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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 4ης Νοεµβρίου 2003
για τη διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας όσον αφορά ορισµένες αλιευτικές ζώνες και πόρους της
Κοινότητας, την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση των κανονισµών
(ΕΚ) αριθ. 685/95 και (ΕΚ) αριθ. 2027/95
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Για να διασφαλισθεί ότι δεν θα αυξηθούν τα συνολικά
επίπεδα της υφιστάµενης αλιευτικής προσπάθειας, είναι
ανάγκη να θεσπισθεί ένα νέο καθεστώς διαχείρισης της
αλιευτικής προσπάθειας στις ζώνες ICES V, VI, VII, VIII, IX
και X, καθώς και στις διαιρέσεις CECAF 34.1.1, 34.1.2, και
34.2.0. Το καθεστώς αυτό περιορίζει την αλιευτική προσπάθεια βάσει της αλιευτικής προσπάθειας που ασκήθηκε στους
σχετικούς τύπους αλιείας κατά την περίοδο 1998 έως
2002.

(5)

Προκειµένου να διασφαλισθεί η συνοχή µεταξύ των διαφόρων κανόνων διαχείρισης της αλιευτικής προσπάθειας, ο
προβλεπόµενος από τον παρόντα κανονισµό γενικός περιορισµός της αλιευτικής προσπάθειας θα πρέπει να επανεξετάζεται κάθε φορά που το Συµβούλιο εγκρίνει κανόνες διαχείρισης της αλιευτικής προσπάθειας, στο πλαίσιο σχεδίου αποκατάστασης για την αλιεία, στην ίδια ζώνη ή σε τµήµα της.
Η επανεξέταση της εφαρµογής του παρόντος συστήµατος
µέχρι τον ∆εκέµβριο του 2006 θα επιτρέψει, εξάλλου, στο
Συµβούλιο να εκτιµήσει εκ νέου την κατάσταση.

(6)

Για να προστατευθεί η ευαίσθητη βιολογική κατάσταση των
υδάτων γύρω από τις Αζόρες, τη Mαδέρα και τις Κανάριες
Νήσους και να διαφυλαχθεί η τοπική οικονοµία των νησιών
αυτών, λαµβανοµένης υπόψη της διαρθρωτικής, κοινωνικής
και οικονοµικής κατάστασής τους, είναι αναγκαίο να περιορισθούν ορισµένες αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα
αυτά σε σκάφη που είναι νηολογηµένα στους λιµένες αυτών
των νησιών. Η επανεξέταση των µέτρων αυτών µέχρι τον
∆εκέµβριο του 2006 θα επιτρέψει στο Συµβούλιο να
εκτιµήσει εκ νέου την κατάσταση.

(7)

Μια ζώνη στα νότια και δυτικά της Ιρλανδίας έχει προσδιορισθεί ως ζώνη υψηλής συγκέντρωσης ιχθυδίων µπακαλιάρου. Η ζώνη αυτή υπόκειται σε ειδικούς περιορισµούς όσον
αφορά τη χρήση βενθικών εργαλείων. Για τους ιδίους στόχους διατήρησης, θα πρέπει επίσης να υπόκειται σε ειδικές
απαιτήσεις περιορισµού της προσπάθειας στο πλαίσιο του
γενικού συστήµατος που περιγράφεται ανωτέρω. Η επανεξέταση των απαιτήσεων αυτών µέχρι τον ∆εκέµβριο του
2006 θα επιτρέψει στο Συµβούλιο να εκτιµήσει εκ νέου την
κατάσταση.

(8)

Εναπόκειται στα κράτη µέλη της σηµαίας να θεσπίζουν
µέτρα για τη ρύθµιση της αλιευτικής προσπάθειας. Ως εκ
τούτου, κρίνεται αναγκαίο να διασφαλισθεί η διαφάνεια και
ο ισότιµος χαρακτήρας των διαδικασιών διαχείρισης και
ελέγχου.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 37 και το άρθρο 299 παράγραφος 2,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2371/2002 του
Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 2002, για τη διατήρηση
και βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (3) προβλέπει ότι το
Συµβούλιο θεσπίζει τα κοινοτικά µέτρα που διέπουν την
πρόσβαση στα ύδατα και τους πόρους, καθώς και τη
βιώσιµη άσκηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

(2)

Το καθεστώς που διέπει την πρόσβαση σε ορισµένες ζώνες
και πόρους που καθορίζονται στα άρθρα 156 έως 166 και
347 έως 353 της πράξης προσχώρησης της Ισπανίας και
της Πορτογαλίας έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2002. Εποµένως, ορισµένες διατάξεις του κανονισµού (EΚ) αριθ. 685/95
του Συµβουλίου, της 27ης Μαρτίου 1995, για τη διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας όσον αφορά ορισµένες
αλιευτικές ζώνες και αλιευτικούς πόρους της Κοινότητας (4)
και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2027/95 του Συµβουλίου,
της 15ης Ιουνίου 1995, για τη θέσπιση καθεστώτος διαχείρισης της αλιευτικής προσπάθειας που αφορά ορισµένες
αλιευτικές ζώνες και πόρους της Κοινότητας (5) πρέπει να
προσαρµοσθούν στο νέο νοµικό πλαίσιο.

(3)

Άλλες διατάξεις οι οποίες καθορίσθηκαν µε τους κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 685/95 και (ΕΚ) αριθ. 2027/95 αποσκοπούν να δηµιουργήσουν ένα σύστηµα διαχείρισης της αλιευτικής προσπάθειας, προκειµένου να αποφεύγεται αύξηση της
αλιευτικής προσπάθειας, και δεν συνδέονται µε την πράξη
προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Οι διατάξεις αυτές είναι σηµαντικές για τη διαχείριση της αλιείας και
θα πρέπει να διατηρηθούν.

(1) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 17 ∆εκεµβρίου 2002 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 4 Ιουνίου 2002 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59.
(4) ΕΕ L 71 της 31.3.1995, σ. 5.
(5) ΕΕ L 199 της 24.8.1995, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 149/1999 (ΕΕ L 18 της 23.1.1999, σ. 3).
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Λαµβάνοντας υπόψη τις ειδικές απαιτήσεις διατήρησης των
ειδών µε γεωγραφική κατανοµή η οποία εκτείνεται σε ύδατα
υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία περισσοτέρων του ενός
κρατών µελών, θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη µέλη να
περιορίζουν τις αλιευτικές δραστηριότητες σκαφών που
φέρουν τη σηµαία τους σε συγκεκριµένα εργαλεία, εποχές
και ζώνες.
Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προσαρµόζει τα ανώτατα όρια αλιευτικής προσπάθειας, βάσει αιτιολογηµένου αιτήµατος κράτους µέλους, ώστε να του επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση των αλιευτικών δυνατοτήτων του.
Ως συνέπεια των αλλαγών στο καθεστώς διαχείρισης της
αλιευτικής προσπάθειας, είναι αναγκαίο να γίνουν οι αντίστοιχες αλλαγές στους τίτλους ΙΙ Α και ΙII του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συµβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήµατος ελέγχου της κοινής
αλιευτικής πολιτικής (1).
Για να εξασφαλισθεί η ασφάλεια του δικαίου, να αποφευχθεί
η τροποποίηση της υπάρχουσας ισορροπίας στις σχετικές
ζώνες και τους σχετικούς πόρους, και για να εξασφαλισθεί
ότι η ασκούµενη αλιευτική προσπάθεια ανταποκρίνεται
στους διαθέσιµους πόρους, οι κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 685/95
και (EΚ) αριθ. 2027/95 θα πρέπει να καταργηθούν.
Τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/EΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου
1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (2),

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

7.11.2003
Άρθρο 2
Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, νοούνται ως:
α) «ζώνες ICES και CECAF»: οι ζώνες όπως ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3880/91 του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου 1991, σχετικά µε την υποβολή στατιστικών για τις ονοµαστικές αλιεύσεις από τα κράτη µέλη που αλιεύουν στο
βορειοανατολικό Ατλαντικό (3)·
β) «αλιευτική προσπάθεια»: το γινόµενο της αλιευτικής ικανότητας
επί την δραστηριότητα ενός αλιευτικού σκάφους· για µια οµάδα
σκαφών, είναι το άθροισµα της αλιευτικής προσπάθειας που
ασκείται από κάθε σκάφος της οµάδας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ

Τίτ λο ς I
Μέτρ α για ορισµέν ους τύπου ς αλιεία ς
Άρθρο 3
Mέτρα για την αλίευση βενθικών ειδών και ορισµένων µαλακίων και καρκινοειδών
1. Εξαιρουµένης της ζώνης που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, τα κράτη µέλη:
α) αξιολογούν τα επίπεδα της αλιευτικής προσπάθειας αλιευτικών
σκαφών µήκους τουλάχιστον 15 µέτρων συνολικά, ως ετήσιο
µέσο όρο της περιόδου 1998 έως 2002, σε καθεµία από τις
ζώνες ICES και τις διαιρέσεις CECAF που αναφέρονται στο
άρθρο 1 όσον αφορά τη βενθική αλιεία, εξαιρουµένης της βενθικής αλιείας που καλύπτεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2347/2002 του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 2002, για
τη θέσπιση ειδικών απαιτήσεων πρόσβασης και συναφών όρων
που εφαρµόζονται στην αλιεία αποθεµάτων βαθέων υδάτων (4)
και την αλιεία χτενιών, καβουριών και καβουροµάνων, όπως
ορίζεται στο παράρτηµα. Για τον υπολογισµό της αλιευτικής
προσπάθειας, η αλιευτική ικανότητα του σκάφους µετριέται ως
εγκατεστηµένη ισχύς εκπεφρασµένη σε κιλοβάτ (kW)·
β) κατανέµουν τα επίπεδα αλιευτικής προσπάθειας που προκύπτουν
από την αξιολόγηση σύµφωνα µε το στοιχείο α) σε κάθε ζώνη
ICES ή διαίρεση CECAF, όσον αφορά κάθε τύπο αλιείας που
αναφέρεται στο στοιχείο α).

Πεδίο εφαρµογής

2. Το καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας που ορίζεται στην
παράγραφο 1 δεν θίγει τα καθεστώτα που ορίζονται στα σχέδια
αποκατάστασης που µπορεί να εγκριθούν από το Συµβούλιο.

Ο παρών κανονισµός θεσπίζει τα κριτήρια και τις διαδικασίες ενός
συστήµατος διαχείρισης της αλιευτικής προσπάθειας στις ζώνες
ICES V, VI, VII, VIII, IX και X και στις διαιρέσεις CECAF 34.1.1,
34.1.2 και 34.2.0.

3. Όταν εγκριθεί από το Συµβούλιο σχέδιο αποκατάστασης που
συνεπάγεται τη διαχείριση αλιευτικής προσπάθειας στο σύνολο ή σε
τµήµα των ζωνών ή των διαιρέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1
το σχέδιο αυτό επιφέρει ταυτόχρονα τις απαιτούµενες προσαρµογές
στον παρόντα κανονισµό.

(1) ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της
16.5.2003, σ. 1).
2
( ) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(3) ΕΕ L 365 της 31.12.1991, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1637/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 222 της
17.8.2001, σ. 20).
4
( ) ΕΕ L 351 της 28.12.2002, σ. 6.
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4.
Έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2006, η Επιτροπή υποβάλει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση για την αξιολόγηση της εφαρµογής του καθεστώτος αλιευτικής προσπάθειας
που ορίζεται στην παράγραφο 1. Με βάση την έκθεση αυτή, το
Συµβούλιο αποφασίζει για την τυχόν προσαρµογή του καθεστώτος.
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— γεωγραφικό πλάτος 53° 00' Β, γεωγραφικό µήκος 12° 00' ∆
— γεωγραφικό πλάτος 51° 00' Β, γεωγραφικό µήκος 11° 00' ∆
— γεωγραφικό πλάτος 49° 30' Β, γεωγραφικό µήκος 11° 00' ∆
— γεωγραφικό πλάτος 49° 30' Β, γεωγραφικό µήκος 07° 00' ∆

Άρθρο 4
Αλιευτικά σκάφη µήκους δεκαπέντε µέτρων ή ολιγότερο
1.
Η αλιευτική προσπάθεια αλιευτικών σκαφών µήκους, συνολικά, δεκαπέντε µέτρων ή ολιγότερο αξιολογείται συνολικά ανά
αλιευτικό τοµέα και ζώνη ή διαίρεση που αναφέρεται στο άρθρο 3
παράγραφος 1, κατά την περίοδο 1998 έως 2002.
2.
Η αλιευτική προσπάθεια αλιευτικών σκαφών µήκους, συνολικά, δέκα µέτρων ή ολιγότερο αξιολογείται συνολικά ανά αλιευτικό τοµέα και ζώνη ή διαίρεση που αναφέρεται στο άρθρο 6
παράγραφος 1, κατά την περίοδο 1998 έως 2002.

— ένα σηµείο στην ακτή της Ιρλανδίας σε γεωγραφικό µήκος 07°
00' ∆.
2. Στη ζώνη που ορίζεται στην παράγραφο 1, τα κράτη µέλη
αξιολογούν τα επίπεδα της αλιευτικής προσπάθειας αλιευτικών
σκαφών µήκους, συνολικά, δέκα µέτρων ή λιγότερο, ως ετήσιο
µέσο όρο της περιόδου 1998 έως 2002, όσον αφορά τη βενθική
αλιεία, εξαιρουµένων εκείνων που καλύπτονται από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2347/2002, και την αλιεία χτενιών, καβουριών και
καβουροµανών και κατανέµουν το αξιολογηθέν επίπεδο αλιευτικής
προσπάθειας για καθέναν από αυτούς τους τύπους αλιείας.

3.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι η αλιευτική προσπάθεια
αυτών των σκαφών περιορίζεται στο επίπεδο της αλιευτικής
προσπάθειας που αξιολογείται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και
2.

3. Έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2008, η Επιτροπή υποβάλει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση για την αξιολόγηση του καθεστώτος προσπάθειας που ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 σε συνδυασµό µε άλλα µέτρα διαχείρισης στη συγκεκριµένη ζώνη. Με βάση την έκθεση αυτή, το Συµβούλιο αποφασίζει
για την τυχόν προσαρµογή που πρέπει να γίνει.

Άρθρο 5

Τ ίτ λο ς ΙΙΙ

Όροι για ορισµένες αλιευτικές δραστηριότητες

Γεν ι κ ές δ ι α τά ξ ει ς

1.
Στα ύδατα µέχρι 100 ναυτικά µίλια από τις γραµµές βάσης
των Αζορών, της Μαδέρας και των Καναρίων Νήσων, τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη µπορούν να περιορίζουν την αλιεία σε σκάφη που
είναι νηολογηµένα στους λιµένες των νησιών αυτών εκτός από τα
κοινοτικά σκάφη τα οποία αλιεύουν παραδοσιακά στα ύδατα αυτά,
εφόσον τα σκάφη αυτά δεν υπερβαίνουν την παραδοσιακά ασκούµενη αλιευτική προσπάθεια.
Η Επιτροπή θεσπίζει τους κανόνες για την εφαρµογή των διατάξεων
της παρούσας παραγράφου, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου
30 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002.
2.
Έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2006, η Επιτροπή υποβάλει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 1 και, εφόσον χρειασθεί,
υποβάλει στο Συµβούλιο προτάσεις για την προσαρµογή αυτών
των διατάξεων.
Τ ί τ λ ο ς II

Άρθρο 7
Κατάλογοι σκαφών
1. Τα κράτη µέλη καταρτίζουν κατάλογο των αλιευτικών
σκαφών τα οποία φέρουν τη σηµαία τους και είναι νηολογηµένα
στην Κοινότητα και τα οποία επιτρέπεται να ασκούν αλιευτικές
δραστηριότητες στους τύπους αλιείας που καθορίζονται στα άρθρα
3 και 6.
2. Τα κράτη µέλη µπορούν στη συνέχεια να αντικαθιστούν
σκάφη που περιλαµβάνονται στον κατάλογό τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αυξάνεται η συνολική αλιευτική προσπάθεια των
σκαφών σε καµία ζώνη και για κανέναν τύπο αλιείας που καθορίζονται στα άρθρα 3 και 6.
Άρθρο 8
Ρύθµιση της αλιευτικής προσπάθειας

Άρθρο 6
Όροι για τη βιολογικά ευαίσθητη ζώνη
1.
Ειδικό καθεστώς προσπάθειας εφαρµόζεται στη ζώνη που
περικλείεται από την ακτή της Ιρλανδίας νότια των 53° 30' Β και
δυτικά των 07° 00' ∆ και ευθειών γραµµών που συνδέουν διαδοχικά τις ακόλουθες γεωγραφικές συντεταγµένες:
— ένα σηµείο στην ακτή της Ιρλανδίας σε γεωγραφικό πλάτος 53°
30' Β
— γεωγραφικό πλάτος 53° 30' Β, γεωγραφικό µήκος 12° 00' ∆

