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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 855/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 29ης Απριλίου 2004
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3069/95
για τη θέσπιση ευρωπαϊκού κοινοτικού προγράµµατος παρατηρητών
για κοινοτικά σκάφη τα οποία αλιεύουν στη
ζώνη διακανονισµού της Οργάνωσης Αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού (NAFO)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίώς το άρθρο 37,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1,

1

Γνώµη που διατυπώθηκε την 1η Απριλίου 2004 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3069/951 προβλέπει ειδικούς κανόνες εφαρµογής, σε κοινοτικό
επίπεδο, του προγράµµατος παρατηρητών το οποίο συµφωνήθηκε στο πλαίσιο της
Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού (NAFO) το 1995, και το οποίο είχε ως στόχο
τη βελτίωση του ελέγχου και της εφαρµογής στη ζώνη διακανονισµού της NAFO.

(2)

Ενόψει των ειδικών περιστάσεων υπό τις οποίες τέθηκε σε εφαρµογή το πρόγραµµα σε
κοινοτικό επίπεδο το 1995, το Συµβούλιο ανέθεσε στην Επιτροπή να τοποθετήσει
παρατηρητές επί όλων των κοινοτικών σκαφών και η Κοινότητα ανέλαβε τις δαπάνες που
προέκυψαν από την επιχείρηση αυτή.

(3)

Το 2002 εκδόθηκε ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συµβουλίου, της 20ής
∆εκεµβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο
πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής2. Βάσει του κανονισµού αυτού, τα κράτη µέλη
υποχρεούνται να ελέγχουν τις δραστηριότητες που διεξάγονται από σκάφη που φέρουν τη
σηµαία τους εκτός των κοινοτικών υδάτων καθώς και για την τοποθέτηση παρατηρητών επί
των σκαφών αυτών.

(4)

Ενόψει της έκδοσης του εν λόγω κανονισµού - πλαισίου, δεν υπάρχει πλέον λόγος ανάληψης
των σχετικών διοικητικών και οικονοµικών βαρών από την Επιτροπή.

1
2

ΕΕ L 329, 30.12.1995, σ. 5. Κανονισµός που τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1049/97 (OJ L 154, 12/6/1997, σ. 2).
ΕΕ L 358, 31.12.2002, σ. 59.
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(5)

Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα πρέπει να συνεργαστούν στενά για τη διασφάλιση της
διατήρησης της αποτελεσµατικότητας του προγράµµατος παρατηρητών και για την τήρηση
των κοινοτικών υποχρεώσεων έναντι της NAFO.

(6)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3069/95 θα πρέπει, ως εκ τούτου, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3069/95 τροποποιείται ως εξής:
(1)

Στο άρθρο 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείµενο:
“Με την επιφύλαξη του άρθρου 2, παράγραφος 2, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1956/88, τα
κράτη µέλη διορίζουν παρατηρητές σε όλα τα αλιευτικά σκάφη τους, τα οποία διεξάγουν ή
πρόκειται να διεξάγουν αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη διακανονισµού της NAFO. Οι
δεόντως διορισµένοι παρατηρητές θα παραµένουν επί των αλιευτικών σκαφών στα οποία
είναι διορισµένοι µέχρις ότου αντικατασταθούν από άλλους παρατηρητές.”
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(2)

Προστίθεται το εξής άρθρο:
“Άρθρο 1α
Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή κατάλογο παρατηρητών που έχουν διορίσει
σύµφωνα µε το άρθρο 1 το αργότερο µέχρι την 20ή Ιανουαρίου κάθε έτους και, στη συνέχεια,
αµέσως µετά τον διορισµό οποιουδήποτε νέου παρατηρητή.”

(3)

Στο άρθρο 2, η φράση “κοινοτικούς παρατηρητές” αντικαθίσταται από τη φράση “δεόντως
διορισµένους παρατηρητές”.

(4)

Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο:
“Άρθρο 4
Τα κράτη µέλη φέρουν το σύνολο των δαπανών που προκύπτουν από το διορισµό
παρατηρητών βάσει του παρόντος κανονισµού. Τα κράτη µέλη µπορούν να χρεώνουν τις
δαπάνες αυτές, εν όλω ή εν µέρει, στους οικείους πλοιοκτήτες.”

(5)

Στο σηµείο 1 (ι) του παραρτήµατος I, ο όρος “Επιτροπή” αντικαθίσταται από τον όρο “κράτη
µέλη”.

(6)

Στο σηµείο 2 (ιγ) του παραρτήµατος I, η φράση “αρµόδιες αρχές του ενδιαφερόµενου
κράτους µέλους” αντικαθίσταται από τη φράση “αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους που
τους έχει διορίσει”.

(7)

Το παράρτηµα II διαγράφεται.
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Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την 1η Μαΐου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Λουξεµβούργο, 29 Απριλίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. McDOWELL

___________________
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 856/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 29ης Απριλίου 2004

για τον καθορισµό των διορθωτικών συντελεστών που εφαρµόζονται από την 1η Μαΐου 2004 στη
µεταφορά µέρους των αποδοχών και στις συντάξεις των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
το πρωτόκολλο περί προνοµίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 13,
τον κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τον
καθεστώς που εφαρµόζεται επί του λοιπού προσωπικό των Κοινοτήτων, όπως θεσπίσθηκαν µε τον
κανονισµό (ΕΟΚ, Ευρατόµ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/681 και τροποποιήθηκαν τελευταία µε τον
κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 723/2004 2, και ιδίως τα άρθρα 63, 64, 65, 65α, 82 και τα
Παραρτήµατα ΧΙ και ΧΙΙΙ του εν λόγω κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, καθώς και το άρθρο
20, πρώτη παράγραφος, και το άρθρο 64 του εν λόγω καθεστώτος,
την πρόταση της Επιτροπής,

1
2

ΕΕ L 56της 4.3.1968, σ. 1.
ΕΕ L 124 της 27.4.2004, σ. 1.
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Εκτιµώντας τα εξής:
(1)

Η εφαρµογή του άρθρου 20, παράγραφος 1, του Παραρτήµατος XIII του κανονισµού
υπηρεσιακής κατάστασης απαιτεί τον καθορισµό διορθωτικών συντελεστών για τις συντάξεις
που καταβάλλονται στα κράτη µέλη.

(2)

Οι εν λόγω διορθωτικοί συντελεστές εφαρµόζονται αµέσως στη µεταφορά µέρους των
αποδοχών περί της οποίας το άρθρο 17, παράγραφος 3, του Παραρτήµατος VII του
κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης.

(3)

Η εφαρµογή του άρθρου 20, παράγραφος 2, του Παραρτήµατος XIII του κανονισµού
υπηρεσιακής κατάστασης απαιτεί σταθµισµένο µέσο όρο αποτελούµενο κατά 20% από τους
συντελεστές αυτούς και κατά 80% από τους συντελεστές που εφαρµόζονται στις αποδοχές οι
οποίες καταβάλλονται στους υπαλλήλους στις πρωτεύουσες των κρατών µελών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
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Άρθρο 1
1.

Με ισχύ από την 1η Μαΐου 2004, οι διορθωτικοί συντελεστές που εφαρµόζονται, δυνάµει του

άρθρου 17 παράγραφος 3 του Παραρτήµατος VII του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, στις
µεταφορές από υπαλλήλους και από το λοιπό προσωπικό σε ένα από τα ακόλουθα κράτη, ορίζονται
ως εξής :

∆ανία

130,1

Γερµανία

102,1

Ελλάδα

89,5

Ισπανία

94,5

Γαλλία

106,3

Ιρλανδία

112,1

Ιταλία

103,5

Κάτω Χώρες

103,8

Αυστρία

107,1

Πορτογαλία

89,8

Φινλανδία

115,0

Σουηδία

109,0

Ηνωµένο Βασίλειο

112,6

Κύπρος

94,8

Τσεχική ∆ηµοκρατία

69,3

Εσθονία

65,9

Ουγγαρία

60,2

Λεττονία

59,3

Λιθουανία

64,0

Μάλτα

82,1

Πολωνία

59,6

Σλοβενία

80,1

Σλοβακία

66,4.
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2.

Με ισχύ από την 1η Μαΐου 2004, οι διορθωτικοί συντελεστές που εφαρµόζονται δυνάµει του

άρθρου 20, παράγραφος 2, του Παραρτήµατος XIII του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης
ορίζονται ως εξής :

∆ανία

134,6

Γερµανία

101,8

Ελλάδα

100,0

Ισπανία

100,0

Γαλλία

116,5

Ιρλανδία

121,1

Ιταλία

106,2

Κάτω Χώρες

112,8

Αυστρία

107,0

Πορτογαλία

100,0

Φινλανδία

119,5

Σουηδία

115,2

Ηνωµένο Βασίλειο

134,2

Κύπρος

100,0

Τσεχική ∆ηµοκρατία

100,0

Εσθονία

100,0

Ουγγαρία

100,0

Λεττονία

100,0

Λιθουανία

100,0

Μάλτα

100,0

Πολωνία

100,0

Σλοβενία

100,0

Σλοβακία

100,0.
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Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εποµένη της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Λουξεµβούργο, 29 Απριλίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. McDOWELL
________________________
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 857/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 29ης Απριλίου 2004
για τον καθορισµό από την 1η Μαΐου 2004 των διορθωτικών συντελεστών που
εφαρµόζονται στις αποδοχές των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα νέα κράτη µέλη

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
το πρωτόκολλο περί προνοµίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 13,
τον κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το
καθεστώς που εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών όπως θεσπίσθηκαν µε
τον κανονισµό (ΕΟΚ, Ευρατόµ, ΕΚΑΧ) 259/68 1 και τροποποιήθηκαν τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 723/2004 2, και ιδίως τα άρθρα 63, 64, 65, 65α, 82 και το
παράρτηµα ΧΙ του εν λόγω κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης καθώς και το άρθρο 20, πρώτο
εδάφιο, και το άρθρο 64 του εν λόγω καθεστώτος,
την πρόταση της Επιτροπής,

1
2

ΕΕ L 56, 4.3.1968, σ. 1.
ΕΕ L 124 της 27.4.2004, σ. 1.
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Εκτιµώντας το ακόλουθα:
Λόγω της προσχώρησης των νέων κρατών την 1η Μαΐου 2004, οι διορθωτικοί συντελεστές που
εφαρµόζονται στις αποδοχές των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων θα πρέπει να υπολογιστούν για τα εν λόγω κράτη, σύµφωνα µε το παράρτηµα ΧΙ του
κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :
΄Αρθρο 1
Οι διορθωτικοί συντελεστές που εφαρµόζονται από την 1η Μαΐου 2004 στις αποδοχές των
υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού που υπηρετούν στα προαναφερθέντα κράτη καθορίζονται
ως εξής :
Κύπρος

88,0

Τσεχική ∆ηµοκρατία

88,8

Εσθονία

77,5

Ουγγαρία

81,9

Λετονία

76,1

Λιθουανία

77,6

Μάλτα

88,0

Πολωνία

72,4

Σλοβενία

84,9

Σλοβακία

83,8.
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Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη 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.

Λουξεµβούργο, 29 Απριλίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. McDOWELL

30.4.2004
EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
L 161/ 14
_______________________________________________________________________________
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ, Ευρατόµ) Αριθ. 858/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 29ης Απριλίου 2004
για τον καθορισµό των όρων χορήγησης και των ποσών των αποζηµιώσεων
που προβλέπονται στο άρθρο 56γ του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης
ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι επίπονες συνθήκες εργασίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τον κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το
καθεστώς που εφαρµόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Κοινοτήτων αυτών, που καθορίσθηκαν
µε τον κανονισµό (ΕΟΚ, Ευρατόµ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/681 και τροποποιήθηκαν τελευταία µε τον
κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 723/20042, και ιδίως το άρθρο 56γ του εν λόγω κανονισµού
υπηρεσιακής κατάστασης,
την πρόταση της Επιτροπής, που υποβλήθηκε κατόπιν γνώµης της επιτροπής κανονισµού
υπηρεσιακής κατάστασης,

1
2

ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1.
ΕΕ L 124 της 27.4.2004, σ. 1.
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Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Εµπίπτει στην αρµοδιότητα του Συµβουλίου, που αποφασίζει επί προτάσεως της Επιτροπής, να
καθορίσει τους όρους χορήγησης και τα ποσά των αποζηµιώσεων που µπορούν να χορηγούνται σε
ορισµένους υπαλλήλους ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι επίπονες συνθήκες εργασίας,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Οι υπάλληλοι που καλούνται να εκτελέσουν εργασίες υπό επίπονες συνθήκες δικαιούνται
αποζηµιώσεων που καθορίζονται σύµφωνα µε τα ακόλουθα άρθρα.
Άρθρο 2
Οι αποζηµιώσεις εκφράζονται σε µονάδες· η µονάδα ισούται µε το 0,032 % του βασικού µισθού
υπαλλήλου που έχει βαθµό 1, και ανήκει στο πρώτο κλιµάκιο1. Στην αποζηµίωση εφαρµόζεται ο
διορθωτικός συντελεστής ο οποίος ισχύει και για τις αποδοχές των υπαλλήλων.
Οι αποζηµιώσεις καταβάλλονται κατά µήνα.
Άρθρο 3
1.

Ο κατωτέρω πίνακας προσδιορίζει τις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας που επιτρέπουν τη

χορήγηση των αποζηµιώσεων καθώς και τον αριθµό των µονάδων που προβλέπονται ανά ώρα
πραγµατικής εργασίας:

1

Για την περίοδο από την 1η Μαΐου 2004 έως την 30ή Απριλίου 2006: βαθµός D*1, πρώτο
κλιµάκιο.
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Αριθµός µονάδων
ανά ώρα
πραγµατικής
εργασίας για τις
οµάδες καθηκόντων
AD και AST1

Ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας

Ι. Ατοµική προστασία
α)

Χρήση ειδικών δύσχρηστων ενδυµάτων που είναι απαραίτητα για την προστασία
κατά του πυρός, της µολύνσεως, των ακτινοβολιών και των διαβρωτικών
προϊόντων:

1.

Ειδικά βαρέα ενδύµατα

10

2.

Αυτόνοµο αντιπυρικό σκάφανδρο

50

3.

Άλλα αυτόνοµα σκάφανδρα

34

4.

Προστατευτικές ενδυµασίες µε αυτόνοµη αναπνευστική συσκευή

25

5.

Άλλες προστατευτικές ενδυµασίες µε προστατευτική αναπνευστική συσκευή

20

β)

Μερική προστασία:

1.

Αυτόνοµες αναπνευστικές συσκευές

16

2.

Πλήρεις αναπνευστικές προσωπίδες

10

3.
4.

Αναπνευστικές προσωπίδες µε προστασία κατά της σκόνης
Άλλα προστατευτικά συστήµατα κατά τοξικών, ασφυξιογόνων, διαβρωτικών και
λοιπών προϊόντων
Κουτιά µε γάντια και τηλεχειριστές

6

5.

2
2

II. Χώροι εργασίας
α)

Εργασία σε κλειστούς χώρους

Εργασία σε κλειστούς χώρους, χωρίς φυσικό φως, που διασχίζονται από ηλεκτρικά
καλώδια τάσεως ή από σωληνώσεις υψηλής θερµοκρασίας τοποθετηµένα κατά τρόπο
ώστε να καθίσταται δυσχερής κάθε µετακίνηση
β)

Θόρυβος

Εργασία σε χώρους όπου ο θόρυβος είναι κατά µέσο όρο ανώτερος των 85 ντεσιµπέλ

2

γ)
1.

2

Επικίνδυνοι χώροι όπου γίνεται χρήση επίπονου προστατευτικού συστήµατος :
Τεχνικές στοές

2.

Χώροι όπου η εργασία εκτελείται σε βάθος µεγαλύτερο των 6 µέτρων από την
επιφάνεια του εδάφους µε ασυνήθεις κινδύνους
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αποζηµίωση χορηγείται κατόπιν αποφάσεως της αρµόδιας
για τους διορισµούς αρχής, λαµβανοµένης κατόπιν ενδεχοµένης διαβουλεύσεως µε
επιτροπή ίσης εκπροσωπήσεως.
ΙΙΙ. Φύση της εργασίας

1

2

5

α)

Χειρισµός ή εργασία µε ορισµένα προϊόντα υπό επίπονες συνθήκες (βλέπε
κατάλογο στο Παράρτηµα)

2

β)

Εργασίες εκτελούµενες επί εκρηκτικών υπό την ιδιότητα πυροτέχνου

5

Για την περίοδο από την 1η Μαΐου 2004 έως την 30ή Απριλίου 2006: κατηγορίες A*, B*, C*,
D*.
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2.

Προκειµένου να καταστεί δυνατός ο διαρκής έλεγχος, οι εργασίες οι οποίες εκτελούνται υπό

τις συνθήκες που καθορίζονται στην παράγραφο 1 πρέπει να καταγράφονται επιτόπου και να
χρονολογούνται. Η καταγραφή αυτή πρέπει να καθορίζει τις εκτελούµενες εργασίες βάσει του
ανωτέρω εικονιζόµενου πίνακα.
Η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή καθορίζει τον τρόπο εφαρµογής αυτού του ελέγχου. Μπορεί
να αποφεύγει την καταγραφή στην περίπτωση που δύναται να θεωρηθεί ότι ο αριθµός ωρών των εν
λόγω εργασιών µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ίδιος κάθε µήνα.
Άρθρο 4
Οι αποζηµιώσεις που προβλέπονται για τις εργασίες οι οποίες πραγµατοποιούνται κάτω από τις
συνθήκες που καθορίζονται στο σηµείο I του πίνακα που εικονίζεται στο άρθρο 3, δεν µπορούν να
σωρεύονται µεταξύ τους. Το ίδιο ισχύει και για εκείνες που προβλέπονται στα σηµεία II και III του
ιδίου πίνακα.
Εξάλλου, οι αποζηµιώσεις που προβλέπονται για τις εργασίες οι οποίες εκτελούνται κάτω από τις
συνθήκες που καθορίζονται στα σηµεία I και III του εν λόγω πίνακα, δεν µπορούν να σωρεύονται.
Για την εφαρµογή των προηγουµένων παραγράφων, στην περίπτωση που οφείλονται πολλές
αποζηµιώσεις συγχρόνως, καταβάλλεται µόνον εκείνη το ποσό της οποίας είναι το υψηλότερο.
Άρθρο 5
Υπό την επιφύλαξη της εφαρµογής του άρθρου 2 του κανονισµού (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόµ)
αριθ. 300/76 του Συµβουλίου, της 9ης Φεβρουαρίου 1976, περί καθορισµού των κατηγοριών των
δικαιούχων, των προϋποθέσεων χορηγήσεως και του ύψους των αποζηµιώσεων που δύνανται να
χορηγηθούν στους υπαλλήλους οι οποίοι καλούνται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους σε συνεχή ή
µε βάρδιες υπηρεσία1, οι αποζηµιώσεις που εισπράττονται βάσει του παρόντος κανονισµού δεν
µπορούν να υπερβαίνουν τις 1.500 µονάδες ανά υπάλληλο και ανά µήνα.

1

ΕΕ L 38 της 13.2.1976, σ. 1. Κανονισµός, ο οποίος τροποποιήθηκε τελευταία µε τον
κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. …/2004 (ΕΕ L …).
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Άρθρο 6
Ο παρών κανονισµός ισχύει κατ’ αναλογία για τους έκτακτους υπαλλήλους, τους επικουρικούς
υπαλλήλους και τους συµβασιούχους υπαλλήλους.
Άρθρο 7
Κάθε έτος, τον µήνα Απρίλιο, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε:
−

τον αριθµό των υπαλλήλων και λοιπού προσωπικού ανά κατηγορία οι οποίοι απολαύουν των
αποζηµιώσεων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισµό, κατανεµόµενο ανά όργανο και
τόπο υπηρεσίας, καθώς και τον αριθµό των ωρών εργασίας που πραγµατοποιούνται κάτω από
τις διάφορες συνθήκες οι οποίες καθορίζονται στον πίνακα που εικονίζεται στο άρθρο 3,

−

το ύψος των δαπανών που αναλογούν σε αυτές τις αποζηµιώσεις.
Άρθρο 8

Ο κανονισµός αριθ. 1799/721 καταργείται την ηµέρα κατά την οποία αρχίζει να ισχύει ο παρών
κανονισµός.

1

ΕΕ L 192 της 22.8.1972, σ. 1.
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Άρθρο 9
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Μαΐου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Λουξεµβούργο, 29 Απριλίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. McDOWELL
______________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κατάλογος αναφερόµενος στο άρθρο 3
A.

∆ιαβρωτικά και ασφυξιογόνα προϊόντα :
1.

Στο χειρισµό:
Αλογόνα, υδραλογόνα οξέα (υδροχλωρικό και υδροφθορικό οξύ), αλογονικά φθορίδια,
θειικό οξύ, θειούχο χλώριο, καυστικό νάτριο και καυστικό κάλιο, αµµωνία.

2.

Σε τεχνικές εργασίες:
Αδρανοποίηση της επιφανείας και εκσκωρίαση µε λουτρό ή µε πολτό ανοξειδώτων
χαλύβων και ελαφρών κραµάτων µε τη βοήθεια οξειδωτικών ή προϊόντων
εκσκωρίωσης.

Β.

Τοξικά προϊόντα:
1.

Στο χειρισµό:

Ραδιενεργά προϊόντα υπό τοξική µορφή. Βηρύλλιο και ενώσεις αυτού. Αρσενικό και ενώσεις
αυτού. Υδράργυρος, ενώσεις αυτού και αµαλγάµατα. Μολυβδοτετρααιθύλιο. Κυανυδρικό
οξύ, κυανιούχο και ακρυλονιτρίλιο. Οξείδιο και διοξείδιο του αζώτου. Φώσφορος και
φωσφορικοί αιθέρες. Σελήνιο. Οξείδιο δευτερίου.
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2.

Σε τεχνικές εργασίες:

∆ιαµόρφωση κατόπιν µηχανικής επεξεργασίας, συγκέντρωση και εναποθήκευση ραδιενεργών
προϊόντων υπό τοξική µορφή. Έκχυση, συγκόλληση και εργασία του µολύβδου και κράµατα
µολύβδου - αντιµονίου, καδµίου -αντιµονίου.
Γ.

Προϊόντα εύφλεκτα ή/και εκρηκτικά:
1.

Στο χειρισµό:

Πεπιεσµένα αέρια : ακετυλένιο, οξυγόνο, µεθάνιο, αιθάνιο, αιθυλένιο και σπάνια αέρια.
Εξατµιζόµενοι οργανικοί διαλύτες, όπως µεθυλικές και αιθυλικές αλκοόλες, διαιθυλικός
αιθέρας, ακετόνη, βενζόλιο, τολουένιο. Υγρά µέταλλα, όπως νάτριο, κάλιο, θείο.
2.

Σε τεχνικές εργασίες:

Συγκόλληση σε ατµόσφαιρα αργού. Καθαρισµός και απολίπανση λίαν ακαθάρτων τεµαχίων
µε τη βοήθεια διαλυτικών όπως το τριχλωραιθυλένιο. Χρησιµοποίηση σε κυκλώµατα
οργανικών υγρών, όπως το διφαινύλιο, τριφαινύλιο, πολυφαινύλια, Dowtherm, κατάλοιπα
υψηλών λεβήτων. Έκχυση παραφίνης και ασφάλτου.
∆.

Ρυπαντικά προϊόντα:
1.

Στο χειρισµό:

Ενώσεις καδµίου, χρωµίου, νικελίου, βισµουθίου, βαρίου, βαναδίου και µαγγανίου σε σκόνη.
Οξείδιο σιδήρου σε σκόνη.
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2.

Σε τεχνικές εργασίες:
∆ιαµόρφωση κατόπιν µηχανικής επεξεργασίας γραφίτη, λίπανση των αντλιών και
κινητήρων, όπως οι αντλίες κενού, αντλίες κυκλοφορίας υγρών για κύκλωµα
αποσυµπιέσεων, γεννήτριες πεπιεσµένου αέρα. Στίλβωση µε ειδικά προϊόντα.
Χειρισµός των µεταλλικών σκωριών.
Το παρόν Παράρτηµα τροποποιείται από το Συµβούλιο κατόπιν προτάσεως της
Επιτροπής σε συνάρτηση µε την επιστηµονική και τεχνική εξέλιξη.

________________________
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ, Ευρατόµ) Αριθ. 859/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 29ης Απριλίου 2004
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ, Ευρατόµ, ΕΚΑΧ) αριθ. 495/77
για τον καθορισµό των κατηγοριών των δικαιούχων, των όρων χορήγησης και των ποσών
των αποζηµιώσεων που µπορούν να χορηγούνται στους υπαλλήλους
οι οποίοι υποχρεώνονται τακτικά να είναι σε επιφυλακή

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη :
τον κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το
καθεστώς που εφαρµόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Κοινοτήτων αυτών, που καθορίσθηκαν
µε τον κανονισµό (ΕΟΚ, Ευρατόµ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 1 και τροποποιήθηκαν τελευταία µε τον
κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 723/2004 2, και ιδίως το άρθρο 56β, δεύτερο εδάφιο του εν λόγω
κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης,
την πρόταση της Επιτροπής, που υποβλήθηκε κατόπιν γνώµης της επιτροπής κανονισµού
υπηρεσιακής κατάστασης,

1
2

ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1.
ΕΕ L 124 της 27.4.2004, σ. 1.
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Εκτιµώντας τα ακόλουθα :
Ο κανονισµός (ΕΟΚ, Ευρατόµ, ΕΚΑΧ) αριθ. 495/77 1 θα πρέπει να τροποποιηθεί, προκειµένου να
προσαρµοσθεί στις διατάξεις του νέου κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :
Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόµ) αριθ. 495/77 τροποποιείται ως εξής :
1)

Στο άρθρο 1, παράγραφος 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :
«α)

η αποζηµίωση εκφράζεται σε µονάδες· η µονάδα ισούται µε το 0,032% του βασικού
µισθού υπαλλήλου που έχει βαθµό 1 και ανήκει στο πρώτο κλιµάκιο *. Στην
αποζηµίωση εφαρµόζεται ο διορθωτικός συντελεστής ο οποίος ισχύει και για τις
αποδοχές του υπαλλήλου,
_______________________
*

1

Για την περίοδο από την 1η Μαΐου 2004 έως την 30ή Απριλίου 2006:
βαθµός D*1, πρώτο κλιµάκιο.»

EE L 66 της 12.3.1977, σ. 1.
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2)

Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :
«Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός ισχύει κατ’ αναλογία για τους εκτάκτους υπαλλήλους, τους
επικουρικούς υπαλλήλους και τους συµβασιούχους υπαλλήλους.»
Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη 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.
Λουξεµβούργο, 29 Απριλίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. McDOWELL

_________________
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 860/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 29ης Απριλίου 2004
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόµ) αριθ. 300/76
περί καθορισµού των κατηγοριών των δικαιούχων, των προϋποθέσεων χορηγήσεως
και του ύψους των αποζηµιώσεων που δύνανται να χορηγηθούν στους υπαλλήλους οι οποίοι
καλούνται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους σε συνεχή ή µε βάρδιες υπηρεσία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τον κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το
καθεστώς που εφαρµόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Κοινοτήτων αυτών, που καθορίσθηκαν
µε τον κανονισµό (ΕΟΚ, Ευρατόµ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 1 και τροποποιήθηκαν τελευταία µε τον
κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 723/2004 2, και ιδίως το άρθρο 56α, δεύτερο εδάφιο του εν λόγω
κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης,
τη γνώµη της επιτροπής κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης,

1
2

ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1.
ΕΕ L 124 της 27.4.2004, σ. 1.
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Εκτιµώντας τα ακόλουθα :
Ο κανονισµός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόµ) αριθ. 300/76 1 θα πρέπει να τροποποιηθεί, προκειµένου να
προσαρµοσθεί στις διατάξεις του νέου κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :
Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόµ) αριθ. 300/76 τροποποιείται ως εξής :
1)

Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :
«Άρθρο 2
Ο υπάλληλος ο οποίος δικαιούται της καταβολής της αποζηµιώσεως που προβλέπεται στο
άρθρο 1 δύναται να απολαύει των αποζηµιώσεων για επίπονες εργασίες που προβλέπονται
στο άρθρο 56γ του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης µόνο µέχρι 600 µονάδες κατ’
ανώτατο όριο σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ.

/2004 *.

_______________
*

1

ΕΕ L

ΕΕ L 38 της 13.2.1976, σ. 1. Κανονισµός, ο οποίος τροποποιήθηκε τελευταία µε τον
κανονισµό (ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόµ) αριθ. 2461/98 (ΕΕ L 307 της 17.11.1998, σ. 5).
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2)

Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :
«Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται κατ’ αναλογία επί των εκτάκτων υπαλλήλων, των
επικουρικών υπαλλήλων και των συµβασιούχων υπαλλήλων.»
Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη 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.
Λουξεµβούργο, 29 Απριλίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. McDOWELL

________________________
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 861/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 29ης Απριλίου 2004
σχετικά µε την προσαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 685/2001 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου στον τοµέα των µεταφορών λόγω της προσχώρησης της
Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της
Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τη συνθήκη για την προσχώρηση της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας, της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Λετονίας, της ∆ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της
∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ∆ηµοκρατίας της Μάλτας, της ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας, της
∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής
«συνθήκη προσχωρήσεως»),1 και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3,
την πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της
Εσθονίας, της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Λετονίας, της ∆ηµοκρατίας της
Λιθουανίας, της ∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ∆ηµοκρατίας της Μάλτας, της ∆ηµοκρατίας της
Πολωνίας, της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας και των
προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής «πράξη
προσχωρήσεως»),2 και ιδίως το άρθρο 57, παράγραφος 1,
την πρόταση της Επιτροπής,

1
2

L 236, 23.9.2003, σ. 17.
L 236, 23.9.2003, σ. 33.
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Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Για ορισµένες πράξεις που παραµένουν σε ισχύ µετά την 1η Μαΐου 2004 και πρέπει να
αναπροσαρµοσθούν λόγω της προσχώρησης, οι αναγκαίες προσαρµογές δεν έχουν
προβλεφθεί στην πράξη προσχωρήσεως ή έχουν προβλεφθεί, αλλά είναι αναγκαίες
περαιτέρω προσαρµογές. Όλες οι προσαρµογές αυτές πρέπει να εγκριθούν πριν από την
προσχώρηση ώστε να τεθούν σε ισχύ από την προσχώρηση.

