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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.

4.11.2003

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 286/1

I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1941/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Νοεµβρίου 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 4 Νοεµβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 3 Νοεµβρίου 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 3ης Νοεµβρίου 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

052
060
096
204
653
999

60,0
57,2
50,7
51,9
52,4
54,4

0707 00 05

052
628
999

130,9
139,3
135,1

0709 90 70

052
204
999

100,3
73,9
87,1

0805 50 10

052
204
388
524
528
999

86,6
84,1
91,0
51,5
81,9
79,0

0806 10 10

052
388
400
508
999

113,3
94,8
198,6
329,7
184,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052
060
064
388
400
404
512
720
800
804
999

51,0
27,9
48,8
79,2
73,7
84,1
77,5
40,7
190,9
95,3
76,9

0808 20 50

052
060
064
388
400
512
528
720
999

117,3
53,5
60,3
68,4
67,2
55,8
52,2
51,0
65,7

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. 1942/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Νοεµβρίου 2003
για καθορισµό των ελάχιστων τιµών πώλησης για το βόειο κρέας στο πλαίσιο του πρώτου διαγωνισµού
που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1853/2003
αριθ. 216/69 (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2417/95 (5), οι ελάχιστες τιµές πωλήσεως για το κρέας που τέθηκε σε δηµοπρασία καθορίζονται
λαµβανοµένων υπόψη των ληφθεισών προσφορών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
βοείου κρέατος (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 (2), και ιδίως το άρθρο 28 παράγραφος
2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Έχει ζητηθεί η υποβολή προσφορών για ορισµένες ποσότητες βοείου κρέατος βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1853/
2003 της Επιτροπής (3).

(2)

∆υνάµει του άρθρου 9 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/
79 της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 1979, περί των
λεπτοµερειών εφαρµογής που αφορούν τη διάθεση των
βοείων κρεάτων που αγοράζονται από τους οργανισµούς
παρεµβάσεως και περί καταρτήσεως του κανονισµού (ΕΟΚ)

(3)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι ελάχιστες τιµές πωλήσεως βοείου κρέατος για τον πρώτο διαγωνισµό που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1853/2003, του
οποίου η προθεσµία υποβολής προσφορών έχει λήξει στις 27
Οκτωβρίου 2003, καθορίζονται στο παράρτηµα του παρόντος
κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 4 Νοεµβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 3 Νοεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21.
(2) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1.
(3) ΕΕ L 271 της 22.10.2003, σ. 15.

(4) ΕΕ L 251 της 5.10.1979, σ. 12.
(5) ΕΕ L 248 της 14.10.1995, σ. 39.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κράτος µέλος

Προϊόντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lidstaat

Producten

Estado-Membro

Produtos

Jäsenvaltio

Tuotteet

Medlemsstat

Produkter

Precio mínimo
Expresado en euros por tonelada
Mindstepriser
i EUR/t
Mindestpreise
Ausgedrückt in EUR/Tonne
Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόµενες
σε ευρώ ανά τόνο
Minimum prices
Expressed in EUR per tonne
Prix minimaux
Exprimés en euros par tonne
Prezzi minimi
Espressi in euro per tonnellata
Minimumprijzen
Uitgedrukt in euro per ton
Preço mínimo
Expresso em euros por tonelada
Vähimmäishinnat euroina tonnia
kohden ilmaistuna
Minimipriser
i euro per ton

a) Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα µε κόκαλα — Bone-in beef —
Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött
med ben
DEUTSCHLAND

— Hinterviertel

1 853

ESPAÑA

— Cuartos delanteros

ITALIA

— Quarti posteriori

—

— Quarti anteriori

—

980

b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef —
Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött
DEUTSCHLAND

— Kugel (INT 12)

—

ESPAÑA

— Lomo de intervención (INT 17)

—

FRANCE

— Jarret arrière d'intervention (INT 11)

1 154

— Tranche grasse d'intervention (INT 12)

—

— Tranche d'intervention (INT 13)

—

— Semelle d'intervention (INT 14)

—

— Filet d'intervention (INT 15)

12 575

— Rumsteak d'intervention (INT 16)

2 105

— Faux-filet d'intervention (INT 17)

4 700

— Flanchet d'intervention (INT 18)

925

— Jarret avant d'intervention (INT 21)

1 154

— Épaule d'intervention (INT 22)

1 395

— Poitrine d'intervention (INT 23)
— Avant d'intervention (INT 24)

935
1 375
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1943/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Νοεµβρίου 2003
για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις στις προαναγνωρισµένες οµάδες παραγωγών
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(6)

Προκειµένου να διασφαλισθεί η ίση µεταχείριση µεταξύ των
οργανώσεων παραγωγών που αναφέρονται στο άρθρο 11
του κανονισµού (EΚ) 2200/96 και των οµάδων παραγωγών
που αναφέρονται στο άρθρο 14 του ιδίου κανονισµού, η
ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 2 του κανονισµού (EΚ)
αριθ. 2201/96 του Συµβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου
1996, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα των
µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά (6),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 453/2002 της Επιτροπής (7), καθώς και στο άρθρο 1
του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2202/96 του Συµβουλίου, της
28ης Οκτωβρίου 1996, περί καθεστώτος ενίσχυσης των
παραγωγών ορισµένων εσπεριδοειδών (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2699/
2000 (9), πρέπει να συνυπολογίζεται στη συναφή αξία της
παραγωγής που διατίθεται στο εµπόριο, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 3 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1433/2003 της
Επιτροπής, της 11ης Αυγούστου 2003, σχετικά µε τις
λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/
96 του Συµβουλίου όσον αφορά τα επιχειρησιακά ταµεία,
τα επιχειρησιακά προγράµµατα και ταµεία και τη χρηµατοδοτική ενίσχυση (10).

