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Οι πράξεις οι τίτλοι των οποίων έχουν τυπωθεί µε ηµίµαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης 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.
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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1457/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Αυγούστου 2003
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 (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης
∆εκεµβρίου 1994, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του
καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EK) αριθ. 1947/2002 (2),
και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (EK) 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,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατ' αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο
άρθρο 4 του κανονισµού (EK) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως
αναγράφονται στον πίνακα που εµφαίνεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 19 Αυγούστου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66.
(2) ΕΕ L 299 της 1.11.2002, σ. 17.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 18ης Αυγούστου 2003, για τον καθορισµό των κατ' αποκοπή τιµών κατά την
εισαγωγή για τον καθορισµό τιµών εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας ( )

0702 00 00

060
999

49,6
49,6

0709 90 70

052
999

83,4
83,4

0805 50 10

382
388
524
528
999

50,7
54,6
54,0
63,2
55,6

0806 10 10

052
064
400
600
999

120,9
140,1
193,4
129,5
146,0

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

039
388
400
508
512
528
720
800
804
999

65,0
74,7
91,1
84,8
96,3
60,6
54,2
126,1
90,0
82,5

0808 20 50

052
388
512
528
800
999

101,6
66,7
87,0
87,6
123,4
93,3

0809 30 10, 0809 30 90

052
068
094
999

119,1
54,1
70,9
81,4

0809 40 05

064
066
093
094
624
999

65,1
61,9
60,7
60,9
145,2
78,8

1

Κατ' αποκοπή τιµή κατά την εισαγωγή

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της 16.10.2001, σ. 6). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1458/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Αυγούστου 2003
για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης στον τοµέα του χοιρείου κρέατος δασµολογικών
ποσοστώσεων
εξετάσεως και αφού εφαρµοστεί κατά περίπτωση ενιαίο
ποσοστό αποδοχής. Προς όφελος των εµπορευοµένων, θα
πρέπει να προβλεφθεί ότι η αίτηση πιστοποιητικού µπορεί
να αποσυρθεί µετά τον καθορισµό του συντελεστή αποδοχής.

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), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1365/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος
2, το άρθρο 11 παράγραφος 1 και το άρθρο 22 δεύτερο εδάφιο,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1095/96
νίου 1996, περί εφαρµογής των
CXL, καταρτισθέντος κατόπιν των
XXIV.6 της GATT (3), και ιδίως το

του Συµβουλίου, της 18ης Ιουπαραχωρήσεων του καταλόγου
διαπραγµατεύσεων του άρθρου
άρθρο 1,

(5)

Για λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιµο να προσδιοριστεί ότι
κάθε εισαγωγή στο πλαίσιο µιας ποσόστωσης απαιτεί την
έκδοση ενός πιστοποιητικού εισαγωγής. Πρέπει να καθοριστεί η ελάχιστη ποσότητα η οποία επιτρέπει στους επιχειρηµατίες να αποσύρουν την αίτηση πιστοποιητικού µετά την
εφαρµογή του ενιαίου ποσοστού αποδοχής.

(6)

Για να διευκολυνθεί το εµπόριο µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των τρίτων χωρών, πρέπει να επικρατεί η εισαγωγή προϊόντων του τοµέα του χοιρείου κρέατος χωρίς
να υπάρχει υποχρέωση της εισαγωγής από τη χώρα καταγωγής η οποία πρέπει εντούτοις να αναγράφεται για στατιστικούς λόγους στη θέση 8 του πιστοποιητικού εισαγωγής.

(7)

Για να εξασφαλιστεί ο οµαλός ρυθµός των εισαγωγών, απαιτείται, αφενός, ο προσδιορισµός των προϊόντων που υπόκεινται στο καθεστώς εισαγωγής και, αφετέρου, η κατανοµή
των ποσοτήτων που προβλέπονται στο παράρτηµα Ι του
παρόντος κανονισµού, σε ολόκληρη την περίοδο από 1ης
Ιουλίου έως 30 Ιουνίου.

(8)

Προκειµένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική διαχείριση
του καθεστώτος πρέπει να καθοριστεί σε 20 ευρώ ανά 100
χιλιόγραµµα το ύψος της εγγύησης σχετικά µε τα πιστοποιητικά εισαγωγής στο πλαίσιο του εν λόγω καθεστώτος. Ο
κίνδυνος κερδοσκοπίας που ενυπάρχει στο εν λόγω
καθεστώς, στον τοµέα του χοιρείου κρέατος, έχει ως
συνέπεια να εξαρτάται η πρόσβαση των εµπορευοµένων στο
εν λόγω καθεστώς από την τήρηση σαφώς καθορισµένων
όρων.

(9)

Είναι σκόπιµο να υποδειχθεί στους εµπορευόµενους το γεγονός ότι τα πιστοποιητικά δύνανται να χρησιµοποιούνται
µόνο για τα προϊόντα που πληρούν όλες τις ισχύουσες στην
Κοινότητα κτηνιατρικές διατάξεις.

(10)

Για να διασφαλίσει την ορθή διαχείριση των καθεστώτων εισαγωγών, η Επιτροπή χρειάζεται ακριβείς πληροφορίες από
τα κράτη µέλη για τις ποσότητες που έχουν πράγµατι εισαχθεί. Για λόγους σαφήνειας, πρέπει να χρησιµοποιείται ένα
ενιαίο υπόδειγµα για την κοινοποίηση των ποσοτήτων
µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής.

(11)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1486/95 της Επιτροπής, της 28ης
Ιουνίου 1995, για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης
στον τοµέα του χοιρείου κρέατος δασµολογικών ποσοστώσεων (4) έχει επανειληµµένα τροποποιηθεί κατά τρόπο
ουσιαστικό (5). Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιµη, για λόγους
σαφήνειας και ορθολογισµού, η κωδικοποίηση του εν λόγω
κανονισµού.
Στο πλαίσιο των πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων
του γύρου της Ουρουγουάης, η Κοινότητα διαπραγµατεύθηκε τη σύναψη διαφόρων συµφωνιών, και ιδίως της συµφωνίας στο γεωργικό τοµέα. Με τη συµφωνία προγραµµατίζονται, µεταξύ άλλων, η πρόσβαση στην κοινοτική αγορά
ορισµένων προϊόντων στον τοµέα του χοιρείου κρέατος, από
τρίτες χώρες. Θα πρέπει, εποµένως, να θεσπιστούν ειδικοί
τρόποι εφαρµογής του καθεστώτος εισαγωγής στον τοµέα
του χοιρείου κρέατος.

