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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 481/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Μαρτίου 2004
για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τοµέα του χοιρείου κρέατος
ορισµένων αγορών δύνανται να καταστήσουν αναγκαία τη
διαφοροποίηση της επιστροφής για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2759/75, ανάλογα µε τον προορισµό τους.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συµβουλίου, της 29ης
Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
χοιρείου κρέατος (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1365/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο,

(6)

Πρέπει να καθορισθούν οι επιστροφές λαµβανοµένων υπόψη
των τροποποιήσεων της ονοµατολογίας των επιστροφών που
καθορίστηκε από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της
Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 118/2003 (4).

(7)

Πρέπει να περιοριστεί η χορήγηση επιστροφών στα προϊόντα
που µπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός της Κοινότητας. Πρέπει συνεπώς να προβλεφθεί, ότι για να απολαύουν
της επιστροφής, πρέπει στα προϊόντα να υπάρχει το υγειονοµικό σήµα όπως προβλέπεται αντίστοιχα στην οδηγία 64/
433/ΕΟΚ του Συµβουλίου (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 95/23/ΕΚ (6), στην οδηγία 94/65/ΕΚ
του Συµβουλίου (7) και στην οδηγία 77/99/ΕΟΚ του Συµβουλίου (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
97/76/ΕΟΚ (9).

(8)

Η επιτροπή διαχείρισης χοιρείου κρέατος δεν διατύπωσε
γνώµη στην προθεσµία που όρισε ο πρόεδρός της,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2759/75, η διαφορά µεταξύ των τιµών της διεθνούς αγοράς
και εκείνων της Κοινότητας για τα προϊόντα που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισµού δύναται να καλυφθεί από επιστροφή κατά την εξαγωγή.
Η εφαρµογή αυτών των κανόνων και των κριτηρίων στην
παρούσα κατάσταση της αγοράς στον τοµέα του χοιρείου
κρέατος οδηγεί στον καθορισµό της επιστροφής όπως ορίζεται κατωτέρω.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
(3)

Για τα προϊόντα του κωδικού ΣΟ 0210 19 81, η επιστροφή
πρέπει να καθοριστεί σε ένα ποσό στο οποίο θα λαµβάνονται
υπόψη, αφενός, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά καθενός των
προϊόντων που περιλαµβάνονται σ' αυτή τη διάκριση και,
αφετέρου, η προβλεπόµενη εξέλιξη του κόστους παραγωγής
στη διεθνή αγορά. Πρέπει, εντούτοις, για ορισµένα τυπικά
ιταλικά προϊόντα του κωδικού ΣΟ 0210 19 81 να εξασφαλιστεί η διατήρηση της συµµετοχής της Κοινότητας στο
διεθνές εµπόριο.

Ο κατάλογος των προϊόντων για εξαγωγή προς τα οποία χορηγείται
η επιστροφή που αναφέρεται στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2759/75 και τα ποσά της επιστροφής αυτής καθορίζονται
στο παράρτηµα.
Τα προϊόντα πρέπει να πληρούν τους αντίστοιχους όρους υγειονοµικής σήµανσης, όπως προβλέπεται:
— στο παράρτηµα Ι κεφάλαιο XI της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ,

(4)

(5)

Λόγω των όρων ανταγωνισµού σε ορισµένες τρίτες χώρες
που είναι εκ παραδόσεως οι πιο σηµαντικοί εισαγωγείς
προϊόντων των κωδικών ΣΟ ex 1601 00 και 1602, πρέπει
να προβλεφθεί για τα προϊόντα αυτά ένα ποσό στο οποίο θα
λαµβάνεται υπόψη η κατάσταση αυτή. Πρέπει, εντούτοις, να
εξασφαλιστεί ότι η επιστροφή θα παρέχεται µόνο για το
καθαρό βάρος των βρωσίµων προϊόντων, εξαιρέσει του
βάρους των οστών που ενδεχοµένως περιέχονται στα παρασκευάσµατα αυτά.
Κατά το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75, η
κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις

(1) ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 1.
(2) ΕΕ L 156 της 29.6.2000, σ. 5.

— στο παράρτηµα Ι κεφάλαιο VI της οδηγίας 94/65/ΕΚ,
— στο παράρτηµα Β κεφάλαιο VI της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 16 Μαρτίου 2004.
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1.
ΕΕ L 20 της 24.1.2003, σ. 3.
ΕΕ 121 της 29.7.1964, σ. 2012/64.
ΕΕ L 243 της 11.10.1995, σ. 7.
ΕΕ L 368 της 31.12.1994, σ. 10.
ΕΕ L 26 της 31.1.1977, σ. 85.
ΕΕ L 10 της 16.1.1998, σ. 25.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 15ης Μαρτίου 2004, για καθορισµό τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τοµέα του χοιρείου κρέατος
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Ποσό των επιστροφών

0210 11 31 9110

P06

EUR/100 kg

56,50

0210 11 31 9910

P06

EUR/100 kg

56,50

0210 19 81 9100

P06

EUR/100 kg

56,50

0210 19 81 9300

P06

EUR/100 kg

56,50

1601 00 91 9120

P06

EUR/100 kg

20,50

1601 00 99 9110

P06

EUR/100 kg

15,50

1602 41 10 9110

P06

EUR/100 kg

30,50

1602 41 10 9130

P06

EUR/100 kg

18,00

1602 42 10 9110

P06

EUR/100 kg

24,00

1602 42 10 9130

P06

EUR/100 kg

18,00

1602 49 19 9130

P06

EUR/100 kg

18,00

Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α», ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 27.3.2002, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ.
11).
Οι άλλοι προορισµοί καθορίζονται ως εξής:
P06 Όλοι οι προορισµοί, µε εξαίρεση την Τσεχική ∆ηµοκρατία, τη Σλοβακική ∆ηµοκρατία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουµανία, τη
Βουλγαρία, τη Λεττονία, την Εσθονία, τη Λιθουανία, την Κύπρο, τη Μάλτα και τη Σλοβενία.