1. Όταν η αλιευτική προσπάθεια που αντιστοιχεί στην ελεύθερη
πρόσβαση των αλιευτικών σκαφών που περιλαµβάνονται στους
καταλόγους που αναφέρονται στο άρθρο 7 υπερβαίνει την κατανεµηµένη προσπάθεια, τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία
µέτρα για τη ρύθµιση της αλιευτικής προσπάθειας.
2. Εάν το επίπεδο της αλιευτικής προσπάθειας που επιτρέπεται
δυνάµει του άρθρου 11 έχει σχεδόν επιτευχθεί και για να αποφευχθεί οποιαδήποτε υπέρβαση του καθορισµένου ορίου αλιευτικής
προσπάθειας, τα κράτη µέλη ρυθµίζουν την αλιευτική προσπάθεια
ελέγχοντας τη δραστηριότητα του στόλου τους και λαµβάνοντας
τα δέοντα µέτρα.
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3.
Κάθε κράτος µέλος εκδίδει ειδικές άδειες αλιείας για τα
σκάφη που φέρουν τη σηµαία του, τα οποία ασκούν αλιευτικές
δραστηριότητες στους τύπους αλιείας που αναφέρονται στα άρθρα
3 και 6, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1627/94 του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1994, για τη θέσπιση των γενικών
διατάξεων για τις ειδικές άδειες αλιείας (1).

τικής προσπάθειας, για κάθε κράτος µέλος και για κάθε ζώνη και
τύπο αλιείας που ορίζονται στα άρθρα 3 και 6, βάσει της πρότασης
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, και σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου 30 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2371/
2002.

Άρθρο 9

Άρθρο 12

Τα κράτη µέλη µπορούν να περιορίζουν τις αλιευτικές δραστηριότητες σκαφών που φέρουν τη σηµαία τους σε συγκεκριµένα
εργαλεία, εποχές ή τµήµατα ζώνης ICES ή διαίρεσης CECAF.

Προσαρµογές

Άρθρο 10
Κοινοποίηση
1.
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή πριν από τις 30
Νοεµβρίου 2003:
α) τον κατάλογο των σκαφών που αναφέρεται στο άρθρο 7·
β) την αξιολόγηση της αλιευτικής προσπάθειας κατά τα οριζόµενα
στα άρθρα 3 και 6·
γ) τα µέτρα ρύθµισης της αλιευτικής προσπάθειας που αναφέρονται στο άρθρο 8.
2.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα,
στην Επιτροπή οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
3.
Η Επιτροπή διαβιβάζει τα στοιχεία που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2 σε όλα τα άλλα κράτη µέλη.
4.
Κατά την υποβολή του καταλόγου των σκαφών που αναφέρεται στο άρθρο 7, τα κράτη µέλη επισηµαίνουν τις αλλαγές που
έχουν γίνει σε σχέση µε τον τελευταίο κατάλογο που κοινοποιήθηκε
δυνάµει του άρθρου 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2092/98 της
Επιτροπής, της 30ής Σεπτεµβρίου 1998, για τη δήλωση της αλιευτικής προσπάθειας που καταβάλλεται σε ορισµένες αλιευτικές ζώνες
και αλιευτικούς πόρους της Κοινότητας (2).
Άρθρο 11
Λήψη αποφάσεων
1.
Με βάση τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 10
και µετά από στενή διαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη,
η Επιτροπή υποβάλει στο Συµβούλιο, έως τις 29 Φεβρουαρίου
2004, πρόταση κανονισµού για τον καθορισµό των µέγιστων επιπέδων ετήσιας αλιευτικής προσπάθειας για κάθε κράτος µέλος και για
κάθε ζώνη και τύπο αλιείας που καθορίζονται στα άρθρα 3 και 6.
2.
Μέχρι τις 31 Μαΐου 2004, το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε
ειδική πλειοψηφία κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, αποφασίζει
για το µέγιστο επίπεδο ετήσιας αλιευτικής προσπάθειας που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
Ο κανονισµός, ο οποίος θα εκδοθεί από το Συµβούλιο, µπορεί να
προβλέπει τη θέσπιση κανόνων εφαρµογής, σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2371/2002.

1. Κατόπιν αιτήµατος κράτους µέλους, η Επιτροπή δύναται να
προσαρµόσει το µέγιστο επίπεδο ετήσιας αλιευτικής προσπάθειας
που ορίζεται από τον κανονισµό δυνάµει του άρθρου 11 παράγραφος 2 ή 3, είτε αυξάνοντας το µέγιστο επίπεδο αλιευτικής προσπάθειας σε συγκεκριµένη περιοχή ή διαίρεση, είτε µεταφέροντας την
αλιευτική προσπάθεια από µια ζώνη ή διαίρεση σε άλλη, ώστε να
επιτρέψει στο κράτος µέλος να αξιοποιήσει πλήρως τις αλιευτικές
του δυνατότητες, όσον αφορά τα είδη που υπόκεινται σε TAC, ή
να εξακολουθήσει την αλιεία ειδών που δεν υπόκεινται σε τέτοιους
περιορισµούς. Το αίτηµα κράτους µέλους συνοδεύεται από πληροφορίες για την απουσία πλήρους χρησιµοποίησης των ποσοστώσεων
και, όσον αφορά τα αποθέµατα που δεν υπόκεινται σε TAC, από
επιστηµονικά στοιχεία σχετικά µε την κατάσταση του αποθέµατος.
Η Επιτροπή λαµβάνει αποφάσεις εντός ενός µηνός από την παραλαβή του αιτήµατος, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 30 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2371/
2002.
2. Το µέγιστο επίπεδο αλιευτικής προσπάθειας που αναφέρεται
στο άρθρο 11 προσαρµόζεται από τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη,
σε συνάρτηση µε τις ανταλλαγές ποσοστώσεων που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 20 παράγραφος 5 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και των ανακατανοµών ή/και µειώσεων που
πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 23 παράγραφος 4 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και του άρθρου 21 παράγραφος 4, του άρθρου 23 παράγραφος 1 και του άρθρου 32 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, σύµφωνα µε την
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
3. Όταν τα κράτη µέλη αποφασίζουν να ανταλλάξουν, εν όλω ή
εν µέρει, τις αλιευτικές δυνατότητες που τους έχουν χορηγηθεί, κοινοποιούν στην Επιτροπή, πέραν της ανταλλαγής των αλιευτικών
ποσοστώσεων, και την αντίστοιχη αλιευτική προσπάθεια, που έχουν
συµφωνήσει µεταξύ τους.
Σε περίπτωση ανακατανοµών ή/και µειώσεων των ποσοστώσεων, τα
κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την αλιευτική προσπάθεια
που αντιστοιχεί στις ανακατανοµές ή/και µειώσεις αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 13
Ειδικές διατάξεις ελέγχου

3.
Εάν το Συµβούλιο δεν έχει λάβει απόφαση µέχρι τις 31
Μαΐου 2004, η Επιτροπή πρέπει να εκδώσει κανονισµό, µέχρι τις
31 Ιουλίου 2004, για τον καθορισµό της µέγιστης ετήσιας αλιευ-

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ο τίτλος ΙΙ Α του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 εφαρµόζεται:

(1) ΕΕ L 171 της 6.7.1994, σ. 7.
(2) ΕΕ L 226 της 1.10.1998, σ. 47.

α) στη ζώνη που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισµού·
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β) σε όλες τις ζώνες, εξαιρουµένης της ζώνης που ορίζεται στο
άρθρο 6 παράγραφος 1, πλην του άρθρου 19α παράγραφος 3,
των άρθρων 19β, 19γ και 19δ και του άρθρου 19ε παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93.

6. Το νυν άρθρο 19ι γίνεται άρθρο 19ια.
7. Στο άρθρο 20α, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το
ακόλουθο κείµενο:
«1. Τα αλιευτικά σκάφη στα οποία εφαρµόζεται ο τίτλος ΙΙ
Α, οσάκις ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στις συγκεκριµένες
αλιευτικές ζώνες, δύνανται να µεταφέρουν και να χρησιµοποιούν
µόνο τα αντίστοιχα αλιευτικά εργαλεία.