(7)

Η παραγωγή που έχει διατεθεί στην αγορά στη διάρκεια ενός
δεδοµένου έτους µπορεί να παρουσιάσει αισθητή µείωση
λόγω φυσικής καταστροφής. Για να αποφευχθεί, σε περιπτώσεις του είδους αυτού, αισθητή µείωση του ποσού της
κοινοτικής ενίσχυσης που χορηγείται σε προαναγνωρισµένη
οµάδα παραγωγών και να τεθεί ενδεχοµένως σε κίνδυνο η
λειτουργία της, κρίνεται σκόπιµο να περιοριστεί η µείωση
της διατεθείσας στο εµπόριο παραγωγής η οποία λαµβάνεται
υπόψη για τον υπολογισµό του ποσού της ενίσχυσης. Το
όριο αυτό θα πρέπει να καθοριστεί βάσει της απόδοσης και
των µέσων τιµών που έχει επιτύχει η προαναγνωρισµένη
οµάδα παραγωγών ή τα µέλη της στη διάρκεια των τριών
ετών που προηγούνται του έτους κατά το οποίο συνέβη η
φυσική καταστροφή και να καθοριστεί σε επίπεδο που να
λαµβάνει υπόψη τις φυσικές διακυµάνσεις της παραγωγής
λόγω κλιµατικών συνθηκών.

(8)

Προκειµένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρµογή των ενισχύσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό, το
κράτος µέλος θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι η χορήγηση της
ενίσχυσης είναι δεόντως αιτιολογηµένη, λαµβάνοντας υπόψη
την ενδεχόµενη χορήγηση ενίσχυσης στο παρελθόν, για την
έναρξη των δραστηριοτήτων της οµάδας παραγωγών και
ενδεχόµενες µετακινήσεις παραγωγών µεταξύ οµάδων ή/και
οργανώσεων παραγωγών. Τα κράτη µέλη οφείλουν επίσης να
διασφαλίζουν ότι τα µέτρα ή/και οι ενέργειες που τυγχάνουν
κοινοτικής χρηµατοδότησης στο πλαίσιο του παρόντος
κανονισµού δεν αποτελούν το αντικείµενο διπλής χρηµατοδότησης, κοινοτικής ή εθνικής.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου, της 28ης
Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τοµέα
των οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 47/2003 (2), και ιδίως το άρθρο 48,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με βάση την κτηθείσα στη διάρκεια των τελευταίων ετών
πείρα, κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 20/98 της Επιτροπής, της 7ης Ιανουαρίου 1998,
για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2200/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις στις
προαναγνωρισµένες οµάδες παραγωγών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 983/
2000 (4). Για λόγους σαφήνειας και εξορθολογισµού, είναι
σκόπιµο να αντικατασταθεί ο εν λόγω κανονισµός από νέο
κανονισµό.

(2)

Πρέπει, κατά συνέπεια, να καταργηθεί ο κανονισµός (ΕΚ)
αριθ. 20/98.

(3)

Το άρθρο 14 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 προβλέπει ότι οι νέες οµάδες παραγωγών µπορούν να τύχουν µεταβατικής περιόδου πέντε το πολύ ετών για να συµµορφωθούν
προς τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 11 του εν
λόγω κανονισµού. Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1432/2003 της
Επιτροπής (5) καθορίζει τους όρους προαναγνώρισης των
οµάδων παραγωγών.

(4)

Για να ενθαρρυνθεί η δηµιουργία οµάδων παραγωγών, το
άρθρο 14 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 ορίζει επίσης
ότι τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν στις προαναγνωρισµένες οµάδες παραγωγών, κατά τη διάρκεια της πενταετίας που έπεται της προαναγνώρισης, δύο είδη ενισχύσεων.
Ενισχύσεις για την κάλυψη των δαπανών σύστασης και
διοικητικής λειτουργίας τους και ενισχύσεις για την κάλυψη
µέρους των αναγκαίων για την αναγνώριση επενδύσεων που
εµφαίνονται για το σκοπό αυτό στο σχέδιο αναγνώρισης.
Για να διευκολυνθεί η ορθή εφαρµογή του καθεστώτος ενίσχυσης που αποβλέπει στην κάλυψη των δαπανών σύστασης
και διοικητικής λειτουργίας, θα πρέπει να χορηγείται η ενίσχυση αυτή µε τη µορφή κατ' αποκοπή ενίσχυσης. Για να
τηρούνται οι δηµοσιονοµικοί περιορισµοί, η κατ' αποκοπή
ενίσχυση πρέπει να υπόκειται σε ανώτατο όριο. Προκειµένου
να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές χρηµατοδοτικές ανάγκες
των οµάδων παραγωγών διαφορετικού µεγέθους, θα πρέπει
να προσαρµοστεί η κατ' αποκοπή αυτή ενίσχυση βάσει της
εµπορεύσιµης παραγωγής των οµάδων παραγωγών.

(5)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

297 της 21.11.1996, σ. 1.
7 της 11.1.2003, σ. 64.
4 της 8.1.1998, σ. 40.
113 της 12.5.2000, σ. 36.
203 της 12.8.2003, σ. 18.

