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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής ∆εκεµβρίου 2003
για καθορισµό ορισµένων λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 670/2003 του Συµβουλίου για τη θέσπιση ειδικών µέτρων σχετικά µε την αγορά στον τοµέα της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(6)

Εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη στον παρόντα κανονισµό, ο κανονισµός (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 (2) και
ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 της Επιτροπής, της
22ας Ιουλίου 1985, για τον καθορισµό των κοινών λεπτοµερειών εφαρµογής του καθεστώτος εγγυήσεων για τα γεωργικά προϊόντα (3) πρέπει να εφαρµόζονται στα πιστοποιητικά
εισαγωγής και στις εγγυήσεις που προβλέπει ο παρών κανονισµός.

(7)

∆εδοµένου ότι ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2541/84 της Επιτροπής, της 4ης Σεπτεµβρίου 1984, περί καθορισµού εξισωτικής εισφοράς στις εισαγωγές, στα άλλα κράτη µέλη, αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προελεύσεως που έχει παραχθεί
στη Γαλλία (4) έχει καταστεί άνευ αντικειµένου, πρέπει να
καταργηθεί.

(8)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 670/2003 του Συµβουλίου, της 8ης
Απριλίου 2003, για τη θέσπιση ειδικών µέτρων σχετικά µε την
αγορά στον τοµέα της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, το
άρθρο 3 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 4 παράγραφος 4
και το άρθρο 11,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για να µπορεί η Επιτροπή να καταρτίζει το κοινοτικό ισοζύγιο της αλκοόλης που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 670/2003 και να διαµορφώνει συνολική εικόνα της εξέλιξης των συναλλαγών, τα
κράτη µέλη θα πρέπει να της κοινοποιούν τακτικά, µε
έντυπο ενιαίας µορφής, τα στοιχεία τα σχετικά µε τις
ποσότητες αλκοόλης που παράγεται, εισάγεται, εξάγεται και
διατίθεται, καθώς και τα αποθέµατα στο τέλος της περιόδου
εµπορίας και τις εκτιµήσεις για την παραγωγή.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής

(2)

Η αιθυλική αλκοόλη µη γεωργικής προέλευσης µπορεί να
υποκαθιστά, για ορισµένες χρήσεις, την αιθυλική αλκοόλη
γεωργικής προέλευσης. Το προϊόν αυτό, εποµένως, θα
πρέπει να συµπεριληφθεί στο κοινοτικό ισοζύγιο.

(3)

Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να µπορούν να
παρακολουθούν συνεχώς την κίνηση των συναλλαγών, προκειµένου να αξιολογούν καλύτερα την εξέλιξη της αγοράς.
Για το σκοπό αυτό, είναι σκόπιµο να προβλεφθεί η έκδοση
πιστοποιητικών εισαγωγής. Είναι επίσης σκόπιµο να διενεργούνται σε εβδοµαδιαία βάση κοινοποιήσεις σχετικά µε τα
εκδιδόµενα πιστοποιητικά.

(4)

Η περίοδος ισχύος των πιστοποιητικών θα πρέπει να καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη τις πρακτικές και τις προθεσµίες
παράδοσης που ισχύουν στο διεθνές εµπόριο.

(5)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 670/2003, για την έκδοση των πιστοποιητικών
χρειάζεται να συσταθεί εγγύηση η οποία καταπίπτει, εν όλω
ή εν µέρει, αν δεν πραγµατοποιηθεί η συναλλαγή ή εφόσον
πραγµατοποιηθεί εν µέρει. Απαιτείται, εποµένως, καθορισµός
του ύψους της εν λόγω εγγύησης.

(1) ΕΕ L 97 της 15.4.2003, σ. 6.

Ο παρών κανονισµός καθορίζει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής όσον
αφορά το κοινοτικό ισοζύγιο αιθυλικής αλκοόλης και το καθεστώς
των πιστοποιητικών εισαγωγής, που προβλέπονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 670/2003.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

Άρθρο 2
Κατάρτιση του κοινοτικού ισοζυγίου
Η Επιτροπή καταρτίζει το κοινοτικό ισοζύγιο αιθυλικής αλκοόλης
για το προηγούµενο έτος, το αργότερο στις 31 Μαρτίου κάθε
έτους. Το ισοζύγιο, το οποίο περιέχει τις πληροφορίες σχετικά µε
την αγορά αιθυλικής αλκοόλης σε κοινοτικό επίπεδο, υποβάλλεται
στην επιτροπή διαχείρισης οίνων µε το έντυπο του οποίου υπόδειγµα παρατίθεται στο παράρτηµα I και δηµοσιεύεται στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(2) 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).
3
( ) ΕΕ L 205 της 3.8.1985, σ. 5· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1932/1999 (ΕΕ L 240 της
10.9.1999, σ. 11).
(4) ΕΕ L 238 της 6.9.1984, σ. 16· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3826/85 (ΕΕ L 371 της
31.12.1985, σ. 1).

