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I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2064/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Αυγούστου 1994
περί τροποποιήσεως των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της
ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1981 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 133/94 (2), και ιδίως το άρθρο 19
παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο,

σμό (ΕΚ) αριθ. 3528/93 (5), χρησιμοποιούνται για να μετα
τραπεί το νόμισμα που εκφράζεται σε νόμισμα των τρίτων
χωρών και αποτελούν τη βάση για τον καθορισμό των
γεωργικών ισοτιμιών των νομισμάτων των κρατών μελών ·
ότι οι λεπτομέρειες εφαρμογής και o καθορισμός των μετα
τροπών αυτών έχουν καθορισθεί στον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1068/93 της Επιτροπής (6), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 547/94 (7),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας :

ότι οι επιστροφές που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή για
τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη έχουν καθο
ρισθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2034/94 της Επιτρο
πής (3) ·

ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2034/94 στα στοιχεία για τα οποία
έλαβε γνώση η Επιτροπή οδηγεί στην τροποποίηση των
επιστροφών κατά την εξαγωγή, οι οποίες ισχύουν σήμερα,

ΑρSρο 1

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση και
όχι μετουσιωμένων, των προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1785/81 και καθορίζονται στο παράρτημα του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 2034/94 σύμφωνα με τα ποσά που ορίζο
νται στο παράρτημα.

σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού·
Αρθρο 2

ότι οι αντιπροσωπευτικές ισοτιμίες της αγοράς που καθορί
ζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92
του Συμβουλίου (4), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονι

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 18 Αυγούστου
1994.

O πάρων κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 17 Αυγούστου 1994.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

C)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

177 της 1 . 7. 1981 , p. 4.
22 της 27. 1 . 1994, σ. 7.
208 της 11 . 8. 1994, σ. 5.
387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .

(5) ΕΕ αριθ. L 320 της 22. 12. 1993, σ. 32.
(6) ΕΕ αριθ. L 108 της 1 . 5. 1993, σ. 106.
(7) ΕΕ αριθ. L 69 της 12. 3. 1994, σ. 1 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 17ης Αυγούστου 1994 περί τροποποιήσεως των επιστροφών κατά την
εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση

Κωδικός προϊόντος

Επιστροφή (3)
— Ecu/1 00 kg —

1701
1701
1701
1701
1701
1701

11 90 100
11 90 910
11 90 950
12 90 100
12 90 910
12 90 950

32,45
30,44

32,45
30,44

(')
(')
(2)
(')
(')
(2)

— Ecu/ 1 % ζαχαρόζης x 100 kg —
1701 91 00 000

0,3528
— Ecu/1 00 kg —

1701 99 10 100
1701 99 10 910
1701 99 10 950

35,28
35,44
33,94
— Ecu/ 1 % ζαχαρόζης x 100 kg —

1701 99 90 100

0,3528

(') Το παρόν ποσό εφαρμόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη αποδόσεως 92 %. Αν η
απόδοση της εξαγόμενης ακατέργαστης ζάχαρης απέχει κατά 92%, το ποσό της
εισφοράς που εφαρμόζεται υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5
παράγραφος 3 του τροποποιημένου κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 766/68.
(2) Καθορισμός που αναστέλλεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2689/85 της Επιτρο
πής (ΕΕ αριθ. L 255 της 26. 9. 1985, σ. 12), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 3251 /85 (ΕΕ αριθ. L 309 της 21 . 11 . 1985, σ. 14).
(3) Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή προς την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκο
σλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) μπορούν να χορηγηθούν μόνο με την τήρηση των
όρων που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 990/93.

18. 8 . 94
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2065/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Αυγούστου 1994
για τη θέσπιση διατάξεων που εφαρμόζονται για τη δωρεάν προμήθεια γεωργικών προϊό
ντων που κατέχονται στα αποθέματα παρέμβασης που προορίζονται για τη Γεωργία, την
Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, την Κιργιζία και το Τατζικιστάν, όπως προβλέπεται στον κανονι
σμό (ΕΚ) αριθ. 1999/94 του Συμβουλίου
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1999/94 του Συμβουλίου της 27ης
Ιουλίου 1994 σχετικά με τις δράσεις χορήγησης γεωργικών
προϊόντων για τους πληθυσμούς της Γεωργίας, της Αρμε
νίας, του Αζερμπαϊτζάν, της Κιργιζίας και του Τατζικι
στάν ('), και ιδίως το άρθρο 4,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου της
28ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με τη λογιστική μονάδα και
τις ισοτιμίες μετατροπής που πρέπει να εφαρμόζονται στα
πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής (2), όπως τροποποι
ήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3528/93 (3), και ιδίως
το άρθρο 6 παράγραφος 2,
Εκτιμώντας:

X ότι στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1999/94 προβλέπεται η
ανάληψη ενέργειας σχετικά με τη δωρεάν προμήθεια γεωρ
γικών προϊόντων που προορίζονται για την Αρμενία, το
Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία, την Κιργιζία και το Τατζικι
στάν· ότι είναι αναγκαίο για την υλοποίηση αυτής της
ενέργειας να θεσπιστούν οι διατάξεις εφαρμογής, και ιδίως
οι κοινοί κανόνες συμμετοχής στους διαγωνισμούς ανάθε
σης των προμηθειών, καθώς και οι υποχρεώσεις των
αναδόχων ·
ότι προβλέπεται η δωρεάν προμήθεια αγαθών, αφενός, με τη
μορφή γεωργικών προϊόντων στη φυσική τους κατάσταση
που κατέχονται στα αποθέματα παρέμβασης και, αφετέρου,
με τη μορφή προϊόντων της ίδιας κατηγορίας τα οποία όμως
δεν προέρχονται από τα αποθέματα της παρέμβασης· ότι
πρέπει, επίσης να θεσπιστούν οι ειδικές ρυθμίσεις που θα
εφαρμόζονται για την προμήθεια μεταποιημένων προϊό
ντων · ότι πρέπει η πληρωμή για τις εν λόγω προμήθειες να
μπορεί να καταβάλλεται με τη μορφή πρώτων υλών που
κατέχονται στα αποθέματα παρέμβασης·
ότι, βάσει της πείρας και των δυσκολιών που αντιμετωπί
στηκαν στο παρελθόν κατά την εκτέλεση του ιδίου τύπου,
πρέπει να προβλεφθεί ώστε η ανάθεση της προμήθειας να
μην καθορίζεται συστηματικά και αποκλειστικά βάσει της
πλέον συμφέρουσας προσφοράς, αλλά να λαμβάνει υπόψη
άλλα ουσιώδη στοιχεία που προτείνονται για την εκτέλεση
της προμήθειας και παρέχουν εγγυήσεις, κυρίως όσον
αφορά την καλή διατήρηση της ποιότητας και την υγειονο
μική κατάσταση των προϊόντων καθώς και τις συνθήκες
διακίνησής τους στον τόπο προορισμού · ότι, για το σκοπό
αυτό, οι προσφορές πρέπει να παρέχουν όλες τις απαραίτη
(') ΕΕ αριθ. L 201 της 4. 8. 1994, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
C) ΕΕ αριθ. L 320 της 22. 12. 1993, σ. 32.