(6) ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29.
(7) ΕΕ L 72 της 14.3.2002, σ. 9.
(8) ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 49.
(9) ΕΕ L 311 της 12.12.2000, σ. 9.
(10) ΕΕ L 203 της 12.8.2003, σ. 25.
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Σε περίπτωση συγχωνεύσεων, µπορεί να συνεχιστεί η
χορήγηση ενισχύσεων στις οµάδες παραγωγών που προκύπτουν από τη συγχώνευση, ώστε να ληφθούν υπόψη οι
χρηµατοοικονοµικές ανάγκες των νέων οµάδων παραγωγών
και να διασφαλιστεί η ορθή εφαρµογή του καθεστώτος ενίσχυσης.
Η χορήγηση των ενισχύσεων που προβλέπονται από τον
παρόντα κανονισµό πρέπει να διακόπτεται µε την αναγνώριση, από το κράτος µέλος, της οµάδας παραγωγών. Εντούτοις, προκειµένου να ληφθεί υπόψη ο πολυετής χαρακτήρας
της χρηµατοδότησης των επενδύσεων, οι επενδύσεις που
είναι επιλέξιµες για τη χορήγηση ενίσχυσης δυνάµει του
παρόντος κανονισµού µπορούν να συνεχιστούν στο πλαίσιο
των επιχειρησιακών προγραµµάτων που αναφέρονται στο
άρθρο 15 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96.
Το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2200/96 προβλέπει ειδικό καθεστώς για την Πορτογαλία.
Θα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις για την τήρηση του
ειδικού αυτού καθεστώτος. Οι διατάξεις που καθορίζουν την
αξία της διατεθείσας στο εµπόριο παραγωγής σε περιπτώσεις
φυσικών καταστροφών ισχύουν και για την Πορτογαλία.

(12)

Λαµβανοµένου υπόψη του υψηλού βαθµού ευθύνης και
πρωτοβουλιών που φέρουν οι οµάδες παραγωγών, πρέπει να
θεσπιστούν αυστηρές διαδικασίες ελέγχου και αποτρεπτικές
κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης. Για λόγους απλούστευσης και εξορθολογισµού, οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να
εφαρµόζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1433/2003.

(13)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
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ii) η οποία πωλείται σύµφωνα µε τη δεύτερη και την τρίτη περίπτωση του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σηµείο 3
δεύτερο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 µε την
άδεια αυτής της οµάδας παραγωγών.
Η παραγωγή περιλαµβάνει το ποσό της ενίσχυσης που προβλέπεται
στο άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και στο άρθρο 1
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2202/96, το οποίο χορηγείται στις
οµάδες παραγωγών για την ίδια ετήσια ή εξαµηνιαία περίοδο που
αναφέρεται στο άρθρο 3.
Η διατεθείσα στο εµπόριο παραγωγή δεν περιλαµβάνει την παραγωγή των µελών άλλων οργανώσεων ή οµάδων παραγωγών που
διατίθεται στο εµπόριο από την εν λόγω οµάδα παραγωγών
σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σηµείο 3
δεύτερο εδάφιο δεύτερη και τρίτη περίπτωση του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2200/96.
2. Κατά την έννοια του παρόντος κανονισµού, «αξία της διατεθείσας στο εµπόριο παραγωγής» είναι η αξία της διατεθείσας στο
εµπόριο παραγωγής στο «στάδιο εξόδου από την οµάδα παραγωγών» ή, ενδεχοµένως, ως «συσκευασµένο ή προετοιµασµένο αµεταποίητο προϊόν».
3. Σε περίπτωση φυσικής καταστροφής που αναγνωρίζεται από
τις αρµόδιες εθνικές αρχές, η διατεθείσα στο εµπόριο παραγωγή
θεωρείται τουλάχιστον ίση µε το 70 % µιας µέσης θεωρητικής αξίας
η οποία ισούται µε την έκταση της προαναγνωρισµένης οµάδας
παραγωγών η οποία χρησιµοποιήθηκε για την καλλιέργεια του εν
λόγω προϊόντος κατά το έτος της φυσικής καταστροφής, πολλαπλασιαζόµενη µε τη µέση παραγωγή και τη µέση τιµή:
— της οµάδας παραγωγών ή των µελών της όσον αφορά το εν
λόγω προϊόν κατά τη διάρκεια των τριών ετών πριν τη φυσική
καταστροφή, ή
— µε απόφαση του κράτους µέλους, µε τη µέση απόδοση και τη
µέση τιµή στην ίδια περιοχή παραγωγής κατά τη διάρκεια των
τριών ετών πριν από τη φυσική καταστροφή.

Άρθρο 1

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρµογής

Χρηµατοδότηση των σχεδίων αναγνώρισης

Ο παρών κανονισµός θεσπίζει τους κανόνες χορήγησης της ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 στις προαναγνωρισµένες οµάδες παραγωγών.

1. Η ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2
στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 χορηγείται για τις
δαπάνες σύστασης και λειτουργίας της οµάδας παραγωγών ως ένα
κατ' αποκοπή ποσό.

Άρθρο 2

2. Το ποσό της ενίσχυσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1
καθορίζεται για κάθε οµάδα παραγωγών µε βάση την ετήσια παραγωγή η οποία έχει διατεθεί στο εµπόριο και:

Ορισµοί
1.
Κατά την έννοια του παρόντος κανονισµού, «διατεθείσα στο
εµπόριο παραγωγή» είναι η παραγωγή των µελών µιας οµάδας
παραγωγών στην κατηγορία για την οποία έχει χορηγηθεί προαναγνώριση:
i) η οποία παραδίδεται στην εν λόγω οµάδα παραγωγών και πωλείται από αυτή νωπή ή µεταποιηµένη·

