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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1293/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τη 18η Ιουν ου 1999
σχετικ% µε την 'κδοση πιστοποιητικ*ν εισαγωγ- µπαναν*ν στο πλα σιο των δασµολογικ*ν
ποσοστ*σεων και παραδοσιακ*ν µπαναν*ν ΑΚΕ για το τρ το τρ µηνο του 1999 και για την
υποβολ- ν'ων αιτ-σεων
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

.τι πρ;πει να καθοριστε η µ;γιστη ποσ.τητα για
την οποα µπορο@ν ακ.µη να υποβληθο@ν αιτσει-,
σε εφαρµογ του :ρθρου 18 του κανονισµο@ (ΕΚ)
αριθ. 2362/98, λαµβ:νοντα- υπ.ψη τι- αιτσει- που
;γιναν αποδεκτ;- στο τ;λο- τη- πρτη- περι.δου
υποβολ- των αιτσεων και τι- διαθ;σιµε- ποσ.τητε-·

(6)

.τι οι διατ:ξει- του παρ.ντο- κανονισµο@ πρ;πει να
ισχ@σουν χωρ- καθυστ;ρηση, στε να επιτραπε η
κατ: το συντοµ.τερο δυνατ. ;κδοση των πιστοποιητικν·

(7)

.τι τα µ;τρα που προβλ;πονται στον παρ.ντα κανονισµ. εναι σ@µφωνα µε τη γνµη τη- επιτροπδιαχεριση- για τι- µπαν:νε-,

+χοντα- υπ.ψη:
τη συνθκη για την δρυση τη- Ευρωπαϊκ- Κοιν.τητα-,
τον κανονισµ. (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 του Συµβουλου, τη13η- 9εβρουαρου 1993, περ κοιν- οργανσεω- αγορ:στον τοµ;α τη- µπαν:να- (1), .πω- τροποποιθηκε τελευταα απ. τον κανονισµ. (ΕΚ) αριθ. 1637/98 (2), και ιδω- το
:ρθρο 20,
Εκτιµντα-:
.τι µε τον κανονισµ. (ΕΟΚ) αριθ. 2362/98 τη- Επιτροπ- (3) .πω- τροποποιθηκε απ. τον κανονισµ.
(ΕΚ) αριθ. 756/99 (4), θεσπστηκαν οι λεπτοµ;ρειεεφαρµογ- του κανονισµο@ (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 .σον
αφορ: το καθεστ- εισαγωγ- µπανανν στην Κοιν.τητα·

(1)

.τι το :ρθρο 17 του κανονισµο@ (ΕΚ) αριθ. 2362/98
θεσπζει .τι ε:ν, για ;να δεδοµ;νο τρµηνο  για µα
 περισσ.τερε- απ. τι- καταγωγ;- που αναγρ:φονται
στο παρ:ρτηµα Ι, οι ποσ.τητε- για τι- οποευποβ:λλονται αιτσει- χορηγσεω- πιστοποιητικν
υπερβανουν αισθητ: τι- ενδεικτικ;- ποσ.τητε- που
;χουν καθοριστε, ενδεχοµ;νω-, σε εφαρµογ του
:ρθρου 14,  υπερβανουν τι- διαθ;σιµε- ποσ.τητε-,
καθορζεται ποσοστ. µεισεω- που πρ;πει να εφαρµ.ζεται στι- αιτσει-·

(2)

(3)

.τι, σε εφαρµογ του :ρθρου 14 παρ:γραφο- 1 του
κανονισµο@ (ΕΚ) αριθ. 2362/98, ;χουν θεσπιστε οι
ενδεικτικ;- ποσ.τητε- κατ: την εισαγωγ για το
τρτο τρµηνο του 1999 απ. τον κανονισµ. (ΕΚ)
αριθ. 1031/1999 τη- Επιτροπ- (5)·

(4)

.τι για τι- ποσ.τητε- για τι- οποε- ;χουν υποβληθε
αιτσει- χοργηση- πιστοποιητικν και οι οποε-,
αν:λογα µε την περπτωση, εναι µικρ.τερε-  δεν
υπερβανουν αισθητ: τι- ενδεικτικ;- ποσ.τητε- που
καθορζονται για το εν λ.γω τρµηνο, τα πιστοποιητικ: εκδδονται για τι- ζητηθεσε- ποσ.τητε-· .τι,
ωστ.σο, για ορισµ;νε- καταγωγ;-, οι ποσ.τητευπερβανουν αισθητ: τι- ενδεικτικ;- ποσ.τητε-· .τι
πρ;πει, συνεπ-, να καθοριστε ποσοστ. µεισεωπου θα εφαρµοστε σε κ:θε ατηση χορηγσεω- πιστοποιητικο@ για την εν λ.γω καταγωγ  για τι- εν
λ.γω καταγωγ;-·
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126 τη- 20.5.1999, σ. 11.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Για την εισαγωγ µπανανν, στο πλασιο των δασµολογικν ποσοστσεων και παραδοσιακν µπανανν ΑΚΕ,
που αναφ;ρονται στο :ρθρο 18 του κανονισµο@ (ΕΟΚ)
αριθ. 404/93, για το τρτο τρµηνο του 1999, τα πιστοποιητικ: εισαγωγ- εκδδονται:
α) για την ποσ.τητα που αναγρ:φεται στην ατηση
χορηγσεω- του πιστοποιητικο@, πολλαπλασιασµ;νη επ
τον συντελεστ µεισεω- 0,5277, επ 0,6123 επ 0,7088
και επ 0,8217 για τι- αιτσει- που αναγρ:φουν αντιστοχω- τι- καταγωγ;- Κολοµβα, Κ.στα Ρκα και Ισηµεριν.-·
β) για την ποσ.τητα που αναγρ:φεται στην ατηση
χορηγσεω- πιστοποιητικο@, για καταγωγ :λλη εκτ.απ. τι- καταγωγ;- που αναγρ:φονται στο στοιχεο α).
ρθρο 2
Στο παρ:ρτηµα καθορζονται οι ποσ.τητε- για τι- οποεεναι δυνατ. να υποβληθο@ν αιτσει- πιστοποιητικν για
το τρτο τρµηνο του 1999.
ρθρο 3
Ο παρν κανονισµ.- αρχζει να ισχ@ει την ηµ;ρα τη- δηµοσευσ- του στην Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκν
Κοινοττων.
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Ο παρν κανονισµ.- εναι δεσµευτικ.- ω- προ- .λα τα µ;ρη του και ισχ@ει :µεσα σε κ:θε
κρ:το- µ;λο-.
Βρυξ;λλε-, 18 Ιουνου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλο τη Επιτροπ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(σε τ'νου )
∆ιαθ;σιµε- ποσ.τητεγια τι- ν;ε- αιτσει-

Παναµ:Παραδοσιακ;- µπαν:νε-

83 388,765
175 520,887

19. 6. 1999