(2)

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης, οι εν
λόγω προσαρµογές πρέπει να εγκριθούν από το Συµβούλιο σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις
οποίες το Συµβούλιο ενέκρινε την οικεία πράξη µόνο του ή µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

(3)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 685/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 4ης Απριλίου 2001, περί κατανοµής µεταξύ των κρατών µελών των αδειών τις οποίες
λαµβάνουν βάσει των συµφωνιών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας
της Βουλγαρίας και µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της
Ουγγαρίας περί θεσπίσεως ορισµένων όρων για τις οδικές µεταφορές εµπορευµάτων και την
προώθηση των συνδυασµένων µεταφορών1 θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

1

ΕΕ L 108, 18.4.2001, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 893/2002 (ΕΕ L 142, 31.5.2002, σ. 1).
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Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 685/ 2001 τροποποιείται ως εξής:
(1)

Ο τίτλος αντικαθίσταται από το εξής κείµενο :
«Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 685/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 4ης Απριλίου 2001, περί κατανοµής µεταξύ των κρατών µελών των αδειών που έχουν
ληφθεί στο πλαίσιο των συµφωνιών σχετικά µε τη θέσπιση ορισµένων όρων για τις οδικές
µεταφορές εµπορευµάτων και την προώθηση των συνδυασµένων µεταφορών µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας και µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρουµανίας»,

(2)

Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο :

«Άρθρο 1
Ο παρών κανονισµός καθορίζει τους κανόνες προς εφαρµογή για την κατανοµή µεταξύ
των κρατών µελών των αδειών οι οποίες τίθενται στη διάθεση της Κοινότητας µε βάση τις
διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 των συµφωνιών που έχουν συναφθεί µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και της Ρουµανίας και οι οποίες θεσπίζουν ορισµένους όρους για τη µεταφορά
εµπορευµάτων οδικώς και την προώθηση των συνδυασµένων µεταφορών (αποκαλούµενες
στη συνέχεια «οι συµφωνίες»)»,
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(3)

Το παράρτηµα αντικαθίσταται από το εξής κείµενο :
«Παράρτηµα

Κράτος µέλος

Άδεια για χρήση στη:
Βουλγαρία

Βέλγιο

53

Τσεχική ∆ηµοκρατία

50

∆ανία

60

Γερµανία

84

Εσθονία

63

Ελλάδα

10 468

Ισπανία

50

Γαλλία

52

Ιρλανδία

50

Ιταλία

52

Κύπρος

63

Λετονία

53

Λιθουανία

211

Λουξεµβούργο

50

Ουγγαρία

324

Μάλτα

57

Ρουµανία
54
50
61
87
66
11 457
50
52
50
52
64
54
227
50
359
55
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Κράτος µέλος

Άδεια για χρήση στη:
Βουλγαρία

Κάτω Χώρες

100

Αυστρία

69

Πολωνία

386

Πορτογαλία

50

Σλοβενία

64

Σλοβακική ∆ηµοκρατία

429

Φινλανδία

52

Σουηδία

57

Ηνωµένο Βασίλειο

53

Σύνολο

13.000

Ρουµανία
104
70
296
50
87
442
52
57
54
14.000
»
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Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµεροµηνία και υπό την επιφύλαξη της έναρξης ισχύος
της συνθήκης προσχωρήσεως.

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

Λουξεµβούργο, 29 Απριλίου 2004.

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. McDOWELL

30.4.2004
EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
L 161/ 35
_______________________________________________________________________________

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 862/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 29ης Απριλίου 2004
σχετικά µε την προσαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2888/2000 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, στον τοµέα των µεταφορών, λόγω της προσχώρησης της
Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της
Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τη συνθήκη για την προσχώρηση της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας, της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Λετονίας, της ∆ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της
∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ∆ηµοκρατίας της Μάλτας, της ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας, της
∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση1 (εφεξής
«συνθήκη προσχωρήσεως»), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3,
την πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της
Εσθονίας, της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Λετονίας, της ∆ηµοκρατίας της
Λιθουανίας, της ∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ∆ηµοκρατίας της Μάλτας, της ∆ηµοκρατίας της
Πολωνίας, της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας και των
προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση2 (εφεξής «πράξη
προσχωρήσεως»), και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 1,
την πρόταση της Επιτροπής,

1
2

ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 17.
ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33.
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Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(4)

Για ορισµένες πράξεις που παραµένουν σε ισχύ µετά την 1η Μαΐου 2004 και πρέπει να
προσαρµοσθούν λόγω της προσχώρησης οι αναγκαίες προσαρµογές δεν έχουν προβλεφθεί
στην πράξη προσχωρήσεως ή έχουν προβλεφθεί, αλλά είναι αναγκαίες περαιτέρω
προσαρµογές. Όλες οι προσαρµογές αυτές πρέπει να εγκριθούν πριν από την προσχώρηση
ώστε να τεθούν σε ισχύ αµέσως από την προσχώρηση.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης, οι εν λόγω
προσαρµογές πρέπει να εγκριθούν από το Συµβούλιο σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις
οποίες το Συµβούλιο ενέκρινε την οικεία πράξη µόνο του ή µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2888/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης
∆εκεµβρίου 2000, περί κατανοµής των αδειών για βαρέα φορτηγά οχήµατα µεταφοράς
εµπορευµάτων που κυκλοφορούν στην Ελβετία1, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα παραρτήµατα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2888/2000 αντικαθίστανται από το κείµενο του
παραρτήµατος.

1

ΕΕ L 336, 30.12.2000, σ. 9.
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Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµεροµηνία και υπό την επιφύλαξη της έναρξης ισχύος
της συνθήκης προσχωρήσεως.

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

Λουξεµβούργο, 29 Απριλίου 2004.

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. McDOWELL

30.4.2004
EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
L 161/ 38
_______________________________________________________________________________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Κλίµακα κατανοµής αδειών «πλήρους βάρους»
Η Επιτροπή κατανέµει τις άδειες «πλήρους βάρους» στα κράτη µέλη σύµφωνα µε την ακόλουθη
κλίµακα:
Κράτος µέλος
%
Βέλγιο
6,9
∆ανία
1,4
Γερµανία
25
Ελλάδα
0,9
Ισπανία
2
Γαλλία
15
Ιρλανδία
0,85
Ιταλία
24
Λουξεµβούργο
1,45
Κάτω Χώρες
8,9
Αυστρία
8
Πορτογαλία
0,7
Φινλανδία
0,8
Σουηδία
0,75
Ηνωµένο Βασίλειο
3,35
Σύνολο:
100 %
Ο συνολικός αριθµός των αδειών προς κατανοµή ανέρχεται σε 300 000 για τα έτη 2001 και 2002
και σε 400 000 για τα έτη 2003 και 2004.
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Για το χρονικό διάστηµα από 1η Ιανουαρίου 2004 έως 31η ∆εκεµβρίου 2004, η Επιτροπή θα
κατανείµει 10 000 επιπλέον «άδειες πλήρους βάρους» στα κράτη µέλη σύµφωνα µε την ακόλουθη
κλίµακα:
Κράτος µέλος
Τσεχική ∆ηµοκρατία
Εσθονία
Κύπρος
Λετονία
Λιθουανία
Ουγγαρία
Μάλτα
Πολωνία
Σλοβενία
Σλοβακία
Σύνολο

Πλήθος αδειών
3 164
440
66
132
308
1 934
352
2 109
1 055
440
10 000
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Κλίµακα κατανοµής αδειών «αφόρτου»
Η Επιτροπή κατανέµει τις άδειες «αφόρτου» στα κράτη µέλη σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα:
Πλήθος διαθέσιµων αδειών «αφόρτου» ανά έτος
Κράτος µέλος
Βέλγιο
∆ανία
Γερµανία
Ελλάδα
Ισπανία
Γαλλία
Ιρλανδία
Ιταλία
Λουξεµβούργο
Κάτω Χώρες
Αυστρία
Πορτογαλία
Φινλανδία
Σουηδία
Ηνωµένο Βασίλειο
Σύνολο:

2001 – 2004
14 067
1 310
50 612
5 285
1 500
16 126
220
93 012
3 130
21 517
2 183
192
867
381
9 598
220 000
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Για το χρονικό διάστηµα από 1η Ιανουαρίου 2004 έως 31η ∆εκεµβρίου 2004, η Επιτροπή θα
κατανείµει 5 500 επιπλέον «άδειες αφόρτου» στα κράτη µέλη σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα:
Κράτος µέλος
Τσεχική ∆ηµοκρατία
Εσθονία
Κύπρος
Λετονία
Λιθουανία
Ουγγαρία
Μάλτα
Πολωνία
Σλοβενία
Σλοβακία
Σύνολο

Πλήθος αδειών
1741
242
36
73
169
1 064
193
1 160
580
242
5 500
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Μέθοδος υπολογισµού για την κατανοµή αδειών
Η κατανοµή των αδειών, η οποία περιέχεται στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ βασίζεται στην ακόλουθη
µέθοδο:
1. Κράτη µέλη ΕΕ-15
Άδειες «πλήρους βάρους»
΄Εκαστο κράτος µέλος λαµβάνει κατ’αρχάς 1 500 άδειες.
Οι εναποµένουσες άδειες κατανέµονται ισότιµα µε βάση κριτήρια συναφή µε τη διµερή κίνηση και
τη διερχόµενη κίνηση.
Το αποτέλεσµα αυτό αναπροσαρµόζεται ελαφρά για να συνυπολογισθεί η γεωγραφική
ιδιαιτερότητα ορισµένων κρατών µελών.
∆ιµερής κίνηση
Η κατανοµή γίνεται µε βάση το µερίδιο κάθε κράτους µέλους στη διµερή κυκλοφορία από και προς
την Ελβετία.
∆ιερχόµενη κίνηση
Η κατανοµή γίνεται µε βάση την αναλογία των ταξινοµηµένων στο οικείο κράτος µέλος βαρέων
φορτηγών επί του συνολικού πλήθους χιλιοµέτρων αποστάσεων εκτροπής των διαδροµών στις
οδικές µεταφορές βορρά-νότου και αντιστρόφως που διασχίζουν τις Άλπεις, συνεπεία των
σηµερινών περιορισµών βάρους οι οποίοι ισχύουν στην Ελβετία.
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Το πλήθος χιλιοµέτρων που διανύονται λόγω εκτροπής της κυκλοφορίας αντιστοιχεί στη διαφορά
µεταξύ της πραγµατικής απόστασης διαµέσου των Άλπεων και της συντοµότερης απόστασης µέσω
της Ελβετίας. Οι αποστάσεις µέσω της Ελβετίας αναπροσαρµόζονται µε πρόσθεση 60 χιλιοµέτρων
ούτως ώστε να λαµβάνουν υπόψη τους τις καθυστερήσεις στα σύνορα και τις συνθήκες της οδικής
κυκλοφορίας.
Για τα κράτη µέλη για τα οποία η προαναφερόµενη µέθοδος οδηγεί στην παραχώρηση ολιγότερων
των 200 αδειών, το επίπεδο ορίζεται σε 200 άδειες.
Άδειες «αφόρτου»
Οι άδειες «αφόρτου» κατανέµονται µε βάση την αναλογία των οχηµάτων που είναι ταξινοµηµένα
στα κράτη µέλη επί του συνόλου των οχηµάτων που πραγµατοποιούν διέλευση µέσω Ελβετίας µε
µεικτό βάρος µεταξύ 7,5 και 28 τόνων.
2. Νέα κράτη µέλη
Άδειες «πλήρους βάρους»
Τα κράτη µέλη που έχουν συνάψει διµερείς συµφωνίες µε την Ελβετία (Τσεχική ∆ηµοκρατία,
Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία και Σλοβενία) θα λάβουν τουλάχιστο το ίδιο
πλήθος αδειών όπως θα είχαν λάβει στο πλαίσιο των διµερών συµφωνιών για το χρονικό διάστηµα
1 Μαΐου 2004 έως 31 ∆εκεµβρίου 2004, εφόσον οι συµφωνίες αυτές θα παρέµεναν σε ισχύ κατά τη
διάρκεια του 2004.
Η Κύπρος, η Μάλτα και η Σλοβακία λαµβάνουν άδειες µε βάση τα µερίδια µεταφορών τους προς
και από, καθώς και µέσω της Ελβετίας το 2002.
Το υπόλοιπο των αδειών των διαθέσιµων για τα δέκα νέα κράτη µέλη θα κατανεµηθεί κατ’
αναλογία.
Άδειες «αφόρτου»
∆εδοµένου ότι η Κοινότητα θα λάβει 5 500 άδειες «αφόρτου» οι οποίες ανέρχονται στο 55% του
αριθµού των αδειών «πλήρους βάρους», οι άδειες «αφόρτου» θα κατανεµηθούν µε βάση την
αναλογία αυτή.»
====================
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 863/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 29ης Απριλίου 2004
σχετικά µε την προσαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2327/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, στον τοµέα των µεταφορών, λόγω της προσχώρησης της Τσεχικής
∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της
Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τη συνθήκη για την προσχώρηση της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας, της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Λετονίας, της ∆ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της
∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ∆ηµοκρατίας της Μάλτας, της ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας, της
∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση1, (εφεξής
«συνθήκη προσχ’ωρησης»), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3,
την πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της
Εσθονίας, της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Λετονίας, της ∆ηµοκρατίας της
Λιθουανίας, της ∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ∆ηµοκρατίας της Μάλτας, της ∆ηµοκρατίας της
Πολωνίας, της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας και των
προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση2, (εφεξής «πράξη
προσχώρησης»), και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 1,
την πρόταση της Επιτροπής,

1
2

ΕΕ L 236, 23.09.2003, σ. 17.
ΕΕ L 236, 23.09.2003, σ. 33.
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Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(5)

Για ορισµένες πράξεις που παραµένουν σε ισχύ µετά την 1η Μαΐου 2004 και πρέπει να
προσαρµοσθούν λόγω της προσχώρησης, οι αναγκαίες προσαρµογές δεν έχουν προβλεφθεί
στην πράξη προσχώρησης ή έχουν προβλεφθεί, αλλά είναι αναγκαίες περαιτέρω
προσαρµογές. Όλες οι προσαρµογές αυτές πρέπει να εγκριθούν πριν από την προσχώρηση
ώστε να τεθούν σε ισχύ από την προσχώρηση.

(6)

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης, οι εν
λόγω προσαρµογές πρέπει να εγκριθούν από το Συµβούλιο σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις
οποίες το Συµβούλιο ενέκρινε την οικεία πράξη µόνο του ή µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

(7)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2327/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 22ας ∆εκεµβρίου 2003, για τη θέσπιση ενός µεταβατικού συστήµατος σηµείων που
εφαρµόζεται στα βαρέα φορτηγά οχήµατα που διέρχονται από την Αυστρία για το έτος 2004
στο πλαίσιο µιας αειφόρου πολιτικής των µεταφορών 1, θα πρέπει να τροποποιηθεί,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

1

ΕΕ L 345, 31.12.2003, σ. 30.
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Άρθρο 1
Στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2327/2003 προστίθεται το ακόλουθο παράρτηµα:
«Παράρτηµα III
Πλήθος σηµείων προς κατανοµή στα νέα κράτη µέλη

Κράτος µέλος

Τσεχική ∆ηµοκρατία

Κατανοµή σε
βάση 12 µηνών
2004

Ποσοστό
2004*

2005**

2006***

486 874

324 599

462 531

439 404

Κύπρος

3 040

2 027

2 888

2 744

Εσθονία

16 805

11 204

15 965

15 167

Λιθουανία

42 037

28 026

39 935

37 939

Λετονία

21 669

14 447

20 586

19 556

730 208

486 830

693 698

659 013

14 592

9 728

13 862

13 169

Πολωνία

332 479

221 664

315 855

300 062

Σλοβακία

144 248

96 170

137 036

130 184

Σλοβενία

356 448

237 644

338 626

321 694

2 148 400

1 432 338

2 040 980

1 938 931

Ουγγαρία
Μάλτα

ΣΥΝΟΛΟ EUR 10

*Ποσοστό κατανοµής για την περίοδο 1 Μαΐου - 31 ∆εκεµβρίου 2004.
**Βασική κατανοµή 2004 – 5 %.
***Κατανοµή 2005 – 5 %.»
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Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµεροµηνία και υπό την επιφύλαξη της έναρξης ισχύος
της συνθήκης προσχώρησης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Λουξεµβούργο, 29 Απριλίου 2004.

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. McDOWELL

________________
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.

864 /2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 29ης Απριλίου 2004
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων
για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και
για τη θέσπιση ορισµένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς,
και για την προσαρµογή του λόγω της προσχώρησης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας,
της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της
Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37 παράγραφος 2
τρίτο εδάφιο,
το πρωτόκολλο αριθ. 4 για το βαµβάκι 1, το οποίο προσαρτάται στη πράξη προσχώρησης του 1979,
και ιδίως την παράγραφο 6,
τη συνθήκη προσχώρησης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας,
της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας 2,
και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3,

1
2

ΕΕ L 291 της 19.11.1979, σ. 174· πρωτόκολλο όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1050/2001 (ΕΕ L 148 της 1.6.2001, σ. 1).
ΕΕ L 236 της 23.9.2003, σ. 17.

30.4.2004
EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
L 161/ 49
_______________________________________________________________________________

την πράξη προσχώρησης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της
Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας 1, και
ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 2,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 3,
Αφού ζήτησε τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,

1
2
3

ΕΕ L 236 της 23.9.2003, σ. 33.
Γνώµη που διατυπώθηκε στις 10 Μαρτίου 2004 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα).
Γνώµη που διατυπώθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2004 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην
Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(7)

Η αποσύνδεση της παρεχόµενης άµεσης στήριξης στους παραγωγούς και η εγκαθίδρυση του
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της διαδικασίας µεταρρύθµισης
της κοινής γεωργικής πολιτικής που αποσκοπεί στην αποµάκρυνση από την άσκηση
πολιτικής τιµών και στήριξης της παραγωγής και στροφή προς µια πολιτική εισοδηµατικής
ενίσχυσης των γεωργών. Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1782/20031 θεσπίστηκαν τα στοιχεία
αυτά όσον αφορά µια σειρά γεωργικών προϊόντων.

(8)

Για να επιτευχθούν οι κεντρικής σηµασίας στόχοι της µεταρρύθµισης της κοινής γεωργικής
πολιτικής, η στήριξη για το βαµβάκι, το ελαιόλαδο, τον ακατέργαστο καπνό και το λυκίσκο
πρέπει να αποσυνδεθεί σε µεγάλο βαθµό και να ενσωµατωθεί στο καθεστώς ενιαίας
ενίσχυσης.

(9)

Οι κανόνες για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης που ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003 θα πρέπει να προσαρµοστούν ώστε να είναι δυνατή η εφαρµογή τους στην
Τσεχική ∆ηµοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη
Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία.

(10) Στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2000–2002, δεν υπήρχαν άµεσες ενισχύσεις στους
βαµβακοπαραγωγούς. Εντούτοις, βάσει των ισχυουσών κατά την περίοδο αυτή ρυθµίσεων, οι
παραγωγοί εισέπρατταν εµµέσως την κοινοτική στήριξη µέσω ενισχύσεως στους
εκκοκκιστές.

1

ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 583/2004 (ΕΕ L 91 της 30.3.2004, σ. 1).
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(11) Η πλήρης ενσωµάτωση του ισχύοντος καθεστώτος στήριξης στον τοµέα του βαµβακιού, στο
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης θα συνεπαγόταν σηµαντικό κίνδυνο αποδιοργάνωσης της
παραγωγής στις περιοχές βαµβακοκαλλιέργειας της Κοινότητας. Ως εκ τούτου, ένα µέρος της
στήριξης θα πρέπει να εξακολουθήσει να συνδέεται µε την βαµβακοκαλλιέργεια, µε την
καταβολή ποσού ανά επιλέξιµο εκτάριο της συγκεκριµένης καλλιέργειας. Το ποσό της
στήριξης θα πρέπει να υπολογίζεται κατά τρόπο τέτοιο που να εξασφαλίζονται οικονοµικές
συνθήκες οι οποίες, στις περιοχές που είναι πρόσφορες για αυτή την καλλιέργεια, να
επιτρέπουν τη συνέχιση των δραστηριοτήτων στον τοµέα του βαµβακιού, και να αποφεύγεται
η υποκατάσταση του βαµβακιού από άλλες καλλιέργειες. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός,
είναι δικαιολογηµένο να οριστεί η συνολική διαθέσιµη ενίσχυση ανά εκτάριο σε κάθε κράτος
µέλος στο 35 % του εθνικού µεριδίου της ενίσχυσης που µεταφερόταν έµµεσα στους
παραγωγούς.
(12) Το υπόλοιπο 65 % του εθνικού µεριδίου στην ενίσχυση, το οποίο µεταφερόταν έµµεσα στους
παραγωγούς, πρέπει να µείνει διαθέσιµο προς εξυπηρέτηση του καθεστώτος ενιαίας
ενίσχυσης.
(13) Για περιβαλλοντικούς λόγους, θα πρέπει να οριστεί µια βασική έκταση ανά κράτος µέλος,
ώστε να περιοριστούν οι εκτάσεις βαµβακοκαλλιέργειας. Επιπλέον, οι επιλέξιµες εκτάσεις θα
πρέπει να περιορίζονται στις εκτάσεις που εγκρίνονται από τα κράτη µέλη.
(14) Για να παρασχεθεί στους παραγωγούς και στους εκκοκκιστές η δυνατότητα να βελτιώσουν
την ποιότητα του παραγόµενου βαµβακιού θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η ίδρυση
διεπαγγελµατικών οργανώσεων, που θα εγκρίνονται από τα κράτη µέλη. Οι οργανώσεις αυτές
θα πρέπει να χρηµατοδοτούνται από τα µέλη τους. Η Κοινότητα θα πρέπει να συµβάλει
έµµεσα στις δραστηριότητες των οργανώσεων αυτών, αυξάνοντας την ενίσχυση που
χορηγείται στους γεωργούς-µέλη των οργανώσεων.
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(15) Για να προαχθεί η προσφορά προϊόντων υψηλής ποιότητας στη βιοµηχανία, θα πρέπει να
επιτρέπονται στις εγκεκριµένες οργανώσεις να διαφοροποιούν την ενίσχυση που δικαιούνται
οι παραγωγοί-µέλη τους, σύµφωνα µε κλίµακα την οποία καθορίζουν οι ίδιες. Για την
κατάρτιση της κλίµακας αυτής, που εγκρίνεται από τα κράτη µέλη, θα πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη ορισµένα κριτήρια που θα καθοριστούν.
(16) Η πλήρης ένταξη του σηµερινού καθεστώτος στήριξης στον τοµέα του ελαιολάδου, η οποία
συνδέεται µε την παραγωγή, στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης θα µπορούσε να
δηµιουργήσει προβλήµατα για ορισµένες περιφέρειες παραδοσιακής παραγωγής της
Κοινότητας. Υπάρχει ένας ορισµένος κίνδυνος γενικής αποδιοργάνωσης των ελαιοκοµικών
δραστηριοτήτων, η οποία µε τη σειρά της, θα µπορούσε να οδηγήσει σε µείωση της εδαφικής
κάλυψης και υποβάθµιση του τοπίου, ή να έχει αρνητικό κοινωνικό αντίκτυπο. Ως εκ τούτου,
ένα µέρος της στήριξης θα πρέπει να συνδέεται µε τη διατήρηση των ελαιώνων που έχουν
κοινωνική ή περιβαλλοντική αξία.
(17) Κατά συνέπεια, το 60 % τουλάχιστον του µέσου όρου των ενισχύσεων στην παραγωγή που
καταβλήθηκαν στον ελαιοκοµικό τοµέα κατά την περίοδο αναφοράς 2000 έως 2002, θα
πρέπει να µετατραπεί σε δικαιώµατα δυνάµει του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης ο
υπολογισµός των δικαιωµάτων για κάθε αγρότη θα πρέπει να βασισθεί στα έτη εµπορίας
1999/2000, 2000/01, 2001/02 και 2002/03. Εντούτοις, οι εκµεταλλεύσεις µεγέθους κάτω του
0,3 ελαιοκοµικού εκταρίου ΣΓΠ, που καθορίζεται µε βάση το γεωγραφικό σύστηµα
πληροφοριών για την ελαιοκαλλιέργεια, θα πρέπει, για λόγους ακριβοδίκαιας µεταχείρισης,
να εντάσσονται πλήρως στο εν λόγω καθεστώς.
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(18) Ο αριθµός εκταρίων που πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στον υπολογισµό του δικαιώµατος
στην ενιαία ενίσχυση, θα πρέπει να προσδιορίζεται µε βάση το σύστηµα γεωγραφικών
πληροφοριών για την ελαιοκαλλιέργεια, το οποίο στο εξής θα αποτελεί µέρος του
Ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου.
(19) Το υπόλοιπο των ενισχύσεων παραγωγής που καταβλήθηκαν στον ελαιοκοµικό τοµέα κατά
την περίοδο αναφοράς θα πρέπει να παρακρατείται από τα κράτη µέλη, υπό τη µορφή εθνικού
κονδυλίου, για τη χορήγηση στους γεωργούς ενισχύσεως που θα συµβάλει στη διατήρηση
των ελαιώνων µε περιβαλλοντική ή κοινωνική αξία, συµπεριλαµβανοµένων ορισµένων
πτυχών τοπικών παραδόσεων και πολιτισµού, ιδίως στις περιφερειακές ζώνες.
Εκµεταλλεύσεις µεγέθους κάτω του 0,3 ελαιοκοµικού εκταρίου ΣΓΠ πρέπει να είναι επίσης
επιλέξιµες προς ενίσχυση. Για λόγους απλούστευσης, οι διενεργούµενες δυνάµει του
καθεστώτος αυτού πληρωµές πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 ευρώ.
(20) Τα κράτη µέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρακρατούν το αναγκαίο ποσό για να
χρηµατοδοτούν δραστηριότητες στον τοµέα ελαιολάδου οι οποίες σχετίζονται µε την
ποιότητα του προϊόντος, την παρακολούθηση και πληροφόρηση, και οι οποίες εκτελούνται
βάσει προγραµµάτων εργασίας που καταρτίζουν οι εγκεκριµένες οργανώσεις φορέων.
(21) Μόνον οι εκτάσεις που είτε έχουν φυτευτεί µε ελαιόδεντρα πριν από την 1η Μαΐου 1998 ή
προς αντικατάσταση ελαιοδέντρων ή που καλύπτονται από εγκεκριµένο από την Επιτροπή
πρόγραµµα, είναι επιλέξιµες για ενίσχυση στην παραγωγή δυνάµει του παρόντος καθεστώτος
και θα πρέπει, συνεπώς, να είναι οι µόνες που συµπεριλαµβάνονται στο καθεστώς ενιαίας
ενίσχυσης, όπως και να είναι επιλέξιµες δυνάµει του καθεστώτος ενίσχυσης για τους
ελαιώνες. Για την Κύπρο και τη Μάλτα, η προθεσµία πρέπει να είναι η 31η ∆εκεµβρίου
2001, σύµφωνα µε την παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1638/98 του Συµβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, για την
τροποποίηση του κανονισµού αριθ. 136/66/ΕΟΚ περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως
αγοράς στον τοµέα των λιπαρών ουσιών 1.

1

ΕΕ L 210 της 28.7.1998, σ. 32· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη
προσχώρησης του 2003.
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(22) Για την Κύπρο και τη Μάλτα, τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης για τους ελαιώνες µπορούν να
καθορισθούν οριστικά µόνο µετά την εισαγωγή του συστήµατος γεωγραφικών πληροφοριών
στα κράτη µέλη αυτά. Απαιτείται συνεπώς να προβλεφθεί η δυνατότητα επανεξέτασης του
ύψους των ανώτατων ποσών για τα εν λόγω κράτη µέλη.
(23) Το ισχύον καθεστώς στήριξης για τους παραγωγούς ακατέργαστου καπνού θα πρέπει εν µέρει
µεν να αποσυνδεθεί και να ενσωµατωθεί στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και εν µέρει να
µεταφερθεί στο κονδύλι αναδιάρθρωσης. Ωστόσο, για να αποφευχθεί η αποδιοργάνωση της
παραγωγής και των τοπικών οικονοµιών, και για να µπορέσει η αγοραία τιµή να
προσαρµοστεί προς τις νέες συνθήκες, θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη µέλη, κατά τη
διάρκεια µεταβατικής περιόδου, να παρακρατούν µέχρι του 60% των συνδεδεµένων
ενισχύσεων στην παραγωγή καπνού και να χορηγούν το υπόλοιπο µέρος ως αποσυνδεδεµένη
ενίσχυση.
(24) Οι γεωργοί, οι οποίοι εγκατέλειψαν τον τοµέα καπνού συµµετέχοντας στο πρόγραµµα
εξαγοράς ποσοστώσεων που ετέθη σε εφαρµογή σύµφωνα µε το άρθρο 14 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2075/1992 του Συµβουλίου της 30 Ιουνίου 1992 για την κοινή οργάνωση αγοράς
του ακατέργαστου καπνού και στους οποίους χορηγείται ενίσχυση δυνάµει του καθεστώτος
ενιαίας ενίσχυσης, δεν θα πρέπει επιπλέον να λαµβάνουν την τιµή εξαγοράς ποσόστωσης,
αλλά θα πρέπει να µπορούν να επιλέγουν ένα από τα δύο είδη πληρωµής. Εντούτοις, για να
εξασφαλιστεί η δίκαιη επιλογή, θα πρέπει να καταβάλλεται ένα µέρος της τιµής εξαγοράς,
εφόσον το µέτρο αυτό είναι απαραίτητο για να αντισταθµίζεται η διαφορά µεταξύ του ποσού
της ενίσχυσης για καπνά που συµπεριλαµβάνεται στον υπολογισµό του ποσού αναφοράς και
του ποσού της τιµής εξαγοράς, εάν το τελευταίο αυτό ποσό είναι υψηλότερο.
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(25) Όσον αφορά την πριµοδότηση που θα εξακολουθήσει να χορηγείται για την παραγωγή
καπνού στη διάρκεια των ετών 2006 και 2007, ποσό ίσο προς το 4 % για το πρώτο έτος και
προς το 5 % για το δεύτερο έτος θα πρέπει να µεταφέρεται στο κοινοτικό Ταµείο Καπνού, για
τη χρηµατοδότηση δράσεων ενηµέρωσης ώστε να ευαισθητοποιείται περαιτέρω το κοινό για
τις βλαβερές συνέπειες της κατανάλωσης καπνού.
(26) Η πλήρης ενσωµάτωση του λυκίσκου στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης επιτρέπει στον
παραγωγό λυκίσκου να λαµβάνει ένα σταθερό εισόδηµα. Εάν, για παράδειγµα, ο παραγωγός
αποφασίσει, εξαιτίας των συνθηκών στην αγορά ή για διαρθρωτικούς λόγους, να
εγκαταλείψει την καλλιέργεια και συγκοµιδή λυκίσκου, µπορεί να το πράξει ελευθέρως χωρίς
να µείνει παντελώς άνευ εισοδήµατος.
(27) Για να αντιµετωπίζονται συγκεκριµένες καταστάσεις στην αγορά ή περιφερειακές
ιδιαιτερότητες, το κράτος µέλος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρακρατεί ορισµένο
ποσοστό της αποσυνδεδεµένης ενίσχυσης. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη µέλη µπορούν να
διαθέσουν το παρακρατηθέν τµήµα εν όλω ή εν µέρει σε αγρότες που παράγουν λυκίσκο
µέσω ενίσχυσης ανά επιφάνεια και/ή σε αναγνωρισµένες οµάδες παραγωγών, για να τους
επιτρέψουν να εκτελέσουν ορισµένα καθήκοντα.
(28) Η αποσύνδεση των ενισχύσεων για το βαµβάκι και τον ακατέργαστο καπνό ενδεχοµένως θα
απαιτήσει την εφαρµογή µέτρων αναδιάρθρωσης. Πρόσθετη κοινοτική στήριξη για τις
περιφέρειες παραγωγής των κρατών µελών στα οποία χορηγήθηκε κοινοτική ενίσχυση για το
βαµβάκι και τον ακατέργαστο καπνό κατά τα έτη 2000, 2001 και 2002 θα πρέπει να
διατίθεται µέσω µεταφοράς πιστώσεων από τον υποτοµέα 1 α) στον υποτοµέα 1 β) των
δηµοσιονοµικών προοπτικών. Αυτή η πρόσθετη στήριξη θα πρέπει να χρησιµοποιείται κατά
τα προβλεπόµενα στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου
1999, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) 1.

1

ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 80· κανονισµός, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1783/2003 (ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 70).
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(29) Για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη εξακολούθηση της καταβολής εισοδηµατικών
ενισχύσεων προς τους παραγωγούς στον τοµέα του βαµβακιού, του ελαιολάδου και του
καπνού, δεν θα πρέπει να εφαρµόζεται ως επιλογή η αναβολή της ενσωµάτωσης αυτών των
καθεστώτων ενίσχυσης στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης.
(30) Βάσει νέων δεδοµένων, η εθνική εγγυηµένη έκταση για τους καρπούς µε κέλυφος στην
Πολωνία θα πρέπει να αυξηθεί.
(31) Για να εξασφαλιστεί ότι οι τροποποιήσεις που γίνονται για τα νέα κράτη µέλη θα µπορέσουν
να αρχίσουν να ισχύουν από την ηµεροµηνία προσχώρησης, ο παρών κανονισµός πρέπει να
αρχίσει να ισχύει από την 1η Μαΐου 2004,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
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Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 τροποποιείται ως εξής:
1.

