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Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

* Κανονισμος (ΕΚ) αριθ. 297/95 του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουάριου 1995 σχετικά
με τα τέλη που καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αξιολόγησης Φαρμάκων
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* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 298/95 της Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 1995 για τροπο
ποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1981/94 του Συμβουλίου για το άνοιγμα και τον
τρόπο διαχείρισης κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα προϊόντα,
καταγωγής Αιγύπτου, Αλγερίας, Ιορδανίας, Ισραήλ, Κατεχομένων Εδαφών, Κύπρου,
Μάλτας, Μαρόκου, Τυνησίας και Τουρκίας καθώς και για τις λεπτομέρειες παρά
τασης ή προσαρμογής των εν λόγω ποσοστώσεων
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* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 299/95 της Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 1995 για τροπο
ποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 584/75 όσον αφορά τις προϋποθέσεις που
απαιτούνται για την αποδέσμευση της επιστροφής κατά την εξαγωγή στον τομέα του
ρυζιού

8

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 300/95 της Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 1995 για τροπο
ποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1077/94 για την έναρξη διαρκούς διαγωνισμού
για την εξαγωγή μαλακού αρτοποιήσιμου σίτου που κατέχει o γαλλικός οργανισμός
παρέμβασης

9

* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 301/95 της Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 1995 που
καθορίζει για τα κράτη μέλη και για περίοδο εμπορίας 1995 την απώλεια εισοδή
ματος καθώς και το ποσό της πριμοδότησης που καταβάλλεται ανά προβατίνα και
ανά αίγα και την πληρωμή της ειδικής ενίσχυσης στην εκτροφή προβάτων και αιγών
σε ορισμένες μειονεκτικές ζώνες της Κοινότητας
11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 302/95 της Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 1995 για τον

καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής
εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 303/95 της Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 1995 για καθο
ρισμό των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη
ζάχαρη

15
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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 297/95 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 10ης Φεβρουαρίου 1995
σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αξιολόγησης Φαρμάκων
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

κής ή εθνικής διαδικασίας, όταν υπάρχει τέτοια δυνατότητα
επιλογής ·

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για τη ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
ιδίως το άρθρο 235,
την πρόταση της Επιτροπής
Εκτιμώντας:

ότι το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93 του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 περί θεσπίσεως κοινο
τικών διαδικασιών έγκρισης και εποπτείας των φαρμακευτι
κών προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη και
κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανι
σμού για την αξιολόγηση των φαρμακευτικών προϊόντων (0
(εφεξής καλούμενος «οργανισμός»), απαιτεί να καθορίσει
το Συμβούλιο τη διάρθρωση και το ύψος των τελών που
αναφέρονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 ·
ότι το άρθρο 57 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού
ορίζει ότι τα έσοδα του οργανισμού αποτελούνται από μία
συνεισφορά της Κοινότητας και από τα τέλη που καταβάλ
λουν οι επιχειρήσεις για τη χορήγηση και την παράταση της
κοινοτικής αδείας κυκλοφορίας και για άλλες υπηρεσίες που
παρέχονται από τον οργανισμό ·
ότι, βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 3 και του άρθρου 28
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93, κάθε
αίτηση χορήγησης αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
προϊόντος καθώς και η αίτηση τροποποίησης της άδειας
πρέπει να συνοδεύεται από τα τέλη που οφείλονται στον
οργανισμό για την εξέτασή της ■

ότι o υπολογισμός του τέλους που εισπράττει o οργανισμός
πρέπει να γίνεται σε γνώμονα την πράγματι παρασχεθείσα
υπηρεσία ·
ότι το ύψος των τελών που προβλέπονται στον παρόντα
κανονισμό δεν θα πρέπει v' αποτελεί αποφασιστικό κριτή
ριο για την εκ μέρους του αιτούντος επιλογή συγκεντρωτι
(') ΕΕ αριθ. L 214 της 24. 8. 1993, σ. 1 .

ότι το βασικό τέλος θα πρέπει να οριστεί ως το τέλος το
εισπραττόμενο κατά την υποβολή της αρχικής αίτησης
εγκρίσεως το οποίο προσαυξάνεται με πρόσθετο τέλος για
κάθε βαθμίδα ισχύος ή/και φαρμακευτική μορφή· ότι,
ωστόσο, θα πρέπει να εισαχθεί ανώτατο όριο ·

ότι, για τον ίδιο λόγο, θα πρέπει να καθοριστεί πρόσθετο
τέλος για τις αιτήσεις που αφορούν ήδη εγκεκριμένο φαρμα
κευτικό προϊόν, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η επιπλέον
εργασία και δαπάνη που απαιτείται όταν o αιτών επιλέγει
να υποβάλει τις αιτήσεις σταδιακά·
ότι θα πρέπει να προβλεφθεί μειωμένο τέλος για τις αιτή
σεις που μπορούν να τεκμηριώνονται με μη πλήρη φάκελο
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 σημείο 8 της οδηγίας
65/65/EOK του Συμβουλίου της 26ης Ιανουαρίου 1965 περί
προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητι
κών διατάξεων σχετικά με τα φάρμακα (2) και το άρθρο 5
παράγραφος 2 σημείο 8 της οδηγίας 81 /851/EOK του
Συμβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 1981 περί προσεγγίσεως
των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα κτηνια
τρικά φαρμακευτικά προϊόντα (3) και για αιτήσεις που
αφορούν φαρμακευτικό προϊόν για ζώα από τα οποία δεν
παράγονται τρόφιμα *

ότι, για την εξέταση των μεταβολών των όρων υφιστάμενων
αδειών οι οποίες δεν απαιτούν πλήρη εκτίμηση της ποιότη
τας της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του προϊ
όντος πρέπει να επιβάλλονται τέλη ανάλογα με την πολυ
πλοκότητά τους και τον πραγματικό φόρτο εργασίας που
συνεπάγονται, ήτοι πολύ κατώτερα από αυτά που εισπράτ
τονται για μια συνήθη αίτηση ·
ότι η εργασία που απαιτείται για την ανά πενταετία υποχρε
ωτική ανανέωση της κοινοτικής άδειας κυκλοφορίας δικαιο
λογεί την είσπραξη τέλους·
0 ΕΕ αριθ. 22 της 9. 2. 1965, σ. 369/65 · οδηγία όπως τροποποιήθη
κε τελευταία από την οδηγία 93/39/EOK (ΕΕ αριθ. L 214 της 24.
8. 1993, σ. 22).
(3) ΕΕ αριθ. L 317 της 6. 11 . 1981, σ. 1 · οδηγία όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 93/40/EOK (ΕΕ αριθ. L 214 της 24. 8.
1993, σ. 31 ).
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ότι θα πρέπει να καταβάλλεται τέλος για τις διαιτητικές
υπηρεσίες τις παρεχόμενες σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ
των κρατών μελών ως προς τις αιτήσεις χορήγησης αδείας
κυκλοφορίας που υποβάλλονται σύμφωνα με την αποκε
ντρωμένη διαδικασία·

άνθρωπο και για κτηνιατρικη χρηση, καθώς και για τις

άλλες υπηρεσίες που παρέχει o οργανισμός εισπράττονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
2.

Το ποσό των τελών καθορίζεται σε Ecu.