τες πληροφορίες για την αξιολόγηση της διαδικασίας παρά
δοσης υπό τις προτεινόμενες συνθήκες ·

ότι στις λεπτομέρειες εφαρμογής πρέπει επιπλέον να προβλε
φθεί ένα σύστημα ελέγχου και εγγυήσεων το οποίο εξασφα
λίζει την ορθή εκτέλεση των προμηθειών·
ότι τα προϊόντα που διατηρούνται από τους οργανισμούς
παρέμβασης και προορίζονται να εξαχθούν υπόκεινται στις
διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92 της Επιτρο
πής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 1938/93 (5) · ότι, επιπλέον, η απόδειξη ότι τα εν
λόγω προϊόντα έχουν παραληφθεί από τις αρχές της Γεωρ
γίας, της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν, της Κιργιζίας και του
Τατζικιστάν παρέχονται με ειδικό πιστοποιητικό ·
ότι, επειδή o διαγωνισμός αφορά τον καθορισμό των
εξόδων συσκευασίας και μεταφοράς των προϊόντων που θα
διατεθούν από τα αποθέματα της παρέμβασης, είναι λογικό
να ληφθεί η τελευταία ημέρα της προθεσμίας για την
υποβολή των προσφορών ως γενεσιουργός αιτία της γεωργι
κής ισοτιμίας μετατροπής·

ότι, κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 σημείο 4 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1999/94, δεν χορηγούνται επιστροφές κατά την
εξαγωγή των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο της
προμήθειας ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη των μεικτών επιτροπών διαχεί
ρισης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Για τη δωρεάν προμήθεια γεωργικών προϊόντων που κατέ
χονται στα αποθέματα παρέμβασης ή άλλων αγαθών που
ανήκουν στην ίδια κατηγορία προϊόντων, που προορίζονται
για τη Γεωργία, την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, την Κιργι
ζία και το Τατζικιστάν, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1999/94, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος
κανονισμού με την επιφύλαξη των συμπληρωματικών διατά
ξεων που θα θεσπιστούν, κατά περίπτωση, για τις ειδικού
χαρακτήρα προμήθειες.
ΆρSρο 2

1 . O διαγωνισμός αφορά τον καθορισμό των εξόδων της
προμήθειας των αγαθών από τους χώρους αποθήκευσης των
προϊόντων της παρέμβασης μέχρι τον προκαθορισμένο
προορισμό.
(4) ΕΕ αριθ. L 301 της 17. 10. 1992, σ. 17.
(5) ΕΕ αριθ. L 176 της 20. 7. 1993, σ. 12.
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2. Τα έξοδα αφορούν την προμήθεια των προϊόντων από
το σημείο φόρτωσης στο μεταφορικό μέσο, στη θύρα της
αποθήκης του οργανισμού παρέμβασης μέχρι το θαλάσσιο
λιμένα εκφόρτωσης ή μέχρι το σημείο ανάληψης που
προβλέπεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.
3. O διαγωνισμός μπορεί να αφορά την ποσότητα των
προϊόντων που θα καταβληθεί από τα αποθέματα παρέμβα
σης ως πληρωμή της προμήθειας μεταποιημένων προϊόντων
τα οποία ανήκουν στην ίδια κατηγορία προϊόντων.
ΑρSρο 3

H συμμετοχή στους διαγωνισμούς είναι ανοικτή επί ίσοις
όροις σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ιθαγένεια ενός
κράτους μέλους και είναι εγκατεστημένα στην Κοινότητα,
καθώς και στις εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με
τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους και οι οποίες έχουν την
καταστατική έδρα τους, την κεντρική τους διοίκηση ή την
κύρια εγκατάστασή τους σε ένα κράτος μέλος.
ΑρSρο 4

Οι προσφορές αποστέλλονται γραπτώς στη διεύθυνση που
έχει προβλεφθεί και υποβάλλονται πριν από την ημερομη
νία και την ώρα που έχουν οριστεί στην προκήρυξη του
διαγωνισμού.

Οι προσφορές εσωκλείονται σε δύο σφραγισμένους φακέ
λους. Στον εσωτερικό φάκελο πρέπει να αναγράφεται, εκτός
από τη διεύθυνση που προβλέπεται στην προκήρυξη του
διαγωνισμού, o αριθμός του κανονισμού που προκηρύσσει
το διαγωνισμό καθώς και η ακόλουθη ένδειξη :
«Προσφορά υποβαλλόμενη από (εταιρική επωνυμία) —
Ανοίγεται μόνον από την επιτροπή αποσφράγισης των
προσφορών.»
ΑρSρο 5

1 . Για το διαγωνισμό σχετικά με την προμήθεια που
προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, οι προσφορές
αφορούν το κόστος της παράδοσης Τα μεταφορικά έξοδα
εκφράζονται σε Ecu ανά ακαθάριστο τόνο.
2. Για το διαγωνισμό σχετικά με την προμήθεια που
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3, οι προσφορές
αφορούν τις ποσότητες των προϊόντων που θα καταβληθούν
από τα αποθέματα παρέμβασης ως πληρωμή της προμήθειας
και, κατά περίπτωση, ως πληρωμή των εξόδων για τη μετα
ποίηση, τη συσκευασία και την επισήμανση μιας παρτίδας ή
ομάδας παρτίδων που αναφέρονται στην προκήρυξη του
διαγωνισμού.
ΑρSρο 6

1.

