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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1037/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 17ηr Μαου 1999
περ ειδικν µτρων στην εισαγωγ χυµν και µοστου σταφυλιν καταγωγr Κπρου
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
και ιδωr το ρθρο 133,

την Κοιντητα στο πλασιο τηr δασµολογικr
ποσοστσεωr· τι, για το σκοπ αυτ, και αναµνονταr τη σναψη ναr συµφωναr µεταξ τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr και τηr Κπρου, πρπει να
ληφθον τα απαρατητα ειδικ µτρα,

την πρταση τηr Επιτροπr,
Εκτιµνταr:
(1)

(2)

(3)

τι η συµφωνα συνδσεωr µεταξ τηr Ευρωπαϊκr
Οικονοµικr Κοιντηταr και τηr ∆ηµοκραταr τηr
Κπρου (1) προβλπει το νοιγµα ετσιαr κοινοτικr
δασµολογικr ποσοστσεωr για ορισµνουr χυµοr
 συµπυκνωµνουr µοστουr σταφυλιν καταγωγr
Κπρου· τι ο δασµr στο πλασιο τηr δασµολογικr
αυτr ποσοστσεωr εναι 0 %·
τι, απ την 1η Σεπτεµβρου 1995, το παλαι
καθεστr των τιµν αναγωγr που εφαρµζεται για
τιr εισαγωγr στην Κοιντητα χυµν και µοστου
σταφυλιν χει αντικατασταθε απ να νο
καθεστr κατ την εισαγωγ που προκπτει απ τιr
πολυµερεr εµπορικr διαπραγµατεσειr του Γρου
τηr Ουρουγουηr· τι η συµφωνα συνδσεωr µε την
Κπρο πρπει να εφαρµοστε λαµβνονταr υπψη
αυτ το νο καθεστr εισαγωγr·
τι πρπει να διατηρηθον οι δασµολογικr προτιµσειr που χουν δη παραχωρηθε και να µπορσει η
Κπροr να συνεχσει να εξγει τα προϊντα τηr προr

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Ο ειδικr δασµr που αναγρφεται στο παρρτηµα Ι τρτο
µροr τµµα Ι παρρτηµα 2 του δασµολογου των Ευρωπαϊκν Κοινοττων για την εισαγωγ χυµν και µοστου
σταφυλιν που υπγονται στουr κωδικοr ΣΟ 2009 60 51,
2009 60 71, ex 2009 60 90 και 2204 30 92, δεν εισπρττεται
επ των εν λγω προϊντων καταγωγr Κπρου, τα οποα
εισγονται στο πλασιο τηr δασµολογικr ποσοστσεωr µε
αξοντα αριθµ 09.1421, που αναφρεται στο παρρτηµα V
του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1981/94 του Συµβουλου (2).
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την τρτη ηµρα απ
τη δηµοσευσ του στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
Εφαρµζεται απ την 1η Ιουλου 1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 17 Μαου 1999.
Για το Συµβολιο
Ο Πρεδροr
J. FISCHER

(1) ΕΕ L 133 τηr 21.5.1973, σ. 2.

(2) ΕΕ L 199 τηr 2.8.1994, σ. 1· κανονισµr πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 650/98 (ΕΕ L 88 τηr
24.3.1998, σ. 8).

