από το προσωπικό ενός εκτελεστικού οργανισμού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που του
ανατίθενται βάσει της παρούσας συμφωνίας διατίθενται ελεύθερα
στις ομάδες έργου και σε καθένα από τα μέρη για να χρησιμοποιηθούν στην έρευνα και ανάπτυξη της σύντηξης ως πηγής ενέργειας
για ειρηνικούς σκοπούς.

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου νοούνται ως:

α) «πληροφορίες»: τα σχέδια, οι μελέτες, οι υπολογισμοί, οι εκθέσεις και άλλα έγγραφα, τα τεκμηριωμένα δεδομένα ή μέθοδοι
έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και οι περιγραφές εφευρέσεων και
ανακαλύψεων, ανεξαρτήτως του αν επιδέχονται προστασίας ή
όχι, και

β) «εμπιστευτικές επιχειρηματικές πληροφορίες»: οι πληροφορίες
που περιέχουν τεχνογνωσία, εμπορικά μυστικά, ή οι τεχνικές,
εμπορικές ή οικονομικές πληροφορίες, οι οποίες:

6.
Κάθε σύμβαση που ανατίθεται με πρωτοβουλία εκτελεστικού
οργανισμού ή υπεύθυνου έργου για την εκτέλεση καθηκόντων που
τους ανατίθενται βάσει της παρούσας συμφωνίας, περιέχει διατάξεις
που επιτρέπουν στα συμβαλλόμενα μέρη να τηρούν τις υποχρεώσεις
τους βάσει της παρούσας συμφωνίας.

7.
Με την επιφύλαξη των οικείων νομοθετικών και κανονιστικών
διατάξεων, των υποχρεώσεων του προς τρίτους και των διατάξεων
του παρόντος κεφαλαίου, κάθε συμβαλλόμενο μέρος καταβάλλει
κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διαθέτει ελεύθερα στις ομάδες
έργου και στους εκτελεστικούς οργανισμούς κάθε πληροφορία την
οποία διαθέτει και την οποία χρειάζονται για την εκτέλεση των
καθηκόντων που τους ανατίθενται βάσει της παρούσας συμφωνίας.

i) έχουν τηρηθεί εμπιστευτικές από τον κάτοχό τους,

ii) δεν είναι γενικώς γνωστές ή διαθέσιμες από άλλες πηγές,

iii) δεν έχουν διατεθεί από τον κάτοχό τους σε τρίτους χωρίς
υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας, και

8.
Εάν διατίθενται εμπιστευτικές επιχειρηματικές πληροφορίες
κατά την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, πρέπει να φέρουν
σχετική μνεία και να διαβιβάζονται βάσει συμφωνίας τήρησης εχεμύθειας. Ο αποδέκτης αυτών των πληροφοριών τις χρησιμοποιεί για
την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και τηρεί την εμπιστευτικότητά τους στο βαθμό που προβλέπεται στη συμφωνία τήρησης
εχεμύθειας.
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Άρθρο 19