Στο άρθρο 1, η τρίτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«–

καθεστώτα στήριξης για τους γεωργούς που παράγουν σκληρό σίτο, πρωτεϊνούχες
καλλιέργειες, ρύζι, καρπούς µε κέλυφος, ενεργειακές καλλιέργειες, πατάτες
αµυλοποιίας, γάλα, σπόρους, αροτραίες καλλιέργειες, κρέας αιγοπροβάτων, βόειο
κρέας, όσπρια, βαµβάκι, καπνό, λυκίσκο, καθώς και για γεωργούς που διατηρούν
ελαιώνες.»

2.

Στο άρθρο 11, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :
«1.

Με αφετηρία τον προϋπολογισµό του 2007, προκειµένου να αποφευχθεί το ενδεχόµενο

τα ποσά που προορίζονται για τη χρηµατοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και τα
οποία αναφέρονται σήµερα στον υποτοµέα 1α (µέτρα για την αγορά και άµεσες ενισχύσεις)
να υπερβούν τα ανώτατα ετήσια όρια που καθορίζονται από την απόφαση των αντιπροσώπων
των κυβερνήσεων των κρατών µελών που συνήλθαν στα πλαίσια του Συµβουλίου της 18
Νοεµβρίου 2002, όσον αφορά τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου το οποίο
συνήλθε στις Βρυξέλλες στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2002, αποφασίσθηκε µια αναπροσαρµογή
των άµεσων πληρωµών όταν οι προβλέψεις για τη χρηµατοδότηση των µέτρων δυνάµει του
υποτοµέα 1α, για ένα δεδοµένο οικονοµικό έτος, οι οποίες αυξάνονται κατά τα ποσά που
αναφέρονται στα άρθρα 143δ και 143ε και πριν από την εφαρµογή της διαφοροποίησης που
προβλέπεται από το άρθρο 10 παράγραφος 2, καταδεικνύουν ότι θα σηµειωθεί υπέρβαση του
προαναφεροµένου ανωτάτου ετησίου ορίου, λαµβανοµένου υπόψη περιθωρίου 300
εκατοµµυρίων ευρώ κάτω από το ανώτατο αυτό όριο, και τούτο, χωρίς να θίγονται οι
δηµοσιονοµικές προοπτικές 2007-2013.»

30.4.2004
EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
L 161/ 58
_______________________________________________________________________________

3.

Στο άρθρο 19 παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Η βάση δεδοµένων αυτή επιτρέπει, ιδίως, άµεση και απευθείας πρόσβαση, µέσω της
αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους, στα στοιχεία που σχετίζονται µε τα ηµερολογιακά έτη
ή/και περιόδους εµπορίας που αρχίζουν από το έτος 2000 και, για την ενίσχυση που
χορηγείται δυνάµει του Τίτλου IV, Κεφάλαιο 10β, από 1ης Μαΐου 1998.»

4.

Το άρθρο 20 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :
«Άρθρο 20
Σύστηµα αναγνώρισης αγροτεµαχίων
1.

Το σύστηµα αναγνώρισης αγροτεµαχίων δηµιουργείται µε βάση χάρτες ή

κτηµατολογικά έγγραφα ή άλλες χαρτογραφικές αναφορές. Χρησιµοποιούνται τεχνικές
ηλεκτρονικού συστήµατος γεωγραφικών πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένης κατά
προτίµηση της εναέριας ή διαστηµικής ορθοφωτογραφίας µε οµοιογενή πρότυπα που
εξασφαλίζουν ακρίβεια τουλάχιστον ισοδύναµη µε χαρτογραφία κλίµακας 1:10000.
2.

Το σύστηµα αναγνώρισης περιλαµβάνει, όπου είναι ενδεδειγµένο, σύστηµα

γεωγραφικών πληροφοριών για τις ελαιοκαλλιέργειες, που συνίσταται σε µηχανογραφηµένη
βάση αλφαριθµητικών δεδοµένων και σε µηχανογραφηµένη βάση δεδοµένων γραφικών
παραποµπών, για τα σχετικά ελαιόδεντρα και εκτάσεις.»
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5.

Το άρθρο 22 τροποποιείται ως εξής :
α)

στην παράγραφο 1, µετά την πρώτη περίπτωση παρεµβάλλεται η ακόλουθη περίπτωση:
«–

β)

τον αριθµό των ελαιοδέντρων και τη θέση τους στο αγροτεµάχιο,»

η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2.

Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν ότι η αίτηση ενίσχυσης περιλαµβάνει

µόνο τις µεταβολές σε σχέση µε την αίτηση ενίσχυσης που υπεβλήθη το προηγούµενο
έτος. Τα κράτη µέλη διανέµουν έντυπα δελτία µε βάση τις εκτάσεις που καθορίστηκαν
το προηγούµενο έτος και διαθέτουν σχεδιαγράµµατα στα οποία εντοπίζονται οι
εκτάσεις αυτές και, κατά περίπτωση, η θέση των ελαιοδέντρων.»
6.

Το άρθρο 35 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :
«Άρθρο 35
∆ιπλές αιτήσεις
1.

Για την έκταση που αντιστοιχεί στον αριθµό επιλέξιµων εκταρίων που ορίζεται στο

άρθρο 44 παράγραφος 2 βάσει της οποίας υποβάλλεται αίτηση ενιαίας ενίσχυσης είναι
δυνατόν να υποβάλλεται αίτηση για οποιαδήποτε άλλη άµεση ενίσχυση καθώς και για
οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση η οποία δεν καλύπτεται από τον παρόντα κανονισµό, εκτός αν
ορίζεται άλλως.
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2.

Οι γεωργοί οι οποίοι συµµετείχαν στο πρόγραµµα εξαγοράς ποσοστώσεων καπνού,

σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 δικαιούνται είτε την ενιαία ενίσχυση είτε
την τιµή εξαγοράς ποσόστωσης. Εντούτοις, όταν η τιµή εξαγοράς ποσόστωσης είναι
υψηλότερη από το υπολογιζόµενο για τον καπνό ποσό που θα συµπεριληφθεί στο ποσό
αναφοράς, ο γεωργός δικαιούται, επιπλέον της ενιαίας ενίσχυσης, µέρος της τιµής εξαγοράς
που αντιστοιχεί στη διαφορά µεταξύ του ποσού της τιµής και του ποσού που υπολογίζεται
σύµφωνα µε το σηµείο Θ του Παραρτήµατος VII του παρόντος κανονισµού.»
7)

Στο άρθρο 37 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Ωστόσο, για το ελαιόλαδο, το ποσό αναφοράς είναι ο τετραετής µέσος όρος των συνολικών
ποσών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν στο γεωργό δυνάµει του καθεστώτος στήριξης του
ελαιολάδου που αναφέρεται στο Παράρτηµα VI, υπολογισµένος και προσαρµοσµένος
σύµφωνα µε το παράρτηµα VII, κατά τις περιόδους εµπορίας 1999/2000, 2000/01, 2001/02
και 2002/03.»

8)

Στο άρθρο 40, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο :
«5.

Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται τηρουµένων των

αναλογιών σε γεωργούς οι οποίοι, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, είχαν αναλάβει
γεωργοπεριβαλλοντικές δεσµεύσεις σύµφωνα µε τους κανονισµούς (ΕΟΚ) αριθ. 2078/92*
και (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, σε γεωργούς παραγωγούς λυκίσκου οι οποίοι, κατά τη διάρκεια
της ίδιας περιόδου είχαν αναλάβει δέσµευση εκρίζωσης σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1098/98 ** του Συµβουλίου, καθώς και σε καπνοκαλλιεργητές οι οποίοι συµµετείχαν
στο πρόγραµµα εξαγοράς ποσοστώσεων σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92.
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Στην περίπτωση που τα µέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο καλύπτουν τόσο την
περίοδο αναφοράς όσο και την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 2, τα κράτη µέλη
ορίζουν, µε αντικειµενικά κριτήρια και κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται ισότητα
µεταχείρισης µεταξύ γεωργών και για να αποφεύγονται στρεβλώσεις της αγοράς και του
ανταγωνισµού, ποσό αναφοράς σύµφωνα µε λεπτοµερείς κανόνες που θα θεσπιστούν από την
Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2.
9.

Στην παράγραφο 9 του άρθρου 42, η ηµεροµηνία «29 Σεπτεµβρίου 2003» αντικαθίσταται από
την ηµεροµηνία «15 Μαΐου 2004».
__________________
*
**

10.

ΕΕ L 215 της 30.7.1992, σ. 85.
ΕΕ L 157 της 30.5.1998, σ. 7.»

Στο άρθρο 43 παράγραφος 2, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«α)

στην περίπτωση των ενισχύσεων για άµυλο γεωµήλων, αποξηραµένες χορτονοµές,
σπόρους, ελαιώνες και καπνό, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτηµα VII, τον αριθµό
των εκταρίων για την παραγωγή των οποίων χορηγήθηκε ενίσχυση κατά την περίοδο
αναφοράς, όπως υπολογίζεται στα σηµεία B, ∆, ΣΤ, Η και Θ του παραρτήµατος VII,»
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11.

Στο άρθρο 44 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Ο όρος ‘‘επιλέξιµα εκτάρια’’ σηµαίνει επίσης εκτάσεις φυτεµένες µε λυκίσκο ή οι οποίες
υπάγονται σε υποχρέωση προσωρινής παύσης της καλλιέργειας, ή εκτάσεις, όπως
υπολογίζονται στο δεύτερο εδάφιο του σηµείου Η του παραρτήµατος VII, µε ελαιόδεντρα
φυτεµένα προ της 1ης Μαΐου 1998, µε εξαίρεση την Κύπρο και τη Μάλτα, για τις οποίες θα
ισχύει η 31η ∆εκεµβρίου 2001, ή µε νέα ελαιόδεντρα που αντικαθιστούν άλλα υφιστάµενα ή
ελαιόδεντρα που εµπίπτουν σε εγκεκριµένα καθεστώτα φύτευσης και έχουν καταχωρηθεί σε
σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών.»

12.

Το άρθρο 51 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 51
Γεωργική χρήση της γης
Οι γεωργοί µπορούν να χρησιµοποιούν τα αγροτεµάχια που δηλώνουν σύµφωνα µε το
άρθρο 44 παράγραφος 3 για κάθε γεωργική δραστηριότητα εκτός από :
α)

µόνιµες καλλιέργειες, εκτός από τα ελαιόδεντρα που φυτεύτηκαν πριν από την
1η Μαΐου 1998, µε εξαίρεση την Κύπρο και τη Μάλτα, για τις οποίες θα ισχύει η
31η ∆εκεµβρίου 2001, ή νέα ελαιόδεντρα προς αντικατάσταση άλλων υφιστάµενων, ή
ελαιόδεντρα που εµπίπτουν σε εγκεκριµένα καθεστώτα φύτευσης και έχουν
καταχωρηθεί σε σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών, ή λυκίσκο·
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β)

την παραγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 * και στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2201/96 **·
«Ωστόσο, τα κράτη µέλη δύνανται να αποφασίσουν να επιτρέπουν δευτερεύουσες
καλλιέργειες στα επιλέξιµα εκτάρια για χρονικό διάστηµα έως τριών µηνών, αρχής
γενοµένης στις 15 Αυγούστου κάθε έτους. Εντούτοις, κατόπιν αιτήµατος ενός κράτους
µέλους, η ηµεροµηνία αυτή τροποποιείται µε τη διαδικασία που ορίζει η παράγραφος 2
του άρθρου 144, για τις περιοχές στις οποίες τα σιτηρά συλλέγονται συνήθως νωρίτερα
για κλιµατολογικούς λόγους.»

γ)

πατάτες, πλην των προοριζοµένων για την παρασκευή αµύλου, ή για τις οποίες
χορηγείται ενίσχυση δυνάµει του άρθρου 93.
___________________
*
**

13.

ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 1.
ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29.»

Στο άρθρο 60, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :
«1.

Σε περίπτωση που κράτος µέλος κάνει χρήση της δυνατότητας η οποία αναφέρεται στο

άρθρο 59, οι γεωργοί δύνανται, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 51 και σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου, να χρησιµοποιούν επίσης τα αγροτεµάχια που δηλώνονται
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 44 παράγραφος 3 για την παραγωγή προϊόντων που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 ή στο άρθρο 1
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και γεωµήλων πλην εκείνων που
προορίζονται για την παραγωγή αµύλου, για το οποίο χορηγείται ενίσχυση δυνάµει του
άρθρου 93 του παρόντος κανονισµού, µε εξαίρεση τις µόνιµες καλλιέργειες, εκτός από
λυκίσκο ή ελαιόδεντρα φυτεµένα προ της 1ης Μαΐου 1998 ή νέα ελαιόδεντρα προς
αντικατάσταση άλλων υφισταµένων ή ελαιόδεντρα που εµπίπτουν σε εγκεκριµένα καθεστώτα
φύτευσης και καταχωρούνται σε σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών.»
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14.

Το άρθρο 64 παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:
α)

στο πρώτο εδάφιο, οι λέξεις «Άρθρα 66, 67, 68 και 69» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«Άρθρα 66. 67, 68, 68α και 69».

β)

στο δεύτερο εδάφιο, οι λέξεις «Άρθρα 66, 67, 68 και 69» αντικαθίστανται από τις
λέξεις « Άρθρα 66, 67, 68, 68α και 69».

15.

Το άρθρο 65 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής;
Οι λέξεις «Άρθρα 66, 67, 68 και 69» αντικαθίστανται από τις λέξεις « Άρθρα 66, 67, 68, 68α
και 69».

16.

Στο τµήµα 2 του κεφαλαίου 5 του τίτλου III, προστίθεται το παρακάτω άρθρο 69α :
«Άρθρο 68α
Πληρωµές για λυκίσκο
Στην περίπτωση των πληρωµών για λυκίσκο, τα κράτη µέλη δύνανται να παρακρατούν
ποσοστό µέχρι 25 % της συνιστώσας των εθνικών ανώτατων ορίων που αναφέρονται στο
άρθρο 41 που αντιστοιχεί στις στρεµµατικές ενισχύσεις για το λυκίσκο και στην ενίσχυση για
την προσωρινή παύση καλλιέργειας, που αναφέρονται στο παράρτηµα VI.
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Στην περίπτωση αυτήν, και εντός του ανώτατου ορίου που καθορίζεται σύµφωνα µε το
άρθρο 64 παράγραφος 2, το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος καταβάλλει, σε ετήσια βάση,
πρόσθετη ενίσχυση στους γεωργούς ή/και ενίσχυση στις οµάδες παραγωγών που
αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 1696/71.
Η πρόσθετη ενίσχυση χορηγείται στους γεωργούς που παράγουν λυκίσκο µε βάση την
έκταση, και µέχρι ποσοστού 25 % των στρεµµατικών ενισχύσεων που αναφέρονται στο
παράρτηµα VI, και διενεργείται υπό τους προβλεπόµενους στον τίτλο IV κεφάλαιο 10δ
όρους.»
Η ενίσχυση σε αναγνωρισµένες οµάδες παραγωγών χορηγείται για χρηµατοδότηση των
δραστηριοτήτων κατ’ άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχεία α)έως δ) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1696/71.»
17.

Το άρθρο 71 τροποποιείται ως εξής :
α)

στην παράγραφο 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο :
«Για το λυκίσκο, η µεταβατική περίοδος που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο λήγει στις
31 ∆εκεµβρίου 2005. Η µεταβατική περίοδος του πρώτου εδαφίου δεν εφαρµόζεται στο
βαµβάκι, το ελαιόλαδο, τις επιτραπέζιες ελιές και τον καπνό.»

30.4.2004
EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
L 161/ 66
_______________________________________________________________________________

β)

στην παράγραφο 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :
«Με την επιφύλαξη του άρθρου 70 παράγραφος 2, κατά τη διάρκεια της µεταβατικής
περιόδου, το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος εφαρµόζει τις άµεσες ενισχύσεις οι οποίες
αναφέρονται στο Παράρτηµα VI υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται, αντίστοιχα,
στα Κεφάλαια 3, 6 έως 10 και 10δ έως 13 του τίτλου IV του παρόντος κανονισµού, το
άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1452/2001, τα άρθρα 13 και 22 παράγραφοι 2 έως 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1453/2001, και το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, εντός των ανωτάτων
δηµοσιονοµικών ορίων που αντιστοιχούν στις συνιστώσες των εν λόγω άµεσων
ενισχύσεων εντός του εθνικού ορίου που αναφέρεται στο άρθρο 41, που καθορίζονται
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισµού,
για καθεµιά από τις άµεσες ενισχύσεις.»

18.

Στο άρθρο 71ζ, η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής :
«1.

Οι γεωργοί µπορούν, κατά παρέκκλιση του άρθρου 51 και σύµφωνα µε τις διατάξεις

του παρόντος άρθρου, να χρησιµοποιήσουν επίσης τα αγροτεµάχια που έχουν δηλώσει
σύµφωνα µε το άρθρο 44 παράγραφος 3 για την παραγωγή προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96, στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και γεωµήλων εκτός εκείνων που προορίζονται για την
παραγωγή αµύλου για την οποία χορηγείται ενίσχυση δυνάµει του άρθρου 93 του παρόντος
κανονισµού, εξαιρουµένων των µόνιµων καλλιεργειών, εκτός από λυκίσκο ή ελαιόδενδρα
φυτεµένα πριν από την 1η Μαΐου 1998, στη δε Κύπρο και τη Μάλτα πριν από τις
31 ∆εκεµβρίου 2001, ή νέα ελαιόδενδρα που αντικατέστησαν υπάρχοντα ελαιόδεντρα ή
ελαιόδεντρα που εµπίπτουν σε εγκεκριµένα προγράµµατα φύτευσης και καταχωρούνται σε
σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών.»
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19.

Το άρθρο 84 τροποποιείται ως εξής:
α)

η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από την εξής:
«2.

β)

Καθορίζεται µέγιστη εγγυηµένη έκταση 815.600 ha. »

στην παράγραφο 3, για την Πολωνία, η εθνική εγγυηµένη έκταση 1 000 ha
αντικαθίσταται µε 4 200 ha.

20.

Στον τίτλο IV, παρεµβάλλονται τα ακόλουθα κεφάλαια:
«Κεφάλαιο 10α
Ειδική ενίσχυση για το βαµβάκι
Άρθρο 110α
Πεδίο εφαρµογής
Χορηγείται ενίσχυση στους γεωργούς που παράγουν βαµβάκι, το οποίο υπάγεται στον
κωδικό ΣΟ 5201 00, υπό τους θεσπιζόµενους στο παρόν κεφάλαιο όρους.
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Άρθρο 110β
Επιλεξιµότητα
1.

Η ενίσχυση χορηγείται ανά εκτάριο επιλέξιµης έκτασης βαµβακιού. Για να είναι

επιλέξιµη, η έκταση πρέπει να ευρίσκεται σε γεωργικές γαίες τις οποίες το κράτος µέλος έχει
εγκρίνει για βαµβακοπαραγωγή, να έχουν σπαρεί µε εγκεκριµένες ποικιλίες και η καλλιέργεια
να έχει διατηρηθεί µέχρι το άνοιγµα της κάψας, υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των
φυτών.
Εντούτοις, αν το βαµβάκι δεν φτάσει στο στάδιο του ανοίγµατος της κάψας, λόγω
εξαιρετικών καιρικών συνθηκών που αναγνωρίζονται ως τέτοιες από το κράτος µέλος, οι
εκτάσεις που έχουν καθ’ ολοκληρία σπαρεί µε βαµβάκι παραµένουν επιλέξιµες για τη
χορήγηση ενίσχυσης, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω εκτάσεις δεν χρησιµοποιήθηκαν, µέχρι το
άνοιγµα της κάψας, για κανένα άλλο σκοπό πλην της παραγωγής βαµβακιού.
2.

Τα κράτη µέλη εγκρίνουν τις γαίες και τις ποικιλίες που αναφέρονται στην

παράγραφο 1 σύµφωνα µε τους όρους και τις λεπτοµέρειες που θα εγκριθούν µε τη
διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2.
Άρθρο 110γ
Βασικές εκτάσεις και ποσά
1.

Ορίζεται εθνική βασική έκταση για την :

−

Ελλάδα :

370 000 εκτάρια

−

Ισπανία :

70 000 εκτάρια

−

Πορτογαλία :

360 εκτάρια.
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2.

Το ποσό της ενίσχυσης ανά επιλέξιµο εκτάριο είναι το εξής :
-

Ελλάδα :

594 ευρώ για 300 000 εκτάρια και
342,85 ευρώ για τα υπόλοιπα 70 000 εκτάρια

3.

-

Ισπανία :

1 039 ευρώ

-

Πορτογαλία :

556 ευρώ.

Αν, σε δεδοµένο κράτος µέλος και σε δεδοµένο έτος, η επιλέξιµη προς ενίσχυση

έκταση βαµβακιού υπερβαίνει τη βασική έκταση που ορίζεται στην παράγραφο 1, η ενίσχυση
της παραγράφου 2 για το εν λόγω κράτος µέλος µειώνεται κατ’ αναλογία της υπέρβασης της
βασικής έκτασης.
Ωστόσο, για την Ελλάδα, η αναλογική µείωση θα εφαρµόζεται όσον αφορά το ποσό
ενίσχυσης που καθορίζεται για το µέρος της εθνικής βασικής έκτασης που απαρτίζεται από
70.000 εκτάρια, ούτως ώστε να τηρηθεί το συνολικό ποσό των 202,2 εκατοµµυρίων ευρώ.
4.

Οι λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται µε τη διαδικασία

περί της οποίας το άρθρο 144 παράγραφος 2.
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Άρθρο 110δ
Εγκεκριµένες διεπαγγελµατικές οργανώσεις
1.

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ως «εγκεκριµένη διεπαγγελµατική

οργάνωση» νοείται φορέας µε νοµική προσωπικότητα, συγκροτούµενος από
βαµβακοπαραγωγούς και από έναν τουλάχιστον εκκοκκιστή, και ο οποίος αποσκοπεί, ιδίως
στο να προµηθεύει ποιοτικά κατάλληλο σύσπορο βαµβάκι στον εκκοκκιστή. Το κράτος µέλος
στην επικράτεια του οποίου είναι εγκατεστηµένοι οι εκκοκκιστές, εγκρίνει την οργάνωση,
εφόσον αυτή τηρεί τα κριτήρια που θα θεσπιστούν µε τη διαδικασία του άρθρου 144
παράγραφος 2.
2.

Η εγκεκριµένη διεπαγγελµατική οργάνωση χρηµατοδοτείται από τα µέλη της.

Άρθρο 110ε
∆ιαφοροποίηση της ενίσχυσης από τις εγκεκριµένες διεπαγγελµατικές οργανώσεις
1.

Οι εγκεκριµένες διεπαγγελµατικές οργανώσεις µπορούν να αποφασίζουν ότι το ήµισυ,

κατ’ ανώτατο όριο, του συνολικού ποσού της ενίσχυσης που δικαιούνται οι γεωργοί-µέλη
της, βάσει των επιλέξιµων εκτάσεων σύµφωνα µε το άρθρο 110β παράγραφος 1,
διαφοροποιείται µε την εφαρµογή κλίµακας που καθορίζεται από την ίδια.
2.

Η κλίµακα της παραγράφου 1 εγκρίνεται από το κράτος µέλος και πληροί τα κριτήρια

που θα θεσπιστούν µε τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2. Τα κριτήρια αυτά
αναφέρονται, ειδικότερα, στην ποιότητα του παραδοτέου σύσπορου βαµβακιού,
προσαρµοσµένη στις περιβαλλοντικές και οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν στις
σχετικές ζώνες.
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Άρθρο 110στ
Καταβολή της ενίσχυσης
1.

Η ανά επιλέξιµο εκτάριο ενίσχυση καταβάλλεται στους γεωργούς σύµφωνα µε το

άρθρο 110γ.
2.

Στους γεωργούς-µέλη εγκεκριµένης διεπαγγελµατικής οργάνωσης χορηγείται ενίσχυση

ανά επιλέξιµο εκτάριο σύµφωνα µε το άρθρο 110γ, προσαυξηµένη µε ποσό 10 ευρώ.
Εντούτοις, σε περίπτωση διαφοροποίησης, η ενίσχυση χορηγείται ανά επιλέξιµο εκτάριο
σύµφωνα µε το άρθρο 110γ προσαρµοσµένη σύµφωνα µε το άρθρο 110ε παράγραφος 1. Το
προσαρµοσµένο ποσό προσαυξάνεται µε ποσό 10 ευρώ.
Κεφάλαιο 10β
Ενίσχυση για τους ελαιώνες
Άρθρο 110ζ
Πεδίο εφαρµογής
Χορηγείται ενίσχυση σε γεωργούς, ως συνεισφορά στη διατήρηση ελαιώνων µε
περιβαλλοντική ή κοινωνική αξία, υπό τις οριζόµενες στο παρόν κεφάλαιο προϋποθέσεις.
Άρθρο 110η
Επιλεξιµότητα
Η καταβολή της ενίσχυσης υπόκειται στους ακόλουθους όρους :
α)

ο ελαιώνας είναι καταχωρηµένος στο σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών που
αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2·
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β)

µόνον οι εκτάσεις που αντιστοιχούν είτε σε ελαιόδεντρα που έχουν φυτευτεί πριν από
την 1η Μαΐου 1998, µε εξαίρεση την Κύπρο και τη Μάλτα, για τις οποίες θα ισχύει η
31η ∆εκεµβρίου 2001, ή προς αντικατάσταση ελαιοδέντρων, ή εκτάσεων που
καλύπτονται από εγκεκριµένο από την Επιτροπή πρόγραµµα είναι επιλέξιµες προς
ενίσχυση·

γ)

ο αριθµός των ελαιόδεντρων στον ελαιώνα δεν αποκλίνει κατά ποσοστό ανώτερο του
10 % από τον αριθµό που έχει καταχωρηθεί την 1η Ιανουαρίου 2005 στο σύστηµα
γεωγραφικών πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2·

δ)

ο ελαιώνας παρουσιάζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κατηγορίας ελαιώνων βάσει
της οποίας ζητείται η ενίσχυση·

ε)

η αίτηση ενίσχυσης αφορά σε ποσό 50 ευρώ τουλάχιστον.

Άρθρο 110θ
Ποσό
1.

Η ενίσχυση για τους ελαιώνες χορηγείται ανά ελαιοκοµικό εκτάριο ΣΓΠ. Το

ελαιοκοµικό εκτάριο ΣΓΠ αποτελεί τη µονάδα επιφανείας που χρησιµοποιείται σε κοινή
µέθοδο η οποία θα καθοριστεί µε τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2, βάσει των
δεδοµένων του συστήµατος γεωγραφικών πληροφοριών ελαιοκοµίας που αναφέρεται στο
άρθρο 20 παράγραφος 2.
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2.

Εντός του ορίου των ανωτάτων ποσών που καθορίζονται στην παράγραφο 3 και µετά

από αφαίρεση του ποσού που παρακρατείται σύµφωνα µε την παράγραφο 4, τα κράτη µέλη
καθορίζουν ενίσχυση ανά ελαιοκοµικό εκτάριο ΣΓΠ για πέντε το πολύ κατηγορίες εκτάσεων
ελαιώνων.
Οι κατηγορίες αυτές καθορίζονται σύµφωνα µε ένα κοινό πλαίσιο περιβαλλοντικών και
κοινωνικών κριτηρίων, τα οποία αναφέρονται µεταξύ άλλων στο τοπίο και στις κοινωνικές
παραδόσεις, και τα οποία θα θεσπιστούν σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 144
παράγραφος 2. Εν προκειµένω, αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση των ελαιώνων
στις περιθωριακές ζώνες.
3.

Σε περίπτωση εφαρµογής του συντελεστή 0,4, ο οποίος προκύπτει από την εφαρµογή

του συντελεστή 0,6 που ορίζεται στο Παράρτηµα VII (Η), το ανώτατο ποσό ενίσχυσης που
αναφέρεται στην παράγραφο 2 είναι το εξής :
εκατ. ευρώ
Γαλλία

2,11

Ελλάδα

208,14

Ιταλία

272,05

Κύπρος

2,93

Μάλτα

0,07

Ισπανία

412,45

Πορτογαλία

22,66

Σλοβενία

0,17
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Τα κράτη µέλη κατανέµουν το ανώτατο ποσό τους µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών
σύµφωνα µε αντικειµενικά κριτήρια και χωρίς διακρίσεις. Για κάθε κατηγορία, το επίπεδο της
ενίσχυσης ανά ελαιοκοµικό εκτάριο ΣΓΠ µπορεί να ισούται µε, αλλά όχι να υπερβαίνει το
ύψος του κόστους διατήρησης του ελαιώνα, εξαιρουµένου του κόστους συγκοµιδής.
Εάν τα κράτη µέλη αποφασίσουν µείωση του συντελεστή 0,4, το µέγιστο ποσό της ενίσχυσης
που αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα, καθώς και στα Παραρτήµατα VIII και VIIΙα
αναπροσαρµόζεται µε τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2.
Τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης που ορίζονται για την Κύπρο και τη Μάλτα είναι προσωρινά,
µπορούν δε να επανεξετασθούν το 2005 µετά την εισαγωγή του συστήµατος γεωγραφικών
πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2, µε τη διαδικασία του άρθρου 144
παράγραφος 2, ώστε να προσαρµοσθεί κατ’ αναλογία το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης της
Κύπρου και της Μάλτας.
4.

Τα κράτη µέλη µπορούν να παρακρατούν µέχρι 10% των ποσών της παραγράφου 3

ώστε να εξασφαλίζουν την κοινοτική χρηµατοδότηση των προγραµµάτων εργασίας που
καταρτίζουν οι εγκεκριµένες οργανώσεις φορέων, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. …/… * του .................... [σχετικά µε την κοινή οργάνωση της αγοράς ελαιόλαδου
και επιτραπέζιων ελιών]*.
Ωστόσο, εάν ένα κράτος µέλος αποφασίσει να εφαρµόσει συντελεστή ανώτερο του 0,6%,
κατά τα οριζόµενα στο Παράρτηµα VII (H), µπορεί να παρακρατεί το πολύ 10% της
συνιστώσας «ελαιόλαδο» του εθνικού ανώτατου ορίου που αναφέρεται στο άρθρο 41 για να
εξασφαλίζει κοινοτική χρηµατοδότηση των προγραµµάτων εργασίας που αναφέρονται στο
πρώτο εδάφιο. Το ανώτατο αυτό ποσό καθορίζεται µε τη διαδικασία του άρθρου 144
παράγραφος 2.
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Κεφάλαιο 10γ
Eνίσχυση καπνού
Άρθρο 110ι
Πεδίο εφαρµογής
Για τις περιόδους συγκοµιδής 2006, 2007, 2008 και 2009, µπορεί να χορηγείται ενίσχυση
στους γεωργούς-παραγωγούς ακατέργαστου καπνού που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 2401, υπό
τους οριζόµενους στο παρόν κεφάλαιο όρους.
Άρθρο 110ια
Επιλεξιµότητα
Η ενίσχυση χορηγείται σε γεωργούς που έχουν λάβει πριµοδότηση για τον καπνό δυνάµει του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 κατά τα ηµερολογιακά έτη 200. 2001 και 2002 και σε
γεωργούς που απέκτησαν ποσοστώσεις παραγωγής καπνού στην περίοδο 1 Ιανουαρίου 2001 31 ∆εκεµβρίου 2005. Η καταβολή της ενίσχυσης εξαρτάται από την τήρηση των εξής
προϋποθέσεων :
α)

ο καπνός πρέπει να προέρχεται από µία από ζώνη παραγωγής που αναφέρεται στο
παράρτηµα II του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2848/98 ** της Επιτροπής·

β)

έχουν τηρηθεί οι ποιοτικές απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2848/98·

γ)

ο καπνός σε φύλλα έχει παραδοθεί από τον παραγωγό στην επιχείρηση πρώτης
επεξεργασίας βάσει συµφωνίας καλλιέργειας·
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δ)

πραγµατοποιείται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται ίση µεταχείριση µεταξύ
γεωργών ή/και σύµφωνα µε αντικειµενικά κριτήρια, όπως η εγκατάσταση των
καπνοπαραγωγών σε περιοχή του Στόχου 1 ή η παραγωγή ποικιλιών κάποιας
ποιότητας.