Άρθρο 14
Tροποποιήσεις

2.
Εντούτοις, τα αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν κατά το ίδιο
ταξίδι και σε άλλες αλιευτικές ζώνες εκτός εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δύνανται να φέρουν τα αλιευτικά
εργαλεία που αντιστοιχούν στις δραστηριότητές τους στις συγκεκριµένες ζώνες, υπό την προϋπόθεση ότι τα αλιευτικά εργαλεία που βρίσκονται επί του σκάφους και δεν επιτρέπεται η
χρησιµοποίησή τους στις αναφερόµενες στην παράγραφο 1
αλιευτικές ζώνες, είναι στοιβαγµένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
µην είναι ευχερώς δυνατή η χρησιµοποίησή τους, σύµφωνα µε
το άρθρο 20 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο.»

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 19α τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου, ως “οικείες
αλιευτικές ζώνες” νοούνται οι περιοχές ICES ή οι διαιρέσεις
CECAF για τις οποίες ισχύουν συστήµατα περιορισµού της
αλιευτικής προσπάθειας κατ' εφαρµογήν κοινοτικών κανονισµών.».
β) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

8. Το άρθρο 21α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«2. Απαγορεύεται να ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες
στις οικείες αλιευτικές ζώνες αλιευτικά σκάφη της Κοινότητας στα οποία δεν έχει δοθεί άδεια για τον σκοπό αυτό από
το κράτος µέλος της σηµαίας.»

«Άρθρο 21α
Κάθε κράτος µέλος καθορίζει την ηµεροµηνία κατά την οποία
τα σκάφη που φέρουν τη σηµαία του ή που είναι νηολογηµένα
στην Κοινότητα θεωρούνται ότι έφθασαν στο ανώτατο επίπεδο
αλιευτικής προσπάθειας σε µια αλιευτική ζώνη, όπως καθορίζεται στον κανονισµό που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος
2 ή 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1954/2003. Από την ηµεροµηνία αυτή, απαγορεύονται προσωρινά οι αλιευτικές δραστηριότητες των εν λόγω σκαφών σε αυτήν την αλιευτική ζώνη. Το
µέτρο αυτό κοινοποιείται αµέσως στην Επιτροπή, η οποία
ενηµερώνει σχετικά τα άλλα κράτη µέλη.»

2. Το άρθρο 19ζ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 19ζ
Κάθε κράτος µέλος καταγράφει τις αλιευτικές προσπάθειες των
σκαφών που φέρουν τη σηµαία του σε κάθε οικεία αλιευτική
ζώνη, µε βάση τις διαθέσιµες πληροφορίες που περιλαµβάνονται
στα ηµερολόγια των σκαφών και τις πληροφορίες που συλλέγονται σύµφωνα µε το άρθρο 19ε παράγραφος 4.»
3. Το άρθρο 19η αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

«Άρθρο 19η
Κάθε κράτος µέλος προβαίνει στη συνολική αξιολόγηση των
αλιευτικών προσπαθειών των σκαφών τα οποία φέρουν τη
σηµαία του και τα οποία έχουν µήκος µικρότερο των δεκαπέντε
µέτρων συνολικά, σε καθεµία από τις οικείες αλιευτικές ζώνες,
και των σκαφών τα οποία έχουν µήκος µικρότερο των δέκα
µέτρων συνολικά, στη ζώνη που αναφέρεται στο άρθρο 6 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 του Συµβουλίου, της 4ης
Νοεµβρίου 2003, για τη διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας
όσον αφορά ορισµένες αλιευτικές ζώνες και πόρους της Κοινότητας (*).
(*) ΕΕ L 289 της 7.11.2003, σ. 1.»
4. Στο άρθρο 19θ, η πρώτη περίπτωση, αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
«— που ασκήθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούµενου µήνα
σε κάθε αλιευτική ζώνη για τα βενθικά είδη, πριν από τις
15 κάθε µηνός.»
5. Μετά το άρθρο 19θ, παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
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Άρθρο 15
Κατάργηση
1. Οι κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 685/95 και (ΕΚ) αριθ. 2027/95
καταργούνται:
α) από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του κανονισµού που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 ή 3,
ή
β) από την 1η Αυγούστου 2004,
εάν η ηµεροµηνία αυτή είναι προγενέστερη.
2. Οι παραποµπές στους καταργούµενους κανονισµούς νοούνται
ως παραποµπές στον παρόντα κανονισµό.

«Άρθρο 19ι
Κάθε κράτος µέλος κοινοποιεί αµελλητί στα άλλα κράτη µέλη
τα λεπτοµερή στοιχεία αναγνώρισης των σκαφών τα οποία
φέρουν τη σηµαία του και των οποίων η άδεια άσκησης αλιευτικών δραστηριοτήτων σε έναν ή περισσότερους από τους
τύπους αλιείας που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 του Συµβουλίου έχει ανασταλεί ή
ανακληθεί.»

Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη 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, 4 Νοεµβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. TREMONTI
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
A
Αλιεία
Στοχευόµενα είδη

Ζώνη ICES ή διαίρεση CECAF

Βενθικά είδη, εξαιρουµένων εκείνων που καλύπτονται από τον
κανονισµό (EΚ) αριθ. 2347/2002

ΙCES V, VΙ
ICES VII
ICES VIII
ICES IX
ICES X
CECAF 34.1.1
CECAF 34.1.2
CECAF 34.2.0

B
Αλιεία
Στοχευόµενα είδη

Χτένια

Ζώνη ICES ή διαίρεση CECAF

ΙCES V, VΙ
ICES VII
ICES VIII
ICES IX
ICES X
CECAF 34.1.1
CECAF 34.1.2
CECAF 34.2.0

Γ
Αλιεία
Στοχευόµενα είδη

Βρώσιµος κάβουρας και καβουροµάνα

Ζώνη ICES ή διαίρεση CECAF

ΙCES V, VΙ
ICES VII
ICES VIII
ICES IX
ICES X
CECAF 34.1.1
CECAF 34.1.2
CECAF 34.2.0
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1955/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης 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 7 Νοεµβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 6 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.

7.11.2003

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 289/9

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 6ης 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
063
096
204
653
999

55,8
57,2
93,3
47,8
40,6
52,4
57,9

0707 00 05

052
220
628
999

127,5
139,2
139,3
135,3

0709 90 70

052
204
999

106,4
139,4
122,9

0805 20 10

204
999

76,2
76,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

052
464
999

50,3
124,6
87,5

0805 50 10

052
388
524
528
999

76,0
67,9
80,9
81,9
76,7

0806 10 10

052
388
400
508
999

110,3
94,8
234,4
296,3
184,0

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052
060
064
388
400
404
512
720
800
804
999

51,0
36,8
48,5
66,0
76,6
83,9
77,5
50,3
177,7
238,9
90,7

0808 20 50

052
060
064
388
400
512
528
720
999

112,9
49,6
60,3
68,4
71,1
55,8
52,2
57,5
66,0

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. 1956/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Νοεµβρίου 2003
για τον καθορισµό των ποσοτήτων που πρέπει να κατανεµηθούν σε εξαγωγείς από την πρώτη δόση των
κοινοτικών ποσοτικών ποσοστώσεων για το 2004 για ορισµένα προϊόντα καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Η εξέταση των στοιχείων που υπέβαλαν τα κράτη µέλη δείχνει ότι η συνολική ποσότητα των αιτήσεων που υπέβαλαν
οι µη παραδοσιακοί εισαγωγείς για τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού υπερβαίνει την αναλογία της ποσόστωσης που έχει προβλεφθεί
για αυτά. Οι αιτήσεις πρέπει εποµένως να ικανοποιηθούν µε
την εφαρµογή του ενιαίου συντελεστή µείωσης που αναφέρεται στο παράρτηµα ΙΙ, στα αιτούµενα ποσά από κάθε εισαγωγέα, όπως περιορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1351/2003.