Διανοητική ιδιοκτησία
1.
Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, η «διανοητική
ιδιοκτησία» έχει την έννοια που δίνεται στο άρθρο 2 της σύμβασης
για την ίδρυση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Διανοητικής Ιδιοκτησίας, που υπογράφηκε στη Στοκχόλμη στις 14 Ιουλίου 1967.
Σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,
κάθε συμβαλλόμενο μέρος φροντίζει για την εκχώρηση στο άλλο
συμβαλλόμενο μέρος των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που
κατανέμονται σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο. Το παρόν κεφάλαιο
δεν επηρεάζει ούτε θίγει τον επιμερισμό δικαιωμάτων μεταξύ ενός
συμβαλλόμενου μέρους και των υπηκόων του. Το συμβαλλόμενο
μέρος και οι υπήκοοί του αποφασίζουν μεταξύ τους, σύμφωνα με
τις οικείες εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, αν
τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας κατέχονται από το συμβαλλόμενο μέρος ή από τους υπηκόους του.
2.
Εάν στοιχεία που επιδέχονται προστασίας παραχθούν από τα
μέλη των ομάδων εργασίας κατά την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, ο αρμόδιος υπεύθυνος έργου ενημερώνει αμελλητί τη διευθύνουσα επιτροπή, διατυπώνοντας σύσταση σχετικά με τις χώρες
στις οποίες πρέπει να κατοχυρωθεί η προστασία της διανοητικής
ιδιοκτησίας. Ωστόσο, κάθε συμβαλλόμενο μέρος, ο οικείος εκτελεστικός οργανισμός ή τα μέλη των ομάδων εργασίας που έχουν
διατεθεί από αυτό το συμβαλλόμενο μέρος δικαιούνται να αποκτούν όλα τα δικαιώματα, τίτλους και συμφέροντα επί της διανοητικής ιδιοκτησίας στην επικράτεια του εν λόγω συμβαλλόμενου
μέρους. Η διευθύνουσα επιτροπή αποφασίζει εάν και με ποιο
τρόπο θα επιδιώξει την προστασία της εν λόγω διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες. Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες επιτυγχάνεται προστασία διανοητικής ιδιοκτησίας από ένα συμβαλλόμενο μέρος, τον οικείο εκτελεστικό οργανισμό ή τα μέλη των ομάδων έργου που έχουν διατεθεί από αυτό το συμβαλλόμενο μέρος,
το εν λόγω μέρος μεριμνά ώστε τα μέλη των ομάδων έργου να
μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα την εν λόγω διανοητική ιδιοκτησία για την εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στις
ομάδες έργου.
3.
Εάν παράγεται διανοητική ιδιοκτησία από το προσωπικό ενός
εκτελεστικού οργανισμού κατά την εκτέλεση καθηκόντων που του
ανατίθενται βάσει της παρούσας συμφωνίας, το συμβαλλόμενο
μέρος στο οποίο υπάγεται ο εν λόγω εκτελεστικός οργανισμός, ο
εκτελεστικός οργανισμός ή το προσωπικό του δικαιούνται να αποκτούν όλα τα δικαιώματα, τίτλους και συμφέροντα, για όλες τις
χώρες, επί της εν λόγω διανοητικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις
εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Το συμβαλλόμενο μέρος στο οποίο υπάγεται ο εν λόγω εκτελεστικός οργανισμός
μεριμνά ώστε τα μέλη των ομάδων έργου να μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα την εν λόγω διανοητική ιδιοκτησία για την εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στις ομάδες έργου, καθώς
και να χορηγείται, στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος, αμετάκλητη, μη
αποκλειστική και απαλλαγμένη από την καταβολή τελών άδεια, με
δικαίωμα περαιτέρω παραχώρησης αδειών, για έρευνα και ανάπτυξη
στο πεδίο της σύντηξης ως πηγής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς.
4.
Εάν παραχθεί διανοητική ιδιοκτησία από το προσωπικό που
έχει διατεθεί μέσω εκτελεστικού οργανισμού στη διάρκεια της εργασίας του στον εκτελεστικό οργανισμό του άλλου συμβαλλόμενου
μέρους, τότε, με την επιφύλαξη της σχετικής εφαρμοστέας νομοθεσίας:
α) το συμβαλλόμενο μέρος υποδοχής, ο εκτελεστικός οργανισμός
του ή το προσωπικό του δικαιούνται να αποκτούν όλα τα
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δικαιώματα, τίτλους και συμφέροντα επ’ αυτής της διανοητικής
ιδιοκτησίας στην επικράτειά του και στις τρίτες χώρες, και
β) το συμβαλλόμενο μέρος αποστολής, ο εκτελεστικός οργανισμός
του ή το προσωπικό του δικαιούνται να αποκτούν όλα τα
δικαιώματα, τίτλους και συμφέροντα επ’ αυτής της διανοητικής
ιδιοκτησίας στην επικράτειά του.
5.
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος, με την επιφύλαξη τυχόν δικαιωμάτων εφευρετών ή δημιουργών δυνάμει των εφαρμοστέων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα
για την επιδίωξη συνεργασίας των εν λόγω εφευρετών ή δημιουργών, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού του δικού του εκτελεστικού οργανισμού, τα οποία απαιτούνται για την εφαρμογή της
παρούσας συμφωνίας. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εξασφαλίζει την
καταβολή βραβείων και αποζημιώσεων στους εφευρέτες ή δημιουργούς, σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
6.
Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 2 έως 4, εάν ένα συμβαλλόμενο μέρος αποφασίσει να μην ασκήσει το δικαίωμά του να
επιδιώξει την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας σε οποιαδήποτε χώρα ή περιοχή, ενημερώνει το άλλο συμβαλλόμενο μέρος για
την απόφασή του αυτή, και τότε το άλλο συμβαλλόμενο μέρος
δύναται να επιδιώξει την απόκτηση προστασίας.
Άρθρο 20
Εκπνοή ή καταγγελία
Τα δικαιώματα που απονέμονται και οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στα συμβαλλόμενα μέρη από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου διατηρούνται, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες νομοθετικές και
κανονιστικές διατάξεις, και μετά την εκπνοή ή καταγγελία της
παρούσας συμφωνίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία ανταλλαγής διπλωματικών διακοινώσεων μεταξύ των συμβαλλόμενων
μερών, με τις οποίες αλληλοενημερώνονται ότι έχουν περατωθεί
οι αναγκαίες για την έναρξη της ισχύος εσωτερικές διαδικασίες
τους.
Άρθρο 22
Διάρκεια ισχύος και καταγγελία
1.
Η παρούσα συμφωνία παραμένει σε ισχύ για περίοδο δέκα
ετών και εξακολουθεί να ισχύει και μετά την παρέλευση της περιόδου αυτής, εκτός εάν καταγγελθεί από οποιοδήποτε μέρος κατά τη
λήξη της δεκαετούς περιόδου ή ανά πάσα στιγμή μεταγενέστερα, με
κοινοποίηση στο άλλο μέρος εξάμηνης τουλάχιστον έγγραφης
προειδοποίησης για την πρόθεσή του να καταγγείλει την παρούσα
συμφωνία.
2.
Η παρούσα συμφωνία μπορεί να καταγγελθεί πριν από την
εκπνοή της μόνον εάν:
α) συμφωνούν και τα δύο μέρη,
β) καταγγελθεί η συμφωνία ITER, ή
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γ) το ένα από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έχει αποχωρήσει από τη
συμφωνία ITER.
3.
Η εκπνοή ή καταγγελία της παρούσας συμφωνίας δεν θίγει το
κύρος ή τη διάρκεια των ρυθμίσεων που έχουν συναφθεί δυνάμει
αυτής ή των ειδικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που έχουν
προκύψει σύμφωνα με το κεφάλαιο 5.

