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Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2305/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Δεκεμβρίου 2003
για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης για την εισαγωγή
κριθής προέλευσης τρίτων χωρών
(EE L 342 της 30.12.2003, σ. 7)

Τροποποιείται από:
Επίσημη Εφημερίδα

►M1
►M2
►M3
►M4

Κανονισμός
2004
Κανονισμός
Κανονισμός
2006
Κανονισμός
2007

αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

(ΕΚ) αριθ. 777/2004 της Επιτροπής της 26ης Απριλίου

L 123

50

27.4.2004

(ΕΚ) αριθ. 970/2006 της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2006
(ΕΚ) αριθ. 2022/2006 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου

L 176
L 384

49
70

30.6.2006
29.12.2006

(ΕΚ) αριθ. 1456/2007 της Επιτροπής της 10ης Δεκεμβρίου

L 325

76

11.12.2007
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▼B
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2305/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Δεκεμβρίου 2003
για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικής δασμολογικής
ποσόστωσης για την εισαγωγή κριθής προέλευσης τρίτων χωρών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου
1992, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα των σιτηρών (1),
και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 1,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Μετά τις εμπορικές διαπραγματεύσεις που κατέληξαν στη σύναψη συμφωνίας με τη μορφή ανταλλαγής επιστολών με τον
Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που εγκρίθηκαν αντιστοίχως από τις αποφάσεις του Συμβουλίου
2003/253/ΕΚ (2) και 2003/254/ΕΚ (3) η Επιτροπή τροποποίησε
τις συνθήκες εισαγωγής του μαλακού σίτου μέσης και χαμηλής
ποιότητας και της κριθής με τη δημιουργία εισαγωγικών ποσοστώσεων, από την 1η Ιανουαρίου 2003. Όσον αφορά την κριθή,
η Κοινότητα αποφάσισε να αντικαταστήσει το σύστημα του περιθωρίου προτίμησης με δύο δασμολογικές ποσοστώσεις: μια
δασμολογική ποσόστωση κριθής ζυθοποιίας και μια δασμολογική
ποσόστωση κριθής, που αποτέλεσε το αντικείμενο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2376/2002 της Επιτροπής (4).

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2376/2002 ανοίγει δασμολογική ποσόστωση 300 000 τόνων για την εισαγωγή κριθής που υπάγεται
στον κωδικό ΣΟ 1003 00 προελεύσεως τρίτων χωρών και παρεκκλίνει από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92. Μετά την τροποποίηση του άρθρου 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92 από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1104/2003 όσον
αφορά τον υπολογισμό των εισαγωγικών δασμών ορισμένων
σιτηρών, η εν λόγω δασμολογική ποσόστωση απέκτησε οριστικό
χαρακτήρα. Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2376/2002
δεν δύναται πλέον να έχει παρεκκλιτικό χαρακτήρα. Πρέπει συνεπώς μεριμνώντας για σαφήνεια και διαφάνεια, να προβούμε
στην κατάργηση του εν λόγω κανονισμού και στην αντικατάστασή του από ένα νέο κανονισμό.

(3)

Από την 1η Μαΐου 2004, η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η
Κύπρος, η Λεττονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η
Πολωνία, η Σλοβενία και η Σλοβακία καθίστανται κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεδομένου ότι η δασμολογική εισαγωγική ποσόστωση 300 000 τόνων κριθής είναι ετήσια ποσόστωση
με εβδομαδιαίες δημοπρασίες από την 1η Ιανουαρίου 2004, είναι
δυνατόν να εξαντληθεί αυτή ή να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο
βαθμό κατά την ημερομηνία που προβλέπεται για την προσχώρηση. Πρέπει συνεπώς να καθοριστούν, μόνο για το έτος 2004,
οι ειδικές διατάξεις που επιτρέπουν στα νέα κράτη μέλη να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τις ποσοστώσεις αυτές.

(1) ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1104/2003 (ΕΕ L 158 της 27.6.2003, σ. 1).
(2) ΕΕ L 95 της 11.4.2003, σ. 36.
(3) ΕΕ L 95 της 11.4.2003, σ. 40.
(4) ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 92· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1113/2003 (ΕΕ L 158 της 27.6.2003, σ. 24).
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▼B
(4)

Για να καταστεί δυνατή η εύρυθμη και μη κερδοσκοπική εισαγωγή της κριθής που αφορά η παρούσα δασμολογική ποσόστωση, πρέπει να προβλεφθεί ότι οι εν λόγω εισαγωγές θα υπόκεινται στην έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής. Τα πιστοποιητικά αυτά, στο πλαίσιο των καθορισμένων ποσοτήτων, πρέπει
να εκδίδονται, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, αφού
προηγηθεί, εάν χρειάζεται, ο καθορισμός συντελεστή μείωσης
των ποσοτήτων για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις.

