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I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1168/95 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας Μαΐου 1995
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 830/92 περί επιβολής οριστικού δασμού
αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων νημάτων από πολυεστέρα (συνθετικές μη συνεχείς
ίνες) καταγωγής Ινδονησίας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ήταν επικερδείς και ότι, επομενως, δεν ασκούσαν
πλέον πρακτικές ντάμπινγκ.

Έχοντας υπόψη :

(3)

Δύο άλλες ινδονησιακές εταιρείες, οι ΡΤ Kanindo
Success Textile Industries και PT Sulindafin Permai Spin
ning Mills (PT Sulindamills) υποστήριξαν ότι δεν
εξήγαγαν τα εν λόγω προϊόντα κατά την περίοδο που
. καλύφθηκε από την προηγούμενη έρευνα και άρχι
σαν να εξάγουν μετά την περίοδο αυτή, καθώς και
ότι δεν ήταν συνδεδεμένες με τις εταιρείες που
κάλυψε η προηγούμενη έρευνα. Επομένως, ζήτησαν
να αρχίσει επανεξέταση για τους νέους εξαγωγείς.

(4)

Οι εταιρείες αυτές έδωσαν αποδεικτικά στοιχεία για
τα γεγονότα που ανέφεραν, τα οποία θεωρήθηκαν
επαρκή για να δικαιολογήσουν την έναρξη διαδικα
σίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88. Με ανακοίνωση
που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Q), η Επιτροπή, κατόπιν
διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή,
κίνησε επανεξέταση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
830/92 όσον αφορά τις οκτώ προαναφερόμενες χώρες
και άρχισε την έρευνα. H επανεξέταση περιορίστηκε
σε εξέταση των μεταβληθεισών συνθηκών όσον
αφορά το ντάμπινγκ.

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88 του Συμβουλίου της
11ης Ιουλίου 1988 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που
αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ ή επιδοτήσεων εκ μέρους
χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινό
τητας ('), και ιδίως το άρθρο 14,

την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή, μετά από διαβουλεύ
σεις στο πλαίσιο της συμβουλευτικής επιτροπής,
Εκτιμώντας ότι:
A. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 830/92 (2), το

Συμβούλιο επέβαλε οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ
στις εισαγωγές ορισμένων νημάτων από μη συνεχείς
ίνες από πολυεστέρα που υπάγονται στους κωδικούς
ΣΟ 5509 21 10, 5509 21 90, 5509 22 10, 5509 22 90,

5509 51 00 και 5509 53 00, καταγωγής Ινδονησίας και
ορισμένων άλλων χωρών, εκτός από τα προϊόντα που
παράγονται Kat πωλούνται προς εξαγωγή στην
Κοινότητα από έναν ινδονήσιο παραγωγό για τον
οποίο δεν εφαρμόζεται δασμός αντιντάμπινγκ.
B ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ

(2)

Έξι ινδονησιακές εταιρείες, οι PT Bitratex Industriel
Corp., PT Elégant Textile Industry, PT Gokak Indonesia,
PT Indorama Synthetics, PT Lotus Indah Textile Indust
ries, PT Sunrise Bumi Textiles, υποστήριξαν ότι οι τιμές
εξαγωγής τους στο επίπεδο εκ του εργοστασίου ήταν
υψηλότερες από τις εγχώριες τιμές στο επίπεδο εκ
του εργοστασίου, ότι ot εγχώριες τιμές πώλησής τους

C) ΕΕ αριθ. L 209 της 2. 8. 1988, σ. 1 . Κανονισμός όπως τροποποιήθη
κε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 522/94 (ΕΕ αριθ. L 66
της 10. 3. 1994, σ. 10).
(2) ΕΕ αριθ. L 88 της 3. 4. 1992, σ. 1 .

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εξαγωγές των εταιρειών
αυτών αντιπροσωπεύουν το 35% των συνολικών
εξαγωγών σύμμεικτων ινών προς την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα από τους ινδονήσιους εξαγωγείς.
(5)

H Επιτροπή έστειλε ερωτηματολόγια στα ενδιαφερό
μενα μέρη και τους έδωσε την ευκαιρία να γνωστο
ποιήσουν τις απόψεις τους. H Επιτροπή συνέλεξε και
επαλήθευσε όλες τις πληροφορίες που έκρινε απαραί
τητες και έλεγξε τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν
στα γραφεία των προαναφερόμενων εταιρειών.
Επίσης, η Επιτροπή έλαβε πληροφορίες από τον
καταγγέλλοντα στην αρχική έρευνα.

(6)

H έρευνα κάλυψε το χρονικό διάστημα από 1ης
Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 1993 (περίοδος της
έρευνας).

(3) EE αριθ. C 74 της 12. 3. 1994, σ. 3.

Αριθ. L 118/2
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Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

άμεσα τη δυνατότητα σύγκρισης των τιμών, όπως
προμήθειες, πιστωτικοί όροι, έξοδα μεταφοράς,
ασφάλισης και διεκπεραίωσης, έξοδα συσκευασίας
και τεχνική βοήθεια, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρά

1 . Κανονική αξία

(7)

Οι εγχώριες πωλήσεις των ενδιαφερόμενων παραγω
γών χρησιμοποιήθηκαν στις περιπτώσεις που υπερέ
βαιναν το 5 % των πωλήσεων του εν λόγω προϊόντος
και, επομένως, ήταν ικανοποιητικές για να αποτελέ
σουν αντιπροσωπευτική αγορά και κατάλληλη βάση
για τον υπολογισμό της κανονικής αξίας. Επομένως,
η κανονική αξία υπολογίστηκε ανά τύπο, με βάση το
σταθμισμένο μέσο όρο των εγχώριων τιμών στην
εγχώρια αγορά σε πράγματι καταβληθείσες ή κατα
βλητέες τιμές κατά τις συνήθεις εμπορικές πράξεις,
σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88.

γραφος 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88.

H σύγκριση μεταξύ της κανονικής αξίας και των
τιμών εξαγωγής πραγματοποιήθηκε κατά συναλλαγή
στο επίπεδο εκ του εργοστασίου.
(11 )

Οι ινδονήσιοι παραγωγοί ζήτησαν προσαρμογή των
μισθών που κατεβλήθησαν στους πωλητές. Ωστόσο,
όπως προέκυψε από την έρευνα, όλοι οι λεγόμενοι
πωλητές απασχολούντο στο επίπεδο διαχείρισης,
όπως φαίνεται από τη θέση τους στο οργανόγραμμα
των εταιρειών και τους αντίστοιχους μισθούς.
Επομένως, θεωρήθηκε ότι οι εταιρείες αυτές δεν
μπόρεσαν να αποδείξουν ότι το προσωπικό αυτό
απασχολείτο πλήρως σε άμεσες δραστηριότητες
πώλησης. Υπό τις συνθήκες αυτές, δεν παραχωρήθηκε
η προσαρμογή.

(12)

Οι ινδονήσιοι παραγωγοί υποστήριξαν επίσης ότι η
κανονική αξία πρέπει να μειωθεί με προσαρμογή που
αντιστοιχεί στις επιβαρύνσεις εισαγωγής για τα
υλικά που είναι ενσωματωμένα στο ομοειδές προϊόν
όταν προορίζονται για εγχώρια κατανάλωση και
επιστρέφονται όταν εξάγονται στην Κοινότητα.
Αφού εξετάστηκαν τα αποδεικτικά στοιχεία που
υπεβλήθησαν από τους καταγγέλλοντες στο πλαίσιο
αυτό, παραχωρήθηκε πλήρως η προσαρμογή
σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 10 στοιχείο β)
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88.

Στις τιμές δεν είχαν ληφθεί υπόψη όλες οι μειώσεις
και εκπτώσεις που ήταν άμεσα συνδεδεμένες με τις
υπό εξέταση πωλήσεις.
(8)

H κατασκευασμένη αξία χρησιμοποιήθηκε στις περι
πτώσεις που οι εγχώριες τιμές δεν επέτρεψαν την
ανάκτηση όλων των εξόδων στο πλαίσιο συνήθων
εμπορικών πράξεων, ή στις περιπτώσεις που δεν
πραγματοποιούντο πωλήσεις παρόμοιου τύπου στην
αγορά της Ινδονησίας. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρά
γραφος 3 στοιχείο β) σημείο ii) του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2423/88, η κανονική αξία καθορίστηκε
ανά τύπο, με βάση το συνολικό κόστος, τόσο πάγιο
όσο και μεταβλητό, των πρώτων υλών και της παρα
γωγής, συν ένα εύλογο ποσό για τα έξοδα πώλησης
τις διοικητικές και άλλες γενικές δαπάνες καθώς και
ένα εύλογο περιθώριο κέρδους.
Το περιθώριο κέρδους που χρησιμοποιήθηκε βασί
στηκε στο σταθμισμένο μέσο κέρδος που πραγματο
ποίησε o παραγωγός για όλες τις επικερδείς πωλήσεις
του ίδιου τύπου του ομοειδούς προϊόντος ή, στις περι
πτώσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις του
ίδιου τύπου, το περιθώριο αυτό βασίστηκε στις
επικερδείς πωλήσεις του ομοειδούς προϊόντος του
ενδιαφερόμενου ινδονήσιου παραγωγού.

4. Περιθώριο ντάμπινγκ

( 13)

Στις περιπτώσεις που οι πωλήσεις πραγματοποιήθη
καν σε ανεξάρτητους εισαγωγείς στην Κοινότητα, οι
τιμές εξαγωγής καθορίστηκαν με βάση τις πράγματι
καταβληθείσες ή καταβλητέες τιμές για το προϊόν
που επωλήθη προς εξαγωγή στην Κοινότητα,
σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 8 στοιχείο α)
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88.

— ΡΤ Bitratex Industriel Corp. :
— ΡΤ Elégant Textile Industry :

0,64 %
0,68 %

—
—
—
—
—

ΡΤ Indorama Synthetics :
PT Kanindo Success Textile Industries :

0,10 %
0,00 %

PT Lotus Indah Textile Industries :
PT Sulindamills :
PT Sunrise Bumi Textile :

0,00 %
1,89 %
0,08 %.

Όσον αφορά τους νέους εξαγωγείς, προέκυψε από
την έρευνα ότι είχαν εξαγάγει το εν λόγω προϊόν
στην Κοινότητα κατά την περίοδο της έρευνας.
Επομένως, η Επιτροπή μπόρεσε να υπολογίσει το
ντάμπινγκ.

Με εξαίρεση τις ΡΤ Kanindo Success Textile Industries
και PT Lotus Indah Textile Industries, για τις οποίες
δεν διαπιστώθηκε πρακτική ντάμπινγκ, τα περιθώρια
ντάμπινγκ των λοιπών εταιρειών πρέπει να θεωρηθεί
ότι είναι ασήμαντα.

3. Σύγκριση

(10)

Από την εξέταση των γεγονότων προκύπτει η ύπαρξη
ντάμπινγκ όσον αφορά το εν λόγω προϊόν. Τα περι
θώρια ντάμπινγκ, δεδομένου ότι είναι ίσα με τη

διαφορά μεταξύ της κανονικής αξίας και της τιμής
εξαγωγής στην Κοινότητα, εκφραζόμενα ως ποσοστό
της καθαρής τιμής, ελεύθερο στα κοινοτικά σύνορα,
πριν από την επιβολή δασμού, καθορίστηκαν ως εξής :

2. Τιμή εξαγωγής

(9)
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Προκειμένου να εξασφαλιστεί δίκαιη σύγκριση
μεταξύ της κανονικής αξίας και της τιμής εξαγωγής,
ελήφθησαν υπόψη οι διαφορές που επηρεάζουν

(14)

Όσον αφορά την ΡΤ Gokak Indonesia, διαπιστώθηκε
ότι η εταιρεία αυτή δεν εξήγαγε το υπό εξέταση
προϊόν στην Κοινότητα κατά την περίοδο της
έρευνας. Επομένως, δεδομένου ότι δεν μπορούσε να
υπολογιστεί το περιθώριο ντάμπινγκ, προτάθηκε από
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θηκαν είναι ασήμαντα, η Επιτροπή θεωρεί ότι o
κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 830/92 πρέπει να τροποποιη
θεί και ότι πρέπει να ανακληθεί o δασμός αντιντάμ
πινγκ για τις εταιρείες αυτές.

την εταιρεία είτε να επιβληθεί μεταβλητός δασμός με
βάση τις ελάχιστες τιμές εξαγωγής είτε να χρησιμο
ποιηθεί το σταθμισμένο μέσο περιθώριο ντάμπινγκ
που διαπιστώθηκε για τις άλλες εταιρείες που αφορά
η επανεξέταση.

Από την επιτόπια έρευνα προέκυψε ότι όλες οι εγχώ
ριες πωλήσεις πραγματοποιήθηκαν με ζημία και
υπήρχαν όλες οι ενδείξεις ότι οι εξαγωγές προς τις
τρίτες χώρες είχαν πραγματοποιηθεί με ντάμπινγκ.
Βάσει των ανωτέρω, οι υπηρεσίες της Επιτροπής
θεώρησαν ότι δεν πληρούντο, για την εταιρεία αυτή,
οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε να
ανακληθεί o δασμός, αντίθετα με τις άλλες εταιρείες
τις οποίες αφορά η επανεξέταση.

Υπό τις συνθήκες αυτές λαμβανομένου υπόψη του
γεγονότος ότι η μεγάλη ποικιλία των εν λόγω τύπων
νημάτων καθιστά αδύνατη την επιβολή ελάχιστης
τιμής βασιζόμενης στην κατασκευασμένη κανονική
αξία, προτείνεται να διατηρηθεί o δασμός αντιντάμ
πινγκ που επιβλήθηκε στην αρχική έρευνα, δηλαδή
1 1,9 %, με βάση το γεγονός ότι η εν λόγω εταιρεία
εξήγαγε το εξεταζόμενο προϊόν σε τρίτες χώρες σε
τιμές ντάμπινγκ και ότι τίποτα δεν υποδηλώνει ότι
θα μπορούσε να είχε συμπεριφερθεί διαφορετικά
όσον αφορά τις εξαγωγές στην Κοινότητα.
A. ΖΗΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

(15)

Δεν υποβλήθηκε κανένα αίτημα για την επανεξέταση
των συμπερασμάτων για τη ζημία και το κοινοτικό
συμφέρον και δεν υπάρχει λόγος να αμφισβητηθεί η
εγκυρότητα των συμπερασμάτων της αρχικής έρευνας
όσον αφορά τη ζημία.
E.

(16)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
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ΤΩΝ

( 17)

O δασμός 1 1,9 % που επιβλήθηκε στην αρχική έρευνα
διατηρείται για την ΡΤ Gokak Indonesia.

(18)

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες και o καταγγέλλων στην
αρχική έρευνα ενημερώθηκαν για τα συμπεράσματα
αυτά.

(19)

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88, η διάρκεια ισχύος των
μέτρων που επιβλήθηκαν με τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 830/92 δεν επηρεάζεται από τον παρόντα κανο
νισμό, o οποίος δεν τροποποιεί ούτε επιβεβαιώνει τα
μέτρα αυτά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Στο άρθρο 1 , η παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
830/92 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :
«3. Δεν εφαρμόζεται κανένας από τους δασμούς για
τις εισαγωγές των προϊόντων που καθορίζονται στην
παράγραφο 1 , τα οποία παράγονται από τις ΡΤ Kewalram
Indonesia, Bandung, Indonesia, PT Bitratex Industrial Corp.,
Jakarta Selatam, PT Elegant Textile Industry, Jakarta, PT
Kanindo Success Textile Industries, Jakarta, PT Indorama
Synthetics, Jakarta, PT Lotus Indah Textile Industries, Sura
baya, PT Sulindafin Permai Spinning Mills (PT Sulindamills),
Jakarta, PT Sunrise, Bumi Textiles, Jakarta (πρόσθετος κωδι
κός Taric : 8595) και Guangying Spinning Co. Ltd, Guang
zhou, της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (πρόσθετος
κωδικός Taric : 8596).»

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ

ΜΕΤΡΩΝ

Αρθρο 2

Στην παρούσα περίπτωση, δεδομένου ότι, για επτά
ινδονήσιους παραγωγούς, δεν υφίσταται πρακτική
ντάμπινγκ ή τα περιθώρια ντάμπινγκ που διαπιστώ

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη ημέρα
από τη δημοσίευση 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, 22 Μαΐου 1995.
Για το Συμβούλιο

O Πρόεδρος
A. MADELIN

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

[Jl

Αριθ. L 118/4
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1169/95 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας Μαΐου 1995

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2271/94 για την επιβολή οριστικού
αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ένσφαιρων τριβέων με μέγιστη εξωτερική διάμετρο
που δεν υπερβαίνει τα 30 χιλιοστά, καταγωγής Ταϊλάνδης, που ωστόσο εξάγονται στην
Κοινότητα από άλλη χώρα
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ύψος του εξαγωγικού δασμού, το οποίο ορίστηκε σε
0,72 μπατ (νόμισμα της Ταϊλάνδης) ανά τεμάχιο με
την απόφαση 94/639/EK (5), μετά από περαιτέρω
διαδικασία επανεξέτασης.

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3284/94 του Συμβουλίου της 22ας
Δεκεμβρίου 1994 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που
αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων από χώρες μη μέλη της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας ('), και ιδίως το άρθρο 13,

B. Επανέναρξη της έρευνας
(4)

Τον Δεκέμβριο του 1994 η Επιτροπή άρχισε διαδικα
σία επανεξέτασης της απόφασης 94/639/EK και του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2271 /94, με σχετική ανακοί
νωση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (6).

(5)

Σκοπός της επανεξέτασης αυτής ήταν να υπολογισθεί
εκ νέου το ύψος της επιδότησης που χορηγείται από
την κυβέρνηση του Βασιλείου της Ταϊλάνδης προκει
μένου να καταστεί δυνατή η τροποποίηση του ύψους
του εξαγωγικού δασμού που είχε οριστεί με την
απόφαση 94/639/EK. Επειδή το ύψος του αντισταθ
μιστικού δασμού επί των έμμεσων εισαγωγών αντα
νακλά άμεσα το ύψος του εξαγωγικού δασμού, η
επανεξέταση καλύπτει επίσης τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 2271 /94, με τον οποίο επεβλήθη o οριστικός
δασμός.

(6)

H Επιτροπή ενημέρωσε επίσημα την κυβέρνηση του
Βασιλείου της Ταϊλάνδης, τους εξαγωγείς και τους
εισαγωγείς που ήταν γνωστό ότι ενδιαφέρονταν,
καθώς και τον καταγγέλλοντα της αρχικής έρευνας
(Femba) και έδωσε στα άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη τη
δυνατότητα να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις
τους και να ζητήσουν ακρόαση. Τις απόψεις τους
γνωστοποίησαν γραπτώς η κυβέρνηση του Βασιλείου
της Ταϊλάνδης, οι εξαγωγείς που είναι εγκατεστη
μένοι στην Ταϊλάνδη και οι κοινοτικοί παραγωγοί,
εκπροσωπούμενοι από τη Femba.

(7)

H Επιτροπή συγκέντρωσε και επαλήθευσε όλα τα
στοιχεία που έκρινε απαραίτητα για την εξαγωγή
συμπερασμάτων και διεξήγαγε έρευνα στις εγκατα
στάσεις των ακόλουθων φορέων και επιχειρήσεων :
α) κυβέρνηση του Βασιλείου της Ταϊλάνδης:
Υπουργείο Εξωτερικού Εμπορίου, Μπανκόγκ,
Συμβούλιο Επενδύσεων, Μπανκόγκ ·
β) εξαγωγείς της Ταϊλάνδης:
ΝΜΒ Thaï Ltd, Ayutthaya, Ταϊλάνδη,
Pelmec Thai Ltd, Bang Pa-In, Ταϊλάνδη,
NMB Hi-Tech Ltd, Bang Pa-In, Ταϊλάνδη.
Οι παραπάνω εξαγωγικές επιχειρήσεις στο σύνολο
τους είναι θυγατρικές της ιαπωνικής εταιρείας
Minebea Cο. Lt, στην οποία και ανήκουν εξ

την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή, μετά από διαβουλεύ
σεις στο πλαίσιο της συμβουλευτικής επιτροπής,
Εκτιμώντας ότι :
A. Ιστορικό

(1 )

Τον Σεπτέμβριο του 1994, μετά από επανεξέταση, το
Συμβούλιο, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2271 /94 (2),
τροποποίησε από 6,7 σε 5,3 % τον οριστικό αντισταθ
μιστικό δασμό που είχε επιβληθεί στις εισαγωγές
ένσφαιρων τριβέων με μέγιστη εξωτερική διάμετρο
30 mm, καταγωγής Ταϊλάνδης, οι οποίοι εξάγονται
στην Κοινότητα από άλλη χώρα.

(2)

O αντισταθμιστικός δασμός ύψους 6,7 % είχε επιβλη
θεί τον Ιούλιο του 1993 με τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1781 /93 (3), μετά από επανεξέταση της απόφα
σης 90/226/EOK της Επιτροπής (4), για την αποδοχή
ανάληψης υποχρέωσης που προσέφερε η κυβέρνηση
του Βασιλείου της Ταϊλάνδης σε σχέση με την διαδι
κασία επιβολής αντισταθμιστικού δασμού στις εισα
γωγές των συγκεκριμένων ένσφαιρων τριβέων. H
ανάληψη υποχρέωσης συνίστατο στην επιβολή εκ
μέρους της κυβέρνησης της Ταϊλάνδης εξαγωγικού
δασμού προς εξουδετέρωση των συνεπειών των χορη
γούμενων επιδοτήσεων. Κατά το χρόνο έκδοσης της
εν λόγω απόφασης δεν επεβλήθη αντισταθμιστικός
δασμός. Από την έρευνα που διενεργήθη στο πλαίσιο
της επανεξέτασης προέκυψε, ωστόσο, ότι ήταν ανα
γκαία η επιβολή δασμού, προκειμένου να αποτρα
πούν έμμεσες εισαγωγές στην Κοινότητα που θα
απέφευγαν την καταβολή εξαγωγικού δασμού o
οποίος είχε επιβληθεί από την κυβέρνηση του Βασι
λείου της Ταϊλάνδης στις άμεσες εισαγωγές και
παράλληλα να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα
της ανάληψης υποχρέωσης.

(3)

(') EE
(2) ΕΕ
(3) EE
(4) EE

Το τροποποιημένο ποσοστό του οριστικού δασμού
επί των έμμεσων εισαγωγών, η οποία ορίστηκε σε
5,3% που επεβλήθη με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
2271 /94, διαμορφώθηκε με βάση το αναθεωρημένο
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

349
247
163
152

της
της
της
της

31 . 12. 1994, σ. 22.
22. 9. 1994, σ. 1 .
6. 7. 1993, σ. 1 .
16. 6. 1990, σ. 59.

ολοκλήρου.
(5) ΕΕ αριθ. L 247 της 22. 9. 1994, σ. 29.
(6) EE αριθ. C 348 της 9. 12. 1994, σ. 5.
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(8)

ËL

σκόπιμο.

Γ. Εκ νέου υπολογισμός του ύψους της επιδότησης
Έχει διαπιστωθεί ότι οι αντισταθμίσιμες επιδοτήσεις
που χορηγήθηκαν στην Ταϊλάνδη προς τους εξαγω
γείς κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Οκτωβρίου
1993 μέχρι 31 Μαρτίου 1994 (στο εξής: «η περίοδος
έρευνας») ανέρχεται σε 0,66 μπατ ανά τεμάχιο. H
κυβέρνηση του Βασιλείου της Ταϊλάνδης έχει αντί
στοιχα τροποποιήσει σε 0,66 μπατ ανά τεμάχιο το
ύψος του εξαγωγικού δασμού που επιβάλλει στους
ένσφαιρους τριβείς οι οποίοι εξάγονται απευθείας
στην Κοινότητα και έχει προσφερθεί να τροποποιή
σει προς την ίδια κατεύθυνση την προϊσχύουσα
ανάληψη υποχρέωσης. H ρύθμιση αυτή έχει γίνει
δεκτή με την απόφαση 95/ 180/EK της Επιτροπής (')
στην οποία επιπλέον εξηγείται αναλυτικά το
σκεπτικό που ακολουθήθηκε για τον υπολογισμό του
ύψους της επιδότησης.
Δ. Ζημία και κοινοτικό συμφέρον
(10)

αναλόγως ώστε να ισοδυναμεί πλέον με το νέο ύψος
του εξαγωγικού δασμού. Το νέο ύψος του αντισταθ
μιστικού δασμού, εκφρασμένο ως ποσοστό της καθα
ρής τιμής, ελεύθερο στα κοινοτικά σύνορα, ισούται

Μετά από σχετική αίτηση, τα μέρη ενημερώθηκαν
σχετικά με τα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά και
με το σκεπτικό βάσει των οποίων επρόκειτο να
διατυπωθεί σύσταση για την τροποποίηση του ύψους
του οριστικού αντισταθμιστικού δασμού. Στα μέρη
ετάχθη επίσης προθεσμία για να υποβάλλουν τις
παρατηρήσεις τους μετά τη γνωστοποίηση των παρα
πάνω στοιχείων.

Οι γραπτές παρατηρήσεις που υπέβαλαν τα μέρη
ελήφθησαν υπόψη στο βαθμό που αυτό εκρίθη

(9)

Αριθ. L 118/5

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Κανένα νέο αποδεικτικό στοιχείο δεν έχει υποβληθεί
για το θέμα της ζημίας και του κοινοτικού συμφέ
ροντος. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο εμμένει στα
συμπεράσματα που διατύπωσε για τα θέματα αυτά
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2271 /94.

με 4,8 %.

ΣΤ. Είσπραξη των δασμών αντιντάμπινγκ και των
αντισταθμιστικών δασμών
(12)

Όπως εξηγείται στο σημείο 12 του αιτιολογικού του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2271 /94, o αντισταθμιστικός
δασμός θα πρέπει να εξακολουθήσει να εισπράττεται
επιπλέον του δασμού αντιντάμπινγκ που έχει επιβλη
θεί με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2934/90 (2).

Το ποσοστό που προκύπτει από την πρόσθεση του
δασμού αντιντάμπινγκ και του αντισταθμιστικού
δασμού, το οποίο πρέπει να εισπραχθεί στην περί
πτωση αυτή, ισούται επομένως με 11,5% (6,7% o
δασμός αντιντάμπινγκ συν 4,8 % o αντισταθμιστικός
δασμός).
Ως βάση για τον υπολογισμό του ύψους τόσο του
δασμού αντιντάμπινγκ, όσο και του αντισταθμιστι
κού δασμού πρέπει να ληφθεί η ίδια καθαρή τιμή,
ελεύθερο στα κοινοτικά σύνορα, του προϊόντος,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2271 /94 αντικαθί
σταται από το ακόλουθο κείμενο :

«Στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1781 /93, η
παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο :

"2. O αντισταθμιστικός δασμός, εκφρασμένος ως
ποσοστό της καθαρής τιμής, ελεύθερο στα σύνορα
της Κοινότητας, του προϊόντος ορίζεται σε 4,8 %."».

E. Τροποποιήσεις του οριστικού δασμού
(11 )

Λόγω της μεταβολής του ύψους του εξαγωγικού
δασμού από 0,72 σε 0,66 μπατ ανά τεμάχιο, το ύψος
του οριστικού αντισταθμιστικού δασμού επί των
έμμεσων εισαγωγών θα πρέπει να τροποποιηθεί

Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της
δημοσίευσής 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, 22 Μαΐου 1995.
Για το Συμβούλιο

O Πρόεδρος
A. MADELIN

C ) Βλέπε σελίδα 0 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας

(2) ΕΕ αριθ. L 281 της 12. 10. 1990, σ. 1 .

[ EL

Αριθ. L 118/6

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

25. 5 . 95

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1170/95 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 22ας Μαΐου 1995
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2819/94 για την επιβολή οριστικού δασμού
αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές υπερμαγγανικού κολλίου καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της
Κίνας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

που επιβλήθηκε είναι 1,26 Ecu ανά χιλιόγραμμο. O
κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 20 Νοεμβρίου 1994.

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88 του Συμβουλίου της
11ης Ιουλίου 1988 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που
αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ ή επιδοτήσεων εκ μέρους
χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινό
τητας ('), και ιδίως τα άρθρα 12, 14 και 15,

την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή, μετά από διαβουλεύ
σεις στο πλαίσιο της συμβουλευτικής επιτροπής,

(2)

Ωστόσο, o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2819/94 δεν
προβλέπει ειδικά την ακύρωση ή την τροποποίηση
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1531 /88 και είναι

επομένως σκόπιμο να διευκρινισθεί ότι καταργείται
o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1531 /88 και αντικαθίστα
ται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2819/94. O κανονι
σμός (ΕΚ) αριθ. 2819/94 θα πρέπει επομένως να
τροποποιηθεί ανάλογα,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας ότι :
(1)

(3)

Το Συμβούλιο, με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1531 /88 (2), επέβαλε οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ
στις εισαγωγές υπερμαγγανικού καλλίου καταγωγής
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Το ποσό του δασμού
που επιβλήθηκε ισοδυναμούσε με το ποσό κατά το
οποίο η καθαρή τιμή ανά χιλιόγραμμο, ελεύθερο στα
κοινοτικά σύνορα, πριν από τον εκτελωνισμό ήταν
χαμηλότερη από 2,25 Ecu ή με το 20% αυτής της
καθαρής τιμής ανά χιλιόγραμμο, ελεύθερο στα κοινο
τικά σύνορα, πριν από την επιβολή του δασμού,
ανάλογα με το ποιάτιμή ήταν υψηλότερη.
Μετά την επανεξέταση των μέτρων, το Συμβούλιο
υιοθέτησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2819/94 (3) για
την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις
εισαγωγές υπερμαγγανικού καλλίου καταγωγής
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Το ποσό του δασμού

ΆρSρο 1

Το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2819/94 τροποποιεί
ται ως εξής:

1 . Παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 3 :
«3. O κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1531/88 καταργείται.»
2. H παράγραφος 3 γίνεται παράγραφος 4.
ΆρSρο 2

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

Εφαρμόζεται από τις 20 Νοεμβρίου 1994.

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

Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 1995.
Γ\α το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
A. MADELIN

(') ΕΕ αριθ. L 209 της 2. 8. 1988, σ. 1 . Κανονισμός όπως τροποποιήθη
κε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 522/94 (ΕΕ αριθ. L 66
της 10. 3. 1994, σ. 10).
(2) EE αριθ. L 138 της 3. 6. 1988, σ. 1 .
(3) ΕΕ αριθ. L 298 της 19. 11 . 1994, σ. 32.
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της 22ας Μαΐου 1995
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3359/93 περί τροποποιήσεως των μέτρων
αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές σιδηπυριτίου καταγωγής Ρωσίας, Καζακστάν, Ουκρανίας,
Ισλανδίας, Νορβηγίας, Σουηδίας, Βενεζουέλας και Βραζιλίας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στις 17 Ιουνίου
1994 (3) η Επιτροπή, μετά από διαβουλεύσεις στο
πλαίσιο της συμβουλευτικής επιτροπής κίνησε διαδι
κασία επανεξέτασης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
3359/93 ως προς τη συγκεκριμένη εταιρεία και
άρχισε σχετική έρευνα.

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88 του Συμβουλίου της
11ης Ιουλίου 1988 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που
αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ ή επιδοτήσεων εκ μέρους
χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινό
τητας ('), και ιδίως το άρθρο 14,

(5)

την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή, μετά από διαβουλεύ
σεις στο πλαίσιο της συμβουλευτικής επιτροπής
Εκτιμώντας ότι :
A. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(1)

(2)

Το Συμβουλιο, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
3359/93 (2), επέβαλε δασμό αντιντάμπινγκ ύψους
25 % στις εισαγωγές σιδηροπυριτίου καταγωγής
Βραζιλίας που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ
7202 21 10, 7202 21 90 και ex 7202 29 00, με εξαίρεση
τις εισαγωγές τις προερχόμενες από πέντε ρητά κατο
νομαζόμενους εξαγωγείς οι οποίες υποβάλλονται σε
δασμό χαμηλότερου ύψους.
Στον ανωτέρω κανονισμό, το Συμβούλιο επισήμανε
ότι η Επιτροπή θα ήταν διατεθειμένη, όπως πάντα,
να διενεργήσει επανεξέταση για την περίπτωση των
εταιρειών εκείνων οι οποίες δεν πραγματοποίησαν
εξαγωγές κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας δεν
συνδέονται με τις επιχειρήσεις που όντως πραγματο

ποίησαν εξαγωγές κατά την ίδια περίοδο και οι
οποίες τώρα προτίθενται να αρχίσουν να πραγματο
ποιούν εξαγωγές προς την Κοινότητα (πρόκειται για
τους λεγόμενους «νέους εξαγωγείς»).
B. ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΕΕΤΑΣΗΣ

(3)

(4)

H Επιτροπή έλαβε αίτηση για την επανεξέταση των
εν ισχύι μέτρων εκ μέρους μιας βραζιλιανής εται
ρείας της Libra Ligas do Brazil, η οποία ισχυριζόταν
ότι πληρούσε τις προϋποθέσεις που μνημονεύονται
ανωτέρω στο σημείο 2 του αιτιολογικού.
H εν λόγω εταιρεία προσεκόμισε, μετά από σχετικό
αίτημα, στοιχεία προς απόδειξη των πραγματικών
περιστατικών που επικαλείτο · τα στοιχεία αυτά
κρίθηκαν ικανά να δικαιολογήσουν την έναρξη
επανεξέτασης σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 14 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88 (στο εξής: «o βασι
κός κανονισμός»).

C) ΕΕ αριθ. L 209 της 2. 8. 1988, σ. 1 . Κανονισμός όπως τροποποιήθη
κε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 522/94 (ΕΕ αριθ. L 66
της 10. 3. 1994, σ. 10).
(2) ΕΕ αριθ. L 302 της 9. 12. 1993, σ. 1 .

Εν συνεχεία, η άλλη βραζιλιανή εταιρεία με την
επωνυμία Nova Era Silicon SA αναγγέλθηκε στην
Επιτροπή και ζήτησε να συμπεριληφθεί στο αντικεί
μενο της έρευνας κατ' εφαρμογή των διατάξεων της
προαναφερθείσας ανακοίνωσης για την κίνηση της
διαδικασίας. Επειδή η εν λόγω εταιρεία υπέβαλε
αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προέκυπτε ότι
δεν είχε μεν εξαγάγει τα συγκεκριμένα προϊόντα
στην Κοινότητα κατά τη διάρκεια της περιόδου

έρευνας αλλά επροτίθετο σοβαρά να το πράξει στο
μέλλον, και ότι δεν είχε καμία σύνδεση ή συγγένεια
με οιανδήποτε από τις υποκείμενες στο δασμό αντι
ντάμπινγκ εταιρείες, η Επιτροπή αποφάσισε να την
συμπεριλάβει στην έρευνα.