διευθύνουσα επιτροπή πρόταση σχετικά με τους όρους και τις
προϋποθέσεις της συμμετοχής του εν λόγω μέρους στο έργο. Η
διευθύνουσα επιτροπή αποφασίζει σχετικά με τη συμμετοχή του εν
λόγω μέρους με βάση την πρόταση του υπεύθυνου έργου και, με
την επιφύλαξη έγκρισης από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με
τις εσωτερικές διαδικασίες τους, μπορεί να συνάπτει συμφωνίες και
ρυθμίσεις με το εν λόγω μέρος σχετικά με τη συμμετοχή του.

Άρθρο 23
Τροποποίηση
Τα συμβαλλόμενα μέρη διαβουλεύονται μεταξύ τους, κατόπιν αιτήσεως του ενός από αυτά, σχετικά με ενδεχόμενη τροποποίηση της
παρούσας συμφωνίας και μπορούν να συμφωνήσουν να την τροποποιήσουν. Η τροποποίηση αυτή αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία ανταλλαγής διπλωματικών διακοινώσεων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, με τις οποίες αλληλοενημερώνονται ότι έχουν περατωθεί οι αναγκαίες για την έναρξη ισχύος εσωτερικές διαδικασίες
τους.
Άρθρο 24
Επίλυση διαφορών
Όλα τα ζητήματα ή οι διαφορές μεταξύ των μερών που αφορούν
την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας επιλύονται
με διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις μεταξύ τους.
Άρθρο 25
Συμμετοχή άλλων συμβαλλόμενων μερών του ITER
Σε περίπτωση που άλλο συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας ITER
εκφράσει την πρόθεσή του να συμμετάσχει σε έργο των δραστηριοτήτων ευρύτερης θεώρησης, ο υπεύθυνος του συγκεκριμένου έργου,
μετά από διαβούλευση με την επιτροπή έργου, υποβάλλει στη
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Άρθρο 26
Εφαρμογή σε σχέση με την Ευρατόμ
Σύμφωνα με τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρατόμ, η παρούσα
συμφωνία εφαρμόζεται στα εδάφη που καλύπτονται από την εν
λόγω συνθήκη. Σύμφωνα με την εν λόγω συνθήκη και άλλες σχετικές συμφωνίες, εφαρμόζεται επίσης στην Ελβετική Συνομοσπονδία,
η οποία συμμετέχει στο πρόγραμμα σύντηξης της Ευρατόμ ως
πλήρως συνδεδεμένο τρίτο κράτος.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδο-

τημένοι προς τούτο από την κυβέρνηση της Ιαπωνίας και την
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, υπέγραψαν την παρούσα
συμφωνία.
Έγινε στις Τόκιο στις 5 Φεβρουαρίου 2007, εις διπλούν στην
αγγλική και ιαπωνική γλώσσα και αμφότερα τα κείμενα είναι εξίσου
αυθεντικά.
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Ατομικής Ενέργειας