α) ισούται, αντίστοιχα, για το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και
πέµπτο έτος µε το 5, 5, 4, 3 και 2 % της αξίας της παραγωγής
που έχει διατεθεί στο εµπόριο και δεν υπερβαίνει το 1 000 000
ευρώ·
β) ισούται, αντίστοιχα, για το πρώτο, δεύτερο, τρίτο τέταρτο και
πέµπτο έτος µε το 2,5, 2,5, 2,0, 1,5 και 1,5 % της αξίας της
παραγωγής που έχει διατεθεί στο εµπόριο και υπερβαίνει το
1 000 000 ευρώ·
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γ) δεν µπορεί να υπερβεί ένα ανώτατο όριο το οποίο για κάθε
οµάδα παραγωγών ισούται µε:
— 100 000 ευρώ για το πρώτο έτος,
— 100 000 ευρώ για το δεύτερο έτος,
— 80 000 ευρώ για το τρίτο έτος,
— 60 000 ευρώ για το τέταρτο έτος,
— 50 000 ευρώ για το πέµπτο έτος·
δ) καταβάλλεται δε:
— σε ετήσιες ή εξαµηνιαίες δόσεις µετά το τέλος κάθε ετήσιας
ή εξαµηνιαίας περιόδου για την εφαρµογή του σχεδίου
αναγνώρισης, ή
— σε δόσεις που καλύπτουν µέρος της ετήσιας περιόδου, εάν η
αναγνώριση γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 11 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2200/96 πριν το τέλος της ετήσιας περιόδου.
Για τον υπολογισµό των δόσεων που µνηµονεύονται στο στοιχείο
δ) πρώτη περίπτωση, τα κράτη µέλη θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν
ως παραγωγή που διατίθεται στο εµπόριο την παραγωγή η οποία
αφορά περίοδο διαφορετική από την περίοδο για την οποία
καταβάλλεται η δόση και αυτό για λόγους ελέγχου. Το χρονικό
διάστηµα που θα παρεµβάλλεται µεταξύ αυτής της διαφορετικής
περιόδου και της πραγµατικής περιόδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη διάρκεια της πραγµατικής περιόδου.

Άρθρο 4
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2. Κάθε αίτηση ενίσχυσης θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή
δήλωση της οργάνωσης παραγωγών ότι:
α) συµµορφούται και θα συνεχίσει να συµµορφούται προς τους
κανονισµούς (EΚ) αριθ. 2200/96 και (ΕΚ) αριθ. 1432/2003,
καθώς και προς τον παρόντα κανονισµό·
β) ότι δεν έχει λάβει, δεν λαµβάνει και δεν θα λάβει άµεσα ή
έµµεσα κοινοτική ή εθνική χρηµατοδότηση για µέτρα ή/και
δράσεις για τις οποίες χορηγείται κοινοτική χρηµατοδότηση
σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό.
3. Τα κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν την ενίσχυση εντός
προθεσµίας έξι µηνών από την παραλαβή µιας πλήρους αίτησης.

Άρθρο 6
Eπιλεξιµότητα
Τα κράτη µέλη αξιολογούν την επιλεξιµότητα των οµάδων παραγωγών για την ενίσχυση που προβλέπει ο παρών κανονισµός προκειµένου να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι δικαιολογηµένη η
χορήγησή της µε βάση τους όρους και την ηµεροµηνία κατά την
οποία είχε χορηγηθεί οποιαδήποτε προηγούµενη δηµόσια ενίσχυση
στις οργανώσεις ή οµάδες παραγωγών από τις οποίες προέρχονται
τα µέλη των εν λόγω οµάδων παραγωγών, καθώς και µε βάση τις
µετακινήσεις των µελών ανάµεσα στις οργανώσεις και τις οµάδες
παραγωγών.

Ειδικά δάνεια
1.
Η ενίσχυση που προβλέπεται από το άρθρο 14 παράγραφος
2 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 θα πρέπει να
χορηγείται απευθείας ή µέσω πιστωτικών ιδρυµάτων υπό µορφή
ειδικών δανείων για την κάλυψη µέρους των επενδυτικών δαπανών
που έχουν σχέση µε την εφαρµογή των µέτρων που περιλαµβάνονται στα σχέδια αναγνώρισης, τα οποία προβλέπονται από το άρθρο
16 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1432/2003.
Αποκλείονται οι επενδύσεις οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν
στρέβλωση του ανταγωνισµού σε άλλες οικονοµικές δραστηριότητες της οργάνωσης.
2.
Οι επενδύσεις που ευνοούν άµεσα ή έµµεσα τέτοιες δραστηριότητες χρηµατοδοτούνται ανάλογα µε το πόσο χρησιµοποιούνται
για τους τοµείς ή τα προϊόντα που αφορά η προαναγνώριση.

Άρθρο 7
Κοινοτική ενίσχυση
Οι δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται τα κράτη µέλη για τη
χορήγηση της ενίσχυσης που προβλέπεται στα άρθρα 3 και 4 είναι
επιλέξιµες για ενίσχυση από το ΕΓΤΠΕ, τµήµα Εγγυήσεων.

Άρθρο 8
Κοινοτική συνεισφορά
1. Η κοινοτική συνεισφορά µε τη µορφή ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο 3 ανέρχεται:

Άρθρο 5
Aίτηση για ενίσχυση
1.
Κάθε οµάδα παραγωγών θα πρέπει να υποβάλλει µία και µόνο
αίτηση για τη χορήγηση της ενίσχυσης που προβλέπεται στα άρθρα
3 και 4 εντός τριών µηνών από το τέλος κάθε ετήσιας περιόδου
που προβλέπεται από το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ).