(6).

Το υπό διερεύνηση προϊόν είναι το ίδιο με εκείνο το
οποίο αφορούσε o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3359/93.

(7)

Ως περίοδος έρευνας ορίστηκε το χρονικό διάστημα
από 1ης Ιουλίου 1993 μέχρι τις 30 Ιουνίου 1994.
Γ. ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

1 . H ιδιότητα του «νέου εξαγωγέα»
(8)

Από την έρευνα επιβεβαιώθηκε ότι οι δύο εταιρείες
δηλαδή η Libra Ligas do Brazil και η Nova Era Silicon
SA, δεν είχαν πραγματοποιήσει ποτέ εξαγωγές σιδη
ροπυριτίου στην Κοινότητα. H Επιτροπή επείσθη ότι
οι εν λόγω εταιρείες σκόπευαν να προβούν σε εξαγω
γές σιδηροπυριτίου στην Κοινότητα στο άμεσο
μέλλον, δεδομένου ότι απεδείχθη η πραγματοποίηση
επαφών με δυνητικούς πελάτες.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι δύο αυτές εταιρείες
δεν είχαν καμία σχέση, άμεση ή έμμεση, με τους
εξαγωγείς που ήταν αναμεμειγμένοι στην προηγού
μενη διαδικασία και ως προς τους οποίους η άσκηση
πρακτικών ντάμπινγκ απεδείχθη.
Επιβεβαιώνεται συνεπώς ότι οι συγκεκριμένες δύο
εταιρείες πρέπει να θεωρηθούν «νέοι εξαγωγείς» και
ότι σε ό,τι αφορά τις εν λόγω δύο εταιρείες ήταν
δικαιολογημένη η μερική επανεξέταση του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 3359/93.
(3) ΕΕ αριθ. C 165 της 17. 6. 1994, σ. 13.
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2. Ντάμπινγκ

(9)

(10)

Επειδή οι υπό εξέταση εταιρείες δεν πραγματοποίη
σαν πωλήσεις σιδηροπυριτίου στην εγχώρια αγορά
κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας σε τιμές που
θα επέτρεπαν την ολοσχερή κάλυψη του κόστους,
ορίστηκε για κάθε εταιρεία μια κανονική αξία, με
βάση την κατασκευσμένη αξία του οικείου προϊ
όντος όπως προβλέπει το άρθρο 2 παράγραφος 3
στοιχείο β) του βασικού κανονισμού. Για τον υπολο
γισμό της κατασκευασμένης αξίας ελήφθη υπόψη το
συνολικό κόστος, πάγιο και μεταβλητό, των συντελε
στών παραγωγής και των εργασιών μεταποίησης στη
χώρα καταγωγής προσαυξημένο κατά ένα εύλογο
ποσό για τα έξοδα πώλησης τα διοικητικά και τα
λοιπά γενικά έξοδα και για κάποιο εύλογο κέρδος.
Τα έξοδα πώλησης και τα γενικά και διοικητικά
έξοδα υπολογίστηκαν με βάση τα έξοδα που ανακύ
πτουν κατά την πώληση σιδηροπυριτίου στην εγχώ
ρια αγορά της Βραζιλίας. Εκρίθη λογικό να ληφθεί
υπόψη ως μέσο κέρδος ένα ποσοστό της τάξεως του
6 % επί του κόστους παραγωγής, το οποίο θεωρήθηκε
αναγκαίο για την πραγματοποίηση μακροπρόθεσμων
επενδύσεων. Το ίδιο ποσοστό χρησιμοποιήθηκε και
στην προηγούμενη έρευνα για τους άλλους βραζιλια
νούς παραγωγούς και εξακολουθεί να μπορεί να
θεωρηθεί ως το κέρδος που είναι σε θέση να επιτυγ
χάνουν υπό κανονικές συνθήκες οι βραζιλιανές εται
ρείες στην εγχώρια αγορά.
Λόγω του ότι, όπως απεδείχθη, οι δύο συγκεκριμένες
εταιρείες δεν είχαν πραγματοποιήσει εξαγωγές σιδη
ροπυριτίου στην Κοινότητα κατά την περίοδο έρευ
νας και δεν υπήρχε κάποια τιμή εξαγωγής δεν ήταν
δυνατό να διαπιστώσει κανείς κατά πόσον είχαν
ασκηθεί πρακτικές ντάμπινγκ.

(11 )

Παρόλα αυτά, η κανονική αξία που έχει καθοριστεί
για κάθε εταιρεία οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα
σχετικά με το ύψος της τιμής εξαγωγής που απαι
τείται, προκειμένου να αποτρέπονται πρακτικές ντά
μπινγκ στο μέλλον.
Δ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑ
ΣΤΗΚΑΝ

( 12)

Επειδή η έκταση της ζημίας που προκλήθηκε στον
κλάδο παραγωγής της Κοινότητας είναι μεγαλύτερη
από το περιθώριο ντάμπινγκ, για την επιβολή των
μέτρων πρέπει να ληφθεί ως βάση το περιθώριο ντά
μπινγκ.

( 13)

(14)

Υπό τις συνθήκες αυτές το μέτρο που ενδείκνυται
για τις δύο συγκεκριμένες εταιρείες θα πρέπει να έχει
τη μορφή ενός μεταβλητού δασμού, ίσου με τη
διαφορά μεταξύ της καθαρής τιμής εξαγωγής ενός
τόνου σιδηροπυριτίου «ελεύθερο στα κοινοτικά
σύνορα» πριν από τον εκτελωνισμό και μιας ελάχι
στης τιμής cif στα σύνορα της Κοινότητας όταν η
τιμή εξαγωγής υπολείπεται της εν λόγω ελάχιστης
τιμής. H εν λόγω ελάχιστη τιμή θα πρέπει να προσ
διοριστεί με βάση την κανονική αξία, προσαυξημένη
κατά τις επιβαρύνσεις για την εσωτερική και τη
θαλάσσια μεταφορά, τα έξοδα ασφάλισης και τις
προμήθειες.

Οι εταιρείες Libra Ligas do Brazil και Nova Era Silicon
SA ενημερώθηκαν σχετικά με τα ουσιώδη πραγμα
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τικά περιστατικά επι τη βάσει των οποίων επρόκειτο
να προταθεί η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 3359/93, και τους παρεσχέθη η δυνατότητα να
υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις τους. Ακόμη, η
Επιτροπή ενημέρωσε επίσημα τους καταγγέλλοντες
που μνημονεύονται στην αρχική έρευνα.

Οι βραζιλιάνοι παραγωγοί γνωστοποίησαν γραπτώς
τις απόψεις τους, οι οποίες ελήφθησαν υπόψη στο
βαθμό που αυτό κρίθηκε σκόπιμο.
( 15)

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, o κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 3359/93 πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να
προβλέπει την επιβολή ξεχωριστού για κάθε εταιρεία
δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές σιδηροπυρι
τίου το οποίο παράγουν οι εταιρείες Libre Ligas do
Brazil και Nova Era Silicon SA· o δασμός αυτός θα
αντικαθιστά τον γενικής ισχύος δασμό αντιντάμ
πινγκ ύψους 25%

O δασμός πρέπει να ισούται με τη διαφορά μεταξύ
των 849 Ecu ανά τόνο για τη Libra Ligas do Brazil ή
των 885 Ecu ανά τόνο για τη Nova Era Silicon SA και
της καθαρής τιμής του προϊόντος «ελεύθερο στα
κοινοτικά σύνορα» προς της επιβολής του δασμού,
εφόσον η τιμή αυτή είναι χαμηλότερη.

(16)

Επειδή η παρούσα επανεξέταση περιορίζεται στην
υπαγωγή στο πεδίο εφαρμογής των μέτρων δύο
βραζιλιανών παραγωγών που δεν έχουν πραγματο
ποιήσει κατά το παρελθόν εξαγωγές στην Κοινότητα,
τα μέτρα που προβλέπονται στον προαναφερθέντα
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3359/93 δεν τροποποιούνται,
ούτε επιβεβαιώνονται κατά την έννοια του άρθρου 15
παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, και
επομένως η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους, την
οποία προβλέπει η διάταξη αυτή, θα πρέπει να παρα
μείνει ως έχει,

ΕΕΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

Στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
3359/93 προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση, μετά την
τελευταία λέξη του εδαφίου που αναφέρεται στο σιδηροπυ
ρίτιο καταγωγής Βραζιλίας :
«— προκειμένου για το σιδηροπυρίτιο που παράγει η
Libra Ligas do Brazil Fortaleza και η Nova Era Silicon
SA, Belo Horizonto, το ύψος του δασμού ισούται με
τη διαφορά μεταξύ της καθαρής τιμής "ελεύθερο
στα κοινοτικά σύνορα" πριν από τον εκτελωνισμό,
εφόσον είναι χαμηλότερη, και :

849 Ecu ανά τόνο για τη Libra Ligas do Brazil
(συμπληρωματικός κωδικός Tarie 8827),
885 Ecu ανά τόνο για τη Nova Era Silicon SA

(συμπληρωματικός κωδικός Tarie 8828).».
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της
δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.
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O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 1995.
Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
A. MADELIN

Αριθ. L 118/9

Αριθ. L 118/ 10
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1172/95 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας Μαΐου 1995
σχετικά με τις στατιστικές για τις ανταλλαγές αγαθών της Κοινότητας και των κρατών
μελών της με τις τρίτες χώρες
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
και ιδίως το άρθρο 113,
την πρόταση της Επιτροπής ('),
Εκτιμώντας :

ότι, για τις ανάγκες της κοινής εμπορικής πολιτικής, οι
κοινοτικές στατιστικές εξωτερικού εμπορίου αποτελούν
απαραίτητο εργαλείο · ότι η κατάρτισή τους πρέπει να γίνε

ται σύμφωνα με μια κοινή σε όλα τα κράτη μέλη μεθοδο
λογία ·

ότι, ωστόσο, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας,
για λόγους αποτελεσματικότητας η οργάνωση και η εκτέ
λεση της συλλογής και της επεξεργασίας των στοιχείων
πρέπει να ανατεθεί στα κράτη μέλη · ότι η Επιτροπή πρέπει
να αναλάβει τη συνένωση και διάδοση των κοινοτικών
αποτελεσμάτων ·

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1736/75 του Συμβουλίου της
24ης Ιουνίου 1975 περί των στατιστικών του εξωτερικού
εμπορίου της Κοινότητας και του εμπορίου μεταξύ των
κρατών μελών της (2), έθεσε τις μεθοδολογικές βάσεις για το
σύνολο των εν λόγω στατιστικών ·
ότι, μετά την έκδοση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2954/85
του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 1985 για τη θέσπιση
ορισμένων μέτρων σχετικών με την τυποποίηση και την
απλούστευση των στατιστικών του εμπορίου μεταξύ των
κρατών μελών (3) και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91
του Συμβουλίου της 7ης Νοεμβρίου 1991 για τις στατιστικές
των ανταλλαγών αγαθών μεταξύ κρατών μελών (4), ορισμέ
νες διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1736/75 κατέστη
σαν διφορούμενες·
ότι οι στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών της Κοινότη
τας και των κρατών μελών της με τις τρίτες χώρες πρέπει να
συνεχίσουν να καταρτίζονται βάσει τελωνειακών διαδικα
σιών· ότι θα πρέπει, απλώς, να προσαρμοσθούν οι ήδη

υπάρχουσες διατάξεις στις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει
στην τελωνειακή νομοθεσία προς ομαλή λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς ·

ότι, από τις στατιστικές αυτές, οι στατιστικές διαμετακό
μισης, οι στατιστικές για τις αποθήκες τελωνειακής αποτα
μίευσης και οι στατιστικές για τις ελεύθερες ζώνες και
αποθήκες δεν έχουν έχουν ακόμη αποτελέσει αντικείμενο
εναρμονισμένης νομοθεσίας ·
(') EE αριθ. C 5 της 7. 1 . 1994, σ. 8.
(2) ΕΕ αριθ. L 183 της 14. 7. 1975, σ. 3. Κανονισμός όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό 1629/88 (ΕΕ αριθ. L 147 της
14. 6. 1988, σ. 1 ).
(3) EE αριθ. L 285 της 25. 10. 1985, σ. 1 .
(4) ΕΕ αριθ. L 316 της 16. 11 . 1991 , σ. 1 .

ότι είναι προτιμοτερο οι τεχνικής φύσεως διατάξεις που
αφορούν την κατάρτιση των στατιστικών του εξωτερικού
εμπορίου να ενταχθούν στις εκτελεστικές διατάξεις του
παρόντος κανονισμού ·
ότι κρίνεται σκόπιμο να αντικατασταθεί η νομοθεσία που
ισχύει στον τομέα αυτό, ώστε να αυξηθεί η διαφάνεια, με
την ενοποίηση των σχετικών εν ισχύι νομοθετικών κειμέ
νων και την αποσαφήνιση ορισμένων όρων ·

ότι είναι σκόπιμο να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή
του παρόντος κανονισμού και να προβλεφθεί προς τούτο
κοινοτική διαδικασία και την έγκαιρη θέσπιση των λεπτο
μερειών εφαρμογής · ότι είναι σκόπιμο να συσταθεί
επιτροπή για να διασφαλισθεί στενή και αποτελεσματική
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής
στον τομέα αυτό,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1
H Κοινότητα και τα κράτη μέλη της καταρτίζουν τις στατι
στικές για τις ανταλλαγές αγαθών της Κοινότητας και των
κρατών μελών της με τις τρίτες χώρες σύμφωνα με τους
κανόνες του παρόντος κανονισμού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Γενικές διατάξεις
ΆρSρο 2

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και με την
επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, νοούνται ως:
α) «ανταλλαγές αγαθών με τις τρίτες χώρες»: κάθε διακί
νηση εμπορευμάτων μεταξύ τρίτης χώρας και της Κοινό
τητας ή αντιστρόφως·
β) «εμπορεύματα»: όλα τα κινητά αγαθά συμπεριλαμβανο
μένου του ηλεκτρικού ρεύματος·
γ) «κοινοτικά εμπορεύματα»: τα εμπορεύματα που αναφέ
ρονται στο άρθρο 4 σημείο 7 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992
περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (3) ■
δ) «μη κοινοτικά εμπορεύματα» : τα εμπορεύματα που
αναφέρονται στο άρθρο 4 σημείο 8 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 ·

ε) «τρίτες χώρες» : κάθε χώρα ή έδαφος που δεν περιλαμβά
νεται στο στατιστικό έδαφος της Κοινότητας κατά την
έννοια του άρθρου 3 .
(5) ΕΕ αριθ. L 302 της 19. 10. 1992, σ. 1 .
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ΆρSρο 3
1 . Το στατιστικό έδαφος της Κοινότητας και των κρατών
μελών της αντιστοιχεί στο τελωνειακό έδαφος της Κοινό

τητας, όπως ορίζεται από το άρθρο 3 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.
2.

Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 , το στατιστικό

έδαφος της Κοινότητας περιλαμβάνει τη νήσο Ελιγολάνδη
αλλά δεν περιλαμβάνει τα γαλλικά υπερπόντια διαμερί
σματα και τις Καναρίους Νήσους.
ΆρSρο 4

1 . Αποτελούν αντικείμενο των στατιστικών για τις
ανταλλαγές αγαθών της Κοινότητας και των κρατών μελών
της με τις τρίτες χώρες όλα τα εμπορεύματα τα οποία, αφού
εισέλθουν στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας ή προτού
εξέλθουν από το έδαφος αυτό, λαμβάνουν κάποιον τελω
νειακό προορισμό κατά την έννοια του άρθρου 4 σημείο 15
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

Περιλαμβάνονται, επίσης στις εν λόγω στατιστικές τα
εμπορεύματα τα οποία, μη δυνάμενα να λάβουν κάποιον
τελωνειακό προορισμό, αποτελούν αντικείμενο ανταλλαγών
μεταξύ τμημάτων του στατιστικού εδάφους της Κοινότητας
και των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων ή των Κανα
ρίων Νήσων.

Περιλαμβάνονται επίσης στις εν λόγω στατιστικές
σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που καθορίζει η Επιτροπή με τη
διαδικασία του άρθρου 21 , ορισμένα εμπορεύματα τα οποία
δεν διακινούνται ή δεν λαμβάνουν κάποιον τελωνειακό
προορισμό.

Ωστόσο, εξαιρούνται από τις εν λόγω στατιστικές τα εμπο
ρεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1
δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91 .
2. H παράγραφος 1 αναφέρεται τόσο στα κοινοτικά όσο
και στα μη κοινοτικά εμπορεύματα, είτε αποτελούν αντικεί
μενο εμπορικής συναλλαγής είτε όχι.
ΆρSρο 5

1 . Οι στατιστικές για τις ανταλλαγές αγαθών της Κοινό
τητας και των κρατών μελών της με τις τρίτες χώρες περι
λαμβάνουν τις εξής επιμέρους στατιστικές :
— στατιστικές εξωτερικού εμπορίου,
— στατιστικές διαμετακόμισης,
— στατιστικές για τις τελωνειακές αποθήκες,
— στατιστικές για τις ελεύθερες ζώνες και τις αποθήκες
2. Από τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 4, τα
ίδια εμπορεύματα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο
πολλών επιμέρους στατιστικών.
H Επιτροπή θεσπίζει με τη διαδικασία του άρθρου 21 , τις
διατάξεις που επιτρέπουν να προσδιορίζονται ποσοτικά
ενδεχομένως αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των διαφόρων
στατιστικών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Οι στατιστικές εξωτερικού εμπορίου
ΆρSρο 6

Από τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 4
αποτελούν αντικείμενο των στατιστικών εξωτερικού εμπο
ρίου :

Αριθ. L 118/ 11

α) τα εμπορεύματα τα οποία, αφού εισέλθουν στο στατι
στικό έδαφος της Κοινότητας:

— τίθενται, υπό τελωνειακό καθεστώς ελεύθερης κυκλο
φορίας ενεργητικής τελειοποίησης (τελειοποίησης
προς επανεξαγωγή) ή μεταποίησης υπό τελωνειακό
έλεγχο,
— αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 , δεύτερο
εδάφιο ·
6) τα εμπορεύματα τα οποία, προοριζόμενα να εξέλθουν
από το στατιστικό έδαφος της Κοινότητας :
— τίθενται, υπό τελωνειακό καθεστώς εξαγωγής ή παθη
τικής τελειοποίησης (τελειοποίησης προς επανεισα
γωγή),
— έχουν ως τελωνειακό προορισμό την επανεξαγωγή
μετά από ενεργητική τελειοποίηση (τελειοποίηση
προς επανεξαγωγή) ή, ενδεχομένως, μετά από μετα
ποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο,
— αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 , δεύτερο
εδάφιο ·
γ) τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγρα
φος 1 τρίτο εδάφιο.

2. H Επιτροπή μπορεί, με τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 21 , να θεσπίσει συμπληρωματικές διατάξεις
προκειμένου να διατηρήσει την εμβέλεια των διατάξεων της
παραγράφου 1 , λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της τελω
νειακής νομοθεσίας, και τις διατάξεις που προκύπτουν από
διεθνείς συμβάσεις που έχουν συναφθεί από την Κοινότητα
και τα κράτη μέλη της, που αφορούν τις στατιστικές ή που
έχουν στατιστικές επιπτώσεις.
ΑρSρο 7

Με την επιφύλαξη του άρθρου 23, το έντυπο του ενιαίου
διοικητικού εγγράφου στο οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 205
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής της 2ας
Ιουλίου 1993 περί καθορισμού ορισμένων εκτελεστικών
διατάξεων του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του
Συμβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού
κώδικα ('), γίνεται η δήλωση για τους τελωνειακούς προορι
σμούς που αναφέρονται στο άρθρο 6, χρησιμοποιείται ως
φορεύς των στατιστικών πληροφοριών.
ΑρSρο 8

1 . Στους φορείς των στατιστικών πληροφοριών και με την
επιφύλαξη του άρθρου 23, τα εμπορεύματα προσδιορίζονται
ανά είδος σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία.

2. Για κάθε είδος εμπορεύματος θα πρέπει να αναφέρεται,
κατά την εισαγωγή, o κωδικός αριθμός του Tarie που
προβλέπεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2658/87 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 σχετικά με
τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό
δασμολόγιο (2), κατά την εξαγωγή, o κωδικός αριθμός της
συνδυασμένης ονοματολογίας.

1.

(') EE αριθ. L 253 της 11 . 10. 1993, σ. 1 .
(2) EE αριθ. L 256 της 7. 9. 1987, σ. 1 .
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3. Τα εμπορεύματα προσδιορίζονται σύμφωνα με τις
παραγράφους 1 και 2, ακόμη και όταν άλλες κοινοτικές
κανονιστικές διατάξεις επιβάλλουν συγχρόνως τον προσδιο
ρισμό τους σύμφωνα και με άλλες ονοματολογίες.
ΑρSρο 9

1.

Με την επιφύλαξη της τελωνειακής νομοθεσίας και του

άρθρου 23, στα μέσα των στατιστικών πληροφοριών, οι

χώρες και τα εδάφη προσδιορίζονται κατά τρόπον ώστε να
μπορούν να ταξινομούνται στη θέση στην οποία υπάγονται
στα πλαίσια της ονοματολογίας των χωρών για τις στατι
στικές του εξωτερικού εμπορίου και του εμπορίου μεταξύ
των κρατών μελών που θεσπίζει η Επιτροπή σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21 .

2. O κωδικός τον οποίο προβλέπει η προαναφερόμενη
στην παράγραφο 1 ονοματολογία των χωρών πρέπει να
αναφέρεται για κάθε χώρα.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να μην εφαρμόζουν τις παρα
γράφους 1 και 2 μόνον στο στάδιο της συγκέντρωσης των
στοιχείων.
ΑρSρο 10

1 . Με την επιφύλαξη των διατάξεων των σχετικών με το
ενιαίο διοικητικό έγγραφο, για κάθε είδος εμπορεύματος
που κατατάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 ,
αναφέρονται στο μέσο των στατιστικών πληροφοριών τα
παρακάτω στοιχεία :
α) είτε o τελωνειακός προορισμός, είτε το στατιστικό
καθεστώς ·
β) για τα εισαγόμενα εμπορεύματα που αναφέρονται στο
άρθρο 6 παράγραφος 1 , η χώρα καταγωγής ή, στην
περίπτωση που θα διευκρινιστεί από την Επιτροπή
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο
21 , η χώρα προέλευσης·

γ) για τα εξαγόμενα εμπορεύματα που αναφέρονται στο
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β), η χώρα προορι
σμού ·

δ) η ποσότητα των εμπορευμάτων, σε καθαρή μάζα και σε
συμπληρωματικές μονάδες ·
ε) η στατιστική αξία των εμπορευμάτων ·
στ) o τρόπος μεταφοράς στά σύνορα ·

ζ) από την 1η Ιανουαρίου 1996, o τρόπος μεταφοράς εντός
του κοινοτικού εδάφους·
η) η προτίμηση, σύμφωνα με την κωδικοποίηση που
προβλέπεται από την τελωνειακή νομοθεσία ■

θ) η εθνικότητα του μέσου μεταφοράς που διασχίζει τα
σύνορα ·

ι) το εμπορευματοκιβώτιο.

2. Με την επιφύλαξη της τελωνειακής νομοθεσίας, η
Επιτροπή μπορεί, με την διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 21 , να προσθέσει στον κατάλογο της παραγράφου 1
τα παρακάτω στοιχεία, καθορίζοντας για το καθένα απ'
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αυτά την ημερομηνία από την οποία αναφέρεται στο μέσο
των στατιστικών πληροφοριών :
α) το τιμολογημένο ποσό ·
6) η φύση της συναλλαγής ·
γ) οι όροι παράδοσης.

3. Τα κράτη μέλη, για να καλύψουν εθνικές τους ανάγκες,
μπορούν να ζητούν να αναφέρονται στα μέσα των στατιστι
κών πληροφοριών :
— για τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 6
παράγραφος 1 στοιχείο α), το κράτος μέλος προορισμού
και, για τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 6
παράγραφος 1 στοιχείο β), το πραγματικό κράτος μέλος
εξαγωγής,
— στοιχεία διαφορετικά από τα αναφερόμενα στην παρά
γραφο 1 , εφόσον η παροχή των στοιχείων αυτών συμβι
βάζεται με τις διατάξεις τις σχετικές με το ενιαίο διοικη
τικό έγγραφο.

4. Με την επιφύλαξη της τελωνειακής νομοθεσίας, η
Επιτροπή καθορίζει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέ
πεται στο άρθρο 21 :

— τον ορισμό των στοιχείων που αναφέρονται στις παρα
γράφους 1 , 2 και 3 πρώτη περίπτωση,
— τους όρους σύμφωνα με τους οποίους αναφέρονται τα
στοιχεία αυτά στα μέσα των στατιστικών πληροφοριών.
ΑρSρο 11

H Κοινότητα και τα κράτη μέλη της καταρτίζουν τις στατι
στικές εξωτερικού εμπορίου βάσει των στοιχείων που
αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 , σύμφωνα με τις
διατάξεις που θεσπίζει η Επιτροπή κατά τη διαδικασία του
άρθρου 21 .
ΑρSρο 12

1 . Στατιστικό κατώφλι είναι το εκφραζόμενο σε αξία ή
καθαρή μάζα όριο κάτω του οποίου επεξεργασία αποτελε
σμάτων δεν γίνεται.

2. Τα στατιστικά κατώφλια καθορίζονται από την
Επιτροπή με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21 .
ΑρSρο 13

1 . Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν κάθε μήνα τα μηνιαία
αποτελέσματα των στατιστικών που καταρτίζουν για τις
εμπορικές συναλλαγές τους με τρίτες χώρες σύμφωνα με το
άρθρο 11 , καθώς και τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί ως
εμπιστευτικά βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή πρακτικής
που διέπουν το στατιστικό απόρρητο, σύμφωνα με τις
διατάξεις του κανονισμού (Ευρατόμ, ΕΟΚ), αριθ. 1588/90
του Συμβουλίου της 11ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τη διαβί
βαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτή
των πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό
απόρρητο ('). O εν λόγω κανονισμός διέπει την εμπιστευ
τική μεταχείριση των πληροφοριών.

2.

Εφόσον χρειάζεται, οι τεχνικοί όροι της διαβίβασης

καθορίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 21 .
C1) ΕΕ αριS. L 151 της 15. 6. 1990, σ. 1 .
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ΑρSρο 14

Τα αποτελέσματα των στατιστικών του εξωτερικού εμπο
ρίου της Κοινότητας και των κρατών μελών της καταρτίζο
νται από την Επιτροπή βάσει των αποτελεσμάτων που της
διαβιβάζουν τα κράτη μέλη και τίθενται στη διάθεση των
χρηστών σύμφωνα με τις διακρίσεις της Συνδυασμένης
Ονοματολογίας.

2.

H επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

3. H επιτροπή μπορεί να εξετάζει κάθε ζήτημα σχετικά με
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, το οποίο της
υποβάλλεται προς εξέταση από τον πρόεδρό της, είτε με
δική του πρωτοβουλία είτε μετά από αίτηση του εκπροσώ
που ενός κράτους μέλους.
ΆρSρο 21

ΆρSρο 15

Με την επιφύλαξη της τελωνειακής νομοθεσίας οι διατάξεις
για την απλούστευση των στατιστικών πληροφοριών θεσπί
ζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 21 .
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Οι στατιστικές για τη διαμετακόμιση, τις τελωνειακές
αποθήκες και τις ελεύθερες ζώνες και αποθήκες
ΆρSρο 16

1 . H κατάρτιση από τα κράτη μέλη των στατιστικών που
αναφέρονται στά άρθρα 17 και 19 είναι προαιρετική.
2. Ελλείψει κοινοτικής εναρμόνισης παραμένουν σε ισχύ
οι σχετικές διατάξεις των κρατών μελών.
ΆρSρο 17
Από τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 4, αυτά
τα οποία εισέρχονται στο στατιστικό έδαφος ενός κράτους
μέλους, παραμένουν επί ένα διάστημα ή σταθμεύουν σ' αυτό
για λόγους μεταφοράς και το εγκαταλείπουν υπό τελωνει
ακό καθεστώς διαμετακόμισης αποτελούν αντικείμενο των
στατιστικών διαμετακόμισης.
ΆρSρο 18

1 . Οι διατάξεις εφαρμογής του παρόντος κανονισμού
θεσπίζονται με τη διαδικασία των παραγράφων 2 και 3.
2. O αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην εν
λόγω επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρόκειται να
ληφθούν. H επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το
σχέδιο αυτό μέσα σε προθεσμία που μπορεί να ορίσει o
πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του
θέματος. Αποφασίζει με την πλειοψηφία που προβλέπεται
στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση
των αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συμβούλιο βάσει
της πρότασης της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία της
επιτροπής οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών
σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. O
πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία.

3. H επιτροπή θεσπίζει μέτρα τα οποία μπορούν να εφαρ
μοστούν αμέσως. Εάν όμως αυτά τα μέτρα δεν είναι
σύμφωνα με τη γνώμη που διατύπωσε η επιτροπή, ανακοι
νώνονται αμέσως από την Επιτροπή στο Συμβούλιο.
Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή μπορεί να αναβάλει επί
ένα μήνα το πολύ, από την ημερομηνία της ανακοίνωσης
αυτής, την εφαρμογή των μέτρων που αποφασίστηκαν από
αυτή.

Το Συμβούλιο μπορεί, με ειδική πλειοψηφία, να λάβει
διαφορετική απόφαση μέσα στην προθεσμία που προβλέπε
ται στο δεύτερο εδάφιο.

Από τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 4, αυτά
τα οποία τίθενται υπό καθεστώς της τελωνειακής αποθήκευ
σης ή για τα οποία γίνεται εκκαθάριση του καθεστώτος
αυτού, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92,
αποτελούν αντικείμενο των στατιστικών για τις τελωνεια
κές αποθήκες.

ΆρSρο 19
Από τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 4, αυτά
τα οποία εισέρχονται στις ελεύθερες ζώνες και αποθήκες ή
τα οποία εξέρχονται απ' αυτές σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, αποτελούν αντικείμενο των στατιστι

κών για τις ελεύθερες ζώνες και αποθήκες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Επιτροπή στατιστικών των ανταλλαγών αγαθών με τρίτες
χώρες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Τελικές διατάξεις
ΆρSρο 22

1.

Τα στατιστικά στοιχεία που συλλέγονται σύμφωνα με

τον παρόντα κανονισμό δημοσιεύονται. Ωστόσο, κατόπιν

αιτήσεως προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές των εξαγωγέων ή
εισαγωγέων, τα στατιστικά στοιχεία που επιτρέπουν την
έμμεση αναγνώρισή τους δεν δημοσιεύονται ή συνενώνο
νται ώστε η δημοσίευσή τους να τηρήσει το στατιστικό
απόρρητο.

2. Τα μέτρα που απαιτούνται για την ενιαία εφαρμογή
της παραγράφου 1 , θεσπίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα
με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21 .
ΆρSρο 23

ΆρSρο 20

1 . Συνιστάται επιτροπή στατιστικών των συναλλαγών
αγαθών με τρίτες χώρες η οποία καλείται στο εξής
«επιτροπή» · η επιτροπή αυτή απαρτίζεται από αντιπροσώ
πους των κρατών μελών και προεδρεύεται από έναν αντι
πρόσωπο της Επιτροπής.

1 . Με την επιφύλαξη της τελωνειακής νομοθεσίας, η
Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με τη διαδικασία του άρθρου
21, απλουστευμένες διαδικασίες συλλογής πληροφοριών,
δημιουργώντας κυρίως τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη
χρησιμοποίηση της αυτόματης επεξεργασίας και διαβίβασης
πληροφοριών.
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Ωστόσο, μέχρις ότου θεσπιστούν οι διαδικασίες που

αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή για να ληφθεί υπόψη η
ιδιαίτερη διοικητική τους οργάνωση, εξακολουθούν να
ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των κρατών μελών.

ΆρSρο 24

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα
από τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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Αρχίζει να εφαρμόζεται την ημερομηνία κατά την οποία
τίθενται σε ισχύ οι εκτελεστικές διατάξεις που αναφέρονται
στο άρθρο 21 . Την ημερομηνία αυτή, καταργούνται o κανο
νισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1736/75 και o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ.
200/83 του Συμβουλίου της 24ης Ιανουαρίου 1983 σχετικά
με την προσαρμογή των στατιστικών του εξωτερικού εμπο
ρίου της Κοινότητας στις οδηγίες που αφορούν την εναρμό
νιση των διαδικασιών εξαγωγής και θέσης σε ελεύθερη
κυκλοφορία εμπορευμάτων ('). Οι παραπομπές στους κανο
νισμούς αυτούς, οι οποίες υπάρχουν σε ισχύουσες κοινοτι
κές πράξεις, θεωρείται ότι γίνονται στον παρόντα κανο
νισμό.

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

Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 1995.
Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
A. MADELIN

(') EE αριθ. L 26 της 28. 1 . 1983, σ. 1 .
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1173/95 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας Μαΐου 1995
για τη δέκατη έκτη τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3094/86 που προβλέπει
ορισμένα τεχνική μέτρα διατήρησης των αλιευτικών πόρων
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
ιδίως το άρθρο 43,
την πρόταση της Επιτροπής C),
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
Εκτιμώντας :

ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 4 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 3760/92 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1992 για
τη θέσπιση ενός κοινοτικού καθεστώτος αλιείας και υδατο
καλλιέργειας C), εναπόκειται στο Συμβούλιο να θεσπίσει, με
γνώμονα τις υπάρχουσες επιστημονικές γνώμες, τα ανα
γκαία μέτρα διατήρησης ώστε να εξασφαλιστεί η υπεύθυνη
και ορθολογική εκμετάλλευση των ζώντων θαλάσσιων
πόρων σε σταθερή βάση· ότι για το σκοπό αυτό, το
Συμβούλιο μπορεί να καθορίσει τεχνικά μέτρα σχετικά με
τα αλιευτικά εργαλεία και τους τρόπους χρησιμοποίησης

προώστες χειρισμού των διχτυών που πληρούν ορισμένα
κριτήρια, μπορούν να εγγραφούν σε κατάλογο που τους
επιτρέπει να αλιεύουν στη ζώνη προστασίας των πλατύ
ψαρων ·

ότι ένα από τα κριτήρια αυτά είναι o περιορισμός της δύνα
μης του κινητήρα και επομένως, για να εξασφαλιστεί η
τήρηση αυτού του κριτηρίου πρέπει να απαγορευτεί στις
τράτες προώστες χειρισμού των διχτυών, οι οποίες, μετά την
εγγραφή τους στον εν λόγω κατάλογο υπερβαίνουν την
επιτρεπόμενη δύναμη του κινητήρα, που καθορίζεται στις
παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 9, να αλιεύουν στην αλιευ
τική ζώνη που αναφέρεται σ' αυτό το άρθρο ·
ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να τροποποιηθεί o κανονισμός
(ΕΟΚ) αριθ. 3094/86,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

τους·

ότι είναι αναγκαίο να θεσπιστούν οι αρχές και ορισμένες
λεπτομέρειες καθορισμού των τεχνικών αυτών μέτρων σε
κοινοτικό επίπεδο, ώστε κάθε κράτος μέλος να μπορέσει να

εξασφαλίσει τη διαχείριση των αλιευτικών δραστηριοτήτων
που ασκούνται στα θαλάσσια ύδατα τα οποία υπάγονται
στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία του ·
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3094/86 (4), καθορίζει τους
γενικούς τεχνικούς κανόνες για την αλίευση και την εκφόρ
τωση των βιολογικών πόρων που βρίσκονται εντός των
υδάτων που οριοθετεί *

ότι, με βάση το άρθρο 9 παράγραφος 3 και 4 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 3094/86, μόνον οι κοινοτικές τράτες με

Στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3094/86, προστί
θεται η εξής παράγραφος:
«4.α)

Απαγορεύεται στα αλιευτικά σκάφη που δεν

πληρούν τα κριτήρια εγγραφής στους καταλόγους
σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4, v' ασκούν τις
αλιευτικές δραστηριότητες που αναφέρονται στις εν
λόγω παραγράφους.».
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από
τη δημοσίευσή του" στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων.