Για την κυβέρνηση
της Ιαπωνίας

H. RICHARDSON

T. ASO
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
IFMIF/EVEDA
Άρθρο 1
Στόχος

1.
Τα μέρη, με την επιφύλαξη της παρούσας συμφωνίας καθώς και των οικείων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων,
διεξάγουν τις δραστηριότητες τεχνολογικής επικύρωσης και κατασκευαστικής μελέτης (στο εξής καλούμενες «EVEDA») για την
εκπόνηση λεπτομερούς, άρτιας και πλήρως ενοποιημένης κατασκευαστικής μελέτης της διεθνούς εγκατάστασης ακτινοβόλησης
υλικών σύντηξης (στο εξής καλούμενης «IFMIF») και για τη συγκέντρωση όλων των αναγκαίων δεδομένων για τη μελλοντική
λήψη αποφάσεων σχετικά με την κατασκευή, τη λειτουργία, την εκμετάλλευση και τον παροπλισμό της IFMIF, καθώς και για την
επικύρωση της συνεχούς και σταθερής λειτουργίας κάθε υποσυστήματος της IFMIF.
2.
Η εν λόγω μελέτη και τα δεδομένα θα περιληφθούν στη συνέχεια σε τελική έκθεση, η οποία θα εγκριθεί από τη
διευθύνουσα επιτροπή βάσει πρότασης του υπεύθυνου έργου μετά από διαβούλευση με την επιτροπή έργου και θα διατεθεί
σε καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη προς χρήση είτε στο πλαίσιο διεθνούς συλλογικού προγράμματος είτε για το δικό του
εγχώριο πρόγραμμα.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
1.
Για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος παραρτήματος, εκτελούνται οι ακόλουθες
εργασίες:
α) εκπόνηση της κατασκευαστικής μελέτης της IFMIF, η οποία περιλαμβάνει:
i) πλήρη περιγραφή της IFMIF, συμπεριλαμβανομένων των τριών κύριων υποσυστημάτων της (επιταχυντές, εγκατάσταση
στόχου και εγκατάσταση δοκιμών), των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των θερμών κυψελών για την εξέταση μετά την
ακτινοβόληση, των βοηθητικών συστημάτων και των συστημάτων ασφαλείας,
ii) λεπτομερή σχέδια των δομοστοιχείων, των υποσυστημάτων και των κτιρίων με ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία διεπαφής
και την ενσωμάτωσή τους,
iii) χρονοδιάγραμμα για τα διάφορα στάδια προμήθειας, κατασκευής, συναρμολόγησης, δοκιμών και θέσης σε λειτουργία,
από κοινού με το αντίστοιχο σχέδιο αναγκών σε ανθρώπινους και χρηματικούς πόρους, και
iv) τεχνικές προδιαγραφές των δομοστοιχείων που θα επιτρέψουν την προκήρυξη διαγωνισμών για την προμήθεια των ειδών
που χρειάζονται για την έναρξη της κατασκευής·
β) καθορισμός των χωροταξικών απαιτήσεων για την IFMIF, και εκτέλεση των απαραίτητων αναλύσεων ασφαλείας και περιβαλλοντικών αναλύσεων·
γ) πρόταση προγράμματος και αντίστοιχες εκτιμήσεις κόστους, ανθρώπινων πόρων και χρονοδιαγράμματος για τη λειτουργία,
εκμετάλλευση και παροπλισμό της IFMIF, και
δ) επικύρωση των εργασιών έρευνας και ανάπτυξης που απαιτούνται για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που περιγράφονται
στα στοιχεία α) έως γ), στις οποίες περιλαμβάνονται:
i) σχεδιασμός, κατασκευή και συναρμολόγηση του πρωτοτύπου του χαμηλής ενέργειας τμήματος και του πρώτου υψηλής
ενέργειας τμήματος ενός από τους δύο επιταχυντές, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων παροχής ισχύος ραδιοσυχνοτήτων, των γεννητριών και των βοηθητικών στοιχείων, και διεξαγωγή των εργασιών ενοποιημένης δοκιμής δέσμης ακτινών,
ii) σχεδιασμός, κατασκευή και δοκιμή μοντέλων υπό κλίμακα, για να εξασφαλιστεί το τεχνικώς εφικτό της εγκατάστασης
στόχου και της εγκατάστασης δοκιμών, και
iii) κατασκευή των κτιρίων για τη στέγαση του πρωτότυπου επιταχυντή και των βοηθητικών συστημάτων του.
2.
Η εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εξειδικεύεται περαιτέρω στο σχέδιο έργου και στα
προγράμματα εργασίας.
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Άρθρο 3
Τόπος εργασίας