Για να είναι έγκυρη η προσφορά πρέπει :

α) να αναφέρει ακριβώς τον κανονισμό που προκηρύσσει
το σχετικό διαγωνισμό·
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β) να αναφέρει το όνομα και τη διεύθυνση του προσφέ
ροντος που είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα, και
ιδίως τον αριθμό του τέλεξ ή/και του τέλεφαξ·
γ) να αφορά το σύνολο μιας παρτίδας (καθαρό βάρος) ·
δ) να περιλαμβάνει, στην περίπτωση εφαρμογής του
άρθρου 2 παράγραφος 2 :

1 , ένα ποσό ανά ακαθάριστο τόνο, το οποίο εκφράζε
ται σε Ecu, για το σύνολο της προμήθειας μιας
παρτίδας,
2, να αναφέρει το ή τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύν
σεις όλων των διαμετακομιστών υπεργολάβων που
χρησιμοποιούνται για την ενέργεια αυτή τόσο στο
έδαφος της Κοινότητας όσο και στις τρίτες χώρες
3, να αναφέρει τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμο
ποιηθούν παρέχοντας όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες
(ικανότητα, ηλικία, τύπος του εξοπλισμού, κ.λπ.),
4, να περιγράφει τη διαδρομή που θα ακολουθηθεί,
συμπεριλαμβανομένων των σημείων διέλευσης των
συνόρων καθώς και των πιθανών σημείων μεταφόρ
τωσης από ένα μεταφορικό μέσο σε άλλο· στην
περίπτωση αυτή o προσφέρων δεσμεύεται, γραπτώς
να ανακοινώσει τις ημερομηνίες κατά τις οποίες θα
λάβουν χώρα οι εν λόγω μεταφορτώσεις το λιγότερο
δέκα ημέρες πριν από τη μεταφόρτωση,
5, να περιλαμβάνει το λεπτομερή υπολογισμό της
σύνθεσης της προσφερθείσας τιμής·
ε) να περιλαμβάνει, στην περίπτωση εφαρμογής του
άρθρου 2 παράγραφος 3 :
1 , τις ποσότητες των προτεινόμενων προϊόντων εκφρα
σμένες σε τόνους (καθαρό βάρος), αντί του καθαρού
τόνου του τελικού προϊόντος
2, την ακριβή διεύθυνση του τόπου συσκευασίας (κατά
περίπτωση) και του τόπου αποθήκευσης των εμπο
ρευμάτων πριν από την αποστολή τους·
στ) να συνοδεύεται με αποδεικτικό στοιχείο ότι o
προσφέρων έχει συστήσει για κάθε παρτίδα εγγύηση σε
εθνικό νόμισμα ύψους 100 Ecu ανά τόνο υπέρ του οργα
νισμού που ορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.
H απόδειξη αυτή παρέχεται από το πρωτότυπο έγγραφο
που εκδίδεται από τον οργανισμό που χορηγεί την
εγγύηση ■
ζ) να συνοδεύεται από γραπτή δέσμευση του χρηματοπι
στωτικού οργανισμού που αναλαμβάνει την εγγύηση
της προμήθειας
2. Οι προσφορές που δεν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή που περιλαμβάνουν
όρους άλλους από αυτούς που προβλέπονται στον παρόντα
κανονισμό θα απορριφθούν.
3. Οι προσφορές που υποβλήθηκαν δεν μπορεί να τροπο
ποιηθούν ή να αποσυρθούν ύστερα από τη λήξη της προθε
σμίας υποβολής προσφορών.

4. Τα ποσά σε Ecu που προβλέπονται στην παράγραφο 1 ,
στο άρθρο 8 καθώς και στο άρθρο 13 μετατρέπονται σε
εθνικό νόμισμα με γεωργική ισοτιμία που ισχύει την τελευ
ταία ημέρα υποβολής των προσφορών.

ΑρSρο 7
1 . Όταν οι προσφορές αποστέλλονται σε έναν οργανισμό
παρέμβασης o οργανισμός αυτός ανακοινώνει στην
Επιτροπή σε είκοσι τέσσερις ώρες από τη λήξη της προθε
σμίας για την υποβολή προσφορών τις προσφορές που του
υποβλήθηκαν.
2. Λαμβανομένων υπόψη των προσφορών που υποβλή
θηκαν, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει για την κάθε
παρτίδα :
— να μην προβεί σε καμία ανάθεση
ή
— να αναθέσει την προμήθεια με βάση την προσφερόμενη
τιμή ή τις προσφερόμενες ποσότητες και τα άλλα στοι
χεία που εγγυώνται την παράδοση της προμήθειας σε
καλές συνθήκες τόσο από τεχνική όσο και υγειονομική
πλευρά καθώς και την τήρηση των προθεσμιών.

3 . 'Οταν έχει ληφθεί απόφαση σύμφωνα με την παρά
γραφο 2, η Επιτροπή πληροφορεί τους προσφερθέντες το
συντομότερο δυνατό, κατά περίπτωση, γραπτώς ή με τέλεξ ή
τέλεφαξ σχετικά με το αποτέλεσμα της συμμετοχής τους
στη διαδικασία του διαγωνισμού και κοινοποιεί στους
αναδόχους την ανάθεση υπέρ αυτών της παραδόσεως.