(3)

Η συµφωνία απαιτεί την κατάργηση των κυµαινόµενων εισφορών κατά την εισαγωγή, µετατρέποντας σε δασµούς το
σύνολο των µέτρων που περιορίζουν τις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων.

(4)

Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η διαχείριση του εν λόγω
καθεστώτος µέσω πιστοποιητικών εισαγωγής. Για το σκοπό
αυτό, πρέπει να καθοριστούν κυρίως οι λεπτοµέρειες υποβολής των αιτήσεων καθώς και τα στοιχεία που πρέπει να
περιλαµβάνονται στις αιτήσεις και τα πιστοποιητικά, κατά
παρέκκλιση από το άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1291/2000 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2000, περί
κοινών λεπτοµερειών εφαρµογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισµού για τα
γεωργικά προϊόντα (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 325/2003 (7). Πρέπει, επιπλέον,
να εκδίδονται τα πιστοποιητικά µε την πάροδο προθεσµίας

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 1.
ΕΕ L 156 της 29.6.2000, σ. 5.
ΕΕ L 146 της 20.6.1996, σ. 1.
ΕΕ L 145 της 29.6.1995, σ. 58.
Βλέπε παράρτηµα V.
ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1.
ΕΕ L 47 της 21.2.2003, σ. 21.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι δασµολογικές ποσοστώσεις εισαγωγής που προβλέπονται στο
παράρτηµα Ι ανοίγονται ετησίως για τις οµάδες προϊόντων που
αναφέρονται στο εν λόγω παράρτηµα και µε τους προβλεπόµενους
σ' αυτό όρους.
Άρθρο 2
Κατά την έννοια του παρόντος κανονισµού, µεταξύ των προϊόντων
που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 0203 19 55 και
ex 0203 29 55 και περιλαµβάνονται στις οµάδες G 2 και G 3 του
παραρτήµατος Ι, θεωρούνται ως:
— «τεµάχια καρέ χωρίς κόκκαλα», τα χοιρινά ηµισφάγια τύπου
καρέ και τµήµατα αυτών χωρίς κόκκαλα, χωρίς φιλέτο, µε ή
χωρίς το δέρµα και το λαρδί,
— «φιλέτο χοιρινό µινιόν», το τµήµα που περιλαµβάνει το κρέας
των µυών «musculus major psoas» και «musculus minor
psoas», µε ή χωρίς το κεφάλι, καθαρισµένο ή όχι από τους συνδετικούς και λιπώδεις ιστούς.
Άρθρο 3
Οι δασµολογικές ποσοστώσεις που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι
κατανέµονται σε τριµηνιαία τµήµατα 25 %, τα οποία εφαρµόζονται
την 1η Ιουλίου, την 1η Οκτωβρίου, την 1η Ιανουαρίου και την 1η
Απριλίου.
Άρθρο 4
Τα πιστοποιητικά εισαγωγής για τις δασµολογικές ποσοστώσεις που
προβλέπονται αναφέρονται στο παράρτηµα Ι διέπονται από τις ακόλουθες διατάξεις:
α) ο αιτών πιστοποιητικό εισαγωγής πρέπει να είναι φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο το οποίο, κατά τη στιγµή της υποβολής της
αιτήσεως, µπορεί να παράσχει ικανοποιητική για τις αρµόδιες
αρχές των κρατών µελών απόδειξη ότι τουλάχιστον κατά το
τελευταίο δωδεκάµηνο συναλλάσσεται µε τις τρίτες χώρες στον
τοµέα του χοιρείου κρέατος· εντούτοις, δεν επωφελούνται του
καθεστώτος αυτού τα καταστήµατα λιανικής πώλησης και τα
εστιατόρια τα οποία πωλούν τα προϊόντα τους στον τελικό
καταναλωτή·
β) η αίτηση πιστοποιητικού πρέπει να αναφέρει έναν µόνο από τους
αριθµούς οµάδας που ορίζονται στο παράρτηµα Ι του παρόντος
κανονισµού· µπορεί να αφορά περισσότερα προϊόντα που
υπάγονται σε διαφορετικούς κωδικούς ΣΟ και κατάγονται από
µία µόνον χώρα· στην περίπτωση αυτή, όλοι οι κωδικοί ΣΟ και
η περιγραφή τους πρέπει να εγγράφονται αντιστοίχως στους
χώρους 16 και 15· για την οµάδα G 2, η αίτηση πιστοποιητικού
πρέπει να αφορά τουλάχιστον 20 τόνους και κατ' ανώτατο όριο
10 % της διαθέσιµης ποσότητας κατά τη διάρκεια της περιόδου
που ορίζεται στο άρθρο 3· για τις άλλες οµάδες, η αίτηση
πιστοποιητικού πρέπει να αφορά τουλάχιστον έναν τόνο και κατ'
ανώτατο όριο 10 % της διαθέσιµης ποσότητας κατά τη διάρκεια
της περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 3·
γ) η αίτηση του πιστοποιητικού και το πιστοποιητικό περιλαµβάνουν, στη θέση 8, την ένδειξη της χώρας καταγωγής·
δ) η αίτηση πιστοποιητικού και το πιστοποιητικό περιλαµβάνουν
στη θέση 20 µία από τις ακόλουθες ενδείξεις:
— Reglamento (CE) no 1458/2003
— Forordning (EF) nr. 1458/2003

—
—
—
—
—
—
—
—
—

19.8.2003

Verordnung (EG) Nr. 1458/2003
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1458/2003
Regulation (EC) No 1458/2003
Règlement (CE) no 1458/2003
Regolamento (CE) n. 1458/2003
Verordening (EG) nr. 1458/2003
Regulamento (CE) n.o 1458/2003
Asetus (EY) N:o 1458/2003
Förordning (EG) nr 1458/2003