Άρθρο 110ιβ
Ποσά
1.

Στην περίπτωση της εφαρµογής συντελεστή 0,6, ο οποίος προκύπτει από την εφαρµογή

του συντελεστή 0,4 που ορίζεται στο παράρτηµα VII(I), το ανώτατο ποσό της συνολικής
ενίσχυσης, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται τα ποσά προς µεταφορά στο Κοινοτικό Ταµείο
Καπνού που αναφέρεται στο άρθρο 110ιγ, είναι το εξής :
2006 - 2009
εκατ. ευρώ
Βέλγιο

2,374

Γερµανία

21,287

Ελλάδα

227,331

Ισπανία

70,599

Γαλλία

48,217

Ιταλία

200,821

Αυστρία

0,606

Πορτογαλία

10,161
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Σε περίπτωση που τα κράτη µέλη αποφασίσουν µείωση του συντελεστή 0,6, το ανώτατο ποσό
ενίσχυσης που αναγράφεται στον πίνακα ανωτέρω καθώς και στο παράρτηµα VIII
προσαρµόζεται αναλόγως µε τη διαδικασία περί της οποίας το άρθρο 144 παράγραφος 2.
Άρθρο 110ιγ
Μεταφορά στο Κοινοτικό Ταµείο Καπνού
Ποσό ίσο προς το 4 % για το ηµερολογιακό έτος 2006 και 5 % για το ηµερολογιακό έτος
2007, της χορηγούµενης σύµφωνα µε το παρόν κεφάλαιο ενίσχυσης διατίθεται για τη
χρηµατοδότηση δράσεων ενηµέρωσης στα πλαίσια του Κοινοτικού Ταµείου Καπνού που
προβλέπεται στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2075/92.
Κεφάλαιο 10δ
Στρεµµατικές ενισχύσεις για το λυκίσκο
Άρθρο 110ιδ
Πεδίο εφαρµογής
Χορηγείται ενίσχυση στους γεωργούς που παράγουν λυκίσκο, ο οποίος υπάγεται στον κωδικό
ΣΟ 1210, υπό τους οριζόµενους στο παρόν κεφάλαιο όρους.
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Άρθρο 110ιε
Επιλεξιµότητα
Επιλέξιµες εκτάσεις είναι οι εκτάσεις που :
−

ευρίσκονται στις περιοχές παραγωγής λυκίσκου που δηµοσιεύονται από την Επιτροπή
δυνάµει του άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) του Συµβουλίου αριθ.
1784/77 ***,

−

έχουν φυτευτεί µε λυκίσκο, και

−

στις οποίες γίνεται πράγµατι συγκοµιδή.

_____________________
*
**

Βλέπε σ. ... της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σ. 17· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1983/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 306 της 8.11.2002, σ. 8).
*** ΕΕ L 200 της 8.8.1977, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη
προσχώρησης του 2003.»
21.

Στον τίτλο IVα, άρθρο 143γ παράγραφος 2, µετά την πρώτη φράση του στοιχείου α)
ενσωµατώνεται η ακόλουθη φράση:
«Ωστόσο, για τις άµεσες ενισχύσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο 7 του τίτλου IV του
παρόντος κανονισµού, εφαρµόζονται τα ακόλουθα µέγιστα ποσοστά: 85 % το 2004, 90 % το
2005, 95 % το 2006 και 100 % από το 2007 και µετά.»
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22.

Παρεµβάλλεται ο ακόλουθος τίτλος IVβ :
«ΤΙΤΛΟΣ IVΒ
∆ηµοσιονοµικές µεταφορές
Άρθρο 143δ
∆ηµοσιονοµική µεταφορά για την αναδιάρθρωση των περιοχών βαµβακοπαραγωγής
Από το δηµοσιονοµικό έτος 2007, ποσό 22 εκατοµµ. ευρώ, προερχόµενο από τις µέσες
δαπάνες για το βαµβάκι που σηµειώθηκαν κατά τα έτη 2000, 2001 και 2002, διατίθεται, ανά
ηµερολογιακό έτος, ως πρόσθετη κοινοτική στήριξη για µέτρα υπέρ των περιοχών
βαµβακοπαραγωγής, βάσει του προγραµµατισµού αγροτικής ανάπτυξης που χρηµατοδοτείται
από το ΕΓΤΠΕ, τµήµα Εγγυήσεων, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999.
Άρθρο 143ε
∆ηµοσιονοµική µεταφορά για την αναδιάρθρωση στις ζώνες καπνοπαραγωγής
Από το 2010, ποσό 484 εκατοµµυρίων ευρώ το οποίο αντιπροσωπεύει το 50% του τριετούς
µέσου όρου του συνολικού ποσού της ενίσχυσης κατά τα έτη 2000, 2001 και 2002 διατίθεται
ως πρόσθετη κοινοτική στήριξη, για την εφαρµογή µέτρων υπέρ των ζωνών
καπνοπαραγωγής, στο πλαίσιο του προγραµµατισµού αγροτικής ανάπτυξης που
χρηµατοδοτείται βάσει του ΕΓΤΠΕ, τµήµα Εγγυήσεων, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1257/1999, για τα κράτη µέλη στα οποία οι καπνοπαραγωγοί έλαβαν ενίσχυση
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2075/92 κατά τα έτη 2000, 2001 και 2002.
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23.

Στο άρθρο 145, προστίθενται τα παρακάτω σηµεία :
«ιη) για το βαµβάκι, λεπτοµερείς κανόνες σχετικά :
−

µε τον υπολογισµό της µείωσης της ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο 110γ
παράγραφος 3,

−

τις εγκεκριµένες διεπαγγελµατικές οργανώσεις, και ιδίως τη χρηµατοδότησή τους
και ένα σύστηµα ελέγχου και κυρώσεων·

ιθ)

για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, λεπτοµερείς κανόνες υπολογισµού και/ή
προσαρµογής των δικαιωµάτων ενίσχυσης, προς ενσωµάτωση στο καθεστώς της
ενίσχυσης στην παραγωγή βάµβακος, ελαιολάδου, καπνού και λυκίσκου.

24.

Μετά το άρθρο 151, προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα:
«Άρθρο 151α
Τροποποιήσεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 546/2002
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 546/2002 τροποποιείται ως εξής:
1.

Στα άρθρα 1 και 2 και στο παράρτηµα Ι, η φράση «συγκοµιδές 2002, 2003 και 2004»
αντικαθίσταται από τη φράση «συγκοµιδές 2002, 2003, 2004 και 2005».
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2.

Ο τίτλος του δεύτερου πίνακα του Παραρτήµατος ΙΙ αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:
«Κατώφλια εγγύησης για τις συγκοµιδές 2003, 2004 και 2005».

Άρθρο 151β
Τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2075/92
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 13, προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:
«25.

3 % επί της πριµοδότησης για τη συγκοµιδή 2005».»

Στο άρθρο 152, προστίθενται τα ακόλουθα σηµεία:
«δ)

τίτλοι Ι και ΙΙ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92. Ωστόσο, οι τίτλοι αυτοί
εξακολουθούν να εφαρµόζονται στις αιτήσεις άµεσων ενισχύσεων που αφορούν τη
συγκοµιδή του έτους 2005·

ε)

άρθρα 12 και 13 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1696/71 του Συµβουλίου *. Ωστόσο, τα
άρθρα αυτά εξακολουθούν να εφαρµόζονται στις αιτήσεις άµεσων ενισχύσεων που
αφορούν τη συγκοµιδή του έτους 2004 και 2005 αν ένα κράτος µέλος αποφασίσει να
εφαρµόσει το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης µετά τη µεταβατική περίοδο για τον
λυκίσκο, που αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 71παράγραφος 1 του παρόντος
κανονισµού.
_________________
*

ΕΕ L 175 της 4.8.1971, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2320/2003 (ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 18).»
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26.

Στο άρθρο 153, παρεµβάλλονται οι εξής παράγραφοι :
«4α. Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1051/2001 του Συµβουλίου * καταργείται. Ωστόσο,
εξακολουθεί να εφαρµόζεται όσον αφορά το έτος εµπορίας 2004/05.
4β.

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1098/98 καταργείται. Ωστόσο, εξακολουθεί να εφαρµόζεται

µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2005 αν ένα κράτος µέλος αποφασίσει να εφαρµόσει το καθεστώς
ενιαίας ενίσχυσης µετά τη µεταβατική περίοδο για τον λυκίσκο, που αναφέρεται στο τρίτο
εδάφιο του άρθρου 71 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισµού.
________________
*
27.

ΕΕ L 148 της 1.6.2001, σ. 3.»

Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο :
«Άρθρο 155α
Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2009, η Επιτροπή διαβιβάζει στο Συµβούλιο, έκθεση για την
εφαρµογή του παρόντος κανονισµού όσον αφορά το βαµβάκι, το ελαιόλαδο, τις επιτραπέζιες
ελιές και τους ελαιώνες, τον καπνό και το λυκίσκο, συνοδευόµενη, εφόσον απαιτείται, από
κατάλληλες προτάσεις.»
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28.

Στο άρθρο 156 παράγραφος 2, προστίθενται τα ακόλουθα σηµεία :
«ζ)

Ο τίτλος IV, κεφάλαιο 10α, ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2005 για το βαµβάκι που έχει
σπαρεί µετά την ηµεροµηνία αυτή.

η)
29.

Ο τίτλος IV, κεφάλαιο 10β, ισχύει από την περίοδο εµπορίας 2004/05.

Τα παραρτήµατα τροποποιούνται σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
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Άρθρο 2
1.

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Μαΐου 2004.

2.

Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2006, εκτός από τις ακόλουθες

διατάξεις:
α)

Το άρθρο 1 παράγραφοι 9, 18, 19, 21, 24 και 29 όσον αφορά τα παραρτήµατα VIII και VIIΙα
που εφαρµόζονται από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού·

β)

το άρθρο 1 παράγραφος 1 όσον αφορά την εισαγωγή του λυκίσκου, παράγραφοι 8, 11 όσον
αφορά τον λυκίσκο, 12, 13, 14, 15, 16, 17, όσον αφορά τον λυκίσκο, 20 όσον αφορά το
κεφάλαιο 10δ, 25 όσον αφορά το στοιχείο ε), 26 όσον αφορά την παράγραφο 4β), 29 όσον
αφορά τα παραρτήµατα Ι, VI και VII για τα µέρη που αφορούν το λυκίσκο, που
εφαρµόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2005.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Λουξεµβούργο, 29 Απριλίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. McDOWELL
________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Τα παραρτήµατα τροποποιούνται ως εξής :
1)

Το παράρτηµα I αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Κατάλογος των καθεστώτων στήριξης που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 1

Τοµέας
Ενιαία ενίσχυση
Ενιαία στρεµµατική
ενίσχυση

Νοµική βάση
Τίτλος III του παρόντος κανονισµού
Τίτλος IVα, άρθρο 143β του παρόντος
κανονισµού

Παρατηρήσεις
Αποσυνδεδεµένη ενίσχυση (βλ. παράρτηµα VI) (*)
Αποσυνδεδεµένη ενίσχυση που αντικαθιστά όλες τις
άµεσες ενισχύσεις του παρόντος παραρτήµατος

Σκληρό σιτάρι

Τίτλος IV, κεφάλαιο 1 του παρόντος
κανονισµού
Τίτλος IV, κεφάλαιο 2 του παρόντος
κανονισµού
Τίτλος IV, κεφάλαιο 3 του παρόντος
κανονισµού
Τίτλος IV, κεφάλαιο 4 του παρόντος
κανονισµού
Τίτλος IV, κεφάλαιο 5 του παρόντος
κανονισµού
Τίτλος IV, κεφάλαιο 6 του παρόντος
κανονισµού
Τίτλος IV, κεφάλαιο 7 του παρόντος
κανονισµού
Τίτλος IV, κεφάλαιο 8 του παρόντος
κανονισµού (**)(*****)

Στρεµµατική ενίσχυση (πριµοδότηση ποιότητας)

Τίτλος IV, κεφάλαιο 9 του παρόντος
κανονισµού (**)(*****)
Τίτλος IV, κεφάλαιο 10 του παρόντος
κανονισµού (***)(*****)

Ενίσχυση στην παραγωγή

Πρωτεϊνούχοι σπόροι
Ρύζι
Καρποί µε κέλυφος
Ενεργειακές
καλλιέργειες
Γεώµηλα αµυλοποιίας
Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα
Αροτραίες καλλιέργειες
στη Φινλανδία και σε
ορισµένες περιφέρειες
της Σουηδίας
Σπόροι
Αροτραίες καλλιέργειες

Αιγοπρόβατα

Τίτλος IV, κεφάλαιο 11 του παρόντος
κανονισµού (***)(*****)

Στρεµµατική ενίσχυση
Στρεµµατική ενίσχυση
Στρεµµατική ενίσχυση
Στρεµµατική ενίσχυση
Ενίσχυση στην παραγωγή
Πριµοδότηση γαλακτοπαραγωγής και πρόσθετη
ενίσχυση
Ειδική περιφερειακή ενίσχυση για αροτραίες
καλλιέργειες

Στρεµµατική ενίσχυση, συµπεριλαµβανοµένων
ενισχύσεων για παύση καλλιέργειας, ενσίρωση,
συµπληρωµατικών ποσών (**), καθώς και του
συµπληρώµατος και της ειδικής ενίσχυσης για το
σκληρό σιτάρι
Πριµοδότηση για προβατίνες και αίγες,
συµπληρωµατική πριµοδότηση και ορισµένες
πρόσθετες ενισχύσεις
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Τοµέας
Βόειο κρέας

Νοµική βάση
Τίτλος IV, κεφάλαιο 12 του παρόντος
κανονισµού (*****)

Όσπρια

Τίτλος IV, κεφάλαιο 13 του παρόντος
κανονισµού (*****)
Άρθρο 69 του παρόντος
κανονισµού (****)

Συγκεκριµένοι τύποι
γεωργικών
εκµεταλλεύσεων και
παραγωγή ποιότητας
Αποξηραµένες
χορτονοµές
Καθεστώς µικρών
εκµεταλλεύσεων
Ελαιόλαδο
Μεταξοσκώληκες
Μπανάνες
Σταφίδες
Καπνός
Λυκίσκος
POSEIDOM

Άρθρο 71 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο
του παρόντος κανονισµού (*****)
Άρθρο 2α,
κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1259/1999
Τίτλος IV, κεφάλαιο 10β του παρόντος
κανονισµού
Άρθρο, 1
κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 845/72
Άρθρο 12,
κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 404/93
Άρθρο 7 παράγραφος 1.
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2201/96
Τίτλος IV, κεφάλαιο 10γ του παρόντος
κανονισµού
Τίτλος IV, κεφάλαιο 10δ του παρόντος
κανονισµού (***)(*****)
Άρθρα 9 (**)(*****), 12 παράγραφος 2
και 16
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1452/2001

Παρατηρήσεις
Ειδική πριµοδότηση (***), πριµοδότηση λόγω
σφαγής εκτός εποχής, πριµοδότηση για
θηλάζουσες αγελάδες (συµπεριλαµβανοµένης
αυτής που καταβάλλεται για δαµαλίδες και
συµπεριλαµβανοµένης της πρόσθετης
πριµοδότησης για θηλάζουσες αγελάδες όταν
συγχρηµατοδοτείται) (***), πριµοδότηση
σφαγής (***), ενίσχυση εκτατικοποίησης,
πρόσθετες ενισχύσεις
Στρεµµατική ενίσχυση

Μεταβατική στρεµµατική ενίσχυση για γεωργούς
που λαµβάνουν λιγότερο από 1 250 ευρώ
Στρεµµατική ενίσχυση
Ενίσχυση για ενθάρρυνση της εκτροφής
Ενίσχυση στην παραγωγή
Στρεµµατική ενίσχυση
Ενίσχυση στην παραγωγή
Στρεµµατική ενίσχυση
Τοµείς : βόειο κρέας, ζάχαρη, πράσινη βανίλια
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Τοµέας
POSEIMA

POSEICAN
Νησιά Αιγαίου
Βαµβάκι

(*)

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

Νοµική βάση
Άρθρα 13 (**)(*****), 16, 17 και 28
παράγραφος 1, 21, 22 παράγραφοι 2
έως 4 (**)(*****) και 7, 27, 29 και 30
παράγραφοι 1, 2 και 4 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1453/2001
Άρθρα 5 (**)(*****), 9 και 14
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1454/2001
Άρθρα 6 (**)(*****), 8, 11 και 12
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93
Τίτλος IV, κεφάλαιο 10α του παρόντος
κανονισµού

Παρατηρήσεις
Τοµείς : βόειο κρέας, γάλα, γεώµηλα, ζάχαρη,
ψάθα, ανανάς, καπνός, πατατόσπορος, κιχώριο
και τσάι.
Τοµείς : βόειο κρέας, αιγοπρόβατα· πατάτες
Τοµείς : βόειο κρέας, πατάτες, ελιές, µέλι
Στρεµµατική ενίσχυση

Από την 1η Ιανουαρίου 2005 ή αργότερα σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 71. Για
το 2004, ή αργότερα σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 71, οι άµεσες ενισχύσεις που
απαριθµούνται στο παράρτηµα VI περιλαµβάνονται στο παράρτηµα I πλην των
αποξηραµένων χορτονοµών και του βαµβακιού.
Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 70.
Σε περίπτωση εφαρµογής των άρθρων 66, 67, 68 ή 68α.
Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 69.
Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 71.»
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2.

Το παράρτηµα II αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Εθνικά ανώτατα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2
εκατ. ευρώ

Κράτος Μέλος

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Βέλγιο

4,7

6,2

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

∆ανία

7,7

10,3

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

Γερµανία

40,4

54,6

68,3

68,3

68,3

68,3

68,3

68,3

Ελλάδα

45,4

60,6

75,7

75,7

75,7

75,7

75,7

75,7

Ισπανία

56,9

76,5

95,5

95,5

95,5

95,5

95,5

95,5

Γαλλία

51,4

68,7

85,9

85,9

85,9

85,9

85,9

85,9

Ιρλανδία

15,3

20,4

25,5

25,5

25,5

25,5

25,5

25,5

Ιταλία

62,3

83,7

104,6

104,6

104,6

104,6

104,6

104,6

Λουξεµβούργο

0,2

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Κάτω Χώρες

6,8

9,2

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

Αυστρία

12,4

17,1

21,3

21,3

21,3

21,3

21,3

21,3

Πορτογαλία

10,8

14,6

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

Φινλανδία

8,0

10,8

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

Σουηδία

6,6

8,8

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

Ηνωµένο Βασίλειο

17,7

23,6

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5

»,
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2α)

Το Παράρτηµα IV τροποποιείται ως εξής:
Οι δύο τελευταίες περιπτώσεις της δεύτερης στήλης αντικαθίστανται από τα εξής:
«-

∆ιατήρηση χαρακτηριστικών του τοπίου, συµπεριλαµβανοµένης, ανάλογα µε την
περίπτωση, της απαγόρευσης της εκρίζωσης ελαιοδένδρων

3)

-

αποφυγή της επέκτασης ανεπιθύµητης βλάστησης στη γεωργική γη

-

διατήρηση των ελαιώνων σε καλή καλλιεργητική κατάσταση.»

Το παράρτηµα V αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Συµβατά καθεστώτα στήριξης που αναφέρονται στο άρθρο 26

Τοµέας
Σταφίδες
Γεωργοπεριβαλλοντικά
µέτρα
∆ασοκοµία
Μειονεκτικές περιοχές και
περιοχές µε
περιβαλλοντικούς
περιορισµούς
Αποξηραµένες χορτονοµές
Εσπεριδοειδή προς
µεταποίηση
Τοµάτες προς µεταποίηση
Οίνος

Νοµική βάση
Άρθρο 7, παράγραφος 1
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2201/96
Τίτλος II, κεφάλαιο VI (άρθρα 22 έως 24) και
άρθρο 55 παράγραφος 3
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1257/1999
Άρθρο 31 και άρθρο 55 παράγραφος 3
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1257/1999
Τίτλος II, κεφάλαιο V (άρθρα 13 έως 21) και
άρθρο 55 παράγραφος 3
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1257/1999

Παρατηρήσεις
Στρεµµατική ενίσχυση

Άρθρα 10 και 11
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 603/95
Άρθρο 1
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2202/96
Άρθρο 2
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2201/96
Άρθρα 11 έως 15
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1493/1999

Ενίσχυση στην παραγωγή

Στρεµµατική ενίσχυση
Στρεµµατική ενίσχυση
Στρεµµατική ενίσχυση

Ενίσχυση στην παραγωγή
Ενίσχυση στην παραγωγή
Ενίσχυση αναδιάρθρωσης

»,
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4)

Το παράρτηµα VI συµπληρώνεται από το ακόλουθο κείµενο :
«Βαµβάκι

Παράγραφος 3 του πρωτοκόλλου αριθ. 4 για το
βαµβάκι που προσαρτάται στην πράξη προσχώρησης
της Ελλάδας
Άρθρο 5
Κανονισµός 136/66/ΕΟΚ
Άρθρο 3
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92
Άρθρο 12 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1696/71
Άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1098/98

Ελαιόλαδο
Καπνός
Λυκίσκος

5)

Στήριξη παρεχόµενη µέσω της
ενίσχυσης για το σύσπορο
βαµβάκι
Ενίσχυση στην παραγωγή
Ενίσχυση στην παραγωγή
Στρεµµατική ενίσχυση
Ενίσχυση προσωρινής παύσης
της καλλιέργειας»

Το παράρτηµα VII συµπληρώνεται από το ακόλουθο κείµενο :
«Ζ.

Βαµβάκι
Όταν ένας γεωργός δηλώνει εκτάσεις που έχουν σπαρεί µε βαµβάκι, τα κράτη µέλη
υπολογίζουν το ποσό που πρέπει να συµπεριληφθεί στο ποσό αναφοράς,
πολλαπλασιάζοντας τον αριθµό των εκταρίων, στρογγυλοποιηµένο στο δεύτερο
δεκαδικό ψηφίο, στα οποία παρήχθη βαµβάκι για το οποίο χορηγήθηκε ενίσχυση κάθε
έτος της περιόδου αναφοράς βάσει της παραγράφου 3 του πρωτοκόλλου αριθ. 4 σχετικά
µε το βαµβάκι, επί το εξής ποσό ανά εκτάριο :
−

966 ευρώ για την Ελλάδα,

−

1 509 ευρώ για την Ισπανία,

−

1 202 ευρώ για την Πορτογαλία.
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H.

Ελαιόλαδο
Όταν ένας γεωργός έχει εισπράξει ενίσχυση στην παραγωγή ελαιολάδου, το ποσό
υπολογίζεται µε πολλαπλασιασµό του αριθµού των τόνων για τους οποίους χορηγήθηκε
η ενίσχυση αυτή κατά την περίοδο αναφοράς (δηλαδή αντίστοιχα, για κάθε µια από τις
περιόδους εµπορίας 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 και 2002/2003) επί το
αντίστοιχο µοναδιαίο ποσό ενίσχυσης, εκφραζόµενο σε ευρώ/τόνο, όπως αυτό
καθορίζεται στους κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 1415/2001**, (ΕΚ) αριθ. 1271/2002 ***,
(ΕΚ) αριθ. 1221/2003 **** και (ΕΚ) αριθ. 1794/2003 ***** της Επιτροπής, και µε
πολλαπλασιασµό του γινοµένου επί συντελεστή 0.6. Ωστόσο, τα κράτη µέλη µπορούν
να αποφασίσουν, µέχρι την 1η Αυγούστου 2005 το αργότερο, να αυξήσουν το
συντελεστή αυτόν. Ο συντελεστής αυτός δεν εφαρµόζεται σε γεωργούς των οποίων ο
µέσος αριθµός ελαιοκοµικών εκταρίων ΣΓΠ κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς,
εξαιρουµένου του αριθµού των ελαιοκοµικών εκταρίων ΣΓΠ που αντιστοιχεί σε
πρόσθετα ελαιόδεντρα που έχουν φυτευτεί πέραν τυχόν εγκεκριµένου καθεστώτος
φύτευσης µετά την 1η Μαΐου 1998, είναι κάτω του 0,3. Ο αριθµός των ελαιοκοµικών
εκταρίων ΣΓΠ υπολογίζεται βάσει κοινής µεθόδου που θα θεσπιστεί µε τη διαδικασία
του άρθρου 144 παράγραφος 2 και µε βάση δεδοµένα του συστήµατος γεωγραφικών
πληροφοριών ελαιοκοµίας.
Εφόσον οι ενισχύσεις που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
επηρεάστηκαν από εφαρµογή των µέτρων που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1638/98*****, ο υπολογισµός που αναφέρεται στην τρίτη
υποπαράγραφο προσαρµόζεται ως εξής:
−

στην περίπτωση που τα µέτρα εφαρµόστηκαν µόνο σε µία περίοδο εµπορίας, ο
αριθµός των τόνων που λαµβάνεται υπόψη για τη σχετική περίοδο θα είναι ίσος
προς τον αριθµό των τόνων για τον οποίο θα είχε χορηγηθεί ενίσχυση αν δεν
είχαν εφαρµοσθεί τα µέτρα·
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−

στην περίπτωση που τα µέτρα εφαρµόστηκαν σε δύο διαδοχικές περιόδους
εµπορίας, ο αριθµός των τόνων που λαµβάνεται υπόψη για την πρώτη σχετική
περίοδο καθορίζεται σύµφωνα µε την πρώτη περίπτωση, και ο αριθµός των τόνων
που λαµβάνεται υπόψη για την επόµενη περίοδο είναι ίσος προς τον αριθµό των
τόνων για τον οποίο χορηγήθηκε ενίσχυση για την τελευταία περίοδο εµπορίας
πριν από την περίοδο αναφοράς η οποία δεν επηρεάστηκε από εφαρµογή των εν
λόγω µέτρων.

Τα κράτη µέλη υπολογίζουν τον αριθµό των εκταρίων που λαµβάνονται υπόψη στον
υπολογισµό της ενιαίας ενίσχυσης ως τον αριθµό ελαιοκοµικών εκταρίων ΣΓΠ που
λαµβάνονται µε την εφαρµογή κοινής µεθόδου που θα θεσπιστεί µε τη διαδικασία του
άρθρου 144 παράγραφος 2 και µε βάση δεδοµένα από το σύστηµα γεωγραφικών
πληροφοριών ελαιοκοµίας, εξαιρουµένου του αριθµού ελαιοκοµικών εκταρίων ΣΓΠ
των πρόσθετων ελαιοδέντρων που φυτεύτηκαν πέραν τυχόν εγκεκριµένου
προγράµµατος φύτευσης µετά την 1η Μαΐου 1998, µε εξαίρεση την Κύπρο και τη
Μάλτα, για τις οποίες θα ισχύει η 31η ∆εκεµβρίου 2001.
Θ.

Ακατέργαστος καπνός
Όταν ένας γεωργός έχει εισπράξει πριµοδότηση καπνού, το ποσό που πρέπει να
περιληφθεί στο ποσό αναφοράς υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον τριετή µέσο όρο
χιλιόγραµµων για τον οποίο χορηγήθηκε ενίσχυση επί το σταθµισµένο τριετή µέσο όρο
του ποσού ενίσχυσης που χορηγήθηκε ανά χιλιόγραµµο, λαµβάνοντας υπόψη τη
συνολική ποσότητα ακατέργαστου καπνού όλων των οµάδων ποικιλιών και
πολλαπλασιάζοντας επί συντελεστή 0,4. Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν να
αυξήσουν το συντελεστή αυτόν.
Από το 2010 ο συντελεστής είναι 0.5.

30.4.2004
EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
L 161/ 93
_______________________________________________________________________________

Ο αριθµός των εκταρίων που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της ενιαίας
ενίσχυσης αντιστοιχεί προς την έκταση που αναφέρεται στις καταχωρηµένες συµβάσεις
καλλιέργειας, για την οποία έχει χορηγηθεί η πριµοδότηση, αντίστοιχα, κάθε έτος της
περιόδου αναφοράς, και εντός των ορίων µιας βασικής έκτασης που θα καθορίσει η
Επιτροπή µε βάση τη συνολική έκταση όπως αυτή της έχει κοινοποιηθεί σύµφωνα µε το
παράρτηµα I, 1.3, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2636/1999 της Επιτροπής ******.
Εφόσον οι ενισχύσεις που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
επηρεάστηκαν από εφαρµογή των µέτρων που καθορίζονται στο άρθρο 50 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2848/98, ο υπολογισµός που αναφέρεται στην τρίτη
παράγραφο προσαρµόζεται ως εξής:
−

στην περίπτωση που η πριµοδότηση µειώθηκε εν µέρει ή συνολικά, τα ποσά
πληρωµών που λαµβάνονται υπόψη για τη σχετική περίοδο θα είναι ίσα προς τα
ποσά που θα είχαν χορηγηθεί αν δεν είχε εφαρµοσθεί η µείωση·

−

στην περίπτωση που η ποσόστωση παραγωγής µειώθηκε εν µέρει ή συνολικά, τα
καταβαλλόµενα ποσά που λαµβάνονται υπόψη για τη σχετική περίοδο θα είναι
ίσα προς τα ποσά πριµοδότησης που θα είχαν χορηγηθεί κατά την προηγούµενη
περίοδο, χωρίς τη µείωση της πριµοδότησης, υπό τον όρο ότι η ζώνη παραγωγής
που οριζόταν στην τελευταία σύµβαση καλλιέργειας δεν χρησιµοποιήθηκε για
καλλιέργεια επιλέξιµη δυνάµει οποιουδήποτε άλλου καθεστώτος άµεσης στήριξης
κατά τη σχετική περίοδο.
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Ι.