(6)

Οι ποσότητες που δεν χρησιµοποιήθηκαν από τους µη παραδοσιακούς εισαγωγείς, µεταφέρθηκαν στους παραδοσιακούς
εισαγωγείς,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 520/94 του Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 1994, για τη θέσπιση διαδικασίας κοινοτικής διαχείρισης των
ποσοτικών ποσοστώσεων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (2), και ιδίως τα άρθρα 9 και
13,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1351/2003 της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 2003, για τη θέσπιση διαδικασιών διαχείρισης των ποσοτικών
ποσοστώσεων για την πρώτη δόση του 2004 όσον αφορά ορισµένα
προϊόντα καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας (3), και ιδίως
το άρθρο 6,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1351/2003 καθόρισε την αναλογία καθεµιάς από τις εν λόγω ποσοστώσεις που προορίζονται για τους παραδοσιακούς και άλλους εισαγωγείς και
τους όρους και τις µεθόδους συµµετοχής κατά την κατανοµή των διαθέσιµων ποσοτήτων. Οι εισαγωγείς υπέβαλαν
αιτήσεις για άδεια εισαγωγής στις αρµόδιες εθνικές αρχές
µεταξύ της 31ης Ιουλίου και της 19ης Σεπτεµβρίου 2003,
στις 15.00 ώρα Βρυξελλών, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1351/2003.
Η Επιτροπή έλαβε από τα κράτη µέλη, δυνάµει του άρθρου
5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1351/2003, πληροφορίες σχετικά µε τον αριθµό και τη συνολική ποσότητα των αιτήσεων
αδειών εισαγωγής που υποβλήθηκαν, καθώς και το συνολικό
όγκο που εισήχθη από τους παραδοσιακούς εισαγωγείς το
1998 ή 1999 που είναι τα έτη αναφοράς.
Η Επιτροπή είναι τώρα σε θέση, µε βάση αυτές τις πληροφορίες, να καθορίσει ενιαία ποσοτικά κριτήρια µε τα οποία οι
αρµόδιες εθνικές αρχές µπορούν να ικανοποιήσουν τις
αιτήσεις αδειών εισαγωγής που υποβάλλουν οι εισαγωγείς
στα κράτη µέλη για την πρώτη δόση των ποσοτικών ποσοστώσεων του 2004.
Η εξέταση των στοιχείων που υπέβαλαν τα κράτη µέλη δείχνει ότι ο συνολικός αριθµός των αιτήσεων που υπέβαλαν οι
παραδοσιακοί εισαγωγείς για τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι του παρόντος κανονισµού υπερβαίνει
την αναλογία της ποσόστωσης που έχει προβλεφθεί για
αυτά. Οι αιτήσεις πρέπει εποµένως να ικανοποιηθούν µε την
εφαρµογή του ενιαίου συντελεστή µείωσης που αναφέρεται
στο παράρτηµα Ι, στον όγκο των εισαγωγών κάθε εισαγωγέα,
εκφρασµένου ως ποσότητα ή αξία, κατά την περίοδο αναφοράς.

(1) ΕΕ L 66 της 10.3.1994, σ. 1.
(2) ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1.
(3) ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 8.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ανταποκρινόµενες στις αιτήσεις αδειών εισαγωγής όσον αφορά τα
προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι οι οποίες υποβλήθηκαν δεόντως από τους παραδοσιακούς εισαγωγείς, οι αρµόδιες
εθνικές αρχές θα αποδώσουν σε κάθε εισαγωγέα ποσότητα ή αξία
ίση προς τις εισαγωγές του για τα έτη 1998 ή 1999, όπως υποδεικνύει ο εισαγωγέας, προσαρµοσµένη µε το συντελεστή µείωσης
που προσδιορίζεται στο εν λόγω παράρτηµα για κάθε ποσόστωση.
Η χρήση αυτού του ποσοτικού κριτηρίου θα επιφέρει την απόδοση
ποσού υψηλότερου από εκείνο που έχει ζητηθεί, και η ποσότητα ή
αξία που αποδίδεται θα περιοριστεί σε εκείνη που προσδιορίζεται
στην αίτηση.

Άρθρο 2
Ανταποκρινόµενες στις αιτήσεις αδειών εισαγωγής όσον αφορά τα
προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ οι οποίες υποβάλλονται δεόντως από τους µη παραδοσιακούς εισαγωγείς, οι αρµόδιες εθνικές αρχές θα αποδώσουν σε κάθε εισαγωγέα ποσότητα ή
αξία ίση προς το αιτούµενο ποσό εντός των ορίων που καθορίζει ο
κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1351/2003, προσαρµοσµένη µε το συντελεστή της µείωσης που προσδιορίζεται στο εν λόγω παράρτηµα για
κάθε ποσόστωση.

Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
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, 6 Νοεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Pascal LAMY

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Συντελεστής µείωσης (–) που εφαρµόζεται στις εισαγωγές το 1998 ή 1999
(παραδοσιακοί εισαγωγείς)
Περιγραφή του προϊόντος

Υποδήµατα των κωδικών ΕΣ/ΣΟ

Κωδικός ΕΣ/ΣΟ

Συντελεστής µείωσης

ex 6402 99 (1)

– 63,77 %

6403 51
6403 59

– 43,90 %

ex 6403 91 (1)
ex 6403 99 (1)

– 66,42 %

ex 6404 11 (2)

– 63,09 %

6404 19 10

– 35,39 %

Είδη για το σερβίρισµα του τραπεζιού ή την κουζίνα, από πορσελάνη, υπαγόµενα στον κωδικό ΕΣ/ΣΟ

6911 10

– 58,07 %

Επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονοµίας και είδη
υγιεινής ή ευπρεπισµού, από κεραµευτική ύλη, άλλα από εκείνα από πορσελάνη, υπαγόµενα στον κωδικό ΕΣ/ΣΟ

6912 00

– 52,88 %

(1) Εξαιρουµένων των υποδηµάτων που προϋποθέτουν ειδική τεχνολογία: υποδήµατα των οποίων η τιµή cif ανά ζεύγος δεν είναι κατώτερη από 9
ευρώ και τα οποία χρησιµοποιούνται για αθλητικές δραστηριότητες, µε µονοκόµµατο ή αποτελούµενο από πολλά στρώµατα πέλµα, όχι µορφοποιηµένο µε έγχυση, από συνθετική ύλη ειδικά σχεδιασµένη για να απορροφά τους κραδασµούς κατακόρυφων ή πλευρικών κινήσεων και µε
τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως πάτους που περικλείουν ερµητικώς αέριο ή υγρό, µηχανικά µέσα τα οποία απορροφούν ή εξουδετερώνουν τους
κραδασµούς, ή υλικά όπως πολυµερή χαµηλής πυκνότητας.
(2) Εκτός:
α) των υποδηµάτων που έχουν κατασκευαστεί µε σκοπό την άσκηση αθλητικής δραστηριότητας και έχουν πέλµα όχι µορφοποιηµένο µε
έγχυση, και τα οποία είναι ή µπορεί να είναι εφοδιασµένα µε µυτερά καρφιά, γάντζους, λουριά, ράβδους ή παρόµοιες διατάξεις·
β) των υποδηµάτων που προϋποθέτουν ειδική τεχνολογία: υποδήµατα των οποίων η τιµή cif ανά ζεύγος δεν είναι κατώτερη από 9 ευρώ και
τα οποία χρησιµοποιούνται για αθλητικές δραστηριότητες, µε µονοκόµµατο ή αποτελούµενο από πολλά στρώµατα πέλµα, όχι µορφοποιηµένο µε έγχυση, από συνθετική ύλη ειδικά σχεδιασµένη για να απορροφά τους κραδασµούς κατακόρυφων ή πλευρικών κινήσεων και
µε τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως πάτους που περικλείουν ερµητικώς αέριο ή υγρό, µηχανικά µέσα τα οποία απορροφούν ή εξουδετερώνουν
τους κραδασµούς, ή υλικά όπως πολυµερή χαµηλής πυκνότητας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Συντελεστής µείωσης (–) που εφαρµόζεται στον αιτούµενο όγκο στο πλαίσιο του ορίου των ανώτατων ποσών που
καθορίστηκαν από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1351/2003
(µη παραδοσιακοί εισαγωγείς)
Περιγραφή του προϊόντος

Υποδήµατα των κωδικών ΕΣ/ΣΟ

Κωδικός ΕΣ/ΣΟ

Συντελεστής µείωσης

ex 6402 99 (1)

– 82,04 %

6403 51
6403 59

– 97,09 %

ex 6403 91 (1)
ex 6403 99 (1)

– 94,40 %

ex 6404 11 (2)

– 91,15 %

6404 19 10

– 83,49 %

Είδη για το σερβίρισµα του τραπεζιού ή την κουζίνα, από πορσελάνη, υπαγόµενα στον κωδικό ΕΣ/ΣΟ