4. H Επιτροπή ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους οργανι
σμούς παρέμβασης για την πορεία του μειοδοτικού διαγωνι
σμού.
ΑρSρο 8

O ανάδοχος, στις πέντε εργάσιμες ημέρες που ακολουθούν
έπειτα από τη γνωστοποίηση της ανάθεσης που αναφέρεται
στο άρθρο 7, συστήνει μια εγγύηση της προμήθειας υπέρ
του οργανισμού παρέμβασης ή της Επιτροπής που έχει
οριστεί βάσει του τίτλου III του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2220/85 της Επιτροπής ('). H απόδειξη για τη σύσταση
εγγύησης παρέχεται από το πρωτότυπο έγγραφο που εκδίδε
ται από τον οργανισμό που χορηγεί την εγγύηση.
Είναι δυνατόν να εγκριθούν ειδικές διατάξεις στην περί
πτωση που μια παρτίδα αφορά πολλούς προορισμούς ή/και
πολλά προϊόντα.
Το ποσό αυτής της εγγύησης καθορίζεται στην προκήρυξη
του διαγωνισμού.
ΑρSρο 9

Εκτός από την περίπτωση ανωτέρας βίας, o ανάδοχος καλύ
πτει όλους τους κινδύνους που μπορεί να διατρέξουν τα
εμπορεύματα, ιδίως της απώλειας ή της φθοράς μέχρι το
στάδιο που έχει οριστεί για την προμήθεια.
ΑρSρο 10

1.
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H αίτηση πληρωμής για την προμήθεια συνοδεύεται

με :

α) σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 2 παράγραφος 2 :
— το πιστοποιητικό εξαγωγής που προβλέπεται στο
άρθρο 14,
— ενιαία διοικητικά έγγραφα που προβλέπονται στο
άρθρο 14,
C) ΕΕ αριθ. L 205 της 3. 8. 1985, σ. 5.

— κατά περίπτωση, τα T 5,
— τα έγγραφα μεταφοράς
— το πρωτότυπο του πιστοποιητικού ανάληψης, για τις
ποσότητες που πραγματικά παραδόθηκαν, που έχει
εκδοθεί από τον δικαιούχο και έχει θεωρηθεί από
τον οργανισμό ελέγχου στον προορισμό·
β) σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 2 παράγραφος 3 :
— πιστοποιητικό ποιότητας που χορηγείται κατά τη
φόρτωση στο μέσο μεταφοράς υπ' ευθύνη του αρμό
διου οργανισμού,
— πρωτότυπο του πιστοποιητικού ανάληψης που χορη
γείται από τον ανάδοχο της μεταφοράς της προμή
θειας.

2. Για το διαγωνισμό που προβλέπεται στο άρθρο 2
παράγραφος 2, τα έξοδα της προμήθειας καταβάλλονται για
την ποσότητα που αναφέρεται στο πιστοποιητικό
ανάληψης και η οποία επιβεβαιώνεται στο έγγραφο ορθής
τήρησης των όρων της σύμβασης που προβλέπεται στο
άρθρο 1 1 παράγραφος 2, το οποίο εκδίδεται από τον οργα
νισμό που είναι αρμόδιος για τη διεξαγωγή ελέγχων στον
προορισμό.

3. Για το διαγωνισμό που προβλέπεται στο άρθρο 2
παράγραφος 3, το προϊόν που έχει προκηρυχθεί τίθεται στη
διάθεση του αναδόχου όταν αυτός προσκομίσει το αποδει
κτικό στοιχείο για τη σύσταση της εγγύησης που προβλέπε
ται στο άρθρο 8.
4. Εάν η ανάληψη καθυστερήσει κατά το στάδιο της
παράδοσης για λόγους που δεν καταλογίζονται στον

ανάδοχο, τα συμπληρωματικά έξοδα μπορεί να καλυφθούν
από την Επιτροπή βάσει αιτιολογικών εγγράφων.
ΑρSρο 11

1 . O ανάδοχος υπόκειται στους ελέγχους που πραγματο
ποιούνται από ή για λογαριασμό του οργανισμού παρέμβα
σης του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται o τόπος
συσκευασίας, εφόσον υπάρχει, και o τόπος αποθήκευσης
των προϊόντων πριν από την αποστολή τους τον οποίο έχει
ορίσει o υπερθεματιστής στην προσφορά του. O έλεγχος
αυτός αφορά την ποσόστητα, την ποιότητα και, κατά συνέ
πεια, τη συσκευασία και την επισήμανση της προμήθειας.
Έπειτα από τη διενέργεια του ελέγχου, o οργανισμός
εκδίδει μια βεβαίωση ορθής τήρησης των όρων της
σύμβασης. O οργανισμός έχει τη διοικητική και οικονομική
ευθύνη εάν η ποιότητα του προϊόντος δεν είναι σύμφωνη με

τις προδιαγραφές που καθορίστηκαν για την παρέμβαση ή
με την περιγραφή που προβλέπεται στην προκήρυξη του
διαγωνισμού για την προμήθεια.

2. Ένας έλεγχος καταλληλότητας της προμήθειας που
αφορά την ποσότητα, την ποιότητα και, κατά περίπτωση,
την υγειονομική κατάσταση, τη συσκευασία και την επισή
μανση πραγματοποιείται στη χώρα προορισμού από έναν
οργανισμό ή εταιρεία εποπτείας που έχει οριστεί από την
Επιτροπή. Έπειτα από τη διεξαγωγή αυτού του ελέγχου,
χορηγείται στον ανάδοχο βεβαίωση ορθής τήρησης των
όρων της σύμβασης ή βεβαίωση μη ορθής τήρησης των
όρων, όπου περιγράφονται οι λεπτομέρειες και τα αποτελέ
σματα των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν και η οποία
κοινοποιείται επίσης απευθείας στον οργανισμό παρέμβα
σης και στην Επιτροπή.
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3. Οι οργανισμοί ή οι εταιρείες εποπτείας που είναι υπευ
θυνοι για την πραγματοποίηση των ελέγχων λαμβάνουν
ξεχωριστά και διατηρούν για λογαριασμό της Επιτροπής
αντιπροσωπευτικά δείγματα πριν τη φόρτωση στην Κοινό
τητα καθώς και στον προορισμό.

