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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

13.1.2001

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 62/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Ιανουαρίου 2001
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2282/2000
οποία ευρίσκεται στο επίπεδο της µέγιστης επιστροφής κατά
την εξαγωγή ή σε κάποιο κατώτερο επίπεδο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1667/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω ρυζιού οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο ποσό
που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

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

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2282/2000 της Επιτροπής (3),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την
εξαγωγή του ρυζιού.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βάσει των προσφορών
που υποβλήθηκαν η Επιτροπή δύναται, κατά τη διαδικασία η
οποία προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95, να αποφασίσει τον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή· για τον καθορισµό αυτό, πρέπει
να ληφθούν, κυρίως, υπόψη τα κριτήρια τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95· η
δηµοπρασία κατακυρούται στον υποβάλλοντα προσφορά η

Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού προορισµού ορισµένων τρίτων
χωρών της Ευρώπης, καθορίζεται βάσει προσφορών που έχουν
υποβληθεί από τις 5 έως τις 11 Ιανουαρίου 2001 σε
205,00 EUR/t, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2282/2000.

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 13 Ιανουαρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
193 της 29.7.2000, σ. 3.
260 της 14.10.2000, σ. 10.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
35 της 15.2.1995, σ. 8.