6911 10

– 71,85 %

Επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονοµίας και είδη
υγιεινής ή ευπρεπισµού, από κεραµευτική ύλη, άλλα από εκείνα από πορσελάνη, υπαγόµενα στον κωδικό ΕΣ/ΣΟ

6912 00

– 78,15 %

(1) Εξαιρουµένων των υποδηµάτων που προϋποθέτουν ειδική τεχνολογία: υποδήµατα των οποίων η τιµή cif ανά ζεύγος δεν είναι κατώτερη από 9
ευρώ και τα οποία χρησιµοποιούνται για αθλητικές δραστηριότητες, µε µονοκόµµατο ή αποτελούµενο από πολλά στρώµατα πέλµα, όχι µορφοποιηµένο µε έγχυση, από συνθετική ύλη ειδικά σχεδιασµένη για να απορροφά τους κραδασµούς κατακόρυφων ή πλευρικών κινήσεων και µε
τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως πάτους που περικλείουν ερµητικώς αέριο ή υγρό, µηχανικά µέσα τα οποία απορροφούν ή εξουδετερώνουν τους
κραδασµούς, ή υλικά όπως πολυµερή χαµηλής πυκνότητας.
2
( ) Εκτός:
α) των υποδηµάτων που έχουν κατασκευαστεί µε σκοπό την άσκηση αθλητικής δραστηριότητας και έχουν πέλµα όχι µορφοποιηµένο µε
έγχυση, και τα οποία είναι ή µπορεί να είναι εφοδιασµένα µε µυτερά καρφιά, γάντζους, λουριά, ράβδους ή παρόµοιες διατάξεις·
β) των υποδηµάτων που προϋποθέτουν ειδική τεχνολογία: υποδήµατα των οποίων η τιµή cif ανά ζεύγος δεν είναι κατώτερη από 9 ευρώ και
τα οποία χρησιµοποιούνται για αθλητικές δραστηριότητες, µε µονοκόµµατο ή αποτελούµενο από πολλά στρώµατα πέλµα, όχι µορφοποιηµένο µε έγχυση, από συνθετική ύλη ειδικά σχεδιασµένη για να απορροφά τους κραδασµούς κατακόρυφων ή πλευρικών κινήσεων και
µε τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως πάτους που περικλείουν ερµητικώς αέριο ή υγρό, µηχανικά µέσα τα οποία απορροφούν ή εξουδετερώνουν
τους κραδασµούς, ή υλικά όπως πολυµερή χαµηλής πυκνότητας.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1957/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Νοεµβρίου 2003
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 851/2002 για την αναγνώριση των εργασιών ελέγχου
της τήρησης των προδιαγραφών εµπορίας που εφαρµόζονται στον τοµέα των νωπών οπωροκηπευτικών οι
οποίοι διενεργούνται στην Κύπρο πριν από την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
(3)

Πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
851/2002.

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(4)

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 της Επιτροπής (2), και ιδίως το
άρθρο 10,

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 851/2002 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 605/2003 (4),
αναφέρει στο παράρτηµα Ι τα στοιχεία των κυπριακών υπηρεσιών ελέγχου κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος
2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1148/2001 της Επιτροπής,
της 12ης Ιουνίου 2001, σχετικά µε τους ελέγχους τήρησης
των προδιαγραφών εµπορίας που εφαρµόζονται στον τοµέα
των οπωροκηπευτικών (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 408/2003 (6).

(1)

Οι αρχές της Κύπρου πληροφόρησαν την Επιτροπή ότι
άλλαξαν τα εν λόγω στοιχεία.

(2)

Άρθρο 1
Στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 851/2002, δεύτερη
περίπτωση, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του
«Headquarters of Produce Inspection Service (PIS)» αντικαθίσταται από την ακόλουθη διεύθυνση: «pis.ts@mcit.gov.cy».
Άρθρο 2
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, 6 Νοεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

297 της 21.11.1996, σ. 1.
7 της 11.1.2003, σ. 64.
135 της 23.5.2002, σ. 14.
86 της 3.4.2003, σ. 13.
156 της 13.6.2001, σ. 9.
62 της 6.3.2003, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1958/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Νοεµβρίου 2003
για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήµατος Β στον τοµέα των οπωροκηπευτικών (λεµόνια)
κίνδυνος να ξεπερασθούν προσεχώς. Η υπέρβαση αυτή θα
ήταν επιζήµια για την καλή λειτουργία του καθεστώτος των
εξαγωγικών επιστροφών στον τοµέα των οπωροκηπευτικών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου, της 28ης
Οκτωβρίου 1996, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 47/2003 της Επιτροπής (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1961/2001 της Επιτροπής, της 8ης
Οκτωβρίου 2001, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου σχετικά µε τις επιστροφές
κατά την εξαγωγή στον τοµέα των οπωροκηπευτικών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1176/
2002 (4), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 6,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1482/2003 της Επιτροπής (5),
καθόρισε τις ενδεικτικές ποσότητες για τις οποίες δύναται
να εκδίδονται πιστοποιητικά εξαγωγής του συστήµατος Β.

(2)

Λαµβανοµένων υπόψη των στοιχείων που διαθέτει σήµερα η
Επιτροπή για τα λεµόνια, οι ενδεικτικές ποσότητες που
προβλέπονται για την τρέχουσα εξαγωγική περίοδο υπάρχει

(3)

Για να αντιµετωπισθεί η κατάσταση αυτή, πρέπει να απορριφθούν οι αιτήσεις των πιστοποιητικών του συστήµατος Β
για τα λεµόνια, που εξάγονται µετά τις 6 Νοεµβρίου 2003,
και τούτο έως το τέλος της τρέχουσας εξαγωγικής περιόδου,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τα λεµόνια, οι αιτήσεις των πιστοποιητικών του συστήµατος Β
που κατατέθηκαν δυνάµει του άρθρου 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1482/2003, για τις οποίες η διασάφηση εξαγωγής των προϊόντων
έγινε αποδεκτή µετά τις 6 Νοεµβρίου και πριν από τις 15 Νοεµβρίου 2003, απορρίπτονται.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 7 Νοεµβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 6 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

297 της 21.11.1996, σ. 1.
7 της 11.1.2003, σ. 64.
268 της 9.10.2001, σ. 8.
170 της 29.6.2002, σ. 69.
212 της 22.8.2003, σ. 41.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1959/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Νοεµβρίου 2003
για τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης
σε φυσική κατάσταση
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

επιστροφών κατά την εξαγωγή, οι οποίες ισχύουν σήµερα,
σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 680/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 27
παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι επιστροφές που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή για τη
λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη έχουν καθορισθεί από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1908/2003 της Επιτροπής (3).

(2)

Η εφαρµογή των λεπτοµερειών που αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1908/2003 στα στοιχεία για τα οποία
έλαβε γνώση η Επιτροπή οδηγεί στην τροποποίηση των

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση και όχι
µετουσιωµένων, των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001
και καθορίζονται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1908/
2003, είναι τροποποιηµένες σύµφωνα µε τα ποσά που ορίζονται
στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 7 Νοεµβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 6 Νοεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 104 της 20.4.2002, σ. 26.
(3) ΕΕ L 283 της 31.10.2003, σ. 12.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΛΕΥΚΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Επιστροφή

1701 11 90 9100

S00

ευρώ/100 kg

45,72 (1)

1701 11 90 9910

S00

ευρώ/100 kg

45,41 (1)

1701 12 90 9100

S00

ευρώ/100 kg

45,72 (1)

1701 12 90 9910

S00

ευρώ/100 kg

45,41 (1)