20%, μόλις παρασχεθεί η απόδειξη ότι το 20% μιας
παρτίδας παραδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που
προβλέπονται στον κανονισμό της προκήρυξης του διαγωνι
σμού, στην κατάσταση που αναλήφθηκε από τις αποθήκες

της παρέμβασης. Οι εγγυήσεις καταπίπτουν κατ' αναλογία
των ποσοτήτων για τις οποίες δεν προσκομίσθηκε απόδειξη.

4. Στην περίπτωση των χερσαίων μεταφορών, o οργανι
σμός που αναφέρεται στην παράγραφο 1 προβαίνει στη
σφράγιση των μέσων μεταφοράς κατά τη φόρτωση. Σε περί
πτωση μεταφόρτωσης, ένας οργανισμός ή μια επιχείρηση
παρακολούθησης που υποδεικνύεται από την Επιτροπή
προβαίνει στην εξακρίβωση της ακεραιότητας των μολυβδο
σφραγίσεων των μέσων μεταφοράς που έχουν φτάσει στο
σημείο μεταφόρτωσης και προβαίνει σε εκ νέου μολυβδο-,

σφράγιση των χρησιμοποιούμενων μέσων μεταφοράς μετά
τη μεταφόρτωση.
5. Το κόστος του ελέγχου που προβλέπεται στην παρά
γραφο 1 όπως και της δειγματοληψίας που πραγματοποιή
θηκε πριν από τη φόρτωση καλύπτεται από τον ανάδοχο.

6. Το κόστος των ελέγχων που προβλέπονται στις παρα
γράφους 2, 3 και 4 καλύπτεται από την Επιτροπή.

5. Όταν σημειώνονται καθυστερήσεις στην παράδοση
των προϊόντων, η εγγύηση καταπίπτει, για το μέρος που
αντιστοιχεί στις ποσότητες που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα,
μέχρι ποσού 1 Ecu ανά τόνο και για κάθε ημέρα καθυστέ
ρησης. Από την ενδέκατη ημέρα της καθυστέρησης το ποσό
που δεσμεύεται είναι 1,5 Ecu ανά τόνο και για κάθε
συμπληρωματική ημέρα. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται
όταν οι λόγοι της καθυστέρησης των παραδόσεων καταλο
γίζονται στον ανάδοχο.
6. H εγγύηση της προμήθειας αποδεσμεύεται όταν o
ανάδοχος προσκομίσει απόδειξη για την τήρηση των
υποχρεώσεών του μέσω των εγγράφων που αναφέρονται
στο άρθρο 10 παράγραφος 1 και στην περίπτωση εφαρμογής
του άρθρου 5 παράγραφος 2 η οποία επιβεβαιώνεται από τη
βεβαίωση που αναφέρεται στο άρθρο 1 1 παράγραφος 2 που
υποβάλλεται στον οργανισμό παρέμβασης

Άρθρο 12

1 . H εγγύηση που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος
1 στοιχείο στ) αποδεσμεύεται σε περίπτωση που η
προσφορά απορριφθεί. Οι απαιτήσεις που εφαρμόζονται
δυνάμει του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2220/85 είναι, κυρίως, οι εξής:
α) να μην αποσυρθεί η προσφορά ·

β) να συσταθεί η εγγύηση προμήθειας που προβλέπεται
στην παράγραφο 2 για την ποσότητα που ορίζεται στην
προκήρυξη του διαγωνισμού, για κάθε παρτίδα ·

γ) να αναληφθούν οι ποσότητες για τις οποίες έχει συστα
θεί εγγύηση που προβλέπεται στην παράγραφο 2.
2. Πριν γίνει ανάληψη των προϊόντων, o ανάδοχος
συστήνει υπέρ του οργανισμού παρέμβασης για τις ποσότη
τες που θα παραλάβει και για κάθε παρτίδα μια εγγύηση
που αντιστοιχεί στο ποσό ανά καθαρό τόνο που ορίζεται
στην προκήρυξη του διαγωνισμού.
H βασική απαίτηση σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 είναι να προμηθευτεί όλο το
προϊόν σε κατάσταση που από ποιοτική άποψη δεν παρεκ
κλίνει σημαντικά σε σχέση, ανάλογα με την περίπτωση :
— με την κατάσταση που βρισκόταν το προϊόν όταν
αναλήφθηκε από τις αποθήκες της παρέμβασης (προμή

θεια που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2),

— με την ποιότητα που καθορίζεται στην προκήρυξη του
διαγωνισμού (προμήθεια που προβλέπεται στο άρθρο 2

Αρθρο 13

Το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοι
χείο δ) σημείο 1 , πολλαπλασιασμένο με τις ποσότητες που
πραγματικά αναλήφθηκαν, καταβάλλεται στον ανάδοχο
κατά την ημερομηνία της πλήρους ανάληψης μιας παρτίδας
ή ενός προϊόντος αφού προσκομιστεί η απόδειξη ότι έχει
συσταθεί ισοδύναμη εγγύηση υπέρ του οργανισμού παρέμ
βασης ή της Επιτροπής.
Αρθρο 14
1 . Τα πιστοποιητικά εξαγωγής περιλαμβάνουν στο χώρο
αριθ. 20 την ακόλουθη ένδειξη : «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
1999/94 του Συμβουλίου. Μη εφαρμογή των επιστροφών
κατά την εξαγωγή».
2. Το ενιαίο δοικητικό έγγραφο και το έγγραφο ελέγχου
ή το αντίτυπο του ελέγχου T 5 που εκδίδονται σύμφωνα με
το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92 συμπληρώ
νονται με τις ακόλουθες ενδείξεις:

— «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2065/94 της Επιτροπής της 16ης
Αυγούστου 1994 για τη θέσπιση διατάξεων που εφαρμό
ζονται για τη δωρεάν προμήθεια γεωργικών προϊόντων
που κατέχονται στα αποθέματα παρέμβασης και προορί
ζονται για τη Γεωργία, την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν,
την Κιργιζία και το Τατζικιστάν, όπως προβλέπεται στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1999/94 του Συμβουλίου.»

— «Μη εφαρμογή των επιστροφών κατά την εξαγωγή.»

παράγραφος 3).

