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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1371/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Ιουλίου 1996
σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγής μπανανών στο πλαίσιο της
δασμολογικής ποσόστωσης για το τρίτο τρίμηνο του 1996 (δεύτερη περίοδος)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 του Συμβουλίου, της
13ης Φεβρουαρίου 1993, για την κοινή οργάνωση της
αγοράς μπανάνας ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3290/94 (2),

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1443/93 της Επιτροπής της 10ης
Ιουνίου 1993, περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
καθεστώτος εισαγωγής μπανανών στην Κοινότητα Q), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
875/96 (4), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 3,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 478/95 της Επιτροπής, της 1ης
Μαρτίου 1995, σχετικά με τις συμπληρωματικές λεπτομέ
ρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 του
Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς δασμολογικής ποσό
στωσης κατά την εισαγωγή μπανανών στην Κοινότητα και
σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1442/93 (5), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 702/95 (6), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,
ότι το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1111 /96 της
Επιτροπής, της 20ής Ιουνίου 1996, σχετικά με την έκδοση
πιστοποιητικών εισαγωγής μπανανών στο πλαίσιο της
δασμολογικής ποσόστωσης για το τρίτο τρίμηνο του 1996
και την υποβολή των αιτήσεων (7), καθορίζει τις ποσότητες
οι οποίες είναι διαθέσιμες για τις νέες αιτήσεις έκδοσης
πιστοποιητικού εισαγωγής, στο πλαίσιο της δασμολογικής
ποσόστωσης, για το τρίτο τρίμηνο του 1 996· ότι το άρθρο 4
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 478/95 προβλέπει
τον καθορισμό, χωρίς καμία καθυστέρηση, των ποσοτήτων
για τις οποίες δύνανται να εκδοθούν πιστοποιητικά για τη
συγκεκριμένη χώρα ή χώρες καταγωγής·

ότι το άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1442/93 όρζίει ότι όταν σε περίπτωση συγκεκριμένου τριμή
νου και για μία χώρα ή ομάδα χωρών που περιλαμβάνονται
στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 478/95, οι
ποσότητες που καλύπτονται από τις αιτήσεις για χορήγηση
πιστοποιητικών εισαγωγής από τη μία ή την άλλη κατηγο
ρία επιχειρηματιών υπερβαίνουν τις διαθέσιμες ποσότητες,
εφαρμόζεται, σε καθεμία από τις αιτήσεις που αναφέρουν
τη συγκεκριμένη χώρα καταγωγής ποσοστό μείωσης· ότι,
εντούτοις, η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις αιτήσεις
πιστοποιητικών της κατηγορίας Γ ούτε στις αιτήσεις των
κατηγοριών A και B που αφορούν ποσότητα μικρότερη ή
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ότι, επειδή οι ποσότητες μπανανών καταγωγής Κολομβίας,
κατηγορίας B, και καταγωγής Βενεζουέλας για τις οποίες
υποβλήθηκαν αιτήσεις υπερβαίνουν τη διαθέσιμη ποσότητα
πρέπει να εφαρμοσθεί συντελεστής μείωσης· ότι τα πιστο
ποιητικά εισαγωγής δύνανται να εκδοθούν για την ποσό
τητα που εμφαίνεται σε όλες τις άλλες νέες αιτήσεις·
ότι o παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμοστεί αμέσως ώστε
να μπορέσουν να χορηγηθούν όσον το δυνατόν γρηγορό
τερα τα εν λόγω πιστοποιητικά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ApSpo 1

Όσον αφορά τις νέες αιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο

Εκτιμώντας:

(') ΕΕ
(2) ΕΕ
(3) ΕΕ
(4) ΕΕ
(5) ΕΕ
(6) ΕΕ
(7) ΕΕ

ίση με 1 50 τονους, εφόσον η συνολική ποσότητα που καλύ
πτεται από τις αιτήσεις των κατηγοριών A και B δεν υπερ
βαίνει, για ένα ορισμένο κράτος καταγωγής, το 15% του
συνόλου των αιτουμένων ποσοτήτων

47 της 25. 2. 1993, σ. 1 .
349 της 31 . 12. 1994, σ. 105 .
142 της 12. 6. 1993, σ. 6.
118 της 15. 5. 1996, σ. 14.
49 της 4. 3. 1995, σ. 13 .
71 της 31 . 3. 1995, σ. 84.
148 της 20. 6. 1996, σ. 22.

4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 478/95, εκδί
δονται πιστοποιητικά εισαγωγής στο πλαίσιο της δασμολο

γικής ποσόστωσης για εισαγωγές μπανάνας το τρίτο
τρίμηνο του 1996:

1 . Για την ποσότητα που αναφέρεται στην αίτηση εκδόσεως
του πιστοποιητικού:
α) με την εφαρμογή, για την καταγωγή Κολομβίας του
συντελεστή μειώσεως, 0,6673 για τις αιτήσεις εκδό
σεως πιστοποιητικού «κατηγορίας B», με εξαίρεση
εντούτοις τις αιτήσεις που αφορούν ποσότητα μικρό
τερη ή ίση από 150 τόνους·
β) με την εφαρμογή, για την καταγωγή Βενεζουέλα του
συντελεστή μειώσεως, 0,7423 για τις αιτήσεις εκδό
σεως πιστοποιητικού των κατηγοριών A και B, με
εξαίρεση εντούτοις τις αιτήσεις που αφορούν ποσό
τητα μικρότερη ή ίση από 150 τόνους·
2. Για την ποσότητα που αναγράφεται στην αίτηση εκδό
σεως του πιστοποιητικού, για καταγωγή άλλη από εκείνη
που μνημονεύεται στο σημείο 1·
3. Για την ποσότητα που αναγράφεται στην αίτηση, για τα
πιστοποιητικά « κατηγορία Γ».
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

17. 7. 96

PËLI

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

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

Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 1996.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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