L 346/20

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Άρθρο 3
Πληροφορίες σχετικά µε την αιθυλική αλκοόλη γεωργικής
προέλευσης
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του διµήνου που έπεται του τέλους της εξεταζόµενης περιόδου, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά µε την αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 670/2003:
α) τις τριµηνιαίες εισαγωγές από τρίτες χώρες, οι οποίες αναλύονται κατά κωδικό της συνδυασµένης ονοµατολογίας και κατά
χώρα καταγωγής, η οποία δηλώνεται µε ένδειξη του κωδικού
της ονοµατολογίας των χωρών για τις στατιστικές εξωτερικού
εµπορίου της Κοινότητας, η οποία καθορίστηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1779/2002 της Επιτροπής (1)·
β) τις τριµηνιαίες εξαγωγές προς τις τρίτες χώρες, συµπεριλαµβανοµένων ενδεχοµένως των εξαγωγών αλκοόλης µη γεωργικής
προέλευσης·
γ) την τριµηνιαία παραγωγή, η οποία αναλύεται κατά χρησιµοποιηθείσα πρώτη ύλη παραγωγής αλκοόλης, µε το έντυπο του
οποίου υπόδειγµα παρατίθεται στο παράρτηµα II του παρόντος
κανονισµού·
δ) την ποσότητα που διατέθηκε κατά τη διάρκεια του προηγούµενου τριµήνου, η οποία αναλύεται κατά κλάδο προορισµού, µε
το έντυπο του οποίου υπόδειγµα παρατίθεται στο παράρτηµα
III του παρόντος κανονισµού·
ε) τα διαθέσιµα αποθέµατα των παραγωγών αλκοόλης στη χώρα
τους κατά τη λήξη του προηγούµενου έτους, µε το έντυπο του
οποίου υπόδειγµα παρατίθεται στο παράρτηµα IV του παρόντος κανονισµού·
στ) εκτιµήσεις σχετικά µε την παραγωγή του τρέχοντος έτους, δύο
φορές ετησίως, πριν από τις 28 Φεβρουαρίου και πριν από τις
31 Αυγούστου αντιστοίχως, µε το έντυπο του οποίου υπόδειγµα παρατίθεται στο παράρτηµα V του παρόντος κανονισµού.
Για τους σκοπούς του στοιχείου δ), ως διάθεση νοείται η παράδοση
αιθυλικής αλκοόλης από τους παραγωγούς ή εισαγωγείς της για
µεταποίηση ή συσκευασία.
Οι κοινοποιούµενες ποσότητες εκφράζονται σε εκατόλιτρα καθαρής
αλκοόλης.
Τα κράτη µέλη δύνανται να προβλέψουν συστήµατα δηλώσεων προκειµένου να εξασφαλίσουν τη συγκέντρωση των πληροφοριών που
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία γ), δ), ε) και στ).
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γ) τις τριµηνιαίες εξαγωγές σε τρίτες χώρες, εκτός εάν συµπεριλαµβάνονται στις εξαγωγές που κοινοποιούνται δυνάµει του
άρθρου 3 στοιχείο β) του παρόντος κανονισµού·
δ) την ποσότητα που διατέθηκε κατά τη διάρκεια του προηγούµενου τριµήνου, ενδεχοµένως µε διάκριση µεταξύ συνθετικής
αλκοόλης και λοιπών αλκοολών·
ε) τα διαθέσιµα αποθέµατα των παραγωγών αλκοόλης στο τέλος
του έτους, ενδεχοµένως µε διάκριση µεταξύ συνθετικής αλκοόλης και λοιπών αλκοολών.
Για τους σκοπούς του στοιχείου δ), ως «ποσότητα που διατέθηκε»
νοούνται οι ποσότητες αλκοόλης που πωλήθηκαν στην κοινοτική
αγορά από τη βιοµηχανία παραγωγής.
Οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στα ανωτέρω στοιχεία α), δ) και
ε), πραγµατοποιούνται µε χρήση του εντύπου του οποίου υπόδειγµα παρατίθεται στο παράρτηµα VI. Οι κοινοποιούµενες ποσότητες εκφράζονται σε εκατόλιτρα καθαρής αλκοόλης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 5
Έκδοση των πιστοποιητικών
1. Από τις 27 Ιανουαρίου 2004, πρέπει να υποβάλλεται πιστοποιητικό εισαγωγής για κάθε εισαγωγή στην Κοινότητα των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 670/2003. Το πιστοποιητικό χορηγείται από τα κράτη
µέλη στον ενδιαφερόµενο, µετά από αίτησή του, ανεξαρτήτως του
τόπου εγκατάστασής του στην Κοινότητα.
2. Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 εφαρµόζεται στα πιστοποιητικά που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο.
3. Η αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού εισαγωγής και το πιστοποιητικό εισαγωγής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης περιλαµβάνουν, στο τετραγωνίδιο 8, την ένδειξη της χώρας καταγωγής.
Σηµειώνεται το τετραγωνίδιο « υποχρεωτική: ναι». Κατόπιν σχετικού
αιτήµατος του ενδιαφεροµένου, η υπηρεσία που έχει εκδώσει το
πιστοποιητικό µπορεί να αντικαταστήσει µόνο µια φορά τη χώρα
καταγωγής από άλλη χώρα.
4. Τα κράτη µέλη δύνανται να αποφασίσουν ότι στο τετραγωνίδιο 20 πρέπει να σηµειώνεται η αξία εισαγωγής (cιf) της αλκοόλης.
Άρθρο 6