O πάρων κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 1995.
Για το Συμβούλιο

O Πρόεδρος
A. MADELIN

(!) EE αριθ. C 348 της 9. 12. 1994, σ. 7.
(2) ΕΕ αριθ. C 56 της 6. 3. 1995.
(3) ΕΕ αριθ. L 389 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
(4) ΕΕ αριθ. L 288 της 11 . 10. 1986, σ. 1 . Κανονισμός όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αρι3. 1796/94 (ΕΕ αριθ.
L 187 της 22. 7. 1994, α 1 ).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1174/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Μαΐου 1995

για τροποποίηση 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. 1 101/95 (2), και ιδίως το άρ
θρο 19 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο,
Εκτιμώντας :

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 150/95 (5), χρησιμοποιούνται για να
μετατραπεί 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 μετατροπών αυτών έχουν καθορισθεί στον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 1068/93 της Επιτροπής (6), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1053/95 (7) ·
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι οι επιστροφές που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή για
τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη έχουν καθο
ρισθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1110/95 της Επιτρο
πής (3) ·

ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. ί 1 1 0/95 στα στοιχεία για τα οποία
έλαβε γνώση η Επιτροπή οδηγεί στην τροποποίηση των
επιστροφών κατά την εξαγωγή, οι οποίες ισχύουν σήμερα,·
σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού ·
ότι οι αντιπροσωπευτικές ισοτιμίες της αγοράς που καθορί
ζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92
του Συμβουλίου (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον

Άρθρο /

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. 1110/95 είναι τροποποιημένες σύμφωνα με
τα ποσά που ορίζονται στο παράρτημα.
ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 25 Μαΐου 1995.

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

Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 1995.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') EE
(2) ΕΕ
(3) EE
(4) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

177
110
111
387

της
της
της
της

1 . 7. 1981 , σ. 4.
17. 5. 1995, σ. 1 .
18. 5. 1995, α 7.
31 . 12. 1992, α 1 .

(5) ΕΕ αριθ. L 22 της 31 . 1 . 1995, σ. 1 .
(6) EE αριθ. L 108 της 1 . 5. 1993, σ. 106.
(7) EE αριθ. L 107 της 12. 5. 1995, σ. 4.
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llArArl ΉΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 24ης Μαΐου 19% για τροποποίηση 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 90910
11 90950
1290 100
12 90910
12 90950

38,37
38,41

38,37
38,41

(')
(')
(2)
(')
(■)
(2)

— Ecu/l % ζαχαρόζης x 100 kg —
1701 91 00000

0,4171

— Ecu/100 kg —
1701 99 10 100
1701 99 10910
1701 99 10950

41,71
42,38
42,38

— Ecu/1 % ζαχαρόζης x 100 kg —
17019990 100

0,4171

C) 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 κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 766/68.
(2) Καθορισμός που αναστέλλεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2689/85 της
Επιτροπής (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 . U. 1985, σ. 14).
(3) Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή προς την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της
Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) μπορούν να χορηγηθούν μόνο με την
τήρηση των όρων που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 990/93.

Αριθ. L 118/ 17

Αριθ. L 118/ 18
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1175/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Μαΐου 1995
για αναστολή του προκαθορισμού της επιστροφής κατά την εξαγωγή για ορισμένα
μεταποιημένα προϊόντα με βάση τα σιτηρά και το ρύζι
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ποσότητες που θα προβλέπονταν υπό κανονικότερες
συνθήκες ·

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 13 παράγραφος 7 πρώτο
εδάφιο,

ότι η περιγραφείσα ανωτέρω κατάσταση οδηγεί στην
προσωρινή αναστολή της εισφοράς των διατάξεων σχετικά
με τον καθορισμό των επιστροφών για τα εν λόγω προϊ
όντα ·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Σιτηρών,

Εκτιμώντας :

ότι το άρθρο 13 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 προβλέπει τη δυνατότητα αναστολής της εφαρμο
γής των διατάξεων των σχετικών με τον προκαθορισμό των
εισφορών, αν η κατάσταση της αγοράς επιτρέπει τη διαπί
στωση υπάρξεως δυσχερειών, που οφείλονται στην εφαρ
μογή αυτών των διατάξεων, ή αν πρόκειται να δημιουργη
θούν τέτοιες δυσχέρειες·

ότι η διατήρηση του παρόντος καθεστώτος υπάρχει κίνδυ
νος να προκαλέσει τον προκαθορισμό, βραχυπρόθεσμα,
επιστροφών για ποσότητες σημαντικά μεγαλύτερες από τις

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

O προκαθορισμός της επιστροφής κατά την εξαγωγή για τα
προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα, αναστέλλε
ται από τις 25 Μαΐου μέχρι τις 30 Ιουνίου 1995 .
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 25 Μαΐου 1995.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε καθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 1995.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 181 της 1 . 7. 1992, σ. 21 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 24ης Μαΐου 1995 για αναστολή του προκαθορισμού των επιστροφών
εξαγωγής για ορισμένα προϊόντα με βάση τα σιτηρά και το ρύζι

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Τα ακόλουθα προϊόντα με 6άση τα σιτηρά :
1702 30
170240
1702 90
210690

Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης
Άλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο
Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται
αλλού

Αριθ. L 118/ 19

Αριθ. L 118/20
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1176/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Μαΐου 1995

για καθορισμό των ελάχιστων εισφορών κατά την εισαγωγή ελαιόλαδου καθώς και των
εισφορών κατά την εισαγωγή άλλων προϊόντων του τομέα του ελαιόλαδου
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
τον κανονισμό αριθ. 136/66/EOK του Συμβουλίου της
22ας Σεπτεμβρίου 1966 περί θεσπίσεως κοινής οργανώσεως
αγοράς στον τομέα των λιπαρών ουσιών ('), όπως τροποποι
ήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της
Αυστρίας της Φινλανδίας και της Σουηδίας και ιδίως το
άρθρο 16 παράγραφος 2,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1514/76 του Συμβουλίου της
24ης Ιουνίου 1976 περί των εισαγωγών ελαιόλαδου από την
Αλγερία (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1900/92 (3), και ιδίως το άρθρο 5,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1521 /76 του Συμβουλίου της
24ης Ιουνίου 1976 περί των εισαγωγών ελαιόλαδου από το
Μαρόκο (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1901/92 (5), και ιδίως το άρθρο 5,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1508/76 του Συμβουλίου της
24ης Ιουνίου 1976 περί των εισαγωγών ελαιόλαδου από την
Τυνησία (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 413/86 (7), και ιδίως το άρθρο 5,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1180/77 του Συμβουλίου της
17ης Μαΐου 1977 περί εισαγωγής στην Κοινότητα ορισμέ
νων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (8), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1902/92 (9), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 2,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1620/77 του Συμβουλίου της
18ης Ιουλίου 1977 περί των εισαγωγών ελαιόλαδου από τον
Λίβανο ( ιο),

Εκτιμώντας :

ότι, με τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3131 /78 ("), όπως τροπο
ποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης της Ελλάδας η
Επιτροπή αποφάσισε την προσφυγή στη διαδικασία διαγω
νισμού για τον καθορισμό των εισφορών για το ελαιόλαδο ·

ότι το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2751 /78 του
Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1978 περί θεσπίσεως των
γενικών κανόνων σχετικά με το καθεστώς καθορισμού της
εισφοράς κατά την εισαγωγή ελαιόλαδου με διαγωνισμό (,2)
προβλέπει ότι το ελάχιστο ύψος εισφοράς καθορίζεται για
τα επιμέρους προϊόντα μετά από εξέταση της καταστάσεως
') ΕΕ αριθ. 172 της 30. 9. 1966, σ. 3025/66.
2) ΕΕ αριθ. L 169 της 28. 6. 1976, σ. 24.
3) ΕΕ αριθ. L 192 της 11 . 7. 1992, σ. 1 .
4) ΕΕ αριθ. L 169 της 28. 6. 1976, α 43.
5) EE αριθ. L 192 της 11 . 7. 1992, σ. 2.
6) ΕΕ αριθ. L 169 της 28. 6. 1976, σ. 9.
7) EE αριθ. L 48 της 26. 2. 1986, σ. 1 .
8) ΕΕ αριθ. L 142 της 9. 6. 1977, σ. 10.
') ΕΕ αριθ. L 192 της 11 . 7. 1992, σ. 3.
10) ΕΕ αριθ. L 181 της 21 . 7. 1977, σ. 4.
") ΕΕ αριθ. L 370 της 30. 12. 1978, σ. 60.
,2) EE αριθ. L 331 της 28. 11 . 1978, σ. 6.

της διεθνούς και της κοινοτικής αγοράς καθώς και του
ύψους των εισφορών που προσφέρονται από τους συμμετέ
χοντες στο διαγωνισμό ·
ότι, κατά την είσπραξη της εισφοράς, πρέπει να ληφθούν
υπόψη οι διατάξεις που αναφέρονται στις συμφωνίες μεταξύ
της Κοινότητας και ορισμένων τρίτων χωρών · ότι, ιδίως η
εισφορά που εφαρμόζεται στις χώρες αυτές καθορίζεται
αφού ληφθεί ως βάση υπολογισμού η εισφορά που εισπράτ
τεται για τις εισαγωγές από άλλες τρίτες χώρες ·

ότι, όσον αφορά την Τουρκία και τις χώρες του Maghreb,
πρέπει να μην προδικασθεί το πρόσθετο ποσό που πρέπει να
καθορισθεί σύμφωνα με τις συμφωνίες μεταξύ της Κοινότη
τας και των τρίτων χωρών ·

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης
91 /482/EOK του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1991 σχετικά
με τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ι3), δεν εφαρμόζονται
εισφορές στα προϊόντα καταγωγής υπερποντίων χωρών και
εδαφών ·

ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται παρα
πάνω στα ποσά των εισφορών που προσφέρονται από τους
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, στις 22 και 23 Μαΐου 1995
οδηγεί στον καθορισμό των ελάχιστων εισφορών όπως
καθορίζεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού·
ότι η εισφορά που εισπράττεται κατά την εισαγωγή ελιών
των κωδικών ΣΟ 0709 90 39 και 0711 20 90 καθώς και των
προϊόντων που περιλαμβάνονται στους κωδικούς ΣΟ
1522 00 31 , 1522 00 39 και 2306 90 19, πρέπει να υπολογίζε
ται με βάση την ελάχιστη εισφορά που εφαρμόζεται στην
ποσότητα ελαιόλαδου που περιέχεται στα προϊόντα αυτά ·
ότι, για τις ελιές, η εισπραχθείσα εισφορά δεν είναι δυνατόν
να είναι κατώτερη από ένα ποσό που αντιστοιχεί στο 8 %
της αξίας του εισαγόμενου προϊόντος, με καθορισμό του
ποσού αυτού κατ' αποκοπή · ότι η εφαρμογή των διατάξεων
αυτών οδηγεί στον καθορισμό των εισφορών όπως καθορί
ζεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Οι εισφορές κατά την εισαγωγή ελαιόλαδου καθορίζονται
στο παράρτημα I.
ΆρSρο 2

Οι εισφορές κατά την εισαγωγή άλλων προϊόντων του
τομέα του ελαιόλαδου καθορίζονται στο παράρτημα II.
ΆρSρο 3

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 26 Μαΐου 1995.
C3) ΕΕ αριθ. L 263 της 19. 9. 1991 , σ. 1 .
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O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 1995.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 118/21

Αριθ. L 118/22
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

Ελάχιστες εισφορές κατά την εισαγωγή στον τομέα του ελαιόλαδου (')
(Ecu/ 100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Τρίτες χώρες

1509 1010
1509 1090
1509 90 00
151000 10
1510 00 90

59,00 0
59,00 (2)
70,00 (3)
72,00 (2)
1 16,00 (4)

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

(-) Κατά την εισαγωγή των ελαιόλαδων αυτού του κωδικού, που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σε μια από τις κατωτέρω
χώρες και μεταφερθεί απευθείας από τις χώρες αυτές στην Κοινότητα, η εισφορά που εισπράττεται μειώνεται κατά :
α) Λίβανος : 0,7245 Ecu ανά 100 kg·

6) Τουρκία : 13,8645 Ecu Q ανά 100 kg, υπό τον όρο ότι o έμπορος αποδεικνύει ότι εξόφλησε το φόρο κατά την εξαγωγή
που επέβαλε η χώρα αυτή, χωρίς εντούτοις, η εξόφληση αυτή να υπερβαίνει το ποσό του πράγματι επιβαλλομένου
φόρου·

γ) Αλγερία, Τυνησία και Μαρόκο : 15,3245 Ecu f) ανά 100 kg, υπό τον όρο ότι o έμπορος αποδεικνύει ότι εξόφλησε το
φόρο κατά την εξαγωγή που υπέβαλαν οι χώρες αυτές, χωρίς, εντούτοις, η εξόφληση αυτή να υπερβαίνει το ποσό του
πράγματι επιβαλλομένου φόρου.

(*) Αυτά τα ποσά δύνανται να προσαυξηθούν κατά ένα πρόσθετο ποσό που πρέπει να καθορισθεί από την Κοινότητα
και από τις εν λόγω τρίτες χώρες.

(3) Κατά την εισαγωγή των ελαιόλαδων αυτού του κωδικού :

α) που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Αλγερία, στο Μαρόκο και στην Τυνησία και μεταφέρονται απευθείας από τις
χώρες αυτές στην Κοινότητα, η εισφορά που εισπράττεται μειώνεται κατά 4,661 Ecu ανά 100 kg·
β) που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Τουρκία και μεταφέρονται απευθείας από τη χώρα αυτή στην Κοινότητα, η
εισφορά που εισπράττεται μειώνεται κατά 3,731 Ecu ανά 100 kg.
(4) Κατά την εισαγωγή των ελαιόλαδων αυτού του κωδικού :

α) που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Αλγερία, στο Μαρόκο και στην Τυνησία και μεταφέρονται απευθείας από τις
χώρες αυτές στην Κοινότητα, η εισφορά που εισπράττεται μειώνεται κατά 8,754 Ecu ανά 100 kg ·
β) που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Τουρκία και μεταφέρονται απευθείας από τη χώρα αυτή στην Κοινότητα, η
εισφορά που εισπράττεται μειώνεται κατά 7,004 Ecu ανά 100 kg.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Εισφορές κατά την εισαγωγή άλλων προϊόντων του τομέα του ελαιόλαδου (!)
(Ecu/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

Τρίτες χώρες

070990 39
07112090
152200 31
1522 00 39
2306 90 19

12,98
12,98
29,50
47,20
5,76

(') Δεν εφαρμόζονται εισφορές στα προϊοντα καταγωγής ΡΤΟΜ σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης
91 /482/EOK.
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Αριθ. L 118/23

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1177/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Μαΐου 1995

για κα&ορισμό των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στην όρυζα και στα
Φραύσματό της
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/95 της Επιτροπής (4), οπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1 145/95 (5),

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1976 περί κοινής οργανώσεως αγοράς της
όρυζας ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη
προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουη
δίας και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 2,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 833/87 της Επιτροπής της 23ης
Μαρτίου 1987 για λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3877/86 του Συμβουλίου για τις εισαγωγές
αρωματικής ποικιλίας όρυζας Basmati με μακρούς κόκκους
υπαγόμενης στους κωδικούς ΣΟ 1006 10, 1006 20 και
1006 30 (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 674/91 (3), και ιδίως το άρθρο 8,
Εκτιμώντας :

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

Οι προς είσπραξη εισφορές κατά την εισαγωγή των προϊό
ντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία
α) και 6) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 καθορίζο
νται στο παράρτημα.

ΑρSρο 2

ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή της
όρυζας και των θραυσμάτων της έχουν καθοριστεί από τον

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 27 Μαΐου 1995.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε καθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 1995.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') EE αριθ. L 166 της 25 . 6. 1976, σ. 1 .
(J) EE αριθ. L 80 της 24. 3. 1987, σ. 20.
(J) EE αριS. L 75 της 21 . 3. 1991 , σ. 29.

(4) EE αριθ. L 24 της 1 . 2. 1995, σ. 52.
(5) ΕΕ αριθ. L 114 της 20. 5. 1995, σ. 20.

Αριθ. L 118/24

1 EL I

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

25 . 5 . 95

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 24ης Μαΐου 1995 για καθορισμό των εισφορών κατά την εισαγωγή οι
οποίες εφαρμόζονται στην όρυζα και στα Φραόσματά της
(Ecu/τόνο)

Eισς>ορές (')
Κωδικός ΣΟ

Καθεστώς
κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3877/86 (S)

Μπαγκλαντές
0 (2HJ)(4)

Τρίτες χώρες
(εκτός ΑΚΕ και
Μπαγκλαντές) (5)

10 21
10 23
10 25
10 27
10 92
10 94
1096

—
—
—
276,74
—
—
—

186,14
180,14
180,14
180,14
186,14
180,14
180,14

380,98
368,98
368,98
368,98
380,98
368,98
368,98

1006 1098
1006 2011
1006 2013

276,74
—

180,14
233,76
226,26
226,26
226,26
233,76
226,26
226,26
226,26
287,46
332,13
332,13
332,13
287,46
332,13
332,13
332,13
306,57
356,51
356,51
356,51
306,57
356,51
356,51
356,51
60,52

368,98
476,23
461,22
461,22
461,22
476,23
461,22
461,22
461,22
603,73
692,97
692,97
692,97
603,73
692,97
692,97
692,97
642,97
742,86
742,86
742,86
642,97
742,86
742,86
742,86
128,29

1006
1006
1006
1006
1006
1006
1006

1006 2015

—

1006 20 17

345,92

1006 2092
1006 2094
1006 2096
1006 20 98
1006 30 21
1006 30 23
1006 30 25
1006 30 27
1006 3042
1006 3044
1006 3046
1006 3048
100630 61
100630 63

—
—
345,92
—
—
—
519,73
—
—
—
519,73
—
-

1006 30 65

1006 30 67

—
557,15

1006 3092
1006 3094
1006 30 96

—
—
—

10063098
10064000

557,15
—

ΑΚΕ

C) Υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 12 και 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αρι9. 715/90.
(2) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 715/90, οι εισφορές δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής κρατών της
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και που εισάγονται απευθείας στο υπερπόντιο διαμέρισμα της Réunion.
(J) H εισφορά κατά την εισαγωγή της όρυζας στο υπερπόντιο διαμέρισμα της Réunion καθορίζεται στο άρθρο 11α του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76.
(4) Για τις εισαγωγές ρυζιού, εκτός των θραυσμάτων (κωδικός ΣΟ 1006 40 00), που κατάγονται από το Μπαγκλαντές, η
εισφορά εφαρμόζεται στα πλαίσια του καθεστώτος που καθορίζεται από τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 3491 /90 και
(ΕΟΚ) αριθ. 862/91 .
(5) Για τις εισαγωγές αρωματικής ποικιλίας ρυζιού Basmati η εισφορά εφαρμόζεται στα πλαίσια του καθεστώτος που
καθορίζεται από τον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3877/86.
(6) Δεν εφαρμόζονται εισφορές κατά την εισαγωγή προϊόντων καταγωγής των υπερποντίων χωρών και εδαφών σύμφωνα με
το άρθρο 101 παράγραφος 1 της τροποποιημένης απόφασης 91 /482/EOK.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1178/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Μαΐου 1995
για την έναρξη διαρκούς διαγωνισμού για την εξαγωγή 70 000 τόνων μαλακού αρτοποιήσιμου
σίτου που κατέχει o αυστριακός 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 από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3290/94 (2),
και ιδίως το άρθρο 5,

σμού της γεωργικής ισοτιμίας σύμφωνα με τα άρθρα 13 έως
17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1068/93 ·

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

Αρθρο 1

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

O αυστριακός οργανισμός παρέμβασης προκηρύσσει, υπό
τους όρους που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2131/93, διαρκή διαγωνισμό για την εξαγωγή 70 000 τόνων
μαλακού αρτοποιήσιμου σίτου που έχει στην κατοχή του.

120/94 (4), καθορίζει τις διαδικασίες και τους όρους
πώλησης των σιτηρών που κατέχουν οι οργανισμοί παρέμ

Αρθρο 2

Εκτιμώντας :

βασης ·

ότι, στην παρούσα κατάσταση της αγοράς πρέπει να ανοίξει
διαρκής διαγωνισμός για την εξαγωγή, στην αρχή της περιό
δου εμπορίας σιτηρών 1995/96, 70 000 τόνων μαλακού αρτο
ποιήσιμου σίτου που κατέχει o αυστριακός οργανισμός
παρέμβασης ·

ότι o διαγωνισμός που προβλέπεται για την εξαγωγή των
αποθεμάτων παρέμβασης παρουσιάζει ειδικό χαρακτήρα,

1 . O διαγωνισμός αφορά μέγιστη ποσότητα 70 000 τόνων
μαλακού αρτοποιήσιμου σίτου για εξαγωγή προς όλες τις
τρίτες χώρες. H διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώ
σεων για την εξαγωγή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν
από την 1η Ιουλίου 1995.

2. Στο παράρτημα I αναφέρονται οι περιοχές στις οποίες
είναι αποθηκευμένοι οι 70 000 τόνοι μαλακού αρτοποιή
σιμου σίτου.

εφόσον θα ανοίξει κατά το τέλος της περιόδου εμπορίας
από το Μάιο 1995, και αφορά παραδόσεις οι οποίες θα είναι
δυνατόν να πραγματοποιηθούν από 1ης Ιουλίου 1995 ·

Αρθρο 3

ότι, για το λόγο αυτό, πρέπει να γίνει παρέκκλιση από το
άρθρο 16 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.

1 . Τα πιστοποιητικά εξαγωγής έχουν ισχύ από την ημερο
μηνία έκδοσής τους κατά την έννοια του άρθρου 9 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 ως το τέλος του τέταρτου
μήνα από την ημερομηνία αυτή.

2131 /93 που προβλέπει μέγιστη προθεσμία ενός μηνός από

την αποδοχή της προσφοράς μέχρι την πληρωμή και να
γίνει επίσης παρέκκλιση από το άρθρο 16 τρίτο εδάφιο του
ιδίου κανονισμού, η εφαρμογή του οποίου θα οδηγούσε σε
αύξηση της αποδεχθείσας τιμής μέσω μηνιαίων προσαυξή
σεων για την παραλαβή ήδη των σιτηρών από την αποθήκη
παρέμβασης τον Ιούλιο, εφόσον η εξαγωγή δεν είχε προβλε
φθεί να πραγματοποιηθεί νωρίτερα·

ότι, ως γενεσιουργό αίτιο για τη μετατροπή των προσφορών
που υποβάλλονται στην παρέμβαση καθορίζεται η ημερομη
νία πληρωμής των σιτηρών που προβλέπεται από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1068/93 της Επιτροπής (5), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1053/95
της Επιτροπής (6) · ότι πρέπει να εφαρμοστεί o κανόνας
αυτός στις πωλήσεις που προβλέπονται από τον παρόντα
κανονισμό με την επιφύλαξη της δυνατότητας προκαθορι
(') EE
(2) EE
(3) EE
(4) EE
(5) ΕΕ
(6) EE

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

181 της 1 . 7. 1992, σ. 21 .
349 της 31 . 12. 1994, σ. 105.
191 της 31 . 7. 1993, σ. 76.
21 της 26. 1 . 1994, σ. 1 .
108 της 1 . 5. 1993, σ. 106.
107 της 12. 5. 1995, σ. 4.

2. Οι προσφορές που υποβάλλονται στο πλαίσιο του
παρόντος διαγωνισμού γίνονται αποδεκτές μόνον εφόσον
συνοδεύονται από έγγραφη δέσμευση για την πραγματοποί
ηση της εξαγωγής μόνον από την 1η Ιουλίου 1995. Δεν
μπορούν να συνοδεύονται από αιτήσεις για την έκδοση
πιστοποιητικών εξαγωγής που υποβάλλονται σύμφωνα με
το άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 της
Επιτροπής (7).

Αρθρο 4

1 . Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131 /93, ως ημερομηνία λήξεως
υποβολής προσφορών για τον πρώτο μερικό διαγωνισμό
ορίζεται η 1η Ιουνίου 1995, ώρα 9.00 (ώρα Βρυξελλών).
2. H προθεσμία υποβολής προσφορών για τον επόμενο
μερικό διαγωνισμό λήγει κάθε Πέμπτη, ώρα 9.00 (ώρα
Βρυξελλών).
(7)EE αριθ. L 331 της 2. 12. 1988, σ. 1 .
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3. H προθεσμία για τον τελευταίο μερικό διαγωνισμό
λήγει στις 30 Μαΐου 1996, ώρα 9.00 (ώρα Βρυξελλών).

σμου, παραμένοντας εντός των ορίων μιας αποκλίσεως
που μπορεί να φθάσει έως :

4. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στον αυστριακό
οργανισμό παρέμβασης.

— 2 χιλιόγραμμα ανά εκατόλιτρο για το ειδικό βάρος
—

ΆρSρο 5

Για τις μεταφορές πουν υποβάλλονται πριν από την 1η
Ιουλίου 1995, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις :
— κατά παρέκκλιση από το άρθρο 16 πρώτο εδάφιο του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131 /93, η πληρωμή πρέπει να
γίνει το αργότερο στις 31 Ιουλίου 1995,

— κατά παρέκκλιση από το άρθρο 16 τρίτο εδάφιο του
κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 2131 /93, για την εξαγωγή, η
τιμή που θα πληρωθεί είναι εκείνη που αναφέρεται στην
προσφορά,
— με την επιφύλαξη της δυνατότητας του προκαθορισμού
της γεωργικής ισοτιμίας οι προσφορές μετατρέπονται με
τη γεωργική ισοτιμία που ισχύει τη στιγμή της πληρω
μής των σιτηρών όσον αφορά την παρτίδα.
ΆρSρο 6

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 17 παράγρα
φος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131 /93, η εγγύηση που
αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση
του εν λόγω κανονισμού αποδεσμεύεται μόνον εφόσον
προσκομιστεί απόδειξη ότι η διεκπεραίωση των τελωνεια
κών διατυπώσεων για την εξαγωγή πραγματοποιήθηκε από
την 1η Ιουλίου 1995.
ΆρSρο 7

1 . O οργανισμός παρέμβασης, o προβαίνων στην αποθε
ματοποίηση και, εφόσον το επιθυμεί, o υπερθεματιστής
προβαίνουν, κατόπιν κοινής συμφωνίας είτε πριν από την
έξοδο είτε κατά την έξοδο από την αποθήκη με επιλογή του
υπερθεματιστή, σε δειγματοληψία επανελέγχου με συχνό
τητα τουλάχιστον μία δειγματοληψία ανά 500 τόνους και
στην ανάλυση των δειγμάτων αυτών. O οργανισμός παρέμ
βασης δύναται να εκπροσωπείται από πληρεξούσιο υπό τον
όρο ότι αυτός δεν είναι o προβαίνων στην αποθεματο
ποίηση.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων ανακοινώνονται στην
Επιτροπή εντός τριών ημερών.
H δειγματοληψία επανελέγχου και η ανάλυση των δειγμά
των πραγματοποιούνται εντός της προθεσμίας επτά εργασί
μων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του
υπερθεματιστή ή εντός τριών εργασίμων ημερών εάν η διεγ
ματοληψία διενεργείται κατά την έξοδο από την αποθήκη.
Εάν από το τελικό αποτέλεσμα των πραγματοποιηθεισών
αναλύσεων επί των δειγμάτων των προκύπτει ποιότητα :

α) ανώτερη από εκείνη που αναφέρεται στην προκήρυξη
του διαγωνισμού, o υπερθεματιστής θα πρέπει να αποδε
χθεί την παρτίδα ως έχει ·
β) ανώτερη από τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που απαι
τούνται στην παρέμβαση αλλά κατώτερη από την ποιό
τητα που περιγράφεται στην προκήρυξη του διαγωνι

—
—

—

—

χωρίς ωστόσο να είναι κατώτερο από 72 χιλιό
γραμμα ανά εκατόλιτρο,
μια ποσοστιαία μονάδα για την περιεκτικότητα σε
υγρασία,
20 ποσοστιαίες μονάδες για το δείκτη πτώσης
Hagberg,
μία ποσοστιαία μονάδα για την περιεκτικότητα σε
πρωτεΐνες,
μισή ποσοστιαία μονάδα για τις προσμείξεις που
αναφέρονται στα σημεία B.2 και B.4 αντιστοίχως του
παραρτήματος του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 689/92
της Επιτροπής (') και
μισή ποσοστιαία μονάδα για τις προσμείξεις που
αναφέρονται στο σημείο B. 5 του παραρτήματος του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 689/92 χωρίς ωστόσο να
τροποποιηθούν τα ποσοστά που είναι αποδεκτά για
τους βλαβερούς σπόρους και την αίρα,

o υπερθεματιστής πρέπει να αποδεχθεί την παρτίδα ως
έχει·

γ) ανώτερη από τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που απαι
τούνται στην παρέμβαση αλλά κατώτερη από την ποιό
τητα που περιγράφεται στην προκήρυξη του διαγωνι
σμού και όταν διαπιστώνεται διαφορά πέραν της
αποκλίσεως που αναφέρεται στο στοιχείο β) o υπερθεμα
τιστής μπορεί :
— είτε να αποδεχθεί την παρτίδα ως έχει,
— είτε να αρνηθεί να αναλάβει την εν λόγω παρτίδα.
Εντούτοις, αποδεσμεύεται από όλες τις υποχρεώσεις
για την εν λόγω παρτίδα, συμπεριλαμβανομένων των
εγγυήσεων, μόνον αφού ενημερώσει αμέσως την
Επιτροπή και τον οργανισμό παρέμβασης, σύμφωνα
με το παράρτημα II · ωστόσο, εάν ζητήσει από τον
οργανισμό παρέμβασης να του προμηθεύσει άλλη
παρτίδα μαλακού αρτοποιήσιμου σίτου παρέμβασης
της προβλεπόμενης ποιότητας και χωρίς συμπληρω
ματικές δαπάνες, δεν αποδεσμεύεται η εγγύηση. H
αντικατάσταση της παρτίδας πρέπει να επέλθει εντός
τριών ημερών το πολύ μετά την αίτηση του υπερθε
ματιστή. O υπερθεματιστής ενημερώνει αμέσως την
Επιτροπή σχετικώς σύμφωνα με το παράρτημα II ·
δ) κατώτερη από τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά
στην παρέμβαση, o υπερθεματιστής δεν μπορεί να παρα
λάβει την εν λόγω παρτίδα. Εντούτοις, αποδεσμεύεται
από όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την εν λόγω
παρτίδα συμπεριλαμβανομένων των εν λόγω εγγυήσεων,
μόνο εφόσον ενημερώσει αμέσως την Επιτροπή και τον
οργανισμό παρέμβασης σύμφωνα με το παράρτημα II.
Ωστόσο, μπορεί να ζητήσει από τον οργανισμό παρέμ
βασης να του προμηθεύσει άλλη παρτίδα μαλακού αρτο
ποιήσιμου σίτου παρέμβασης της προβλεπόμενης ποιότη
τας και χωρίς συμπληρωματικές δαπάνες· στην περί
πτωση αυτή η εγγύηση δεν αποδεσμεύεται. H αντικατά
σταση της παρτίδας θα πρέπει να επέλθει εντός τριών
ημερών το πολύ μετά την αίτηση του υπερθεματιστή. O
υπερθεματιστής ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή
σχετικά σύμφωνα με το παράρτημα II.
(') EE αριθ. L 74 της 20. 3. 1992, σ. 18.
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2. Εντούτοις, εάν o μαλακός αρτοποιήσιμος σίτος εξαχθεί
πριν από τα αποτελέσματα των αναλύσεων, όλοι οι κίνδυ
νοι αποθεματοποίησης βαρύνουν τον υπερθεματιστή από τη
στιγμή της παραλαβής της παρτίδας με την επιφύλαξη των
δυνατοτήτων προσφυγής που έχει στη διάθεσή του o υπερ
θεματιστής έναντι του προβαίνοντος στην αποθεματο

500 τόνους εκτός από τις δαπάνες μεταφοράς από ένα σιλό
στο άλλο. Οι δαπάνες των συμπληρωματικών αναλύσεων
που ενδεχομένως ζητούνται από τον υπερθεματιστή επιβα
ρύνουν τον ίδιο.
ΑρSρο 8

ποίηση.

3. Εάν εντός ενός μηνός το πολύ από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης του υπερθεματιστή για αντικατά
σταση και μετά από αλλεπάλληλες αντικαταστάσεις, o
υπερθεματιστής δεν έχει λάβει παρτίδα αντικαταστάσεως
της προβλεπόμενης ποιότητας, αποδεσμεύεται από όλες τις
υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων,
αφού ενημερώσει αμέσως την Επιτροπή και τον οργανισμό
παρέμβασης σύμφωνα με το παράρτημα II.
4. Οι σχετικές δαπάνες για τις δειγματοληψίες και τις
αναλύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εκτός από
εκείνες κατά τις οποίες από το τελικό αποτέλεσμα των
αναλύσεων προκύπτει ποιότητα κατώτερη από τα ελάχιστα
χαρακτηριστικά που απαιτούνται στην παρέμβαση αναλαμ
βάνονται από το ΕΓΤΠΕ εντός ορίου μιας αναλύσεως ανά

O αυστριακός οργανισμός παρέμβασης κοινοποιεί στην
Επιτροπή, το αργότερο δύο ώρες μετά τη λήξη της προθε
σμίας για την υποβολή των προσφορών, τις παραληφθείσες
προσφορές, οι οποίες πρέπει να διαβιβάζονται σύμφωνα με
το πρόγραμμα που αναφέρεται στο παράρτημα III, και
στους αριθμούς κλήσεως που αναφέρονται στο παράρτημα
IV.

