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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 264/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Φεβρουαρίου 2004
για παρέκκλιση από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1503/96 για τις λεπτοµέρειες της εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου όσον αφορά τους εισαγωγικούς δασµούς στον τοµέα του
ρυζιού
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς του
ρυζιού (1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 4,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Το άρθρο 4α, παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1503/96 της Επιτροπής (2) προβλέπει µια µείωση του εισαγωγικού δασµού κατά ποσό 250 ευρώ ανά τόνο για το ρύζι
Basmati όπως αυτό ορίζεται στο παράρτηµα IV του εν λόγω
κανονισµού µετά την έγκριση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2294/2003 και το οποίο υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ
ex 1006 20 17 και 1006 20 98.
Η Επιτροπή πληροφορήθηκε από την Ινδία και το Πακιστάν
ότι η διαθέσιµη προθεσµία µεταξύ της δηµοσίευσης του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2294/2003 και της εφαρµογής της
δεν επέτρεψε τη χορήγηση των πιστοποιητικών γνησιότητας
για όλη την ποσότητα του ρυζιού για την οποία είχαν
συναφθεί συµβάσεις πώλησης µε τους κοινοτικούς εµπορευοµένους πριν από την ηµεροµηνία ενάρξεως εφαρµογής
των νέων διατάξεων.
Οι αρχές της Ινδίας και του Πακιστάν έχουν παράσχει, αντιστοίχως, την επίσηµη διαβεβαίωση ότι η γνησιότητα και οι
απαιτήσεις ποιότητος του ρυζιού Basmati που εισάγεται
στην Κοινότητα, καταγωγής Ινδίας και το ρύζι Basmati των
ποικιλιών «Kernel Basmati» και «Super Basmati», καταγωγής Πακιστάν, που βεβαιώνεται από τις αρµόδιες αρχές
της χώρας παραγωγής, θα µπορούν να ελεγχθούν µε αναλύσεις DNA, οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν από τις χώρες
παραγωγής, στο πλαίσιο τυχαίων ελέγχων ή ελέγχων επικεντρωµένων επί των εργασιών που ενέχουν κίνδυνο νοθείας.
Για να είναι δυνατόν οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών
να αποδεχθούν τα πιστοποιητικά γνησιότητας που έχουν
ήδη εκδοθεί από τις ινδικές και πακιστανικές αρχές ή εκείνα
τα οποία είναι στο στάδιο της εξέτασης από αυτές τις ίδιες
αρχές για τις ποσότητες του ρυζιού Basmati για τις οποίες
οι συµβάσεις πώλησης έχουν υπογραφεί το αργότερο στις
31 ∆εκεµβρίου 2003, πρέπει να γίνει παρέκκλιση, για περιορισµένο χρόνο και συναρτήσει ορισµένων κριτηρίων από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1503/1996.

(1) ΕΕ L 329 της 30.12.1995, σ. 18· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 411/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L
6 της 5.3.2002, σ. 27)· καταργείται µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1785/
2003 (ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 96) µε έναρξη ισχύος την ηµέρα
έναρξης εφαρµογής του εν λόγω κανονισµού.
(2) ΕΕ L 189 της 30.7.1996, σ. 71· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2294/2003 (ΕΕ L 340 της
24.12.2003, σ. 12).

Άρθρο 1
1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4α παράγραφος 1 πρώτο
εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1503/96, και για την περίοδο
από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Μαρτίου 2004, το ρύζι
Basmati, καταγωγής Ινδίας, και το ρύζι των ποικιλιών «Kernel
Basmati» και «Super Basmati», καταγωγής Πακιστάν, που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 1006 20 17 και 1006 20 98, µπορούν να επωφεληθούν µειώσεως του εισαγωγικού δασµού κατά
250 ευρώ ανά τόνο µε την επιφύλαξη ότι:
α) οι συµβάσεις πώλησης είχαν υπογραφεί µεταξύ των προµηθευτών των εν λόγω χωρών και των κοινοτικών εµπορευοµένων
το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2003·
β) τα πιστοποιητικά γνησιότητας είχαν ήδη εκδοθεί για τις συµβάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2003 ή θα έχουν εκδοθεί το αργότερο στις 31 Μαρτίου
2004.
2. Για τις σχετικές εισαγωγές ρυζιού Basmati µε πιστοποιητικά
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), για την περίοδο
από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2004, δεν εφαρµόζεται το παράρτηµα IV του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1503/96.
3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4α παράγραφος 4 πρώτο
εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1503/96, το πιστοποιητικό
γνησιότητας που εκδίδεται από τους αρµόδιους οργανισµούς των
χωρών εξαγωγής του ρυζιού Basmati που αναφέρεται στην παράγραφο 1, συντάσσεται, κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου
έως τις 31 Μαρτίου 2004 στο έντυπο, υπόδειγµα του οποίου
εµφαίνεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2004.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

L 46/13

L 46/14

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ B

17.2.2004

