31.12.2003

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 345/25

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2325/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης ∆εκεµβρίου 2003
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2561/2001, για την προώθηση της µετατροπής των στόλων
οι οποίοι εξαρτώντο, µέχρι το 1999, από την αλιευτική συµφωνία µε το Μαρόκο
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Θα ήταν σκόπιµο να υπολογίζεται από την 1η Ιανουαρίου
2002, ηµεροµηνία λήξης της δυνατότητας καταβολής αποζηµιώσεων για την προσωρινή παύση δραστηριοτήτων, η
ελάχιστη προθεσµία κάτω του ενός έτους που αναφέρεται
στο άρθρο 12 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2792/1999, κατά την οποία ο αλιέας δεν έπρεπε
να αρχίσει εκ νέου την άσκηση του ιδίου επαγγέλµατος,
εκτός εφόσον επιστρέψει πρώτα, prorata temporis τη
χορηγηθείσα σ' αυτόν πριµοδότηση, και όχι από την ηµεροµηνία της πραγµατικής καταβολής της πριµοδότησης.

(5)

Λαµβανοµένων υπόψη των προθεσµιών που ισχύουν και
προκειµένου να τεθούν σε εφαρµογή οι προαναφερόµενες
τροποποιήσεις, είναι αναγκαίο να παραταθούν κατά δώδεκα
µήνες οι προθεσµίες λήψης της διοικητικής απόφασης, τόσο
για την προθεσµία επιλεξιµότητας των δαπανών όσο και για
την προθεσµία υποβολής αίτησης πληρωµής του υπολοίπου,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
τα άρθρα 36 και 37,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η αλιευτική συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και του Βασιλείου του Μαρόκου έληξε στις 30 Νοεµβρίου
1999. Ως εκ τούτου, 400 περίπου αλιευτικά σκάφη και
4 300 αλιείς που άσκησαν δραστηριότητες στο πλαίσιο της
συµφωνίας αναγκάστηκαν να διακόψουν τις αλιευτικές τους
δραστηριότητες µετά την ηµεροµηνία αυτή.
Το Συµβούλιο, µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2561/2001 (3),
θέσπισε παρεκκλίσεις των διατάξεων του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2792/1999 (4) για τους αλιείς και τους πλοιοκτήτες
οι οποίοι εξαρτώντο, µέχρι το 1999, από την αλιευτική συµφωνία µε το Μαρόκο. Οι παρεκκλίσεις εφαρµόζονται για
ορισµένες κατηγορίες πριµοδοτήσεων και δηµόσιων ενισχύσεων, για τις οποίες η διοικητική απόφαση χορήγησης
ελήφθη µεταξύ της 1ης Ιουλίου 2001 και της 30ής Ιουνίου
2003. Με τον ίδιο κανονισµό, θεσπίστηκε ειδικό µέτρο µε
στόχο τη συµπλήρωση των δράσεων που πραγµατοποιούνται
στο πλαίσιο των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων στα κράτη µέλη τα
οποία επηρεάζονται από τη µη ανανέωση της εν λόγω αλιευτικής συµφωνίας.
Οι αλιείς που επηρεάστηκαν από τη µη ανανέωση της εν
λόγω αλιευτικής συµφωνίας βρέθηκαν και πάλι χωρίς απασχόληση µετά από αναπροσανατολισµό των αλιευτικών
δραστηριοτήτων του σκάφους τους, όπως και οι αλιείς των
οποίων το σκάφος αποτέλεσε αντικείµενο οριστικής παύσης
δραστηριοτήτων. Προκειµένου να υπάρξει ισότιµη µεταχείριση του συνόλου των αλιέων, είναι σκόπιµο να γίνει
παρέκκλιση από τις διατάξεις που θέτουν ως προϋπόθεση
για τη χορήγηση ατοµικών κατ' αποκοπή πριµοδοτήσεων την
οριστική διακοπή των αλιευτικών δραστηριοτήτων του
σκάφους στο οποίο ήταν ναυτολογηµένοι οι δικαιούχοι του
µέτρου.

(1) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 4 ∆εκεµβρίου 2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2003 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 17· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
το άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2372/2002 (ΕΕ L 358 της
31.12.2002, σ. 81).
(4) ΕΕ L 337 της 30.12.1999, σ. 10· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2369/2002 (ΕΕ L 358 της
31.12.2002, σ. 49).

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2561/2001 τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:
α) στην παράγραφο 1 στο στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
«δ) σε περίπτωση χορήγησης ατοµικών κατ' αποκοπή πριµοδοτήσεων σε αλιείς,
i) το ανώτατο επιλέξιµο κόστος που αναφέρεται στο
άρθρο 12 παράγραφος 3 στοιχεία β) και γ), προσαυξάνεται κατά 20 %,
ii) η υποχρέωση του άρθρου 12 παράγραφος 3 στοιχείο β) που προβλέπει για τους δικαιούχους να ήταν
ναυτολογηµένοι σε αλιευτικό σκάφος που αποτέλεσε
αντικείµενο οριστικής παύσης κατά την έννοια του
άρθρου 7, δεν ισχύει,
iii) η προθεσµία κάτω του έτους που αναφέρεται στο
άρθρο 12 παράγραφος 4 στοιχείο γ), υπολογίζεται
από την 1η Ιανουαρίου 2002·»
β) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2. Οι όροι παρέκκλισης που προβλέπονται στην παράγραφο 1 εφαρµόζονται µόνο στις πριµοδοτήσεις και τις
δηµόσιες ενισχύσεις των οποίων η χορήγηση αποτέλεσε αντικείµενο διοικητικής απόφασης από τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6, η οποία λήφθηκε µεταξύ της 1ης Ιουλίου
2001 και της 30ής Ιουνίου 2003. Η περίοδος αυτή παρατείνεται µέχρι την 30ή Ιουνίου 2004 για τις πριµοδοτήσεις
που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 στοιχεία α),
β) και γ).»
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2. Στο άρθρο 5 η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«4. Είναι επιλέξιµες για κοινοτική συµµετοχή στο πλαίσιο
του παρόντος µέτρου οι δαπάνες που καταβλήθηκαν από τον
τελικό δικαιούχο από 1ης Ιουλίου 2001. Η καταληκτική ηµεροµηνία για την επιλεξιµότητα των δαπανών ορίζεται στις 31
∆εκεµβρίου 2003. Η ηµεροµηνία αυτή αντικαθίσταται από την
ηµεροµηνία της 31ης ∆εκεµβρίου 2004 για τις πριµοδοτήσεις
που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 στοιχεία α), β)
και γ).
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Η καταλητική ηµεροµηνία υποβολής στην Επιτροπή της αίτησης
πληρωµής του υπολοίπου ορίζεται στις 30 Ιουνίου 2004. Η
ηµεροµηνία αυτή αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία της 30ής
Ιουνίου 2005 για τις πριµοδοτήσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 12 παράγραφος 3 στοιχεία α), β) και γ).»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 17 ∆εκεµβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. ALEMANNO