1701 91 00 9000

S00

ευρώ/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού
προϊόντος

0,4970

1701 99 10 9100

S00

ευρώ/100 kg

49,70

1701 99 10 9910

S00

ευρώ/100 kg

49,36

1701 99 10 9950

S00

ευρώ/100 kg

49,36

1701 99 90 9100

S00

ευρώ/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού
προϊόντος

0,4970

Σηµείωση: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α», ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1).
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1779/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 269
της 5.10.2002, σ. 6).
Οι άλλοι προορισµοί ορίζονται ως εξής:
S00: όλοι οι προορισµοί (τρίτες χώρες, άλλα εδάφη, τροφοδοσία και προορισµοί που εξοµοιούνται µε εξαγωγή από
την Κοινότητα) µε εξαίρεση την Αλβανία, την Κροατία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Σερβία και Μαυροβούνιο
(συµπεριλαµβάνεται το Κοσσυφοπέδιο, όπως ορίζεται από το ψήφισµα 1244 του Συµβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωµένων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999) και την Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, εκτός
για τη ζάχαρη που έχει ενσωµατωθεί στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β)
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συµβουλίου (ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29).
(1) Το παρόν ποσό εφαρµόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη αποδόσεως 92%. Αν η απόδοση της εξαγόµενης ακατέργαστης ζάχαρης αποκλίνει του
92 %, το ποσό της εισφοράς που εφαρµόζεται υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1260/2001.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1960/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Νοεµβρίου 2003
για καθορισµό του µέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης προς ορισµένες τρίτες χώρες για τη 13η τµηµατική δηµοπρασία που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς
δηµοπρασίας του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1290/2003
λόγω τµηµατική δηµοπρασία, αφού ληφθούν υπόψη, ιδίως,
η κατάσταση και η προβλεπόµενη εξέλιξη της αγοράς της
ζάχαρης στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 680/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 27
παράγραφος 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

∆υνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1290/2003 της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2003, όσον αφορά διαρκή δηµοπρασία στο πλαίσιο της περιόδου εµπορίας 2003/04 για
τον καθορισµό των εισφορών ή/και των επιστροφών κατά
την εξαγωγή λευκής ζάχαρης (3), πραγµατοποιούνται τµηµατικές δηµοπρασίες για την εξαγωγή της ζάχαρης αυτής προς
ορισµένες τρίτες χώρες.
Κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1290/2003, καθορίζεται ένα µέγιστο ποσό
επιστροφής κατά την εξαγωγή, κατά περίπτωση, για την εν

(3)

Μετά από εξέταση των προσφορών, πρέπει να θεσπιστούν
για τη 13η τµηµατική δηµοπρασία οι διατάξεις που
αναφέρονται στο άρθρο 1.

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τη 13η τµηµατική δηµοπρασία λευκής ζάχαρης, που πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1290/2003, το
ανώτατο ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή προς ορισµένες
τρίτες χώρες καθορίζεται σε 52,614 EUR/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 7 Νοεµβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 6 Νοεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 104 της 20.4.2002, σ. 26.
(3) ΕΕ L 181 της 19.7.2003, σ. 7.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1961/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Νοεµβρίου 2003
για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή όρυζας και των θραυσµάτων της
και την αναστολή της έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3072/95 καθορίζει στο άρθρο 13
παράγραφος 5 τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της επιστροφής κατά την
εξαγωγή της όρυζας και των θραυσµάτων.

(6)

Η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις
ορισµένων αγορών δύνανται να καταστήσουν αναγκαία τη
διαφοροποίηση της επιστροφής για ορισµένα προϊόντα
ανάλογα µε τον προορισµό τους.

(7)

Για να ληφθεί υπόψη η υπάρχουσα ζήτηση για συσκευασµένο µακρόσπερµο ρύζι σε ορισµένες αγορές, πρέπει
να προβλεφθεί ο καθορισµός ειδικής επιστροφής όσον
αφορά το προϊόν αυτό.

(8)

Η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται τουλάχιστον µία φορά
το µήνα· δύναται να τροποποιείται ενδιαµέσως.

(9)

Η εφαρµογή των λεπτοµερειών αυτών στην παρούσα κατάσταση της όρυζας, και ιδίως στις τιµές της όρυζας και των
θραυσµάτων εντός της Κοινότητας και στη διεθνή αγορά,
οδηγεί στον καθορισµό της επιστροφής στα ποσά που
αναφέρονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

(10)

Στο πλαίσιο της διαχείρισης των περιορισµών σε όγκο που
απορρέουν από τις υποχρεώσεις της Κοινότητας στο πλαίσιο
του ΙΟΕ, πρέπει να ανασταλεί η έκδοση των πιστοποιητικών
εξαγωγής µε επιστροφή.

(11)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως αγοράς της όρυζας (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 411/
2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3
δεύτερο εδάφιο και παράγραφος 15,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Κατά το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, η
διαφορά µεταξύ των τιµών στη διεθνή αγορά των προϊόντων
που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισµού αυτού και
των τιµών των προϊόντων αυτών µέσα στην Κοινότητα δύναται να καλύπτεται από µια επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(1)

∆υνάµει του άρθρου 13 παράγραφος 4 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 3072/95, οι επιστροφές πρέπει να καθορίζονται
αφού ληφθούν υπόψη αφενός η κατάσταση και οι προοπτικές εξελίξεως των διαθεσίµων ποσοτήτων των σιτηρών
καθώς και οι τιµές τους στην αγορά της Κοινότητας και
αφετέρου οι τιµές των σιτηρών και των προϊόντων του τοµέα
των σιτηρών στη διεθνή αγορά. Σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο
έχει επίσης σηµασία να εξασφαλισθεί στις αγορές των
σιτηρών µια ισορροπηµένη κατάσταση και µια κανονική
εξέλιξη των τιµών και των συναλλαγών και, επιπλέον, να
ληφθεί υπόψη η οικονοµική πλευρά των σχεδιαζόµενων εξαγωγών και η ανάγκη αποφυγής διαταραχών στην αγορά της
Κοινότητας, όπως επίσης τα όρια που προκύπτουν από τις
συµφωνίες που συνάπτονται κατά τις διατάξεις του άρθρου
300 της συνθήκης.

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
(3)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1361/76 της Επιτροπής (3) καθόρισε τη µέγιστη ποσότητα θραυσµάτων που µπορεί να περιέχεται στην όρυζα για την οποία καθορίζεται η επιστροφή
κατά την εξαγωγή και όρισε το ποσοστό µειώσεως που
πρέπει να εφαρµόζεται στην επιστροφή όταν η αναλογία
θραυσµάτων που περιέχεται στην όρυζα που εξάγεται είναι
ανώτερη από τη µέγιστη αυτή ποσότητα.

(4)

Υπάρχουν δυνατότητες εξαγωγής για ποσότητα 8 800
τόνων ρυζιού προς ορισµένους προορισµούς. Θεωρείται
κατάλληλη η προσφυγή στη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1342/2003 της Επιτροπής (4), και συνεπώς πρέπει να ληφθεί
υπόψη κατά τον καθορισµό των επιστροφών.

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
154 της 15.6.1976, σ. 11.
189 της 29.7.2003, σ. 12.

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των αναφεροµένων στο άρθρο 1
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95 προϊόντων, ως έχουν, εκτός
από εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) του εν
λόγω άρθρου, καθορίζονται στα ποσά που ορίζονται στο παράρτηµα.

Άρθρο 2
Εκτός από την ποσότητα των 8 800 τόνων που προβλέπεται στο
παράρτηµα, η έκδοση των πιστοποιητικών εξαγωγής µε προκαθορισµό της επιστροφής αναστέλλεται.

Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 7 Νοεµβρίου 2003.

7.11.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 6 Νοεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 6ης Νοεµβρίου 2003, για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την
εξαγωγή της όρυζας και των θραυσµάτων της και την αναστολή της έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα
µέτρησης

Επιστροφή (1)

Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα
µέτρησης

Επιστροφή (1)

1006 20 11 9000
1006 20 13 9000
1006 20 15 9000
1006 20 17 9000
1006 20 92 9000
1006 20 94 9000
1006 20 96 9000
1006 20 98 9000
1006 30 21 9000
1006 30 23 9000
1006 30 25 9000
1006 30 27 9000
1006 30 42 9000
1006 30 44 9000
1006 30 46 9000
1006 30 48 9000
1006 30 61 9100

R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R02
R03
064 και 066
A97
021 και 023
R01
A97
064 και 066
R01
R02
R03
064 και 066
A97
021 και 023
R01
064 και 066
A97
R01
R02
R03
064 και 066
A97
021 και 023

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

106
106
106
—
106
106
106
—
106
106
106
—
106
106
106
—
132
138
143
158
138
138
132
138
158
132
138
143
158
138
138
132
158
138
132
138
143
158
138
138

1006 30 65 9900

R01
064 και 066
A97
021 και 023
064 και 066
064 και 066
R01
R02
R03
064 και 066
A97
021 και 023
R01
A97
064 και 066
R01
R02
R03
064 και 066
A97
021 και 023
R01
A97
064 και 066
R01
R02
R03
064 και 066
A97
021 και 023
R01
A97
064 και 066
021 και 023
—
—

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

132
158
138
138
158
158
132
138
143
158
138
138
132
138
158
132
138
143
158
138
138
132
138
158
132
138
143
158
138
138
132
138
158
138
—
—

1006 30 61 9900
1006 30 63 9100

1006 30 63 9900
1006 30 65 9100

1006 30 67 9100
1006 30 67 9900
1006 30 92 9100

1006 30 92 9900
1006 30 94 9100

1006 30 94 9900
1006 30 96 9100

1006 30 96 9900
1006 30 98 9100
1006 30 98 9900
1006 40 00 9000

(1) Η διαδικασία που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 άρθρο 8 παράγραφος 3 εφαρµόζεται στα πιστοποιητικά που ζητούνται στο πλαίσιο του εν λόγω κανονισµού για τις ακόλουθες ποσότητες ανάλογα µε τον προορισµό:
Προορισµός R01:
2 000 t,
Συνολικά για τους προορισµούς R02 και R03:
2 000 t,
Προορισµοί 021 και 023:
500 t,
Προορισµοί 064 και 066:
4 000 t,
Προορισµός Α97:
300 t.

Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α», ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L
366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1779/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 269 της 5.10.2002, σ. 6).
Οι άλλοι προορισµοί καθορίζονται ως εξής:
R01 Ελβετία, Λιχτενστάιν και κοινότητες Λιβίνιο και Καµπιόνε ντ' Ιτάλια.
R02 Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Μάλτα, Αίγυπτος, Ισραήλ, Λίβανος, Λιβύη, Συρία, Πρώην Ισπανική Σαχάρα, Κύπρος, Ιορδανία, Ιράκ, Ιράν, Υεµένη, Κουβέιτ, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, Οµάν, Μπαχρέιν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ερυθραία, Υπεριορδανία και Λωρίδα της Γάζας, Εσθονία, Λιθουανία,
Λετονία, Πολωνία, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Σλοβενία, Σλοβακία, Νορβηγία, Νήσοι Φερόες, Ισλανδία, Ρωσία, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη,
Κροατία, Σερβία και Μαυροβούνιο, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Αλβανία, Βουλγαρία, Γεωργία, Αρµενία, Αζερµπαϊτζάν,
Μολδαβία, Ουκρανία, Καζακστάν, Τουρκµενιστάν, Ουζµπεκιστάν, Τατζικιστάν, Κιργιζία.
R03 Κολοµβία, Ισηµερινός, Περού, Βολιβία, Χιλή, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Βραζιλία, Βενεζουέλα, Καναδάς, Μεξικό, Γουατεµάλα, Ονδούρα,
Ελ Σαλβαδόρ, Νικαράγουα, Κόστα Ρίκα, Παναµάς, Κούβα, Βερµούδες, Νότιος Αφρική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ε∆Π Χονκ-Κονγκ, Σιγκαπούρη,
Α40 εξαιρουµένων των ακόλουθων: Ολλανδικές Αντίλλες, Αρούµπα, νήσοι Τερκ και Κάικος, Α11 µε εξαίρεση το Σουρινάµ, τη Γουιάνα και τη
Μαγαδασκάρη.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1962/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Νοεµβρίου 2003
σχετικά µε τις προσφορές που ανακοινώνονται για την εξαγωγή βρώµης στο πλαίσιο του διαγωνισµού
που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1814/2003
Βουλγαρία, την Κύπρο, την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη
Λετονία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πολωνία, την Τσεχική
∆ηµοκρατία, τη Ρουµανία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία.

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 δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1104/2003 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου όσον
αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή καθώς και τα
µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής
της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1431/2003 (4), και ιδίως
το άρθρο 4,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1814/2003 της Επιτροπής, της 15ης
Οκτωβρίου 2003, περί ειδικού µέτρου παρέµβασης για τα σιτηρά
στη Φινλανδία και τη Σουηδία για την περίοδο εµπορίας 2003/
2004 (5), και ιδίως το άρθρο 9,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1814/2003, προκηρύχθηκε
διαγωνισµός για τον καθορισµό της επιστροφής κατά την
εξαγωγή βρώµης που παράγεται στη Φινλανδία και στη
Σουηδία και προορίζεται για εξαγωγή από τη Φινλανδία και
τη Σουηδία προς όλες τις τρίτες χώρες, µε εξαίρεση τη

(1)

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1814/
2003, µε βάση τις ανακοινωθείσες προσφορές, η Επιτροπή
δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασίσει να µην δοθεί συνέχεια στο διαγωνισµό.

(3)

Λαµβανοµένων υπόψη, ιδίως των κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95, δεν
ενδείκνυται ο καθορισµός µέγιστης επιστροφής.

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
∆εν δίδεται συνέχεια στις προσφορές που ανακοινώνονται από τις
31 Οκτωβρίου έως τις 6 Νοεµβρίου 2003, στο πλαίσιο του διαγωνισµού της επιστροφής κατά την εξαγωγή βρώµης που αναφέρεται
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1814/2003.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 7 Νοεµβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 6 Νοεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της
158 της
147 της
203 της
265 της

1.7.1992, σ. 21.
27.6.2003, σ. 1.
30.6.1995, σ. 7.
12.8.2003, σ. 16.
16.10.2003, σ. 25.
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Νοεµβρίου 2003
που επιτρέπει στην Ιταλία να συνεχίσει τον πειραµατισµό νέων οινολογικών πρακτικών
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 4099]
(Το κείµενο στην ιταλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)

(2003/784/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Η Ιταλία απέστειλε στην Επιτροπή ανακοίνωση όσον αφορά
τον πειραµατισµό αυτό. Η Επιτροπή ενηµέρωσε τα κράτη
µέλη για τα αποτελέσµατά του.

(4)

Η Ιταλία απέστειλε στην Επιτροπή αίτηση παρατάσεως των
δοκιµών αυτών για συµπληρωµατική περίοδο, έχοντας
υπόψη τα ενδιαφέροντα αποτελέσµατα που ελήφθησαν. Για
να στηρίξει την αίτησή της αυτή, η Ιταλία υπέβαλε τη
δέουσα αιτιολόγηση.

(5)

Οι πειραµατισµοί αυτοί θα πρέπει ήδη να αφορούν την
περίοδο οινοποιήσεως του τρυγητού του 2003.

(6)

Σύµφωνα µε το άρθρο 41 παράγραφος 3 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1622/2000, η Επιτροπή πρέπει να λάβει απόφαση όσον αφορά την αίτηση η οποία της απεστάλη.

(7)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης οίνων,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής
αγοράς (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1795/2003 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο στ),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε το άρθρο 41 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1622/2000 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου
2000, για τον καθορισµό ορισµένων λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 για την κοινή
οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς και για την καθιέρωση
κοινοτικού κώδικα των οινολογικών πρακτικών και επεξεργασιών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1410/2003 (4), έχει επιτραπεί στην Ιταλία να
προβεί σε πειραµατικές δοκιµές ώστε να χρησιµοποιηθούν
κοµµάτια και ροκανίδια ξύλου για την ωρίµανση του οίνου.

(1)

Με αυτές τις πειραµατικές δοκιµές µετρήθηκαν κυρίως η
απελευθέρωση στοιχείων από κοµµάτια ξύλου και από
ροκανίδια καστανιάς σε αλκοολούχα διαλύµατα συναρτήσει
της επιφάνειας και του πορώδους των υλικών αυτών και στη
συνέχεια επί περισσοτέρων τύπων οίνου, η επίδραση των
στοιχείων αυτών στις οργανοληπτικές ιδιότητες του οίνου
αµέσως µετά την οινοποίηση και µετά από ωρίµανση εννέα
µηνών. Έχει σηµασία να παραταθούν οι δοκιµές αυτές για να
προσδιοριστούν τα πρώτα αποτελέσµατα των πειραµατισµών.

(2)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

179 της
262 της
194 της
201 της

14.7.1999, σ. 1.
14.10.2003, σ. 13.
31.7.2000, σ. 1.
8.8.2002, σ. 9.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Επιτρέπεται στην Ιταλία να συνεχίσει πειραµατικά τη χρήση κοµµατιών και ροκανιδιών ξύλου στη διαδικασία ωρίµανσης του οίνου
έως τις 31 Ιουλίου 2005, µε τους όρους που προβλέπονται στο
άρθρο 41 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1622/2000.

7.11.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 289/23

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ιταλική ∆ηµοκρατία.
Βρυξέλλες, 6 Νοεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