Άρθρο 4

∆ιάρκεια ισχύος

Πληροφορίες σχετικά µε την αιθυλική αλκοόλη µη γεωργικής
προέλευσης

Το πιστοποιητικό εισαγωγής ισχύει από την ηµεροµηνία έκδοσής
του κατά την έννοια του άρθρου 23 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, µέχρι τη λήξη του επόµενου τετραµήνου.

Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του διµήνου που έπεται του τέλους της εξεταζόµενης περιόδου, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά µε την αιθυλική αλκοόλη µη γεωργικής προέλευσης που ορίζεται στο άρθρο 3
παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 670/
2003:
α) την τριµηνιαία παραγωγή, ενδεχοµένως µε διάκριση µεταξύ συνθετικής αλκοόλης και λοιπών αλκοολών·
β) τις τριµηνιαίες εισαγωγές από τρίτες χώρες, µε το έντυπο του
οποίου υπόδειγµα παρατίθεται στο παράρτηµα VII του παρόντος κανονισµού·
(1) ΕΕ L 296 της 5.10.2002, σ. 6.

Άρθρο 7
Κοινοποιήσεις για τα πιστοποιητικά εισαγωγής
1. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε Πέµπτη, ή
εάν η ηµέρα αυτή είναι αργία την πρώτη επόµενη εργάσιµη ηµέρα,
τις πληροφορίες σχετικά µε τις ποσότητες των προϊόντων που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 670/2003, για τα οποία εκδόθηκαν πιστοποιητικά εισαγωγής
κατά τη διάρκεια της προηγούµενης εβδοµάδας, µε ανάλυση κατά
κωδικο της συνδυασµένης ονοµατολογίας και κατά χώρα καταγωγής.
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2.
Εάν ένα κράτος µέλος θεωρεί ότι οι ποσότητες για τις οποίες
ζητήθηκαν πιστοποιητικά εισαγωγής στο εν λόγω κράτος συνεπάγονται κίνδυνο πρόκλησης διαταραχής στην αγορά, ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση, κοινοποιώντας της τις εν
λόγω ποσότητες ανάλογα µε τον τύπο του προϊόντος. Η Επιτροπή
εξετάζει την κατάσταση και ενηµερώνει σχετικά τα κράτη µέλη.
Άρθρο 8
Εγγύηση
Η εγγύηση για τη χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγής καθορίζεται
σε 1 ευρώ ανά εκατόλιτρο.
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Οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό
αποστέλλονται στην Επιτροπή στη διεύθυνση που παρατίθεται στο
παράρτηµα VIII.

Άρθρο 10
Κατάργηση
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2541/84 καταργείται.

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 εφαρµόζεται στις εγγυήσεις
που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 9
∆ιαβίβαση των κοινοποιήσεων
Τα κράτη µέλη µπορούν να διαβιβάσουν τις πληροφορίες που
αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 για το πρώτο τρίµηνο του έτους
2004, το αργότερο στις 31 Αυγούστου 2004.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή 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.
Βρυξέλλες, 30 ∆εκεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχείο γ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης που διατέθηκε, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχείο δ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Αποθέµατα αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχείο ε)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Εκτιµήσεις της παραγωγής αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης για το τρέχον έτος, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 3 στοιχείο στ)

31.12.2003

31.12.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Παραγωγή, διάθεση και αποθέµατα αιθυλικής αλκοόλης µη γεωργικής προέλευσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4
στοιχεία α), δ) και ε)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
Εισαγωγές αιθυλικής αλκοόλης µη γεωργικής προέλευσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 στοιχείο β)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
∆ιεύθυνση για την αποστολή των κοινοποιήσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9
Ευρωπαϊκή Επιτροπή — Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργίας D.4
Φαξ: (32-2) 295 92 52
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: agri-d4@cec.eu.int

L 346/25