ε) το πιστοποιητικό περιλαµβάνει στη θέση 24 µία από τις ακόλουθες ενδείξεις:
δασµός καθοριζόµενος σε … κατ'εφαρµογή του:
— Reglamento (CE) no 1458/2003
— Forordning (EF) nr. 1458/2003
— Verordnung (EG) Nr. 1458/2003
— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1458/2003
— Regulation (EC) No 1458/2003
— Règlement (CE) no 1458/2003
— Regolamento (CE) n. 1458/2003
— Verordening (EG) nr. 1458/2003
— Regulamento (CE) n.o 1458/2003
— Asetus (EY) N:o 1458/2003
— Förordning (EG) nr 1458/2003.
Άρθρο 5
1. Οι αιτήσεις πιστοποιητικών πρέπει να υποβάλλονται κατά τη
διάρκεια των επτά πρώτων ηµερών του µήνα που προηγείται κάθε
περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 3.
2. Οι αιτήσεις πιστοποιητικών γίνονται δεκτές µόνον εφόσον ο
αιτών δηλώσει εγγράφως ότι, για την τρέχουσα περίοδο, δεν έχει
υποβάλει και αναλαµβάνει την υποχρέωση να µην υποβάλει άλλη
αίτηση για προϊόντα της ίδιας οµάδας που προβλέπονται στο
παράρτηµα Ι στο κράτος µέλος στο οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση
ή σε άλλο κράτος µέλος.
Σε περίπτωση υποβολής από τον αιτούντα περισσοτέρων της µιας
αιτήσεων για προϊόντα της ίδιας οµάδας που προβλέπονται στο
παράρτηµα Ι, καµία αίτησή του δεν γίνεται αποδεκτή. Εντούτοις,
κάθε αιτών δύναται να υποβάλει πολλές αιτήσεις πιστοποιητικών
εισαγωγής για τα προϊόντα της ίδιας οµάδας που προβλέπονται στο
παράρτηµα Ι, εφόσον τα εν λόγω προϊόντα κατάγονται από πολλές
διαφορετικές χώρες.
3. Οι αιτήσεις, καθεµία εκ των οποίων αφορά µία µόνον χώρα
καταγωγής, πρέπει να υποβάλλονται συγχρόνως στην αρµόδια αρχή
του κράτους µέλους. Οι εν λόγω αιτήσεις θεωρούνται, όσον αφορά
το προβλεπόµενο στο άρθρο 4 στοιχείο β) ανώτατο όριο και για
την εφαρµογή του κανόνα που περιλαµβάνεται στην παράγραφο 2
δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου ως ενιαία αίτηση.
4. Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής συνοδεύονται από τη
σύσταση εγγύησης 20 ευρώ ανά 100 χιλιόγραµµα για όλα τα
προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι.
5. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, την τρίτη εργάσιµη ηµέρα µετά το τέλος της περιόδου υποβολής των αιτήσεων,
τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν για καθένα από τα προϊόντα των
οικείων οµάδων. Η ανακοίνωση αυτή περιλαµβάνει τον κατάλογο
των αιτούντων, καθώς και κατάλογο µε τις ζητούµενες ποσότητες.
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Όλες οι ανακοινώσεις, συµπεριλαµβανοµένων των ανακοινώσεων
«ουδέν», πραγµατοποιούνται µε τηλετυπικό µήνυµα ή µε τηλεοµοιοτυπία, κατά την οριζόµενη εργάσιµη ηµέρα, χρησιµοποιώντας, στην
περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί καµία αίτηση, το υπόδειγµα που
περιλαµβάνεται στο παράρτηµα ΙΙ και, στην περίπτωση κατά την
οποία έχουν υποβληθεί αιτήσεις, τα υποδείγµατα που περιλαµβάνονται στα παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ.
6.
Η Επιτροπή αποφασίζει το συντοµότερο δυνατό σε ποιό
βαθµό µπορεί να δοθεί συνέχεια στις αιτήσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 4.
Εάν οι ποσότητες για τις οποίες έχουν ζητηθεί πιστοποιητικά υπερβαίνουν τις διαθέσιµες ποσότητες, η Επιτροπή καθορίζει ενιαίο
ποσοστό αποδοχής των ζητουµένων ποσοτήτων. Στην περίπτωση
που το εν λόγω ποσοστό είναι κατώτερο από 5 %, η Επιτροπή
δύναται να µην δώσει συνέχεια στις αιτήσεις· η εγγύηση, κατά
συνέπεια, αποδεσµεύεται αµέσως.
7.
Ο επιχειρηµατίας µπορεί να παραιτηθεί της αίτησης πιστοποιητικού εντός των δέκα εργάσιµων ηµερών από τη δηµοσίευση
του ενιαίου ποσοστού αποδοχής στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν η εφαρµογή του ποσοστού αυτού οδηγεί
στον καθορισµό µιας ποσότητας κατώτερης των 20 τόνων για την
οµάδα G 2 και κατώτερης του ενός τόνου για τις άλλες οµάδες. Τα
κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή εντός των πέντε ηµερών
που ακολουθούν την απόσυρση της αίτησης πιστοποιητικού και
αποδεσµεύουν αµέσως την εγγύηση.
8.
Η Επιτροπή καθορίζει την εναποµένουσα ποσότητα η οποία
προστίθεται στη διαθέσιµη ποσότητα της επόµενης περιόδου, εντός
των ορίων που αναφέρεται στο άρθρο 1.
9.
Τα πιστοποιητικά εκδίδονται το συντοµότερο δυνατό µετά τη
λήψη απόφασης από την Επιτροπή.
10. Τα πιστοποιητικά δύνανται να χρησιµοποιούνται µόνο για
τα προϊόντα που πληρούν όλες τις ισχύουσες στην Κοινότητα
κτηνιατρικές διατάξεις.
11. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, πριν από το
τέλος του τέταρτου µήνα που έπεται κάθε ετήσιας περιόδου που
αρχίζει την 1η Ιουλίου και τελειώνει στις 30 Ιουνίου, τις ποσότητες
των πραγµατικών εισαγωγών των προϊόντων δυνάµει του παρόντος
κανονισµού για την εν λόγω περίοδο.