ότι ένα τέλος θα πρέπει να καταβάλλεται εφάπαξ για κάθε
επιθεώρηση που πραγματοποιείται μετά τη χορήγηση της
αδείας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως ή προς όφελος του
κατόχου της αδείας ·
ότι τα κτηνιατρικά φάρμακα προορίζονται για μια αγορά
διαφορετική από αυτή των φαρμάκων για τον άνθρωπο και,
ως εκ τούτου, δικαιολογείται η επιβολή τέλους χαμηλό
τερου, κατά κανόνα · ότι, επιπλέον, θα πρέπει να είναι δυνα
τόν να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση που χαρα
κτηρίζει την εμπορία ορισμένων κτηνιατρικών φαρμάκων
σε μεμονωμένη βάση · ότι o στόχος αυτός μπορεί να επιτευ
χθεί καλύτερα στο πλαίσιο ειδικών διατάξεων, και δη
ρητρών που εισάγουν μειώσεις και παρεκκλίσεις·
ότι, όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων καθορισμού
των ανώτατων ορίων καταλοίπων (ΑΟΚ), o αιτών μπορεί
να επιλέξει να καταθέσει χωριστή αίτηση ή να την επισυνά
ψει στην αίτησή του για κοινοτική άδεια κυκλοφορίας
οπότε στην περίπτωση αυτή το τέλος που καταβάλλεται για
την εξέταση της αίτησης αδείας θα καλύπτει και τον καθο
ρισμό των ΑΟΚ · ότι, ωστόσο, σε περίπτωση που o αιτών
σκοπίμως επιλέγει να υποβάλει αίτηση χωριστά για τον
καθορισμό των ΑΟΚ, η επιπλέον εργασία και δαπάνη
πρέπει να καλυφθεί από ένα χωριστό τέλος ΑΟΚ ·
ότι η επιβολή των λοιπών τελών αξιολόγησης κτηνιατρικών
φαρμάκων διέπεται από τις ανωτέρω αρχές·

ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον συντρέχουν
επιτακτικοί λόγοι δημόσιας υγείας ή υγείας των ζώων,
πρέπει να υπάρχει δυνατότητα μείωσης ή άλλης παρέκ
κλισης· ότι τη σχετική απόφαση θα λαμβάνει o εκτελε
στικός διευθυντής κατόπιν γνωμοδοσίας της αρμόδιας
επιτροπής και επί τη βάσει γενικών κριτηρίων καθοριζόμε
νων από το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού ·
ότι ενδείκνυται να οριστεί προσωρινή περίοδος τριών ετών
στο τέλος της οποίας θα επανεξετασθούν, με βάση τη μέχρι
τότε εμπειρία, οι οικονομικές ανάγκες του οργανισμού · ότι,
για πρακτικούς λόγους ενδείκνυται να καταστρωθούν
μηχανισμοί τιμαριθμικής αναπροσαρμογής τών τελών ανά
συντομότερο διάστημα·
ότι η συνθήκη δεν προβλέπει, για τον καθορισμό τελών σε
κοινοτικό επίπεδο, στο πλαίσιο ενός κοινοτικού συστή
ματος ειδικές εξουσίες και ότι, ως εκ τούτου, ενδείκνυται η
προσφυγή στο άρθρο 235 της συνθήκης

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1
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ΑρSρο 2

O οργανισμός αναφέρει, στις καταστάσεις προβλέψεων για
την κατάρτιση του προσχεδίου του προϋπολογισμού της
Επιτροπής, τις προβλέψεις των τελών για το επόμενο οικο
νομικό έτος και αυτό χωριστά από την εκτίμηση των συνο
λικών δαπανών και από την ενδεχόμενη συμβολή της
Κοινότητας

ΑρSρο 3

Αιτήσεις αδείας φαρμάκων για τον άνθρωπο οι οποίες
υποβάλλονται σύμφωνα με τη συγκεντρωτική διαδικασία
1 . Βασικό τέλος: 140000 Ecu

Το τέλος αυτό εισπράττεται για αίτηση κοινοτικής
άδειας κυκλοφορίας ενός φαρμάκου, η οποία συνοδεύε
ται από πλήρη φάκελο. Το τέλος αυτό προσαυξάνεται
κατά 20 000 Ecu για κάθε συμπληρωματική βαθμίδα
ισχύος ή/και φαρμακευτική μορφή ενός και του ιδίου
φαρμάκου, η οποία υποβάλλεται ταυτόχρονα με την
πρώτη αίτηση. Ωστόσο, το συνολικό ποσό αυτού του
τέλους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200000 Ecu.
2. Μειωμένο τέλος: 70000 Ecu

Το μειωμένο τέλος εφαρμόζεται στις αιτήσεις κοινοτικής
άδειας κυκλοφορίας ενός φαρμάκου, για το οποίο δεν
απαιτείται η υποβολή πλήρους φακέλου, σύμφωνα με τις
περί εξαιρέσεων διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 2
σημείο 8 της οδηγίας 65/65/EOK. Το τέλος αυτό προσαυ
ξάνεται κατά 10 000 Ecu για κάθε συμπληρωματική
βαθμίδα ισχύος ή/και φαρμακευτική μορφή ενός και του
ιδίου φαρμάκου, η οποία υποβάλλεται ταυτόχρονα με
την πρώτη αίτηση. Ωστόσο, το συνολικό ποσό αυτού του
τέλους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 000 Ecu.

3. Σνμτΐληρωματικό τέλος για αίτηση που υποβάλλεται
σταδιακά: 40000 Ecu

Το τέλος αυτό εισπράττεται για κάθε συμπληρωματική
αίτηση χορήγησης κοινοτικής άδειας κυκλοφορίας ενός
φαρμάκου ή οποία αφορά βαθμίδα ισχύος ή/και φαρμα
κευτική μορφή, αφού προηγουμένως έχει υποβληθεί στον
οργανισμό μια πρώτη αίτηση άδειας.
4. Τέλος τροποποίησης τύπου I: 5000 Ecu

Πεδίο εφαρμογής
1. Το οφειλόμενα τέλη για την απόκτηση και τη διατή
ρηση κοινοτικών αδειών κυκλοφορίας φαρμάκων για τον

Το τέλος αυτό εισπράττεται σε περίπτωση ασήμαντης
τροποποίησης σύμφωνα με την κατάταξη που ορίζεται
στο σχετικό κανονισμό της Επιτροπής
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5. Τέλος τροποποίησης τύπου II: 40000 Ecu

Το τέλος αυτό εισπράττεται σε περίπτωση σημαντικής
τροποποίησης, σύμφωνα με την κατάταξη που ορίζεται
στο σχετικό κανονισμό της Επιτροπής.
6. Τέλος ανανέωσης: 10000 Ecu

Το τέλος αυτό εισπράττεται για την εξέταση των νέων
πληροφοριών που υπάρχουν σχετικά με το προϊόν, κατά
την υποχρεωτική ανά πενταετία ανανέωση κοινοτικής
άδειας κυκλοφορίας ενός φαρμάκου για κάθε βαθμίδα
ισχύος ή/και φαρμακευτική μορφή.
7. Τέλος επιθεώρησης: 10000 Ecu
Το τέλος αυτό είναι ένα πάγιο ποσό το οποίο εισπράτ
τεται για κάθε επιθεώρηση η οποία πραγματοποιείται
εντός του κοινοτικού εδάφους ή εκτός της Κοινότητας.
Για τις επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται εκτός της
Κοινότητας, τα έξοδα ταξιδίου χρεώνονται χωριστά,
βάσει της πραγματικής δαπάνης

8. Τέλος μεταφοράς: 5000 Ecu
Το τέλος αυτό εισπράττεται κατά την αλλαγή κατόχου
κάθε άδειας κυκλοφορίας την οποία αφορά η μεταφορά.
ΑρSρο 4

Διευθέτηση διαφωνιών όσον αφορά αιτήσεις αδείας φαρμά
κων για τον άνθρωπο, οι οποίες υποβάλλονται σύμφωνα με
την αποκεντρωμένη διαδικασία
Τέλος διαιτησίας: 30000 Ecu
Το τέλος αυτό είναι ένα πάγιο ποσό που καταβάλλεται από
τη συγκεκριμένη επιχείρηση στον οργανισμό για τις υπηρε
σίες διαιτησίας που παρέχει σε περίπτωση διαφωνίας
μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την αμοιβαία
αναγνώριση εθνικής άδειας κυκλοφορίας ή σχετικά με την
αμοιβαία αναγνώριση τροποποίησης του τύπου II που
πρέπει να επέλθει σε υπάρχουσα εθνική άδεια. Το ποσό
αυτό εισπράττεται επίσης κατά την εφαρμογή, με πρωτο
βουλία του υπεύθυνου για την κυκλοφορία του φαρμάκου,
των διαδικασιών που προβλέπονται στα άρθρα 11 και 12
της οδηγίας 75/319/EOK (').
ΑρSρο 5

Αιτήσεις αδείας κτηνιατρικών φαρμάκων οι οποίες υποβάλ
λονται σύμφωνα με τη συγκεντρωτική διαδικασία
1 . Βασικό τέλος: 70000 Ecu

Το τέλος αυτό εισπράττεται για μια αίτηση κοινοτικής
αδείας κυκλοφορίας φαρμάκου που θα χρησιμοποιηθεί
C) ΕΕ αριθ. L 147 της 9. 6. 1975, σ. 13 ■ οδηγία όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 93/39/EOK (ΕΕ αριθ. L 214 της 24. 8.
1993, σ. 22).