3. O ανάδοχος αναλαμβάνει τα εμπορεύματα σύμφωνα με
τους κανόνες του οργανισμού παρέμβασης που εφαρμόζο
νται στη ρευστοποίηση του αποθέματος.

4. H εγγύηση που ορίζεται στην παράγραφο 2 αποδε
σμεύεται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην
προκήρυξη του διαγωνισμού ή σταδιακά, κατά τμήματα του

Αρθρο 15
1 . Στην προκήρυξη
κυρίως:

του διαγωνισμού καθορίζονται

— οι όροι και οι συμπληρωματικές προϋποθέσεις

— o ορισμός των παρτίδων, η ονομασία και η διεύθυνση
των αποθηκών της παρέμβασης
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— η ελάχιστη μείωση των αποθεμάτων ανά αποθήκη της
παρέμβασης,

— τα βασικά φυσικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά των
διαφόρων παρτίδων,
— o τόπος και το ακριβές στάδιο για την παράδοση της
προμήθειας στον προορισμό,
— οι προθεσμίες για την παράδοση της προμήθειας.

2. Στην περίπτωση διαγωνισμού που προβλέπεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 3, η προκήρυξη του διαγωνισμού περι
λαμβάνει κυρίως :
— την παρτίδα ή την ομάδα των παρτίδων που θα αναλη
φθούν ως πληρωμή της προμήθειας

— τα χαρακτηριστικά του μεταποιημένου προϊόντος που
πρόκειται να αποτελέσει το αντικείμενο της προμή
θειας - φύση, ποσότητα, ποιότητα, συσκευασία κ.λπ.

ΑρSρο 16

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από
τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 1994.
Για την Επιτροπή
Martin ΒΑΝGΕΜΑΝΝ

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2066/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Αυγούστου 1994
περί καταργήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3088/93 περί θεσπίσεως εξαιρετικών μέτρων
στήριξης της αγοράς στον τομέα του χοιρείου κρέατος στη Γερμανία
H 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 ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1249/89 (2), και ιδίως
το άρθρο 20,

παράλληλα να διατηρηθεί η δυνατότητα μεταποίησης των
χοίρων που έχουν παραδοθεί και βρίσκονται ακόμη σε
αποθεματοποίηση ·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Χοιρείου Κρέατος
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας :

ότι, λόγω της εμφάνισης της κλασικής πανώλης των χοίρων
σε ορισμένες περιοχές παραγωγής της Γερμανίας ελήφθη
σαν υγειονομικά μέτρα με την απόφαση 94/ 178/EK της
Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τη
απόφαση 94/364/EK (4), σχετικά με ορισμένα μέτρα
προστασίας κατά της κλασικής πανώλης των χοίρων στη
Γερμανία· ότι θεσπίστηκαν εξαιρετικά μέτρα στήριξης της
αγοράς του χοιρείου κρέατος για το εν λόγω κράτος μέλος
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3088/93 (5), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1795/94 (6) ·

ΑρSρο 1

O κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3088/93 καταργείται. Εντούτοις
οι διατάξεις του άρθρου 3α σχετικά με τη χρησιμοποίηση
χοίρων που παραδίδονται και σφάζονται για την παρα
σκευή μεταποιημένων προϊόντων εξακολουθούν να εφαρμό
ζονται για τους αποθεματοποιημένους χοίρους, κατά την
ημέρα της θέσεως σε ισχύ του παρόντος κανονισμού, υπό
μορφή σφαγίων, ημιμορίων σφαγίων και τεμαχίων.
ΑρSρο 2

ότι, χάρη στις προόδους που πραγματοποιήθηκαν σε υγειο
νομικό επίπεδο, πρέπει να λήξει η εφαρμογή των εξαιρετι
κών μέτρων στήριξης της αγοράς· ότι, κατά συνέπεια,

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών

πρέπει να καταργηθεί o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3088/93 και

Κοινοτήτων.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 17 Αυγούστου 1994.
Για την Επιτροπή
Karel VAN MIERT

Μέλος της Επιτροπής
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282 της 1 . 11 . 1975, σ. 1 .
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186 της 21 . 7. 1994, α 37.
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Αριθ. L 213/9

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2067/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Αυγούστου 1994
για τρίτη τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1393/94 περί θεσπίσεως εκτάκτων μέτρων
στηρίξεως της αγοράς στον τομέα του χοιρείου κρέατος στις Κάτω Χώρες
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Χοιρείου Κρέατος

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς
στον τομέα του χοιρείου κρέατος ('), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1249/89 (2), και
ιδίως το άρθρο 20,
Εκτιμώντας :

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

O κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/94 τροποποιείται ως εξής :

ότι, λόγω της εμφανίσεως της κλασικής πανώλης των
χοίρων σε ορισμένες περιοχές παραγωγής του Βελγίου που
συνορεύουν με τις Κάτω Χώρες, θεσπίστηκαν έκτακτα
μέτρα στήριξης της αγοράς του χοιρείου κρέατος για τις
ζώνες εποπτείας που βρίσκονται στις Κάτω Χώρες από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1393/94 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1794/94 (4) ·

ότι πρέπει να προσαρμοσθεί η τιμή αγοράς των χοιριδίων
στην παρούσα κατάσταση της αγοράς λαμβάνοντας υπόψη
την πτώση των τιμών της αγοράς·

Στο άρθρο 4 παράγραφος 2, το ποσό «31 Ecu» αντικαθίστα
ται από το ποσό «26 Ecu» και το ποσό «26 Ecu» αντικαθί
σταται από το ποσό «22 Ecu».

ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 17 Αυγούστου 1994.
Για την Επιτροπή
Karel VAN MIERT

Μέλος της Επιτροπής
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Αριθ. L 213/ 10

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2068/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Αυγούστου 1994
για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1805/94 για τη χορήγηση γαλακτοκομικών προϊ
όντων ως επισιτιστική βοήθεια
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3972/86 του Συμβουλίου της
22ας Δεκεμβρίου 1986 όσον αφορά την πολιτική και τη
διαχείριση της επισιτιστικής βοήθειας ('), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1930/90 (2),
και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ),
Εκτιμώντας :

O κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1805/94 τροποποιείται ως εξής :
Για την παρτίδα E, το σημείο 21 του παραρτήματος αντικα
θίσταται από το ακόλουθο κείμενο :
«21 . Σε περίπτωση διεξαγωγής δεύτερου διαγωνισμού :
α) ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την
υποβολή των προσφορών : 22. 8. 1994, ώρα 12.00
(ώρα Βρυξελλών)·
β) περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να
είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης στην περί
πτωση που το εμπόρευμα πρέπει να παραδοθεί
στο λιμάνι φόρτωσης : 26. 9. — 9. 10. 1994·
γ) προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας: 30.
10. 1994.»

ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1805/94 της Επιτροπής (3)
άρχισε ένα διαγωνισμό για την παράδοση με μορφή επισιτι
στικής βοήθειας 4 275 τόνων γάλακτος σε σκόνη · ότι θα

πρέπει να τροποποιηθούν ορισμένοι όροι στο παράρτημα
του εν λόγω κανονισμού,

ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Αυγούστου 1994.
Για την Επιτροπή
Karel VAN MIERT

Μέλος της Επιτροπής

C) ΕΕ αριθ. L 370 της 30. 12. 1986, σ. 1 .
0 ΕΕ αριθ. L 174 της 7. 7. 1990, σ. 6.
0 ΕΕ αριθ. L 189 της 23. 7. 1994, σ. 33.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2069/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Αυγούστου 1994

περί καθορισμού του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης
για τη δωδέκατη τμηματική δημοπρασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς
δημοπρασίας του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1021/94
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1981 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης C), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 133/94 (2), και ιδίως το άρθρο 19
παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχείο β),

της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβουνιο) · ότι η
απαγόρευση αυτή δεν εφαρμόζεται σε ορισμένες καταστά
σεις όπως εκείνες που απαριθμούνται κατά τρόπο περιορι
στικό στα άρθρα 2, 4, 5 και 7 * ότι πρέπει, συνεπώς να
ληφθεί αυτό υπόψη κατά τον καθορισμό των επιστροφών ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Ζάχαρης,

Εκτιμώντας:
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1021/94 της
Επιτροπής της 29ης Απριλίου 1994 περί διαρκούς δημοπρα
σίας για τον καθορισμό των εισφορών ή/και των επιστρο
φών κατά την εξαγωγή λευκής ζάχαρης (3) διοργανώνονται
τμηματικές δημοπρασίες για την εξαγωγή της ζάχαρης
αυτής ·

ότι, κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1021 /94, καθορίζεται ένα μέγιστο
ποσό επιστροφής κατά την εξαγωγή, κατά περίπτωση, για
την εν λόγω τμηματική δημοπρασία, αφού ληφθούν υπόψη,
ιδίως η κατάσταση και η προβλεπόμενη εξέλιξη της αγοράς
της ζάχαρης στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά ·
ότι, μετά από εξέταση των προσφορών, πρέπει να θεσπι
σθούν για τη δωδέκατη τμηματική δημοπρασία οι διατάξεις
που αναφέρονται στο άρθρο 1 ■

ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 990/93 του Συμβουλίου
(4) έχουν απαγορευθεί οι συναλλαγές μεταξύ της Ευρω
παϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

ΑρSρο 1

1 . Για τη δωδέκατη τμηματική δημοπρασία λευκής
ζάχαρης που πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1021/94, το ανώτατο ποσό της επιστροφής κατά
την εξαγωγή καθορίζεται σε 37,976 Ecu ανά 100 χιλιό
γραμμα.

2. Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή προς την Ομοσπον
διακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυρο
βούνιο) μπορούν να χορηγηθούν μόνο με την τήρηση των
όρων που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
990/93.

ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 18 Αυγούστου
1994.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες 17 Αυγούστου 1994.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής
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Αριθ. L 213/ 12

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2070/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Αυγούστου 1994
περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα
άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον, κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου της
30ης Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1 866/94 (2), και ιδίως το άρθρο 10
παράγραφος 5 και το άρθρο 11 παράγραφος 3,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου της
28ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με τη λογιστική μονάδα και
τις τιμές μετατροπής που εφαρμόζονται στα πλαίσια της
κοινής γεωργικής πολιτικής (3), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3528/93 (4),
Εκτιμώντας:
ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των
σιτηρών, των αλεύρων σίτου και σικάλεως και των πλιγου
ριών και σιμιγδαλιών σίτου έχουν καθορισθεί από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1937/94 της Επιτροπής (5) και όλους
τους μεταγενέστερους που τον έχουν τροποποιήσει ·

ότι, για να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά το καθεστώς
των εισφορών, πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολογι

σμό τους η αντιπροσωπευτική τιμή της αγοράς που έχει
διαπιστωθεί κατά την περίοδο αναφοράς της 16ης Αυγού
στου 1994, όσον αφορά τα κυμαινόμενα νομίσματα ■

ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1937/94 στις τιμές προσφοράς και
στις τιμές αυτής της ημέρας, των οποίων έλαβε γνώση η
Επιτροπή, οδηγεί στην τροποποίηση των εισφορών που
ισχύουν επί του παρόντος σύμφωνα με το παράρτημα του
παρόντος κανονισμού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1
Οι προς είσπραξη εισφορές κατά την εισαγωγή των προϊό
ντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία
α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 καθορί
ζονται στο παράρτημα.

ΆρSρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 18 Αυγούστου
1994.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 17 Αυγούστου 1994.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής
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Αριθ. L 213/ 13

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

τον κανονισμού της Επιτροπής της 17ης Αυγούστου 1994 περί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή
σικάλεως
(Ecu/τόνο)

Κωδικός ΣΟ

Τρίτες χώρες (!)