Ο τόπος εργασίας για τις δραστηριότητες IFMIF/EVEDA βρίσκεται στο Rokkasho του νομού Aomori.
Άρθρο 4
Πόροι
Τα συμβαλλόμενα μέρη διαθέτουν τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων IFMIF/EVEDA, οι οποίοι
αναφέρονται στην κοινή δήλωση των Βρυξελλών και στα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα.
Άρθρο 5
Διάρκεια
Η διάρκεια των δραστηριοτήτων IFMIF/EVEDA είναι εξαετής και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της διευθύνουσας επιτροπής.
Άρθρο 6
Κυριότητα επί των δομοστοιχείων του επιταχυντή
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3 του άρθρου 14 της παρούσας συμφωνίας, ο ευρωπαϊκός εκτελεστικός οργανισμός διατηρεί
την κυριότητα επί των δομοστοιχείων του πρωτοτύπου επιταχυντή, τα οποία προσδιορίζονται στο παρόν άρθρο και τα οποία
παρέχει ως συνεισφορά σε είδος, και αναλαμβάνει την ευθύνη για την επιστροφή των δομοστοιχείων αυτών μετά τη διάλυση του
πρωτοτύπου επιταχυντή:
α) διάταξη έγχυσης·
β) διατάξεις παροχής ισχύος ραδιοσυχνοτήτων, γεννήτριες και συναφή βοηθητικά στοιχεία, και
γ) σύστημα ελέγχου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
IFERC
Άρθρο 1
Στόχος

Τα συμβαλλόμενα μέρη, με την επιφύλαξη της παρούσας συμφωνίας καθώς και των οικείων νομοθετικών και κανονιστικών
διατάξεων, διεξάγουν δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης στο IFERC, οι οποίες αποβλέπουν να συμβάλουν στο πρόγραμμα
ITER και να προωθήσουν την πιθανή ταχεία υλοποίηση ενός μελλοντικού αντιδραστήρα ηλεκτροπαραγωγής για σκοπούς
επίδειξης (στο εξής καλούμενου «DEMO»).
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
Για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος παραρτήματος, εκτελούνται οι ακόλουθες εργασίες:
α) δραστηριότητες του συντονιστικού κέντρου έρευνας και ανάπτυξης για το σχεδιασμό του DEMO, οι οποίες αποσκοπούν στη
δημιουργία κοινής βάσης για ένα σχέδιο του DEMO και στις οποίες περιλαμβάνονται:
i) διοργάνωση σεμιναρίων και άλλων συναντήσεων,
ii) παροχή και ανταλλαγή επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών,
iii) δραστηριότητες μελέτης γενικής σύλληψης του DEMO, και
iv) δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης σχετικές με τις τεχνολογίες του DEMO·
β) δραστηριότητες του υπολογιστικού κέντρου προσομοίωσης, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εκμετάλλευσης ενός
υπερυπολογιστή για δραστηριότητες προσομοίωσης μεγάλης κλίμακας με στόχο να αναλυθούν πειραματικά δεδομένα για το
πλάσμα σύντηξης, να προετοιμαστούν σενάρια για τη λειτουργία του ITER, να γίνει πρόγνωση για την επίδοση των
εγκαταστάσεων του ITER και να υπάρξει συμβολή στο σχεδιασμό του DEMO, και
γ) δραστηριότητες του κέντρου πειραμάτων εξ αποστάσεως του ITER με στόχο να διευκολυνθεί η ευρεία συμμετοχή επιστημόνων στα πειράματα του ITER, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης τεχνικών πειραματισμού εξ αποστάσεως για την καύση
πλασμάτων Tokamak, τα οποία πρέπει να δοκιμαστούν στα υφιστάμενα μηχανήματα, όπως το προηγμένο υπεραγώγιμο
Tokamak, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 του παραρτήματος III.
Άρθρο 3
Τόπος εργασίας
Ο τόπος εργασίας για το IFERC βρίσκεται στο Rokkasho του νομού Aomori.
Άρθρο 4
Πόροι
Τα συμβαλλόμενα μέρη διαθέτουν τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων IFERC, οι οποίοι
αναφέρονται στην κοινή δήλωση των Βρυξελλών και στα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα.
Άρθρο 5
Διάρκεια
Η διάρκεια των δραστηριοτήτων του IFERC είναι δεκαετής και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της διευθύνουσας επιτροπής.
Άρθρο 6
Λεπτομέρειες της παράδοσης και πιθανή μεταβίβαση κυριότητας των συστημάτων υπερυπολογιστών
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3 του άρθρου 14 της παρούσας συμφωνίας, οι λεπτομέρειες της παράδοσης και η ενδεχόμενη
μεταβίβαση κυριότητας των συστημάτων υπερυπολογιστών καθορίζονται από τη διευθύνουσα επιτροπή σύμφωνα με το σχέδιο
έργου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ TOKAMAK
Άρθρο 1
Στόχος

1.
Τα συμβαλλόμενα μέρη, με την επιφύλαξη της παρούσας συμφωνίας καθώς και των οικείων νομοθετικών και κανονιστικών
διατάξεων, εκτελούν το πρόγραμμα δορυφορικού Tokamak (στο εξής καλούμενο «το πρόγραμμα δορυφορικού Tokamak»). Το
πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει:

α) τη συμμετοχή στην αναβάθμιση του πειραματικού εξοπλισμού Tokamak που ανήκει στον ιαπωνικό εκτελεστικό οργανισμό σε
προηγμένο υπεραγώγιμο Tokamak (στο εξής καλούμενο «προηγμένο υπεραγώγιμο Τokamak»), και

β) τη συμμετοχή στην εκμετάλλευσή του, για την υποστήριξη της εκμετάλλευσης του ITER και την έρευνα στην πορεία προς τον
DEMO μέσω της επίλυσης βασικών προβλημάτων φυσικής για τον ITER και τον DEMO.