Αριθ. L 35/3

σε ζώα που παράγουν τρόφιμα, η οποία συνοδεύεται από
πλήρη φάκελο. Το τέλος αϋτό προσαυξάνεται κατά
10 000 Ecu για κάθε συμπληρωματική βαθμίδα ισχύος
ή/και φαρμακευτική μορφή ενός και του ιδίου φαρμάκου
η οποία υποβάλλεται ταυτόχρονα με την πρώτη αίτηση
αδείας. Ωστόσο, το συνολικό ποσό αυτού του τέλους δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα 100 000 Ecu.

Για τα εμβόλια, το βασικό τέλος ανέρχεται σε 40 000 Ecu
και κάθε συμπληρωματική βαθμίδα ισχύος ή/και φαρμα
κευτική μορφή συνεπάγεται προσαύξηση κατά 5 000 Ecu.
2. Μειωμένο τέλος: 35 000 Ecu

Το μειωμένο τέλος εφαρμόζεται στις αιτήσεις κοινοτικής
άδειας κυκλοφορίας φαρμάκων για τα οποία δεν απαιτεί
ται η υποβολή πλήρους φακέλου, σύμφωνα με τις περί
εξαιρέσεων διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 σημείο
10 της οδηγίας 81 /851 /EOK, καθώς και στις αιτήσεις
αδείας για φάρμακα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν
σε ζώα τα οποία δεν παράγουν τρόφιμα. Το τέλος αυτό
προσαυξάνεται κατά 5 000 Ecu για κάθε συμπληρωμα
τική βαθμίδα ισχύος ή/και φαρμακευτική μορφή ενός
και του ιδίου φαρμάκου ή για διαφορετικό ζωικό είδος, η
οποία υποβάλλεται ταυτόχρονα με την πρώτη αίτηση
αδείας. Ωστόσο, το συνολικό ποσό αυτού του τέλους δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα 50 000 Ecu.

Για τα εμβόλια, το μειωμένο τέλρς ανέρχεται σε 20 000
Ecu και κάθε συμπληρωματική βαθμίδα ισχύος ή/και
φαρμακευτική μορφή συνεπάγεται προσαύξηση κατά
5 000 Ecu.

3. Τέλος ανώτατου ορίου καταλοίπων (ΑΟΚ): 40000 Ecu

Το τέλος αυτό εισπράττεται για αίτηση καθορισμού ενός
πρώτου ΑΟΚ για μια ουσία. Το οφειλόμενο τέλος για κάθε
αίτηση τροποποίησης και επέκτασης υφισταμένου ΑΟΚ
ανέρχεται σε 10 000 Ecu.
Τα τέλη αυτά αφαιρούνται από τα τέλη που απαιτούνται
για άδεια κυκλοφορίας ενός φαρμάκου το οποίο περιέχει
την ουσία αυτή, εφόσον η εταιρεία έχει ζητήσει την εν
λόγω άδεια για τον πρώτο καθορισμό του ΑΟΚ.

4. Συμπληρωματικό τέλος για αίτηση που υποβάλλεται
σταδιακά: 20000, Ecu

Το τέλος αυτό εισπράττεται για κάθε συμπληρωματική
αίτηση κοινοτικής άδειας κυκλοφορίας ενός φαρμάκου
που αφορά βαθμίδα ισχύος ή/και φαρμακευτική μορφή,
αφού προηγουμένως έχει υποβληθεί στον οργανισμό μια
πρώτη αίτηση άδειας.

Το τέλος οφείλεται επίσης για κάθε συμπληρωματική
αίτηση αδείας κυκλοφορίας ενός φαρμάκου που αφορά
ένα ή περισσότερα πρόσθετα είδη, εφόσον δεν έχει ζητη

θεί ταυτόχρονα συμπληρωματική αίτηση για μια
βαθμίδα ισχύος ή/και φαρμακευτική μορφή.
Για τα εμβόλια, το συμπληρωμένο τέλος ανέρχεται σε
10000 Ecu.
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5. Τέλος τροποποίησης τύπου I: 5 (ΜΗ) Ecu

Το τέλος αυτό εισπράττεται σε περίπτωση μη σημαντικής
τροποποίησης σύμφωνα με την κατάταξη που ορίζεται
στο σχετικό κανονισμό της Επιτροπής.
6. Τέλος τροποποίησης τύπον II: 20000 Ecu

Το τέλος αυτό εισπράττεται σε περίπτωση σημαντικής
τροποποίησης σύμφωνα με την κατάταξη που ορίζεται
στο σχετικό κανονισμό της Επιτροπής.
7. Τέλος ανανέωσης: 5000 Ecu

Το τέλος αυτό εισπράττεται για την εξέταση των νέων
πληροφοριών που υπάρχουν σχετικά με το προϊόν, κατά
την υποχρεωτική ανά πενταετία ανανέωση κοινοτικής
άδειας κυκλοφορίας ενός φαρμάκου για κάθε συμπληρω
ματική βαθμίδα ισχύος φαρμακευτική μορφή ή/και
ζωικό είδος εφόσον για το είδος αυτό έχει εισπραχθεί
συμπληρωματικό τέλος κατά την έννοια της παραγράφου
4 του παρόντος άρθρου.

8. Τέλος επιθεώρησης: 10000 Ecu

Το τέλος αυτό είναι ένα πάγιο ποσό το οποίο εισπράτ
τεται για κάθε επιθεώρηση η οποία πραγματοποιείται
εντός του κοινοτικού εδάφους ή εκτός της Κοινότητας
Για τις επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται εκτός της
Κοινότητας τα έξοδα ταξιδίου χρεώνονται χωριστά,
βάσει της πραγματικής δαπάνης.
9. Τέλος μεταφοράς: 5Ό00 Ecu

Το τέλος αυτό εισπράττεται κατά την αλλαγή κατόχου
κάθε άδειας κυκλοφορίας την οποία αφορά η μεταφορά.

Τα γενικά κριτήρια έγκρισης μιας παρέκκλισης ή μείωσης
καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο του οργανι
σμού.
2. Διαδικασία παρεμφερής με εκείνη που περιγράφεται
στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 εφαρμόζεται σε περί
πτωση διαφωνιών σχετικά με την ταξινόμηση μιας αίτησης
σε μια από τις προαναφερόμενες κατηγορίες τελών.
Άρθρο 8

Προθεσμία για την καταβολή τελών, καθυστέρηση πληρω
μής

1 . Τα τέλη για τα οποία η προθεσμία καταβολής δεν
καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό ή στον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 2309/93, οφείλονται κατά την ημερομηνία
παραλαβής της αντίστοιχης αίτησης.
2. Σε περίπτωση που ένα τέλος, οφειλόμενο δυνάμει του
παρόντος κανονισμού, δεν καταβληθεί εντός της προβλεπό
μενης προθεσμίας o εκτελεστικός διευθυντής μπορεί να
αποφασίζει τη μη παροχή ή τη διακοπή της παροχής των
αιτουμένων υπηρεσιών, μέχρις ότου καταβληθεί το αντί
στοιχο τέλος

3. Τα τέλη καταβάλλονται σε Ecu ή στο εθνικό νόμισμα
ενός των κρατών μελών σύμφωνα με τις ισχύουσες ισοτιμίες
που ορίζει η Επιτροπή δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3180/78 (Ο- Ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο του οργανι
σμού μπορεί να καθορίζει μηνιαίες ισοτιμίες βάσει των
προηγούμενων,
ΑρSρο 9