— στο 75 % των επιλέξιµων δηµόσιων δαπανών στις περιοχές που
εµπίπτουν στους στόχους 1 και 2 όπως προβλέπεται από το
άρθρο 1 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου (1),
— στο 50 % των επιλέξιµων δηµόσιων δαπανών στις υπόλοιπες
περιοχές.
(1) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 1.
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2.
Η κοινοτική ενίσχυση που προβλέπεται από το άρθρο 4 και
χορηγείται υπό τη µορφή ισοδυνάµου επιχορήγησης κεφαλαίου δεν
θα πρέπει να υπερβαίνει τις επενδυτικές δαπάνες περί των οποίων
γίνεται λόγος στο άρθρο 4:
— κατά 50 % στις περιοχές που εµπίπτουν στους στόχους 1 και
2, όπως προβλέπεται από το άρθρο 1 του κανονισµού (EΚ)
αριθ. 1260/1999,
— κατά 30 % στις άλλες περιοχές.
Tα οικεία κράτη µέλη θα πρέπει να συνεισφέρουν τουλάχιστον το
5 % των επιλέξιµων επενδυτικών δαπανών που προβλέπονται από το
άρθρο 4.
Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης για τις επιλέξιµες επενδυτικές δαπάνες
που προβλέπονται στο άρθρο 4 θα πρέπει να συµµετάσχουν τουλάχιστον:
— κατά 25 % στις περιοχές που εµπίπτουν στους στόχους 1 και
2, όπως προβλέπεται από το άρθρο 1 του κανονισµού (EΚ)
αριθ. 1260/1999,
— κατά 45 % στις άλλες περιοχές.

Άρθρο 9
Συγχωνεύσεις
1.
Την ενίσχυση που προβλέπεται από τα άρθρα 3 και 4 του
παρόντος κανονισµού θα λαµβάνουν ή θα συνεχίσουν να λαµβάνουν οι οµάδες παραγωγών που έχουν προαναγνωρισθεί σύµφωνα
µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1432/2003 και έχουν προκύψει από
τη συγχώνευση µιας προαναγνωρισµένης οµάδας παραγωγών βάσει
αυτού του κανονισµού και µιας ή περισσοτέρων:
α) οµάδων παραγωγών που έχουν προαναγνωρισθεί σύµφωνα µε
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1432/2003·
β) µιας ή περισσοτέρων οργανώσεων παραγωγών που έχουν αναγνωριστεί σύµφωνα µε τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 2200/96.
2.
Για τον υπολογισµό του ποσού της ενίσχυσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 οι οργανώσεις παραγωγών που θα προκύψουν από τη συγχώνευση θα αντικαταστήσουν τις συγχωνευόµενες
οµάδες ή οργανώσεις.

4.11.2003
Άρθρο 11

Ειδικές ρήτρες για την Πορτογαλία
Στις περιπτώσεις που οι πορτογαλικές αρχές αποδεικνύουν ότι η
ενίσχυση που θα πρέπει να καταβληθεί σε µια οργάνωση παραγωγών της Πορτογαλίας βάσει του παρόντος κανονισµού, όσον
αφορά ένα συγκεκριµένο έτος, είναι µικρότερη από αυτή που
προβλέπεται από το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2200/96, η ενίσχυση που προβλέπεται από το άρθρο 3
παράγραφος 2 θα πρέπει να αυξηθεί κατά την έννοια των διατάξεων
του προαναφερθέντος άρθρου 14.
Σε περίπτωση φυσικής καταστροφής που αναγνωρίζεται από τις
πορτογαλικές αρχές, ισχύει το άρθρο 2 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισµού για τον υπολογισµό της αξίας της διατεθείσας στο
εµπόριο παραγωγής που λαµβάνεται υπόψη για την εφαρµογή του
άρθρου 14 παράγραφος 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96.
Άρθρο 12
Έλεγχοι
Με την επιφύλαξη των ελέγχων που πραγµατοποιούνται σύµφωνα
µε τον τίτλο VI του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96, τα κράτη
µέλη θα πρέπει να πραγµατοποιούν ελέγχους στις οµάδες παραγωγών για να διαπιστώσουν κατά πόσο πληρούνται οι όροι
χορήγησης της ενίσχυσης η οποία προβλέπεται από τα άρθρα 3 και
4.
Άρθρο 13
Ανάκτηση της ενίσχυσης και κυρώσεις
Η ενίσχυση ανακτάται και επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε το
άρθρο 24 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1433/2003 στις περιπτώσεις
που ο έλεγχος ο οποίος πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο
12 του παρόντος κανονισµού δείξει:
α) ότι η αξία της παραγωγής που έχει διατεθεί στο εµπόριο είναι
µικρότερη από ποσό που χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό
της ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο 3, ή
β) ότι η ενίσχυση που χορηγείται βάσει του παρόντος κανονισµού
δεν χρησιµοποιήθηκε σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς
ή µε το εγκεκριµένο σχέδιο αναγνώρισης.

Άρθρο 10

Άρθρο 14

Συνέπειες της αναγνώρισης

Κατάργηση

1.
Με την αναγνώριση διακόπτεται η χορήγηση των ενισχύσεων
που προβλέπονται από τα άρθρα 3 και 4.
2.
Στις περιπτώσεις υποβολής επιχειρησιακού προγράµµατος
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1433/2003 το κράτος µέλος
φροντίζει να µην γίνεται διπλή χρηµατοδότηση των δράσεων που
χρηµατοδοτούνται βάσει του σχεδίου αναγνώρισης.
3.
Οι επενδύσεις για τις οποίες χορηγείται ενίσχυση µε στόχο
την κάλυψη µέρους των επενδυτικών δαπανών σύµφωνα µε το
άρθρο 4 µπορούν να µεταφερθούν στα επιχειρησιακά προγράµµατα,
υπό τον όρο ότι θα συµµορφούνται προς τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1433/2003.

Καταργείται ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 20/98.
Οι παραποµπές στον καταργηθέντα κανονισµό νοούνται ως παραποµπές στον παρόντα κανονισµό.
Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 3 Νοεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1944/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Οκτωβρίου 2003
για τη διακοπή της αλιείας γάδου από σκάφη που φέρουν σηµαία Γαλλίας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συµβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήµατος ελέγχου που εφαρµόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (2), και ιδίως το
άρθρο 21 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2341/2002 του Συµβουλίου, της
20ής ∆εκεµβρίου 2002, περί καθορισµού, για το 2003, για
ορισµένα αποθέµατα ιχθύων και οµάδες αποθεµάτων ιχθύων,
των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα
κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα
όπου απαιτούνται περιορισµοί αλιευµάτων (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1754/
2003 (4), προβλέπει ποσοστώσεις γάδου για το 2003.