ΑρSρο 9

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, 24 Μαΐου 1995.
Γ\α την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

(σε τόνους)

Τόπος αποθηκεύσεως

Ποσότητα

Burgenland

3 097

Niederosterreich

28 919

Oberôsterreich

19 434

Steiermark

2 519

Wien

15 351

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ανακοίνωση απόρριψης παρτίδων στο πλαίσιο διαρκούς διαγωνισμού για την εξαγωγή 70 000 τόνων μαλα
κού αρτοποιήσιμου σίτου που βρίσκονται στην κατοχή του αυστριακού οργανισμού παρέμβασης
[ΑρSρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1178/95]

— 'Ονομα του υποβάλλοντος την προσφορά στον οποίο κατακυρώθηκε o διαγωνισμός :
— Ημερομηνία του διαγωνισμού :

— Ημερομηνία απόρριψης της παρτίδας εκ μέρους εκείνου στον οποίο κατακυρώθηκε o διαγωνισμός:
Αριθμός
παρτίδας

Ποσότητα
σε τόνους

Διεύθυνση

Αιτιολόγηση αρνήσεως αναλήψεως

του σιλό

— Ελάχιστο ειδικό βάρος (kg/hl)
— % θραυσμένοι σπόροι

— % διάφορες ξένες προσμείξεις (Schwarzbesatz)
— % στοιχεία βασικών σιτηρών που δεν είναι αμέμπτου
ποιότητας
— Άλλα
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EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθ. L 118/29

I

Αιαρκής διαγωνισμός για την εξαγωγή 70000 τόνων μαλακού αρτοποιήσιμου σίτου που βρίσκονται στην
κατοχή του αυστριακού οργανισμού παρέμβασης

[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1178/95]
1

Απαρίθμηση
των

προσφερόντων

2

Αριθμός
παρτίδας

3

Ποσότητα
σε τόνους

4

5

Τιμή
προσφοράς

Προσαυξήσεις
(+)
και μειώσεις

σε Ecu/τόνο

(-)

C)

σε Ecu/τόνο

6

Εμπορικές
δαπάνες
σε Ecu/τόνο

7

Προορισμός

(*υ)
1

2

3

κ.λπ.

C) H τιμή αυτή περιλαμβάνει τις προσαυξήσεις ή τις μειώσεις σχετικά με την παρτίδα την οποία αφορά η υποβολή της
προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Οι αριθμοί κλήσεως που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στις Βρυξέλλες είναι :
DG VI/C/ 1

— Τέλεξ:

22037 ΑGRΕC B

22070 ΑGRΕC B (ελληνικοί χαρακτήρες).

— Τέλεφαξ:

29649 56
295 25 15 .

Αριθ. L 118/30

[ ELI

25 . 5 . 95

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1179/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 24ης Μαΐου 1995

για την έναρξη διαρκούς διαγωνισμού για την εξαγωγή 30 000 τόνων σίκαλης που κατέχει o
αυστριακός οργανισμός παρέμβασης
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

σμου της γεωργικής ισοτιμίας συμφωνά με τα αρθρα 13 έως
17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1068/93 ·

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

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

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 από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3290/94 (2),
και ιδίως το άρθρο 5,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
120/94 (4), καθορίζει τις διαδικασίες και τους όρους
πώλησης των σιτηρών που κατέχουν οι οργανισμοί παρέμ
βασης ·

ότι, στην παρούσα κατάσταση της αγοράς πρέπει να ανοίξει
διαρκής διαγωνισμός για την εξαγωγή, στην αρχή της περιό
δου εμπορίας σιτηρών 1995/96, 30 000 τόνων σίκαλης που
κατέχει o αυστριακός οργανισμός παρέμβασης·
ότι o διαγωνισμός που προβλέπεται για την εξαγωγή των
αποθεμάτων παρέμβασης παρουσιάζει ειδικό χαρακτήρα,
εφόσον θα ανοίξει κατά το τέλος της περιόδου εμπορίας
από το Μάιο 1995, και αφορά παραδόσεις οι οποίες θα είναι
δυνατόν να πραγματοποιηθούν από 1ης Ιουλίου 1995 ·
ότι, για το λόγο αυτό, πρέπει να γίνει παρέκκλιση από το
άρθρο 16 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2131 /93 που προβλέπει μέγιστη προθεσμία ενός μηνός από
την αποδοχή της προσφοράς μέχρι την πληρωμή και να
γίνει επίσης παρέκκλιση από το άρθρο 16 τρίτο εδάφιο του
ιδίου κανονισμού, η εφαρμογή του οποίου θα οδηγούσε σε
αύξηση της αποδεχθείσας τιμής μέσω μηνιαίων προσαυξή
σεων για την παραλαβή ήδη των σιτηρών από την αποθήκη
παρέμβασης τον Ιούλιο, εφόσον η εξαγωγή δεν είχε προβλε
φθεί να πραγματοποιηθεί νωρίτερα ·
ότι, ως γενεσιουργό αίτιο για τη μετατροπή των προσφορών
που υποβάλλονται στην παρέμβαση καθορίζεται η ημερομη
νία πληρωμής των σιτηρών που προβλέπεται από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1068/93 της Επιτροπής (5), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1053/95
της Επιτροπής (6) ' ότι πρέπει να εφαρμοστεί o κανόνας
αυτός στις πωλήσεις που προβλέπονται από τον παρόντα
κανονισμό με την επιφύλαξη της δυνατότητας προκαθορι
(') EE
(2) ΕΕ
(3) ΕΕ
(4) EE
(5) ΕΕ
(6) EE

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

181 της 1 . 7. 1992, σ. 21 .
349 της 31 . 12. 1994, σ. 105.
191 της 31 . 7. 1993, σ. 76.
21 της 26. 1 . 1994, σ. 1 .
108 της 1 . 5. 1993, σ. 106.
107 της 12. 5. 1995, σ. 4.

ΑρSρο 1

O αυστριακός οργανισμός παρέμβασης προκηρύσσει, υπό
τους όρους που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2131 /93, διαρκή διαγωνισμό για την εξαγωγή 30 000 τόνων
σίκαλης που έχει στην κατοχή του.
ΆρSρο 2
1 . O διαγωνισμός αφορά μέγιστη ποσότητα 30 000 τόνων
σίκαλης για εξαγωγή προς όλες τις τρίτες χώρες. H διεκπε
ραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων για την εξαγωγή δεν
μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν από την 1η Ιουλίου 1995.
2. Στο παράρτημα I αναφέρονται οι περιοχές στις οποίες
είναι αποθηκευμένοι οι 30 000 τόνοι σίκαλης.
ΆρSρο 3

1 . Τα πιστοποιητικά εξαγωγής έχουν ισχύ από την ημερο
μηνία έκδοσής τους κατά την έννοια του άρθρου 9 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131 /93 ως το τέλος του τέταρτου
μήνα από την ημερομηνία αυτή.
2. Οι προσφορές που υποβάλλονται στο πλαίσιο του
παρόντος διαγωνισμού γίνονται αποδεκτές μόνον εφόσον
συνοδεύονται από έγγραφη δέσμευση για την πραγματοποί
ηση της εξαγωγής μόνον από την 1η Ιουλίου 1995. Δεν
μπορούν να συνοδεύονται από αιτήσεις για την έκδοση
πιστοποιητικών εξαγωγής που υποβάλλονται σύμφωνα με
το άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 της
Επιτροπής (7).
ΆρSρο 4

1 . Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131 /93, ως ημερομηνία λήξεως
υποβολής προσφορών για τον πρώτο μερικό διαγωνισμό
ορίζεται η 1η Ιουνίου 1995, ώρα 9.00 (ώρα Βρυξελλών).
2. H προθεσμία υποβολής προσφορών για τον επόμενο
μερικό διαγωνισμό λήγει κάθε Πέμπτη, ώρα 9.00 (ώρα
Βρυξελλών).
0)EE αριθ. L 331 της 2. 12. 1988, σ. 1 .
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3. H προθεσμία για τον τελευταίο μερικό διαγωνισμό
λήγει στις 30 Μαΐου 1996, ώρα 9.00 (ώρα Βρυξελλών).

4.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στον αυστριακό

οργανισμό παρέμβασης.
ΑρSρο 5

Για τις μεταφορές πουν υποβάλλονται πριν από την 1η
Ιουλίου 1995, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις :
— κατά παρέκκλιση από το άρθρο 16 πρώτο εδάφιο του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93, η πληρωμή πρέπει να
γίνει το αργότερο στις 31 Ιουλίου 1995,

Αριθ. L 118/31

σμού, παραμένοντας εντός των ορίων μιας αποκλίσεως
που μπορεί να φθάσει έως :

— 1 χιλιόγραμμο ανά εκατόλιτρο για το ειδικό βάρος
χωρίς ωστόσο να είναι κατώτερο από 68 χιλιό
γραμμα ανά εκατόλιτρο,
— μια ποσοστιαία μονάδα για την περιεκτικότητα σε
υγρασία,

— μισή ποσοστιαία μονάδα για τις προσμείξεις που
αναφέρονται στα σημεία B.2 και B.4 αντιστοίχως του
παραρτήματος του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 689/92
της Επιτροπής (') και

— κατά παρέκκλιση από το άρθρο 16 τρίτο εδάφιο του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131 /93, για την εξαγωγή, η
τιμή που θα πληρωθεί είναι εκείνη που αναφέρεται στην
προσφορά,

— μισή ποσοστιαία μονάδα για τις προσμείξεις που
αναφέρονται στο σημείο B. 5 του παραρτήματος του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 689/92 χωρίς ωστόσο να
τροποποιηθούν τα ποσοστά που είναι αποδεκτά για
τους βλαβερούς σπόρους και την αίρα,

— με την επιφύλαξη της δυνατότητας του προκαθορισμού
της γεωργικής ισοτιμίας, οι προσφορές μετατρέπονται με
τη γεωργική ισοτιμία που ισχύει τη στιγμή της πληρω
μής των σιτηρών όσον αφορά την παρτίδα.

έχει ·

ΆρSρο 6

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 17 παράγρα
φος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131 /93, η εγγύηση που
αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση
του εν λόγω κανονισμού αποδεσμεύεται μόνον εφόσον
προσκομιστεί απόδειξη ότι η διεκπεραίωση των τελωνεια
κών διατυπώσεων για την εξαγωγή πραγματοποιήθηκε από
την 1η Ιουλίου 1995.
ΆρSρο 7

1 . O οργανισμός παρέμβασης, o προβαίνων στην αποθε
ματοποίηση και, εφόσον το επιθυμεί, o υπερθεματιστής
προβαίνουν, κατόπιν κοινής συμφωνίας, είτε πριν από την
έξοδο είτε κατά την έξοδο από την αποθήκη με επιλογή του
υπερθεματιστή, σε δειγματοληψία επανελέγχου με συχνό
τητα τουλάχιστον μία δειγματοληψία ανά 500 τόνους και
στην ανάλυση των δειγμάτων αυτών. O οργανισμός παρέμ
βασης δύναται να εκπροσωπείται από πληρεξούσιο υπό τον
όρο ότι αυτός δεν είναι o προβαίνων στην αποθεματο
ποίηση.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων ανακοινώνονται στην
Επιτροπή εντός τριών ημερών.
H δειγματοληψία επανελέγχου και η ανάλυση των δειγμά
των πραγματοποιούνται εντός της προθεσμίας επτά εργασί
μων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του
υπερθεματιστή ή εντός τριών εργασίμων ημερών εάν η διεγ
ματοληψία διενεργείται κατά την έξοδο από την αποθήκη.
Εάν από το τελικό αποτέλεσμα των πραγματοποιηθεισών
αναλύσεων επί των δειγμάτων των προκύπτει ποιότητα :

α) ανώτερη από εκείνη που αναφέρεται στην προκήρυξη
του διαγωνισμού, o υπερθεματιστής θα πρέπει να αποδε
χθεί την παρτίδα ως έχει ·
β) ανώτερη από τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που απαι
τούνται στην παρέμβαση αλλά κατώτερη από την ποιό
τητα που περιγράφεται στην προκήρυξη του διαγωνι

o υπερθεματιστής πρέπει να αποδεχθεί την παρτίδα ως
γ) ανώτερη από τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που απαΐ'
τούνται στην παρέμβαση αλλά κατώτερη από την ποιό
τητα που περιγράφεται στην προκήρυξη του διαγωνι
σμού και όταν διαπιστώνεται διαφορά πέραν της
αποκλίσεως που αναφέρεται στο στοιχείο β) o υπερθεμα
τιστής μπορεί :
— είτε να αποδεχθεί την παρτίδα ως έχει,

— είτε να αρνηθεί να αναλάβει την εν λόγω παρτίδα.
Εντούτοις, αποδεσμεύεται από όλες τις υποχρεώσεις
για την εν λόγω παρτίδα, συμπεριλαμβανομένων των
εγγυήσεων, μόνον αφού ενημερώσει αμέσως την
Επιτροπή και τον οργανισμό παρέμβασης, σύμφωνα
με το παράρτημα II ωστόσο, εάν ζητήσει από τον

οργανισμό παρέμβασης να του προμηθεύσει άλλη
παρτίδα σίκαλης παρέμβασης της προβλεπόμενης
ποιότητας και χωρίς συμπληρωματικές δαπάνες, δεν
αποδεσμεύεται η εγγύηση. H αντικατάσταση της
παρτίδας πρέπει να επέλθει εντός τριών ημερών το
πολύ μετά την αίτηση του υπερθεματιστή. O υπερθε
ματιστής ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή σχετικώς
σύμφωνα με το παράρτημα II ·

δ) κατώτερη από τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά
στην παρέμβαση, o υπερθεματιστής δεν μπορεί να παρα
λάβει την εν λόγω παρτίδα. Εντούτοις, αποδεσμεύεται
από όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την εν λόγω
παρτίδα συμπεριλαμβανομένων των εν λόγω εγγυήσεων,
μόνο εφόσον ενημερώσει αμέσως την Επιτροπή και τον
οργανισμό παρέμβασης σύμφωνα με το παράρτημα II.
Ωστόσο, μπορεί να ζητήσει από τον οργανισμό παρέμ
βασης να του προμηθεύσει άλλη παρτίδα σίκαλης
παρέμβασης της προβλεπόμενης ποιότητας και χωρίς
συμπληρωματικές δαπάνες· στην περίπτωση αυτή η
εγγύηση δεν αποδεσμεύεται. H αντικατάσταση της
παρτίδας θα πρέπει να επέλθει εντός τριών ημερών το
πολύ μετά την αίτηση του υπερθεματιστή. O υπερθεματι
στής ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή σχετικά σύμφωνα
με το παράρτημα II.
(') EE αριθ. L 74 της 20. 3. 1992, σ. 18.

Αριθ. L 118/32
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2. Εντούτοις εάν η σίκαλη εξαχθεί πριν από τα αποτελέ
σματα των αναλύσεων, όλοι οι κίνδυνοι αποθεματοποίησης
βαρύνουν τον υπερθεματιστή από τη στιγμή της παραλαβής
της παρτίδας με την επιφύλαξη των δυνατοτήτων προσφυ
γής που έχει στη διάθεσή του o υπερθεματιστής έναντι του
προβαίνοντος στην αποθεματοποίηση.
3. Εάν εντός ενός μηνός το πολύ από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης του υπερθεματιστή για αντικατά

σταση και μετά από αλλεπάλληλες αντικαταστάσεις, o
υπερθεματιστής δεν έχει λάβει παρτίδα αντικαταστάσεως
της προβλεπόμενης ποιότητας, αποδεσμεύεται από όλες τις
υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων,
αφού ενημερώσει αμέσως την Επιτροπή και τον οργανισμό
παρέμβασης σύμφωνα με το παράρτημα II.
4. Οι σχετικές δαπάνες για τις δειγματοληψίες και τις
αναλύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εκτός από
εκείνες κατά τις οποίες από το τελικό αποτέλεσμα των
αναλύσεων προκύπτει ποιότητα κατώτερη από τα ελάχιστα
χαρακτηριστικά που απαιτούνται στην παρέμβαση αναλαμ
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βάνονται από το ΕΓΤΓΙΕ εντός ορίου μιας αναλύσεως ανά
500 τόνους εκτός από τις δαπάνες μεταφοράς από ένα σιλό
στο άλλο. Οι δαπάνες των συμπληρωματικών αναλύσεων
που ενδεχομένως ζητούνται από τον υπερθεματιστή επιβα
ρύνουν τον ίδιο.
ΆρSρο 8

O αυστριακός οργανισμός παρέμβασης κοινοποιεί στην
Επιτροπή, το αργότερο δύο ώρες μετά τη λήξη της προθε
σμίας για την υποβολή των προσφορών, τις παραληφθείσες
προσφορές οι οποίες πρέπει να διαβιβάζονται σύμφωνα με
το πρόγραμμα που αναφέρεται στο παράρτημα III, και
στους αριθμούς κλήσεως που αναφέρονται στο παράρτημα
IV.

ΑρSρο 9

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, 24 Μαΐου 1995.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

(σε τόνους)

Τόπος αποθηκεύσεως

Ποσότητα

Niederôsterreich

8 966

Oberôsterreich

21 213

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ανακοίνωση απόρριψης παρτίδων στο πλαίσιο διαρκούς διαγωνισμού για την εξαγωγή 30 000 τόνων σίκα
λης που βρίσκονται στην κατοχή του αυστριακού οργανισμού παρέμβασης
ΓApθpo 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1179/95]
— 'Ονομα του υποβάλλοντος την προσφορά στον οποίο κατακυρώθηκε o διαγωνισμός :
— Ημερομηνία του διαγωνισμού :

— Ημερομηνία απόρριψης της παρτίδας εκ μέρους εκείνου στον οποίο κατακυρώθηκε o διαγωνισμός:
Αριθμός
παρτίδας

Ποσότητα
σε τόνους

Διεύθυνση

Αιτιολόγηση αρνήσεως αναλήψεως

του σιλό

— Ελάχιστο ειδικό βάρος (kg/hl)
— % Sραυσμένοι σπόροι

— % διάφορες ξένες προσμείξεις (Schwarzbesatz)
— % στοιχεία βασικών σιτηρών που δεν είναι αμέμπτου
ποιότητας
— Άλλα

Αριθ. L 118/33

Αριθ. L 118/34
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Διαρκής διαγωνισμός για την εξαγωγή 30 000 τόνων σίκαλης που βρίσκονται στην κατοχή τον αυστριακού
οργανισμού παρέμβασης
[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1179/95]
1

Απαρίθμηση
των

προσφερόντων

2

Αριθμός
παρτίδας

3

Ποσότητα
σε τόνους

4

5

Τιμή
προσφοράς

Προσαυξήσεις
(+)
και μειώσεις

σε Ecu/τόνο

(-)

C)

σε Ecu/τόνο

6

Εμπορικές
δαπάνες
σε Ecu/τόνο

7

Προορισμός

(π.υ)
1

2

3

κ.λπ.

C) H τιμή αυτή περιλαμβάνει τις προσαυξήσεις ή τις μειώσεις σχετικά με την παρτίδα την οποία αφορά η υποβολή της
προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Οι αριθμοί κλήσεως που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στις Βρυξέλλες είναι :
DG VI/C/ 1

— Τέλεξ:
— Τέλεφαξ:

22037 ΑGRΕC B
22070 ΑGRΕC B (ελληνικοί χαρακτήρες).
29649 56
295 25 15.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1180/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Μαΐου 1995
για την έναρξη διαρκούς διαγωνισμού για την εξαγωγή 50 000 τόνων κριθής που κατέχει o
αυστριακός οργανισμός παρέμβασης
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

σμου της γεωργικής ισοτιμίας συμφωνά με τα άρθρα 13 έως
17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1068/93 ·

Έχοντας υπόψη :
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Σιτηρών,

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 από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3290/94 (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

και ιδίως το άρθρο 5,

Εκτιμώντας:

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2131 /93 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
120/94 (4), καθορίζει τις διαδικασίες και τους όρους
πώλησης των σιτηρών που κατέχουν οι οργανισμοί παρέμ
βασης ·

ότι, στην παρούσα κατάσταση της αγοράς πρέπει να ανοίξει
διαρκής διαγωνισμός για την εξαγωγή, στην αρχή της περιό
δου εμπορίας σιτηρών 1995/96, 50 000 τόνων κριθής που
κατέχει o αυστριακός οργανισμός παρέμβασης·
ότι o διαγωνισμός που προβλέπεται για την εξαγωγή των
αποθεμάτων παρέμβασης παρουσιάζει ειδικό χαρακτήρα,
εφόσον θα ανοίξει κατά το τέλος της περιόδου εμπορίας
από το Μάιο 1995, και αφορά παραδόσεις οι οποίες θα είναι
δυνατόν να πραγματοποιηθούν από 1ης Ιουλίου 1995 ·
ότι, για το λόγο αυτό, πρέπει να γίνει παρέκκλιση από το
άρθρο 16 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2131 /93 που προβλέπει μέγιστη προθεσμία ενός μηνός από
την αποδοχή της προσφοράς μέχρι την πληρωμή και να
γίνει επίσης παρέκκλιση από το άρθρο 16 τρίτο εδάφιο του
ιδίου κανονισμού, η εφαρμογή του οποίου θα οδηγούσε σε
αύξηση της αποδεχθείσας τιμής μέσω μηνιαίων προσαυξή
σεων για την παραλαβή ήδη των σιτηρών από την αποθήκη
παρέμβασης τον Ιούλιο, εφόσον η εξαγωγή δεν είχε προβλε
φθεί να πραγματοποιηθεί νωρίτερα ·
ότι, ως γενεσιουργό αίτιο για τη μετατροπή των προσφορών
που υποβάλλονται στην παρέμβαση καθορίζεται η ημερομη
νία πληρωμής των σιτηρών που προβλέπεται από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1068/93 της Επιτροπής (5), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1053/95
της Επιτροπής (6) · ότι πρέπει να εφαρμοστεί o κανόνας
αυτός στις πωλήσεις που προβλέπονται από τον παρόντα
κανονισμό με την επιφύλαξη της δυνατότητας προκαθορι
(') EE
(2) ΕΕ
(3) ΕΕ
(4) EE
(5) ΕΕ
(<) EE

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

181 της 1 . 7. 1992, σ. 21 .
349 της 31 . 12. 1994, σ. 105.
191 της 31 . 7. 1993, σ. 76.
21 της 26. 1 . 1994, σ. I.
108 της 1 . 5. 1993, σ. 106.
107 της 12. 5. 1995, σ. 4.

ΆρSρο 1

O αυστριακός οργανισμός παρέμβασης προκηρύσσει, υπό
τους όρους που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2131/93, διαρκή διαγωνισμό για την εξαγωγή 50 000 τόνων
κριθής που έχει στην κατοχή του.
ΆρSρο 2

1 . O διαγωνισμός αφορά μέγιστη ποσότητα 50 000 τόνων
κριθής για εξαγωγή προς όλες τις τρίτες χώρες. H διεκπεραί
ωση των τελωνειακών διατυπώσεων για την εξαγωγή δεν
μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν από την 1η Ιουλίου 1995.
2. Στο παράρτημα I αναφέρονται οι περιοχές στις οποίες
είναι αποθηκευμένοι οι 50 000 τόνοι κριθής.
ΆρSρο 3

1. Τα πιστοποιητικά εξαγωγής έχουν ισχύ από την ημερο
μηνία έκδοσής τους κατά την έννοια του άρθρου 9 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131 /93 ως το τέλος του τέταρτου
μήνα από την ημερομηνία αυτή.
2.

Οι προσφορές που υποβάλλονται στο πλαίσιο του

παρόντος διαγωνισμού γίνονται αποδεκτές μόνον εφόσον
συνοδεύονται από έγγραφη δέσμευση για την πραγματο
ποίηση της εξαγωγής μόνον από την 1η Ιουλίου 1995. Δεν
μπορούν να συνοδεύονται από αιτήσεις για την έκδοση
πιστοποιητικών εξαγωγής που υποβάλλονται σύμφωνα με
το άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 της
Επιτροπής (7).
ΆρSρο 4

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131 /93, ως ημερομηνία λήξεως
υποβολής προσφορών για τον πρώτο μερικό διαγωνισμό
ορίζεται η 1η Ιουνίου 1995, ώρα 9.00 (ώρα Βρυξελλών).

2. H προθεσμία υποβολής προσφορών για τον επόμενο
μερικό διαγωνισμό λήγει κάθε Πέμπτη, ώρα 9.00 (ώρα
Βρυξελλών).
(7) EE αριθ. L 331 της 2. 12. 1988, σ. 1 .

Αριθ. L 118/36
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3. H προθεσμία για τον τελευταίο μερικό διαγωνισμό
λήγει στις 30 Μαΐου 1996, ώρα 9.00 (ώρα Βρυξελλών).
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σμού, παραμένοντας εντός των ορίων μιας αποκλίσεως
που μπορεί να φθάσει έως :

4. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στον αυστριακό
οργανισμό παρέμβασης.

— 2 χιλιόγραμμα ανά εκατόλιτρο για το ειδικό βάρος
χωρίς ωστόσο να είναι κατώτερο από 60 χιλιό
γραμμα ανά εκατόλιτρο,

ΆρSρο 5

— μια ποσοστιαία μονάδα για την περιεκτικότητα σε

Για τις μεταφορές που υποβάλλονται πριν από την 1η
Ιουλίου 1995, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις:
— κατά παρέκκλιση από το άρθρο 16 πρώτο εδάφιο του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93, η πληρωμή πρέπει να
γίνει το αργότερο στις 31 Ιουλίου 1995,

υγρασία,

— μισή ποσοστιαία μονάδα για τις προσμείξεις που
αναφέρονται στα σημεία B.2 και B.4 αντιστοίχως του
παραρτήματος του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 689/92
της Επιτροπής (') και

— κατά παρέκκλιση από το άρθρο 16 τρίτο εδάφιο του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93, για την εξαγωγή, η
τιμή που θα πληρωθεί είναι εκείνη που αναφέρεται στην
προσφορά,

— μισή ποσοστιαία μονάδα για τις προσμείξεις που
αναφέρονται στο σημείο B.5 του παραρτήματος του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 689/92 χωρίς ωστόσο να
τροποποιηθούν τα ποσοστά που είναι αποδεκτά για
τους βλαβερούς σπόρους και την αίρα,

— με την επιφύλαξη της δυνατότητας του προκαθορισμού
της γεωργικής ισοτιμίας, οι προσφορές μετατρέπονται με
τη γεωργική ισοτιμία που ισχύει τη στιγμή της πληρω
μής των σιτηρών όσον αφορά την παρτίδα.

o υπερθεματιστής πρέπει να αποδεχθεί την παρτίδα ως
έχει·

ΆρSρο 6

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 17 παράγρα
φος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131 /93, η εγγύηση που
αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση
του εν λόγω κανονισμού αποδεσμεύεται μόνον εφόσον
προσκομιστεί απόδειξη ότι η διεκπεραίωση των τελωνεια
κών διατυπώσεων για την εξαγωγή πραγματοποιήθηκε από
την 1η Ιουλίου 1995.
ΆρSρο 7

1 . O οργανισμός παρέμβασης, o προβαίνων στην αποθε
ματοποίηση και, εφόσον το επιθυμεί, o υπερθεματιστής
προβαίνουν, κατόπιν κοινής συμφωνίας, είτε πριν από την
έξοδο είτε κατά την έξοδο από την αποθήκη με επιλογή του
υπερθεματιστή, σε δειγματοληψία επανελέγχου με συχνό
τητα τουλάχιστον μία δειγματοληψία ανά 500 τόνους και
στην ανάλυση των δειγμάτων αυτών. O οργανισμός παρέμ
βασης δύναται να εκπροσωπείται από πληρεξούσιο υπό τον
όρο ότι αυτός δεν είναι o προβαίνων στην αποθεματο
ποίηση.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων ανακοινώνονται στην
Επιτροπή εντός τριών ημερών.
H δειγματοληψία επανελέγχου και η ανάλυση των δειγμά
των πραγματοποιούνται εντός της προθεσμίας επτά εργασί
μων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του
υπερθεματιστή ή εντός τριών εργασίμων ημερών εάν η διεγ
ματοληψία διενεργείται κατά την έξοδο από την αποθήκη.
Εάν από το τελικό αποτέλεσμα των πραγματοποιηθεισών
αναλύσεων επί των δειγμάτων των προκύπτει ποιότητα :

α) ανώτερη από εκείνη που αναφέρεται στην προκήρυξη
του διαγωνισμού, o υπερθεματιστής θα πρέπει να αποδε
χθεί την παρτίδα ως έχει ·

β) ανώτερη από τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που απαι
τούνται στην παρέμβαση αλλά κατώτερη από την ποιό
τητα που περιγράφεται στην προκήρυξη του διαγώνι

γ) ανώτερη από τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που απαι
τούνται στην παρέμβαση αλλά κατώτερη από την ποιό
τητα που περιγράφεται στην προκήρυξη του διαγωνι
σμού και όταν διαπιστώνεται διαφορά πέραν της
αποκλίσεως που αναφέρεται στο στοιχείο β) o υπερθεμα
τιστής μπορεί :
— είτε να αποδεχθεί την παρτίδα ως έχει,

— είτε να αρνηθεί να αναλάβει την εν λόγω παρτίδα.
Εντούτοις, αποδεσμεύεται από όλες τις υποχρεώσεις
για την εν λόγω παρτίδα, συμπεριλαμβανομένων των
εγγυήσεων, μόνον αφού ενημερώσει αμέσως την
Επιτροπή και τον οργανισμό παρέμβασης, σύμφωνα
με το παράρτημα II ωστόσο, εάν ζητήσει από τον
οργανισμό παρέμβασης να του προμηθεύσει άλλη
παρτίδα κριθής παρέμβασης της προβλεπόμενης ποιό
τητας και χωρίς συμπληρωματικές δαπάνες, δεν
αποδεσμεύεται η εγγύηση. H αντικατάσταση της
παρτίδας πρέπει να επέλθει εντός τριών ημερών το
πολύ μετά την αίτηση του υπερθεματιστή. O υπερθε
ματιστής ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή σχετικώς
σύμφωνα με το παράρτημα II ·

δ) κατώτερη από τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά
στην παρέμβαση, o υπερθεματιστής δεν μπορεί να παρα
λάβει την εν λόγω παρτίδα. Εντούτοις, αποδεσμεύεται
από όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την εν λόγω
παρτίδα συμπεριλαμβανομένων των εν λόγω εγγυήσεων,
μόνο εφόσον ενημερώσει αμέσως την Επιτροπή και τον
οργανισμό παρέμβασης σύμφωνα με το παράρτημα II.
Ωστόσο, μπορεί να ζητήσει από τον οργανισμό παρέμ
βασης, να του προμηθεύσει άλλη παρτίδα κριθής παρέμ
βασης της προβλεπόμενης ποιότητας και χωρίς συμπλη
ρωματικές δαπάνες ■ στην περίπτωση αυτή η εγγύηση
δεν αποδεσμεύεται. H αντικατάσταση της παρτίδας θα
πρέπει να επέλθει εντός τριών ημερών το πολύ μετά την
αίτηση του υπερθεματιστή. O υπερθεματιστής ενημε
ρώνει αμέσως την Επιτροπή σχετικά σύμφωνα με το
παράρτημα II.
ο ΕΕ αριθ. L 74 της 20. 3. 1992, σ. 18.
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2. Εντούτοις εάν η κριθή εξαχθεί πριν από τα αποτελέ
σματα των αναλύσεων, όλοι οι κίνδυνοι αποθεματοποίησης
βαρύνουν τον υπερθεματιστή από τη στιγμή της παραλαβής
της παρτίδας, με την επιφύλαξη των δυνατοτήτων προσφυ
γής που έχει στη διάθεσή του o υπερθεματιστής έναντι του
προβαίνοντος στην αποθεματοποίηση.
3. Εάν εντός ενός μηνός το πολύ από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης του υπερθεματιστή για αντικατά
σταση και μετά από αλλεπάλληλες αντικαταστάσεις, o
υπερθεματιστής δεν έχει λάβει παρτίδα αντικαταστάσεως
της προβλεπόμενης ποιότητας, αποδεσμεύεται από όλες τις
υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων,
αφού ενημερώσει αμέσως την Επιτροπή και τον οργανισμό
παρέμβασης σύμφωνα με το παράρτημα II.
4. Οι σχετικές δαπάνες για τις δειγματοληψίες και τις
αναλύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εκτός από
εκείνες κατά τις οποίες από το τελικό αποτέλεσμα των
αναλύσεων προκύπτει ποιότητα κατώτερη από τα ελάχιστα
χαρακτηριστικά που απαιτούνται στην παρέμβαση αναλαμ
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βάνονται από το ΕΓΤΓΙΕ εντός ορίου μιας αναλύσεως ανά
500 τόνους εκτός από τις δαπάνες μεταφοράς από ένα σιλό
στο άλλο. Οι δαπάνες των συμπληρωματικών αναλύσεων
που ενδεχομένως ζητούνται από τον υπερθεματιστή επιβα
ρύνουν τον ίδιο.
ΆρSρο 8

O αυστριακός οργανισμός παρέμβασης κοινοποιεί στην
Επιτροπή, το αργότερο δύο ώρες μετά τη λήξη της προθε
σμίας για την υποβολή των προσφορών, τις παραληφθείσες
προσφορές, οι οποίες πρέπει να διαβιβάζονται σύμφωνα με
το πρόγραμμα που αναφέρεται στο παράρτημα III, και
στους αριθμούς κλήσεως που αναφέρονται στο παράρτημα
IV.