Αρθρο 6

Διευθέτηση διαφωνιών όσον αφορά αιτήσεις αδείας
κτηνιατρικών φαρμάκων οι οποίες υποβάλλονται σύμφωνα
με την αποκεντρωμένη διαδικασία
Τέλος διαιτησίας: 15000 Ecu
Το τέλος αυτό είναι ένα πάγιο ποσό που καταβάλλεται από
τη συγκεκριμένη επιχείρηση στον οργανισμό για τις υπηρε
σίες διαιτησίας που παρέχει σε περίπτωση διαφωνίας
μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την αμοιβαία
αναγνώριση εθνικής άδειας κυκλοφορίας ή σχετικά με την
αμοιβαία αναγνώριση τροποποίησης του τύπου II που
πρέπει να επέλθει σε υπάρχουσα εθνική άδεια. Το ποσό
αυτό εισπράττεται επίσης κατά την εφαρμογή, με πρωτο
βουλία του υπεύθυνου για την κυκλοφορία του φαρμάκου,
των διαδικασιών που προβλέπονται στα άρθρα 19 και 20
της οδηγίας 81 /851 /EOK.
Αρθρο 7

Παρεκκλίσεις, μειώσεις τελών, διευθέτηση διαφωνιών
1 . Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για επιτακτικούς
λόγους δημόσιας υγείας των ζώων, είναι δυνατόν να χορη
γούνται παρεκκλίσεις ή μειώσεις τελών, κατά περίπτωση,
από τον εκτελεστικό διευθυντή, αφού ζητηθεί η γνώμη της
αρμόδιας επιτροπής για φάρμακα με περιορισμένο αριθμό
εφαρμογών. Οι αποφάσεις παρέκκλισης ή μείωσης τελών
αιτιολογούνται.
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Λεπτομέρειες εφαρμογής

Με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων τού παρόντος
κανονισμού ή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93, στις
λεπτομέρειες εφαρμογής που θεσπίζει το διοικητικό συμβού
λιο του οργανισμού καθορίζονται η προθεσμία για την
καταβολή των τελών που οφείλονται σύμφωνα με το άρθρο
1 του παρόντος κανονισμού, τα μέσα πληρωμής οι συνέ
πειες καθυστέρησης ή μη πληρωμής, καθώς και κάθε άλλη
διάταξη απαραίτητη για την εφαρμογή του παρόντος κανο
νισμού.
Αρθρο 10

Εντός προθεσμίας δύο ετών το αργότερο από την έναρξη
ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα υποβάλει
έκθεση σχετικά με την εκτέλεσή του και, υπό το φως της
εμπειρίας αυτής θα προτείνει στο Συμβούλιο έναν οριστικό
κανονισμό. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειο
ψηφία έπειτα από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο, θεσπίζει τις διατάξεις σχετικά με τα ποσά των
τελών και τους όρους που τα διέπουν, οι οποίες θα αρχίσουν
να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 1998. Σε περίπτωση που
οι εν λόγω διατάξεις δεν είναι δυνατό να ισχύσουν κατά
(') ΕΕ αριθ. L 379 της 30. 12. 1978, σ. 1 · οδηγία όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1971 /89 (ΕΕ αριθ. L
189 της 4. 7. 1989, σ. 1).
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την ημερομηνία αυτή, 3α εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται
προσωρινά τα ποσά των τελών και οι όροι που τα διέπουν
δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

σία που περιγράφεται στο άρθρο 73 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2309/93.
Άρθρο U

Έναρξη ισχύος, έννομα αποτελέσματα
Ωστόσο, το ποσό των διαφόρων τελών που ορίζονται με τον
παρόντα κανονισμό τροποποιείται σύμφωνα με τη διαδικα-

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη ημέρα
από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε

κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 1995.
Για το Συμβούλιο

O Πρόεδρος
A. JUPPÉ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 298/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Φεβρουαρίου 1995
για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1981/94 του Συμβουλίου για το άνοιγμα και τον
τρόπο διαχείρισης κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα προϊόντα,
καταγωγής Αιγύπτου, Αλγερίας, Ιορδανίας, Ισραήλ, Κατεχομένων Εδαφών, Κύπρου, Μάλτας,
Μαρόκου, Τυνησίας και Τουρκίας καθώς και για τις λεπτομέρειες παράτασης ή
προσαρμογής των εν λόγω ποσοστώσεων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1981 /94 του Συμβουλίου της 25ης
Ιουλίου 1994 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης
κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα
προϊόντα, καταγωγής Αιγύπτου, Αλγερίας Ιορδανίας
Ισραήλ, Κατεχομένων Εδαφών, Κύπρου, Μάλτας Μαρόκου,
Τυνησίας και Τουρκίας καθώς και για τις λεπτομέρειες
παράτασης ή προσαρμογής των εν λόγω ποσοστώσεων ('),
και ιδίως το άρθρο 7,

ότι το άρθρο 25 της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου
του Μαρόκου προβλέπει ότι σε περίπτωση μεταβολής της
υφισταμένης κοινοτικής νομοθεσίας η Κοινότητα μπορεί
να τροποποιήσει, για τα προϊόντα τα οποία αποτέλεσαν
αντικείμενο της μεταβολής το καθεστώς που προβλέπεται
στη συμφωνία

ότι η Κοινότητα συμφώνησε με το Βασίλειο του Μαρόκου
την προσαρμογή του εν λόγω καθεστώτος βάσει συμφωνίας
με τη μορφή ανταλλαγής επιστολών ·

Εκτιμώντας :
ότι, σε συνέχεια των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύ
σεων του Γύρου της Ουρουγουάης στο πλαίσιο της GATT,
μεταβλήθηκε το καθεστώς εισαγωγής για τις τομάτες και τα

ότι τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονι
σμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Τελωνεια

κολοκύθια ·

κού Κώδικα,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

Στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1981 /94 οι αύξοντες αριθμοί 09.1117 και
09.1118 τροποποιήθηκαν και o αύξων αριθμός 09.1133 προστίθεται ως εξής :
Αύξων
αριθμός
«09.1117

Κωδικός ΣΟ

0702 00 15
07020020
ex 0702 00 45

Tarie

11 έως 14,
16, 17,

21 έως 24,

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Τομάτες νωπές ή
— 15 Νοεμβρίου
— 15 Νοεμβρίου
— 1η Ιανουαρίου

Ποσότητα
ποσόστωσης
(σε τόνους)

Ποσοστωτικός
δασμός
(%)

95 365

0

96 208

0

διατηρημένες με απλή ψύξη :
1994 έως 30 Απριλίου 1995
1995 έως 30 Απριλίου 1996
έως 31 Μαρτίου 1995

81 006 (') (4)

26, 27,

31 έως 34,
36, 37,

41 έως 44,
46,47,

51 έως 54,
56, 57,

61 έως 64,
66, 67
0702 00 50

Εκ των οποίων :
09.1118

07020020

(') ΕΕ αριθ. L 199 της 2. 8. 1994, σ. 1 .

Τομάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη :
— 1η έως 30 Απριλίου 1995
— 1η έως 30 Απριλίου 1996

16800 0
16 800 O

0

0
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Αύξων
αριθμός

Tarie

Κωδικός ΣΟ

09.1133

Περιγραφή των εμπορευμάτων

ex 0709 90 75
ex 0709 90 79

Ποσότητα
ποσόστωσης
(σε τόνους)

Ποσοστωτικός
δασμός
(%)

Κολοκύθια :

070990 71
ex 0709 90 73
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EL

01
31
61
11
31
51

έως
έως
έως
έως
έως
έως

06
36
66
16
36
56

— 1η Ιανουαρίου έως 20 Απριλίου 1995
— 1η Οκτωβρίου 1995 έως 20 Απριλίου 1996

1 000 (3) (4)
1 200 (3) (4)

—

(') H τιμή εισόδου βάσει της οποίας o ειδικευμένος πρόσθετος δασμός που προβλέπεται στις παραχωρήσεις της Κοινότητας στη GATT που μειώνεται σε 0, είναι ισος με
560 Ecu ανά τόνο.

(2) Εφαρμόζεται o ειδικευμένος πρόσθετος δασμός.