(5)

Για να εξασφαλιστεί η καλή διαχείριση της παρούσας ποσόστωσης, πρέπει να προβλεφθούν προθεσμίες για την κατάθεση των
αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών, καθώς και τα στοιχεία που
πρέπει να αναφέρονται στις αιτήσεις και στα πιστοποιητικά.

(6)

Για να ληφθούν υπόψη οι όροι παράδοσης, πρέπει να προβλεφθεί
παρέκκλιση σχετικά με τη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών.

(7)

Για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική διαχείριση της ποσόστωσης, πρέπει να προβλεφθούν παρεκκλίσεις από τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2000,
για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των
πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα
γεωργικά προϊόντα (1), όσον αφορά τη δυνατότητα μεταβίβασης
των πιστοποιητικών και την ανοχή σχετικά με τις ποσότητες που
τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία.

(8)

Είναι επίσης ανάγκη να καθοριστεί η εγγύηση που αφορά τα
πιστοποιητικά εισαγωγής σε σχετικά υψηλό επίπεδο, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) 1342/2003 της
Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2003, περί ειδικών λεπτομερειών
εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και
εξαγωγής στον τομέα των σιτηρών και του ρυζιού (2).

(9)

Είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί η ταχεία και αμοιβαία ανακοίνωση μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών των ποσοτήτων που ζητούνται και που εισάγονται.

(10)

Η επιτροπή διαχείρισης σιτηρών δεν διατύπωσε γνώμη εντός της
προθεσμίας που έταξε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

▼M2
Άρθρο 1
1.
Ανοίγεται δασμολογική ποσόστωση 306 215 τόνων για την εισαγωγή κριθής που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1003 00 (αύξων αριθμός
09.4126).
2.
Η δασμολογική ποσόστωση ανοίγεται την 1η Ιανουαρίου κάθε
έτους. Ο εισαγωγικός δασμός στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης είναι 16 ευρώ ανά τόνο.
Για τα προϊόντα που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό και εισάγονται πέραν της ποσότητας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου, εφαρμόζεται το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003.
▼M3

3.
Οι διατάξεις των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, (ΕΚ) αριθ.
1342/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής (3) εφαρμόζονται
(1) ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 325/2003 (ΕΕ L 47 της 21.2.2003, σ. 21).
(2) ΕΕ L 189 της 29.7.2003, σ. 12.
(3) ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13.
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▼M3
με την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπονται στον παρόντα
κανονισμό.
__________
Άρθρο 3
1.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1301/2006, ο αιτών επιτρέπεται να υποβάλει μόνο μία
αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού ανά εβδομάδα. Σε περίπτωση που ο
ίδιος ενδιαφερόμενος υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις, όλες
οι αιτήσεις είναι απαράδεκτες και οι εγγυήσεις που έχουν συσταθεί
κατά την κατάθεση των αιτήσεων καταπίπτουν υπέρ του σχετικού κράτους μέλους.
Οι αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής κατατίθενται στις
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κάθε εβδομάδα, το αργότερο έως τη
►M4 Παρασκευή ◄ στις 13:00, τοπική ώρα Βρυξελλών.
▼M4
▼M3

▼M4

__________
2.
Κάθε αίτηση πιστοποιητικού αναφέρει μία ποσότητα σε χιλιόγραμμα, χωρίς δεκαδικά.
3.
Το αργότερο τη Δευτέρα που έπεται της εβδομάδας υποβολής των
αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών, οι αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν
ηλεκτρονικά στην Επιτροπή, το αργότερο στις 18:00, ώρα Βρυξελλών,
κοινοποίηση με την οποία γνωστοποιείται κάθε αίτηση με την αιτούμενη ποσότητα, συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιήσεων με την
ένδειξη «ουδέν».
4.
Τα πιστοποιητικά εκδίδονται την τέταρτη εργάσιμη ημέρα που
έπεται της προθεσμίας για την κοινοποίηση η οποία προβλέπεται
στην παράγραφο 3.

▼M3

Την ημέρα της έκδοσης των πιστοποιητικών εισαγωγής τα κράτη μέλη
κοινοποιούν ηλεκτρονικά στην Επιτροπή τις πληροφορίες σχετικά με τα
εκδοθέντα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1
στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, με τις συνολικές
ποσότητες για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα πιστοποιητικά εισαγωγής.
Άρθρο 4
Τα πιστοποιητικά εισαγωγής ισχύουν για διάστημα 45 ημερών από την
ημέρα έκδοσης του πιστοποιητικού. Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού υπολογίζεται από την ημέρα της πραγματικής του έκδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1291/2000.
__________
__________
__________

▼B
Άρθρο 8
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12 στοιχεία α) και β) του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1342/2003, η εγγύηση η σχετική με τα πιστοποιητικά εισαγωγής που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό, ανέρχεται σε 30
ευρώ ανά τόνο.
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▼B
Άρθρο 9
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2376/2002 καταργείται.
Άρθρο 10
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2004.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και
ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
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▼M3
__________