ΆρSρο 9

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, 24 Μαΐου 1995.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

(σε τόνους)
Τόπος αποθηκεύσεως

Ποσότητα

Burgenland

15563

Niederösterreich

19 390

Wien

15 846

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ανακοίνωση απόρριψης παρτίδων στο πλαίσιο διαρκούς διαγωνισμού για την εξαγωγή 50 000 τόνων

κριθής που βρίσκονται στην κατοχή του αυστριακού οργανισμού παρέμβασης
ΓΑρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1180/95]

— 'Ονομα του υποβάλλοντος την προσφορά στον οποίο κατακυρώθηκε o διαγωνισμός:
— Ημερομηνία του διαγωνισμού :

— Ημερομηνία απόρριψης της παρτίδας εκ μέρους εκείνου στον οποίο κατακυρώθηκε o διαγωνισμός:
Αριθμός
παρτίδας

Ποσότητα
σε τόνους

Διεύθυνση

Αιτιολόγηση αρνήσεως αναλήψεως

του σιλό

— Ελάχιστο ειδικό βάρος (kg/hl)
— % θραυσμένοι σπόροι

— % διάφορες ξένες προσμείξεις (Schwarzbesatz)
— % στοιχεία βασικών σιτηρών που δεν είναι αμέμπτου
ποιότητας
— Άλλα

25 . 5 . 95
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Διαρκής διαγωνισμός για την εξαγωγή 50 000 τόνων κριθής που βρίσκονται στην κατοχή του αυστριακού
οργανισμού παρέμβασης
[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1180/95]
1

2

3

Αριθμός
παρτίδας

Ποσότητα
σε τόνους

5

4

6

7

Προσαυξήσεις
Απαρίθμηση
των

προσφερόντων

Τιμή
προσφοράς

(+)

σε Ecu/τόνο

και μειώσεις
(-)

C)

σε Ecu/τόνο

Εμπορικές
δαπάνες
σε Ecu/τόνο

Προορισμός

(π.υ)

1

2

3

κ.λπ.

C) H τιμή αυτή περιλαμβάνει τις προσαυξήσεις ή τις μειώσεις σχετικά με την παρτίδα την οποία αφορά η υποβολή της
προσφοράς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Οι αριθμοί κλήσεως που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στις Βρυξέλλες είναι :
DG VI/C/ 1

— Τέλεξ:
— Τέλεφαξ:

22037 ΑGRΕC B
22070 ΑGRΕC B (ελληνικοί χαρακτήρες).
296 49 56
295 25 15 .
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1181/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Μαΐου 1995
σχετικά με την πώληση, βάσει της διαδικασίας που καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2539/84, βοείου κρέατος που βρίσκεται στην κατοχή ορισμένων οργανισμών παρέμβασης και
προορίζεται για μεταποίηση στην Κοινότητα και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 561/95
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συμβουλίου της 27ης
Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα
του βοείου κρέατος ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 424/95 (2), και ιδίως το άρθρο 7

ότι θα πρέπει να καταργηθεί o κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
561/95 της Επιτροπής (') ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Βοείου Κρέατος
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

παράγραφος 3,
Εκτιμώντας :
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2539/84 της Επιτροπής της

5ης Σεπτεμβρίου 1984 που καθορίζει τις ειδικές λεπτομέρειες
εφαρμογής όσον αφορά ορισμένες πωλήσεις κατεψυγμένου
βοείου κρέατος που κατέχεται από οργανισμούς παρέμ
βασης (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1759/93 (4), προβλέπει τη δυνατότητα
εφαρμογής της διαδικασίας πωλήσεως σε δύο διαδοχικές
φάσεις όταν πωλείται βόειο κρέας από αποθέματα στην
παρέμβαση ·

ΆρSρο 1

1 . Πραγματοποιείται πώληση, με σκοπό τη μεταποίηση
μέσα στην Κοινότητα, των ακόλουθων ποσοτήτων βοείου
κρέατος :
α) οπίσθια τέταρτα με κόκαλα :

— περίπου 2 τόνοι βοείου κρέατος με κόκαλα που
βρίσκονται στην κατοχή του δανικού οργανισμού
παρέμβασης ·

β) κρέας χωρίς κόκαλα :

— περίπου 5 705 τόνοι βοείου κρέατος χωρίς κόκαλα που
βρίσκονται στην κατοχή του οργανισμού παρέμβασης

ότι ορισμένοι οργανισμοί παρέμβασης διαθέτουν σημαντικό
απόθεμα κρεάτων παρέμβασης · ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις
υψηλές δαπάνες αποθηκεύσεως θα πρέπει να αποφευχθεί
παράταση της αποθηκεύσεως· ότι με την παρούσα κατά
σταση της αγοράς είναι δυνατόν να διετεθεί ένα μέρος των
κρεάτων αυτών για μεταποίηση στην Κοινότητα ·
ότι, για να εξασφαλισθεί τακτική και ομοιόμορφη διαδι
κασία διαγωνισμού, πρέπει να ληφθούν μέτρα επιπλέον
εκείνων που καθορίστηκαν στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2173/79 της Επιτροπής (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1759/93 *

ότι όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2539/84, απαιτείται η σύσταση εγγυήσεως *

ότι είναι σκόπιμο να πραγματοποιηθεί η πώληση αυτή
βάσει των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΟΚ) αριθ. 2539/84,
(ΕΟΚ) αριθ. 3002/92 (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1938/93 (7) και (ΕΟΚ) αριθ.
2182/77 (S), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1759/93, προβλέποντας συγχρόνως ορισμέ
νες παρεκκλιτικές διατάξεις οι οποίες είναι αναγκαίες
κυρίως λόγω του προορισμού των εν λόγω προϊόντων ·

του Ηνωμένου Βασιλείου,

— περίπου 3 τόνοι βοείου κρέατος χωρίς κόκαλα που
βρίσκονται στην κατοχή του δανικού οργανισμού
παρέμβασης
— περίπου 5 406 τόνοι βοείου κρέατος χωρίς κόκαλα που
βρίσκονται στην κατοχή του ιρλανδικού οργανισμού
παρέμβασης

2. Οι οργανισμοί παρέμβασης που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 πωλούν κατά προτεραιότητα τα κρέατα των
οποίων η διάρκεια αποθεματοποίησης είναι μεγαλύτερη.
3. Οι πωλήσεις γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2539/84, (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92 και
(ΕΟΚ) αριθ. 2182/77 και τις διατάξεις του παρόντος κανονι
σμού.

4. Οι ποιότητες και οι ελάχιστες τιμές που αναφέρονται
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2539/84 καθορίζονται στο παράρτημα I.

5. Λαμβάνονται υπόψη οι προσφορές οι οποίες φθάνουν
στους σχετικούς οργανισμούς παρέμβασης στο αργότερο
στις 7 Ιουνίου 1995, ώρα 12.00.

(') EE
(2) ΕΕ
(3) EE
(4) ΕΕ
(5) ΕΕ
(6) ΕΕ
(7) EE
C)EE

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L
L
L

148 της 28. 6. 1968, σ. 24.
45 της 1 . 3. 1995, σ. 2.
238 της 6. 9. 1984, σ. 13.
161 της 2. 7. 1993, σ. 59.
251 της 5. 10. 1979, σ. 12.
301 της 17. 10. 1992, σ. 17.
176 της 20. 7. 1993, σ. 12.
251 της 1 . 10. 1977, σ. 60.

6.

Πληροφορίες σχετικά με τις ποσότητες και τους τόπους

που βρίσκονται αποθηκευμένα τα προϊόντα είναι δυνατόν
να λαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους και τις διευθύν
σεις που αναφέρονται στο παράρτημα II.
(9) EE αριθ. L 57 της 15. 3. 1995, σ. 55.
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7. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79 η προσφορά πρέπει να
υποβάλλεται στο σχετικό οργανισμό παρέμβασης εντός
κλειστού φακέλου, στον οποίο πρέπει να αναγράφεται η
αναφορά στο σχετικό κανονισμό. O οργανισμός παρέμβα
σης δεν πρέπει να ανοίγει τον κλειστό φάκελο πριν από τη
λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών που αναφέ
ρεται στην παράγραφο 5 .

ΑρSρο 2
1 . Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77, η προσφορά ή ενδε
χομένως η αίτηση αγοράς :

α) ισχύει μόνον εφόσον υποβάλλεται από νομικό ή φυσικό
πρόσωπο το οποίο από δώδεκα τουλάχιστον μηνών
εξασκεί δραστηριότητα σε βιομηχανία μεταποιήσεως με
σκοπό την παρασκευή προϊόντων που περιέχουν βόειο
κρέας και το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο δημόσιο
βιβλίο ενός κράτους μέλους·
β) πρέπει να συνοδεύεται :

— από έγγραφη ανάληψη υποχρεώσεως του αιτούντος
που αναφέρει ότι θα μεταποιήσει τα κρέατα στα
ειδικά προϊόντα του άρθρου 1 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77, εντός της προθε
σμίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1
του ιδίου κανονισμού,
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3. Οι αγοραστές και οι εντελοδόχοι που αναφέρονται
στις προηγούμενες παραγράφους τηρούν και ενημερώνουν
λογιστικά βιβλία στα οποία καθιστούν εμφανή τον προορι
σμό και τη χρήση των προϊόντων, ιδίως ενόψει εξακριβώ
σεως της αντιστοιχίας των αγορασθεισών ποσοτήτων και
των μεταποιηθεισών.
ΑρSρο 3
1 . Το ποσό της εγγύησης που προβλέπεται στο άρθρο 5
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2539/84, καθο
ρίζεται σε 12 Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα.

2. Το ποσό της εγγύησης που προβλέπεται στο άρθρο 5
παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2539/84, καθορίζεται σε :
— 150 Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα για τα οπίσθια τέταρτα με
κόκαλα,

— 170 Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα για τα κρέατα χωρίς
κόκαλα.

Εντούτοις, η εγγύηση για το φιλέτο ανέρχεται σε 3 000 Ecu
ανά τόνο.

ΑρSρο 4

Κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού, 100 χιλιό
γραμμα οπισθίων τετάρτων με κόκαλα αντιστοιχούν σε 64
χιλιόγραμμα κρέατος χωρίς κόκαλα, μετά από αφαίρεση
του φιλέτου και του παραφιλέτου.

— από την ακριβή ένδειξη της ή των εγκαταστάσεων
που θα μεταποιηθούν τα κρέατα που αγοράστηκαν.

2. Οι αιτούντες που αναφέρονται στην παράγραφο 1
δύνανται να αναθέτουν σε εντολοδόχο να παραλάβει τα
προϊόντα που αγοράζουν. Στην περίπτωση αυτή o εντολοδό
χος υποβάλλει τις προσφορές ή ενδεχομένως τις αιτήσεις
αγοράς των αιτούντων που αντιπροσωπεύει.

ΑρSρο 5

O κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/95 καταργείται.
ΑρSρο 6

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 7 Ιουνίου 1995.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 1995.

Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής
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ΒΙLΑGΑ I

Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κράτος μέλος

Προϊόντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lid-Staat

Produkten

Estado-membro

Produtos

Jásenvaltio

Tuotteet

Medlemsstat

Produkter

Cantidad aproximada
(toneladas)
Tilnærmet mængde
(tons)
Ungefähre Mengen
(Tonnen)
Κατά προσέγγιση
ποσότητα (τόνοι)
Approximate quantity
(tonnes)
Quantite approximative
(tonnes)
Quantità approssimativa
(tonnellate)
Hoeveelheid bij
benadering (ton)
Quantidade aproximada
(toneladas)
Arvioitu määrä

(tonneina)
Ungefärlig kvantitet
(ton)

Precio mínimo expresado en ecus por tonelada (')
Mindstepriser i ECU/ton (')
Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne (')

Ελάχιστες τιμές πώλησης εκφραζόμενες σε Εcu ανά τόνο (')
Minimum prices expressed in écus per tonne (')
Prix minimaux exprimes en écus par tonne f)
Prezzi mimmi espressi in ecu per tonnellata (*)
Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton (')

Preço mínimo expresso em écus por tonelada (')
Vähimmäishinnat ecuina tonnia kohden ilmaistuna (')
Minimipriser i ecu per ton f)

Cuartos traseros con hueso — Bagfjerdinger, ikke udbenet — Hinterviertel mit Knochen — Οπίσθιο τέταρτα με κόκαλα — Bone-in hindquarters
— Quartiers arriéré avec os — Quarti posteriori non disossati — Achtervoeten met been — Quartos traseiros com osso — Luullinen takaneljännes
— Bakkvartsparter med ben
Danmark

Bagfjerdinger af:
— kategori A/C, klasse R og O

1 000

b) Carne deshuesada — Udbenet kod — Fleisch ohne Knochen — Κρέας χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée
Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött

Danmark

Kategori A/C :
— Skank og muskel
— Yderlår med lårtunge
— Øvrigt kød af forfjerdinger

Ireland

1 200

2 500
2000

Category C :
— Insides

— Outsides

34

3 200

815

3 200

— Shin and Shanks

2

2 200

— Briskets

4

1 800

— Forequarters

9

2 300

— Plate and Flank

9

1 700

148

3 200

— Intervention silverside

— Intervention shank

303

2 200

— Intervention thick flank

259

2 900

587

2 300

— Intervention forequarter
— Intervention flank

1 158

1 700

— Intervention shin

171

2 200

— Intervention brisket

410

1 800

— Intervention shoulder

905

2 300

— Intervention forerib

341

2 300

— Intervention topside

251

3400

Carni senza osso —
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Category C :
— Fillet

195

4000

— Striploin

372

2 400

— Silverside

798

3 200

— Shin and Shank

1 925

1 500

— Thick flank

1 115

2 250

— Brisket

102

1 800

— Forerib

100

1 800

— Rump

250

2 300

30

1 700

— Thin flank

134

3 400

— Intervention silverside

— Topside

94

3 200

— Intervention thick flank

70

2 250

— Intervention brisket

67

1 800

— Intervention rump
— Intervention topside

63
100

2 300
3 400

— Intervention flank

166

1 700

— Intervention forerib

53

2 300

— Intervention shank

47

1 800

— Intervention shin

24

1 800

(') Estos precios se entenderán con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2173/79.
(') Disse priser gælder i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 2173/79.
(') Diese Preise gelten gemäß Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.
O Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.
(') These prices shall apply in accordance with the provisions of Article 17 (1 ) of Regulation (EEC) No 2173/79.
(') Ces prix s'entendent conformément aux dispositions de 1 article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n0 2173/79.
(') Il prezzo si intende in conformità del disposto dell articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79.
(') Deze prijzen gelden overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 2173/79.
(') Estes preços aplicam-se conforme o disposto no n? 1 do artigo 17? do Regulamento (CEE) n? 2173/79.
(') Näitä hintoja sovelletaan asetuksen (ETY) N:o 2173/79 17 artiklan 1 kohdan määräysten mukaisesti.
(') Dessa priser gäller i enlighet med bestämmelserna i artikel 17.1 i förordning (EEG) nr 2173/79.
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IRELAND :

Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2

Tel. (01)678 90 11 , ext. 2278 and 3806
Τelex 93292 and 93607, telefax (01)6616263, (01)6785214 and (01)6620198
DΑΝΜΑRΚ :

EU-Direktoratet

Nyropsgade 26
DK-1780 København K

Tlf. 33 92 70 00, telex 15137 EFDIR DK, telefax 33 92 69 48

UNITED KINGDOM :

Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House

2 Queens Walk

Reading RG1 7QW
Berkshire

TC1. (0734)58 36 26
Telex 848 302, telefax (0734)56 6750

25 . 5 . 95

ΓΕΓΊ

25. 5 . 95

Αριθ. L 118/45

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1182/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Μαΐου 1995
σχετικά με ορισμένα μεταβατικά μέτρα που αφορούν τη θέση σε εφαρμογή της γεωργικής
συμφωνίας του Γύρου της Ουρουγουάης στον τομέα τού βοείου κρέατος
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3290/94 του Συμβουλίου της 22ας
Δεκεμβρίου 1994 σχετικά με τις προσαρμογές και τα μετα
βατικά μέτρα στον τομέα της γεωργίας που είναι αναγκαία
για την εφαρμογή των συμφωνιών που συνήφθησαν στο
πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του
Γύρου της Ουρουγουάης ('), και ιδίως το άρθρο 3,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συμβουλίου της 27ης
Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα
του βοείου κρέατος (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 424/95 (3), και ιδίως το άρθρο 15,
Εκτιμώντας :

ότι, προκειμένου να εξασφαλισθεί η διάκριση μεταξύ των
ποσοτήτων που εξήχθησαν πριν, καθώς και εκείνων που
εξήχθησαν μετά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της γεωρ
γικής συμφωνίας του Γύρου της Ουρουγουάης, το άρθρο 1
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1521 /94 της Επιτροπής (4)
προβλέπει ότι η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών που
εκδίδονται στο πλαίσιο του καθεστώτος που ισχύει σήμερα,
περιορίζεται μέχρι την προηγούμενη από την έναρξη ισχύος
της εν λόγω συμφωνίας ημέρα, για το σχετικό προϊόν · ότι η
διάταξη αυτή μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή των εξαγωγών
κατά την έναρξη ισχύος της γεωργικής συμφωνίας του
Γύρου της Ουρουγουάης· ότι, προκειμένου να αποφευχθεί
μία τέτοια διακοπή στις συναλλαγές, πρέπει να ληφθούν
μεταβατικά μέτρα που να επιτρέπουν την έκδοση πιστοποι
ητικών εξαγωγής πριν την έναρξη ισχύος της γεωργικής
συμφωνίας του Γύρου της Ουρουγουάης, τα οποία, ωστόσο,
να μπορούν να χρησιμοποιούνται, εκτός ειδικών περιπτώ
σεων, από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της·
ότι, κατά γενικό κανόνα, το Συμβούλιο έθεσε ως προϋπό
θεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε επιστροφής την
υποβολή πιστοποιητικού εξαγωγής στο οποίο προκαθορίζε
ται η επιστροφή ανάλογα με τον προορισμό · ότι, σε περί
πτωση αλλαγής του προορισμού, η επιστροφή που εφαρμό
ζεται στον πραγματικό προορισμό πρέπει να καταβάλλεται
μέχρι το ύψος του ποσού που ισχύει για τον προκαθορι
σμένο προορισμό· ότι, προκειμένου να αποφευχθεί o
συστηματικός καταχρηστικός προκαθορισμός των προορι
σμών με τους υψηλότερους συντελεστές επιστροφής, πρέπει
να θεσπισθούν ορισμένες κυρώσεις εάν, στην περίπτωση
αλλαγής του προορισμού, o συντελεστής επιστροφής του
πραγματικού προορισμού είναι κατώτερος από το συντελε
στή του προκαθορισμένου προορισμού ·
(') EE
(2) EE
(3) EE
(4) EE

αριS.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

349 της 31 . 12. 1994, σ. 105.
148 της 28. 6. 1968, σ. 24.
45 της 1 . 3. 1995, σ. 2.
162 της 30. 6. 1994, σ. 47.

ότι, προκειμένου να διασφαλισθεί η επισταμένη διαχείριση
των ποσοτήτων που πρόκειται να εξαχθούν, πρέπει η
έκδοση των πιστοποιητικών να υπόκειται σε προθεσμία
εξέτασης και να προσδιορισθούν τα στοιχεία που πρέπει να
ανακοινώνονται στην Επιτροπή καθώς και η μεθοδολογία
που πρέπει να ακολουθείται για την ανακοίνωση αυτή · ότι
πρέπει, επίσης, να γίνεται παρέκκλιση των κανόνων σχετικά
με τις ανοχές·

ότι πρέπει να αναγνωρίζονται οι ποσότητες που εξάγονται
στο πλαίσιο της διεθνούς επισιτιστικής βοήθειας κατά την
έννοια του άρθρου 10 παράγραφος 4 της γεωργικής συμφω
νίας του Γύρου της Ουρουγουάης ·
ότι οι παραδόσεις μέσα στην Κοινότητα για την προμήθεια
τροφίμων στις διεθνείς οργανώσεις και τις ένοπλες δυνάμεις
καθώς και οι εξαγωγές μικρών ποσοτήτων συνιστούν περι
πτώσεις πολύ ειδικού χαρακτήρα και μικρής οικονομικής
σημασίας · ότι, για τους λόγους αυτούς προβλέφθηκε απλο
ποιημένο σύστημα πληρωμής των επιστροφών κατά την
εξαγωγή με σκοπό, αφενός, να διευκολυνθούν οι πράξεις
εξαγωγής και, αφετέρου, να αποφευχθεί άσκοπη διοικητική
επιβάρυνση των επιχειρηματιών και των αρμοδίων διοική
σεων · ότι, συνεπώς, είναι σκόπιμο να διατηρηθεί το απλο
ποιημένο σύστημα καταβολής των επιστροφών για τις
προαναφερθείσες παραδόσεις, αποφεύγοντας την υποχρεω
τική υποβολή πιστοποιητικού εξαγωγών στο οποίο προκα
θορίζεται η επιστροφή ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Βοείου Κρέατος,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

O παρών κανονισμός θεσπίζει, για τα προϊόντα που αναφέ
ρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 καθώς επίσης και για τα προϊόντα
που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0102 10, 1602 50 31 έως
1602 50 80 και 1602 9069, τις μεταβατικές λεπτομέρειες
εφαρμογής σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών
εξαγωγής, στα οποία προκαθορίζεται η επιστροφή και τα
οποία εκδόθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος των μηχανι
σμών που θεσπίστηκαν σε εφαρμογή της γεωργικής συμφω
νίας που συνήφθη στο πλαίσιο του Γύρου της Ουρουγουάης
(η οποία καλείται στο εξής «η συμφωνία»).

Τα εν λόγω πιστοποιητικά καταλογίζονται στο πρώτο έτος
της περιόδου εφαρμογής της συμφωνίας.
ΆρSρο 2

1 . Δύνανται να υποβάλλονται αιτήσεις για πιστοποιητικά
εξαγωγής στα οποία προκαθορίζεται η επιστροφή και τα
οποία δύνανται να χρησιμοποιούνται για εξαγωγές που
πρόκειται να διενεργηθούν από την 1η Ιουλίου 1995.
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2, Οι αιτήσεις πιστοποιητικών και τα πιστοποιητικά περι
λαμβάνουν :
— στο τετραγωνίδιο 16 τον ενδεκαψήφιο κωδικό του προϊ
όντος στην ονοματολογία γεωργικών προϊόντων για τις
επιστροφές κατά την εξαγωγή,
— στο τετραγωνίδιο 7 τη χώρα προορισμού.
ΆρSρο 3

Τα πιστοποιητικά εξαγωγής, εκδίδονται την πέμπτη εργά
σιμη ημέρα από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης, εφόσον
δεν έχουν ληφθεί ιδιαίτερα μέτρα κατά τη διάρκεια του
χρονικού αυτού διαστήματος.
ΑρSρο 4
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— Titolo GATT

utilizzabile a partire dal 1° luglio 1995, salvo assoggettamento
ad uno dei regimi di cui al regolamento (CEE) n. 565/80
— GATT-certificaat

op of na 1 juli 1995 te gebruiken, behalve bij toepassing van
een van de regelingen van Verordening (EEG) nr. 565/80
— Certificado GATT

utilizável a partir de 1 de Julho de 1995, excepto em caso de
colocação sob um dos regimes do Regulamento (CEE) n?
565/80
— GATT-licens

giltigt fran och med den 1 juli 1995, utom i de fall då
produkten omfattas av något av förfarandena i förordning
(EEG) nr 565/80

1 . Κατά παρέκκλιση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1521 /94,
τα πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί πριν από την 1η
Ιουλίου 1995, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν πριν την εν
λόγω ημερομηνία.

— GATΓ-todistus

Εντούτοις, τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί πριν την 1η
Ιουλίου 1995, μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να
υπαχθούν σε ένα από τα καθεστώτα που αναφέρονται στα
άρθρα 4 και 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 565/80 του
Συμβουλίου (') · στην περίπτωση αυτή σε περίπτωση εφαρ
μογής των διατάξεων της προηγουμένης περίπτωσης, η
διασάφηση για εξαγωγή, που αναφέρεται στο άρθρο 30 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87 της Επιτροπής (2) δεν
πρέπει να κατατεθεί πριν από την 1η Ιουλίου 1995.

2. H περίοδος ισχύος των πιστοποιητικών που αναφέ
ρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 αρχίζει από την ημέρα
της πραγματικής έκδοσής τους κατά την έννοια του άρθου
21 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 της

Οι αιτήσεις για τα πιστοποιητικά και τα πιστοποιητικά
περιλαμβάνουν στο τετραγωνίδιο 22 μία από τις ακόλουθες
ενδείξεις με υπογράμμιση :
— Certificado GATT

utilizable a partir del 1 de julio de 1995, excepto en caso de

aplicación de alguno de los regímenes establecidos por el
Reglamento (CEE) n° 565/80
— GATT-licens

Kan anvendes fra den 1 . juli 1 995, medmindre produktet
undergives en af ordningerne i forordning (EØF) nr, 565/80
— GATT-Lizenz

gültig ab 1 . Juli 1995 außer bei Anwendung einer der Regel
ungen gemäß Verordnung (EWG) Nr. 565/80
— Πιστοποιητικό της GATT
το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά την 1η Ιουλίου
1995, εκτός της περιπτώσεως υπαγωγής σε ένα από τα
καθεστώτα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 565/80
— GATT licence

valid from 1 July 1995, except where the goods are placed
under one of the procedures provided for in Regulation (EEC)
No 565/80
— Certificat GATT

utilisable à partir du 1 " juillet 1995, sauf en cas de mise sous

l'un des régimes du règlement (CEE) n0 565/80
C) ΕΕ αριθ. L 62 της 7. 3. 1980, σ. 5.
(2) EE αριθ. L 351 της 14. 12. 1987, σ. 1 .

voimassa 1 päivästä heinäkuuta 1995, paitsi sovellettaessa
jotain asetuksen (ETY) N:o 565/80 järjestelyistä

Επιτροπής (3).

ΆρSρο 5

1 . H εξαγόμενη ποσότητα στο πλαίσιο της ανοχής που
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3719/88, δεν δίνει δικαίωμα καταβολής
επιστροφής. Στο τετραγωνίδιο «Ειδικοί όροι», αριθ. 22, του
πιστοποιητικού, αναγράφεται μία από τις ακόλουθες ενδεί
ξεις:

— Restitución válida por
(cantidad por la que se expida el
certificado)
— Restitution gyldig for
(den mængde, som licensen er
udstedt for)
— Erstattung anwendbar für
(Menge, für die die Lizenz
erteilt wurde)

— Επιστροφή που ισχύει για
(ποσότητα για την
οποία εκδόθηκε το πιστοποιητικό)
— Refund valid for
(quantity for which the licence is
issued)

— Restitution valable pour — . (quantité pour laquelle le certi
ficat est délivré)
— Restituzione valida per
(quantitativo per cui è rilasciato
il titolo)
— Restitutie geldig voor
(hoeveelheid waarvoor het certifi
caat wordt afgegeven)
— Restituição valida para
(quantidade em relação à qual é
emitido o certificado)
— Bidrag giltigt för
(den kvantitet som licensen är utfärdad
for)

— Tuki on voimassa

(määrä, jolle todistus myönnetään)

(3) ΕΕ αριθ. L 331 της 2. 12. 1988, σ. 1 .
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2. Εάν το πιστοποιητικό επιστραφεί στον οργανισμό
έκδοσής του κατά το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί
στα πρώτα δύο τρίτα της διάρκειας ισχύος του, η εγγύηση
που έχει καταπέσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 μειώνε

— Titolo GATT — Aiuto alimentäre

ται κατά 40%.

— GATT-todistus — Elintarvikeapu

Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου το κλάσμα ημέρας
υπολογίζεται ως μία ημέρα.
3.

'Οσον αφορά την απόδειξη χρησιμοποίησης του πιστο

ποιητικού, η προθεσμία των έξι μηνών που προβλέπεται στο
άρθρο 33 παράγραφος 3 στοιχεία α) και 6) του κανονισμού

— GATΓ-certificaat — Vœdselhulp
— Certificado GATT — Ajuda alimentar
— GATT-licens — Livsmedelsbistånd

Τα πιστοποιητικά αυτά δύνανται να φέρουν ή όχι προκαθο
ρισμό της επιστροφής. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 δεν
εφαρμόζονται σε αυτά τα πιστοποιητικά.
ΆρSρο 8

(ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 αντικαθίσταται από προθεσμία δύο
μηνών.

Όσον αφορά την απόδειξη που αναφέρεται στο άρθρο 30
παράγραφος 1 στοιχείο 6) σημεία i) και ii) του εν λόγω
κανονισμού, η προθεσμία των έξι μηνών παραμένει.
ΆρSρο 6

1 . Σε περίπτωση κατά την οποία δεν τηρείται o προορι
σμός που αναγράφεται στο τετραγωνίδιο 7 του εκδοθέντος
πιστοποιητικού :
α) εάν o συντελεστής επιστροφής που αντιστοιχεί στον
πραγματικό προορισμό είναι ίσος ή υψηλότερος του
συντελεστή επιστροφής για τον προορισμό που αναγρά
φεται στο τετραγωνίδιο 7, εφαρμόζεται o συντελεστής
επιστροφής για τον προορισμό που αναγράφεται στο
τετραγωνίδιο 7 ·
6) εάν o συντελεστής επιστροφής που αντιστοιχεί στον
πραγματικό προορισμό είναι κατώτερος από το συντελε
στή επιστροφής για τον προορισμό που αναγράφεται
στο τετραγωνίδιο 7, η επιστροφή που πρέπει να κατα
βληθεί είναι εκείνη που προκύπτει από την εφαρμογή
του συντελεστή που αντιστοιχεί προς τον πραγματικό
προορισμό, μειωμένη, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας
βίας κατά το 20 % της διαφοράς μεταξύ της επιστροφής
που προκύπτει από τον προορισμό που αναγράφεται στο
τετραγωνίδιο 7 και της επιστροφής για τον πραγματικό
προορισμό.

1.

Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν προς την Επιτροπή :

α) κάθε εβδομάδα, τη Δευτέρα και την Πέμπτη έως τις 12.00
η ώρα το αργότερο :

i) — τις αιτήσεις πιστοποιητικών που περιλαμβάνουν
προκαθορισμό της επιστροφής ή την απουσία
αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών,
— τις αιτήσεις πιστοποιητικών που αναφέρονται στο
άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88, οι
οποίες υποβλήθηκαν μέχρι την τελευταία εργά
σιμη ημέρα πριν από την ημέρα της ανακοινώ
σεως,

ii) τις ποσότητες, για τις οποίες εκδόθηκαν τα πιστοποι
ητικά κατόπιν υποβολής αιτήσεων για έκδοση πιστο
ποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 44 του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 ·

β) πριν τις 15 κάθε μήνα για τον προηγούμενο μήνα :

Οι συντελεστές επιστροφής που πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη είναι εκείνοι που εφαρμόζονται την ημέρα κατάθε
σης της αιτήσεως πιστοποιητικού.

i) τα εκδοθέντα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο
άρθρο 7,
ii) τις ποσότητες για τις οποίες εκδόθηκαν τα πιστοποιη
τικά και οι οποίες δεν χρησιμοποιήθηκαν εξ
ολοκλήρου,
iii) τις ποσότητες για κάθε ενδεκαψήφιο κωδικό προϊόν
τος και τις χορηγηθείσες επιστροφές χωρίς πιστοποι
ητικό που περιλαμβάνει προκαθορισμό της
επιστροφής για τους προορισμούς που αναφέρονται
στα άρθρα 3α, 34, 38, 42, 43, και στο άρθρο 44 παρά
γραφος 1 .

2. Όταν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1
και του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87
στην ίδια πράξη, τότε το ποσό που προκύπτει από την παρά
γραφο 1 μειώνεται κατά το ύψος της κύρωσης που αναφέρε
ται στο άρθρο 11 του εν λόγω κανονισμού.

2. H ανακοίνωση των αιτήσεων που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 στοιχείο α) σημείο i) και των ποσοτήτων που
αναφέρονται στο στοιχείο α) σημείο ii), πρέπει να προσδιο
ρίζει:

ΆρSρο 7

— την ποσότητα για κάθε ενδεκαψήφιο κωδικό της ονομα
τολογίας γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά
την εξαγωγή,

Οι αιτήσεις πιστοποιητικού και τα πιστοποιητικά που
καταρτίζονται για την πραγματοποίηση μιας επιχείρησης
επισιτιστικής βοήθειας κατά την έννοια του άρθρου 10
παράγραφος 4 της συμφωνίας περιλαμβάνουν στο τετραγω
νίδιο 20 μία από τις ακόλουθες ενδείξεις:
— Certificado GΑΤΓ — Ayuda alimentaría
— GATΓ-licens — Fødevarehjælp
— GATT-Lizenz — Nahrungsmittelhilfe
— Πιστοποιητικό της GATT — Επισιτιστική βοήθεια
— GATT licence — food aid

— Certificat GATT — Aide alimentaire

— την ποσότητα για κάθε κωδικό που πρέπει να αναλύεται
ανά προορισμό.

H ανακοίνωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο
β) σημείο i) πρέπει να προσδιορίζει τις ποσότητες που
αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση.
H ανακοίνωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο
β) σημείο ii) πρέπει να προσδιορίζει τις ποσότητες που
αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση και το συνολικό ύψος
της επιστροφής ανά κωδικό.

Αριθ. L 118/48

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

I EL Ι
Αρθρο 9

O παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των
διατάξεων του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/80 της Επιτρο
πής (').

Αρθρο 10
O παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται :

— στα πιστοποιητικά εξαγωγής που περιλαμβάνουν προκα
θορισμό της επιστροφής τα οποία έχουν ζητηθεί για

25. 5 . 95

εξαγωγές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν πριν από
την ημερομηνία εφαρμογής της συμφωνίας,
— στις παραδόσεις που προβλέπονται στα άρθρα 3α, 34, 38,
42, 43, και στο άρθρο 44 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3665/87 για τις οποίες η επιστροφή δεν έχει
προκαθορισθεί· ωστόσο, το άρθρο 8 παράγραφος 1
στοιχείο 6) σημείο ni) του παρόντος κανονισμού εφαρ
μόζεται.
Αρθρο 11

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

O παρωών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 1995.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

C) ΕΕ αριθ. L 241 της 13. 9. 1980, σ. 5.

ΠΕΓΊ
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Αριθ. L 118/49

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1183/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Μαΐου 1995

περί τροποποιήσεως του ύψους των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα
γαλακτοκομική προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται
στο παράρτημα Π της συνθήκης
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
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 προϊόντων ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
2807/94 (2), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 5,

ύψους των, για ορισμένα γεωργικά προϊόντα, εξαγόμενα
υπό μορφή εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα
II της συνθήκης (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1 149/95 (6), και ιδίως το άρθρο 4
παράγραφος 2 στοιχείο β), στα στοιχεία που διαθέτει επί
του παρόντος η Επιτροπή, οδηγεί στην τροποποίηση των
ποσοστών των ισχυουσών επιστροφών, όπως αναφέρεται
στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας :

ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1055/95 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 245/95 (4),
έχει καθορίσει το ύψος των επιστροφών που εφαρμόζονται
από την 12η Μαΐου 1995 σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊ
όντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν
υπάγονται στο παράρτημα II της συνθήκης·

ότι η εφαρμογή των κανόνων και των κριτηρίων, που
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1222/94 της
Επιτροπής της 30ής Μαΐου 1994 περί θεσπίσεως κοWών
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του συστήματος επιστρο
φών κατά την εξαγωγή και των κριτηρίων καθορισμού του

ΑρSρο 1

Το ύψος της επιστροφής που εφαρμόζεται σε ορισμένα
γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή
εμπορευμάτων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1055/95, τροποποιείται όπως αναφέ
ρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 25 Μαΐου 1995.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 24 Μαΐου 1995.
Για την Επιτροπή
Martin ΒΑΝGΕΜΑΝΝ

Μέλος της Επιτροπής

C ) ΕΕ
(J) EE
(3) ΕΕ
(4) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

148 της 28. 6. 1968, σ. 13.
298 της 19. 11 . 1994, σ. 1 .
107 της 12. 5. 1995, σ. 15.
29 της 8. 2. 1995, σ. 13.