L 208/5

Όλες οι κοινοποιήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των κοινοποιήσεων
για το ότι δεν υπήρξαν εισαγωγές, γίνονται βάσει του υποδείγµατος
που παρατίθεται στο παράρτηµα IV.
Άρθρο 6
1. Για την εφαρµογή του άρθρου 23 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών
εισαγωγής είναι 150 ηµέρες από την ηµεροµηνία της πραγµατικής
εκδόσεώς τους.
Εντούτοις, η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών δεν δύναται να
υπερβαίνει την 30ή Ιουνίου του έτους εκδόσεως.
2. Τα πιστοποιητικά εισαγωγής που εκδίδονται δυνάµει του
παρόντος κανονισµού δεν µεταβιβάζονται.
Άρθρο 7
Οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 εφαρµόζονται,
µε την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισµού.
Εντούτοις, κατά παρέκκλιση του άρθρου 8 παράγραφος 4 του εν
λόγω κανονισµού, η εισαγόµενη στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού ποσότητα δεν δύναται να υπερβαίνει εκείνην που αναφέρεται
στις θέσεις 17 και 18 του πιστοποιητικού εισαγωγής. Ο αριθµός
«0» εγγράφεται για το σκοπό αυτό στη θέση 19 του εν λόγω πιστοποιητικού.
Άρθρο 8
Ο κανονισµός (EK) αριθ. 1486/95 καταργείται.
Οι αναφορές στον καταργούµενο κανονισµό θεωρούνται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισµό και διαβάζονται σύµφωνα µε τον
πίνακα αντιστοιχίας που εµφαίνεται στο παράρτηµα VΙ.
Άρθρο 9
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή 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, 18 Αυγούστου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Αριθµός
οµάδας

∆ασµοί
ευρώ/τόνο

Ποσότητες σε
τόνους από την
1η Ιουλίου
2000

Χοιροµέρια (ζαµπόν), νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή
κατεψυγµένα, χωρίς κόκκαλα

250

34 000

Φιλέτα µινιόν, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα

300

5 000

1601 00 91

Λουκάνικα και σαλάµια, ξερά ή για επάλειψη, άψητα

747

1601 00 99

Άλλα

502

1602 41 10

Άλλα παρασκευάσµατα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίµατος

784

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή προϊόντων

G2

ex 0203 19 55
ex 0203 29 55

G3

ex 0203 19 55
ex 0203 29 55

G4

G5

1602 42 10

646

1602 49 11

784

1602 49 13

646

1602 49 15

646

1602 49 19

428

1602 49 30

375

1602 49 50

271

G6

0203 11 10
0203 21 10

Σφάγια ή ηµιµόρια σφαγίων, νωπά ή διατηρηµένα µε
απλή ψύξη ή κατεψυγµένα

268

G7

0203 12 11

Τεµάχια, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα χωρίς κόκκαλα και µε κόκκαλα, µε εξαίρεση τα
φιλέτα µινιόν, που παρουσιάζονται µόνα τους

389

0203 12 19
0203 19 11

300
300

0203 19 13

434

0203 19 15

233

ex 0203 19 55

434

0203 19 59

434

0203 22 11

389

0203 22 19

300

0203 29 11

300

0203 29 13

434

0203 29 15

233

ex 0203 29 55

434

0203 29 59

434
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Καταργούµενος κανονισµός µε τις διαδοχικές τροποποιήσεις του
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1486/95 της Επιτροπής

(ΕΕ L 145 της 29.6.1995, σ. 58)

∆ιορθωτικό

(ΕΕ L 51 της 26.2.2003, σ. 23)

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1176/96 της Επιτροπής

(ΕΕ L 155 της 28.6.1996, σ. 26)

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2068/96 της Επιτροπής µόνο το άρθρο 2

(ΕΕ L 277 της 30.10.1996, σ. 12)

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1244/97 της Επιτροπής

(ΕΕ L 173 της 1.7.1997, σ. 80)

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1390/98 της Επιτροπής

(ΕΕ L 187 της 1.7.1998, σ. 28)

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1409/1999 της Επιτροπής

(ΕΕ L 164 της 30.6.1999, σ. 51)

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1378/2000 της Επιτροπής

(ΕΕ L 156 της 29.6.2000, σ. 31)

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1006/2001 της Επιτροπής µόνο το άρθρο 2

(ΕΕ L 140 της 24.5.2001, σ. 13)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Πίνακας αντιστοιχίας
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1486/95

Παρών κανονισµός

Άρθρα 1-4

Άρθρα 1-4

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 2 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 2 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 4

Άρθρο 5 παράγραφος 4

Άρθρο 5 παράγραφος 5

Άρθρο 5 παράγραφος 5 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 6 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 7

Άρθρο 5 παράγραφος 5 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 8

Άρθρο 5 παράγραφος 6

Άρθρο 5 παράγραφος 9

Άρθρο 5 παράγραφος 7

Άρθρο 5 παράγραφος 10

Άρθρο 5 παράγραφος 8

Άρθρο 5 παράγραφος 11

Άρθρο 6 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 6 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 7

Άρθρο 7

—

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Παράρτηµα I

Παράρτηµα I

Παράρτηµα II

Παράρτηµα II

Παράρτηµα III

Παράρτηµα III

Παράρτηµα IV

Παράρτηµα IV

—

Παράρτηµα V

—

Παράρτηµα VI
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1459/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Αυγούστου 2003
για τον καθορισµό, για την περίοδο εµπορίας 2003/2004, της ελάχιστης τιµής που καταβάλλεται στους
παραγωγούς για τα µη µεταποιηµένα ξηρά σύκα καθώς και για το ποσό της ενίσχυσης στην παραγωγή
ξηρών σύκων
παραγωγή (5), καθορίζει τα κριτήρια στα οποία πρέπει να
ανταποκρίνονται τα προϊόντα για να τύχουν της ελάχιστης
τιµής και της καταβολής της ενίσχυσης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συµβουλίου, της 28ης
Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα των
µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά (1), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 453/2002
της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 6β παράγραφος 3 και το
άρθρο 6γ παράγραφος 7,

(4)

Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να καθοριστεί η ελάχιστη τιµή και
η ενίσχυση στην παραγωγή για την περίοδο εµπορίας 2003/
2004.