(1)

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η τήρηση των διατάξεων σχετικά µε τους ποσοτικούς περιορισµούς των αλιευµάτων
αποθέµατος που υπόκειται σε ποσοστώσεις, είναι αναγκαίο
για την Επιτροπή να ορίσει την ηµεροµηνία έως την οποία
τα αλιεύµατα, τα οποία αλιεύονται από σκάφη που φέρουν
τη σηµαία κράτους µέλους, θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει
την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί.

(2)

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, τα αλιεύµατα γάδου στα ύδατα των ζωνών ICES Ι, ΙΙ
(ύδατα νορβηγίας), από σκάφη που φέρουν γαλλική σηµαία

(3)

ή είναι νηολογηµένα στη Γαλλία, έφθασαν στο όριο της
ποσόστωσης που έχει χορηγηθεί για το 2003. Η Γαλλία
απαγόρευσε την αλιεία του αποθέµατος αυτού από τις 17
Αυγούστου 2003. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη η ηµεροµηνία αυτή,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα αλιεύµατα γάδου στα ύδατα των ζωνών ICES Ι, ΙΙ (ύδατα νορβηγίας), από σκάφη που φέρουν γαλλική σηµαία ή είναι νηολογηµένα
στη Γαλλία, θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που
έχει χορηγηθεί στη Γαλλία για το 2003.
Απαγορεύεται η αλιεία γάδου στα ύδατα των ζωνών ICES Ι, ΙΙ
(ύδατα νορβηγίας), από σκάφη που φέρουν γαλλική σηµαία ή είναι
νηολογηµένα στη Γαλλία, καθώς και η διατήρηση επί του σκάφους,
η µεταφόρτωση και η εκφόρτωση του εν λόγω αποθέµατος που έχει
αλιευθεί από τα προαναφερθέντα σκάφη µετά την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από τις 17 Αυγούστου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Jörgen HOLMQUIST

Γενικός ∆ιευθυντής Αλιείας

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

261 της
122 της
356 της
252 της

20.10.1993, σ. 1.
16.5.2003, σ. 1.
31.12.2002, σ. 12.
4.10.2003, σ. 1.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1945/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Νοεµβρίου 2003
για την τροποποίηση των δασµών κατά την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών
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), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1104/2003 (2).
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1249/96 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1996, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου όσον αφορά τους δασµούς κατά
την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1110/2003 (4), και ιδίως
το άρθρο 2 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Οι δασµοί κατά την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών έχουν
καθοριστεί από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1936/2003 της
Επιτροπής (5).

(1)

(2)

Το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1249/96 προβλέπει ότι αν κατά τη διάρκεια της περιόδου
εφαρµογής του, ο µέσος όρος των υπολογιζοµένων δασµών
κατά την εισαγωγή αποκλίνει κατά 5 ευρώ ανά τόνο του
καθορισµένου δασµού, επέρχεται αντίστοιχη προσαρµογή.
Υπήρξε η εν λόγω απόκλιση. Πρέπει, συνεπώς, να προσαρµοστούν οι δασµοί κατά την εισαγωγή που καθορίστηκαν στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1936/2003,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα παραρτήµατα Ι και ΙΙ του τροποποιηµένου κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1936/2003 αντικαθίστανται από τα παραρτήµατα Ι και ΙΙ του
παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 4 Νοεµβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 3 Νοεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της
158 της
161 της
158 της
285 της

1.7.1992, σ. 21.
27.6.2003, σ. 1.
29.6.1996, σ. 125.
27.6.2003, σ. 12.
1.11.2003, σ. 22.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
∆ασµοί κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92

Κωδικός ΣΟ

1001 10 00

1001 90 91
ex 1001 90 99

Περιγραφή των εµπορευµάτων

∆ασµός κατά την
εισαγωγή (1)
(σε EUR/τόνο)

Σιτάρι σκληρό υψηλής ποιότητας

0,00

µέσης ποιότητας

0,00

βασικής ποιότητας

0,00

Σιτάρι µαλακό που προορίζεται για σπορά

0,00

Σιτάρι µαλακό, εκλεκτής ποιότητας εκτός από εκείνο που προορίζεται για σπορά

0,00

1002 00 00

Σίκαλη

17,22

1005 10 90

Καλαµπόκι για σπορά εκτός από το υβρίδιο

32,48

1005 90 00

Καλαµπόκι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (2)

32,48

1007 00 90

Σόργο σε κόκκους εκτός από το υβρίδιο που προορίζεται για σπορά

17,22

( ) Για τα εµπορεύµατα που φθάνουν στην Κοινότητα από τον Ατλαντικό Ωκεανό ή µέσω της διώρυγας του Σουέζ [άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96] ο
εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί µειώσεως των δασµών κατά:
— 3 EUR ανά τόνο εάν το λιµάνι βρίσκεται στην Μεσόγειο θάλασσα ή,
— 2 EUR ανά τόνο εάν το λιµάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στην Ιρλανδία, στο Ηνωµένο Βασίλειο, στη ∆ανία, στη Σουηδία, στη Φινλανδία ή από την πλευρά του Ατλαντικού της
Ιβηρικής χερσονήσου.
2
( ) Ο εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί κατ' αποκοπή µειώσεως 24 ευρώ ανά τόνο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1249/96.
1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Στοιχεία υπολογισµού των δασµών
(31 Οκτωβρίου 2003)
1. Μέσοι όροι της περιόδου των δύο εβδοµάδων που προηγούνται της ηµέρας του καθορισµού:
Χρηµατιστηριακές τιµές