(5) EE αριθ. L 136 της 31 . 5. 1994, σ. 5.
(6) EE αριθ. L 116 της 23. 5. 1995, σ. 1 .

Αριθ. L 118/50
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 24ης Μαΐου 1995 γιο τροποποίηση του ύψους των επιστροφών που
εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν
υπάγονται στο παράρτημα II της συνθήκης
(Ecu/m kg)
Κωδικός ΣΟ

ex 0402 10 19

Ύψος των
επιστροφών

Περιγραφή εμπορευμάτων

Γάλα σε σκόνη λαμβανόμενο δι' επεξεργασίας spray, περιεκτικότητος
κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας κατωτέρας του 1,5% και
περιεκτικότητος κατά βάρος εις ύδωρ κατωτέρας του 5% (ομάδα
-οδηγός 2):
α) Σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που υπάγονται στον
κωδικό ΣΟ 3501

—

6) Σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εμπορευμάτων

ex 0402 21 19

Γάλα

σε

σκόνη

λαμβανόμενον

δι'

επεξεργασίας

68,00

spray,

περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας 26 % και
περιεκτικότητος εις ύδωρ κατωτέρας του 5 % (ομάδα -οδηγός 3):
α) σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων τα οποία περιέχουν
βούτυρο ή κρέμα γάλακτος μειωμένης τιμής και είναι
κατασκευασμένα υπό τις συνθήκες που προβλέπονται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 570/88
β) σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εμπορευμάτων
ex 0405 00

56,66
108,64

Βούτυρο περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας 82%
(ομάδα -οδηγός 6):

α) σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων τα οποία περιέχουν
βούτυρο ή κρέμα γάλακτος μειωμένης τιμής και είναι

κατασκευασμένα υπό τις συνθήκες που προβλέπονται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 570/88

20,00

β) Σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που υπάγονται στον
κωδικό ΣΟ 210690 98, περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες
γάλακτος ίσης ή ανώτερης του 40% κατά βάρος
γ) Σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εμπορευμάτων

167,25
1 M,00

EL
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Αριθ. L 118/51

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1184/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Μαΐου 1995
για τον καθορισμό του ορίου εντός του οποίου δύνανται να είναι αποδεκτές οι αιτήσεις για
έκδοση πιστοποιητικού προκαθορισμού της επιστροφής κατά την εξαγωγή ορισμένων
προϊόντων του τομέα του κρέατος πουλερικών, οι οποίες υποβλήθηκαν στις 22 και 23 Μαΐου
1995

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 437/95 της Επιτροπής της 28ης
Φεβρουαρίου 1995 για τον καθορισμό των λεπτομερειών
εφαρμογής όσον αφορά τη χορήγηση ειδικής επιστροφής
κατά την εξαγωγή προς ορισμένες τρίτες χώρες στον τομέα
του κρέατος πουλερικών (')όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 973/95 (2), και ιδίως το
άρθρο 3,
Εκτιμώντας :
ότι οι επιστροφές για τα προϊόντα που υπάγονται στον
τομέα του κρέατος πουλερικών έχουν καθοριστεί από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 909/95 της Επιτροπής (3) ·

σθει και οι ζητούμενες ποσότητες μπορούν να μειωθούν
όταν η συνολική ποσότητα υπερβαίνει τους 40 000 τόνους ·
ότι οι ποσότητες για τις οποίες ζητήθηκαν τα πιστοποιητικά
προκαθορισμού είναι τέτοιες που οι αιτήσεις δύνανται να
ικανοποιηθούν πλήρως,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Για τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ
0207 21 10 900, 0207 21 90 190, 0207 41 1 1 900, 0207 41 71 190,
0207 42 51 000, 0207 42 59 000 και 0207 42 10 990 που αναφέ
ρονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 909/95

ότι o κανονισμός ( ΕΚ) αριθ. 437/95 προβαίνει επιτακτικώς
τον προκαθορισμό της επιστροφής για να διενεργείται
έλεγχος -

και των οποίων η εξαγωγή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί
υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 437/95, κάθε αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού
προκαθορισμού της επιστροφής, η οποία υποβλήθηκε στις
22 και 23 Μαΐου 1995, ικανοποιείται πλήρως.

ότι, δυνάμει του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

ΆρSρο 2

437/95, η παύση της καταθέσεως των αιτήσεων χορηγήσεως
των πιστοποιητικών προκαθορισμού μπορεί να αποφασι

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 29 Μαΐου 1995.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 1995.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(«) ΕΕ αριθ. L 45 της 1 . 3. 1995, α 30.
(*) ΕΕ αριθ. L 97 της 29. 4. 1995, σ. 65.
C) ΕΕ αριθ. L 93 της 26. 4. 1995, σ. 16.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1185/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 24ης Μαΐου 1995
για καθορισμό των εισφορών κατά την εισαγωγή ζώντων προβατοειδών και αιγοειδών,
καθώς και προβείου και αιγείου κρέατος εκτός του κατεψυγμένου
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 οργανώσεως αγοράς
στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος ('), όπως

τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της
Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας, και ιδίως το
άρθρο 10,
Εκτιμώντας :

ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 176/95 στα στοιχεία και στις τιμές,
για τις οποίες η Επιτροπή έλαβε γνώση, οδηγεί στην τροπο
ποίηση των εισφορών σύμφωνα με το παράρτημα του
παρόντος κανονισμού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή

ζώντων προβατοειδών και αιγοειδών καθώς και προβείου
και αιγείου κρέατος, εκτός του κατεψυγμένου, έχουν καθο
ριστεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 176/95 της
Επιτροπής (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό ( ΕΚ) αριθ. 927/95 (3) ·

Οι εισφορές κατά την εισαγωγή ζώντων προβατοειδών και
αιγοειδών, καθώς και προβείου και αιγείου κρέατος, εκτός
του κατεψυγμένου, καθορίζονται στο παράρτημα.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 5 Ιουνίου 1995.

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

Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 1995.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') EE αριθ. L 289 της 7. 10. 1989, σ. 1 .
(2) EE αριθ. L 24 της 1 . 2. 1995, σ, 46.
(3) EE αριθ. L 95 της 27. 4. 1995, σ. 34.
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ΑριS. L 118/53

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 24ης Μαΐου 19% για καΦορισμό των εισφορών κατά την εισαγωγή ζώντων

προβατοειδών και αιγοειδών, καΦώς και προβείου και αιγείου κρέατος εκτός του κατεψυγμένου (*)

(Ecu/lOO χγρ)

Κωδικός ΣΟ

0104 10 30 (')
0104 10 80 (')
0104 20 90 (')
0204 10 00 (2)
020421 00 (2)
0204 22 1 0 (2)
020422 30 (2) ·
02042250 0
0204 22 90 (2)
0204 23 00 (2)
020450 1K2)
0204 50 13 (2)
0204 50 15 (2)
0204 50 19 (2)
020450 31 (2)
0204 50 39 (2)
021090 11 (3)
021090 19 (3)

Εβδομάδα αρι9. 23
από 5 έως

Εβδομάδα αρι9. 24
από 12 έως

Εβδομάδα αρι9. 25
από 19 έως

Εβδομάδα αρι9. 26
από 26 Ιουνίου έως

11 Ιουνίου 1995

18 Ιουνίου 1995

25 Ιουνίου 1995

2 Ιουλίου 1995

90,353
90,353
90,353
192,240
192,240
134,568
211,464
249,912
249,912
349,877
192,240
134,568
211,464
249,912
249,912
349,877
249,912
349,877

87,603
87,603
87,603
186,390
186,390
130,473
205,029
242,307
242,307
339,230
186,390
130,473
205,029
242,307
242,307
339,230
242,307
339,230

85,408
85,408
85,408
181,720
181,720
127,204
199,892
236,236
236,236
330,730
181,720
127,204
199,892
236,236
236,236
330,730
236,236
330,730

83,214
83,214
83,214
177,050
177,050
123,935
194,755
230,165
230,165
322,231
177,050
123,935
194,755
230,165
230,165
322,231
230,165
322,231

C) H εισφορά που εφαρμόζεται περιορίζεται στους όρους που προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 3643/85, (ΕΟΚ) αρι9. 715/90 και (ΕΚ) αριθ. 3234/94 του
Συμβουλίου και (ΕΟΚ) αριθ. 19/82 και (ΕΚ) αρι9. 3242/94 της Επιτροπής.
(2) H εισφορά που εφαρμόζεται περιορίζεται στο ποσό που προκύπτει είτε από την παγιοποίηση στο πλαίσιο της ΓΣΔΕ είτε από τους όρους που προβλέπονται στους
κανονισμούς ( ΕΟΚ) αριθ. 1985/82, (ΕΟΚ) αρι9. 3643/85, (ΕΟΚ) αρι9. 715/90 και (ΕΚ) αρι9. 3234/94 του Συμβουλίου και (ΕΟΚ) αρι9. 19/82 και (ΕΚ) αρι9. 3242/94
της Επιτροπής
(3) H εισφορά που εφαρμόζεται περιορίζεται στους όρους που προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΟΚ) αρι9. 715/90 του Συμβουλίου και (ΕΟΚ) αρι9. 19/82 της
Επιτροπής.
(4) Δεν εφαρμόζεται εισφορά στα προϊόντα καταγωγής ΥΧΕ σύμφωνα με το άρ9ρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης 91/482/EOK.

Αριθ. L 118/54
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1186/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Μαΐου 1995

περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή κατεψυγμένου προβείου και αιγείου
κρέατος
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 οργανώσεως αγοράς
στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της
Αυστρίας της Φινλανδίας και της Σουηδίας και ιδίως το
άρθρο 10,

ύτι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 177/95 στα στοιχεία και στις τιμές
για τις οποίες η Επιτροπή έλαβε γνώση, οδηγεί στην τροπο
ποίηση των εισφορών σύμφωνα με το παράρτημα του
παρόντος κανονισμού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Εκτιμώντας :
ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή κατε

Οι εισφορές κατά την εισαγωγή κατεψυγμένου προβείου
και αιγείου κρέατος καθορίζονται στο παράρτημα.

ψυγμένου προβείου και αιγείου κρέατος έχουν καθοριστεί
από τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 177/95 της Επιτροπής (2),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ)

ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 5 Ιουνίου 1995.

αριθ. 928/95 Ο

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος
Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 1995.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

C ) ΕΕ αριθ. L 289 της 7. 10. 1989, σ. 1 .
(2) EE αριθ. L 24 της 1 . 2. 1995, σ. 49.
(3) ΕΕ αριθ. L 95 της 27. 4. 1995, σ. 36.
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 118/55

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 24ης Μαΐου 1995 για καθορισμό των εισφορών κατά την εισαγωγή
κατεψυγμένου προβείου και αιγείου κρέατος (Ή2)
(Ecu/lOO χγρ)
Κωδικός ΣΟ

Εβδομάδα αριS. 23
από 5 έως

Εβδομάδα αριS. 24
από 12 έως

Εβδομάδα αριS. 25
από 19 έως

Εβδομάδα αριθ. 26
από 26 Ιουνίου έως

11 Ιουνίου 1995

18 Ιουνίου 1995

25 Ιουνίου 1995

2 Ιουλίου 1995

020430 00
02044100
0204 42 10
020442 30
020442 50
020442 90
020443 10
020443 90
0204 50 51
0204 50 53
0204 50 55
0204 50 59
0204 50 71
0204 50 79

156,680
156,680
109,676
172,348
203,684
203,684
285,158
285,158
156,680
109,676
172,348
203,684
203,684
285,158

152,293
152,293
106,605
167,522
197,981
197,981
277,173
277,173
152,293
106,605
167,522
197,981
197,981
277,173

148,790
148,790
104,153
163,669
193,427
193,427
270,798
270,798
148,790
104,153
163,669
193,427
193,427
270,798

145,288
145,288
101,702
159,817
188,874
188,874
264,424
264,424
145,288
101,702
159,817
188,874
188,874
264,424

C ) H εισφορά που εφαρμόζεται περιορίζεται στο ποσό που προκύπτει είτε από την παγιοποίηση στο πλαίσιο της ΓΣΔΕ, είτε από τους όρους που προβλέπονται στους
κανονισμούς ( ΕΟΚ) αρι9. 1985/82, (ΕΟΚ) αριθ. 3643/85, (ΕΟΚ) αρι9. 715/90 Kat (ΕΚ) αριθ. 3234/94 του Συμβουλίου και ( ΕΟΚ) αριθ. 19/82 και ( ΕΚ) αρι3. 3242/94
της Επιτροπής.

(-') Δεν εφαρμόζεται εισφορά στα προϊόντα καταγωγής ΥΧΕ σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης 91 /482/EOK.

Αριθ. L 118/56

ΓΕLΊ

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1187/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Μαΐου 1995
για καθορισμό των κατ* αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής
εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή

Έχοντας υπόψη :

τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα
και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του ·

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 ('),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
553/95 (2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1 ,

ότι, σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ'
αποκοπήν τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν,
όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονι
σμού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

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 (3), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 150/95 (4), 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 Γύρου της Ουρουγουάης προβλέπει τα κριτήρια

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.
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 25 Μαΐου 1995.

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

Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 1995.
Γιa την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') EE
0EE
(3) ΕΕ
(4) EE

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

337 της 24. 12. 1994, a 66.
56 της 14. 3. 1995, σ. 1 .
387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
22 της 31 . 1 . 1995, σ. 1 .
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Αριθ. L 118/57

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 24ης Μαΐου 1995 για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την
εισαγωγή για τον καθορισμό τιμών εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
(σε Ecu/100 χιλιόγραμμα)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (■)

Κατ' αποκοπή τιμή
κατά την εισαγωγή

0702 0030

052

69,0

060

80,2

066

41,3

068

32,4

204

50,9

212

117,9

624

70,6

999

66,0

070700 25

0709 90 75

0809 20 31,0809 20 39

052

47,2

053

166,9

060

39,2

066

68,6

068

57,3

204

49,1

624

207,3

999

90,8

052

129,7

204

77,5

624

196,3

999

134,5

400

424,3

999

424,3

C) 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».

Αριθ. L 118/58

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1188/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Μαΐου 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
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 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 (2), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 150/95 (3),
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. 502/95 της Επιτροπής (4) 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 23ης Μάιου
1995, όσον αφορά τα κυμαινόμενα νομίσματα ·
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 502/95 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.
Αρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 25 Μαΐου 1995.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 1995.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') EE
(2) ΕΕ
(J) ΕΕ
(4) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

181 της I. 7. 1992, σ. 21 .
387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
22 της 31 . 1 . 1995, σ. 1 .
50 της 7. 3. 1995, σ. 15.
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 118/59

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Εηιτροπής της 24ης Μαΐου 1995 για καθορισμό 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

105,71 (2)0
105,71 (2)(3)
56,95 00 (")

1001 10 00
1001 90 91
1001 90 99

10020000
1003 00
1003 00
100400
100510
1005 90

10
90
00
90
00

10070Ô 90
1008 10 00
1008 2000
1008 3000
1008 90 10
1008 90 90
11010011
11010015
1101 00 90
110210 00
1103 11 10
11031190
11071011
11071019
110710 91
110710 99
1107 20 00

87,56

87,56 0 (")
141,77 (6)
105,26

105,26 0
104,41

105,71 (2)(3)
105,71 (2)(3)
112,47 (4)
55,38 (9)
59,65 (4)(9)
o o
0
0

168,17 (9)
168,17 (9)
168,17 (9)
244,06
129,77
195,76
169,00
129,59

200,50 Ο")
153,14 (9)
1 76,29 H

(') Για τον σκληρό σίτο καταγωγής Μαρόκου και μεταφερόμενο απευθείας από τη χώρα αυτή στην Κοινότητα, η εισφορά
αυτή μειούται κατά 0,7245 Ecu ανά τόνο.
(2) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριά. 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) αριά. 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 0,7245 Ecu ανά τόνο.
(#) 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 U. 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.

(>) Δεν εφαρμόζεται εισφορά στα προϊόντα καταγωγής ΡΤΟΜ σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης
91 /482/EOK.

C) 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 τροποποιημένο κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 335/94, υπάγονται στις εισφορές που περιλαμβάνονται
στο παράρτημα των εν λόγω κανονισμών.
( ,0) 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. 1189/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Μαΐου 1995
για τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των
γαλακτοκομικών προϊόντων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

την εξαγωγή για τα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτημα
του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το εν λόγω παράρ
τημα,

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 προϊόντων ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της
Αυστρίας της Φινλανδίας και της Σουηδίας στην Ευρω
παϊκή Ένωση (2), και από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
3290/94 (3), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 5,
Εκτιμώντας :

ότι οι επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τομέα του γάλα
κτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων έχουν καθορισθεί

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Οι επιστροφές που αναφέρονται στο άρθρο 17 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68, για τα προϊόντα που καθορίζο
νται στο παράρτημα του κανονισμού ( ΕΚ) αριθ. 1056/95
τροποποιούνται, για τα προϊόντα που ορίζονται στο παράρ
τημα του παρόντος κανονισμού, στα ποσά που αναφέρονται
σε αυτά.

από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1056/95 της Επιτροπής (4) ·

ότι η εφαρμογή των αναφερομένων στον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1056/95 λεπτομερειών στα στοιχεία τα οποία διαθέτει
η Επιτροπή οδηγεί στην τροποποίηση των επιστροφών κατά

ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Μαΐου 1995.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 1995.
Γ\α την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ
(2) ΕΕ
(3) ΕΕ
O ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
C
L
L

148
241
349
107

της
της
της
της

28.
29.
31 .
12.

6. 1968, σ. 13.
8. 1994, σ. 21 .
12. 1994, σ. 105,
5. 1995, σ. 17.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 24ης Μαΐου 1995 για τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή
στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων
(Ecu/1 00 kg καθαρού βάρους, εκτός άλλης ενδείξεως)
Κώδικας
του προϊόντος

Προορισμός (*)

0401 10 10000

+

0401 1090000

+

0401 2011 100

Ποσό των

Κώδικας
του προϊόντος

Προορισμός (*)

5,880

0402 21 91 500

+

121,88

5,880

0402 21 91 600

+

132,08

+

5,880

0402 21 91 700

+

138,07

0401 20 1 1 500

+

9,089

0402 21 91 900

+

144,83

0401 20 19 100

+

5,880

0402 2199 100

+

109,44

0401 2019 500

+

9,089

0402 2199 200

+

110,19

0401 20 91 100

+

12,10

0402 2199 300

+

111,55

0401 2091 500

+

14,10

0402 21 99 400

+

119,23

επιστροφών {**)

Ποσό των

επιστροφών (**)

0401 20 99 100

+

12,10

0402 2199 500

+

121,88

0401 2099 500

+

14,10

0402 21 99 600

+

132,08

0401 30 11 100

+

18,11

0402 21 99 700

+

138,07

0401 3011 400

+

27,93

0402 21 99 900

+

144,83

0401 30 1 1 700

+

41,95

0402 29 15 200

+

0,6800

0401 30 19 100

+

18,11

0402 29 15 300

+

0,9587

0401 30 19 400

+

27,93

0402 29 15 500

+

1,0101

04013019 700

+

41,95

0402 29 15 900

+

1,0864

0401 3031 100

+

49,96

0402 29 19 200

+

0,6800

0401 30 31 400

+

78,02

0402 29 19 300

+

0,9587

0401 30 31 700

+

86,03

0402 29 19 500

+

1,0101

0401 3039 100

+

49,96

0402 29 19 900

+

1,0864

0401 3039 400

+

78,02

0402 29 91 100

+

1,0944

0401 3039 700

+

86,03

0402 29 91 500

+

1,1923

0401 3091 100

+

+

1,0944

0401 30 91 400

+

98,05
144,11

0402 29 99 100
0402 2999500

+

1,1923

0401 3091 700

+

168,17

0402 91 11 110

+

5,880

0401 3099 100

+

98,05

0402 91 11 120

+

12,10

0401 30 99 400

+

144,11

0402 91 11 310

+

20,71

0401 30 99 700

+

168,17

0402 91 1 1 350

+

25,38

04021011 000

+

68,00

0402 91 11 370

+

30,87

0402 1019 000

+

68,00

0402 91 19110

+

0402 1091 000

+

0,6800

0402 91 19 120

+

12,10

0402 10 99 000

+

0,6800

0402 91 19310

+

20,71

0402 21 11 200

+

68,00

0402 91 19 350

+

25,38

0402 21 11 300

+

95,87

0402 91 19 370

+

30,87

0402 21 11 500

+

101,01

0402 91 31 100

+

0402 21 11900

+

108,64

0402 9131 300

+

23,92
36,48

5,880

0402 21 17 000

+

68,00

0402 91 39 100

+

23,92

0402 21 19 300

+

95,87

0402 91 39 300

+

36,48

0402 21 19 500

+

101,01

0402 91 51 000

+

0402 21 19900

+

108,64

0402 91 59 000

+

27,93
27,93

0402 21 91 100

+

109,44

0402 91 91 000

+

98,05

0402 21 91 200

+

110,19

0402 9199000

+

98,05

0402 21 91 300

+

111,55

0402 9911 110

+

0,0588

0402 21 91 400

+

119,23

040299 11 130

+

0,1210
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Ποσό των

Κώδικας
του προϊόντος

Προορισμός (*)

0,1976
23,89

0403 90 61 100

+

0,0588

0403 90 61 300

+

0,0909

+

28,66

0403 90 63 000

+

0,1210

04029911 350

+

38,11

0403 9069000

+

0,1811

0402 9919110

+

0,0588

0404 90 11 100

+

0402 99 19 130

+

0,1210

0404 90 11910

+

0402 99 19 150

+

0,1976

0404 90 11950

+

04029919 310

+

23,89

040299 19330

+

28,66

+

38,11
0,2593

Κώδικας
του προϊόντος

Προορισμός (*)

0402 99 11 150

+

0402 9911310

+

040299 11 330

l

0402 99 19350
l

0402 99 31 110

04029931 150
0402 99 31 300

+

+
+

Ποσό των

επιστροφών (**)

39,66
0,4996

0402 99 31 500

+

0,8603

040299 39110

+

04029939150

+

0,2593
39,66

0404 90 13 120
0404 90 13 130
0404 90 13 140

0404 90 13 150
0404 90 13911

\

5,880

20,53
67,00

+

95,02

+

100,10

+

107,67

I
I
+

5,880

+

12,10

+

18,11

I

04049013915

67,00

+

I

0404 90 13 913

επιστροφών (**)

\

0404 90 13917

+

27,93

0404 90 13 919

+

41,95
20,53

040299 39 300

+

0,4996

0402 9939 500

+

0,8603

0404 90 13 931

+

0,9805

04049013 933

+

25,18

+

30,61

0402 99 91 000

+

04029999 000

+

0,9805

0404 90 13 935

0403 10 22 100

+

5,880
9,089

0404 90 13 937

+

36,18

0404 90 13 939

+

37,83

+

108,47

0403 1022 300

+

0403 10 24000

+

12,10

0404 90 19 110

0403 10 26 000

+

18,11

0404 90 19 115

+

109,20

0403 1032 100

+

0,0588

04049019 120

+

110,56

0403 10 32 300

+

0,0909

0404 90 19130

+

118,17

0403 1034000

+

0,1210

0404 90 19135

+

120,78

0403 10 36000

+

0,1811

04049019150

+

130,89

0403 90 11 000

+

67,00

0404 90 19 160

+

136,84

0403 9013 200

+

67,00

0404 90 19 180

+

143,53

0403 9013 300

+

95,02

04049031 100

+

67,00

0403 90 13 500

+

100,10

04049031 910

+

0403 90 13 900

+

107,67

0404 90 31 950

+

20,53

0403 90 19 000

+

108,47

04049033 120

+

67,00

0403 90 31 000

+

0,6700

04049033 130

+

95,02

0403 90 33 200

+

0,6700

04049033 140

+

100,10

04039033 300

+

+

0403 9033 500

107,67

+

5,880

0403 9059 170

+

0,9502
1,0010
1,0767
1,0847
5,880
9,089
12,10
18,11
27,93
41,95

0403 9059 310

+

49,96

04049033 937

+

36,18

78,02

0404 90 33 939

+

37,83

04049039110

+

108,47

04049039 115

+

109,20

04049039120

+

110,56

040490 39130

+

118,17

0403 9033 900

+

0403 9039000

+

0403 9051 100
0403 90 51300

+
+

0403 90 53 000

+

0403 90 59 110

+

0403 90 59 140

0403 90 59340

+

+

0403 9059370

+

040390 59 510

+

0403 9059540

+

86,03
98,05
144,11

0403 9059 570

+

168,17

04049033 150

l

0404 90 33 911

• +

04049033 913

+

12,10

04049033 915

+

18,11

5,880

04049033917

-J

27,93

04049033 919

+

41,95

0404 90 33 931

+

20,53

04049033 933

+

25,18

0404 90 33 935

+

30,61

25. 5. 95
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Αριθ. L 118/63

Κώδικας
του προϊόντος

Προορισμός (*)

04049039150

+

0404 90 51 100

+

0,6700

0404 90 51 910

+

0,0588

04049051 950

+

0404 90 53 110

+

0,6700

040610 20 100

+

040490 53 130

+

0,9502

0406 10 20 230

028

επιστροφών (**)

Κώδικας
του προϊόντος

Προορισμός (*)

120,78

0405 0019 500

+

156,10

0405 00 19 700

+

160,00

0405 00 90 100

+

181,13

0405 00 90 900

+

233,21

23,70

040490 53 150

+

1,0010

400

0404 90 53 170

+

1,0767

404
«**

040490 53 911

+

0,0588

0404 90 53 913

+

0,1210

0404 90 53 915

+

0,1811

040490 53 917

+

0,2793

0404 90 53 919
040490 53 931
040490 53 933
0404 90 53 935

040490 53 937

040490 59 130
040490 59150

040490 59930

+
+
+
+

+
+

+

+

400
404

1,0847
0,5998
0,8603
0,9805

04049091 100

+

0,6700

—

35,39
—

—

—

79,06
—

***

81,10

028

18,13

1,1817
0406 10 20 620

—

43,47

12,24

37,79
39,33

35,39

43,47

039

l

—

028

28,43

+

+

040610 20 610

—

***

037

+

+

404

23,70

040490 59 990

0404 9091950

028
400

0,4195

0404 90 59 950

04049091 910

0406 10 20 290

Ποσό των

επιστροφών (**)

037
039
400

87,17

404

0,0588

23,70

0406 10 20 630

* ♦ *

88,93

028

21,75

04049093 110

+

0,6700

040490 93 130

+

0,9502

0404 9093 150

+

1,0010

0404 9093 170

+

1,0767

04049093 911

+

0,0588

04049093 913

+

0,1210

0404 90 93 915

+

0,1811

037

040490 93 917

+

0,2793

039

04049093 919

+

0404 9093 931

+

23,70

040490 93 933

+

28,43

04049093 935

+

37,79

0404 90 93 937

+

39,33

0404 90 99 130

+

1,0847

039

0404 90 99 150

+

1,1817

400

04049099930

+

0,5998

404

0404 90 99 950

+

0,8603

***

0404 9099 990

+

0,9805

0405 00 11 200

+

120,98

0405 00 1 1 300

+

152,20

037

0405 0011 500

+

156,10

039

■ —

0405 00 1 1 700

+

160,00

400

19,10

0405 00 19 200

+

120,98

404

152,20

***

037
039

400

I

0405 0019 300

+

99,07

404
* * *

0406 10 20 640

0,4195

400

1

404

040610 20650

100,41

028
-—

117,82
_

♦ * *

117,82

028

24,93

037

0406 10 20 660

+

0406 10 20 810

028

58,91

122,66
—

—

—

—

19,10
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Κώδικας
του προϊόντος

Προορισμός (·)

040610 20 830

028

Ποσό των

επιστροφών (**)
—

Κώδικας
του προϊόντος

Προορισμός (*)

0406 30 10 200

028

039

039

400

404
***

—

037

037

400

Ποσό των

επιστροφών (**)

32,60

404
** *

—

32,60

028

0406 30 10 250

39,43
—

44,12
—

037
028

0406 10 20 850

037
039

039
400

—

404

—

*»*

400

39,53

** *

0406 10 20 870

+

037

39,53

039
400

—

—

—

57,91

404

+

—

0406 20 90 100

+

-1-

0406 2090913

028

***

028

040630 10350

037

—

039

76,99

400
404

44,12

_

0406 10 20900

400

—

028

040630 10300
404

39,43

64,73
—

—

—

39,43

—

404
*#*

028

0406 20 90 915

400

76,99
—

***

028

0406 30 10 400

037

102,65

44,12
—

—

039
404
***

028

0406 20 90 917

400

400

102,65

404
***

—

109,05

028

040630 10450

57,91
—

64,73
—

037
404
***

028

0406 20 90 919

l

_

039

109,05

· **

400

«* *

040630 10 100

404

—

121,89

404

0406 20 90 990

400

+

I
040630 10 500

+

040630 10 550

028

121,89

037

039

—

l

400
+

028

040630 10150

037
039

—

84,31·
—

94,20
—

—

—

—

39,43

~~■

—

—

404

18,13

***

44,12

028

040630 10600

037

_

—

—

039
400

18,15

\
404

\

***

—

20,69

\

400

57,91

404

25,38

***

64,73
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Κώδικας
του προϊόντος

Προορισμός (*)

0406 30 10 650

028

Ποσό των

επιστροφών (**)
—

037

—

Αριθ. L 118/65

Κώδικας
του προϊόντος

Προορισμός (*)

0406 30 31 730

028

l

Ποσό των

επιστροφών (**)
'

037

—

039

039

—

—

84,31

400

l

400

57,91

404
404

—

* · *

0406 3010 700

94,20

028

\
04063031910

—

404

—

l

0406 3010 750

94,20

028

—

037

l

114,99

028

404

***

028
037

I

039

028
037

0406 30 39 100

+

—

0406 30 39 300

028

I

037

039

; —
.

040630 39 500

—

18,15

400
404
***

0406 3031 710

028

037

400
404
*«*

—

84,31
—

94,20
—

—

—

—

39,43

404

18,13

***

44,12

—

l
l

039

20,69
—

028

l

—

—

—

400

57,91

404

25,38

***

64,73

—

—

39,43

I
l

028
037
039
400

—

404

44,12

***
—

04063039930

028

—

—

V '.—

84,31
—

94,20
—

—

037
039

—

400

037

04063039 700
039

'

—

037

0406 3031 500

64,73
"

—

028

404

I

*Φ*

102,91

114,99

'+

* · *

—

***

404
—

404

400

57,91
.