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 449/2001 της Επιτροπής, της
2ας Μαρτίου 2001, περί καθορισµού των λεπτοµερειών
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συµβουλίου όσον αφορά το καθεστώς ενίσχυσης στην παραγωγή
στον τοµέα των µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά (3), όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1426/2002 (4), καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ), οι ηµεροµηνίες των περιόδων εµπορίας
για τα ξηρά σύκα.

Για την περίοδο εµπορίας 2003/2004:

(2)

Τα κριτήρια καθορισµού της ελάχιστης τιµής και του ποσού
της ενίσχυσης στην παραγωγή καθορίζονται στο άρθρο 6β
και στο άρθρο 6γ, αντιστοίχως, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2201/96.

β) η ενίσχυση στην παραγωγή, που προβλέπεται στο άρθρο 6γ του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96, ανέρχεται σε 264,83 ευρώ ανά
τόνο καθαρού βάρους για τα ξηρά σύκα.

(3)

Το άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1573/1999 της
Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 1999, περί λεπτοµερειών
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των ξηρών σύκων
που απολαµβάνουν του καθεστώτος της ενισχύσεως στην

(1)

Άρθρο 1
α) η ελάχιστη τιµή, που προβλέπεται στο άρθρο 6β του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96, ανέρχεται σε 878,86 ευρώ ανά τόνο
καθαρού βάρους παραδοτέα στην εκµετάλλευση του παραγωγού, για τα µη µεταποιηµένα ξηρά σύκα·

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, 18 Αυγούστου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

297 της 21.11.1996, σ. 29.
72 της 14.3.2002, σ. 9.
64 της 6.3.2001, σ. 16.
206 της 4.8.2002, σ. 4.

(5) ΕΕ L 187 της 20.7.1999, σ. 27.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1460/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Αυγούστου 2003
για καθορισµό, για τις περιόδους εµπορίας 2003/2004, 2004/2005 και 2005/2006, των λεπτοµερειών
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου όσον αφορά τις µέγιστες καθ' υπόθεση ανάγκες της βιοµηχανίας ραφιναρίσµατος σε ακατέργαστη ζάχαρη
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τοµέα
της ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
680/2002 της Επιτροπής (2) και ιδίως το άρθρο 39 παράγραφος 6
και το άρθρο 41 δεύτερο εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 39 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001
προβλέπει διατάξεις σχετικά µε τον επαρκή εφοδιασµό των
κοινοτικών εργοστασίων ραφιναρίσµατος όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του εν
λόγω κανονισµού, περιλαµβανόµενων των µέτρων που
εφαρµόζονται κατά την υπέρβαση των µέγιστων κατ'
εκτίµηση αναγκών της βιοµηχανίας ραφιναρίσµατος.

(2)

Προκειµένου να διασφαλιστεί η τήρηση των διατάξεων που
αφορούν τις µέγιστες κατ' εκτίµηση ανάγκες οι οποίες
καθορίζονται στο άρθρο 39 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/2001, είναι αναγκαίο να προβλεφθούν τα
µέτρα που παρέχουν τη δυνατότητα λογιστικής παρακολούθησης εκ µέρους των κρατών µελών των σχετικών
δεδοµένων καθώς και την κοινοποίηση των δεδοµένων αυτών
στην Επιτροπή.

(3)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

ε) ακατέργαστης ζάχαρης δασµολογικών ποσοστώσεων που έχουν
ανοιχθεί για τις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες κατ' εφαρµογή
των διατάξεων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1381/2002 της
Επιτροπής (4)·
στ) ανάλογα µε την περίπτωση, ακατέργαστης ζάχαρης τεύτλων
που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 5 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/2001,
οι οποίες έχουν όντως ραφιναριστεί σε ραφιναρίες πέραν των κατ'
εκτίµηση αναγκών που έχουν καθοριστεί στο άρθρο 39 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 ή µετά τη µείωση
κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5 του εν λόγω άρθρου.
2. Τα κράτη µέλη που αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγραφος
2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 καταχωρούν λογιστικά
πριν την 1η Νοεµβρίου κάθε περιόδου εµπορίας τις ποσότητες
ζάχαρης που ραφιναρίστηκαν κατά την προηγούµενη περίοδο εµπορίας από τις ραφιναρίες που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος
4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, µετατρέποντας τις
ποσότητες ακατέργαστης ζάχαρης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε ισοδύναµο λευκής ζάχαρης.
Η µετατροπή που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο πραγµατοποιείται
κατά τη µέθοδο που ορίζεται στο σηµείο II.3 του παραρτήµατος I
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 και µε βάση τον πραγµατικό πολωσιµετρικό βαθµό της ακατέργαστης ζάχαρης, ο οποίος
έχει επαληθευτεί σε περίπτωση που αυτό είναι αναγκαίο από τις
αρµόδιες εθνικές αρχές κατά την πολωσιµετρική µέθοδο και ο
οποίος εκφράζεται µε έξι δεκαδικά ψηφία.
Άρθρο 2
1. Πριν την 1η ∆εκεµβρίου κάθε περιόδου εµπορίας, τα κράτη
µέλη που αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 ανακοινώνουν στην Επιτροπή:

1.
Για την εφαρµογή του προστίµου του προβλεποµένου στο
άρθρο 39 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001,
νοείται ως υπέρβαση των µέγιστων κατ' εκτίµηση αναγκών το
σύνολο ποσοτήτων:

α) τις ποσότητες ζάχαρης που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισµού οι οποίες έχουν όντως ραφιναριστεί κατά την προηγούµενη περίοδο εµπορίας, κατά βάρος σε
ζάχαρη σε φυσική κατάσταση και εκφρασµένες σε ισοδύναµο
λευκής ζάχαρης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2
του εν λόγω άρθρου·

α) προτιµησιακής ακατέργαστης ζάχαρης ΑΚΕ-Ινδίας που έχει εισαχθεί κατ' εφαρµογή των διατάξεων του τίτλου II του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003 της Επιτροπής (3)·

β) ανάλογα µε την περίπτωση, τις ποσότητες που υπόκεινται στην
εφαρµογή του προστίµου του προβλεπόµενου στο άρθρο 39
παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001.