Λυκίσκος
Όταν ένας ο γεωργός έχει εισπράξει στρεµµατική ενίσχυση λυκίσκου ή ενίσχυση
προσωρινής παύσης της καλλιέργειας, τα κράτη µέλη υπολογίζουν τα ποσά που θα
συµπεριληφθούν στο ποσό αναφοράς πολλαπλασιάζοντας τον αριθµό των εκταρίων,
στρογγυλοποιηµένο στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, για τα οποία χορηγήθηκε η ενίσχυση,
αντίστοιχα, σε κάθε έτος της περιόδου αναφοράς, επί ποσό 480 ευρώ ανά εκτάριο.
_________________
*
ΕΕ L 291, 19.11.1979, σ. 174.
**
ΕΕ L 191, 13.7.2001, σ. 10.
***
ΕΕ L 184, 13.7.2002, σ. 5.
****
ΕΕ L 170, 9.7.2003, σ. 8.
*****
ΕΕ L 262, 14.10.2003, σ. 11.
******
ΕΕ L 210, 28.7.1988, σ. 32.
******* ΕΕ L 323, 15.12.1999, σ. 4.»
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6)

Το παράρτηµα VIII αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
Εθνικά ανώτατα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 41
εκατοµµ. ευρώ
Κράτος µέλος

2005

2006

2007, 2008
και 2009

2010 και
επόµενα έτη

Βέλγιο

411

413

530

530

∆ανία

838

838

996

996

4 489

4 503

5 492

5 496

Ελλάδα

837

1 700

1 722

1 760

Ισπανία

3 244

4 031

4 229

4 241

Γαλλία

7 199

7 231

8 091

8 099

Ιρλανδία

1 136

1 136

1 322

1 322

Ιταλία

2 539

3 112

3 464

3 497

27

27

37

37

Κάτω Χώρες

386

386

779

779

Αυστρία

613

614

712

712

Πορτογαλία

452

493

559

561

Φινλανδία

467

467

552

552

Σουηδία

612

612

729

729

3 351

3 351

Γερµανία

Λουξεµβούργο

Ηνωµένο Βασίλειο

3 869

3 869

»,
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7)

Το παράρτηµα VΙΙΙΑ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙΑ
Εθνικά ανώτατα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 71γ

Τα ανώτατα όρια υπολογίσθηκαν µε βάση το χρονοδιάγραµµα αυξήσεων που ορίζει το άρθρο 143α
και, συνεπώς, δεν χρειάζεται να µειωθούν.
(εκατοµµ. ευρώ)
Ηµερ.
έτος
2005

Τσεχική
∆ηµοκρατία
228,8

2006

Εσθονία

Κύπρος

Λετονία

Λιθουανία

Ουγγαρία

Μάλτα

Πολωνία

Σλοβενία

Σλοβακία

23,4

8,9

33,9

92,0

350,8

0,67

724,6

35,8

97,7

266,7

27,3

12,5

39,6

107,3

420,2

0,83

881,7

41,9

115,4

2007

343,6

40,4

16,3

55,6

146,9

508,3

1,64

1 140,8

56,1

146,6

2008

429,2

50,5

20,4

69,5

183,6

634,9

2,05

1 425,9

70,1

183,2

2009

514,9

60,5

24,5

83,4

220,3

761,6

2,46

1 711,0

84,1

219,7

2010

600,5

70,6

28,6

97,3

257,0

888,2

2,87

1 996,1

98,1

256,2

2011

686,2

80,7

32,7

111,2

293,7

1014,9

3,28

2 281,1

112,1

292,8

2012

771,8

90,8

36,8

125,1

330,4

1 141,5

3,69

2 566,2

126,1

329,3

857,5

100,9

40,9

139,0

367,1

1 268,2

4,10

2 851,3

140,2

365,9

Επόµενα
έτη

».
=====================
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Αριθ. 865/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Της 29.4.2004
σχετικά µε την κοινή οργάνωση της αγοράς ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών
και την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 827/68
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως τα άρθρα 36 και 37 παράγραφος
2 τρίτο εδάφιο,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 1,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,
Αφού ζήτησε τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,

1
2

Γνώµη που εδόθη στις 10 Μαρτίου 2004 (δεν έχει δηµοσιευθεί ακόµη στην Επίσηµη
Εφηµερίδα).
Γνώµη που εδόθη στις 25 Φεβρουαρίου 2004 (δεν έχει δηµοσιευθεί ακόµη στην Επίσηµη
Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :
(1)

Η κοινή γεωργική πολιτική αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 33 της
Συνθήκης. Για να σταθεροποιηθούν οι αγορές και να εξασφαλισθεί δίκαιο βιοτικό επίπεδο για
τον γεωργικό πληθυσµό στον τοµέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, είναι
αναγκαίο να προβλεφθεί εισοδηµατική στήριξη των γεωργών που διατηρούν ελαιώνες, να
ληφθούν µέτρα στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς για τη διατήρηση των τιµών και των
όρων εφοδιασµού σε λογικά πλαίσια, και να αναληφθούν δραστηριότητες για την αύξηση της
ζήτησης στην αγορά µέσω της βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων καθώς και του
τρόπου µε τον οποίο παρουσιάζεται η ποιότητα στους καταναλωτές.

(2)

Η εισοδηµατική στήριξη των γεωργών για τη διατήρηση ελαιώνων προβλέπεται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συµβουλίου της 29ης Σεπτεµβρίου 2003 για τη θέσπιση
κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής
πολιτικής και για τη θέσπιση ορισµένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς 1 µέσω του
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης στα αγροκτήµατα καθώς και µε την παροχή ενίσχυσης για τη
διατήρηση ελαιώνων.

1

ΕΕ L 270, 21.10.2003, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. …/2004 (ΕΕ L…).
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(3)

Ως εκ τούτου, ο κανονισµός αριθ. 136/66/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 1966
περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των λιπαρών ουσιών 1 θα πρέπει να
καταργηθεί και να αντικατασταθεί από νέο κανονισµό. Παραλλήλως, θα πρέπει επίσης να
καταργηθούν οι εξής κανονισµοί του Συµβουλίου που αφορούν τον τοµέα του ελαιολάδου :
κανονισµοί (EΟΚ) αριθ. 154/75 2, (EΟΚ) αριθ. 2754/78 3, (EΟΚ) αριθ. 3519/83 4, (EΟΚ)
αριθ. 2261/84 5, (EΟΚ) αριθ. 2262/84 6, (EΟΚ) αριθ. 3067/85 7,

1

ΕΕ 172, 30.9.1966, σ. 3025/66. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1513/2001 (ΕΕ L 201, 26.7.2001, σ. 4).
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 154/75 του Συµβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 1975 περί καταρτίσεως ελαιοκοµικού
κτηµατολογίου στα κράτη µέλη παραγωγής ελαιολάδου (ΕΕ L 19, 24.1.1975, σ. 1). Κανονισµός όπως
τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3788/85 (ΕΕ L 367, 31.12.1985, σ. 1).
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2754/78 του Συµβουλίου της 23ης Νοεµβρίου 1978 περί της παρεµβάσεως στον τοµέα
του ελαιολάδου (ΕΕ L 331, 28.11.1978, σ. 13). Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2203/90 (ΕΕ L 201, 31.7.1990, σ. 5).
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3519/83 του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1983 που προβλέπει ορισµένα µέτρα
για τα ελαιώδη οξέα εκ διυλίσεως που προέρχονται από υποπροϊόντα του ελαιολάδου ή του πυρηνελαίου (ΕΕ L
352, 15.12.1983, σ. 2).
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2261/84 του Συµβουλίου της 17ης Ιουλίου 1984 για τον καθορισµό των γενικών
κανόνων σχετικά µε τη χορήγηση ενίσχυσης στην παραγωγή ελαιολάδου και στις οργανώσεις παραγωγών
ελαιολάδου (ΕΕ L 208, 3.8.1984, σ. 3). Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2366/98 (ΕΕ L 293, 31.10.1998, σ. 50).
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2262/84 του Συµβουλίου της 17ης Ιουλίου 1984 για τη λήψη ειδικών µέτρων στον
τοµέα του ελαιολάδου (ΕΕ L 208, 3.8.1984, σ. 11). Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2292/2001 (ΕΕ L 308, 27.11.2001, σ. 1).
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3067/85 του Συµβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1985 που καθορίζει τα κριτήρια
συγκέντρωσης στην αγορά της Κοινότητας των φυτικών ελαίων που προορίζονται για επισιτιστική βοήθεια (ΕΕ
L 290, 1.11.1985, σ. 96).

2

3

4

5

6

7
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(EΟΚ) αριθ. 1332/92 1, (EΟΚ) αριθ. 2159/92 2, (EΟΚ) αριθ. 3815/92 3, (EΚ) αριθ. 1414/97 4,
(EΚ) αριθ. 1638/98 5 και (EΚ) αριθ. 1873/2002 6.

1

2
3
4

5

6

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1332/92 του Συµβουλίου της 18ης Μαΐου 1992 για τη θέσπιση ειδικών µέτρων στον
τοµέα των επιτραπέζιων ελιών (ΕΕ L 145, 27.5.1992, σ. 1). Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε την τελευταία
φορά από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2826/2000 (ΕΕ L 328, 23.12.2000, σ. 2).
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2159/92 του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 περί χρηµατοδότησης των δαπανών
για την κατάρτιση και ενηµέρωση του ελαιοκοµικού µητρώου (ΕΕ L 217, 31.7.1992, σ. 8).
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3815/92 του Συµβουλίου της 28ης ∆εκεµβρίου 1992 για την εφαρµογή της κοινής
τιµής παρέµβασης του ελαιολάδου στην Ισπανία (ΕΕ L 387, 31.12.1992, σ. 9).
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1414/97 του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1997 για τον καθορισµό, για την περίοδο
εµπορίας 1997/98, των τιµών, των ενισχύσεων και των παρακρατήσεων που εφαρµόζονται στον τοµέα του
ελαιολάδου, καθώς και της µέγιστης εγγυηµένης ποσότητας (ΕΕ L 196, 24.7.1997, σ. 4).
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1638/98 του Συµβουλίου της 20ής Ιουλίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισµού
αριθ. 136/66/ΕΟΚ περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των λιπαρών ουσιών (ΕΕ L 210,
28.7.1998, σ. 32). Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1513/2001 (ΕΕ L 201, 26.7.2001, σ. 4).
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1873/2002 του Συµβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισµό των ορίων της
κοινοτικής χρηµατοδότησης των προγραµµάτων δραστηριοτήτων των εγκεκριµένων οργανώσεων ελαιοκοµικών
φορέων που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1638/98 και για παρέκκλιση από τον κανονισµό αριθ.
136/66/ΕΟΚ (ΕΕ L 284, 22.10.2002, σ. 1).
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(4)

Η περίοδος εµπορίας είναι αναγκαίο να προσαρµοστεί στον κύκλο παραγωγής όλων των
ποικιλιών ελιάς ενώ, για λόγους εναρµόνισης και απλοποίησης, θα πρέπει να ευθυγραµµιστεί
εκ νέου µε την περίοδο εµπορίας άλλων γεωργικών προϊόντων.

(5)

Οι περιγραφές και οι ορισµοί του ελαιολάδου καθώς και η ταξινόµησή του αποτελούν
ουσιαστικό στοιχείο του καθεστώτος της αγοράς, θέτοντας πρότυπα ποιότητας και
παρέχοντας στους καταναλωτές επαρκή πληροφόρηση για το προϊόν.

(6)

Τα χαρακτηριστικά του ελαιολάδου δικαιολογούν το ενδιαφέρον που εκδηλώνουν οι
καταναλωτές παρά την υψηλή τιµή του σε σχέση µε άλλα έλαια και λίπη. Προκειµένου να
αποφευχθούν οι καταχρήσεις όσον αφορά την ποιότητα και την αυθεντικότητα των
προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές καθώς και οι συνακόλουθες σηµαντικές
διαταραχές της αγοράς, θα πρέπει να ληφθούν ειδικά µέτρα για την ανάπτυξη και προστασία
της ποιότητας των ελιών και των ελαιολάδων.

(7)

Τα στοιχεία που αναγράφονται στις ετικέτες θα πρέπει να διασφαλίζονται µε σύγχρονες
µεθόδους ανάλυσης και άλλα µέτρα για τον καθορισµό των χαρακτηριστικών όσον αφορά τις
προδιαγραφές του κάθε ελαιολάδου.

(8)

Λόγω του αντίκτυπου που έχουν οι διακυµάνσεις στο επίπεδο της παραγωγής καθώς και στο
διαθέσιµο εφοδιασµό της παγκόσµιας αγοράς, θα πρέπει να προβλεφθεί η λήψη κατάλληλων
µέτρων για τη σταθεροποίηση της εσωτερικής αγοράς.

(9)

Το καθεστώς ενίσχυσης για συµβάσεις ιδιωτικής αποθεµατοποίησης θεωρείται
αποτελεσµατικό µέσο για τη ρύθµιση του εφοδιασµού µε ελαιόλαδο, λειτουργώντας ως δίχτυ
ασφαλείας σε περιπτώσεις σοβαρής διαταραχής της αγοράς.
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(10) Οι προσπάθειες των φορέων στον τοµέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών για τη
βελτίωση και την παροχή εγγυήσεων όσον αφορά την ποιότητα των εν λόγω προϊόντων
καθώς και για την προσέλκυση των καταναλωτών και τη διατήρηση της ισορροπίας στην
αγορά θα πρέπει να ενθαρρυνθούν και να οργανωθούν µε τη θέσπιση ενός κοινοτικού
καθεστώτος.
(11) Η κοινοτική χρηµατοδότηση, η οποία αντιστοιχεί στο ποσοστό άµεσης ενίσχυσης που
µπορούν να παρακρατούν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 110θ παράγραφος 4 του
κανονισµού (EΚ) αριθ. 1782/2003, είναι αναγκαία προκειµένου οι εγκεκριµένες οργανώσεις
φορέων να ενθαρρύνονται για να καταρτίζουν προγράµµατα εργασίας που αποσκοπούν στη
βελτίωση της ποιότητας παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών. Η κοινοτική
ενίσχυση θα πρέπει να κατανέµεται σύµφωνα µε την προτεραιότητα των δραστηριοτήτων που
αναλαµβάνονται στο πλαίσιο των εν λόγω προγραµµάτων εργασίας.
(12) Για την παρακολούθηση του όγκου του εµπορίου ελαιολάδου µε τρίτες χώρες και,
παράλληλα, για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, θα πρέπει να προβλεφθεί ένα
καθεστώς πιστοποιητικών εισαγωγής µε σύσταση εγγύησης που θα εξασφαλίζει την
πραγµατοποίηση των ενεργειών για τις οποίες ζητούνται τα εν λόγω πιστοποιητικά. Εάν οι
εξελίξεις της αγοράς καταστήσουν αναγκαία τη στενότερη παρακολούθηση των εξαγωγών
ελαιολάδου από την Κοινότητα, η Επιτροπή θα πρέπει να µπορεί να θεσπίζει καθεστώς
πιστοποιητικών εξαγωγής.
(13) Η κοινοτική αγορά ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών περιλαµβάνει ένα καθεστώς
συναλλαγών στα σύνορα της Κοινότητας, το οποίο περιλαµβάνει και εισαγωγικούς δασµούς.
Το καθεστώς συναλλαγών θα πρέπει να βασίζεται στις δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί στο
πλαίσιο διεθνών συµφωνιών.
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(14) Ως επί το πλείστον, οι δασµοί που ισχύουν για τα γεωργικά προϊόντα στο πλαίσιο των
συµφωνιών του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ) περιλαµβάνονται στο κοινό
δασµολόγιο. Εντούτοις, η Επιτροπή θα πρέπει να µπορεί να αναστέλλει εν όλω ή εν µέρει
τους δασµούς αυτούς προκειµένου να εξασφαλίζει τον κατάλληλο εφοδιασµό της εσωτερικής
αγοράς µε ελαιόλαδο.
(15) Στο µέτρο που είναι αναγκαίο για την ορθή λειτουργία της αγοράς, θα πρέπει να προβλεφθεί
η δυνατότητα ρύθµισης της προσφυγής στο καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή
και προς επανεισαγωγή ή απαγόρευσής της, όταν η κατάσταση της αγοράς το απαιτεί.
(16) Το σύστηµα δασµών επιτρέπει την παραίτηση από οποιοδήποτε άλλο µέτρο προστασίας στα
εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας. Ο µηχανισµός της εσωτερικής αγοράς και των δασµών θα
µπορούσε, σε εξαιρετικές περιστάσεις, να αποδειχθεί ατελής. Για να µην αφεθεί, στις
περιπτώσεις αυτές, η κοινοτική αγορά ανυπεράσπιστη έναντι των διαταραχών που ενδέχεται
να προκύψουν, η Κοινότητα θα πρέπει να είναι σε θέση να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα
χωρίς καθυστέρηση. Όλα τα µέτρα αυτά θα πρέπει να συνάδουν µε τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τις συµφωνίες του ΠΟΕ.
(17) Η εύρυθµη λειτουργία µιας ενιαίας αγοράς που βασίζεται σε κοινές τιµές µπορεί να τεθεί σε
κίνδυνο από τη χορήγηση εθνικών ενισχύσεων. Εποµένως, οι διατάξεις της Συνθήκης που
διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να εφαρµόζονται στα προϊόντα που καλύπτονται
από την παρούσα κοινή οργάνωση αγοράς.
(18) Επειδή η κοινή αγορά ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών εξελίσσεται συνεχώς, τα κράτη
µέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να ανταλλάσσουν διαρκώς πληροφορίες σχετικές µε τις εν
λόγω εξελίξεις.
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(19) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θεσπίζονται σύµφωνα µε
την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των
όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή 1.
(20) Λόγω της ανάγκης επίλυσης πρακτικών και ειδικών προβληµάτων, θα πρέπει να
εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να θεσπίζει αναγκαία µέτρα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
(21) Οι δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται τα κράτη µέλη λόγω των υποχρεώσεων που απορρέουν
από την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να χρηµατοδοτούνται από την
Κοινότητα σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του Συµβουλίου της 17ης
Μαΐου 1999 περί χρηµατοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής 2.
(22) Τα προϊόντα που περιλαµβάνονται στην κοινή οργάνωση αγοράς που θεσπίστηκε µε τον
κανονισµό αριθ. 136/66/EΟΚ και τα οποία δεν καλύπτονται από την κοινή οργάνωση της
αγοράς ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών ή από οποιαδήποτε άλλη κοινή οργάνωση
αγοράς, θα πρέπει να συµπεριληφθούν στον κανονισµό (EΟΚ) αριθ. 827/68 του Συµβουλίου
της 28ης Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς για ορισµένα προϊόντα που
αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ 3,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

1
2
3

ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
ΕΕ L 160, 26.6.1999, σ. 103.
ΕΕ L 151, 30.6.1968, σ. 16. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2002 (ΕΕ L 184, 13.7.2002, σ. 7).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 1
Η κοινή οργάνωση της αγοράς ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών καλύπτει τα ακόλουθα
προϊόντα :

α)

Κωδικός ΣΟ
1509
1510 00

β)

0709 90 31
0709 90 39
0710 80 10
0711 20

ex 0712 90 90
2001 90 65
ex 2004 90 30
2005 70
γ)

1522 00 31
1522 00 39
2306 90 11
2306 90 19

Περιγραφή
Ελαιόλαδο και τα κλάσµατά του, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς
µετασχηµατισµένα
Άλλα λάδια και τα κλάσµατά τους, που παίρνονται αποκλειστικά από ελιές,
έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα, και µείγµατα
από αυτά τα λάδια ή τα κλάσµατα µε λάδια ή κλάσµατα της κλάσης 1509
Ελιές, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη, που προορίζονται για χρήσεις
άλλες από την παραγωγή λαδιού
Άλλες ελιές, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη
Ελιές (άβραστες ή βρασµένες στο νερό ή στον ατµό), κατεψυγµένες
Ελιές διατηρηµένες προσωρινά (π.χ. µε διοξείδιο του θείου ή σε άρµη,
θειωµένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που
χρησιµεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά
ακατάλληλες για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται
Ελιές ξερές, έστω και κοµµένες σε τεµάχια ή σε φέτες ή και τριµµένες ή σε
σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασµένες
Ελιές παρασκευασµένες ή διατηρηµένες µε ξίδι ή οξικό οξύ
Ελιές παρασκευασµένες ή διατηρηµένες αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ,
κατεψυγµένες
Ελιές παρασκευασµένες ή διατηρηµένες αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ, µη
κατεψυγµένες
Υπολείµµατα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών σωµάτων ή
των ζωικών ή των φυτικών κεριών, άλλα από αυτά που περιέχουν λάδι µε τα
χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου
Πίτες και άλλα υπολείµµατα, έστω και σπασµένα ή συσσωµατωµένα µε
µορφή σβόλων, από την εξαγωγή του ελαιολάδου
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Άρθρο 2
Για τα προϊόντα που απαριθµούνται στο άρθρο 1, η περίοδος εµπορίας αρχίζει την 1η Ιουλίου και
λήγει στις 30 Ιουνίου του εποµένου έτους. Ωστόσο, η περίοδος εµπορίας 2005/06 θα αρχίσει την
1η Νοεµβρίου 2005.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός ισχύει µε την επιφύλαξη των µέτρων που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003.
Άρθρο 4
1.
Η χρήση των περιγραφών και των ορισµών των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων που
εµφαίνονται στο παράρτηµα Ι είναι υποχρεωτική όσον αφορά την εµπορία των εν λόγω προϊόντων
σε κάθε κράτος µέλος, στο ενδοκοινοτικό εµπόριο καθώς και στο εµπόριο µε τρίτες χώρες, εφόσον
είναι συµβατή µε διεθνείς υποχρεωτικούς κανόνες.
2.
Μόνον τα έλαια που αναφέρονται στα σηµεία 1α) και β), 3 και 6 του παραρτήµατος I
µπορούν να διατίθενται στο λιανικό εµπόριο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΤΜΗΜΑ 1
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Άρθρο 5
1.
Για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο α) µπορούν να θεσπίζονται
προδιαγραφές εµπορίας που αφορούν ειδικότερα τις κατηγορίες ποιότητας, τη συσκευασία και την
παρουσίαση, λαµβάνοντας υπόψη τις τεχνικές απαιτήσεις παραγωγής και εµπορίας και τις
µεταβολές των µεθόδων που χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό των φυσικών, χηµικών και
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των εν λόγω προϊόντων.
Εφόσον έχουν θεσπιστεί παρόµοιες προδιαγραφές, τα προϊόντα τα οποία αφορούν οι τελευταίες
µπορούν να διατίθενται στο εµπόριο στην Κοινότητα µόνο εάν πληρούν τις εν λόγω προδιαγραφές.
2.
Στην περίπτωση προϊόντων που αποτελούν αντικείµενο προδιαγραφών εµπορίας, τα κράτη
µέλη ελέγχουν τη συµµόρφωση των προϊόντων αυτών µε τις εν λόγω προδιαγραφές και επιβάλλουν
κυρώσεις εφόσον χρειάζεται, γνωστοποιούν δε στην Επιτροπή τα µέτρα που λαµβάνουν για την
εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
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3.

Οι προδιαγραφές εµπορίας, οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου και,

ενδεχοµένως, οι χρησιµοποιούµενες µέθοδοι ανάλυσης θεσπίζονται µε τη διαδικασία του
άρθρου 18 παράγραφος 2.
ΤΜΗΜΑ 2
∆ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Άρθρο 6
1.

Για τη ρύθµιση της αγοράς, σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής σε ορισµένες περιφέρειες της

Κοινότητας, µπορεί να αποφασίζεται µε τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2 να επιτραπεί
στους οργανισµούς που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις και έχουν εγκριθεί από τα κράτη µέλη, να
συνάπτουν συµβάσεις αποθεµατοποίησης για το ελαιόλαδο που διαθέτουν στην αγορά.
Τα µέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο µπορούν να εφαρµόζονται µεταξύ άλλων, όταν η
µέση τιµή που διαπιστώνεται στην αγορά κατά τη διάρκεια µιας αντιπροσωπευτικής περιόδου είναι
χαµηλότερη από :
-

1.779 ευρώ/τόνο για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ή

-

1.710 ευρώ/τόνο για το παρθένο ελαιόλαδο, ή

-

1.524 ευρώ/τόνο για το ελαιόλαδο λαµπάντε µε ελεύθερη οξύτητα 2βαθµών· το ποσό αυτό
µειώνεται κατά 36,70 ευρώ/τόνο για κάθε επιπλέον βαθµό οξύτητας.
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2.

Ενίσχυση για την υλοποίηση των συµβάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 µπορεί να

χορηγείται µέσω διαγωνισµού.
3.

Το ποσό της ενίσχυσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής

του παρόντος άρθρου, ιδίως δε οι ποσότητες, οι ποιότητες και η διάρκεια αποθεµατοποίησης των εν
λόγω ελαίων καθορίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 18, παράγραφος 2, έτσι ώστε να
διασφαλίζεται σηµαντικός αντίκτυπος στην αγορά.

ΤΜΗΜΑ 3
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ
Άρθρο 7
1.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, οι οργανώσεις φορέων περιλαµβάνουν τις

εγκεκριµένες οργανώσεις παραγωγών, τις εγκεκριµένες διεπαγγελµατικές οργανώσεις ή
εγκεκριµένες οργανώσεις άλλων ελαιουργικών φορέων ή των ενώσεών τους.
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2.

Για τους σκοπούς του παρόντος τµήµατος, µε τον όρο «εγκεκριµένες διεπαγγελµατικές

οργανώσεις» νοούνται τα νοµικά πρόσωπα τα οποία :
-

αποτελούνται από εκπροσώπους οικονοµικών δραστηριοτήτων που αφορούν την παραγωγή
ή/και την εµπορία ή/και τη µεταποίηση των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1·

-

ιδρύονται µε πρωτοβουλία όλων ή ορισµένων από τις οργανώσεις ή ενώσεις από τις οποίες
αποτελούνται·

-

έχουν εγκριθεί από το κράτος µέλος στο οποίο λειτουργούν.
Άρθρο 8

1.

Τα ποσά που παρακρατούνται από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 110θ παράγραφος 4

του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1782/2003, διασφαλίζουν την κοινοτική χρηµατοδότηση τριετών
προγραµµάτων εργασίας που καταρτίζουν οι οργανώσεις φορέων σε έναν ή περισσότερους από
τους ακόλουθους τοµείς :
α)

παρακολούθηση της αγοράς και διοικητική διαχείριση στον τοµέα του ελαιολάδου και των
επιτραπέζιων ελιών·

β)

βελτίωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου της ελαιοκαλλιέργειας·

γ)

βελτίωση της ποιότητας παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών·
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σύστηµα ιχνηλασιµότητας, πιστοποίηση και προστασία της ποιότητας του ελαιολάδου και
των επιτραπέζιων ελιών και, ειδικότερα, παρακολούθηση της ποιότητας των ελαιολάδων που
πωλούνται στους τελικούς καταναλωτές, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων των εθνικών
διοικήσεων·

ε)

διάδοση πληροφοριών σχετικά µε τις δραστηριότητες των οργανώσεων φορέων για τη
βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου.

2.

Το ανώτατο ποσό κοινοτικής χρηµατοδότησης για τα προγράµµατα εργασίας που

αναφέρονται στην παράγραφο 1 ισούται προς το ποσό των ενισχύσεων που παρακρατείται από τα
κράτη µέλη. Η εν λόγω χρηµατοδότηση αφορά το επιλέξιµο κόστος µε ανώτατο όριο :
-

100% για τις δραστηριότητες στους τοµείς που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) της
παραγράφου 1,

-

100% για τις επενδύσεις παγίου ενεργητικού και 75% για τις άλλες δραστηριότητες στους
τοµείς που αναφέρονται στο στοιχείο γ) της παραγράφου 1,

-

75% για τα προγράµµατα εργασίας που διεξάγονται σε τρεις τουλάχιστον τρίτες χώρες ή
κράτη µέλη µη παραγωγής, από εγκεκριµένες οργανώσεις φορέων δύο τουλάχιστον κρατών
µελών παραγωγής, σε τοµείς που αναφέρονται στα στοιχεία δ) και ε) της παραγράφου 1, και
50% για τις άλλες δραστηριότητες στους εν λόγω τοµείς.

Η συµπληρωµατική χρηµατοδότηση διασφαλίζεται από το κράτος µέλος και ανέρχεται σε ποσοστό
έως 50% του κόστους που δεν καλύπτεται από την κοινοτική χρηµατοδότηση.
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3.

Τα κράτη µέλη ελέγχουν την τήρηση των όρων της κοινοτικής χρηµατοδότησης. Για το

σκοπό αυτόν, διενεργούν λογιστικό έλεγχο των προγραµµάτων εργασίας και καταρτίζουν
πρόγραµµα ελέγχου που περιλαµβάνει ένα δείγµα το οποίο καθορίζεται µε βάση την ανάλυση
κινδύνων και αφορά τουλάχιστον το 30% κατ΄έτος των οργανώσεων παραγωγών και όλων των
άλλων οργανώσεων φορέων που λαµβάνουν κοινοτική χρηµατοδότηση δυνάµει του παρόντος
άρθρου.
Άρθρο 9
Με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2, καθορίζονται λεπτοµερείς κανόνες σχετικά µε :
α)

τους όρους έγκρισης των οργανώσεων φορέων και των ενώσεών τους·

β)

τους τύπους δραστηριοτήτων που είναι επιλέξιµες δυνάµει προγραµµάτων στους πέντε τοµείς
που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, α) έως ε)·

γ)

τις διαδικασίες έγκρισης προγραµµάτων από τα κράτη µέλη·

δ)

τα µέτρα όσον αφορά τον έλεγχο και τις κυρώσεις καθώς και το λογιστικό έλεγχο των
προγραµµάτων εργασίας·

ε)

κάθε άλλο αναλυτικό µέτρο που είναι ενδεχοµένως αναγκαίο για την εφαρµογή του παρόντος
τµήµατος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
Άρθρο 10
1.

Για κάθε εισαγωγή στην Κοινότητα προϊόντων που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1509,

1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31, 1522 00 39 απαιτείται η προσκόµιση
άδειας εισαγωγής.
Οι άδειες εισαγωγής εκδίδονται από τα κράτη µέλη για κάθε ενδιαφερόµενο που υποβάλλει σχετική
αίτηση, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής του στην Κοινότητα.
2.

Οι άδειες εισαγωγής ισχύουν σε ολόκληρη την Κοινότητα. Οι εν λόγω άδειες εκδίδονται

κατόπιν σύστασης εγγύησης, µε την οποία διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα εισάγονται κατά τη
διάρκεια ισχύος της άδειας. Πλην ανωτέρας βίας, η εγγύηση καταπίπτει εν όλω ή εν µέρει, εάν η
εισαγωγή δεν πραγµατοποιηθεί εµπροθέσµως ή πραγµατοποιηθεί µόνο εν µέρει.
3.

Εάν είναι αναγκαίο για την παρακολούθηση των εξελίξεων της αγοράς, µπορεί να

αποφασίζεται, µε τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2, η εξαγωγή από την Κοινότητα
οποιουδήποτε από τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο α) υπό τον όρο προσκόµισης
άδειας εξαγωγής.
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4.

Η διάρκεια ισχύος των αδειών και οι λοιπές λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου

καθορίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2.
Άρθρο 11
1.

Εφόσον ο παρών κανονισµός δεν ορίζει το αντίθετο, οι συντελεστές δασµών του κοινού

δασµολογίου εφαρµόζονται στα προϊόντα του άρθρου 1.
2.

Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, εάν η αγοραία τιµή ελαιολάδου στην Κοινότητα

υπερβαίνει σηµαντικά 1,6 φορές τις µέσες τιµές που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 6
παράγραφος 1 κατά τη διάρκεια µιας περιόδου τουλάχιστον τριών µηνών, και για να εξασφαλιστεί
ο κατάλληλος εφοδιασµός της κοινοτικής αγοράς µε ελαιόλαδο µέσω εισαγωγών από τρίτες χώρες,
µπορεί να αποφασίζεται, µε τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2 :
-

η µερική ή ολική αναστολή της εφαρµογής των δασµών του κοινού δασµολογίου για το
ελαιόλαδο, καθώς και ο καθορισµός των λεπτοµερειών της εν λόγω αναστολής,

-

το άνοιγµα ποσόστωσης για την εισαγωγή ελαιολάδου µε µειωµένο συντελεστή δασµών του
κοινού δασµολογίου, καθώς και ο καθορισµός των λεπτοµερειών διαχείρισης της εν λόγω
ποσόστωσης.

Τα µέτρα αυτά εφαρµόζονται για την ελάχιστη αναγκαία περίοδο, η οποία πάντως δεν µπορεί να
υπερβαίνει το πέρας της συγκεκριµένης περιόδου εµπορίας.
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Άρθρο 12
1.

Οι γενικοί κανόνες για την ερµηνεία της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας και οι λεπτοµέρειες

εφαρµογής της ισχύουν για τη δασµολογική κατάταξη των προϊόντων τα οποία υπάγονται στον
παρόντα κανονισµό. Η δασµολογική ονοµατολογία που προκύπτει από την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού ενσωµατώνεται στο Κοινό ∆ασµολόγιο.
2.

Εφόσον ο παρών κανονισµός ή οι διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρµογή του δεν ορίζουν

το αντίθετο, απαγορεύονται κατά τις συναλλαγές µε τις τρίτες χώρες :
α)

η επιβολή οποιασδήποτε επιβάρυνσης αποτελέσµατος ισοδυνάµου µε δασµό·

β)

η εφαρµογή οποιουδήποτε ποσοτικού περιορισµού ή µέτρων ισοδυνάµου αποτελέσµατος.
Άρθρο 13

Στο µέτρο που είναι αναγκαίο για την εύρυθµη λειτουργία της κοινής οργάνωσης των αγορών στον
τοµέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, η προσφυγή στο καθεστώς τελειοποίησης προς
επανεξαγωγή για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχεία α) και β) µπορεί να
απαγορεύσει πλήρως ή εν µέρει µε τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2.
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Άρθρο 14
1.