0709 90 60
0712 90 19
1001 10 00

1 1 3,26 (2)
1 1 3,26 (2) (3)
48,22 (ι)(5)(")

1001 90 91

70,15

1001 90 99
1002 00 00

70,1 5 (»)(")
103,03 0

1003 00 10

104,21

1003 00 90

104,21 (')

1004 00 00

93,84

1005 10 90
1005 90 00
1007 00 90
1008 10 00
1008 2000

1 1 3,26 (2) (3)
113,26 (2)(3)
115,25 (4)
31,01 (')
34,08 (4)O

1008 90 10

O

1008 30 00

1008 90 90

θ }3)

0

1101 00 00

136,28 0

1102 10 00
11031110
110311 90
110710 11
110710 19

182,31
111,57
157,73
135,75
104,18

110710 91
110710 99
1107 20 00

196,37 (>»)
149,48 (9)
172,41 H

(') Για τον σκληρό σιτο καταγωγής Μαρόκου και μεταφερόμενο απευθείας από τη χώρα αυτή στην Κοινότητα, η εισφορά
αυτή μειούται κατά 0,60 Ecu ανά τόνο.
(2) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 715/90, οι εισφορές δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής των κρατών της
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και που εισάγονται απευθείας στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα.
(3) Για τον αραβόσιτο καταγωγής ΑCΡ, η εισφορά κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα μειώνεται κατά 1,81 Ecu ανά τόνο.
(4) Για τον κέγχρο και το σόργο καταγωγής ΑCΡ, εισπράττεται η εισφορά κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα σύμφωνα με
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 715/90.
(5) Για τον σκληρό σίτο και τον κέγχρο τον μακρό, που παράγονται στην Τουρκία και μεταφέρονται απευθείας από τη χώρα
αυτή στην Κοινότητα, η εισφορά μειώνεται κατά 0,60 Ecu ανά τόνο.
(6) H εισφορά που εισπράττεται κατά την εισαγωγή σικάλεως απευθείας από την Τουρκία στην Κοινότητα καθορίζεται από
τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1 180/77 του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 142 της 9. 6. 1977, σ. 10), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1902/92 (ΕΕ αριθ. L 192 της 11 . 7. 1992, σ. 3), και (ΕΟΚ) αριθ. 2622/71 της Επιτρο
πής (ΕΕ αριθ. L 271 της 10. 12. 1971 , σ. 22), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 560/91 (ΕΕ αριθ. L 62
της 8. 3. 1991 , σ. 26).
(7) Κατά την εισαγωγή του προϊόντος που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 100890 10 (τριτικάλ), εισπράττεται η εισφορά που
εφαρμόζεται στη σίκαλη.
(8) Δεν εφαρμόζεται εισφορά στα προϊόντα καταγωγής ΡΤΟΜ σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης
91 /482/EOK.

(') Τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό αυτό και εισάγονται, στα πλαίσια των συμφωνιών που συνήφθησαν μεταξύ της
Πολωνίας και της Ουγγαρίας και της Κοινότητας και στα πλαίσια των προσωρινών συμφωνιών μεταξύ της Τσεχικής
Δημοκρατίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και της Κοινότητας και για τα οποία
υποβάλλεται ένα πιστοποιητικό ΕUR 1 , που εκδίδεται με τους όρους που προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ.
121 /94 ή (ΕΚ) αριθ. 335/94, υπάγονται στις εισφορές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα των εν λόγω κανονισμών.
(10) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1 180/77 του Συμβουλίου, η εισφορά αυτή μειώνεται κατά 5,44 Ecu ανά τόνο για
τα προϊόντα καταγωγής Τουρκίας.
(") H προσφορά για τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό αυτό και εισάγονται στα πλαίσια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
774/94 περιορίζεται στους όρους που προβλέπονται στον εν λόγο κανονισμό.
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Αριθ. L 213/ 14

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2071/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Αυγούστου 1994
περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή
για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

γισμό τους η αντιπροσωπευτική τιμή της αγοράς που έχει
διαπιστωθεί κατά την περίοδο αναφοράς της 16ης Αυγού
στου 1994, όσον αφορά τα κυμαινόμενα νομίσματα·

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον, κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου της
30ης Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1866/94 (2), και ιδίως το άρθρο 12
παράγραφος 4,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου της
28ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με τη λογιστική μονάδα και

ότι, σε συνάρτηση με τις τιμές cif και τις τιμές cif αγοράς
της ημέρας αυτής οι πριμοδοτήσεις που προσθέτονται στις
εισφορές που ισχύουν επί του παρόντος τροποποιούνται
σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

τις τιμές μετατροπής που εφαρμόζονται στα πλαίσια της
κοινής γεωργικής πολιτικής (3), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3528/93 (4),

Εκτιμώντας:

ότι οι πριμοδοτήσεις που προσθέτονται στις εισφορές για τα
σιτηρά και τη βύνη έχουν καθορισθεί από τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1938/94 της Επιτροπής (5) και όλους τους μεταγε
νέστερους που τον έχουν τροποποιήσει ■
ότι, για να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά το καθεστώς
των εισφορών, πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολο

Οι πριμοδοτήσεις που προσθέτονται στις εισφορές που
καθορίζονται εκ των προτέρων για την εισαγωγή των
προϊόντων που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1
στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
καθορίζονται στο παράρτημα.
ΆρSρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 18 Αυγούστου
1994.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Αυγούστου 1994.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(')
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

181
197
387
320
198

της
της
της
της
της

1 . 7. 1992, σ. 21 .
30. 7. 1994, σ. 1 .
31 . 12. 1992, σ. 1 .
22. 12. 1993, σ. 32.
30. 7. 1994, σ. 39.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 17ης Αυγούστου 1994 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που
προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη
A. Σιτηρά και άλευρα
(Ecu/τόνο)

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

8

9

10

11

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 1000

0

0

3,75

3,75

1001 9091

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

Κωδικός ΣΟ

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 00

0

0

0

0

1005 1090

0

0

0

0

1005 9000

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 1000

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 3000

0

0

0

0

1008 9090

0

0

0

0

1101 0000

0

0

0

0

1102 1000

0

0

0

0

1103 11 10

0

0

0

0

1103 11 90

0

0

0

0

B. Βύνη
(Ecu/τόνο)

Κωδικός ΣΟ

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

4η προθεσμία

8

9

10

11

12

1107 1011

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 1091

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 2000

0

0

0

0

0