β) ειδικής προτιµησιακής ζάχαρης που έχει εισαχθεί κατ' εφαρµογή των διατάξεων του τίτλου III του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1159/2003·
γ) ζάχαρης παραχωρήσεων CXL που έχει εισαχθεί κατ' εφαρµογή
των διατάξεων του τίτλου IV του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1159/
2003·
δ) ακατέργαστης ζάχαρης που έχει ληφθεί στα υπερπόντια γαλλικά διαµερίσµατα·
(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 104 της 20.4.2002, σ. 26.
(3) ΕΕ L 162 της 1.7.2003, σ. 25.

2. Οι κοινοποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1
πραγµατοποιούνται ηλεκτρονικώς σε έντυπα που έχουν διαβιβαστεί
για το σκοπό αυτό από την Επιτροπή προς τα κράτη µέλη.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(4) ΕΕ L 200 της 30.7.2002, σ. 14.
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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 Αυγούστου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1461/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Αυγούστου 2003
για τη θέσπιση όρων για πιλοτικά έργα για την ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών σχετικά µε τις
αλιευτικές δραστηριότητες και για την τηλεανίχνευση
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συµβουλίου, της 20ής
∆εκεµβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιµη εκµετάλλευση των
αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (1),
και ιδίως τα άρθρα 22 παράγραφος 3 και 23 παράγραφος 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 απαιτεί από το Συµβούλιο να λάβει απόφαση το 2004 όσον αφορά τις υποχρεώσεις ηλεκτρονικής διαβίβασης των πληροφοριών σχετικά
µε τις αλιευτικές δραστηριότητες προκειµένου να βελτιωθεί
η αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης των αλιευτικών δυνατοτήτων και να καθοριστεί ένα µέσο τηλεανίχνευσης µε
στόχο τον εντοπισµό των αλιευτικών σκαφών στη θάλασσα.

(2)

Είναι δυνατόν να εκτελεστούν, πριν την 1η Ιουνίου 2004,
σε συνεργασία µε την Επιτροπή, πιλοτικά έργα όσον αφορά
αντίστοιχα την ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών σχετικά
µε τις αλιευτικές δραστηριότητες και την τηλεανίχνευση.

(3)

(4)

(5)

Ως εκ τούτου, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι τα κράτη
µέλη θα εκτελέσουν τα εν λόγω πιλοτικά έργα, είναι αναγκαίο να καθοριστούν οι όροι εφαρµογής. Ιδιαίτερα, οι όροι
αυτοί θα πρέπει να καλύπτουν, όσον αφορά την ηλεκτρονική
διαβίβαση πληροφοριών, τις πληροφορίες που πρέπει να
καταχωρίζονται και να διαβιβάζονται µε ηλεκτρονικά µέσα
καθώς και τις λειτουργίες των συστηµάτων επί των αλιευτικών σκαφών τα οποία καταγράφουν και διαβιβάζουν σε
ηλεκτρονική µορφή τις σχετικές πληροφορίες. Όσον αφορά
την τηλεανίχνευση, οι όροι θα πρέπει επίσης να καλύπτουν
τις λειτουργίες του συστήµατος αυτού καθώς και τις
περιοχές που θα παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των πιλοτικών έργων.
Η Επιτροπή πρέπει να ενηµερώνεται από τα κράτη µέλη σχετικά µε την πρόοδο και τα αποτελέσµατα των πιλοτικών
έργων, προκειµένου ιδίως να αξιολογήσει την αποδοτικότητα
από απόψεως κόστους των τεχνολογιών που πρόκειται να
χρησιµοποιηθούν για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας
του ελέγχου της αλιείας.
Είναι δυνατή η χρηµατοδοτική συµµετοχή της Κοινότητας
όσον αφορά πιλοτικά έργα που εκτελούνται από τα κράτη
µέλη υπό τους όρους που καθορίζονται στην απόφαση
2001/431/EΚ του Συµβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για
την χρηµατοδοτική συµµετοχή της Κοινότητας σε ορισµένες
δαπάνες αναλαµβανόµενες από τα κράτη µέλη για την εφαρµογή καθεστώτων ελέγχου, επιθεώρησης και επιτήρησης στο
πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (2).

(1) ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59.
(2) ΕΕ L 154 της 9.6.2001, σ. 22.

(6)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Αντικείµενο
Ο παρών κανονισµός θεσπίζει ορισµένους όρους για την εκτέλεση
από τα κράτη µέλη πιλοτικών έργων που προβλέπονται στο άρθρο
22 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και στο άρθρο 23 παράγραφος 3
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 σχετικά µε την ηλεκτρονική
διαβίβαση πληροφοριών για τις αλιευτικές δραστηριότητες και την
τηλεπαρακολούθηση.
Άρθρο 2
Προθεσµίες
1. Τα πρότυπα πειραµατικά έργα θα πρέπει να έχουν τεθεί σε
εφαρµογή σε όλα τα κράτη µέλη µέχρι την 1η ∆εκεµβρίου 2003
το αργότερο και θα πρέπει να παραµείνουν λειτουργικά µέχρι
τουλάχιστον τις 31 Μαΐου 2004.
2. Τα έργα που αφορούν την ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών σχετικά µε τις αλιευτικές δραστηριότητες και την τηλεανίχνευση, τα οποία πραγµατοποιούνται από τα κράτη µέλη πριν από
την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού, θεωρούνται ως πιλοτικά έργα για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 3
Επιλογή αλιευτικών σκαφών
Τα κράτη µέλη τα οποία εκτελούν πιλοτικά έργα για την ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών σχετικά µε αλιευτικές δραστηριότητες,
επιλέγουν έναν κατάλληλο αριθµό σκαφών, κατά προτίµηση διαφορετικού µήκους.
Άρθρο 4
Εκθέσεις προς την αρµόδια αρχή
Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που καθορίζονται από το κοινοτικό δίκαιο, οι πλοίαρχοι κοινοτικών αλιευτικών σκαφών που
συµµετέχουν στο πιλοτικό έργο, πρέπει να καταχωρίζουν ηµερησίως
και να διαβιβάζουν µε ηλεκτρονικά µέσα στην αρµόδια αρχή του
κράτους µέλους σηµαίας πληροφορίες σχετικά µε τα ταξίδια και τις
αλιευτικές δραστηριότητες, αναφέροντας ιδίως:
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α) τις ποσότητες κάθε είδους που αλιεύθηκαν και διατηρούνται επί
του σκάφους, οι οποίες υπερβαίνουν τα 50 kg ισοδύναµου
ζώντος βάρους·
β) την ηµεροµηνία και τον τόπο αλίευσης των αλιευµάτων αυτών·
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2. Ανεξάρτητα από το σύστηµα που χρησιµοποιείται, οι αρχές
καταχωρίζουν τις πληροφορίες σε µορφή αναγνώσιµη από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν τη διατήρηση των
δεδοµένων µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2004.