—

400

039

—

—

039

l

—

—

037

0406 30 31 300

—

400

400

0406 30 31 100

44,12

028

039

040630 31 950

***

04063010 800

I
I

102,91

404

—

037

—

400

39,43

** *

—

039

—

404

04063031 930
***

—

400

84,31

400

—

039

—

039

64,73

028
037

—

037

_

***

—

39,43
—

44,12

I

039

400,

l

404
***

—

—

84,31
—

94,20

Aρι& L 118/66
Κώδικας
του προϊόντος
0406 30 39950

Γ

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Προορισμός (*)

039

400
404
***

028
037
039
400

404
***

0406 40 50 000

028

400
404
***

0406 4090000

028
400

404
***

0406 90 02 100

επιστροφών (**)

Κώδικας
του προϊόντος
0406 90 06 900

+

— '

040690 07000

028

028
037

0406 30 90000

Ποσό των

028

037

102,91

039

—

400

114,99

04069002900

+

04069003 100

028

0406 90 08 100

—

404
***

04069004100

102,91
114,99

***

—

108,78
—

04069008 900

+

04069009100

028

114,66

039

108,78

404

114,66
040690 09 900

+

040690 12 000

028

_

037

117,82

039
400

144,41

404

040690 14100

028
037
039

117,82

400

144,41

404

l
040690 14900

+

0406 90 16100

028

117,82

400
—

404

144,41

***

0406 9004900

+

028

040690 16900

+

037

040690 21 900

028

0406 9005 900

+

028
037
039
400
404
***

II

I

I

117,82
-I

144,41
—

—

—

117,82

—

0406 90 05 100

04069006100

144,41

l

_

400

*«*

117,82

l

***

—

039

404

I-I

400

—

037

400

144,41

037

—

039

039

117,82

404

037

I

—

400

—

028

***

—

039

+

404

—

144,41

028

***

0406 9003 900

—

117,82

037

—

037

400

—

—

404

* * »

039

επιστροφών (**)

* * *

—

404
***

Ποσό των

Προορισμός (*)

037

—

039
400

25 . 5 . 95

—

037

—

117,82

I

039
400

—

404

144,41

***
—

—

—

—

117,82
—

144,41

04069023 900

028
037
039
400
404
***

—

144,41
—

—

—

—

117,82
—

144,41
—

—

—

—

117,82
—

137,48
—

—

—

58,91
—

122,66

25 . 5. 95
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Κώδικας
του προϊόντος

Προορισμός (*)

040690 25 900

028

037
039
400
404
***

040690 27900

028
037
039
400
404
***

040690 31 119

028
037

I

039
400
404
***

040690 31 151

028

037

l

039
400
404
* * *

04069031 159

+

040690 33 119

028
037
039
400
404
«**

0406 90 33 151

028
037

I
\

039
400
404
***

04069033 919

028

037
039
400
404
***

04069033 951

028
037

039
400
404
***

0406 90 35 190

Αριθ. L Π 8/67

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

028
037
039
400
404
***

Ποσό των

επιστροφών (**)

Κώδικας
του προϊόντος

Προορισμός (*)

0406 90 35 990

028

—

037

—

039

58,91

400
404

—

122,66

***

04069037 000

—

028

037

—

039

—

50,87

400
404

—

103,95

***

0406 90 61 000

—

028

Ποσό των

επιστροφών (**)

—

—

117,82
—

117,82
—

—

—

117,82
—

144,41
—

—

037

81,58

—

039

81,58
167,67
126,88
167,67

56,62
14,50
81,53

400
404
♦ # »

0406 90 63 100

—

039

_

52,92
13,56
75,99

I

400
404
***

0406 90 63 900

—

039

—

400

—

56,62
14,50
81,53

404
***

04069069 100
0406 90 69910

—

400
404
***

0406 90 73 900

—

028
037

—

039

—

400

l

404
***

0406 90 75 900

—

I

028
037
039

—

52,92
13,56
75,99

38,67
38,67
143,69
81,58
143,69

028
039

—

52,92
13,56
75,99

—

+

037

—

—

028
037

—

56,62
14,50
81,53

028
037

—

400

404
0406 90 76 100

—

95,19
95,19
192,25
145,01
192,25
—

63,45
63,45
135,95
72,51
149,54
—

—

63,45
63,45
135,95
72,51
149,54
—

38,67
38,67
136,87
108,78
136,87
—

—

—

58,91
—

***

114,16

028

21,75

037
039
400

53,26

404
***

100,41

Αριθ. L 118/68 | EL I
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Κώδικας
του προϊόντος

Προορισμός (*)

040690 76300

028

Ποσό των

επιστροφών (**)
—

037
039
404

Προορισμός (*)

040690 85 995

028

—

037

—

039
400

122,66

028

***

—

040690 85 999

037 i
039

+

0406 90 86 100

+

040690 86200

028

67,98

400

040690 78 100

400
404

037

040690 86400

122,66

028
037

21,75

400

***

—

67,98

400
■

—

039
400

50,87
103,95

040690 87 100

+

040690 87 200

028

0406 90 85 910

028
037

039
400
404
***

040690 85 991

028
037

039
400

404
· **

117,82
—

12,24

037
—

039

037

404

117,82

404

404

***

100,41

—

***

039

99,07

037

122,66

039

400

—

028

040690 86900

037

028

—

404

—

039

—

88,93

039

—

—

87,17

028
037

—

»**

040690 81 900

—

***
—

58,91

404

***

—

18,13

404

—

400

400

81,10
81,10

400

—

039

028

—

12,24

028

039

100,41

028
037

0406 90 79 900

—

—

· **

404

122,66

***

037

404

**«

0406 90 86 300

53,26

400

040690 78 500

58,91

— .-

039

040690 78 300

—

—

039

122,66
21,75

028

24,93

037

404
***

Ποσό των

επιστροφών (**)

404

—

***

040690 76500

Κώδικας
του προϊόντος

58,91

400

25. 5. 95

—

\

400
404

117,82
0406 90 87 300

38,67
38,67
143,69
81,58
143,69

—

81,10

028

18,13

037

—

81,10

***
—

117,82

—

039
400

—

—

87,17

404

0406 90 87 400

***

88,93

028

21,75

—

037

—

039

_

"

—

400

117,82

404

99,07
_

_

***

117,82

l

100,41

25 . 5 . 95
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Κώδικας
του προϊόντος

Προορισμός (*)

040690 87951

028

Ποσό των

επιστροφών (**)

039

38,67

2309 10 19 010

+

136,87

2309 10 19 100

+

2309 10 19 200

+

2309 10 19 300

+

404

81,58

* * *

136,87

028

24,93

l

2309 10 19 400

+

2309 10 19 500

+

2309 10 19600

+

2309 10 19 700

+

Ποσό των

επιστροφών (**)
—

—

—

—

—

—

—

—

""-.

67,07

404

—

***

122,66

028

—

35,39

400

2309 10 19 800

+

—

2309 10 70010

+

—

2309 10 70 100

+

2309 10 70 200

+

26,71

2309 10 70300

+

33,39

2309 10 70 500

20,03

+

40,05

♦ * ♦

43,47

2309 10 70 600

+

46,73

028

24,93

2309 10 70 700

+

53,41

2309 10 70 800

+

58,76

2309 9035 010

+

2309 90 35 100

+

404

—

037

_

\

039

67,07

400

404

I

***

0406 90 88 100

+

040690 88 200

028

122,66
'-

12,24

037
039

—

.

400
404

\

+
+

400

040690 88 300

2309 10 15 500

2309 10 15 700

039

040690 87 979

Προορισμός (*)

38,67

037

040690 87 972

Κώδικας
του προϊόντος

037

400

040690 87971

Αριθ. L 118/69
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**#

028
037
039

400

—

81,10

2309 10 15 010

+

2309 10 15 100

+

2309 10 15 200

+

2309 10 15 300

+

2309 10 15 400

+

+

2309 9035 300

+

2309 90 35 400

+

2309 90 35 500

+

2309 90 35 700

+

2309 90 39010

+

2309 90 39 100

+

2309 9039 200

+

2309 9039 300

+

81,10

2309 90 39 400

+

18,13

2309 9039 500

+

2309 90 39 600

+

2309 9039 700

+

230990 39 800

+

—

—

_

—

—

■

—

—

—

—

—

—

_

-l
87,17

404
***

2309 9035 200

—

88,93
—

—

—

—

—

f

2309 90 70010

+

2309 90 70 100

+

2309 90 70 200

+

—

2309 90 70 300

+

2309 90 70 500

+

20,03
26,71
33,39
40,05

2309 90 70 600

+

46,73

2309 90 70 700

+

2309 90 70 800

+

53,41
58,76

(*) Οι κωδικοί αριθμοί των προορισμών είναι εκείνοι που εμφαίνονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3079/94 της Επιτροπής (ΕΕ αριδ. L 325 της 17. 12.
1994, σ. 17.)

Για τους άλλους προορισμούς από εκείνους που εμφαίνονται για κάδε «κωδικό προϊόντος», το ποσό της επιστροφής που εφαρμόζεται εμφαίνεται με ***.
Στην περίπτωση κατά την οποία δεν εμφαίνεται κανένας προορισμός («+»), το ποσό της επιστροφής εφαρμόζεται προς οιονδήποτε προορισμό πλην εκείνων που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.

(**) Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή προς την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) μπορούν να χορηγηθούν μόνο με την τήρηση
των όρων που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριδ. 990/93.

ΝΒ : Οι κωδικοί των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής
(ΕΕ αριθ. L 366 της 24. 12. 1987, σ. 1 ), όπως τροποποιήθηκε.

Αριθ. L 118/70
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1190/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Μαΐου 1995

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2993/94 για τον καθορισμό των ενισχύσεων
για τον εφοδιασμό των Καναρίων Νήσων σε γαλακτοκομικά προϊόντα στο πλαίσιο του
καθεστώτος που προβλέπεται στα άρθρα 2 έως 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601 /92 του
Συμβουλίου
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1601 /92 του Συμβουλίου της
15ης Ιουνίου 1992 για ειδικά μέτρα που αφορούν ορισμένα
γεωργικά προϊόντα υπέρ των Καναρίων Νήσων ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία την πράξη προσχώρησης της
Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας στην Ευρω
παϊκή Ένωση (2), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 4,

την εξαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκο
μικών προϊόντων (7), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονι
σμό (ΕΚ) αριθ. 1 1 89/95 (8), τροποποιήθηκαν οι επιστροφές
για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα · ότι, για να
ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις αυτές πρέπει νά προσαρ
μοστούν οι ενισχύσεις για ορισμένα από τα προϊόντα που
αναφέρονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
2993/94,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας :

ότι o κανονισμός ( ΕΚ) αριθ. 2790/94 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε από τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 2883/94 (4),
καθορίζει κυρίως τις λεπτομέρειες εφαρμογής του ειδικού
καθεστώτος εφοδιασμού των Καναρίων Νήσων με ορισμένα
γεωργικά προϊόντα ·

ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2993/94 της Επιτροπής (5), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1058/95 (6), ενισχύσεων για τα γαλακτοκομικά προϊόντα *
ότι, με τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1056/95 της Επιτροπής της
11ης Μαΐου 1995 για τον καθορισμό των επιστροφών κατά

Αρθρο 1

Το παράρτημα του τροποποιημένου κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
2993/94 αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος
κανονισμού.
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Μαΐου 1995.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς ολα τα μέρη του και ισχύει αμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 1995.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ
(2) EE
(') ΕΕ
e) ΕΕ
(5) EE
(6) EE

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
C
L
L
L
L

173
241
296
304
316
107

της
της
της
της
της
της

27. 6. 1992, σ. 13.
29. 8. 1994, σ. 21 .
17. 11 . 1994, σ. 23.
29. 11 . 1994, α 18.
9. 12. 1994, σ. 11 .
12. 5. 1995, σ. 30.

(7) EE αριθ. L 107 της 12. 5. 1995, σ. 17.
(8) Βλέπε σελίδα 60 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
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Αριθ. L 118/71

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(σε Ecu/100 kg καθαρού βάρους, εκτός άλλων ενδείξεων)
Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός
προϊόντων

Υποσημειώσεις

(D

(2)

(3)

(4)

(S)

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν
περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά ('):
- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 1 % :
Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 1

0401 10 10 000

0)

5,880

0401 10 90 000

C)

5,880

0401 20 11 100

C)

5,880

0401 20 11 500

C)

9,089

0401 20 19 100

C)

5,880

0401 2019 500

C)

9,089

0401 20 91 100

C)

12,10

0401 20 91 500

C)

14,10

0401 20 99 100

C)

12,10

0401 2099 500

C)

14,10

0401 3011 100

C)

18,11

0401 3011 400

C)

27,93

0401 3011 700

C)

41,95

0401 30 19 100
0401 30 19 400

C)
C)

18,11
27,93

0401 30 19 700

C)

41,95

0401

0401 10
0401 10 10

0401 10 90
0401 20

Άλλα

Ποσό των

ενισχύσεων

- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1 % αλλά
δεν υπερβαίνει το 6% :
Που δεν υπερβαίνει το 3 % :

0401 20 11

Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2
1:

- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες κατώτερης ή ίσης του
1,5%

\

- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ανώτερης του 1,5 %
0401 20 19

Άλλα :

- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες κατώτερης ή ίσης του
1,5%

0401 20 91

- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ανώτερης του 1,5 %
Που υπερβαίνει το 3% :
Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2
1:

- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες κατώτερης ή ίσης του
4%

- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ανώτερης του 4%
0401 20 99

Άλλα :

- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες κατώτερης ή ίσης του
4%

0401 30

0401 3011

- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ανώτερης του 4%
- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 6%:
Που δεν υπερβαίνει το 21 % :
Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2
1:

- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:
- Κατώτερης ή ίσης του 10%
- Ανώτερης του 10% και κατώτερης ή ίσης του 17%
- Ανώτερης του 17%
0401 30 19

0401 30 31

Άλλα :

- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:
- Κατώτερης ή ίσης του 10%
- Ανώτερης του 10% και κατώτερης ή ίσης του 17%
- Ανώτερης του 17%
Που υπερβαίνει το 21 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 45% :
Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2
1:

- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:
- Κατώτερης ή ίσης του 35 %
- Ανώτερης του 35 % και κατώτερης ή ίσης του 39 %
- Ανώτερης του 39 %

0401 3031 100

C)

49,96

0401 30 31 400

C)

78,02

0401 30 31 700

C)

86,03
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(σε F.cu/100 kg καθαρού βάρους εκτός άλλων ενδείξεων)
Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός
προϊόντων

Υποσημειώσεις

(1 )

(2)

(3)

(4)

(5)

0401 3039 100
0401 3039400
0401 3039 700

(')
(')
(')

49,96
78,02
86,03

0401 3091 100
0401 30 91 400
0401 3091 700

(! )
(')
(')

98,05
144,11
168,17

0401 30 99 100
0401 30 99 400
0401 30 99 700

(')
(')
(')

98,05
144,11
168,17

0402 10 11 000

(2)

68,00

0402 10 19 000

(2)

68,00

2,5 kg

0402 1091 000

(3)

0,6800

Άλλα

0402 1099000

(3)

0,6800

0402 21
0402 21
0402 21
0402 21

200
300
500
900

(2)
(2)
(2)
(2)

68,00
95,87
101,01
108,64

0402 2117 000

(2)

68,00

0402 21 19 300

(3)

95,87

- Ανώτερης του 17% και κατώτερης ή ίσης του 25%

0402 21 19 500

- Ανώτερης του 25%

0402 21 19 900

(2)
(2)

101,01
108,64

0401 3039

0401 30 91

Ποσό των

ενισχύσεων

Άλλα :

- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:
- Κατώτερης ή ίσης του 35%
- Ανώτερης του 35% και κατώτερης ή ίσης του 39%
- Ανώτερης του 39%
Που υπερβαίνει το 45%:
Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2
1:

- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:
- Κατώτερης ή ίσης του 68%
- Ανώτερης του 68% και κατώτερης ή ίσης του 80%
- Ανώτερης του 80%
04013099

Άλλα :

- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:
- Κατώτερης ή ίσης του 68 %
- Ανώτερης του 68% και κατώτερης ή ίσης του 80%
- Ανώτερης του 80%

0402

0402 10

0402 10 11
0402 10 19

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης
ή άλλων γλυκαντικών :
- Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας σε βάρος
λιπαρών ουσιών που δεν υπερβαίνει το 1,5 % (7) :
Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών (2) :
Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα
2,5 kg
Άλλα

- - Άλλα (3) :

0402 1091
0402 10 99

0402 21

Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα

- Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά
βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 1,5 % C):
Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών (2) :
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το
27% :

0402 2111

Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα
2,5 kg :
- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:
- Κατώτερης ή ίσης του 11 %
- Ανώτερης του 11 % και κατώτερης ή ίσης του 17%
- Ανώτερης του 17% και κατώτερης ή ίσης του 25%
- Ανώτερης του 25%

11
11
11
U

Άλλα :

0402 2117
0402 2119

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν
υπερβαίνει το 11%
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το
11 % αλλά δεν υπερβαίνει το 27% :
- Κατώτερης ή ίσης του 17%

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 27 %:
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ΠΓΊ

Aρι9. L 118/73

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

(σε Ecu/100 kg καθαρού βάρους, εκτός άλλων ενδείξεων)
Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός
προϊόντων

Υποσημειώσεις

(D

(2)

(3)

(4)

(5)

- Κατώτερης ή ίσης του 28 %

0402 21 91 100

(2)

109,44

- Ανώτερης του 28% και κατώτερης ή ίσης του 29%

0402 21 91 200

(2)

110,19

- Ανώτερης του 29 % και κατώτερης ή ίσης του 41 %

0402 21 91 300

(2)

111,55

- Ανώτερης του 41 % και κατώτερης ή ίσης του 45 %

0402 21 91 400

(2)

119,23

- Ανώτερης του 45 % και κατώτερης ή ίσης του 59 %

0402 21 91 500

. (2)

121,88

- Ανώτερης του 59 % και κατώτερης ή ίσης του 69 %

0402 21 91 600

(2)

132,08

- Ανώτερης του 69 % και κατώτερης ή ίσης του 79 %

0402 2191 700

(2)

138,07

- Ανώτερης του 79%

0402 21 91 900

(2)

144,83

- Κατώτερης ή ίσης του 28 %

0402 21 99 100

(2)

109,44

- Ανώτερης του 28 % και κατώτερης ή ίσης του 29 %

0402 21 99 200

(2)

110,19

- Ανώτερης του 29 % και κατώτερης ή ίσης του 41 %

0402 21 99 300

(2)

111,55

- Ανώτερης του 41 % και κατώτερης ή ίσης του 45 %

0402 21 99 400

(2)

119,23

— Ανώτερης του 45 % και κατώτερης ή ίσης του 59 %

0402 21 99 500

(2)

121,88

- Ανώτερης του 59 % και κατώτερης ή ίσης του 69 %

0402 2199 600

(2)

132,08

- Ανώτερης του 69 % και κατώτερης ή ίσης του 79 %

0402 21 99 700

(2)

138,07

- Ανώτερης του 79%

0402 21 99.900

(2)

144,83

- Κατώτερης ή ίσης του 1 1 %

0402 29 15 200

(3)

0,6800

- Ανώτερης του 11 % και κατώτερης ή ίσης του 17%

0402 29 15 300

(3)

0,9587

- Ανώτερης του 17% και κατώτερης ή ίσης του 25%

0402 29 15 500

(3)

1,0101

- Ανώτερης του 25 %

0402 29 15 900

(3)

1,0864

- Κατώτερης ή ίσης του 1 1 %

0402 29 19 200

(3)

0,6800

- Ανώτερης του 11 % και κατώτερης ή ίσης του 17%

0402 29 19 300

(3)

0,9587

- Ανώτερης του 17% και κατώτερης ή ίσης του 25%

0402 29 19 500

(3)

1,0101

- Ανώτερης του 25 %

0402 2919 900

(3)

1,0864

0402 21 91

Ποσό των

ενισχύσεων

Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα
2,5 kg:
- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:

0402 21 99

Άλλα :

- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες :

ex 0402 29

- - Άλλα (3) :

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το
27 % :

Άλλα :
0402 29 15

Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει
τα 2,5 kg :

- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες :

0402 29 19

Άλλα :

- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 27 % :

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 118/74

25 . 5. 95

(σε Ecu/100 kg καSαρού βάρους εκτός άλλων ενδείξεων)
Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Κωδικός
προϊόντος

Υποσημειώσεις

(D

(2)

(3)

(4)

0402 29 91 100
0402 29 91 500

(3)
(3)

0402 29 99 100

(3)

0402 29 99 500

(3)

Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα
2,5 kg :
- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες :
- Κατώτερης ή ίσης του 41 %
- Ανώτερης του 41 %

0402 29 91

\

- Άλλα :

1,0944
1,1923

I

- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:
- Κατώτερης ή ίσης του 41 %
- Ανώτερης του 41 %
0402 91

(5)

l

Άλλα :

0402 29 99

Ποσόν των

ενισχύσεων

\

1,0944
1,1923

I
i

Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών (2) :
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το
8% :

0402 91 11

Σε συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg:
- Περιεκτικότητας σε ξερή ουσία προελεύσεως γάλακτος, μη
λιπαρή :
- Κατώτερης του 15% κατά βάρος και περιεκτικότητας κατά
βάρος σε λιπαρές ουσίες:
- Κατώτερης ή ίσης του 3 %
- Ανώτερης του 3 %

- Ίσης ή ανώτερης κατά βάρος και περιεκτικότητας κατά βάρος
σε λιπαρές ουσίες:
- Κατώτερης ή ίσης του 3 %
- Ανώτερης του 3 % και κατώτερης ή ίσης του 7,4 %
- Ανώτερης του 7,4%

l
0402 91 19

0402 91 31

040291 39

0402 91 11 110
0402 91 11 120

(2)
(2)

5,880
12,10

I
0402 91 11 310
0402 91 11 350
0402 91 11 370

(2)
(2)
(2)

20,71
25,38
30,87

(2)
(2)

5,880
12,10

(2)
(2)
(2)

20,71
25,38
30,87

(2)
(2)

23,92
36,48

(2)
(2)

23,92
36,48

(2)
(2)

27,93
27,93

(2)
(2)

98,05
98,05

Άλλα :

- Περιεκτικότητας σε ξερή ουσία προελεύσεως γάλακτος, μη
λιπαρή :
- Κατώτερης του 15% κατά βάρος και περιεκτικότητας κατά
βάρος σε λιπαρές ουσίες:
- Κατώτερης ή ίσης του 3 %
- Ανώτερης του 3 %
- Ίσης ή ανώτερης του 1 5 % κατά βάρος και περιεκτικότητας
κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες :
- Κατώτερης ή ίσης του 3 %
- Ανώτερης του 3 % και κατώτερης ή ίσης του 7,4 %
- Ανώτερης του 7,4 %
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 8 %
αλλά που δεν υπερβαίνει το 10% :
Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα
2,5 kg:
- Περιεκτικότητας σε ξερή ουσία προελεύσεως γάλακτος, μη
λιπαρή :
- Κατώτερης του 15% κατά βάρος
- Ίσης ή ανώτερης του 15 % κατά βάρος

0402 91 19 110

0402 91 19 120

0402 91 19 310
0402 91 19 350
0402 91 19 370

0402 91 31 100

0402 91 31 300

Άλλα :

- Περιεκτικότητας σε ξερή ουσία προελεύσεως γάλακτος, μη
λιπαρή :
- Κατώτερης του 15% κατά βάρος
- Ίσης ή ανώτερης του 15% κατά βάρος

0402 91 51
0402 91 59
0402 91 91
040291 99

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10%
αλλά που δεν υπερβαίνει το 45%:
Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα
2,5 kg
Άλλα

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 45 % :
Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα
2,5 kg
Άλλα

0402 91 39 100
0402 91 39 300

0402 9151000

0402 91 59 000

0402 91 91 000

0402 9199 000
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Αριθ. L 118/75

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

(σε Ecu/1 00 kg καθαρού βάρους, εκτός άλλων ενδείξεων)
Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

(D

(2)

0402 99

Κωδικός

Υποσημειώσεις

προϊόντος

Ποσόν των

ενισχύσεων

(3)

(4)

(5 )

0402 99 11 110

(3)
(3)
(3)

0,0588
0,1210
0,1976

Άλλα :

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το
9,5 % :
0402 99 11

0402 99 19

Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα
2,5 kg :
- Περιεκτικότητας σε ξερή ουσία προελεύσεως γάλακτος μη
λιπαρή, κατώτερης του 15 % κατά βάρος και περιεκτικότητας κατά
βάρος σε λιπαρές ουσίες (3) :
- Κατώτερης ή ίσης του 3 %
- Ανώτερης του 3 % και κατώτερης ή ίσης του 6,9 %
- Ανώτερης του 6,9 %
- Περιεκτικότητας σε ξερή ουσία προελεύσεως γάλακτος μη
λιπαρή, ίσης ή ανώτερης του 15 % κατά βάρος και περιεκτικότητας
κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες (4) :
- Κατώτερης ή ίσης του 3 %
- Ανώτερης του 3 % και κατώτερης ή ίσης του 6,9 %
- Ανώτερης του 6,9 %

0402 9911 130
0402 99 11 150

040299 11 310

0402 99 11 350

0402 99 19110

(3)
0)
(3)

0402 9919130

- Ανώτερης του 6,9 %

0402 9919 150

- Περιεκτικότητας σε ξερή ουσία προελεύσεως γάλακτος μη
λιπαρή, ίσης ή ανώτερης του 15 % κατά βάρος και περιεκτικότητας
κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες (4) :
- Κατώτερης ή ίσης του 3 %
- Ανώτερης του 3 % και κατώτερης ή ίσης του 6,9 %

040299 19 310

0,0588
0,1210
0,1976

0402 9919 350

(4)
(4)
(4)

λιπαρή, κατώτερης του 15% κατά βάρος (3)
- Περιεκτικότητας σε ξερή ουσία προελεύσεως γάλακτος, μη
λιπαρή, ίσης ή ανώτερης του 15% κατά βάρος (4)
- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ανώτερης του 21 %

0402 9931 110

P)

0402 99 31 150

(4)

και κατώτερης ή ίσης του 39 % (J)
- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ανώτερης του

0402 9931300

0

0,4996

39 % (3)
Άλλα :

0402 9931 500

(3)

0,8603

0,2593

0402 99 19 330

- Ανώτερης του 6,9 %

040299 39

23,89
28,66
38,11

Άλλα :

- Περιεκτικότητας σε ξερή ουσία προελεύσεως γάλακτος μη
λιπαρή, κατώτερης του 15 % κατά βάρος και περιεκτικότητας κατά
βάρος σε λιπαρές ουσίες (3) :
- Κατώτερης ή ίσης του 3 %
- Ανώτερης του 3 % και κατώτερης ή ίσης του 6,9 %

040299 31

<4)
(4)
(4)

0402 99 1 1 330

23,89
28,66
38,11

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 9,5 %
αλλά που δεν υπερβαίνει το 45 % :
Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα
2,5 kg :
- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν
υπερβαίνει τπ 21 % :
- Περιεκτικότητας σε ξερή ουσία προελεύσεως γάλακτος, μη
0,2593

39,66

- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες κατώτερης ή ίσης
του 21 % :

0402 99 91
0402 99 99

- Περιεκτικότητας σε ξερή ουσία προελεύσεως γάλακτος, μη
λιπαρή, κατώτερης του 15% κατά βάρος (3)
- Περιεκτικότητας σε ξερή ουσία προελεύσεως γάλακτος μη
λιπαρή, ίσης ή ανώτερης του 15% κατά βάρος (4)

0402 99 39 110

(3)

0402 99 39 150

(4)

- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ανώτερης του 21 %
και κατώτερης ή ίσης του 39 % (3)

0402 99 39 300

(3)
(3)

0,4996
0,8603

(2)
(2)

0,9805
0,9805

- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ανώτερης του 39 % (3)
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 45 %:
Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα
2,5 kg (3)
Άλλα (3)

0402 99 39 500

I

39,66

\
0402 99 91 000

04029999 000

Αριθ. L 118/76

[ EL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

|
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(σε Fxu/100 kg καθαρού βάρους εκτός άλλων ενδείξεων)
Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Κωδικός
προϊόντος

Υποσημειώσεις

(D

(2)

(3 )

(4)

0405 00
0405 00 1 1

Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες του γάλακτος:
- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 85 % :
Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 Kg
- Περιεκτικότητας κατά βάρους σε λιπαρές ουσίες
- Κατώτερης του 62%
- Ίσης ή ανώτερης του 62 % και κατώτερης του 78 %
- Ίσης ή ανώτερης του 78 % και κατώτερης του 80 %
- Ίσης ή ανώτερης του 80 % και κατώτερης του 82 %
- Ίσης ή ανώτερης του 82 %

0405 00 19

0406

0406 30
0406 30 10

I

(5)

—

0405 0011 200

120,98

0405 0011 300

152,20

0405 0011 500

156,10

0405 0011 700

I

160,00

Άλλα :

- Περιεκτικότητας κατά βάρους σε λιπαρές ουσίες
- Κατώτερης του 62%
- Ίσης ή ανώτερης του 62 % και κατώτερης του 78 %
- Ίσης ή ανώτερης του 78 % και κατώτερης του 80 %
- Ίσης ή ανώτερης του 80 % και κατώτερης του 82 %
- Ίσης ή ανώτερης του 82 %
0405 00 90

0405 00 1 1 000

Ποσόν των

ενισχύσεων

0405 00 19 100

0405 00 19 200

—

0405 0019 300

120,98
152,20

0405 00 19 500

156,10

0405 00 19 700

160,00

- Άλλα :

- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:
- Κατώτερης ή ίσης του 99,5 %
- Ανώτερης του 99,5 %
- Τυριά :
- Τυριά λιωμένα, άλλα από τα τριμμένα ή σε σκόνη (6) :
Για την παρασκευή των οποίων δεν χρησιμοποιούνται άλλα τυριά, εκτός

των emmental, gruyre και appenzell και ενδεχομένως ως προσθήκη του glans
με χορταρικά (με την ονομασία «schabziger»), συσκευασμένα για τη
λιανική πώληση, περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξηράς

0405 00 90 100

181,13

0405 00 90 900

233,21

.

ύλης κατώτερης ή ίσης του 56% :
Για την παρασκευή των οποίων δεν χρησιμοποιούνται άλλα τυριά,

εκτός των emmental και gruyre περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά
βάρος ξηράς ύλης κατώτερης ή ίσης του 56%:
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει
το 36% και περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξηράς
ουσίας :
Που δεν υπερβαίνει το 48% :
- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξηρές ουσίες:
- Κατώτερης του 27%
- Ίσης ή ανώτερης του 27 % και κατώτερης του 33 %
- Ίσης ή ανώτερης του 33 % και κατώτερης του 38 %
- Ίσης ή ανώτερης του 38 % και κατώτερης του 43 % και

περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξηράς ουσίας :
- Κατώτερης του 20%

l

- Ίσης ή ανώτερης του 20 %
- Ίσης ή ανώτερης του 43 % και περιεκτικότητας σε λιπαρές
ουσίες κατά βάρος ξηράς ουσίας :
- Κατώτερης του 20%
- Ίσης ή ανώτερης του 20 % και κατώτερης του 40 %
- Ίσης ή ανώτερης του 40 %
Που υπερβαίνει το 48 % :
- Περιεκτικότητας κατά βάρος ξηράς ουσίας:
- Κατώτερης του 33%
- Ίσης ή ανώτερης του 33 % και κατώτερης του 38 %
- Ίσης ή ανώτερης του 38 % και κατώτερης του 43 %

0406 3010 100

—

04063010 150

20,69

0406 3010 200

44,12

0406 3010 250

44,12

0406 3010300

64,73

0406 3010 350

44,12

0406 3010400

64,73

04063010 450

94,20

04063010 500

040630 10 550
0406 30 10 600

—

44,12
64,73
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Αριθ. L 118/77

(σε Ecu/100 kg καθαρού βάρους εκτός άλλων ενδείξεων)
Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός
προϊόντων

Υποσημειώσεις

(1 )

(2)

(3)

(4)

- Ίσης ή ανώτερης του 43 % και κατώτερης του 46 %

0406 30 10

(συνέχεια)

Ποσό των

ενισχύσεων
(5)

0406 30 10 650

94,20

- Κατώτερης του 55 %

0406 30 10 700

94,20

- Ίσης ή ανώτερης του 55%

0406 3010 750

114,99

040630 10 800

114,99

- Ίσης ή ανώτερης του 46 % και περιεκτικότητας σε λιπαρές
ουσίες κατά βάρος ξηράς ουσίας :

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το
36%

Άλλα

040630 10900

—

Άλλα :

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το
36 % και περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξηράς ουσίας:
0406 30 31

Που δεν υπερβαίνει το 48 % :

- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξηράς ουσίες:

I

- Κατώτερης του 27%

0406 30 31 100

- Ίσης ή ανώτερης του 27 % και κατώτερης του 33 %

040630 31 300

(5)

20,69

- Ίσης ή ανώτερης του 33 % και κατώτερης του 38 %

04063031 500

(5)

44,12

- Κατώτερης του 20 %

04063031 710

(5)

44,12

- Ίσης ή ανώτερης του 20 %

0406 30 31 730

(5)

64,73

- Κατώτερης του 20%

04063031 910

0

44,12

- Ίσης ή ανώτερης του 20 % και κατώτερης του 40 %

0406 30 31 930

(5)

64,73

- Ίσης ή ανώτερης του 40 %

0406 30 31 950

(5)

94,20

—

- Ίσης ή ανώτερης του 38 % και κατώτερης του 43 % και
περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξηράς ουσίας :

- Ίσης ή ανώτερης του 43 % και περιεκτικότητας σε λιπαρές
ουσίες κατά βάρος ξηράς ουσίας:

040630 39

Που υπερβαίνει το 48 %:

- Περιεκτικότητας κατά βάρος ξηράς ουσίας :
- Κατώτερης του 33 %

04063039 100

- Ίσης ή ανώτερης του 33 % και κατώτερης του 38 %

0406 30 39 300

(5)

44,12

- Ίσης ή ανώτερης του 38 % και κατώτερης του 43 %

040630 39 500

(5)

64,73

- Ίσης ή ανώτερης του 43 % και κατώτερης του 46 %

0406 30 39 700

(5)

94,20

- Κατώτερης του 55 %

0406 3039 930

(5)

94,20

- Ίσης ή ανώτερης του 55 %

040630 39 950

0

114,99

04063090000

(5)

114,99

—

- Ίσης ή ανώτερης του 46 % και περιεκτικότητας σε λιπαρές
ουσίες κατά βάρος της ξηράς ουσίας:

040630 90

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 36 %

040690 23

Edam :

- Περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξηράς ουσίας :

040690 25

l

- Κατώτερης του 39 %

0406 90 23 100

- Ίσης ή ανώτερης του 39 %

0406 90 23 900

_

(5)

122,66

O

122,66

Tilsit :

- Περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξηράς ουσίας:
- Κατώτερης του 39 %

040690 25 100

- Ίσης ή ανώτερης του 39 %

0406 90 25 900
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(σε Ecu/100 kg καθαρού βάρους εκτός άλλων ενδείξεων)

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός
προϊόντων

Υποσημειώσεις

(D

(2)

(3)

(4)

(5)

Ποσό των

ενισχύσεων

— Butterkäse :

040690 27

- Περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες, κατά βάρος ξηράς ουσίας:

040690 76

- —

- Κατώτερης του 39 %

040690 27 100

- Ίσης ή ανώτερης του 39 %

040690 27 900

(5)

103,95

040690 76100

(5)

100,41

040690 76300

(5)

122,66

0406 90 76 500

(5)

122,66

040690 78 100

(5)

100,41

0406 90 78 300

(5)

122,66

0406 90 78 500

(5)

122,66

Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsø :

- Περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξηράς
ουσίας κατώτερης του 39 %
- Περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά δάρος ξηράς
ουσίας ίσης ή ανώτερης του 39%, αλλά κατώτερης του
55%

- Περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξηράς
ουσίας ίσης ή ανώτερης του 55 %
040690 78

Gouda :

- Περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξηράς
ουσίας κατώτερης του 39 %
- Περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά δάρος ξηράς
ουσίας ίσης ή ανώτερης του 39 %, αλλά κατώτερης του
55%

- Περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξηράς
ουσίας ίσης ή ανώτερης του 55 %
Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό επί της μη
λιπαρής ουσίας :
0406 90 79

Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin και taleggio :

- Περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες, κατά βάρος ξηράς ουσίας
κατώτερης του 39%

- Περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες, κατά βάρος ξηράς
ουσίας ίσης ή ανώτερης του 39%
0406 90 81

0406 90 79 100

040690 79 900

—

(5)

103,95

Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester,
Blarney, Colby και Monterey:

- Περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξηράς
ουσίας κατώτερης του 39 %

- Περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξηράς
ουσίας ίσης ή ανώτερης του 39%
0406 90 86

0406 90 81 100

0406 90 81 900

—

(5)

117,82

Που υπερβαίνουν το 47 % αλλά δεν υπερβαίνουν το 52 % :

- Τυριά που παρασκευάζονται από ορό γάλακτος

040690 86100

—

- Άλλα :

- Περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος
ξηράς ουσίας:
- Κατώτερης από 5 %

0406 90 86 200

(5)

81,10

0406 90 86300

(5)

88,93

0406 90 86400

(5)

100,41

040690 86900

(5)

117,82

- Ίσης ή ανώτερης με 5 % αλλά κατώτερης από
19%

- Ίσης ή ανώτερης από 19% αλλά κατώτερης από
39%

- Ανώτερης από 39 %
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ΠΓΊ

Αρια L 118/79

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(σε Ecu/1 00 kg καθαρού βάρους εκτός άλλων ενδείξεων)
Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός
προϊόντων

Υποσημειώσεις

0)

(2)

(3)

(4)

040690 87

Ποσό των

ενισχύσεων
(5)

Που υπερβαίνουν το 52 % αλλά δεν υπερβαίνουν το 62 %:
- Τυριά που παρασκευάζονται από ορό γάλακτος

040690 87 100

—

- Άλλα :

- Περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος
ξηράς ουσίας:
- Κατώτερης από 5 %
- Ίσης ή ανώτερης με 5 % αλλά κατώτερης από

040690 87 200

(5)

81,10

040690 87 300

(5)

88,93

0406 90 87 400

(5)

100,41

- Idiazabal, manchego και roncal, που
παρασκευάζονται αποκλειστικά από πρόβειο
γάλα

040690 87 951

(5)

136,87

(5)

122,66

19%

- Ίσης ή ανώτερης από 19% αλλά κατώτερης του
39%

- Ανώτερης από 39 %:

0406 90 88

- Maasdam

040690 87 971

- Μανοόρι περιεκτικότητας κατά βάρος σε
λιπαρές ουσίες ίσης ή ανώτερης από 30 %

0406 90 87 972

(5)

43,47

- Άλλα

040690 87 979

(5)

122,66

Που υπερβαίνουν το 62 % αλλά δεν υπερβαίνουν το 72 % :
- Τυριά που παρασκευάζονται από ορό γάλακτος

040690 88 100

—

- Άλλα :

- Περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος
ξηράς ουσίας:
- Κατώτερης από 5 % και περιεκτικότητας σε ξηρή
ουσία ίση ή ανώτερη από 32% κατά βάρος
- Ίση ή ανώτερη από 5 % αλλά κατώτερη από 19 %
και περιεκτικότητα σε ξηρή ουσία ίση ή ανώτερη
από 32 % κατά βάρος

I
I

- Άλλα

040690 88 200

(5)

81,10

040690 88 300

(5)

88,93

040690 88 900

—

C) Ουδεμία ενίσχυση χορηγείται όταν πρόκειται για προϊόν μείγματος που υπάγεται στην κλάση αυτή ή/και καζεΐνη ή/και καζεϊνικά άλατα, το οποίο περιέχει ορό γάλακτος
ή/και και λακτόζη που έχουν προστεθεί.