2.
Η κατασκευή και εκμετάλλευση του προηγμένου υπεραγώγιμου Tokamak πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος δορυφορικού Tokamak και του ιαπωνικού εθνικού προγράμματος. Οι δυνατότητες εκμετάλλευσης του προηγμένου
υπεραγώγιμου Tokamak κατανέμονται εξίσου μεταξύ του εθνικού προγράμματος και του προγράμματος δορυφορικού
Tokamak.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
1.
Για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος παραρτήματος, εκτελούνται οι ακόλουθες
εργασίες:

α) φάση κατασκευής: σχεδιασμός, κατασκευή δομοστοιχείων και συστημάτων, καθώς και συναρμολόγηση του προηγμένου
υπεραγώγιμου Tokamak, και

β) φάση εκμετάλλευσης: προγραμματισμός και εκτέλεση πειραμάτων του προγράμματος δορυφορικού Tokamak.

2.
Η εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εξειδικεύεται περαιτέρω το σχέδιο έργου και στα προγράμματα εργασίας, με βάση τα εξής:

α) η έκθεση για τη μελέτη γενικής σύλληψης, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών προδιαγραφών των δομοστοιχείων που θα
παραδοθούν από τα συμβαλλόμενα μέρη για την υλοποίηση του προγράμματος δορυφορικού Tokamak, υποβάλλεται από
τον ιαπωνικό εκτελεστικό οργανισμό, εξετάζεται και γίνεται δεκτή από τα συμβαλλόμενα μέρη·

β) κάθε εκτελεστικός οργανισμός εκπονεί το λεπτομερές σχέδιο των δομοστοιχείων που θα παραδοθούν από αυτόν ως συνεισφορά σε είδος·

γ) ο ιαπωνικός εκτελεστικός οργανισμός είναι υπεύθυνος για την ενσωμάτωση των δομοστοιχείων του προηγμένου υπεραγώγιμου
Tokamak και για τη γενική συναρμολόγηση και λειτουργία της διάταξης, και

δ) η Ευρατόμ δικαιούται να συμμετάσχει στην εκμετάλλευση του προηγμένου υπεραγώγιμου Tokamak σε ισότιμη βάση.
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Άρθρο 3
Τόπος εργασίας

Ο τόπος εργασίας για το πρόγραμμα δορυφορικού Tokamak βρίσκεται στο Naka του νομού Ibaraki.
Άρθρο 4
Πόροι
Τα συμβαλλόμενα μέρη διαθέτουν τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίηση του προγράμματος δορυφορικού Tokamak,
οι οποίοι αναφέρονται στην κοινή δήλωση των Βρυξελλών και στα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα.
Άρθρο 5
Διάρκεια
Η διάρκεια του προγράμματος δορυφορικού Tokamak είναι δεκαετής, συμπεριλαμβανομένων τριών ετών για τη φάση έναρξης
λειτουργίας και τη λειτουργία, και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της διευθύνουσας επιτροπής.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Σεπτεμβρίου 2007
σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας benfuracarb στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του
Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την εν
λόγω ουσία
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 4285]
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2007/615/ΕΚ)
που προτάθηκαν από τον κοινοποιούντα. Επιπλέον, οι εν
λόγω κανονισμοί ορίζουν τα κράτη μέλη εισηγητές που πρέπει να υποβάλουν τις σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης και
συστάσεις στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των
Τροφίμων (ΕΑΑΤ) σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 451/2000. Για την ουσία benfuracarb, το κράτος μέλος εισηγητής ήταν το Βέλγιο και
όλες οι σχετικές πληροφορίες υποβλήθηκαν στις 2 Αυγούστου 2004.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991,
σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ προβλέπεται ότι ένα κράτος μέλος μπορεί, για μια περίοδο
δώδεκα ετών από την ημερομηνία κοινοποίησης της εν
λόγω οδηγίας, να εγκρίνει τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία περιέχουν δραστικές ουσίες
που δεν αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας αυτής
και τα οποία διατίθενται ήδη στην αγορά δύο έτη μετά την
ημερομηνία κοινοποίησης, ενώ παράλληλα οι εν λόγω ουσίες
εξετάζονται σταδιακά στο πλαίσιο σχετικού προγράμματος
εργασίας.