γ) τον τύπο των εργαλείων που χρησιµοποιήθηκαν, και

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

δ) για τα αλιευτικά σκάφη ολικού µήκους άνω των 18 µέτρων, τα
οποία ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες σε οποιαδήποτε από
τις περιοχές στις οποίες εφαρµόζονται ειδικοί κανόνες πρόσβασης σε ύδατα και πόρους, την ηµεροµηνία και την ώρα
πόντισης ή επαναπόντισης ενός στατικού εργαλείου καθώς και
την ηµεροµηνία και την ώρα της περάτωσης των αλιευτικών
δραστηριοτήτων µε τη χρήση του στατικού εργαλείου.
Άρθρο 5
Εξοπλισµός του σκάφους
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να διασφαλίσουν ότι τα σκάφη που φέρουν τη σηµαία του και συµµετέχουν στο πιλοτικό έργο είναι εξοπλισµένα µε συστήµατα ικανά να
καταχωρίζουν και να διαβιβάζουν σε ηλεκτρονική µορφή τις πληροφορίες σχετικά µε τις αλιευτικές τους δραστηριότητες κατά τη διάρκεια ως πιλοτικών έργων.
Άρθρο 6

ΤΗΛΕΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

Άρθρο 8
Συστήµατα εντοπισµού σκαφών
1. Τα κράτη µέλη, τα οποία θέτουν σε εφαρµογή και δοκιµάζουν
συστήµατα εντοπισµού σκαφών που στηρίζονται στην τεχνολογία
τηλεανίχνευσης («ΣΕΣ»), χρησιµοποιούν εικόνες που έχουν ληφθεί
µε την τεχνική της τηλεανίχνευσης για τον εντοπισµό αλιευτικών
σκαφών στη θάλασσα στα ύδατα υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία του, καθώς επίσης και σε άλλες περιοχές στις οποίες δυνατόν
να ασκούν δραστηριότητες σκάφη που φέρουν τη σηµαία τους.
2.

Τα πιλοτικά έργα αξιολογούν την ικανότητα του ΣΕΣ να:

α) χρησιµοποιεί διαστηµικές και εναέριες εικόνες που έχουν ληφθεί
µε την τεχνική της τηλεανίχνευσης για τον καθορισµό του
αριθµού των αλιευτικών σκαφών και το στίγµα τους σε µία
δεδοµένη περιοχή·

∆ιαβίβαση των πληροφοριών

β) αντιπαραβάλλει τα στίγµατα των αλιευτικών σκαφών που εντοπίζονται µε το σύστηµα ΣΕΣ µε εκθέσεις στίγµατος από τα συστήµατα παρακολούθησης σκαφών («ΣΠΣ»), και

1.
Ένα τουλάχιστον µήνα πριν τεθούν σε εφαρµογή τα έργα, τα
κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή:

γ) επισηµαίνει την ενδεχόµενη παρουσία αλιευτικών σκαφών από τα
οποία δεν έχουν ληφθεί εκθέσεις στίγµατος µέσω του ΣΠΣ.

α) τα πλήρη στοιχεία της αρµόδιας αρχής που έχει ορισθεί να
παρακολουθεί τα πιλοτικά έργα·

Άρθρο 9

β) τον κατάλογο των συµµετεχόντων σκαφών, ο οποίος περιέχει για
κάθε σκάφος τουλάχιστον τον εσωτερικό αριθµό µητρώου του
στόλου και το όνοµά του·
γ) περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του εξοπλισµού που
βρίσκεται επί του σκάφους·
δ) περιγραφή του τρόπου συλλογής και επεξεργασίας των δεδοµένων από την αρµόδια αρχή.
2.
Μόλις τα έργα τεθούν σε εφαρµογή, τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά µε οποιεσδήποτε αλλαγές του καταλόγου των συµµετεχόντων σκαφών.
3.
Η Επιτροπή κοινοποιεί στα κράτη µέλη τα δεδοµένα που
έλαβε βάσει των παραγράφων 1 και 2.

Θαλάσσιες περιοχές που πρέπει να παρακολουθούνται
1. Τα κράτη µέλη αποφασίζουν για τη θαλάσσια περιοχή ή
περιοχές που πρόκειται να παρακολουθηθούν κατά τη διάρκεια των
πιλοτικών έργων.
2. Έναν τουλάχιστον µήνα πριν από τη θέση σε λειτουργία των
πιλοτικών έργων, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή στοιχεία του έργου, ιδίως δε σχετικά µε την αρµόδια αρχή που έχει οριστεί να παρακολουθεί τα πιλοτικά έργα, τον αριθµό των εικόνων
και τις περιοχές από τις οποίες λήφθηκαν οι εν λόγω εικόνες. Τα
κράτη µέλη δικαιολογούν την επιλογή της περιοχής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 7
Επεξεργασία

των

δεδοµένων σχετικά
δραστηριότητες

µε

αλιευτικές

1.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου
να διασφαλιστεί την επεξεργασία, εκ µέρους των αρµόδιων αρχών,
των πληροφοριών που διαβιβάζονται σε ηλεκτρονική µορφή από τα
σκάφη που φέρουν τη σηµαία τους, και τα οποία συµµετέχουν στο
πιλοτικό έργο.