(3) Στα πλαίσια της εν λόγω ποσόστωσης o ειδικευμένος πρόσθετος δασμός που προβλέπεται στις παραχωρήσεις της Κοινότητας στη GATT μειώνεται σε 0 από 1ης Οκτω
βρίου έως 20 Απριλίου, υπό τον όρο ότι η τιμή εισόδου είναι ίση ή ανώτερη των 451 Ecu ανά τόνο, 445 Ecu ανά τόνο από 1ης Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου 1995 και
439 Ecu ανά τόνο από 1ης Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου 1996.
(4) Εάν η τιμή εισόδου για μια παρτίδα είναι κατά 2%, 4%, 6% ή 8% κατώτερη από την τιμή εισόδου των :
— 560 Ecu ανά τόνο για τις τομάτες και
— 451 Ecu ανά τόνο για τα κολοκύθια, αυτό το ποσόν μειώνεται σε 445 Ecu ανά τόνο από 1ης Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου 1995 και σε 439 Ecu ανά τόνο από 1ης
Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου 1996,
o ειδικός δασμός είναι ίσος αντίστοιχα προς 2 %, 4 %, 6 % ή 8 % αυτής της τιμής εισόδου.
Εάν η τιμή εισόδου μιάς παρτίδας είναι κατώτερη του 92 % της τιμής εισόδου των :
— 560 Ecu ανά τόνο για τις τομάτες
και

— 451 Ecu ανά τόνο για τα κολοκύθια, αυτό το ποσόν μειώνεται σε 445 Ecu ανά τόνο από 1ης Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου 1995 και σε 439 Ecu ανά τόνο από 1ης
Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου 1996,
εφαρμόζεται o ειδικός δασμός που έχει δεσμευθεί στη GATT.»

Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημε
ρίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1995.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάSε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 1995.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 299/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Φεβρουαρίου 1995

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 584/75 όσον αφορά τις προϋποθέσεις που
απαιτούνται για την αποδέσμευση της επιστροφής κατά την εξαγωγή στον τομέα του ρυζιού
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 του Συμβουλίου της
25ης Ιουνίου 1976 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον
τομέα του ρυζιού ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1869/94 (2), και ιδίως το άρθρο
17,

« 1 . Οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό
είτε υποβάλλοντας γραπτώς την προσφορά στην αρμόδια
υπηρεσία του κράτους μέλους είτε απευθύνοντας την
προσφορά στην υπηρεσία αυτή με οποιοδήποτε μέσο
γραπτής τηλεπικοινωνίας» ·

β) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο :

«5.

Εκτιμώντας :

H προσφορά που υποβλήθηκε δεν δύναται να

αποσυρθεί.»

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 584/75 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 409/90 (4), προβλέπει στο άρθρο 2 τον τρόπο με τον
οποίο μπορεί να υποβληθούν οι προσφορές· ότι o τρόπος
αυτός μπορεί να βελτιωθεί χάρη στις σύγχρονες τεχνικές
τηλεπικοινωνίας ·
ότι το άρθρο 7 του εν λόγω κανονισμού καθορίζει τις προϋ
ποθέσεις που απαιτούνται για να αποδεσμευθεί η εγγύηση
του διαγωνισμού · ότι, όταν επιλεγεί η προσφορά, η
εγγύηση αυτή μπορεί να αποδεσμευθεί χωρίς να μειωθεί η
αποτελεσματικότητα του συστήματος όταν o υπερθεματι
στής προσκομίζει την απόδειξη ότι έχει συστήσει την αντί
στοιχη εγγύηση για την έκδοση πιστοποιητικού εξαγωγής ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Σιτηρών και Ρυζιού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

2. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :
«ΆρSρο 7
H εγγύηση του διαγωνισμού αποδεσμεύεται όταν :

α) δεν έχει επιλεγεί η προσφορά ■
β) o υπερθεματιστής προσκομίζει την απόδειξη ότι έχει
συστήσει στην εγγύηση που προβλέπεται στο άρθρο
12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 891 /89 της
Επιτροπής (*).

Όταν αθετηθεί η υποχρέωση που αναφέρεται στο άρθρο
2 παράγραφος 3 στοιχείο 6), η εγγύηση του διαγωνισμού
παρακρατείται εκτός από περίπτωση ανωτέρας βίας.
(*) ΕΕ αριθ. L 94 της 7. 4. 1989, σ. 13.»

ΆρSρο 1

O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 584/75 τροποποιείται ως εξής:
1 . Στο άρθρο 2 :
α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο :

ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα
από τη δημοσίευσή 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 14 Φεβρουαρίου 1995.

Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

166 της 25. 6. 1976, σ. 1 .
197 της 30. 7. 1994, σ. 7.
61 της 7. 3. 1975, α 25.
43 της 17. 2. 1990, σ. 21 .
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 300/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Φεβρουαρίου 1995

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1077/94 για την έναρξη διαρκούς διαγωνισμού
για την εξαγωγή μαλακού αρτοποιήσιμου σίτου που κατέχει o γαλλικός οργανισμός
παρέμβασης
H 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 αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
την πράξη προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και
της Σουηδίας και ιδίως το άρθρο 5,
Εκτιμώντας :

Γαλλία με την κοινοποίησή της στις 26 Ιανουαρίου 1995
ενημέρωσε την Επιτροπή για την πρόθεση του οργανισμού
παρέμβασής της να τροποποιήσει τον πίνακα των τόπων
αποθήκευσης· ότι πρέπει, συνεπώς να τροποποιηθεί το
παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1077/94 ·

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

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 της Επιτροπής (2),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
120/94 (3), καθορίζει τις διαδικασίες και τους όρους πωλή
σεως των σιτηρών που βρίσκονται στην κατοχή των οργανι
σμών πρεμβάσεως·

ΆρSρο 1
Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1077/94 αντικα
θίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1077/94 της Επιτροπής (4), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

ΑρSρο 2

2881/94 (5), άνοιξε διαρκή διαγωνισμό για την εξαγωγή

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

1 400 000 τόνων μαλακού αρτοποιήσιμου σίτου που έχει στη
διάθεση του o γαλλικός οργανισμός παρέμβασης· ότι η

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 14 Φεβρουάριου 1995.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

181 της 1 . 7. 1992, σ. 21 .
191 της 31 . 7. 1993, σ. 76.
21 της 26. 1. 1994, σ. 1.
120 της 11 . 5. 1994, σ. 9.
315 της 8. 12. 1994, σ. 4.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

(τόνοι)

Τόπος αποθήκευσης
Amiens
Bordeaux
Châlons-sur-Marne
Lille

Ποσότητα
320 000
3 000
75000
320 000

Nancy

20 000

Nantes

57 000

Paris

25 000

Poitiers

54000

Rennes

58 000

Rouen

Orléans

430 000
38 000»

15. 2. 95

15.2.95

[JL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 35/ 11

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 301/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Φεβρουαρίου 1995

που καθορίζει για τα κράτη μέλη και για περίοδο εμπορίας 1995 την απώλεια εισοδήματος

καθώς και το ποσό της πριμοδότησης που καταβάλλεται ανά προβατίνα και ανά αίγα και την
πληρωμή της ειδικής ενίσχυσης στην εκτροφή προβάτων και αιγών σε ορισμένες
μειονεκτικές ζώνες της Κοινότητας
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 του Συμβουλίου της
25ης Σεπτεμβρίου 1989 περί κοινής οργάνωσης αγοράς στον
τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος Q), όπως τροποποι
ήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3290/94 (2),
και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 6,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1601 /92 του Συμβουλίου της
15ης Ιουνίου 1992 για ειδικά μέτρα που αφορούν ορισμένα
γεωργικά προϊόντα υπέρ των Καναρίων Νήσων (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1974/93 της Επιτροπής (4),
Εκτιμώντας :

ότι το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 5 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 3013/89 προβλέπει τη χορήγηση πριμοδότησης προκει
μένου να αντισταθμιστεί η ενδεχόμενη απώλεια εισοδήμα
τος των παραγωγών προβείου κρέατος και, σε ορισμένες
περιοχές των παραγωγών αιγείου κρέατος · ότι οι περιοχές
αυτές καθορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 3013/89 και στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1065/86 της Επιτροπής της 11ης Απριλίου 1986 που καθορί
ζει τις ορεινές ζώνες στις οποίες μπορεί να χορηγηθεί πριμο
δότηση (5), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 3519/86 (6)·

