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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 8/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Ιανουαρίου 2003
για την τροποποίηση των δασµών κατά την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών
Υπήρξε η εν λόγω απόκλιση. Πρέπει, συνεπώς, να προσαρµοστούν οι δασµοί κατά την εισαγωγή που καθορίστηκαν στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2392/2002,

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1249/96 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1996, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου όσον αφορά τους δασµούς κατά
την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 597/2002 (4), και ιδίως το
άρθρο 2 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Οι δασµοί κατά την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών έχουν
καθοριστεί από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2392/2002 της
Επιτροπής (5).

(1)

Το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1249/96 προβλέπει ότι αν κατά τη διάρκεια της περιόδου
εφαρµογής του, ο µέσος όρος των υπολογιζοµένων δασµών
κατά την εισαγωγή αποκλίνει κατά 5 ευρώ ανά τόνο του
καθορισµένου δασµού, επέρχεται αντίστοιχη προσαρµογή.

(2)

(3)

Στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2378/2002
προβλέπεται παρέκκλιση από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1249/96 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου όσον αφορά τους
εισαγωγικούς δασµούς στον τοµέα των σιτηρών. Κατά
συνέπεια, θα πρέπει να τροποποιηθούν τα παραρτήµατα του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2392/2002, ώστε να διευκρινιστούν
οι εφαρµοστέοι δασµοί όποτε η εισαγωγή δεν διενεργείται
στο πλαίσιο δασµολογικών ποσοστώσεων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα παραρτήµατα Ι και ΙΙ του τροποποιηµένου κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2392/2002 αντικαθίστανται από τα παραρτήµατα Ι και ΙΙ του
παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 4 Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 3 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
∆ασµοί κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92

Κωδικός ΣΟ

1001 10 00

Περιγραφή των εµπορευµάτων

∆ασµός κατά την εισαγωγή (1)
(σε EUR/τόνο)

Σιτάρι σκληρό υψηλής ποιότητας

0,00

µέσης ποιότητας

0,00

βασικής ποιότητας

0,00

1001 90 91

Σιτάρι µαλακό που προορίζεται για σπορά

0,00

1001 90 99

Σιτάρι µαλακό, εκλεκτής ποιότητας εκτός από εκείνο που προορίζεται για σπορά (2)

0,00

µέσης ποιότητας (3)

95,00

βασικής ποιότητας (3)

95,00

1002 00 00

Σίκαλη

40,60

1003 00 10

Κριθάρι που προορίζεται για σπορά

40,60

1003 00 90

Κριθάρι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (4)

93,00

1005 10 90

Καλαµπόκι για σπορά εκτός από το υβρίδιο

31,86

1005 90 00

Καλαµπόκι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (5)

31,86

1007 00 90

Σόργο σε κόκκους εκτός από το υβρίδιο που προορίζεται για σπορά

40,60

(1) Για τα εµπορεύµατα που φθάνουν στην Κοινότητα από τον Ατλαντικό Ωκεανό ή µέσω της διώρυγας του Σουέζ [άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96] ο
εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί µειώσεως των δασµών κατά:
— 3 EUR ανά τόνο εάν το λιµάνι βρίσκεται στην Μεσόγειο θάλασσα ή,
— 2 EUR ανά τόνο εάν το λιµάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στην Ιρλανδία, στο Ηνωµένο Βασίλειο, στη ∆ανία, στη Σουηδία, στη Φινλανδία ή από την πλευρά του Ατλαντικού της
Ιβηρικής χερσονήσου.
(2) Ο εισαγωγέας επωφελείται κατ’ αποκοπή µειώσεως 14 ευρώ ανά τόνο.
(3) Ο εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί εισαγωγικού δασµού 12 ευρώ ανά τόνο στο πλαίσιο της δασµολογικής ποσόστωσης που άνοιξε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2375/2002.
(4) Ο εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί εισαγωγικού δασµού 8 ευρώ ανά τόνο στο πλαίσιο της δασµολογικής ποσόστωσης για το κριθάρι ζυθοποιΐας που άνοιξε µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2377/2002 ή εισαγωγικού δασµού 16 ευρώ ανά τόνο στο πλαίσιο της δασµολογικής ποσόστωσης για το κριθάρι που άνοιξε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2376/2002.
(5) Ο εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί κατ’ αποκοπή µειώσεως 24 ευρώ ανά τόνο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1249/96.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Στοιχεία υπολογισµού των δασµών
(περίοδος από τις 30.12.2002 έως τις 2.1.2003)
1. Μέσοι όροι της περιόδου των δύο εβδοµάδων που προηγούνται της ηµέρας του καθορισµού:
Χρηµατιστηριακές τιµές

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

HRS2. 14 %

YC3

HAD2

142,90

92,03

Πριµοδότηση για τον Κόλπο του Μεξικού (EUR/τόνο)

38,14

Πριµοδότηση για τις Μεγάλες Λίµνες (EUR/τόνο)

—

Προϊόν (% πρωτεΐνες έως 12 % υγρασία)

Τιµή (EUR/τόνο)

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

µέσης
βασικής
ποιότητας (*) ποιότητας (**)

US barley 2

216,02 (***)

206,02 (***)

186,02 (***)

114,82 (***)

13,95

—

—

—

—

—

—

—

—

—

(*) Αρνητική πριµοδότηση 10 EUR ανά τόνο [άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].
(**) Αρνητική πριµοδότηση 30 EUR ανά τόνο [άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2378/2002].
(***) Fob Gulf.

2. Ναύλος/κόστος: Κόλπος του Μεξικού-Rotterdam: 14,69 EUR/τόνο. Μεγάλες Λίµνες-Rotterdam: 23,61 EUR/τόνο.
3. Επιδοτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96: 0,00 EUR/τόνο (HRW2)
0,00 EUR/τόνο (SRW2).