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Προϊόν (% πρωτεΐνες έως 12 % υγρασία)

HRS2. 14 %

YC3

HAD2

µέσης
ποιότητας (*)

µέσης
ποιότητας (**)

US barley 2

Τιµή (EUR/τόνο)

129,90 (****)

83,75

166,92 (***)

156,92 (***)

136,92 (***)

112,39 (***)

Πριµοδότηση για τον Κόλπο του Μεξικού
(EUR/τόνο)

—

17,28

—

—

—

—

Πριµοδότηση για τις Μεγάλες Λίµνες
(EUR/τόνο)

17,19

—

—

—

—

—

(*)
(**)
(***)
(****)

Αρνητική πριµοδότηση 10 EUR ανά τόνο [άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].
Αρνητική πριµοδότηση 30 EUR ανά τόνο [άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].
Fob Duluth.
Θετική πριµοδότηση 14 EUR ανά τόνο ενσωµατωµένη [άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].

2. Μέσοι όροι της περιόδου των δύο εβδοµάδων που προηγούνται της ηµέρας του καθορισµού:
Ναύλος/κόστος: Κόλπος του Μεξικού-Rotterdam: 24,95 ευρώ/τόνο. Μεγάλες Λίµνες-Rotterdam: 28,87 ευρώ/τόνο.
3. Επιδοτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96: 0,00 ευρώ/t (HRW2)
0,00 ευρώ/t (SRW2).
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Ο∆ΗΓΙΑ 2003/101/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Νοεµβρίου 2003
για την τροποποίηση της οδηγίας 92/109/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την παρασκευή και την
εµπορία ορισµένων ουσιών που χρησιµοποιούνται για την παράνοµη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 92/109/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης ∆εκεµβρίου
1992, σχετικά µε την παρασκευή και την εµπορία ορισµένων
ουσιών που χρησιµοποιούνται για την παράνοµη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2001/8/ΕΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο
10 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Όσον αφορά τις υποχρεώσεις που υπέχει η Κοινότητα δυνάµει της απόφασης 90/611/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας
Οκτωβρίου 1980, σχετικά µε τη σύναψη, εξ ονόµατος της
Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, της σύµβασης των
Ηνωµένων Εθνών κατά της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών (3), κρίνεται απαραίτητο να
εφαρµοστεί η απόφαση που ελήφθη από την επιτροπή ναρκωτικών των Ηνωµένων Εθνών τον Μάρτιο του 2001 και η
οποία αφορά την προσθήκη του οξικού ανυδρίτη και του
υπερµαγγανικού καλίου στον πίνακα 1 του παραρτήµατος
της σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών του 1988.

(1)

Κρίνεται επίσης σκόπιµο να ευθυγραµµιστεί η οδηγία 92/
109/ΕΟΚ µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3677/90 του Συµβουλίου, της 13ης ∆εκεµβρίου 1990, για τη θέσπιση
µέτρων για την πρόληψη της διοχέτευσης ορισµένων ουσιών
στην παράνοµη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων
ουσιών (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1232/2002 της Επιτροπής (5).

(2)

Το υπερµαγγανικό κάλιο συµπεριλαµβάνεται στις ουσίες που
εντάσσονται στην κατηγορία 2 του παραρτήµατος I της οδηγίας 92/109/ΕΟΚ και διαγράφεται από την κατηγορία 3
του εν λόγω παραρτήµατος.

(3)

(4)

Για να διασφαλιστεί ότι το κοινοτικό εµπόριο δεν θα επηρεαστεί αρνητικά, καθορίζονται κατώτατα όρια τόσο για το
υπερµαγγανικό κάλιο όσο και για τον οξικό ανυδρίτη.

(5)

Η οδηγία 92/109/ΕΟΚ τροποποιείται ανάλογα.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

370 της 19.12.1992, σ. 76.
39 της 9.2.2001, σ. 31.
326 της 24.11.1990, σ. 56.
357 της 20.12.1990, σ. 1.
180 της 10.7.2002, σ. 5.

(6)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση της επιτροπής που συστάθηκε
δυνάµει του άρθρου 10 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3677/
90,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Τα παραρτήµατα I και II της οδηγίας 92/109/ΕΟΚ από το παράρτηµα της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τους νόµους, τους κανονισµούς και
τις διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για τη συµµόρφωση προς
την οδηγία το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2004. Ενηµερώνουν σχετικά την Επιτροπή πάραυτα.
Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της
παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.
Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 3 Νοεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
∆ιαβαθµισµένες ουσίες κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο α)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1
Χαρακτηρισµός ΣΟ
(εάν διαφέρει)

Ουσία

Αριθ.
CAS (2)

Κωδικός ΣΟ (1)

1-Φαινυλο-2-προπανόνη

Φαινυλακετόνη

2914 31 00

103-79-7

Ακετυλανθρανιλικό οξύ

2-Ακεταµιδοβενζοϊκό οξύ

2924 23 00

89-52-1

Ισοσαφρόλη (cis + trans)