ότι, σε εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 6 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89, τα κράτη μέλη, με τον κανονι
σμό (ΕΚ) αριθ. 1640/94 της Επιτροπής (7), εξουσιοδοτούνται
να καταβάλουν μια πρώτη προκαταβολή και, με τον κανο
νισμό (ΕΚ) αριθ. 1765/94 της Επιτροπής (8), μια δεύτερη
προκαταβολή στους παραγωγούς προβείου και αιγείου
κρέατος· ότι είναι, λοιπόν, αναγκαίο να καθοριστεί το
οριστικό ποσό της πριμοδότησης που πρέπει να καταβληθεί
για την περίοδο εμπορίας 1994 *
ότι, κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89, το ποσό της εν λόγω πριμοδό
τησης που πρέπει να καταβληθεί στους παραγωγούς βαρέων
αμνών για την περίοδο εμπορίας 1994 λαμβάνεται πολλα
πλασιάζοντας την απώλεια του εισοδήματος επί ένα συντε
λεστή που εκφράζει, για κάθε περιοχή, τη μέση ετήσια
κανονική παραγωγή σε κρέας βαρέων αμνών ανά προβατίνα
που παράγει τους αμνούς αυτούς, εκφρασμένη ανά εκατό
(')
0
0
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

289
349
173
180

της
της
της
της

7. 10. 1989, σ. 1 .
31 . 12. 1994, σ. 105.
27. 6. 1992, σ. 13.
23. 7. 1993, σ. 26.

(5) ΕΕ αριθ. L 97 της 12. 4. 1986, σ. 25.
(*) ΕΕ αριθ. L 325 της 20. 11 . 1986, σ. 17.

O ΕΕ αριθ. L 172 της 7. 7. 1994, σ. 10.
(8) ΕΕ αριθ. L 183 της 19. 7. 1994, σ. 31 .

χιλιόγραμμα βάρους σφαγίου· ότι, κατά την έννοια του
προαναφερθέντος κανονισμού, για την περίοδο εμπορίας
1994, η πριμοδότηση που πληρώνεται ανά προβατίνα για
τους παραγωγούς ελαφρών αμνών καθώς και εκείνη που
πληρώνεται ανά αίγα πρέπει να καθοριστεί στο 80% της

πριμοδότησης που προβλέπεται για τους παραγωγούς
βαρέων αμνών·

ότι, σε εφαρμογή του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 3013/89, το ποσό της πριμοδότησης πρέπει να μειωθεί
κατά την επίπτωση επί της βασικής τιμής του συντελεστή
που προβλέπεται στην παράγραφο 2 αυτής της διάταξης·
ότι o συντελεστής αυτός καθορίστηκε σε 7 % από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2069/92 του Συμβουλίου της 30ής
Ιουνίου 1992 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3013/89 C) ·

ότι πρέπει να προβλεφθεί η ενίσχυση που προβλέπεται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1323/90 του Συμβουλίου της 14ης
Μαΐου 1990 για την καθιέρωση ειδικής ενίσχυσης για την
εκτροφή προβάτων και αιγών σε ορισμένες μειονεκτικές
ζώνες της Κοινότητας (10), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 363/93 ("), ή το υπόλοιπο
της ενισχύσεως που προκύπτει από την εφαρμογή του
άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1640/94, να χορη
γείται πριν από ορισμένη ημερομηνία και με ποιες προϋπο
θέσεις ·
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 προβλέπει την εφαρ
μογή, από την 1η Ιουλίου 1992 ειδικών μέτρων σχετικά με
τη γεωργική παραγωγή στα Κανάρια Νησιά · ότι τα μέτρα
αυτά περιλαμβάνουν τη χορήγηση μιας συμπληρωματικής
πριμοδότησης στους παραγωγούς ελαφρών αμνών και αιγών
με τους ίδιους όρους με αυτούς που θεσπίστηκαν για τη
χορήγηση της πριμοδότησης που αναφέρεται στο άρθρο 5
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89· ότι οι όροι αυτοί
προβλέπουν ότι εξουσιοδοτείται η Ισπανία να καταβάλει
την εν λόγω συμπληρωματική πριμοδότηση ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Προβάτων και Αιγών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Διαπιστώθηκε διαφορά μεταξύ της βασικής τιμής που μειώ
νεται κατά την επίπτωση του συντελεστή που προβλέπεται
στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3013/89 και της τιμής της κοινοτικής αγοράς κατά την
περίοδο εμπορίας 1994, 111,189 Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα.
Π ΕΕ αριθ. L 215 της 30. 7. 1992, σ. 59.
(10) ΕΕ αριθ. L 132 της 23. 5. 1990, σ. 17.

(») ΕΕ αριθ. L 42 της 19. 2. 1993, σ. 1 .
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Άρθρο 3

μογή του άρθρου 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1323/90, μέχρις εξαντλήσεως των ποσών που προβλέ
πονται στο άρθρο 5 παράγραφος 7 και παράγραφος 8
δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίπτωση του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 3013/89, ή, ενδεχομένως το υπόλοιπο της ενισχύσεως
αυτής, σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου
4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1640/94, πρέπει να πληρωθεί

1 . Το ποσό της πριμοδότησης που καταβάλλεται ανά
προβατίνα για την περίοδο εμπορίας 1994 είναι το

πριν από τις 15 Οκτωβρίου 1995. H αντιπροσωπευτική ισοτι
μία είναι εκείνη της τελευταίας ημέρας της περιόδου 1994.

Αρθρο 2

O συντελεστής που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 καθορίζεται σε 16
χιλιόγραμμα.

ακόλουθο :
(σε Ecu)

Ποσό της πριμοδότησης ανά προβατίνα
Παραγωγοί βαρέων αμνών

Παραγωγοί ελαφρών αμνών

17,790

14,232

2. Το ποσό της πριμοδότησης που καταβάλλεται ανά
αίγα και ανά περιφέρεια στις ζώνες που καθορίζονται στο
παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 και στο
άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1965/86, για την
περίοδο εμπορίας 1994, είναι το ακόλουθο :
(σε Ecu)
Ποσό της πριμοδότησης ανά αίγα

14,232

Αρθρο S

Σε εφαρμογή του άρθρου 13 παράγραφος 3 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1601/92, το ποσό της συμπληρωματικής πριμο
δότησης για την περίοδο εμπορίας 1994 που πρέπει να χορη
γηθεί στους παραγωγούς ελαφρών αμνών και αιγών οι
οποίοι βρίσκονται στις Καναρίους Νήσους εντός των ορίων
και με τα ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο 5 παρά
γραφος 7 και παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περί
πτωση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 καθορίζεται ως
εξής:

— 5,258 Ecu ανά προβατίνα για τους παραγωγούς που
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του εν λόγω
κανονισμού,
— 5,258 Ecu ανά αίγα για τους παραγωγούς που αναφέρο
νται στο άρθρο 5 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονι
σμού.

Αρθρο 4

Αρθρο 6

H ειδική ενίσχυση στους παραγωγούς προβάτων και αιγών
που βρίσκονται στις μειονεκτικές ζώνες τους οποίους τα
κράτη μέλη έχουν εξουσιοδοτηθεί να πληρώσουν σε εφαρ

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα
από τη δημοσίευσή 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 14 Φεβρουαρίου 1995.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής
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Αριθ. L 35/ 13

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 302/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Φεβρουαρίου 1995

για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής
εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής της 21ης
Δεκεμβρίου 1994 σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής
του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών ('),
και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1 ,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου της
28ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με τη λογιστική μονάδα και
τις ισοτιμίες που πρέπει να εφαρμόζονται στα πλαίσια της
κοινής γεωργικής πολιτικής (2), όπως τροποποιήθηκε από
τελευταία τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 150/95 (3), και ιδίως το
άρθρο 3 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας :
ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94 σε εφαρμογή των
αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύ
σεων του κύκλου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια
για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή
τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες για τα προϊόντα

όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονι
σμού·

ότι πρέπει να εφαρμοστεί η παρέκκλιση που προβλέπεται
στο άρθρο 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
3311/94 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1994, για την
παράταση κατά ένα μήνα της εφαρμογής των διατάξεων του
αγρονομισματικού καθεστώτος που ισχύει στις 31 Δεκεμ
βρίου 1994 και για τον καθορισμό των γεωργικών ισοτιμιών
των νέων κρατών μελών (4),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται
στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζο
νται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο
παράρτημα.
ΆρSρο 2

και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του ·
ότι, σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ'
αποκοπήν τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 15 Φεβρουαρίου
1995.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 14 Φεβρουαρίου 1995.
Γ\α την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 337 της 24. 12. 1994, σ. 66.
(2) ΕΕ αριθ. L 387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
(3) ΕΕ αριθ. L 22 της 31 . 1 . 1995, σ. 1 .