Άρθρο 10
Συνεργασία µεταξύ κρατών µελών
1. Τα κράτη µέλη µπορούν να θέτουν σε εφαρµογή κοινά πιλοτικά έργα.
2. Η Επιτροπή παρακολουθεί την πρόοδο των πιλοτικών έργων
και διευκολύνει τη συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών.
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Άρθρο 11
Εκθέσεις προς την Επιτροπή
1.
Μέχρι τις 30 Απριλίου 2004, κάθε κράτος µέλος υποβάλει
στην Επιτροπή έκθεση αξιολόγησης των πιλοτικών έργων που εκτέλεσε, οι οποίες περιλαµβάνουν ιδίως τεχνική περιγραφή των
συστηµάτων που εφαρµόστηκαν για τους σκοπούς των πιλοτικών
έργων και τον τρόπο διασύνδεσής τους µε υπάρχοντα συστήµατα
παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας.

19.8.2003

2. Μέχρι τις 31 Ιουλίου 2004, κάθε κράτος µέλος υποβάλει
την τελική του έκθεση, η οποία περιλαµβάνει ιδίως στοιχεία σχετικά
µε την αποδοτικότητα από απόψεως κόστους και τη λειτουργία των
συστηµάτων, καθώς επίσης και τις παρατηρήσεις του για τη χρήση
των σχετικών τεχνολογιών.
Άρθρο 12
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, 18 Αυγούστου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

19.8.2003

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 208/17

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1462/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Αυγούστου 2003
για καθορισµό των κοινοτικών τιµών στην παραγωγή και των κοινοτικών τιµών κατά την εισαγωγή για
τα γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα για την εφαρµογή του καθεστώτος κατά την εισαγωγή ορισµένων
προϊόντων ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου καθώς και ∆υτικής
Όχθης και Λωρίδας της Γάζας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 του Συµβουλίου, της 21ης
∆εκεµβρίου 1987, για τον καθορισµό των όρων εφαρµογής των
προτιµησιακών δασµών κατά την εισαγωγή ορισµένων προϊόντων
ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου καθώς και ∆υτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας (1), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1300/
97 (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σε εφαρµογή του άρθρου 2 παράγραφος 2 και του άρθρου 3 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87, κοινοτικές τιµές κατά την εισαγωγή και κοινοτικές τιµές στην παραγωγή καθορίζονται ανά
δεκαπενθήµερο για τα µονοανθή γαρίφαλλα (standard), τα
πολυανθή γαρίφαλα (spray), τα τριαντάφυλλα µε µεγάλο άνθος, τα
τριαντάφυλλα µε µικρό άνθος, εφαρµοζόµενες για περίοδο δύο
εβδοµάδων. Σύµφωνα µε το άρθρο 1β του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
700/88 της Επιτροπής, της 17ης Μαρτίου 1988, περί ορισµένων
λεπτοµερειών εφαρµογής του καθεστώτος που εφαρµόζεται κατά
την εισαγωγή στην Κοινότητα ορισµένων προϊόντων ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου καθώς

και ∆υτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2062/97 (4), οι τιµές αυτές
καθορίζονται για περιόδους δύο εβδοµάδων µε βάση τα σταθµισµένα στοιχεία που παρέχουν τα κράτη µέλη. Πρέπει οι τιµές
αυτές να καθορίζονται αµέσως για να είναι δυνατόν να καθοριστούν
οι δασµοί κατά την εισαγωγή που θα εφαρµοσθούν. Γι' αυτό πρέπει
να προβλεφθεί η άµεση εφαρµογή του παρόντος κανονισµού,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κοινοτικές τιµές στην παραγωγή και οι κοινοτικές τιµές κατά
την εισαγωγή για τα µονοανθή γαρίφαλα (standard), τα πολυανθή
γαρίφαλα (spray), τα τριαντάφυλλα µε µεγάλο άνθος και τα
τριαντάφυλλα µε µικρό άνθος που αναφέρονται στο άρθρο 1β του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 700/88, για µια περίοδο δύο εβδοµάδων,
καθορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 19 Αυγούστου 2003.
Εφαρµόζεται από τις 20 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεµβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 382 της 31.12.1987, σ. 22.
(2) ΕΕ L 177 της 5.7.1997, σ. 1.

(3) ΕΕ L 72 της 18.3.1988, σ. 16.
(4) ΕΕ L 289 της 22.10.1997, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 18ης Αυγούστου 2003, για καθορισµό των κοινοτικών τιµών στην παραγωγή και
των κοινοτικών τιµών κατά την εισαγωγή για τα γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα για την εφαρµογή του καθεστώτος
κατά την εισαγωγή ορισµένων προϊόντων ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου
καθώς και ∆υτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας
(σε EUR ανά 100 τεµάχια)
Περίοδος: από τις 20 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεµβρίου 2003
Μονοανθή γαρίφαλα
(standard)

Πολυανθή γαρύφαλα
(spray)

Τριαντάφυλλα µε
µεγάλο άνθος

Τριαντάφυλλα µε µικρό
άνθος

11,12

12,20

14,40

9,31

Μονοανθή γαρίφαλα
(standard)

Πολυανθή γαρύφαλα
(spray)

Τριαντάφυλλα µε
µεγάλο άνθος

Τριαντάφυλλα µε µικρό
άνθος

Ισραήλ

—

—

4,58

4,92

Μαρόκο

—

—

—

—

Κύπρος

—

—

—

—

Ιορδανία

—

—

—

—

∆υτική Όχθη και
Λωρίδα της Γάζας

—

—

—

—

Κοινοτικές τιµές στην παραγωγή

Κοινοτικές τιµές κατά την
εισαγωγή