(2)

Οι κανονισμοί της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 451/2000 (2) και
(ΕΚ) αριθ. 703/2001 (3) καθορίζουν τους λεπτομερείς
κανόνες για την εφαρμογή του δεύτερου σταδίου του προγράμματος της εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και θεσπίζουν ένα κατάλογο δραστικών ουσιών που πρέπει να αξιολογηθούν με
σκοπό την ενδεχόμενη καταχώρισή τους στο παράρτημα Ι
της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει την ουσία benfuracarb.

(3)

Για την ουσία benfuracarb εκτιμήθηκαν οι επιπτώσεις στην
ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον σύμφωνα με τις διατάξεις που θεσπίζονται στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ.
451/2000 και (ΕΚ) αριθ. 703/2001 για μια σειρά χρήσεων

(1) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
με την οδηγία 2007/52/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 214 της 17.8.2007,
σ. 3).
2
( ) ΕΕ L 55 της 29.2.2000, σ. 25. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1044/2003 (ΕΕ L 151 της
19.6.2003, σ. 32).
(3) ΕΕ L 98 της 7.4.2001, σ. 6.

(4)

Η έκθεση αξιολόγησης εξετάστηκε από τα κράτη μέλη και
την ΕΑΑΤ στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας «Αξιολόγηση»
και υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις 28 Ιουλίου 2006 με τη
μορφή συμπερασμάτων της ΕΑΑΤ για την επανεξέταση από
ομοτίμους της εκτίμησης της επικινδυνότητας από φυτοφάρμακα όσον αφορά την ουσία benfuracarb. Η εν λόγω έκθεση
επανεξετάστηκε από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στο
πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και
την υγεία των ζώων και οριστικοποιήθηκε στις 16 Μαρτίου
2007 με τη μορφή έκθεσης ανασκόπησης της Επιτροπής για
την ουσία benfuracarb.

(5)

Κατά την αξιολόγηση της δραστικής αυτής ουσίας εντοπίστηκαν και άλλοι λόγοι ανησυχίας. Το benfuracarb είναι μια
ουσία με κύριο μεταβολίτη το carbofuran, το οποίο είναι το
ίδιο μία δραστική ουσία που έχει εξεταστεί στο πλαίσιο της
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Η χρήση του benfuracarb προκαλεί
την παρουσία του μεταβολίτη carbofuran, ο οποίος είναι
σαφώς πιο τοξικός απ’ ό,τι η μητρική ένωση benfuracarb.
Όσον αφορά τα υπολείμματα carbofuran που προέρχονται
από τη χρήση της ουσίας benfuracarb, από την εκτίμηση
που έγινε προκύπτουν λόγοι ανησυχίας αναφορικά με την
ευρεία έκθεση ευπαθών ομάδων καταναλωτών και ιδίως παιδιών. Ωστόσο, η ΕΑΑΤ δήλωσε ότι είναι αδύνατο να εκτιμηθεί πλήρως η επικινδυνότητα για τους καταναλωτές εξαιτίας της έλλειψης στοιχείων στο φάκελο που υποβλήθηκε
από τον κοινοποιούντα. Επιπροσθέτως, τα στοιχεία που κατατέθηκαν εντός της νόμιμης προθεσμίας δεν επαρκούν έτσι
ώστε η ΕΑΑΤ να πραγματοποιήσει πλήρη εκτίμηση του κινδύνου μόλυνσης των υπόγειων υδάτων από άλλους μεταβολίτες πλην του carbofuran. Τέλος, βάσει των διαθέσιμων
στοιχείων, δεν αποδεικνύεται ότι η επικινδυνότητα για τα
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πτηνά, τα θηλαστικά, τους υδρόβιους οργανισμούς, τους
οργανισμούς που διαβιούν στο έδαφος, τους γαιοσκώληκες
και άλλους οργανισμούς που δεν αποτελούν στόχο είναι
αποδεκτή. Κατά συνέπεια δεν κατέστη δυνατό να εξαχθεί
το συμπέρασμα, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, ότι
το benfuracarb πληροί τα κριτήρια για συμπερίληψη στο
παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.
(6)

Η Επιτροπή κάλεσε τον κοινοποιούντα να υποβάλει τα σχόλιά του σχετικά με τα αποτελέσματα της επανεξέτασης από
ομοτίμους και σχετικά με την πρόθεσή του ή μη να στηρίξει
περαιτέρω την ουσία. Ο κοινοποιών υπέβαλε τα σχόλιά του,
τα οποία εξετάστηκαν προσεκτικά. Ωστόσο, παρά τα επιχειρήματα που προέβαλε ο κοινοποιών, δεν κατέστη δυνατόν να
απαλειφθούν οι προαναφερθέντες λόγοι ανησυχίας, ενώ οι
διενεργηθείσες εκτιμήσεις με βάση τα στοιχεία που υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν κατά τις συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων της ΕΑΑΤ δεν απέδειξαν ότι είναι δυνατόν, υπό τις
προτεινόμενες συνθήκες χρήσης, τα φυτοπροστατευτικά
προϊόντα που περιέχουν την ουσία benfuracarb να πληρούν
γενικά τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

(7)

Επομένως, το benfuracarb δεν πρέπει να καταχωριστεί στο
παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

(8)

Πρέπει να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι οι υπάρχουσες εγκρίσεις για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που
περιέχουν benfuracarb θα ανακληθούν εντός καθορισμένης
προθεσμίας και δεν θα ανανεωθούν, ούτε θα χορηγηθούν
νέες εγκρίσεις για τέτοιου είδους προϊόντα.

