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EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 81/23

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 547/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Μαρτίου 2001
για την εφαρµογή συντελεστή µείωσης κατά την έκδοση πιστοποιητικών επιστροφής για εµπορεύµατα µη
υπαγόµενα στο παράρτηµα Ι της συνθήκης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000
2001 υπερβαίνει το µέγιστο που αναφέρεται στο άρθρο 8
παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3448/93 του Συµβουλίου, της 6ης
∆εκεµβρίου 1993, για τον καθορισµό του καθεστώτος συναλλαγών
που εφαρµόζεται για ορισµένα εµπορεύµατα που προέρχονται από
τη µεταποίηση γεωργικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2580/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 της Επιτροπής, της 13ης
Ιουλίου 2000, για τη θέσπιση κοινών λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του συστήµατος επιστροφών κατά την εξαγωγή και των
κριτηρίων καθορισµού του ύψους τους, για ορισµένα γεωργικά
προϊόντα, εξαγόµενα υπό µορφή εµπορευµάτων µη υπαγοµένων
στο παράρτηµα Ι της συνθήκης, και τα κριτήρια για τον καθορισµό
του ποσού παροµοίων επιστροφών (3), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2390/2000 (4), και ιδίως το άρθρο 8
παράγραφος 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στις αιτήσεις για πιστοποιητικά επιστροφής που ισχύουν από την 1η Απριλίου

(1)

(2)

Υπολογίζεται ένας συντελεστής µείωσης βάσει του άρθρου
8 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1520/
2000. Κατά συνέπεια, ο συντελεστής αυτός πρέπει να ισχύει
για τα ποσά που ζητήθηκαν υπό µορφή πιστοποιητικών
επιστροφής µε ισχύ από την 1η Απριλίου 2001, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 6 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1520/2000,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα ποσά των πιστοποιητικών που αντιστοιχούν σε αιτήσεις που
ισχύουν από την 1η Απριλίου 2001 υπόκεινται σε συντελεστή
µείωσης 0,22.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 21 Μαρτίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2001.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN
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