Εάν, λόγω των εισαγωγών ή των εξαγωγών, η κοινοτική αγορά ενός ή περισσοτέρων από τα

προϊόντα του άρθρου 1 υφίσταται ή απειλείται να υποστεί σοβαρές διαταραχές που θα µπορούσαν
να θέσουν σε κίνδυνο τους στόχους του άρθρου 33 της Συνθήκης, είναι δυνατόν να εφαρµόζονται
κατά τις συναλλαγές µε τις χώρες που δεν είναι µέλη του ΠΟΕ, τα ενδεικνυόµενα µέτρα, µέχρις
ότου εκλείψει η εν λόγω διαταραχή ή απειλή διαταραχής.
2.

Εάν προκύψει η κατάσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή, µετά από

αίτηση ενός κράτους µέλους ή µε δική της πρωτοβουλία, αποφασίζει τη λήψη των αναγκαίων
µέτρων. Τα κράτη µέλη ενηµερώνονται για τα εν λόγω µέτρα, τα οποία εφαρµόζονται αµέσως. Εάν
ένα κράτος µέλος υποβάλει στην Επιτροπή σχετική αίτηση, η Επιτροπή αποφασίζει σχετικά εντός
τριών εργασίµων ηµερών από την παραλαβή της αίτησης.
3.

Τα µέτρα που αποφασίζονται από την Επιτροπή µπορούν να παραπεµφθούν στο Συµβούλιο

από οποιοδήποτε κράτος µέλος εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησής
τους. Το Συµβούλιο συνεδριάζει χωρίς καθυστέρηση, µπορεί δε, µε ειδική πλειοψηφία, να
τροποποιεί ή να ακυρώνει το εν λόγω µέτρο εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία κατά την οποία
παραπέµφθηκε στο Συµβούλιο.
4.

Οι διατάξεις που θεσπίζονται δυνάµει του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται λαµβανοµένων

υπόψη των υποχρεώσεων οι οποίες απορρέουν από τις διεθνείς συµφωνίες που συνάπτονται
σύµφωνα µε το άρθρο 300 παράγραφος 2 της Συνθήκης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 15
Εφόσον ο παρών κανονισµός δεν ορίζει το αντίθετο, τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης
εφαρµόζονται στην παραγωγή και στην εµπορία των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του
παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 16
Τα µέτρα που λαµβάνουν τα κράτη µέλη για την αύξηση της τιµής άλλων ελαίων φυτικής
προέλευσης σε σχέση µε την τιµή του ελαιολάδου προκειµένου να εξασφαλίσουν µια αγορά για το
παραγόµενο ελαιόλαδο σε εθνικό επίπεδο δεν συνάδουν µε την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού.
Άρθρο 17
Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή ανταλλάσσουν τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εφαρµογή
του παρόντος κανονισµού και για την τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων σχετικά µε το ελαιόλαδο
και τις επιτραπέζιες ελιές.
Οι λεπτοµέρειες για τον καθορισµό των αναγκαίων στοιχείων, καθώς και για την κοινοποίηση και
τη διανοµή τους, θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2.
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Άρθρο 18
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή διαχείρισης ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών,

(στο εξής καλούµενη «η επιτροπή»).
2.

Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και

7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε
ένα µήνα.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
Άρθρο 19

Τα µέτρα που είναι τόσο αναγκαία όσο και δικαιολογηµένα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για
την επίλυση πρακτικών και συγκεκριµένων προβληµάτων, θεσπίζονται µε τη διαδικασία του
άρθρου 18.
Τα εν λόγω µέτρα µπορούν να παρεκκλίνουν από ορισµένα µέρη του παρόντος κανονισµού, αλλά
µόνο στο βαθµό και για το χρονικό διάστηµα που είναι απολύτως αναγκαίο.
Άρθρο 20
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 και οι διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρµογή του,
εφαρµόζονται στις δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται τα κράτη µέλη για την εκτέλεση των
υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα κανονισµό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
΄Αρθρο 21
Ο κανονισµός 136/66/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
1)

Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:
α)

Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«2.

Από την περίοδο εµπορίας 1998/99, το κατά µονάδα ποσό της ενίσχυσης στην

παραγωγή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καθορίζεται σε 1322,5 ευρώ/τόνο.»
2)

Στο άρθρο 20δ παράγραφος 1, η φράση «για τις περιόδους εµπορίας 1998/99 έως 2003/04»
αντικαθίσταται από την φράση «από την περίοδο εµπορίας 1998/99 και µετά».
Άρθρο 22

Στο άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1638/98, η πρώτη παράγραφος διαγράφεται.
Άρθρο 23
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1873/2002 τροποποιείται ως εξής:
1)

Στο άρθρο 2, η φράση «για τις περιόδους εµπορίας 2002/2003 και 2003/2004»
αντικαθίσταται από τη φράση «από την περίοδο εµπορίας 2002/2003 και µετά».

2)

Στο άρθρο 3, η φράση «για τις περιόδους εµπορίας 2002/2003 και 2003/2004 αντικαθίσταται
από τη φράση «από την περίοδο εµπορίας 2002/2003 και µετά».
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Άρθρο 24
1.

Οι κανονισµοί αριθ. 136/66, (EΟΚ) αριθ. 154/75, (EΟΚ) αριθ. 2754/78, (EΟΚ)

αριθ. 3519/83, (EΟΚ) αριθ. 2261/84, (EΟΚ) αριθ. 2262/84, (EΟΚ) αριθ. 3067/85, (EΟΚ) αριθ.
1332/92, (EΟΚ) αριθ. 2159/92, (EΟΚ) αριθ. 3815/92, (EΚ) αριθ. 1414/97, (EΚ) αριθ. 1638/98 και
(EΚ) αριθ. 1873/2002 καταργούνται από την 1η Νοεµβρίου 2005.
Εντούτοις, οι αναγκαίες διατάξεις για τη διαχείριση και τον έλεγχο της ενίσχυσης στην παραγωγή
εξακολουθούν να ισχύουν για τη διαχείριση και τον έλεγχο της ενίσχυσης στην παραγωγή που
αφορά τις περιόδους εµπορίας έως την περίοδο εµπορίας 2004/05.
Οι παραποµπές στον καταργούµενο κανονισµό 136/66/ΕΟΚ νοούνται ως παραποµπές στον
παρόντα κανονισµό.
2.

Μεταβατικά µέτρα µπορούν να θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2.
Άρθρο 25

Το παράρτηµα του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 827/68 τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ
του παρόντος κανονισµού.
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Άρθρο 26
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την περίοδο εµπορίας 2005/2006. Ωστόσο, τα άρθρα 21 έως 23 εφαρµόζονται
από την 1η Νοεµβρίου 2004.

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

Luxembourg, 29.4.2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. McDOWELL
________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΩΝ ΠΟΥ
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4

1.

ΠΑΡΘΕΝΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Α
Έλαια λαµβανόµενα από τον ελαιόκαρπο µόνο µε µηχανικές µεθόδους ή άλλες φυσικές
επεξεργασίες µε συνθήκες που δεν προκαλούν αλλοίωση του ελαίου, και τα οποία δεν έχουν
υποστεί καµία άλλη επεξεργασία πλην της πλύσης, της µετάγγισης, της φυγοκέντρισης και
της διήθησης· εξαιρούνται τα έλαια που λαµβάνονται µε διαλύτες, µε βοηθητικές ύλες
παραλαβής που έχουν χηµική ή βιοχηµική δράση, ή µε µεθόδους επανεστεροποίησης ή
πρόσµειξης µε έλαια άλλης φύσης.
Τα έλαια αυτά κατατάσσονται στην αναλυτική ταξινόµηση µε τις ακόλουθες ονοµασίες :
α)

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
Παρθένο ελαιόλαδο του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα,
εκφραζόµενη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει τα 0,8 g ανά 100 g και τα άλλα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για την κατηγορία αυτήν.
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β)

Παρθένο ελαιόλαδο
Παρθένο ελαιόλαδο του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα,
εκφραζόµενη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει τα 2 g ανά 100 g και του οποίου τα άλλα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για την κατηγορία αυτή.

γ)

Ελαιόλαδο λαµπάντε
Παρθένο ελαιόλαδο του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα,
εκφραζόµενη σε ελαϊκό οξύ, υπερβαίνει τα 2 g ανά 100 g και/ή του οποίου τα άλλα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για την κατηγορία
αυτήν.

2.

ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
Ελαιόλαδο λαµβανόµενο από τον εξευγενισµό παρθένων ελαιολάδων, του οποίου η
περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόµενη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει τα
0,3 g ανά 100 g και του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα για την κατηγορία αυτήν.

3.

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο – ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Α ΚΑΙ
ΠΑΡΘΕΝΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Α
Έλαιο που λαµβάνεται από ανάµειξη εξευγενισµένου ελαιόλαδου και παρθένων ελαιόλαδων,
εκτός από το ελαιόλαδο λαµπάντε, του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα,
εκφραζόµενη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει το 1 g ανά 100 g και του οποίου τα άλλα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για την κατηγορία αυτήν.
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4.

ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ
Έλαιο που λαµβάνεται από τους πυρήνες της ελιάς κατόπιν επεξεργασίας µε διαλύτες ή µε
φυσικά µέσα ή έλαιο που αντιστοιχεί, µε εξαίρεση ορισµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, σε
ελαιόλαδο λαµπάντε· εξαιρούνται τα έλαια που λαµβάνονται µε διεργασίες
επανεστεροποίησης και πρόσµειξης µε έλαια άλλης φύσης και των οποίων τα άλλα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για την κατηγορία αυτήν.

5.

ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΟ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ
Έλαιο που λαµβάνεται από τον εξευγενισµό του ακατέργαστου πυρηνελαίου, του οποίου η
περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφρασµένη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει τα 0,3 g
ανά 100 g και του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα για την κατηγορία αυτήν.

6.

ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ
Έλαιο που λαµβάνεται από ανάµειξη εξευγενισµένου πυρηνελαίου και παρθένων
ελαιολάδων, εκτός από το ελαιόλαδο λαµπάντε, του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα
λιπαρά οξέα, εκφραζόµενη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει το 1 g ανά 100 g και του οποίου τα
άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για την κατηγορία αυτήν.

______________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Το παράρτηµα του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 827/68 τροποποιείται ως εξής :
1)

Μετά την περιγραφή των προϊόντων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 1108 20 00 («– Ινουλίνη»),
προστίθενται τα εξής :
«1202 10 90
1202 20 00
1203 00 00
1206 00 91
ex 1206 00 99
1207 10 90
1207 20 90
1207 30 90
1207 40 90
1207 50 90
1207 60 90
1207 91 90
ex 1207 92 98
1207 99 91
ex 1207 99 98
1208

Αράπικα φιστίκια όχι ψηµένα ούτε αλλιώς παρασκευασµένα, µε κέλυφος,
άλλα από αυτά που προορίζονται για σπορά
Αράπικα φιστίκια όχι ψηµένα ούτε αλλιώς παρασκευασµένα, χωρίς κέλυφος,
έστω και σπασµένα
Κοπρά
Σπέρµατα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασµένα, άλλα από αυτά που προορίζονται
για σπορά
Καρύδια και αµύγδαλα φοινίκων, έστω και σπασµένα, άλλα από αυτά που
προορίζονται για σπορά
Σπέρµατα βαµβακιού, έστω και σπασµένα, άλλα από αυτά που προορίζονται
για σπορά
Σπέρµατα κίκεως, έστω και σπασµένα, άλλα από αυτά που προορίζονται για
σπορά
Σπέρµατα σουσαµιού, έστω και σπασµένα, άλλα από αυτά που προορίζονται
για σπορά
Σπέρµατα σιναπιού, έστω και σπασµένα, άλλα από αυτά που προορίζονται για
σπορά
Σπέρµατα κνήκου, έστω και σπασµένα, άλλα από αυτά που προορίζονται για
σπορά
Σπέρµατα παπαρούνας, έστω και σπασµένα, άλλα από αυτά που προορίζονται
για σπορά
Καρύδια karite, έστω και σπασµένα, άλλα από αυτά που προορίζονται για
σπορά
Σπέρµατα κάνναβης, έστω και σπασµένα, άλλα από αυτά που προορίζονται
για σπορά
Άλλα σπέρµατα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασµένα, άλλα από αυτά
που προορίζονται για σπορά
Αλεύρια από σπέρµατα και ελαιώδεις καρπούς, άλλα από το αλεύρι σιναπιού
(µουστάρδα).»
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2)

Μετά την περιγραφή των προϊόντων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 1503 00 («Στεατίνη, λάδι µε την
ονοµασία «saindoux» ελαιοστεατίνη, ελαιοµαργαρίνη και στεατέλαιο, που δεν έχουν
γαλακτωµατοποιηθεί ούτε αναµειχθεί ούτε αλλιώς παρασκευασθεί»), προστίθενται τα εξής :
«1504
1507
1508
1511
1512
1513

Λίπη και λάδια και τα κλάσµατά τους, ψαριών ή θηλαστικών, έστω και
εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα
Σογιέλαιο και τα κλάσµατά του, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς
µετασχηµατισµένα
Αραχιδέλαιο και τα κλάσµατά του, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι
χηµικώς µετασχηµατισµένα
Φοινικέλαιο και τα κλάσµατά του, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς
µετασχηµατισµένα
Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαµβακιού και τα κλάσµατά τους, έστω και
εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα
Λάδια κοκκοφοίνικα (λάδι κοπρά), λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο) ή
babassu και τα κλάσµατά τους, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς
µετασχηµατισµένα

1514

Λάδια αγριογογγύλης, αγριοκράµβης ή σιναπιού και τα κλάσµατά τους, έστω
και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα

ex 1515

Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (άλλα από το λάδι jojoba : 1515 90 15) και τα
κλάσµατά τους, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς
µετασχηµατισµένα

ex 1516

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσµατά τους, µερικώς ή ολικώς
υδρογονωµένα, διεστεροποιηµένα, επανεστεροποιηµένα ή ελαϊδινισµένα,
έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασµένα, (άλλα από τα
υδρογονωµένα ρετσινόλαδα, µε την ονοµασία «opalwax» : 1516 20 10)

ex 1517

Μαργαρίνη, βρώσιµα µείγµατα ή παρασκευάσµατα από λίπη ή λάδια ζωικά ή
φυτικά ή από τα κλάσµατα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού,
άλλα από τα λίπη και λάδια διατροφής και τα κλάσµατά τους της κλάσης
1516, εκτός από τις διακρίσεις 1517 10 10, 1517 90 10 και 1517 90 93

1518 00 31
1518 00 39

Λάδια φυτικά σταθερά, ρευστά, απλώς αναµειγµένα, που προορίζονται για
τεχνικές ή βιοµηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για
την ανθρώπινη διατροφή

1522 00 91

Κατακάθια ή µούργες, πολτοί εξουδετέρωσης (soapstocks), που προέρχονται
από την επεξεργασία των λιπαρών σωµάτων ή των ζωικών ή των φυτικών
κεριών, άλλα από αυτά που περιέχουν λάδι µε τα χαρακτηριστικά του
ελαιόλαδου

1522 00 99

Άλλα υπολείµµατα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών
σωµάτων ή των ζωικών ή των φυτικών κεριών, άλλα από αυτά που περιέχουν
λάδι µε τα χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου»
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3)

Μετά την περιγραφή των προϊόντων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 2302 50 00 («–οσπριοειδών»),
προστίθενται τα εξής :
«2304 00 00

Πίτες και άλλα στερεά υπολείµµατα, έστω και σπασµένα ή συσσωµατωµένα
µε µορφή σβόλων, από την εξαγωγή του σογιέλαιου

2305 00 00

Πίτες και άλλα στερεά υπολείµµατα, έστω και σπασµένα ή συσσωµατωµένα
µε µορφή σβόλων, από την εξαγωγή του αραχιδέλαιου»
___________________
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 866/2004 TOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Της 29.4.2004
για το καθεστώς βάσει του άρθρου 2
του Πρωτοκόλλου αριθ. 10 της Πράξης Προσχώρησης

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
το πρωτόκολλο αριθ. 10 για την Κύπρο της πράξης περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής
∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της
Λετονίας, της ∆ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ∆ηµοκρατίας της
Μάλτας, της ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής
∆ηµοκρατίας και των προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή
Ένωση 1, και ιδίως το άρθρο 2,
το πρωτόκολλο αριθ. 3 σχετικά µε τις Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων του Ηνωµένου Βασιλείου
της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας στην Κύπρο 2 της εν λόγω πράξης προσχώρησης,
και ιδίως το άρθρο 6,
την πρόταση της Επιτροπής,

1
2

ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 955.
ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 940.
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Εκτιµώντας τα εξής:
(32) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έχει επανειληµµένως τονίσει την έντονη προτίµησή του για την
προσχώρηση της Κύπρου επανενωµένης. ∆υστυχώς, δεν έχει ακόµη επιτευχθεί συνολική
διευθέτηση του θέµατος. Σύµφωνα µε το σηµείο 12 των συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου της Κοπεγχάγης, στις 26 Απριλίου 2004 το Συµβούλιο εξέθεσε τη θέση του ως
προς την τρέχουσα κατάσταση στη νήσο.
(33) ∆εδοµένου ότι η διευθέτηση αυτή εκκρεµεί, έχει ανασταλεί σύµφωνα µε το άρθρο 1,
παράγραφος 1, του πρωτοκόλλου αριθ. 10 η κατά την προσχώρηση εφαρµογή του κοινοτικού
κεκτηµένου στις περιοχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας τις ευρισκόµενες εκτός του
αποτελεσµατικού ελέγχου της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
(34) Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 10, η εν λόγω αναστολή
καθιστά αναγκαίο τον καθορισµό των όρων υπό τους οποίους οι συναφείς διατάξεις του
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εφαρµόζονται στη γραµµή µεταξύ των
προαναφεροµένων περιοχών και των περιοχών των ευρισκοµένων υπό τον αποτελεσµατικό
έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Για να διασφαλιστεί η
αποτελεσµατικότητα των εν λόγω κανόνων, η εφαρµογή τους πρέπει να επεκταθεί στο
εδαφικό όριο µεταξύ των περιοχών των ευρισκοµένων εκτός του αποτελεσµατικού ελέγχου
της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, αφενός, και, αφετέρου, της ανατολικής
Περιοχής Κυρίαρχων Βάσεων του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου
Ιρλανδίας.
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(35) ∆εδοµένου ότι η προαναφερόµενη γραµµή δεν αποτελεί εξωτερικό σύνορο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, επιβάλλεται η θέσπιση ειδικών κανόνων για τη διέλευση των εµπορευµάτων, των
υπηρεσιών και των προσώπων από τη γραµµή, η δε κύρια αρµοδιότητα για τη θέσπιση των εν
λόγω κανόνων ανήκει στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία. ∆εδοµένου ότι οι προαναφερόµενες
περιοχές βρίσκονται προσωρινά εκτός της τελωνειακής και φορολογικής επικράτειας της
Κοινότητας και εκτός του χώρου ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας, οι ειδικοί κανόνες
θα πρέπει να διασφαλίζουν ισότιµο επίπεδο προστασίας της ασφάλειας της ΕΕ όσον αφορά
την παράνοµη µετανάστευση και τις απειλές για τη δηµόσια τάξη και των οικονοµικών της
συµφερόντων καθ'όσον συνδέονται µε την κυκλοφορία των εµπορευµάτων. Έως ότου
υπάρξουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση της υγείας των ζώων στις
προαναφερόµενες περιοχές, η κυκλοφορία ζώων και ζωικών προϊόντων θα πρέπει να
απαγορευθεί.
(36) Το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου αριθ. 10 ορίζει ρητώς ότι η αναστολή του κεκτηµένου δεν
αποκλείει τη λήψη µέτρων για την προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης στις
προαναφερόµενες περιοχές. Ο παρών κανονισµός σκοπεί να διευκολύνει το εµπόριο και
άλλους δεσµούς µεταξύ των προαναφερθέντων περιοχών και των περιοχών που ευρίσκονται
υπό τον αποτελεσµατικό έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας,
διασφαλίζοντας παράλληλα τη διατήρηση των κατάλληλων επιπέδων προστασίας σύµφωνα
προς τα ανωτέρω.
(37) Όσον αφορά τα πρόσωπα, η πολιτική της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
επιτρέπει, επί του παρόντος, τη διέλευση της γραµµής από όλους τους πολίτες της
∆ηµοκρατίας, τους πολίτες της ΕΕ και τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα
στο βόρειο τµήµα της Κύπρου, καθώς και από όλους τους πολίτες της ΕΕ και τους υπηκόους
τρίτων χωρών που εισήλθαν στη νήσο µέσω των ελεγχόµενων από την κυβέρνηση περιοχών.
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(38) Καίτοι οι θεµιτές ανησυχίες της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας λαµβάνονται
υπόψη, είναι ωστόσο απαραίτητο να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες της ΕΕ να ασκούν το
δικαίωµά τους ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ και να καθοριστούν ελάχιστοι κανόνες
για τον έλεγχο των προσώπων στη γραµµή, καθώς και να διασφαλισθεί η αποτελεσµατική
επιτήρησή της, προκειµένου να καταπολεµηθεί η παράνοµη µετανάστευση υπηκόων τρίτων
χωρών καθώς και κάθε απειλή της δηµόσιας ασφάλειας και τάξης. Είναι επίσης αναγκαίο να
προσδιορισθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα επιτρέπεται η διέλευση της γραµµής από
υπηκόους τρίτων χωρών.
(39) Όσον αφορά τους ελέγχους σε πρόσωπα, ο παρών κανονισµός δεν θα πρέπει να θίγει τις
διατάξεις που προβλέπονται στο πρωτόκολλο αριθ. 3, και συγκεκριµένα στο άρθρο 8 του εν
λόγω πρωτοκόλλου.
(40) Ο παρών κανονισµός ουδόλως επηρεάζει την εντολή των Ηνωµένων Εθνών στην ουδέτερη
ζώνη.
(41) ∆εδοµένου ότι οποιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική της Κυβέρνησης της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας όσον αφορά τη γραµµή είναι ενδεχόµενο να δηµιουργήσει προβλήµατα
συµβατότητας µε τους κανόνες που θεσπίζονται βάσει του παρόντος κανονισµού, οι αλλαγές
αυτές, προτού τεθούν σε ισχύ, θα πρέπει να γνωστοποιούνται στην Επιτροπή ώστε να της
δίδεται η δυνατότητα να αναλάβει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες προς αποφυγήν αντιφάσεων.
(42) Είναι επίσης σκόπιµο να µπορεί η Επιτροπή να τροποποιεί τα παραρτήµατα I και II του
παρόντος κανονισµού, ώστε να υπάρχει δυνατότητα αντίδρασης σε τυχόν αλλαγές που θα
απαιτούν άµεση δράση,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
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ΤΙΤΛΟΣ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
1)

ως «γραµµή» νοείται:

α)

για τους σκοπούς της διενέργειας ελέγχων σε πρόσωπα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, η γραµµή
µεταξύ των περιοχών που τελούν υπό τον αποτελεσµατικό έλεγχο της Κυβέρνησης της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και των περιοχών οι οποίες βρίσκονται εκτός αυτού του
αποτελεσµατικού ελέγχου,

β)

για τους σκοπούς της διενέργειας ελέγχων σε εµπορεύµατα, όπως ορίζεται στο άρθρο 4, η
γραµµή µεταξύ των περιοχών οι οποίες βρίσκονται εκτός του αποτελεσµατικού ελέγχου της
Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, αφενός, και, αφετέρου, των περιοχών οι οποίες
τελούν υπό τον αποτελεσµατικό έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας καθώς
και της ανατολικής Περιοχής Κυρίαρχων Βάσεων του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας.

2)

ως «υπήκοος τρίτης χώρας» νοείται: κάθε πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 17, παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ.

Η αναφορά µε τον παρόντα κανονισµό σε περιοχές που ευρίσκονται εκτός του αποτελεσµατικού
ελέγχου της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας είναι αναφορά σε περιοχές εντός της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και µόνον.
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ΤΙΤΛΟΣ II
∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Άρθρο 2
Έλεγχος σε πρόσωπα
1.

Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία διενεργεί ελέγχους σε όλα τα πρόσωπα που διασχίζουν τη γραµµή,

µε στόχο την καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών και τον
εντοπισµό και την πρόληψη οιασδήποτε απειλής της δηµόσιας ασφάλειας και τάξης. Οι έλεγχοι
αυτοί αφορούν επίσης τα οχήµατα και τα αντικείµενα που βρίσκονται στην κατοχή των προσώπων
που διασχίζουν τη γραµµή.
2.

Κάθε πρόσωπο υπόκειται σε τουλάχιστον έναν έλεγχο για την εξακρίβωση της ταυτότητάς

του.
3.

Επιτρέπεται η διέλευση της γραµµής από υπηκόους τρίτων χωρών µόνον εφόσον:

α)

διαθέτουν είτε άδεια παραµονής που έχει εκδοθεί από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία είτε έγκυρο
ταξιδιωτικό έγγραφο και, εφόσον απαιτείται, έγκυρη θεώρηση εισόδου για την Κυπριακή
∆ηµοκρατία, και

β)

δεν συνιστούν απειλή για τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια.

4.

Επιτρέπεται η διέλευση της γραµµής µόνον στα σηµεία διέλευσης που επιτρέπουν οι

αρµόδιες αρχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Κατάλογος των σηµείων αυτών διέλευσης περιέχεται
στο παράρτηµα I.
5.

Οι έλεγχοι προσώπων στο εδαφικό όριο µεταξύ της ανατολικής Περιοχής Κυρίαρχων

Βάσεων και των εκτός του αποτελεσµατικού ελέγχου της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
περιοχών διενεργούνται σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 3 της
πράξης προσχώρησης.
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Άρθρο 3
Επιτήρηση της γραµµής
Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία επιτηρεί αποτελεσµατικά όλο το µήκος της γραµµής, έτσι ώστε να
αποθαρρύνει τα πρόσωπα από το να παρακάµπτουν τους ελέγχους στα σηµεία διέλευσης του
άρθρου 2 παράγραφος 4.

ΤΙΤΛΟΣ III
∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΑΓΑΘΩΝ
Άρθρο 4
Μεταχείριση εµπορευµάτων που προέρχονται από τις περιοχές που ευρίσκονται
εκτός του αποτελεσµατικού ελέγχου της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
1.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 6, επιτρέπεται να εισέλθουν στις περιοχές που τελούν υπό τον

αποτελεσµατικό έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας εµπορεύµατα, υπό την
προϋπόθεση ότι παράγονται εξ ολοκλήρου στις ευρισκόµενες εκτός του αποτελεσµατικού ελέγχου
της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ή ότι έχουν υποστεί την τελευταία, ουσιαστική,
οικονοµικά δικαιολογηµένη µεταποίηση ή επεξεργασία σε επιχείρηση εξοπλισµένη για τον σκοπό
αυτό σε περιοχές ευρισκόµενες εκτός του αποτελεσµατικού ελέγχου της Κυβέρνησης της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, κατά την έννοια των άρθρων 23 και 24 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου1.
2.

Τα εµπορεύµατα αυτά δεν υπόκεινται σε δασµούς ή επιβαρύνσεις ισοδυνάµου αποτελέσµατος

ούτε απαιτείται τελωνειακή διασάφηση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι επιλέξιµα για
επιστροφές κατά την εξαγωγή ή για µέτρα επέµβασης. Προκειµένου να διασφαλισθούν οι
αποτελεσµατικοί έλεγχοι, οι ποσότητες που διέρχονται από τη γραµµή θα καταγράφονται.

1

EE L 302, 19.10.1992, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την Πράξη
Προσχώρησης του 2003.
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3.

Η διέλευση των εν λόγω εµπορευµάτων από τη γραµµή επιτρέπεται µόνον στα σηµεία που

απαριθµούνται στο παράρτηµα I, καθώς και στα σηµεία διέλευσης Πέργαµος και Στροβίλια, που
τελούν υπό την εποπτεία της ανατολικής Περιοχής Κυρίαρχων Βάσεων.
4.

Τα εµπορεύµατα υπόκεινται σε προϋποθέσεις και υφίστανται τους ελέγχους σύµφωνα µε την

κοινοτική νοµοθεσία, όπως ορίζεται µε το παράρτηµα II.
5.

Τα εµπορεύµατα συνοδεύονται από έγγραφο που εκδίδεται από το τουρκοκυπριακό εµπορικό

επιµελητήριο, δεόντως αναγνωρισµένο για τον σκοπό αυτό από την Επιτροπή κατόπιν συµφωνίας
µε την Κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ή από άλλον οργανισµό, µε αρµοδιότητα προς
τούτο, σε συµφωνία µε την εν λόγω Κυβέρνηση. Το τουρκοκυπριακό εµπορικό επιµελητήριο ή
άλλος δεόντως αναγνωρισµένος οργανισµός θα διατηρούν αρχεία όλων των εν λόγω εγγράφων που
εκδίδονται ώστε η Επιτροπή να δύναται να παρακολουθεί το είδος και τον όγκο των εµπορευµάτων
που διασχίζουν τη γραµµή, καθώς και τη συµµόρφωσή τους προς τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου.
6.

Αφού τα εµπορεύµατα διασχίσουν τη γραµµή και εισέλθουν στις περιοχές που τελούν υπό

τον αποτελεσµατικό έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, οι αρµόδιες αρχές της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ελέγχουν τη γνησιότητα του εγγράφου που αναφέρει η παράγραφος 5 και
το κατά πόσον αυτό αντιστοιχεί στο φορτίο.
7.

Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία µεταχειρίζεται τα εµπορεύµατα της παραγράφου 1 ως µη

εισαγόµενα κατά την έννοια του άρθρου 7, παράγραφος 1, της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ1 και του
άρθρου 5 της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ2, εφόσον προορίζονται για κατανάλωση εντός της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας.
8.

Η παράγραφος 7 δεν έχει επιπτώσεις στους ίδιους πόρους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που

προέρχονται από τον ΦΠΑ.

1
2

ΕΕ L 145, 13.6.1977, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2004/15/ΕΚ
(ΕΕ L 52, 21.2.2004, σ. 61).
ΕΕ L 76, 23.3.1992, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 807/2003 (ΕΕ L 122, 16.5.2003, σ. 30).
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9.

Απαγορεύεται η µετακίνηση ζώντων ζώων και ζωικών προϊόντων διαµέσου της γραµµής.

10.

Οι αρχές της ανατολικής Περιοχής Κυρίαρχων Βάσεων µπορούν να συνεχίσουν τον κατά

παράδοση εφοδιασµό του τουρκοκυπριακού πληθυσµού του χωριού Πύλα µε εµπορεύµατα
προερχόµενα από περιοχές ευρισκόµενες εκτός του αποτελεσµατικού ελέγχου της Κυβέρνησης της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Οι προαναφερόµενες αρχές επιτηρούν αυστηρά τις ποσότητες και το
είδος των εµπορευµάτων όσον αφορά τον προορισµό τους.
11.

Για τα εµπορεύµατα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις

παραγράφους 1 έως 10 ισχύει το καθεστώς των κοινοτικών εµπορευµάτων κατά την έννοια του
άρθρου 4, παράγραφος 7, του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.
12.

Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται αµέσως από την 1η Μαΐου 2004 σε εµπορεύµατα που

παράγονται εξ ολοκλήρου σε περιοχές ευρισκόµενες εκτός του αποτελεσµατικού ελέγχου της
Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και που συνάδουν µε το παράρτηµα ΙΙ. Ως προς τα άλλα
εµπορεύµατα, η πλήρης εφαρµογή του παρόντος άρθρου µπορεί να εξαρτάται από ειδικούς κανόνες
που λαµβάνουν πλήρως υπόψη τους την ιδιαίτερη κατάσταση στη νήσο της Κύπρου βάσει
αποφάσεως της Επιτροπής, η οποία θα εκδοθεί το ταχύτερο και το αργότερο εντός 2 µηνών από την
έκδοση του παρόντος κανονισµού. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή και
εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της αποφάσεως 1999/468/ΕΚ1 του Συµβουλίου.
Άρθρο 5
Εµπορεύµατα που αποστέλλονται στις περιοχές οι οποίες βρίσκονται
εκτός του αποτελεσµατικού ελέγχου της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
1.

Τα εµπορεύµατα για τα οποία επιτρέπεται η διέλευση της γραµµής δεν υπόκεινται σε

διατυπώσεις εξαγωγής. Ωστόσο, οι αρχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας προσκοµίζουν, κατόπιν
αιτήµατος, τα απαιτούµενα ισοδύναµα έγγραφα, πλήρως τηρουµένης της εσωτερικής κυπριακής
νοµοθεσίας.

1

ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
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2.

∆εν καταβάλλεται επιστροφή εξαγωγής για αγροτικά και µεταποιηµένα αγροτικά προϊόντα

κατά τη διέλευση της γραµµής.
3.

Η προµήθεια εµπορευµάτων δεν απαλλάσσεται βάσει του άρθρου 15, παράγραφοι 1 και 2,

της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ.
4.

Απαγορεύεται η κυκλοφορία εµπορευµάτων των οποίων η αποµάκρυνση ή η εξαγωγή από

την τελωνειακή επικράτεια της Κοινότητας απαγορεύεται, υπόκειται σε άδεια, σε περιορισµούς, σε
δασµούς ή σε άλλες επιβαρύνσεις κατά την εξαγωγή, βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας.
Άρθρο 6
∆ιευκολύνσεις για πρόσωπα που διασχίζουν τη γραµµή
Η οδηγία 69/169/ΕΟΚ 1 δεν έχει εφαρµογή, χορηγείται ωστόσο απαλλαγή από τον φόρο κύκλου
εργασιών και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης για τα εµπορεύµατα που περιέχονται στις
προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών, συµπεριλαµβανοµένων κατ’ ανώτατο όριο 20 τσιγάρων
και 1/4 λίτρου οινοπνευµατωδών ποτών, εφόσον δεν έχουν εµπορικό χαρακτήρα και η συνολική
αξία τους δεν υπερβαίνει τα 30 ευρώ κατ’ άτοµο. Σε πρόσωπα κάτω των 17 ετών που διασχίζουν τη
γραµµή δεν χορηγείται απαλλαγή από το φόρο κύκλου εργασιών και τους ειδικούς φόρους
κατανάλωσης όσον αφορά τα αλκοολούχα ποτά και τα προϊόντα καπνού.

1

ΕΕ L 133, 4.6.1969, σ. 6. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2000/47/ΕΚ
(ΕΕ L 193, 29.7.2000, σ. 73).
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ΤΙΤΛΟΣ IV
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 7
Φορολογία
Όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχονται διαµέσου της γραµµής από και προς πρόσωπα που είναι
εγκατεστηµένα ή έχουν τη µόνιµη διεύθυνσή τους ή τη συνήθη διαµονή τους στις περιοχές της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας που βρίσκονται εκτός του αποτελεσµατικού ελέγχου της Κυβέρνησης της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, οι υπηρεσίες αυτές θεωρείται, για τους σκοπούς του ΦΠΑ, ότι έχουν
παρασχεθεί σε ή ότι έχουν ληφθεί από άτοµα εγκατεστηµένα ή που έχουν τη µόνιµη διεύθυνσή
τους ή τη συνήθη κατοικία τους στις περιοχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας οι οποίες τελούν υπό
τον αποτελεσµατικό έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.

ΤΙΤΛΟΣ V
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 8
Εφαρµογή
Οι αρχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και οι αρχές της ανατολικής Περιοχής Κυρίαρχων Βάσεων
στην Κύπρο λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για τη διασφάλιση της πλήρους τήρησης των
διατάξεων του παρόντος κανονισµού και για την πρόληψη οποιασδήποτε καταστρατήγησής τους.
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Άρθρο 9
Προσαρµογή των παραρτηµάτων
Η Επιτροπή δύναται να τροποποιήσει τα παραρτήµατα του παρόντος κανονισµού, κατόπιν
συµφωνίας µε την Κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Πριν τροποποιήσει τα παραρτήµατα, η
Επιτροπή διαβουλεύεται µε το τουρκοκυπριακό εµπορικό επιµελητήριο ή άλλον οργανισµό
δεόντως εξουσιοδοτηµένο από την Κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το
άρθρο 4, παράγραφος 5, καθώς και µε το Ηνωµένο Βασίλειο, εάν αυτό αφορά τις Περιοχές
Κυρίαρχων Βάσεων. Οσάκις τροποποιεί το παράρτηµα ΙΙ, η Επιτροπή ακολουθεί την προσήκουσα
διαδικασία της συναφούς κοινοτικής νοµοθεσίας για το τροποποιούµενο αντικείµενο.
Άρθρο 10
Αλλαγή πολιτικής
Οποιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας όσον αφορά τη
διέλευση προσώπων ή εµπορευµάτων παράγει αποτελέσµατα µόνον εφόσον οι προτεινόµενες
αλλαγές κοινοποιηθούν στην Επιτροπή και εφόσον η Επιτροπή δεν έχει εκφράσει την αντίρρησή
της για αυτές εντός ενός µηνός. Εφόσον αυτό κριθεί σκόπιµο και κατόπιν διαβουλεύσεων µε το
Ηνωµένο Βασίλειο, εάν αυτό αφορά τις Περιοχές Κυρίαρχων Βάσεων, η Επιτροπή µπορεί να
προτείνει τροποποιήσεις στον παρόντα κανονισµό προκειµένου να διασφαλισθεί η συµβατότητα
των εθνικών και των κοινοτικών κανόνων που ισχύουν για τη γραµµή.
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Άρθρο 11
1.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 4, παράγραφος 12, η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση προς

το Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού και την κατάσταση που συνεπάγεται η
εφαρµογή του και, εφόσον είναι απαραίτητο, συνοδεύει την έκθεση αυτή µε προσήκουσες
προτάσεις για τροποποιήσεις, η πρώτη δε έκθεση υποβάλλεται το αργότερο ένα έτος από την
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού.
2.

Η Επιτροπή εξετάζει ιδίως την εφαρµογή του άρθρου 4 του παρόντος κανονισµού και τα

ρεύµατα των συναλλαγών µεταξύ των περιοχών που τελούν υπό τον αποτελεσµατικό έλεγχο της
Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και των περιοχών που τελούν εκτός του εν λόγω
ελέγχου, περιλαµβανοµένων του όγκου και της αξίας των συναλλαγών και των προϊόντων που
αποτελούν αντικείµενο εµπορίου.
3.

Οποιοδήποτε κράτος µέλος δύναται να ζητήσει από το Συµβούλιο να καλέσει την Επιτροπή

να εξετάσει και να του υποβάλλει έκθεση εντός συγκεκριµένου χρονικού ορίου επί οποιουδήποτε
σοβαρού ζητήµατος που ανακύπτει από την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού.
4.

Σε περίπτωση επείγουσας καταστάσεως που δηµιουργεί απειλή ή κίνδυνο για τη δηµόσια

υγεία ή για την υγεία των ζώων και των φυτών, εφαρµόζονται οι προσήκουσες διαδικασίες όπως
ορίζει η κοινοτική νοµοθεσία στο παράρτηµα ΙΙ. Σε περίπτωση άλλης επείγουσας καταστάσεως ή
όταν ανακύπτουν άλλες παρατυπίες ή εξαιρετικές περιστάσεις που επιβάλλουν την ανάληψη
άµεσης δράσης, η Επιτροπή δύναται, κατόπιν διαβουλεύσεως µε την Κυβέρνηση της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας, να εφαρµόζει αµέσως τα µέτρα που είναι απολύτως αναγκαία για την ανόρθωση της
καταστάσεως. Τα µέτρα που λαµβάνονται πρέπει να υποβάλλονται στο Συµβούλιο εντός
10 εργάσιµων ηµερών. Το Συµβούλιο δύναται, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία, να
τροποποιεί, να αναθεωρεί ή να καταργεί τα µέτρα που έλαβε η Επιτροπή εντός 21 εργασίµων
ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της κοινοποιήσεως από την Επιτροπή.
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5.

Οποιοδήποτε κράτος µέλος δύναται να καλεί την Επιτροπή να παράσχει λεπτοµέρειες για τον

όγκο, την αξία και τα προϊόντα που διέρχονται από τη γραµµή στην αρµόδια µόνιµη επιτροπή ή
επιτροπή διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι κοινοποιεί το αίτηµά του έναν µήνα πριν.
Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός τίθεται σε ισχύ την ηµέρα προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Luxembourg, 29.4.2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. McDOWELL
________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Κατάλογος των σηµείων διέλευσης του άρθρου 2, παράγραφος 4

−

Ledra Palace,

−

Άγιος ∆οµέτιος.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Απαιτήσεις και έλεγχοι του άρθρου 4, παράγραφος 4

Απαιτήσεις και έλεγχοι για την ασφάλεια των ζώων, των φυτών και των τροφίµων όπως ορίζονται
µε τα µέτρα που θεσπίζονται στο πλαίσιο του άρθρου 37/ή του άρθρου 152, παράγραφος 4,
στοιχείο β της Συνθήκης ΕΚ. Ιδίως τα οικεία φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα προϊόντα
υπόκεινται σε φυτοϋγειονοµικούς ελέγχους από δεόντως εγκεκριµένους εµπειρογνώµονες για να
επιβεβαιωθεί ότι τηρούνται οι διατάξεις της κοινοτικής φυτοϋγειονοµικής νοµοθεσίας (οδηγία
2000/29/ΕΚ του Συµβουλίου 1) πριν εισκοµιστούν διαµέσου της γραµµής στις περιοχές οι οποίες
τελούν υπό τον αποτελεσµατικό έλεγχο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.

=====================

1

ΕΕ L 169, 10.7.2000, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2004/31/ΕΚ
της Επιτροπής (ΕΕ L 85, 23.3.2004, σ. 18).

30.4.2004
EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
L 161/ 144
_______________________________________________________________________________

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ 867/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 29 Απριλίου 2004
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2287/2003 περί καθορισµού, για το 2004, 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

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την Πράξη Προσχώρησης του 2003, και ιδίως το άρθρο 24 και το παράρτηµα XII,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 2002, για τη
διατήρηση και βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής
Πολιτικής1, και ιδίως το άρθρο 20,
την πρόταση της Επιτροπής,

1

ΕΕ L 358, 31.12.2002, σ. 59. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
639/2004 (ΕΕ L 102, 7.4.2004, σ. 9).
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Εκτιµώντας τα εξής:
(43) Η ∆ιεθνής Επιτροπή Αλιείας Βαλτικής Θάλασσας (IBSFC) εξέδωσε σύσταση κατά την
ετήσια συνεδρίασή της, στις 3 Οκτωβρίου 2003, για την κατανοµή αλιευτικών δυνατοτήτων
ρέγγας στον Κόλπο της Ρίγας. Τα αναγκαία µέτρα θα πρέπει να ληφθούν σε κοινοτικό
επίπεδο προκειµένου να τεθεί σε εφαρµογή η εν λόγω σύσταση στην κοινοτική νοµοθεσία
την εποµένη της ηµεροµηνίας προσχώρησης της Εσθονίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας και
της Πολωνίας.
(44) Η IBFSC διατύπωσε σύσταση µε την οποία επέτρεψε την αύξηση των TAC για τον γάδο στη
Βαλτική Θάλασσα τον Μάρτιο του 2004. Θα πρέπει να διασφαλισθεί η θέση σε εφαρµογή
της εν λόγω συστάσεως στην κοινοτική νοµοθεσία.
(45) Στο πλαίσιο των διµερών της συµφωνιών στον τοµέα της αλιείας µε τη Ρωσική Οµοσπονδία,
η Λετονία επέτυχε ρύθµιση αµοιβαίας πρόσβασης όσον αφορά τον γάδο και τη
σαρδελόρεγγα. Οι ρυθµίσεις αυτές αφορούν αποκλειστικά τη λετονική ζώνη των κοινοτικών
υδάτων. Θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να εφαρµοσθούν οι
ρυθµίσεις αυτές στην κοινοτική νοµοθεσία.
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(46) Οι αλιευτικές δυνατότητες της Κοινότητας στα νορβηγικά ύδατα και οι αλιευτικές
δυνατότητες της Νορβηγίας στα κοινοτικά ύδατα για το 2004 καθορίζονται προσωρινά στα
παραρτήµατα Ι Β, Γ και VII του κανονισµού του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2387/20031, εν
αναµονή της διεξαγωγής αλιευτικών διαβουλεύσεων µε την Νορβηγία για το 2004. Στα
εγκεκριµένα πρακτικά συµπερασµάτων των αλιευτικών διαβουλεύσεων µεταξύ της
Κοινότητας και της Νορβηγίας της 24ης Ιανουαρίου συµφωνήθηκε να διατυπωθούν συστάσεις
προς τις αντίστοιχες αρχές σχετικά µε τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2004 στα αντίστοιχα
ύδατά τους. Θα πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή των αποτελεσµάτων
των διαβουλεύσεων στην κοινοτική νοµοθεσία.
(47) Θα πρέπει να παρασχεθεί η δυνατότητα ευελιξίας των ποσοστώσεων για τη γλώσσα στη ζώνη
ΙΙ της Βορείου Θαλάσσης προκειµένου να βελτιωθεί η συµβατότητα των ποσοστώσεων για
τα πλατύψαρα στη Βόρειο Θάλασσα και να µειωθούν οι απορρίψεις.
(48) Σύµφωνα µε το παράρτηµα XII της Συνθήκης Προσχώρησης του 2003, η Πολωνία δικαιούται
ποσοστώσεις στις ζώνες Ι και ΙΙ.
(49) Σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται µε τη συµφωνία για την αλιεία µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, αφενός, και της κυβερνήσεως της ∆ανίας και της
τοπικής κυβερνήσεως των νήσων Φερόε, αφετέρου2, η Κοινότητα προέβη σε διαβουλεύσεις
µε τις νήσους Φερόε σχετικά µε την πρόσβαση στην αλιεία ρέγγας του Ατλαντικού σε ύδατα
βορείως των 62οΒ.

1
2

ΕΕ L 344, 31.12.2003, σ. 1.
ΕΕ L 226, 29.8.1980, σ. 12.
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(50) Προκειµένου να διασφαλισθεί ότι τα συρόµενα δίχτυα, τα οποία διαθέτουν άνοιγµα διαφυγής
BACOMA είναι ο µόνος τύπος εργαλείων που χρησιµοποιούνται στην αλιεία γάδου στα
κοινοτικά ύδατα της Βαλτικής Θαλάσσης, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται επί του σκάφους
κανένας άλλος τύπος αλιευτικού εργαλείου.
(51) Προκειµένου να αποφευχθούν περιττά κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα, οι αλιευτικές
δραστηριότητες στο πλαίσιο των οποίων δεν αλιεύεται γάδος θα πρέπει να επιτρέπονται εντός
της περιοχής στην οποία απαγορεύεται η αλιεία του γάδου στα δυτικά της Σκωτίας, εφόσον οι
δραστηριότητες αυτές είναι σαφώς καθορισµένες, ελεγχόµενες και δεν προκαλούν
πρόσθετους κινδύνους στο εναποµένον απόθεµα γάδου.
(52) Νέες πληροφορίες σχετικά µε την κατανοµή των αλιευµάτων γάδου και µπακαλιάρου
δείχνουν ότι ορισµένες περιοχές που παρουσιάζουν µεγάλη αφθονία µπακαλιάρου αλλά
σχετικά µικρή αφθονία γάδου συµπεριελήφθηκαν χωρίς λόγο στην «περιοχή προστασίας
γάδου» που καθορίζεται στο παράρτηµα IV. Επίσης, εξαιρέθηκαν άνευ λόγου ορισµένες
περιοχές όπου παρατηρείται σχετικά µεγάλη αφθονία γάδου. Ως εκ τούτου, απαιτείται
τροποποίηση της γεωγραφικής έκτασης της περιοχής προστασίας του γάδου.
(53) Τα µέτρα διατήρησης δεν θα πρέπει να παρεµποδίζουν τη συλλογή επιστηµονικών
πληροφοριών που χρησιµεύουν για τη διαχείριση. Κατά συνέπεια, η αλιεία για
επιστηµονικούς σκοπούς θα πρέπει να επιτρέπεται σε περιοχές στις οποίες απαγορεύονται οι
αλιευτικές δραστηριότητες.
(54) Ορισµένα σφάλµατα υπολογισµού διορθώθηκαν και έγιναν συντακτικές βελτιώσεις.
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(55) Προκειµένου να διασφαλισθούν οι βιοτικοί πόροι των κοινοτικών αλιέων, είναι σηµαντικό οι
αλιευτικοί πόροι να είναι διαθέσιµοι το συντοµότερο δυνατόν. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται να
προβλεφθεί εξαίρεση ως προς την περίοδο έξι εβδοµάδων που αναφέρεται στην παράγραφο Ι
(3) του Πρωτοκόλλου σχετικά µε το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, το οποίο είναι προσαρτηµένο στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη
Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
(56) Ως εκ τούτου, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2287/2003 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Τα παραρτήµατα IA, IB, IΓ, II, IV και VII του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2287/2003 τροποποιούνται
σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
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Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από την δηµοσίευσή του στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το σηµείο 1 του παραρτήµατος εφαρµόζεται από την εποµένη της ηµεροµηνίας προσχώρησης της
Εσθονίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Πολωνίας.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Λουξεµβούργο, 29 Απριλίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. McDOWELL
____________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Τα παραρτήµατα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2287/2003 τροποποιούνται ως εξής:
1.

Στο παράρτηµα IA:

α)
«

Η καταχώρηση σχετικά µε το είδος «ρέγγα» στη ζώνη ΙΙΙ bcd αντικαθίσταται από τα εξής:

‘

Είδος:

Ρέγγα

Ζώνη:

IIIbcd (ύδατα ΕΚ), µε εξαίρεση τη Μονάδα
διαχείρισης 3 και τον Κόλπο της Ρίγας

Clupea Harengus
∆ανία

8 279

Γερµανία

25 106

Εσθονία

10 406

Φινλανδία

9 386

Λετονία

2 704

Λιθουανία

2 568

Πολωνία

28 870

Σουηδία

36 499

ΕΚ

123 820

TAC

132 090

(1)

(1)

__________

(1)

Μπορεί να αλιεύεται στον κόλπο της Ρίγας (HER/03 D-RG)

»
(β)

Η ακόλουθη καταχώρηση προστίθεται µετά την καταχώρηση που αφορά τη ρέγγα στη ζώνη
III bcd:

«
‘

Είδος:

Ρέγγα
Clupea harengus

Εσθονία

18 130

Λετονία

21 130

ΕΚ

39 260

TAC

39 260’

Ζώνη:

Κόλπος της Ρίγας
HER/03D-RG

»
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(γ)

Η καταχώρηση που αφορά το είδος «γάδος» στις υποδιαιρέσεις 25-32 (ύδατα ΕΚ)
αντικαθίσταται από τα εξής:

«
‘

Είδος:

Γάδος

Ζώνη:

Gadus morhua
12 040

(1)

5 265

(1)

Εσθονία

781

(1)

Φινλανδία

625

(1)

∆ανία
Γερµανία

Λετονία

2 968

(1)(2)

Λιθουανία

1 951

(1)

Πολωνία

9 251

(1)

Σουηδία

8 770

(1)

ΕΚ

41 650

TAC

45 400

Υποδιαιρέσεις 25-32 (ύδατα ΕΚ)
COD/25/32-

Αναλυτικό TAC, όπου εφαρµόζονται οι µειώσεις του
άρθρου 5 παρ. 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

__________

(1)

Μπορεί να αλιεύεται στην υποδιαίρεση 22-24.

(2)

Εκ των οποίων 350 τόνοι µπορούν να αλιεύονται στα ύδατα της Ρωσικής Οµοσπονδίας στη ζώνη ΙΙΙd.

»
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δ)

Η καταχώρηση που αφορά το είδος «σαρδελόρεγγα» στη ζώνη IIIbcd (ύδατα EK)
αντικαθίσταται από τα εξής:

«
‘

Είδος:

Σαρδελόρεγγα
Sprattus sprattus

∆ανία

37 254

Γερµανία

23 601

Εσθονία

43 260

Φινλανδία

19 501

Λετονία

52 249

Λιθουανία

18 901

Πολωνία
Σουηδία

110 880
72 019

ΕΚ

377 665

Ρωσική Οµοσπονδία
TAC

3 000
420 000

Ζώνη :

ΙΙΙbcd (ύδατα ΕΚ)
SPR/3BCD-C

(1)

Αναλυτικό TAC, όπου εφαρµόζονται οι µειώσεις
του άρθρου 5 παρ. 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 847/96.

________
(1)

Προς αλίευση στη λετονική ζώνη των υδάτων ΕΚ, συµπεριλαµβανοµένων 150 τόνων παρεµπιπτόντων
αλιευµάτων ρέγγας.

»
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2.

Στο παράρτηµα IB:

(α)

Η καταχώρηση που αφορά το είδος «αµµόχελο» στη ζώνη ΙΙa, Skagerrak, Kattegat, Βόρειος
Θάλασσα αντικαθίσταται από τα εξής:

«
‘

Είδος:

Αµµόχελα

Ζώνη:

Ammodytidae
∆ανία

SAN/24.

727 472

Ηνωµένο Βασίλειο

15 901

Όλα τα κράτη µέλη

27 826

ΕΚ

(2)

771 200

Νορβηγία

45 000

(3)

Νήσοι Φερόε

20 000

(3) (4)

TAC

IIa (1) , Skagerrak, Kattegat, Βόρειος Θάλασσα (1)

836 200

Προληπτικό TAC, στην περίπτωση που εφαρµόζονται τα άρθρα
3 και 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

__________
(1)
Ύδατα ΕΚ πλην υδάτων εντός 6 µιλίων από τις γραµµές βάσης του ΗΒ στα Shetland, Fair Isle και Foula.
(2)

Εκτός της ∆ανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου.

(3)

Αλιεύεται στη Βόρειο Θάλασσα.

(4)

Περιλαµβάνει το σύκο Νορβηγίας και κατ’ ανώτατο όριο 4 000 τόνους σαρδελόρεγγας. Οι ποσότητες
σαρδελόρεγγας και κατ’ ανώτατο όριο 6 000 τόνοι σύκου Νορβηγίας µπορούν να αλιευθούν στη διαίρεση
IVa βορείως γεωγραφικού πλάτους 56° 30' Β.’

»
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(β)

Οι καταχωρήσεις σχετικά το είδος «ρέγγα» στις ζώνες: Skagerrak και Kattegat, Νορβηγικά
ύδατα νοτίως των 62° Β
αντικαθίστανται από τα εξής:

«
‘

Ρέγγα (1)

Είδος:

Ζώνη:

Clupea harengus
29 177

(3)

467

(3)

Σουηδία

30 521

(3)

ΕΚ

60 164

∆ανία
Γερµανία

Νήσοι Φερόε
TAC

500

Skagerrak και Kattegat
HER/03A.

(2)

Αναλυτικό TAC στην περίπτωση που εφαρµόζονται
οι µειώσεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

70 000

__________
(1)

Εκφορτώνεται ως πλήρες αλίευµα ή διαλέγεται από το εναποµένον αλίευµα..

(2)

Αλιεύεται στο Skagerrak.

(3)

Από τους οποίους το 50%, ως µέτρο ad hoc για το 2004, µπορεί να αλιευθεί στη Βόρειο Θάλασσα (ΕΚ)
νοτίως των 60°Β και ανατολικώς των 4°Α. ’

‘

Είδος:

Ρέγγα

Ζώνη:

Clupea harengus
Σουηδία

1 076

ΕΚ

1 076

TAC
__________
(1)

Νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62° Β
HER/04-N.

(1)

Άνευ αντικειµένου

Παρεµπίπτοντα αλιεύµατα γάδου, µπακαλιάρου εγκλεφίνου, κίτρινου µπακαλιάρου, νταουκιού του
Ατλαντικού και µαύρου µπακαλιάρου καταλογίζονται στην ποσόστωση των εν λόγω ειδών.’

»
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(γ)

Η καταχώρηση σχετικά µε το είδος «γάδος» στα νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62° Β
αντικαθίσταται από τα εξής:

«
‘

Είδος:

Γάδος

Ζώνη:

Gadus morhua
Σουηδία

516

(1)

ΕΚ

516

(1)

2TAC

Νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62° Β
COD/04-N.

Άνευ αντικειµένου

__________
(1)

Προκύπτει από τα εγκεκριµένα πρακτικά των διαβουλεύσεων µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, για
λογαριασµό της Σουηδίας, και της Νορβηγίας για το έτος 2004.’

»
(δ)

Οι καταχωρήσεις σχετικά µε το είδος «µπακαλιάρος εγκλεφίνος» στις ζώνες: Skagerrack και
Kattegat, IIIbcd (ύδατα ΕΚ), IIα (ύδατα ΕΚ), Βόρειος Θάλασσα, Νορβηγικά ύδατα, νοτίως
των 62° Β
αντικαθίστανται από τα εξής:

«
‘

Είδος:

Μπακαλιάρος εγκλεφίνος
Melanogrammus aeglefinus

Βέλγιο
∆ανία
Γερµανία
Κάτω Χώρες
Σουηδία
ΕΚ

Ζώνη: Skagerrak και Kattegat, IIIbcd (ύδατα ΕΚ)
HAD/3A/BCD

18
3 096
197
4
366
3 681

(1)

TAC
4 755
__________
(1)
Εξαιρουµένων 874 περίπου τόνων παρεµπιπτόντων αλιευµάτων βιοµηχανικής χρήσης. ’
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‘

Είδος:

Μπακαλιάρος εγκλεφίνος
Melanogrammus aeglefinus

Βέλγιο

Ζώνη: IIa (ύδατα ΕΚ), Βόρειος Θάλασσα
HAD/2AC4.

625

∆ανία

4 300

Γερµανία

2 736

Γαλλία

4 769

Κάτω Χώρες

469

Σουηδία

303

Ηνωµένο Βασίλειο

45 773

ΕΚ

58 975

Νορβηγία

15 391

TAC

77 000

(1)
(2)

__________
(1)

Από τους οποίους 29 500 τόνοι µπορούν να αλιευθούν και να εκφορτωθούν από σκάφη που διαθέτουν
ειδικές άδειες αλιείας βάσει των διατάξεων της παραγράφου 17 του παραρτήµατος IV.

(2)

Εξαιρουµένων 2 634 περίπου τόνων παρεµπιπτόντων αλιευµάτων βιοµηχανικής χρήσης.

Ειδικοί όροι:
Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στη συγκεκριµένη ζώνη µπορούν να αλιεύονται το πολύ οι κάτωθι
ποσότητες:
Νορβηγικά ύδατα
(HAD/04-NFS)
45 828’

ΕΚ
‘

Είδος:

Μπακαλιάρος εγκλεφίνος
Melanogrammus aeglefinus

Σουηδία

956

ΕΚ

956

TAC

Ζώνη: Νορβηγικά ύδατα, νοτίως των 62° Β
HAD/04-N.

Άνευ αντικειµένου‘

»
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(ε)

Η καταχώρηση σχετικά µε το είδος «γαρίδα της αρκτικής» στα νορβηγικά ύδατα νοτίως των
62° Β αντικαθίσταται από τα εξής:

«
‘

Είδος:

Γαρίδα της Αρκτικής

Ζώνη:

Pandalus borealis
∆ανία

900

Σουηδία

151

ΕΚ

Νορβηγικά ύδατα, νοτίως των 62° Β
PRA/04-N.

(1)

1 051

TAC
Άνευ αντικειµένου
__________
(1)
Τα παρεµπίπτοντα αλιεύµατα γάδου, µπακαλιάρου εγκλεφίνου, κίτρινου µπακαλιάρου, νταουκιού του
Ατλαντικού και µαύρου µπακαλιάρου καταλογίζονται στις ποσοστώσεις των εν λόγω ειδών.’

»
(στ) Η καταχώρηση σχετικά µε το είδος «ευρωπαϊκή χωµατίδα» στη ζώνη ΙΙa (ύδατα ΕΚ),
Βόρειος Θάλασσα αντικαθίσταται από τα εξής:
«
‘

Είδος:

Ευρωπαϊκή χωµατίδα

Ζώνη:

Pleuronectes platessa
Βέλγιο

3 624

∆ανία

11 778

Γερµανία
Γαλλία

680
22 649

Ηνωµένο Βασίλειο

16 761

ΕΚ

58 889

TAC

PLE/2AC4.

3 397

Κάτω Χώρες

Νορβηγία

IIα (ύδατα ΕΚ), Βόρειος Θάλασσα

2 111
61 000

Αναλυτικό TAC στην περίπτωση που εφαρµόζονται
οι µειώσεις του άρθρου 5 παρ. 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 847/96.

__________
Ειδικοί όροι:
Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στη συγκεκριµένη ζώνη µπορούν να αλιεύονται κατ’ανώτατο όριο οι
κάτωθι ποσότητες:
Νορβηγικά ύδατα (PLE/04-NFS)
ΕΚ

30 000’

»
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(ζ)

Η καταχώρηση σχετικά µε το είδος «µαύρος µπακαλιάρος» στα νορβηγικά ύδατα νοτίως των
62°Β αντικαθίσταται από τα εξής:

«
‘

Είδος:

Μαύρος µπακαλιάρος

Ζώνη:

Pollachius virens
Σουηδία

1 190

ΕΚ
TAC

1 190

Νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62°Β
POK/04-N.

190 000’

»
η)

Η καταχώρηση σχετικά µε το είδος «σκουµπρί» στη ζώνη ΙΙa (ύδατα ΕΚ), Skagerrak και
Kattegat, IIIb,c,d (ύδατα ΕΚ), Βόρειος Θάλασσα αντικαθίσταται από τα εξής:

«
‘

Είδος:

Σκουµπρί

Ζώνη:

Scomber scombrus

IIa (ύδατα ΕΚ), Skagerrak και Kattegat, IIIb,c,d
(ύδατα ΕΚ), Βόρειος Θάλασσα
MAC/2A34-

Βέλγιο

453

∆ανία

11 951

Γερµανία

473

Γαλλία

1 428

Κάτω Χώρες

1 437

Σουηδία

4 262

Ηνωµένο Βασίλειο

1 331

(1) (2) (3)

ΕΚ

21 335

(2)(4)(5)

Νορβηγία

37 246

(6)

545 500

(7)

TAC

Αναλυτικό TAC στην περίπτωση που εφαρµόζονται
τα άρθρα 3 και 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

__________
(1)
Συµπεριλαµβάνονται 1 865 τόνοι σκουµπριού για το εν λόγω κράτος µέλος στη διαίρεση ICES IIIa και στα
ύδατα ΕΚ της διαίρεσης ICES IVab (MAC/3A/4AB).
(2)
Συµπεριλαµβάνονται 214 τόνοι στα νορβηγικά ύδατα της υποπεριοχής ICES IV.(MAC/04-N.).
(3)

Κατά την αλιεία στα νορβηγικά ύδατα, τα παρεµπίπτοντα αλιεύµατα γάδου, µπακαλιάρου εγκλεφίνου,
κίτρινου µπακαλιάρου, νταουκιού του Ατλαντικού και µαύρου µπακαλιάρου καταλογίζονται στις
ποσοστώσεις για τα εν λόγω είδη.

(4)

Συµπεριλαµβάνονται 1 865 τόνοι που προκύπτουν από τους όρους οι οποίοι καθορίζονται στην υποσηµείωση
2 του παραρτήµατος των εγκεκριµένων πρακτικών των συµπερασµάτων των αλιευτικών διαβουλεύσεων
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Νορβηγίας, Βρυξέλλες, 9 ∆εκεµβρίου 1995.