2932 91 00

120-58-1

2932 92 00

4676-39-5

Πιπερονάλη

2932 93 00

120-57-0

Σαφρόλη

2932 94 00

94-59-7

Εφεδρίνη

2939 41 00

299-42-3

3,4-Μεθυλενοδιόξυφαινύλοπροπάν-2-όνη

1-(1,3-Βενζοδιοξολ-5-υλο)προπαν-2-όνη

Ψευδοεφεδρίνη

2939 42 00

90-82-4

Νοrεφεδρίνη

ex 2939 49 00

Εργοµετρίνη

2939 61 00

60-79-7

Εργοταµίνη

2939 62 00

113-15-5

Λυσεργικό οξύ

2939 63 00

82-58-6

14838-15-4

Οι στερεϊσοµερικές µορφές των απαριθµούµενων στην εν λόγω κατηγορία ουσιών δεν πρέπει να είναι καθίνη (3) όταν είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοιες µορφές.
Τα άλατα των απαριθµούµενων στην εν λόγω κατηγορία ουσιών οσάκις η ύπαρξη των εν λόγω αλάτων είναι δυνατή και δεν είναι
άλατα καθίνης.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
Χαρακτηρισµός ΣΟ
(εάν διαφέρει)

Ουσία

Αριθ.
CAS (2)

Κωδικός ΣΟ (1)

Οξεικός ανυδρίτης

2915 24 00

108-24-7

Φαινυλοξεικό οξύ

2916 34 00

103-82-2

Ανθρανιλικό οξύ

2922 43 00

118-92-3

Πιπεριδίνη

2933 32 00

110-89-4

Υπερµαγγανικό κάλιο

2841 61 00

7722-64-7

Τα άλατα των απαριθµούµενων στην εν λόγω κατηγορία ουσιών οσάκις η ύπαρξη των εν λόγω αλάτων είναι δυνατή.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
Χαρακτηρισµός ΣΟ
(εάν διαφέρει)

Ουσία

Υδροχλωρικό οξύ

Χλωριούχο υδρογόνο

Θειικό οξύ
Τολουόλιο
Αιθυλαιθέρας

∆ιαθυλικός αιθέρας

Ακετόνη
Μεθυλαιθυλκετόνη

Βουτανόνη

Κωδικός ΣΟ (1)

Αριθ.
CAS (2)

2806 10 00

7647-01-0

2807 00 10

7664-93-9

2902 30 00

108-88-3

2909 11 00

60-29-7

2914 11 00

67-64-1

2914 12 00

78-93-3

Τα άλατα των απαριθµούµενων στην εν λόγω κατηγορία ουσιών οσάκις η ύπαρξη των εν λόγω αλάτων είναι δυνατή και δεν είναι
άλατα υδροχλωρικού οξέως και θειικού οξέως.
(1) ΕΕ L 290 της 28.10.2002, σ. 1.
(2) Ο αριθµός CAS είναι ο “Αριθµός καταχώρησης της υπηρεσίας Chemical Abstract”, που είναι ένας ενιαίος αναγνωριστικός αριθµός ειδικός
για κάθε ουσία και τη δοµή της. Ο αριθµός CAS είναι ειδικός για κάθε ισοµερές και για κάθε άλας κάθε ισοµερούς, εξυπακουοµένου ότι οι
αριθµοί CAS για τα άλατα των ανωτέρω απαριθµούµενων ουσιών θα είναι διαφορετικοί από τους παρεχόµενους.
(3) Ονοµάζεται επίσης (+)-norψευδοεφεδρίνη, κωδικός ΣΟ 2939 43 00, αριθ. CAS 492-39-7.
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Ουσία

Οξεικός ανυδρίτης
Υπερµαγγανικό κάλιο

Κατώφλιο

100 l
100 kg

Ανθρανιλικό οξύ και τα άλατά του

1 kg

Φαινυλοξεικό οξύ και τα άλατά του

1 kg

Πιπεριδίνη και τα άλατά της

0,5 kg»

4.11.2003
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 27ης Οκτωβρίου 2003
για το διορισµό ενός τακτικού µέλους της Επιτροπής των Περιφερειών
(2003/782/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 263,
την πρόταση της ισπανικής κυβέρνησης,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Την απόφαση 2002/60/ΕΚ του Συµβουλίου (1) για το διορισµό των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών
της Επιτροπής των Περιφερειών.

(2)

Μετά τη λήξη της θητείας του κ. Alberto RUIZ-GALLARDON JIMÉNEZ, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Συµβούλιο στις 6 Οκτωβρίου 2003, έµεινε κενή µία θέση τακτικού µέλους της Επιτροπής των Περιφερειών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο µόνο
Ο κ. Carlos MAYOR OREJA, Vicepresidente, Comunidad de Madrid, διορίζεται τακτικό µέλος της Επιτροπής
των Περιφερειών σε αντικατάσταση του κ. Alberto RUIZ-GALLARDON JIMÉNEZ για το υπόλοιπο της θητείας του,
δηλαδή έως τις 25 Ιανουαρίου 2006.
Λουξεµβούργο, 27 Οκτωβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
A. MATTEOLI

(1) ΕΕ L 24 της 26.1.2002, σ. 38.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 27ης Οκτωβρίου 2003
για το διορισµό ενός αναπληρωµατικού µέλους της Επιτροπής των Περιφερειών
(2003/783/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 263,
την πρόταση της ισπανικής κυβέρνησης,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Την απόφαση 2002/60/ΕΚ του Συµβουλίου (1) για το διορισµό των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών
της Επιτροπής των Περιφερειών.

(2)

Μετά τη λήξη της θητείας του κ. Manuel COBO VEGA, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Συµβούλιο στις 6
Οκτωβρίου 2003, έµεινε κενή µία θέση αναπληρωµατικού µέλους της Επιτροπής των Περιφερειών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο µόνο
Ο κ. Juan GONZÁLEZ BLASCO, Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, Comunidad de
Madrid, διορίζεται αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής των Περιφερειών σε αντικατάσταση του κ. Manuel
COBO VEGA για το υπόλοιπο της θητείας του, δηλαδή έως τις 25 Ιανουαρίου 2006.
Λουξεµβούργο, 27 Οκτωβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
A. MATTEOLI

(1) ΕΕ L 24 της 26.1.2002, σ. 38.