(4) ΕΕ αριθ. L 350 της 31 . 12. 1994, σ. 1 .

Αριθ. L 35/ 14
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 1995 για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών
κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό τιμών εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
(σε Ecu/1 00 χιλιόγραμμα)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (')

Κατ' αποκοπή τιμή
κατά την εισαγωγή

070200 15

204

49,1

0707 00 10

\

0709 9073

212

88,8

624

97,3

999

78,4

053

166,9

068

147,1

204

142,6

624

207,3

999

166,0

204

96,0

624

196,3

999

146,2

(') Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3079/94 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 325 της 17.
12. 1994, σ. 17) O κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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Αριθ. L 35/ 15

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 303/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Φεβρουαρίου 1995

για καθορισμό των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη
ζάχαρη
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
την πράξη προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και
της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2), και ιδίως το
άρθρο 16 παράγραφος 8, .

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 τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 150/95 (4), και ιδίως το
άρθρο 5,
Εκτιμώντας :

ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή της
λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης έχουν καθο
ρισθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1957/94 της Επιτρο
πής (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 294/95 (6)·

ότι η εφαρμογή των κανόνων και των λεπτομερειών που
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1957/94 της
Επιτροπής στα στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή, οδηγεί
στην τροποποίηση των εισφορών που ισχύουν σήμερα
σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού

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 13ης Φεβρουα
ρίου 1995, όσον αφορά τα κυμαινόμενα νομίσματα,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1
Οι εισφορές κατά την εισαγωγή, που αναφέρονται στο
άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1785/81 , για την ακατέργαστη ζάχαρη αντιπροσωπευτικού
ποιοτικού τύπου και για τη λευκή ζάχαρη, καθορίζονται
στο παράρτημα.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 15 Φεβρουαρίου
1995.

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

Βρυξέλλες 14 Φεβρουαρίου 1995.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(')
O
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
C
L
L
L
L

177 της 1 . 7. 1981 , σ. 4.
241 της 29. 8. 1994, σ. 21 .
387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
22 της 31 . 1 . 1995, α 1 .
198 της 30. 7. 1994, σ. 88.
34 της 14. 2. 1995, σ. 38.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

τον κανονισμού της Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 1995 για καϋορισμό των εισφορών κατά την
εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη
(Ecu/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

Εισφορά C)

1701 11 10

37,05 0)

17Ö11190

37,05(0

1701 12 10

37,05(0

1701 1290

37,05(0

1701 91 00

45,32

1701 99 10

45,32

17019990

45,32 C)

(') Το ποσό της εισφοράς που εφαρμόζεται υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 ή 3 του κανονισμού (ΕΟΚ)

αριS. 837/68 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 151 της 30. 6. 1968, σ. 42) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό

(ΕΟΚ) αριθ.. 1428/78 (ΕΕ αριθ.. L 171 της 28. 6. 1978, σ. 34).
(2) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ9ρου 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.. 1785/81, το ποσό αυτό εφαρμόζεται
επίσης στη ζάχαρη που έχει ληφθεί από λευκή ζάχαρη και ακατέργαστη ζάχαρη και στην οποία έχουν προστεθεί ουσίες
εκτός των αρωματικών ή των χρωστικών.
(3) Δεν εφαρμόζονται εισφορές κατά την εισαγωγή προϊόντων καταγωγής των ΥΧΕ σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1
της απόφασης 91/482/EOK.
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Αριθ. L 35/ 17

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) apitf. 304/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 14ης Φεβρουαρίου 1995

για καθορισμό 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
την πράξη προσχώρησης της Αυστρίας της Φινλανδίας και
της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (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 τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 150/95 (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

σμό τους η αντιπροσωπευτική τιμή της αγοράς που έχει
διαπιστωθεί κατά την περίοδο αναφοράς της 13ης Φεβρουα

ρίου 1995, όσον αφορά τα κυμαινόμενα νομίσματα ·
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3035/94 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
a), β) και γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 καθορί
ζονται στο παράρτημα.

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3035/94 της Επιτροπής (5) και όλους

ΆρSρο 2

τους μεταγενέστερους που τον έχουν τροποποιήσει ·

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

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 15 Φεβρουαρίου
1995 .

O πάρων κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μερη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξελλες, 14 Φεβρουάριου 1995.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(')
0
O
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
C
L
L
L

181 της 1 . 7. 1992, σ. 21 .
241 της 29. 8. 1994, σ. 21 .
387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
22 της 31 . 1 . 1995, σ. 1 .
321 της 14. 12. 1994, σ. 28.

Αριθ. L 35/18

[ EL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

15. 2. 95

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 1995 για καθορισμό των εισφορών κατά την
εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή
σικάλεως
(Ecti/τόνο j

Κωδικός ΣΟ
0709 90 60
07129019
1001 10 00
1001 90 91
1001 90 99
100200 00
1003 00 10
1003 00 90
100400 00
100510 90
100590 00
100700 90
1008 10 00

1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10
1008 90 90
1101 00 00
110210 00
11031110
11031190
11071011
11071019
110710 91
110710 99
1107 20 00

Τρίτες χώρες (8)

103,31 (2)(3)
103,31 (2)(3)
1 1.29 0) OC)
95,65

95,65 0 (")

133,84(0
102,34

102,340
111,34

103,31 0 o
103,31 OC)
107,74 (4)
45,20 0
45,80 O Π
ο o
0
0

182,160
234,75

60,43
209,19
183,40
140,35

195,31 (10)
149,250
171,77 H

(') Για τον σκληρό σίτο καταγωγής Μαρόκου και μεταφερόμενο απευθείας από τη χώρα αυτη στην Κοινότητα, η εισφορά
αυτή μειούται κατά 0,7245 Ecu ανά τόνο.
(Z) Συμφωνά 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 2,186 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/%.
(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 0,7245 Ecu ανά τόνο.
(6) H εισφορά που εισπράττεται κατά την εισαγωγή σικάλεως απευθείας από την Τουρκία στην Κοινότητα καθορίζεται από
τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1180/77 του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 142 της 9. 6. 1977, σ. 10), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1902/92 (ΕΕ αριθ. L 192 της 11 . 7. 1992, σ. 3), και (ΕΟΚ) αριθ. 2622/71 της
Επιτροπής (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 1008 90 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.

(9) 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 στον τροποποιημένο κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 121 /94 ή στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 335/94, υπάγονται στις εισφορές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα
των εν λόγω κανονισμών.
(ι0) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1180/77 του Συμβουλίου, η εισφορά αυτή μειώνεται κατά 6,569 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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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 305/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Φεβρουαρίου 1995
για καθορισμό των εισφορών κατά την εισαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των
γαλακτοκομικών προϊόντων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

η Επιτροπή, οδηγεί στην τροποποίηση των εισφορών που

Έχοντας υπόψη :

ισχύουν σήμερα σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος
κανονισμού,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συμβουλίου της
27ης Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊό
ντων ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη
προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουη
δίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2), και ιδίως το άρθρο 14
παράγραφος 8,
Εκτιμώντας :

ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή στον
τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων
έχουν καθοριστεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3343/94
της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 179/95 (4) ·
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3343/94 στις τιμές τις οποίες διαθέτει

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

Οι εισφορές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο
άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 καθορίζονται
στο παράρτημα.

ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 16 Φεβρουαρίου
1995.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 14 Φεβρουαρίου 1995.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
C
L
L

148 της 28. 6. 1968, σ. 13.
241 της 29. 8. 1994, σ. 21 .
350 της 31. 12. 1994, σ. 88.
24 της 1 . 2. 1995, σ. 55.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

τον κανονισμού της Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 1995 για καϋορισμό των εισφορών κατά την
εισαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων
(Ecu/100 kg καθαρού βάρους εκτός άλλης ενδείξεως)

Κωδικός ΣΟ

Σημείωση (5)

Ποσό

των εισφορών

Κωδικός ΣΟ

Σημείωση (5)

0

Ποσό

των εισφορών

2,5143 / kg + 30,26

0401 10 10

18,28

0403 10 16

0401 10 90

16,82

0403 10 22

27,07

0401 2011

24,16

040310 24

31,21

0401 20 19

22,70
28,30
26,84

0403 10 26

0401 20 91

0401 20 99
0401 3011

0403 10 32

0403 10 34

71,74

0
0
0

0,1978 / kg + 28,80
0,2392/ kg + 28,80
0,6445 / kg + 28,80

0403 10 36

0401 30 19

68,83
67,37

0403 9011

129,03

0401 30 31

129,50

0403 90 13

216,72

0401 30 39

128,04

0403 90 19

0401 30 91

214,57

0403 90 31

0401 30 99

213,11

0403 90 33

040210 11
0402 10 19
0402 10 91

0402 10 99
040221 11

0402 21 17

0402 21 19
0402 21 91
0402 21 99

0402 2911
0402 29 15
0402 29 19

0402 29 91
0402 29 99
0402 91 11

0402 91 19
0402 91 31

0402 91 39
0402 91 51
040291 59
04029191
0402 91 99
0402 9911
04029919
040299 31

040299 39

040299 91
0402 99 99

(4)
00
00
00
0
0
00
00
00
000
00
00
00
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
00
00
00

0403 90 39

129.03

1 ,2028 / kg + 30,26
1 ,2028 / kg + 21,51

0403 90 53

31,21

0403 90 59

71,74

0403 90 61

216,72

0403 90 63

207,97

0403 90 69

207,97

260,18
251,43

30,26
30,26
21,51
30,26
21,51

30,89
216,72

0404 10 06

260,18

0404 10 12

129,03

0404 10 14

216,72

0404 10 26

0404 10 28

55,65

0404 10 34

55,65

0404 10 36

129,50

0404 10 38

128.04

04041048

214,57

0404 10 52

213,11

0404 10 54

65,06

0404 10 56
0404 10 58

25,89
24,43
25,89
24,43

260,18

0404 10 16

040410 32

+
+
+
+

0,1978 / kg + 28,80
0,2392 / kg + 28,80
0,6445/ kg + 28,80

0404 10 04

44,52

1,2512/ kg
1,2512 / kg
2,1019 / kg
2,1019 / kg

0
0
0

0404 10 02

44,52

65,06

1 ,2028 / kg + 30,26
2,0797/ kg + 30,26
2,5143 / kg + 30,26
27,07

0403 90 51

120,28

2,0797/ kg +
2,0797 / kg +
2,0797 / kg +
2,5143 / kg +
2,5143 / kg +

260,18

0
0
0

0404 10 62
0404 10 72
0404 10 74

0404 10 76

0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
o
o
0
o
o
0
o
o

0,3089 / kg + 21,51
2,0797/ kg + 30,26
2,5143 / kg + 30,26
1,2028 / kg + 30,26
2,0797/ kg + 30,26
2^5143 / kg + 30,26
03089 / kg
2,0797/ kg + 7,29
2^143 / kg + 7,29
1,2028 / kg + 7,29
2,0797/ kg + 7,29
2,5143 / kg + 7,29
03089 / kg + 21,51
2,0797 / kg + 28,80
2^143 / kg + 28,80

1,2028 / kg + 28,80

0403 10 02

129,03

040410 78

0403 10 04

216,72

0404 10 82

0403 10 06

260,18

0404 10 84

1,2028 / kg + 30,26
2,0797/ kg + 30,26

04049011

129,03

04049013

216,72

0403 10 12

0403 10 14

0
0

2,0797/ kg + 28,80
2,5143 / kg + 28,80
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Σημείωση (5)

0404 90 19

260,18
129,03
216,72
260,18

040490 31

0404 90 33
040490 39
040490 51

040490 53
040490 59

040490 91
0404 90 93

040490 99
0405 0011

0405 0019

0
00
0
0
00
0

0406 10 80

0406 20 10
0406 20 90
0406 30 10

0406 30 31
0406 30 39

040630 90
0406 40 10

0406 40 50
040640 90
040690 01

040690 02
040690 03

040690 04
0406 90 05

04069006
0406 90 07

0406 90 08
0406 90 09
0406 90 12
0406 90 14

0406 90 16
0406 9018
0406 90 19
0406 90 21

1,2028 / kg
2,0797/ kg
2,5143 / kg
1,2028 / kg
2,0797/ kg
2,5143 / kg

+
+
+
-I+
+

0
0

220,00

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

228,61
305.80
452,21
452,21
180.81
176,81
180,81
297,60
177,59
177,59
177,59
255,78
195,42
195,42
195,42
195,42
195,42
195,42
195,42
195,42
195,42
195,42
195,42
195,42
452,21
255,78

0405 00 90

0406 10 20

Ποσό

των εισφορών

Κωδικός ΣΟ

Σημείωση 0

0406 90 23

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

0406 90 25
040690 27
040690 29

30,26
30,26
30,26
30,26
30,26
30,26

220,00
268,40

Αριθ. L 35/21

040690 31
0406 90 33
040690 35
040690 37
040690 39
040690 50

040690 61
0406 90 63
0406 90 69

040690 73
0406 90 75

040690 76
040690 78
040690 79
0406 90 81

040690 82
0406 90 84

0406 90 85

040690 86
040690 87
040690 88
040690 93

040690 99

Ποσό

των εισφορών
189,01
189,01
189,01
189,01
189,01
189,01
189,01
189,01
189,01
189,01
452,21
452,21
452,21
189,01
189,01
189,01
189,01
189,01
189,01
189,01
189,01
189,01
189,01
189,01
189,01
228,61
305,80

1702 10 90

73,74
73,74

210690 51

73,74

2309 10 15

93,13
120,79
113,40
94,08
120,79
93,13
120,79
113,40
94,08
120,79

1702 10 10

2309 10 19
2309 10 39
2309 10 59
2309 10 70
2309 90 35

2309 90 39
2309 90 49
2309 90 59

2309 90 70

C) H εισφορά για 100 χιλιόγραμμα προϊόντος που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ ισούται με το άθροισμα :
α) του αναφερόμενου ποσού ανά χιλιόγραμμο πολλαπλασιασμένου επί το βάρος της γαλακτικής ουσίας που περιέχεται σε 100 χιλιόγραμμα προϊόντος ·
6) του άλλου ποσού που αναφέρεται.
(2) H εισφορά για 100 χιλιόγραμμα προϊόντος που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ ισούται:
α) με το αναφερόμενο ποσό ανά χιλιόγραμμο πολλαπλασιασμένο επί το βάρος της ξηράς γαλακτικής ουσίας που περιέχεται σε 100 χιλιόγραμμα προϊόντος,
προσαυξημένο ενδεχομένως κατά
β) το άλλο ποσό που αναφέρεται.
(3) Τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό αυτό και εισάγονται από μια τρίτη χώρα:

— για τα οποία υποβάλλεται ένα πιστοποιητικό ΙΜΑ 1 που εκδίδεται με τους όρους που προβλέπονται στον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1767/82 της
Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 196 της 5. 7. 1982, α 1 ),
— για τα οποία υποβάλλεται ένα πιστοποιητικό ΕUR 1 που εκδίδεται με τους όρους που προβλέπονται στον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 584/92 της
Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 62 της 7. 3. 1992, σ. 34) για την Πολωνία, την Τσεχία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία, και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1588/94 της Επιτροπής
(ΕΕ αριθ. L 167 της 1 . 7. 1994, σ. 8) για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία,
υπόκεινται στις εισφορές που καθορίζονται αντιστοίχως από τους εν λόγω κανονισμούς.

(4) H εφαρμοζόμενη εισφορά περιορίζεται στους όρους που προβλέπονται στον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 715/% του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 84 της 30. 3.
1990, σ. 85).

0 Δεν εφαρμόζονται εισφορές στα προϊόντα καταγωγής ΡΤΟΜ σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης 91/482/EOK.