(9)

(10)

Τυχόν περίοδος χάριτος που χορηγείται από ένα κράτος
μέλος για την τελική διάθεση, την αποθήκευση, τη διάθεση
στην αγορά και τη χρησιμοποίηση των υφιστάμενων αποθεμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν benfuracarb πρέπει να περιορίζεται σε δώδεκα μήνες, ώστε να
επιτραπεί η χρησιμοποίηση των υφιστάμενων αποθεμάτων για
μία ακόμη καλλιεργητική περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν benfuracarb θα
παραμείνουν στη διάθεση των καλλιεργητών για 18 μήνες
από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.
Η παρούσα απόφαση δεν προδικάζει την υποβολή αίτησης
για την ουσία benfuracarb σύμφωνα με τις διατάξεις του

21.9.2007

άρθρου 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ με
σκοπό την πιθανή καταχώρισή της στο παράρτημα Ι.
(11)

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η ουσία benfuracarb δεν καταχωρίζεται ως δραστική ουσία στο
παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.
Άρθρο 2
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι:
α) οι εγκρίσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν benfuracarb ανακαλούνται έως τις 20 Μαρτίου 2008·
β) από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης δεν
χορηγούνται ούτε ανανεώνονται εγκρίσεις για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν benfuracarb.
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 είναι όσο το δυνατόν συντομότερη και εκπνέει το
αργότερο στις 20 Μαρτίου 2009.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2007.
Για την Επιτροπή
Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Μέλος της Επιτροπής
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ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1086/2007 της Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2007, σχετικά με την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1054/2007 για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής
ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης χωρίς περαιτέρω μεταποίηση
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 245 της 20ής Σεπτεμβρίου 2007)
Στη σελίδα 31, το παράρτημα διαβάζεται ως εξής:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Επιστροφές κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση που
εφαρμόζονται από την 20η Σεπτεμβρίου 2007 (α)
Κωδικός προϊόντος

Προορισμός

Μονάδα μέτρησης

Ποσό της επιστροφής

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,27 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

31,43 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,27 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

31,43 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού
προϊόντος

0,3617

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

36,17

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

34,17

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

34,17

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού
προϊόντος

0,3617

Σημείωση: Οι προορισμοί ορίζονται ως εξής:
S00 — Όλοι οι προορισμοί εκτός από:
α) τρίτες χώρες: Αγία Έδρα (Πόλη του Βατικανού), Αλβανία, Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Σερβία, Κόσσοβο,
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ανδόρα, Λιχτενστάιν·
β) επικράτειες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν συμπεριλαμβάνονται στην τελωνειακή επικράτεια της
Κοινότητας: Γιβραλτάρ, Θέουτα, Μελίλια, οι κοινότητες Livigno και Campione d'Italia, η νήσος Helgoland, η Γροιλανδία,
οι Νήσοι Φερόες, και οι περιοχές της Δημοκρατίας της Κύπρου στις οποίες η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κύπρου δεν
ασκεί ουσιαστικό έλεγχο.
(α) Τα ποσά που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα δεν εφαρμόζονται από την 1η Φεβρουαρίου 2005 σύμφωνα με την απόφαση 2005/45/ΕΚ
του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, για τη σύναψη και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που τροποποιεί τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, της 22ας Ιουλίου 1972, ως προς τις διατάξεις που εφαρμόζονται για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα (ΕΕ L 23 της 26.1.2005,
σ. 17).
(1) Το ποσό αυτό εφαρμόζεται στην ανεπεξέργαστη ζάχαρη απόδοσης 92 %. Εάν η απόδοση της εξαχθείσας ανεπεξέργαστης ζάχαρης παρεκλείνει
του 92 %, το ποσό της επιστροφής που εφαρμόζεται πολλαπλασιάζεται, για κάθε πράξη εξαγωγής, με έναν συντελεστή μετατροπής που
προκύπτει διαιρώντας την απόδοση της ανεπεξέργαστης ζάχαρης —όπως αυτή προέκυψε βάσει του σημείου ΙΙΙ παράγραφος 3 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006— δια 92.»