(5)

Συµπεριλαµβάνονται 636 τόνοι που προκύπτουν από τη ρύθµιση µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
Νορβηγίας για το έτος 2004 σχετικά µε τη διαχείριση του κοινού µεριδίου ΕΕ-Νορβηγίας των επιτρεπόµενων
αλιευµάτων της NAFΟ.

(6)

Αφαιρούνται από το µερίδιο TAC της Νορβηγίας (ποσόστωση πρόσβασης). Η ποσόστωση αυτή µπορεί να
αλιεύεται µόνο στη διαίρεση IVa, εκτός από 3 000 τόνους που µπορούν να αλιευθούν στη διαίρεση IIIa.
TAC που συµφωνήθηκαν από την ΕΚ, τη Νορβηγία και τις Νήσους Φερόε για τη βόρεια περιοχή.

(7)
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Ειδικοί όροι:
Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στη συγκεκριµένη ζώνη µπορούν να αλιεύονται
κατ’ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:
IIa (µη κοινοτικά ύδατα), VI, από
1ης Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου
MAC/03A. MAC/3A/4BC MAC/04B. MAC/04C. 2004
MAC/2A6.
IIIa

IIIa, IVb,c

∆ανία

IVb

IVc

4 130

Γαλλία

440

Κάτω Χώρες

440

Σουηδία

340

Ηνωµένο Βασίλειο
Νορβηγία

4 020

10

440
3 000

’

»
(θ)

Η καταχώρηση σχετικά µε το είδος «γλώσσα» στη ζώνη ΙΙ, Βόρειος Θάλασσα αντικαθίσταται
από τα εξής:

«
‘

Είδος:

Γλώσσα
Solea solea

Βέλγιο
∆ανία
Γερµανία
Γαλλία
Κάτω Χώρες
Ηνωµένο Βασίλειο

Ζώνη:

II, Βόρειος Θάλασσα
SOL/24.

1 417
648
1 133
283
12 790
729

ΕΚ

17 000

TAC

17 000

Αναλυτικό TAC στην περίπτωση που εφαρµόζονται
τα άρθρα 3 και 4 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 847/96.’

»
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(ι)

Η καταχώρηση σχετικά µε το είδος «Λοιπά είδη » στα ύδατα ΕΚ στις ζώνες IIa, IV, VIa
βορείως των 56º 30΄Β αντικαθίσταται από τα εξής:

«
‘

Είδος:

Λοιπά είδη

ΕΚ

Άνευ περιορισµού

Ζώνη:

Ύδατα ΕΚ στις ζώνες IIa, IV, VIa βορείως των 56º 30΄Β

ΟΤΗ/2Α46ΑΝ
Νορβηγία
Νήσοι Φερόε
TAC
(1)
(2)

5000 (1)
400 (2)
Άνευ αντικειµένου

Αποκλειστικά στις ζώνες ΙΙa και IV. Περιλαµβάνει τους αλιευτικούς πόρους που δεν αναφέρονται
συγκεκριµένα, εκ των οποίων µπορούν να αλιεύονται το ανώτατο 350 τόνοι γλώσσας.
Αποκλειστικά παρεµπίπτοντα αλιεύµατα κορέγονου στις ζώνες IV και VIα.

»
(ια) Όλες οι υποσηµειώσεις «Προσωρινό TAC, εν αναµονή της ολοκλήρωσης των αλιευτικών
διαβουλεύσεων µε τη Νορβηγία για το έτος 2004» διαγράφονται.
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3.

Στο παράρτηµα IΓ:

(α)

Η καταχώρηση σχετικά µε το είδος «ρέγγα» στη ζώνη Ι, ΙΙ (ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα)
αντικαθίσταται από τα εξής:

«
‘

Είδος:

Ρέγγα

Ζώνη:

Clupea harengus
Βέλγιο

I, II (ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα)
HER/1/2.

25

∆ανία

24 946

Γερµανία

4 368

Ισπανία

82

Γαλλία

1 076

Ιρλανδία

6 458

Κάτω Χώρες

8 927

Πολωνία

1 262

Πορτογαλία
Φινλανδία
Σουηδία

82
386
9 244

Ηνωµένο Βασίλειο

15 948

ΕΚ

72 804

Νήσοι Φερόε

6997

(1)

Άνευ αντικειµένου»

TAC
__________
(1)

Μπορεί να αλιεύεται στα κοινοτικά ύδατα

Ειδικοί όροι:
Εντός των ορίων των προαναφερθέντων ποσοστώσεων στις προσδιοριζόµενες ζώνες δεν µπορούν να αλιεύονται
ποσότητες µεγαλύτερες των κάτωθι ποσοτήτων.
ΙΙ, Vb βορείως των 62οΒ (ύδατα Φερόε)
HER/2A5B-F
Βέλγιο
2
∆ανία
2 398
Γερµανία
420
Ισπανία
8
Γαλλία
103
Ιρλανδία
621
Ολλανδία
858
Πολωνία
121
Πορτογαλία
8
Φινλανδία
37
Σουηδία
888
Ηνωµένο Βασίλειο
1 533»

»
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(β)

Η καταχώρηση σχετικά µε το είδος «γάδος» στη ζώνη Ι, ΙΙ (νορβηγικά ύδατα) αντικαθίσταται
από τα εξής:

«
‘

Είδος:

Γάδος

Ζώνη:

Gadus morhua
Γερµανία

293

Ισπανία

2 640
293

Γαλλία

2 206

Πορτογαλία

2 640

Ηνωµένο Βασίλειο

9 324
19 800 (1)

ΕΚ
TAC
(1)

COD/1N2AB-

2 404

Ελλάδα
Ιρλανδία

I, II (νορβηγικά ύδατα)

486 000
Ποσόστωση προς αναθεώρηση κατόπιν της εγκρίσεως του πρωτοκόλλου για την τροποποίηση του 4ου
πρωτοκόλλου σχετικά µε τους όρους για την αλιευτική συµφωνία µεταξύ Κοινότητας και Γροιλανδίας.»

»
(γ)

Η καταχώρηση σχετικά µε το είδος «καπελάνος» στη ζώνη V, XIV (ύδατα Γροιλανδίας)
αντικαθίσταται από τα εξής:

«
‘

Είδος:

Καπελάνος
Mallotus villosus

Όλα τα κράτη µέλη

40 985

ΕΚ

95 985 (1)

TAC
(1)

Ζώνη:

V, XIV (ύδατα Γροιλανδίας)
CAP/514GRN

Άνευ αντικειµένου
Από τους οποίους 15 000 τόνοι έχουν διατεθεί στη Νορβηγία, 30 000 τόνοι στην Ισλανδία και 10 000 τόνοι
στις Νήσους Φερόε. Το κοινοτικό µερίδιο αντιπροσωπεύει ποσοστό 70% του TAC καπελάνου για την
περίοδο. Μετά την αναθεώρηση του εν λόγω TAC κατά τη διάρκεια του 2004, θα αναθεωρηθεί ανάλογα και
η κοινοτική ποσόστωση.

»
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(δ)

Η καταχώρηση σχετικά µε το είδος «µπακαλιάρος εγκλεφίνος» στη ζώνη Ι, ΙΙ (νορβηγικά
ύδατα) αντικαθίσταται από τα εξής:

«
‘

Είδος:

Μπακαλιάρος εγκλεφίνος

Ζώνη: I, II (νορβηγικά ύδατα)

Melanogrammus aeglefinus
Γερµανία

428

Γαλλία

257

Ηνωµένο Βασίλειο
ΕΚ
TAC

HAD/1N2AB-

1 315
2 000
Άνευ αντικειµένου

»
(ε)

Η καταχώρηση σχετικά µε το είδος «γαρίδα της Αρκτικής» στη ζώνη V, XIV (ύδατα
Γροιλανδίας) αντικαθίσταται από τα εξής:

«
‘

Είδος:

Γαρίδα της Αρκτικής

Ζώνη:

Pandalus borealis
∆ανία

848

Γαλλία

848

V, XIV (ύδατα Γροιλανδίας)
PRA/514GRN

5 675 (1)

ΕΚ
TAC

Άνευ αντικειµένου

___________
(1)

Από τους οποίους 2 830 τόνοι έχουν διατεθεί στη Νορβηγία και 1 150 τόνοι στις Νήσους Φερόε.

»
(στ) Η καταχώρηση σχετικά µε το είδος «ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας» στη ζώνη V, XIV (ύδατα
Γροιλανδίας) αντικαθίσταται από τα εξής:
«
‘

Είδος:

Γερµανία
Ηνωµένο Βασίλειο

Ιππόγλωσσα Γροιλανδίας Ζώνη:

V, XIV (ύδατα Γροιλανδίας)

Reinhardtius
hippoglossoides

GHL/514GRN

4 037
213
4 800 (1)

ΕΚ
TAC

Άνευ αντικειµένου

__________
(1)

Από τους οποίους 400 τόνοι έχουν διατεθεί στη Νορβηγία και 150 τόνοι στις Νήσους Φερόε. Ποσόστωση
προς αναθεώρηση κατόπιν της εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου για την τροποποίηση του 4ου Πρωτοκόλλου
σχετικά µε τους όρους για την αλιευτική συµφωνία µεταξύ Κοινότητας και Γροιλανδίας.»

»
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(ζ)

Η καταχώρηση σχετικά µε το είδος «σκουµπρί» στη ζώνη IIa (νορβηγικά ύδατα)
αντικαθίσταται από τα εξής:

«
‘

Είδος:

Σκουµπρί

Ζώνη:

Scomber scombrus

IIa (νορβηγικά ύδατα)
MAC/02A-N.

(1)

∆ανία

11 100

ΕΚ

11 100 (1)

TAC
Άνευ αντικειµένου
__________
(1)
Μπορεί επίσης να αλιευθεί στην υποπεριοχή IV (νορβηγικά ύδατα) και στη διαίρεση IΙa (µη κοινοτικά ύδατα).

»
(η)

Η καταχώρηση σχετικά µε το είδος «κοκκινόψαρο» στη ζώνη V, XIV (ύδατα Γροιλανδίας)
αντικαθίσταται από τα εξής:

«
‘

Είδος:

Κοκκινόψαρο

Ζώνη:

Sebastes spp.
Γερµανία
Γαλλία
Ηνωµένο Βασίλειο
ΕΚ

V, XIV (ύδατα Γροιλανδίας)
RED/514GRN

19 533
99
138
25 500

(1)(2)(3)

TAC
Άνευ αντικειµένου
__________
(1)
Ποσότητα 20 000 τόνων κατ’ ανώτατο όριο µπορεί να αλιευθεί µε πελαγικές τράτες. Τα αλιεύµατα που
αλιεύονται µε τράτες βυθού και πελαγικές τράτες πρέπει να αναφέρονται χωριστά. Επιτρέπεται να αλιευθούν
στα ανατολικά ή δυτικά ύδατα.
(2)

5 230 τόνοι, µε πελαγική τράτα έχουν διατεθεί στη Νορβηγία.

(3)

500 τόνοι έχουν διατεθεί στις Νήσους Φερόε. Τα αλιεύµατα που αλιεύονται µε τράτες βυθού και πελαγικές
τράτες πρέπει να αναφέρονται χωριστά.

»
(θ)

Όλες οι υποσηµειώσεις «προσωρινή ποσόστωση, εν αναµονή της ολοκλήρωσης των
αλιευτικών διαβουλεύσεων µε τη Νορβηγία για το έτος 2004» διαγράφονται.
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4.

Στο Παράρτηµα ΙΙ

Η καταχώρηση σχετικά µε το είδος "Ρέγγα" στη ζώνη IIa (ύδατα ΕΚ), Βόρειος Θάλασσα, VIId,
αντικαθίσταται από τα εξής:
«
‘

Είδος:

Ρέγγα (1)

Zώνη

IIa (ύδατα ΕΚ), Βόρειος Θάλασσα, VIId
HER/2A47DX

Clupea harengus
Βέλγιο
∆ανία

214
41 356

Γερµανία

214

Γαλλία

214

Κάτω Χώρες

214

Σουηδία

202

Ηνωµένο Βασίλειο

786

ΕΚ

43 200

TAC

43 200

Σηµειώσεις :
__________
(1)
Παρεµπίπτοντα αλιεύµατα ρέγγας που αλιεύονται κατά την αλιεία ειδών πλην της ρέγγας και
εκφορτώνονται άνευ διαλογής.

»
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5.

Στο παράρτηµα IV:
(α)

Προστίθεται το ακόλουθο σηµείο :
«1.1.3

Κανόνας του ενός διχτυού

Στην περίπτωση χρήσης συρόµενου διχτυού µε ανοίγµατα διαφυγής, δεν πρέπει να
διατηρείται κανένας άλλος τύπος αλιευτικού εργαλείου επί του σκάφους. »
(β)

Το σηµείο 6 διαγράφεται.

(γ)

Το σηµείο 13 αντικαθίσταται από τα εξής:
«13 Περιορισµοί αλιείας γάδου δυτικά της Σκοτίας
(α)

Μέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2004, απαγορεύεται η διεξαγωγή οποιασδήποτε
αλιευτικής δραστηριότητας εντός της περιοχής που περικλείεται από την
διαδοχική σύνδεση µε ευθείες γραµµές των ακόλουθων γεωγραφικών
συντεταγµένων:
-

(β)

59°05'Β, 06°45'∆
59°30'Β, 06°00'∆
59°40'Β, 05°00'∆
60°00'Β, 04°00'∆
59°30'Β, 04°00'∆
59°05'Β, 06°45'∆.

Κατά παρέκκλιση του στοιχείου (α), επιτρέπεται η διεξαγωγή αλιευτικών
δραστηριοτήτων µε τη χρήση κιούρτων και κοφινέλλων υπό τον όρο ότι:
(i)

δεν µεταφέρεται επί του σκάφους κανένα άλλο αλιευτικό εργαλείο, εκτός
από τους κιούρτους και τα κοφινέλλα, και

(ii)

δεν διατηρείται επί του σκάφους κανένα είδος, εκτός από οστρακόδερµα και
µαλακόστρακα.
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(γ)

(δ)

Κατά παρέκκλιση του στοιχείου (α), επιτρέπεται η διεξαγωγή αλιευτικών
δραστηριοτήτων µε τη χρήση διχτυών µεγέθους µατιών µικρότερων των 55mm, υπό
τον όρο ότι:
(i)

δεν µεταφέρεται επί του σκάφους κανένα δίχτυ µε µέγεθος µατιών µεγαλύτερο ή
ίσο προς 55mm, και

(ii)

δεν διατηρείται επί του σκάφους κανένα είδος, εκτός από τη ρέγγα, το σκουµπρί,
το σαυρίδι, το προσφυγάκι, τη σαρδέλα, τη σαρδελίτσα, την παπαλίνα και τον
γουρλοµάτη. »

Στο σηµείο 17:
(i)

το τµήµα (α) αντικαθίσταται από τα εξής:
«(α)

Για τους σκοπούς που παρόντος σηµείου, ως «περιοχή προστασίας
του γάδου» νοείται το τµήµα εκείνο της διαίρεσης ICES IV που
περιλαµβάνεται στα ακόλουθα ορθογώνια ICES που βρίσκονται
πέραν των 12 µιλίων από τις παράκτιες γραµµές βάσης

49E6, 48E6, 47E6, 50E7, 49E7, 48E7, 50E8, 51E9, 50E9, 49E9, 50F0,
49F0, 48F0, 47F0, 46F0, 45F0, 51F1, 50F1, 49F1, 48F1, 47F1, 46F1,
45F1, 44F1, 50F2, 49F2, 48F2, 47F2, 46F2, 45F2, 44F2, 46F3, 45F3,
44F3, 45F4, 44F4, 43F5, 43F6, 43F7, 42F7, 38E9, 37E9, 37F0. »

(ii)

προστίθεται το εξής τµήµα:
«(ε) Κράτος µέλος δύναται να καταγράφει αλιεύµατα µπακαλιάρου που
αλιεύθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα από 1ης Ιανουαρίου 2004 έως την
21η Απριλίου 2004, βάσει του εάν αλιεύθηκαν εντός ή εκτός της περιοχής
που προσδιορίζεται στο τµήµα (α).»

(ε) Προστίθεται το εξής σηµείο :
«18. Επιστηµονική παρακολούθηση
(α)

Τα µέτρα των σηµείων 5, 7, 13 και 16 δεν εφαρµόζονται σε αλιευτικές
δραστηριότητες που διεξάγονται αποκλειστικά για τον σκοπό
επιστηµονικών ερευνών κατόπιν αδείας και υπό τον έλεγχο του οικείου
κράτους µέλους και για τις οποίες η Επιτροπή και το κράτος µέλος, στα
ύδατα του οποίου διεξάγεται η έρευνα, έχουν ενηµερωθεί εκ των προτέρων.
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(β)

Θαλάσσιοι οργανισµοί οι οποίοι αλιεύονται για τους σκοπούς που
αναφέρονται στο στοιχείο (α), επιτρέπεται να πωλούνται, αποθηκεύονται,
επιδεικνύονται ή προσφέρονται για πώληση, υπό τον όρο ότι:
-

πληρούν όλα τα πρότυπα που καθορίζονται στο παράρτηµα XII του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 850/98, καθώς και τα πρότυπα εµπορίας που
θεσπίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 2 του κανονισµού του Συµβουλίου
(ΕΚ) αριθ. 104/2000, της 17ης ∆εκεµβρίου 1999, για την κοινή
οργάνωση αγοράς προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας*, ή

-

πωλούνται απευθείας για σκοπούς διάφορους της ανθρώπινης
κατανάλωσης.

____________
*
ΕΕ L 17, 21.1.2000, σ. 22. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε µε την Πράξη Προσχώρησης
του 2003.»
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(στ) Το προσάρτηµα 2 αντικαθίσταται από τα εξής:
‘Προσάρτηµα 2 του παραρτήµατος IV
ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΑΛΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Skagerrak και Kattegat
Κατηγορίες µεγεθών µατιών, είδη-στόχοι και απαιτούµενα ποσοστά αλιευµάτων
που εφαρµόζονται για τη χρησιµοποίηση µιας µόνον κατηγορίας µεγέθους µατιών
Κατηγορίες µεγεθών µατιών (χιλιοστόµετρα)
Είδος

<16

16-31

32-69

32-69

35-69 70-89(5)

≥90

Ελάχιστο ποσοστό των ειδών-στόχων
(6)

(3)

Αµµόχελα (Ammodytidae)
Αµµόχελα (Ammodytidae)(4)
Σύκο της Νορβηγίας (Trisopterus esmarkii)
Προσφυγάκι (Micromesistius poutassou),
∆ράκαινα (Trachinus draco) (1)
Μαλάκια (εκτός Sepia) (1)
Ζαργάνα (Belone belone) (1)
Καπόνι γκρίζο (Eutrigla gurnardus) (1)
Γουρλοµάτης (Argentina spp.)
Σαρδελόρεγγα (Sprattus sprattus)
Χέλι (Anguilla anguilla)
Κοινές γαρίδες/Γαρίδες της Βαλτικής
(Crangon spp., Palaemon adspersus) (2)
Σκουµπρί (Scomber spp.)
Σαυρίδι (Trachurus spp.)
Ρέγγα (Clupea harengus)
Γαρίδα της Αρκτικής (Pandalus borealis)
Κοινές γαρίδες/Γαρίδες της Βαλτικής
(Crangon spp., Palaemon adspersus) (1)
Νταούκι Ατλαντικού (Merlangius
merlangus)
Καραβίδα (Nephrops norvegicus)
Όλοι οι λοιποί θαλάσσιοι οργανισµοί

50%
x

(6)

50%
x
x
x
x
x
x
x
x
x

20%(6) 50%(6) 20%(6) 20%(7) 30%(8)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ουδέν
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

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

(5)

(6)

(7)

(8)

Μόνον εντός 4 µιλίων από τις γραµµές βάσης.
Εκτός των 4 µιλίων από τις γραµµές βάσης.
Από την 1η Μαρτίου έως την 31η Οκτωβρίου στο Skagerrak και από την 1η Μαρτίου έως την 31η Ιουλίου στο Kattegat.
Από την 1η Νοεµβρίου έως την τελευταία ηµέρα του Φεβρουαρίου στο Skagerrak και από την 1η Αυγούστου έως την
τελευταία ηµέρα του Φεβρουαρίου στο Kattegat.
Όταν εφαρµόζεται αυτή η κατηγορία µεγεθών µατιών, ο σάκος της τράτας και το τεµάχιο επιµήκυνσης πρέπει να είναι
κατασκευασµένα από δικτύωµα µε τετραγωνικά µάτια.
Η ποσότητα αλιευµάτων που διατηρείται επί του σκάφους, δεν πρέπει να περιέχει σε ποσοστό µεγαλύτερο του 10%
οποιοδήποτε µείγµα γάδου, µπακαλιάρου εγκλεφίνου, µερλούκιου, ευρωπαϊκής χωµατίδας, καλκανιού, λεµονόγλωσσας,
σκουµπριού, ζαγκέτας, νταουκιού του Ατλαντικού, χωµατίδας, µαύρου µπακαλιάρου, καραβίδας και αστακού.
Η ποσότητα αλιευµάτων που διατηρείται επί του σκάφους, δεν πρέπει να περιέχει σε ποσοστό µεγαλύτερο του 50%
οποιοδήποτε µείγµα γάδου, µπακαλιάρου εγκλεφίνου, µερλούκιου, ευρωπαϊκής χωµατίδας, καλκανιού, ρέγγας,
λεµονόγλωσσας, σκουµπριού, ζαγκέτας, νταουκιού του Ατλαντικού, χωµατίδας, µαύρου µπακαλιάρου, καραβίδας και
αστακού.
Η ποσότητα αλιευµάτων που διατηρείται επί του σκάφους, δεν πρέπει να περιέχει σε ποσοστό µεγαλύτερο του 60%
οποιοδήποτε µείγµα γάδου, µπακαλιάρου εγκλεφίνου, µερλούκιου, ευρωπαϊκής χωµατίδας, καλκανιού, λεµονόγλωσσας,
ζαγκέτας, χωµατίδας, µαύρου µπακαλιάρου και αστακού.
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6.

Στο παράρτηµα VII, το µέρος Ι και το µέρος ΙΙ αντικαθίστανται από τα εξής:
«ΜΕΡΟΣ I
Ποσοτικοί περιορισµοί γενικών και
ειδικών αδειών αλιείας για κοινοτικά σκάφη που αλιεύουν
σε ύδατα τρίτων χωρών
Περιοχή αλιείας

Τύπος αλιείας

Αριθµός αδειών

Νορβηγικά ύδατα και
αλιευτική ζώνη γύρω
από το Jan Mayen

Ρέγγα, βορείως των 62°00' Β
Βενθοπελαγικά είδη, βορείως των 62°00'Β, αλιεία γρι-γρι
Σκουµπρί, νοτίως των 62°00'Β, αλιεία µε γρι-γρι
Σκουµπρί, νοτίως των 62°00'Β, αλιεία µε µηχανότρατες
Σκουµπρί, βορείως των 62°00'Β, αλιεία µε γρι-γρι
Είδη για βιοµηχανικούς σκοπούς, νοτίως των 62°00'Β
Όλοι οι τύποι αλιείας µε τράτα µε σκάφη µήκους µέχρι 180
ποδών στη ζώνη µεταξύ 12 και 21 µιλίων από τις γραµµές
βάσης των Νήσων Φερόε
Κατευθυνόµενη αλιεία γάδου και µπακαλιάρου εγκλεφίνου
µε ελάχιστο µέγεθος µατιών 135 mm, που περιορίζεται
στην περιοχή νοτίως των 62°28' Β και ανατολικά των 6°30'
∆
Αλιεία µε τράτα εκτός των 21 µιλίων από τις γραµµές
βάσης των Νήσων Φερόε. Κατά τις περιόδους από 1ης
Μαρτίου έως 31 Μαΐου και από 1ης Οκτωβρίου έως 31
∆εκεµβρίου, τα σκάφη αυτά µπορούν να αλιεύουν στην
περιοχή µεταξύ 61°20' Β και 62°00'Β και µεταξύ 12 και 21
µιλίων από τις γραµµές βάσης
Αλιεία ποντικόψαρου µε τράτα µε ελάχιστο µέγεθος
µατιών 100 mm στην περιοχή νοτίως των 61°30'Β και
δυτικά των 9°00'∆ και στην περιοχή µεταξύ 7°00'∆ και
9°00'∆ νοτίως των 60°30' Β και στην περιοχή νοτιοδυτικά
µιας γραµµής µεταξύ 60°30' Β, 7°00' ∆ και 60°00' Β,
6°00' ∆

75
80
11
19
111
480
26

Μέγιστος αριθµός
σκαφών που είναι
παρόντα καθ’
οιονδήποτε χρόνο
55
50
Άνευ αντικειµένου
Άνευ αντικειµένου
Άνευ αντικειµένου
150
13

8

4

70

26

70

20

Ύδατα των Νήσων
Φερόε

1

Επιλέγεται από 11 άδειες αλιείας σκουµπριού µε γρι-γρι νοτίως των 62°00'Β.
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Περιοχή αλιείας

Ισλανδία
Ύδατα της Ρωσικής
Οµοσπονδίας

1

Τύπος αλιείας

Αριθµός αδειών

Κατευθυνόµενη αλιεία µαύρου µπακαλιάρου µε τράτα µε
ελάχιστο µέγεθος µατιών 120 mm και δυνατότητα χρήσης
κυκλικής νεύρωσης γύρω από τον σάκο της τράτας
Αλιεία προσφυγακιού. Ο συνολικός αριθµός των αδειών
µπορεί να αυξηθεί κατά 4 σκάφη προκειµένου να
σχηµατίσουν ζεύγη, εάν οι αρχές των Νήσων Φερόε
θεσπίσουν ειδικούς κανόνες πρόσβασης σε µια περιοχή που
καλείται "κύρια περιοχή αλιείας προσφυγακιού"
Αλιεία µε παραγάδι
Αλιεία σκουµπριού
Αλιεία ρέγγας βορείως των 62°Β
Όλοι οι τύποι αλιείας
Όλοι οι τύποι αλιείας
Αλιεία γάδου
Αλιεία σαρδελόρεγγας

70

Μέγιστος αριθµός
σκαφών που είναι
παρόντα καθ’
οιονδήποτε χρόνο
22

34

20

10
12
21
18
pm
71
pm

6
12
21
5
pm
pm
pm

Ισχύει µόνον για τα σκάφη που φέρουν τη σηµαία της Λετονίας.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ
Ποσοτικοί περιορισµοί γενικών και
ειδικών αδειών αλιείας για σκάφη τρίτων χωρών που αλιεύουν
στα κοινοτικά ύδατα
Κράτος σηµαίας

Νορβηγία (1)
Νήσοι Φερόε

Τύπος αλιείας

Γουιάνα
Σουρινάµ

Ρέγγα, βορείως των 62° 00'Β
Σκουµπρί, VIa (βορείως των 56° 30'Β), VIIe,f,h,
σαφρίδι, IV, VIa (βορείως των 56° 30'Β),
VIIe,f,h· ρέγγα, VIa (βορείως των 56° 30'Β)
Ρέγγα βορείως των 62° 00'Β
Ρέγγα, IIIa
Αλιεία σύκου Νορβηγίας και σαρδελόρεγγας για
την παρασκευή ιχθυαλεύρων, IV, VIa (βορείως
των 56° 30'Β): αµµόχελο, IV
(συµπεριλαµβάνονται τα αναπόφευκτα
παρεµπίπτοντα αλιεύµατα προσφυγακιού)
Ποντίκι και µπρόσµιος
Προσφυγάκι, VIa (βορείως των 56° 30'Β), VIb,
VII (δυτικώς των 12° 00'∆)
Μουρούνα
Λάµνα (όλες οι ζώνες εκτός από τη NAFO 3PS)
Ρέγγα, IIId (Σουηδικά ύδατα)
Ρέγγα, IIId (Σουηδικά ύδατα, µη αλιεύοντα
σκάφη και βάσεις)
Σαρδελόρεγγα
Γαρίδες Penaeus(3) (ύδατα Γαλλικής Γουιάνας)
Λουτιάνιδοι(5) (ύδατα Γαλλικής Γουιάνας)
Γαρίδες Penaeus(3) (ύδατα Γαλλικής Γουιάνας)
Γαρίδες Penaeus(3) ύδατα Γαλλικής Γουιάνας)

Τρινιντάντ και

Γαρίδες Penaeus(3) (ύδατα Γαλλικής Γουιάνας)
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Τοµπάγκο
Ιαπωνία

Τόνος (8)(ύδατα Γαλλικής Γουιάνας)

pm

Κορέα

Τόνος(8) (ύδατα Γαλλικής Γουιάνας)

pm
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Βενεζουέλα

Λουτιάνιδοι(5) (ύδατα Γαλλικής Γουιάνας)

41
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4

pm

Καρχαρίες

(5)

(ύδατα Γαλλικής Γουιάνας)

30.4.2004
EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
L 161/ 174
_______________________________________________________________________________
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Εν αναµονή της ολοκλήρωσης των αλιευτικών διαπραγµατεύσεων µε τη Νορβηγία για το 2004.
Εφαρµόζεται µόνον στη λετονική ζώνη των κοινοτικών υδάτων.
Οι άδειες που αφορούν την αλιεία γαρίδας στα ύδατα του γαλλικού ∆ιαµερίσµατος της Γουιάνας εκδίδονται
βάσει αλιευτικού σχεδίου, το οποίο υποβάλλεται από τις αρχές της οικείας τρίτης χώρας και εγκρίνεται από την
Επιτροπή. Η περίοδος ισχύος καθεµιάς από τις άδειες αυτές περιορίζεται στην αλιευτική περίοδο που
προβλέπεται στο αλιευτικό σχέδιο, βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια.
Ο ετήσιος αριθµός ηµερών στη θάλασσα περιορίζεται σε 200.
Πρέπει να αλιεύονται αποκλειστικά µε παραγάδια ή παγίδες (για λουτιάνιδους) ή παραγάδια ή δίχτυα που έχουν
ελάχιστο άνοιγµα µατιών 100 mm, σε βάθος άνω των 30 m (καρχαρίες). Για την έκδοση των αδειών αυτών,
πρέπει να προσκοµίζονται αποδείξεις ότι υφίσταται ισχύουσα σύµβαση µεταξύ του πλοιοκτήτη που υποβάλλει
αίτηση για άδεια και επιχείρησης µεταποίησης εγκατεστηµένης στο γαλλικό ∆ιαµέρισµα της Γουιάνας και ότι η
σύµβαση περιλαµβάνει υποχρέωση για την εκφόρτωση του 75% τουλάχιστον όλων των αλιευµάτων
λουτιάνιδου ή το 50% όλων των αλιευµάτων καρχαρία από το σχετικό σκάφος στο εν λόγω διαµέρισµα,
προκειµένου να υποστούν µεταποίηση στην εγκατάσταση της εν λόγω επιχείρησης.
Η προαναφερόµενη σύµβαση πρέπει να είναι επικυρωµένη από τις γαλλικές αρχές οι οποίες εγγυώνται ότι
ανταποκρίνεται τόσο προς την πραγµατική ικανότητα της συµβαλλόµενης µεταποιητικής επιχείρησης όσο και
προς τους αναπτυξιακούς στόχους της οικονοµίας της Γουιάνας. Αντίγραφο της δεόντως επικυρωµένης
σύµβασης πρέπει να προσαρτάται στην αίτηση αδείας.
Εάν οι γαλλικές αρχές αρνηθούν την ως άνω επικύρωση, πρέπει να κοινοποιήσουν την άρνησή τους,
αναφέροντας τους λόγους, στον ενδιαφερόµενο και στην Επιτροπή.
Ο ετήσιος αριθµός ηµερών στη θάλασσα περιορίζεται σε pm.
Ο ετήσιος αριθµός ηµερών στη θάλασσα περιορίζεται σε 350.
Πρέπει να αλιεύεται αποκλειστικά µε παραγάδια.
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