Κατά την εκπλήρωση των τελωνειακών διατυπώσεων, o ενδιαφερόμενος υποχρεούται να αναγράψει στη δήλωση που προβλέπεται για το σκοπό αυτό αν προστέθηκαν ή όχι
στο προϊόν ορός γάλακτος ή/και λακτόζη ή/και καζεΐνη ή/και καζεϊνικά άλατα.

Q) Για τον υπολογισμό της περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες, δεν λαμβάνεται υπόψη το βάρος των προστιθέμενων ουσιών που δεν προέρχονται από γάλα ή/και του
ορού γάλακτος ή/και της λακτόζης ή/και της καζεΐνης ή/και των καζεϊνικών αλάτων.
Ότα πρόκειται για ένα προϊόν μείγματος που υπάγεται στη διάκριση αυτή, το οποίο περιέχει ορό γάλακτος ή/και λακτόζη ή/και καζεΐνη ή/και καζεϊνικά άλατα που έχουν
προστεθεί, το τμήμα που αντιπροσωπεύει τον ορό γάλακτος ή/και λακτόζη ή/και καζεΐνη ή/και καζεϊνικά άλατα που προστίθενται δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό
του ποσού της ενίσχυσης

Κατά την εκπλήρωση των τελωνειακών διατυπώσεων, o ενδιαφερόμενος υποχρεούται να αναγράψει στη δήλωση που προβλέπεται για το σκοπό αυτό αν έχουν προστεθεί ή όχι
ορός γάλακτος ή/και λακτόζη ή/και καζεΐνη ή/και καζεϊνικά άλατα και, αν έχουν προστεθεί :

— την πραγματική περιεκτικότητα κατά βάρος του ορού γάλακτος ή/και της λακτόζης ή/και της καζεΐνης ή/και των καζεϊνικών αλάτων που προστίθενται ανά 100 kg του
τελικού προϊόντος
καθώς και

— την περιεκτικότητα σε λακτόζη του προστιθέμενου ορού γάλακτος

(3) Για τον υπολογισμό της περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες δεν λαμβάνεται υπόψη το βάρος των προστιθέμενων ουσιών που δεν προέρχονται από γάλα ή/και του
ορού γάλακτος ή/και της λακτόζης ή/και της καζεΐνης ή/και των καζεϊνικών αλάτων.

Το ποσό της ενίσχυσης για 100 kg του προϊόντος που υπάγεται στη κλάση αυτή είναι ίσο με το άθροισμα των ακόλουθων στοιχείων :
α) Το αναγραφόμενο ποσό ανά kg πολλαπλασιαζόμενο με το βάρος του μέρους του γάλακτος που εμπεριέχεται σε 100 kg προϊόντος.
Εντούτοις στην περίπτωση κατά την οποία έχουν προστεθεί στο προϊόν ορός γάλακτος ή/και λακτόζη ή/και καζεΐνη ή/και καζεϊνικά άλατα, το αναγραφόμενο ποσό ανά

χιλιόγραμμο πολλαπλασιάζεται με το βάρος του μέρους γάλακτος, εκτός του ορού γάλακτος ή/και της λακτόζης ή/και της καζεΐνης ή/και των καζεϊνικών αλάτων που
προστίθενται, το οποίο εμπεριέχεται σε 100 kg προϊόντος

Αριθ. L 118/80
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6) Ένα στοιχείο που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθορυ 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1098/68 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 184 της 29. 7. 1968,
σ. 10).

Κατά την εκπλήρωση των τελωνειακών διατυπώσεων, o ενδιαφερόμενος υποχρεούται να αναγράψει στη δήλωση που προβλέπεται για το σκοπό αυτό αν έχουν προστεθεί ή
όχι ορός γάλακτος ή/και λακτόζη ή/και καζεΐνη ή/και καζεϊνικά άλατα και, αν έχουν προστεθεί :

— την πραγματική περιεκτικότητα κατά βάρος του ορού γάλακτος ή/και της λακτόζης ή/και της καζεϊνης ή/και των καζεϊνικών αλάτων που προστίθενται ανά 100 kg
τελικού προϊόντος,
καθώς και
— την περιεκτικότητα σε λακτόζη του προστιθέμενου ορού γάλακτος.

(4) Το ποσό της ενίσχυσης για 100 kg του προϊόντος που υπάγεται στη κλάση αυτή είναι ίσο με το άθροισμα των ακόλουθων στοιχείων :
α) Το αναγραφόμενο ποσό ανά 100 kg.
Εντούτοις στην περίπτωση κατά την οποία έχουν προστεθεί στο προϊόν ορός γάλακτος ή/και λακτόζη ή/και καζεΐνη ή/και καζεϊνικά άλατα, το αναγραφόμενο ποσό ανά
100 kg :
— πολλαπλασιάζεται με το βάρος του μέρους γάλακτος, εκτός του ορού γάλακτος ή/και της λακτόζης ή/και της καζεϊνης ή/και των καζεϊνικών αλάτων που προστίθενται,
το οποίο εμπεριέχεται σε 100 kg προϊόντος,
και

— διαιρείται διά του βάρους του μέρους γάλακτος που εμπεριέχεται σε 100 kg προϊόντος.
β) Ένα στοιχείο που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1098/68.
Κατά την εκπλήρωση των τελωνειακών διατυπώσεων, o ενδιαφερόμενος υποχρεούται να αναγράψει στη δήλωση που προβλέπεται για το σκοπό αυτό αν έχουν προστεθεί ή
όχι ορός γάλακτος ή/και λακτόζη ή/και καζεΐνη ή/και καζεϊνικά άλατα και, αν έχουν προστεθεί :

— την πραγματική περιεκτικότητα κατά βάρος του ορού γάλακτος ή/και της λακτόζης ή/και της καζεϊνης ή/και των καζεϊνικών αλάτων που προστίθενται ανά 100 kg
προϊόντος
καθώς και
— την περιεκτικότητα σε λακτόζη του προστιθέμενου ορού γάλακτος

(5) H ενίσχυση που εφαρμόζεται στα τυριά που παρουσιάζονται σε άμεση συσκευασία που περιέχει επίσης υγρό διατηρήσεως ιδίως άλμη, χορηγείται επί του καθαρού βάρους
μετά μείωση του βάρους του υγρού αυτού.
(6) Όταν το προϊόν περιλαμβάνει καζεΐνη ή/και καζεϊνικά άλατα, το αντιπροσωπευτικό μέρος της καζεϊνης ή/και των καζεϊνικών αλάτων που έχουν προστεθεί δεν θα ληφθεί
υπόψη για τον υπολογισμό του ποσού της ενίσχυσης.
Κατά την περάτωση των τελωνειακών διατυπώσεων, o ενδιαφερόμενος υποχρεούται να αναφέρει στη διασάφηση που προβλέπεται για το σκοπό αυτό εάν έχει προστεθεί ή όχι
καζεΐνη ή/και καζεϊνικά άλατα και, αν έχουν προστεθεί, να αναφέρει την πραγματική περιεκτικότητα κατά βάρος της καζεϊνης ή/και καζεϊνικών αλάτων που έχουν προστεθεί
σε 100 kg του τελικού προϊόντος

(') Το ποσό της ενίσχυσης για το κατεψυγμένο συμπυκνωμένο γάλα είναι ίδια με αυτό που εφαρμόζεται στους κωδικούς ΣΟ 0402 91 ή 0402 99.
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Αριθ. L 118/81
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ΓΕL

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1191/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 24ης Μαΐου 1995

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2219/92 σχετικά με τις λεπτομέρειες
εψαρμογής του ειδικού καθεστώτος για τον εφοδιασμό της Μαδέρας με γαλακτοκομικά
προϊόντα όσον αφορά τα ποσά των ενισχύσεων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92 του Συμβουλίου της
15ης Ιουνίου 1992 για ειδικά μέτρα που αφορούν ορισμένα
γεωργικά προϊόντα υπέρ των Αζορών και της Μαδέρας ('),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1974/93 (2), και ιδίως το άρθρο 10,

ότι, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1056/95 της Επιτροπής της
11ης Μαΐου 1995 για τον καθορισμό των επιστροφών κατά
την εξαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκο
μικών προϊόντων (7), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονι
σμό (ΕΚ) αριθ. 1 1 89/95 (8), τροποποιήθηκαν οι επιστροφές
για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα · ότι, για να
ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις αυτές πρέπει να προσαρ
μοστούν οι ενισχύσεις για ορισμένα από τα προϊόντα που
αναφέρονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2219/92,

Εκτιμώντας :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1696/92 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2596/93 (4), καθορίζει κυρίως τις λεπτομέρειες εφαρμο

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

γής του ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού των Αζορών και
της Μαδέρας με ορισμένα γεωργικά προϊόντα ·

ΑρSρο /

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2219/92 της Επιτροπής της
30ής Ιουλίου 1992 σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής
του ειδικού καθεστώτος για τον εφοδιασμό της Μαδέρας σε

Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2219/92 αντι
καθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

γαλακτοκομικά προϊόντα και την κατάρτιση των σχετικών
προβλέψεων (5), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό

ΑρSρο 2

(ΕΚ) αριθ. 1059/95 (6), καθόρισε στο παράρτημα II τις
ενισχύσεις για τα γαλακτοκομικά προϊόντα·

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Μαΐου 1995.

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

Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 1995.
Γ\α την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') EE
(2) EE
0EE
(4) EE
(5) ΕΕ
(6) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

173
180
179
238
218
107

της
της
της
της
της
της

27. 6. 1992, σ. 1 .
23. 7. 1993, σ. 26.
1 . 7. 1992, σ. 6.
23. 9. 1993, σ. 24.
1 . 8. 1992, σ. 75.
12. 5. 1995, σ. 41 .

(7) EE αριθ. L 107 της 12. 5. 1995, σ. 17.
(8) Βλέπε σελίδα 60 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

(σε Ecu/100 kg καθαρού βάρους εκτός άλλων ενδείξεων)
Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός
προϊόντων

Υποσημειώσεις

(D

(2)

(3)

(4)

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν
περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά ('):
- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 1 % :
Σε συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 1

0401 10 10 000

C)

5,880

0401 10 90 000

C)

5,880

0401
0401 10

0401 10 10

0401 10 90
0401 20

Άλλα

Ποσό των

ενισχύσεων
(5)

\

- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1 % αλλά
δεν υπερβαίνει το 6% :

0401 2011

Που δεν υπερβαίνει το 3% :
Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα

I

2 1:

- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες κατώτερης ή ίσης του
1,5%

- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ανώτερης του 1,5 %
0401 20 19

0401 2011 100

C)

5,880

0401 20 1 1 500

C)

9,089

I

Άλλα :

l

- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες κατώτερης ή ίσης του
1,5%

- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ανώτερης του 1,5 %

0401 20 19 100

0401 20 19 500

C)
C)

9,089

I

Που υπερβαίνει το 3% :
0401 20 91

5,880

I

Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα
2 1:

- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες κατώτερης ή ίσης του
4%

- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ανώτερης του 4%
0401 20 99

0401 20 91 100
0401 20 91 500

C)
C)

12,10
14,10

Άλλα :

- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες κατώτερης ή ίσης του
4%

0401 30

0401 30 11

- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ανώτερης του 4%
- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 6% :
Που δεν υπερβαίνει το 21 % :

0401 20 99 100

C)

12,10

0401 20 99 500

C)

14,10

0401 3011 100

C)

18,11

0401 3011 400

0401 3011 700

C)
C)

41,95

0401 30 19 100

C)

18,11

0401 30 19 400

C)
C)

41,95

Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα
2 1:

- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:
- Κατώτερης ή ίσης του 10%
- Ανώτερης του 10% και κατώτερης ή ίσης του 17%
- Ανώτερης του 17%
0401 30 19

0401 30 31

27,93

Άλλα :

- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες :
- Κατώτερης ή ίσης του 10%
- Ανώτερης του 10% και κατώτερης ή ίσης του 17%
- Ανώτερης του 17%
Που υπερβαίνει το 21 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 45% :
Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα

04013019 700

27,93

2 1:

- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες :
- Κατώτερης ή ίσης του 35 %
- Ανώτερης του 35 % και κατώτερης ή ίσης του 39 %
- Ανώτερης του 39 %

0401 30 31 100

C)
C)

49,96

04013031 400
04013031700

C)

86,03

78,02
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(σε Ecu/tOO kg καSαρού βάρους εκτός άλλων ενδείξεων)
Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός
προϊόντων

Υποσημειώσεις

(D

(2)

(3)

(4)

(5)

- Κατώτερης ή ίσης του 35%

0401 30 39 100

C)

49,96

- Ανώτερης του 35 % και κατώτερης ή ίσης του 39 %

0401 30 39 400

C)

78,02

- Ανώτερης του 39 Ρ/ο

0401 30 39 700

C)

86,03

- Κατώτερης ή ίσης του 68%

0401 30 91 100

C)

98,05

- Ανώτερης του 68 % και κατώτερης ή ίσης του 80 %

0401 30 91 400

C)

144,11

- Ανώτερης του 80 %

0401 30 91 700

C)

168,17

- Κατώτερης ή ίσης του 68%

0401 30 99 100

C)

98,05

- Ανώτερης του 68 % και κατώτερης ή ίσης του 80 %

0401 30 99 400

C)

144,11

- Ανώτερης του 80 %

0401 30 99 700

C)

168,17

(2)

68,00

(2)

108,64

Ποσό των

ενισχύσεων

Άλλα :

0401 3039

- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες :

Που δεν υπερβαίνει το 45% :
Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα

0401 30 91

2 1:

- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:

Άλλα :

0401 30 99

- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:

ex 0402

ex 0402
0405 00

0405 0011

Γάλα αποκορυφωμένο σε σκόνη με κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές

0402 1011 000

ουσίες όχι μεγαλύτερη από 1,5%

0402 10 19000

Γάλα πλήρες σε σκόνη με κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες όχι
μεγαλύτερη από 27%

0402 21 11 900
0402 21 19 900

Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες του γάλακτος :
- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 85 % :
Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 Kg
- Περιεκτικότητας κατά βάρους σε λιπαρές ουσίες
- Κατώτερης του 62%

l

0405 00 11 100

—

- Ίσης ή ανώτερης του 62 % και κατώτερης του 78 %

0405 00 11 200

120,98

- Ίσης ή ανώτερης του 78 % και κατώτερης του 80 %

0405 0011 300

152,20

- Ίσης ή ανώτερης του 80 % και κατώτερης του 82 %

0405 00 11 500

- Ίσης ή ανώτερης του 82 %

0405 0011 700

|

156,10
160,00

Άλλα :

0405 0019

- Περιεκτικότητας κατά βάρους σε λιπαρές ουσίες

0405 00 90

- Κατώτερης του 62%

0405 00 19 100

- Ίσης ή ανώτερης του 62 % και κατώτερης του 78 %

0405 00 19 200

120,98

- Ίσης ή ανώτερης του 78 % και κατώτερης του 80 %
- Ίσης ή ανώτερης του 80 % και κατώτερης του 82 %

0405 00 19 300

152,20

0405 00 19 500

156,10

- Ίσης ή ανώτερης του 82 %

0405 00 19 700

160,00

- Κατώτερης ή ίσης του 99,5 %

0405 00 90 100

181,13

- Ανώτερης του 99,5 %

0405 00 90 900

233,21

—

- Άλλα :

- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες :

ex 0406

I

Τυριά:

0406 90 23

Edam

0406 90 23 900

122,66

0406 90 25

Tilsit

0406 90 25 900

122,66

0406 90 76 100

100,41

0406 90 76

Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsø :

Αριθ. L 118/84
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(σε F.cu/100 kg καSαρου βάρους εκτός άλλων ενδείξεων)
Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός
προϊόντων

Υποσημειώσεις

(1 )

(2)

(3)

(4)

Gouda :

0406 90 78

Ποσό των

ενισχύσεων
(5 )

0406 90 78 100

100,41

040690 79 900

103,95

040690 81 900

117,82

Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό επί της μη
λιπαρής ουσίας:
0406 90 79
040690 81

Esram, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio
Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby,
Monterey

0406 90 86

Που υπερβαίνουν το 47 % αλλά δεν υπερβαίνουν το 52 %:
- Τυριά που παρασκευάζονται από ορό γάλακτος

0406 90 86 100

—

- Άλλα :

- Περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος
ξηράς ουσίας:
- Κατώτερης από 5%

040690 86 200

(3)

81,10

- Ίσης ή ανώτερης με 5 % αλλά κατώτερης του 19 %

040690 86 300

(3)

88,93

040690 86 400

(})

100,41

040690 86900

(3)

117,82

- Ίσης ή ανώτερης από 19% αλλά κατώτερης του
39%

- Ανώτερης από 39%
040690 87

Που υπερβαίνουν το 52 % αλλά δεν υπερβαίνουν το 62 % :
- Τυριά που παρασκευάζονται από ορό γάλακτος

040690 87 100

—

- Άλλα :

- Περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος
ξηράς ουσίας:

l

- Κατώτερης από 5 %
- Ίσης ή ανώτερης με 5 % αλλά κατώτερης από

0406 90 87 200

(5)

81,10

040690 87 300

(3)

88,93

0406 90 87 400

(3)

100,41

- Idiazabal, manchego
και
roncal,
που
παρασκευάζονται αποκλειστικά από πρόβειο
γάλα

040690 87 951

(3)

136,87

— Maasdam

040690 87 971

(3)

122,66

- Μανούρι περιεισικότητας κατά βάρος σε
λιπαρές ουσίες ίσης ή ανώτερης από 30%

040690 87 972

(3)

43,47

- Άλλα

040690 87 979

(3)

122,66

19%

- Ίσης ή ανώτερης από 19 % αλλά κατώτερης από
39%

- Ανώτερης από 39 %:

I

040690 88

Που υπερβαίνουν το 62 % αλλά δεν υπερβαίνουν το 72 % :

- Τυριά που παρασκευάζονται από ορό γάλακτος

0406 90 88 100

- Άλλα

—

I

- Άλλα :

- Περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος
ξηράς ουσίας:
- Κατώτερης από 5 % και περιεκτικότητας σε ξηρή
ουσία ίση ή ανώτερη από 32% κατά βάρος
- Ίση ή ανώτερη από 5 % αλλά κατώτερη από 19 %
και περιεκτικότητα σε ξηρή ουσία ίση ή ανώτερη
από 32 % κατά βάρος

I

040690 88 200

(3)

81,10

040690 88 300

(3)

88,93

04069088 900

—
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Αριθ. L 118/85

C) Ουδεμία ενίσχυση χορηγείται όταν πρόκειται για προϊόν μείγματος που υπάγεται στην κλάση αυτή ή/και καζείνη ή/και καζεϊνικά άλατα, το οποίο περιέχει ορό γάλακτος
ή/και και λακτόζη που έχουν προστεθεί.

Κατά την εκπλήρωση των τελωνειακών διατυπώσεων, o ενδιαφερόμενος υποχρεούται να αναγράψει στη δήλωση που προβλέπεται για το σκοπό αυτό αν προστέθηκαν ή όχι
στο προϊόν ορός γάλακτος ή/και λακτόζη ή/και καζεΐνη ή/και καζεϊνικά άλατα.

(2) Για τον υπολογισμό της περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες, δεν λαμβάνεται υπόψη το βάρος των προστιθέμενων ουσιών που δεν προέρχονται από γάλα ή/και του
ορού γάλακτος ή/και της λακτόζης ή/και της καζεΐνης ή/και των καζεϊνικών αλάτων.

'Οταν πρόκειται για ένα προϊόν μείγματος που υπάγεται στη διάκριση αυτή, το οποίο περιέχει ορό γάλακτος ή/και λακτόζη ή/και καζεΐνη ή/και καζεϊνικά άλατα που έχουν
προστεθεί, το τμήμα που αντιπροσωπεύει τον ορό γάλακτος ή/και λακτόζη ή/και καζεΐνη ή/και καζεϊνικά άλατα που προστίθενται δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό
του ποσού της ενίσχυσης.

Κατά την εκπλήρωση των τελωνειακών διατυπώσεων, o ενδιαφερόμενος υποχρεούται να αναγράψει στη δήλωση που προβλέπεται για το σκοπό αυτό αν έχουν προστεθεί ή όχι
ορός γάλακτος ή/και λακτόζη ή/και καζεΐνη ή/και καζεϊνικά άλατα και, αν έχουν προστεθεί:

— την πραγματική περιεκτικότητα κατά βάρος του ορού γάλακτος ή/και της λακτόζης ή/και της καζεΐνης ή/και των καζεϊνικών αλάτων που προστίθενται ανά 100 kg του
τελικού προϊόντος,
καθώς και

— την περιεκτικότητα σε λακτόζη του προστιθέμενου ορού γάλακτος.

C) H ενίσχυση που εφαρμόζεται στα τυριά που παρουσιάζονται σε άμεση συσκευασία που περιέχει επίσης υγρό διατηρήσεως ιδίως άλμη, χορηγείται επί του καθαρού βάρους,
μετά μείωση του βάρους του υγρού αυτού.»

Αριθ. L 118/86
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1192/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Μαΐου 1995
για καθορισμό του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης
για την 50ή 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 ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1 101 /95 (2), και ιδίως το άρ
θρο 19 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχείο β),

κης Κοινοτητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο)· ότι η απαγό
ρευση αυτή δεν εφαρμόζεται σε ορισμένες καταστάσεις
όπως εκείνες που απαριθμούνται κατά τρόπο περιοριστικό
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 :
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), όπως τροποποιή
θηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 820/95 (4) διοργανώνο

νται 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 την 50ή τμηματική δημοπρασία οι διατάξεις που
αναφέρονται στο άρθρο 1 ·
ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 990/93 του Συμβουλίου
(5) έχουν απαγορευθεί οι συναλλαγές μεταξύ της Ευρωπαϊ

ΕΕΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

1 . Για την 50ή τμηματική δημοπρασία λευκής ζάχαρης
που πραγματοποιείται σύμφωνα με τον τροποποιημένο
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1021 /94, το ανώτατο ποσό της
επιστροφής κατά την εξαγωγή καθορίζεται σε 45,419 Ecu
ανά 100 χιλιόγραμμα.
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 25 Μαΐου 1995.

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

Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 1995.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') EE
(2) ΕΕ
(3) EE
(4) ΕΕ
(5) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

177 της 1 . 7. 1981 , σ. 4.
110 της 17. 5. 1995, σ. 1 .
112 της 3. 5. 1994, σ. 13.
83 της 13. 4. 1995, σ. 1 .
102 της 28. 4. 1993, σ. 14.
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Αριθ. L 118/87

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1193/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Μαΐου 1995
για τροποποίηση του ποσού βάσεως της εισφοράς κατά την εισαγωγή για τα σιρόπια και

ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Επιτροπή οδηγεί στην τροποποίηση του ποσού βάσεως της
εισφοράς κατά την εισαγωγή για τα σιρόπια και ορισμένα

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, η οποία ισχύει
σήμερα, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ·

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. 1 101 /95 (2), και ιδίως το άρθρο 16
παράγραφος 8,

ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά το καθεστώς
των εισφορών, πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολο
γισμό τους η αντιπροσωπευτική τιμή της αγοράς που έχει
διαπιστωθεί κατά την περίοδο αναφοράς της 23ης Μαΐου
1995, όσον αφορά τα κυμαινόμενα νομίσματα,

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 κατά την εισαγωγή για τα σιρόπια και
ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης έχουν
καθοριστεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 960/95 της
Επιτροπής (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό ( ΕΚ) αριθ. 1 100/95 (6) -

ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 960/95 στα στοιχεία που διαθέτει η

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο /

Τα ποσά βάσεως της εισφοράς που εφαρμόζεται κατά την
εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1785/81 και καθορίζεται στο παράρτημα του τροποποιη
μένου κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 960/95 σύμφωνα με τα ποσά
που ορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 25 Μαΐου 1995.

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

Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 1995.
Γιa την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

C) ΕΕ
(2) EE
(J) ΕΕ
(4) ΕΕ
(5) EE
(6) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

177 της 1 . 7. 1981 , α 4.
110 της 17. 5. 1995, σ. 1 .
387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
22 της 31 . 1 . 1995, σ. 1 .
97 της 29. 4. 1995, σ. 30.
109 της 16. 5. 1995, σ. 42.

Αριθ. L 118/88
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του κανονισμού της Επιτροπής της 24ης Μαϊον 1995 για τροποποίηση του ποσού βάσης της εισφοράς κατά
την εισαγωγή για τα σιρόπια και ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης
(σε Ecu)

Κωδικός ΣΟ

1702 20 10
1702 2090
1702 30 10
17024010
1702 6010

1702 6090 10 (2)
1 702 60 90 90 C)
170290 30
170290 60
170290 71

1702 90 80

170290 99
210690 30
210690 59

Ποσό βάσεως
ανά I % περιεκτικότητας σε σακχαρόζη
και ανά 100 kg καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος (')

50,55
50,55
—

—

—

—

50,55
—

50,55
50,55
—

50,55
—

50,55

Ποσό της επιστροφής
για 100 kg ξηράς ουσίας (')

_

59,06
59,06
59,06
112,21
—

59,06
—

—

112,21
—

59,06
—

C) Δεν εφαρμόζονται εισφορές κατά την εισαγωγή προϊόντων καταγωγής των ΥΧΕ σύμφωνα με το άρ9ρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης 91 /482/EOK.
(2) Κωδικός Tarie : σιρόπι ινουλίνης. Για την κατάταξη σ' αυτή τη διάκριση θεωρείται ως «σιρόπι ινουλίνης», το προϊόν που λαμβάνεται άμεσα μετά την
υδρόλυση ινουλίνης ή ολιγοφρουκτοζών.
(3) Κωδικός Tarie : κωδικός ΣΟ 1702 6090, άλλα από σιρόπι ινουλίνης.
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Αριθ. L 118/89

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1194/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Μαΐου 1995

για καθορισμό των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη
ζάχαρη
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

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 ·

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. 1 101 /95 (2), και ιδίως το άρθρο 16
παράγραφος 8,

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 23ης Μαΐου
1995, όσον αφορά τα κυμαινόμενα νομίσματα,

Έχοντας υπόψη :

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. 1 160/95 (6) ·

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 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 25 Μαΐου 1995.

O πάρων κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 1995.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') EE
(2) EE
C) ΕΕ
C) ΕΕ
(5) ΕΕ
(6) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

177 της 1 . 7. 1981 , σ. 4.
110 της 17. 5. 1995, σ. 1 .
387 της 31 . 12. 1992, α 1 .
22 της 31 . 1 . 1995, σ. Ί .
198 της 30. 7. 1994, σ. 88.
116 της 23. 5. 1995, σ. 39.

Αριθ. L 118/90
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τον κανονισμού της Επιτροηής της 24ης Μαΐου 1995 για καθορισμό των εισφορών κατά την εισαγωγή για
τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη
(Ecu/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

Εισφορά (5)

1701 11 10

38,53 (')

1701 11 90

38,53 (')

1701 1210

38,53 (')

1701 12 90

38,53 (')

1701 91 00

50,55

1701 99 10

50,55

17019990

50,55 Q)

(') Το ποσό της εισφοράς που εφαρμόζεται υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 ή 3 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 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 άρθρου 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 118/91

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1195/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Μαΐου 1995
για καθορισμό του ποσού της ενισχύσεως για τον βάμβακα
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

την πράξη προσχώρησης της Ελλάδας και ιδίως τις παρα
γράφους 3 και 10 του πρωτοκόλλου 4 περί του βάμβακος
όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης της Ισπα
νίας και της Πορτογαλίας, και ιδίως το πρωτόκολλο 14 που
επισυνάπτεται σ' αυτή, και τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
4006/87 της Επιτροπής ('),

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2169/81 του Συμβουλίου της
27ης Ιουλίου 1981 περί καθορισμού των γενικών κανόνων
του καθεστώτος ενισχύσεως του βάμβακος (2), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1554/93 (3), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1 ,

Εκτιμώντας :
ότι το ποσό της ενισχύσεως που αναφέρεται στο άρθρο 5
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2169/81 , έχει
καθορισθεί από τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 195/95 της

Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό (ΕΚ) αριθ. 1078/95 (5) ·

ότι η εφαρμογή των κανόνων και κριτηρίων που αναφέρο
νται στον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 195/95 στα στοιχεία που
διαθέτει προς το παρόν η Επιτροπή, οδηγεί στην τροπο
ποίηση του ποσού της ενισχύσεως που ισχύει σήμερα όπως
αναφέρεται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Το ποσό της ενισχύσεως για το σύσπορο βαμβάκι, που
αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2169/81 καθορίζεται σε 45,049 Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 25 Μαΐου 1995.

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

Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 1995.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') EE αριθ. L 377 της 31 . 12. 1987, σ. 49.
QΕΕ αριθ. L 211 της 31 . 7. 1981 , σ. 2.
(3) ΕΕ αριθ. L 154 της 25. 6. 1993, σ. 23.

(4) EE αριθ. L 24 της 1 . 2. 1995, σ. 109.
(5) ΕΕ αριθ. L 108 της 13. 5. 1995, σ. 62.

Αριθ. L 118/92
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1196/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Μαΐου 1995

για προσωρινή αναστολή του προκαθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή ορισμένων
γαλακτοκομικών προϊόντων και για τον καθορισμό του βαθμού στον οποίο μπορούν να
χορηγηθούν τα πιστοποιητικά εξαγωγής που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.

974/95 περί ορισμένων μεταβατικών μέτρων για την εφαρμογή της γεωργικής συμφωνίας του
Γύρου της Ουρουγουάης στον τομέα του γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

της Επιτροπής (7) · ότι πρέπει να ανασταλεί προσωρινά o
προκαθορισμός της επιστροφής για τα εν λόγω προϊόντα
και να καθοριστούν συντελεστές μειώσεως που θα εφαρμο
στούν σε ορισμένες ζητούμενες ποσότητες,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συμβουλίου της 27ης
Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως της 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 και από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3290/94 (2),

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 876/68 του Συμβουλίου της 28ης
Ιουνίου 1968 για τον καθορισμό στον τομέα του γάλακτος
και γαλακτοκομικών προϊόντων, των γενικών κανόνων για
τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή και των κριτη
ρίων καθορισμού του ποσού τους (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 776/94 (4), και
ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2729/81 της Επιτροπής περί
λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιη
τικών εισαγωγής και εξαγωγής και του καθεστώτος προκα
θορισμού των επιστροφών στον τομέα του γάλακτος και
γαλακτοκομικών προϊόντων (5), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1094/95 (6), και ιδίως το
άρθρο 10α παράγραφος 5,

Εκτιμώντας ότι η αγορά ορισμένων γαλακτοκομικών
προϊόντων χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα · ότι οι
επιστροφές που εφαρμόζονται σήμερα στα προϊόντα αυτά
είναι δυνατόν να προκαλέσουν προκαθορισμό επιστροφής
για κερδοσκοπικούς σκοπούς και η έκδοση των πιστοποιη
τικών για τις ζητούμενες ποσότητες υπάρχει κίνδυνος να
οδηγήσει σε υπέρβαση εκείνων που αντιστοιχούν στην
κανονική διάθεση των εν λόγω προϊόντων σύμφωνα με τον
ορισμό που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 974/95

ΑρSρο 1

1 . O προκαθορισμός των επιστροφών κατά την εξαγωγή
των γαλακτοκομικόν προϊόντων που υπάγονται στους κωδι
κούς ΣΟ 0401 , 0402, 0403 10 22, 0403 10 24, 0403 10 26,
0403 10 32, 0403 10 34, 0403 10 36, 0403 90, 0404 90 και 0406,

αναστέλλεται όσον αφορά τις αιτήσεις χορηγήσεως πιστο
ποιητικού που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/95 για την περίοδο από 25 έως
29 Μαΐου 1995.

2. Δεν δίδεται συνέχεια στις εκκρεμούσες αιτήσεις χορη
γήσεως πιστοποιητικών με προκαθορισμό της επιστροφής
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και των οποίων η
έκδοση θα έπρεπε να είχε γίνει από τις 25 Μαΐου 1995 με
εξαίρεση εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 για
τις οποίες έχει καθοριστεί συντελεστής μειώσεως.
3. O συντελεστής μειώσεως που προβλέπεται στο άρθρο
10α παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2729/81 που
εφαρμόζεται στις αιτήσεις χορηγήσεως πιστοποιητικών
εξαγωγής που υποβάλλονται στις 19 Μαΐου 1995, με εξαί
ρεση εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 44 παράγραφος 1
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 για τα γαλακτοκο
μικά προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς της συνδυα
σμένης ονοματολογίας για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή
και αναγράφονται στην στήλη 1 του παραρτήματος, είναι
εκείνος που αναγράφεται στη στήλη 2 του παραρτήματος.

ΑρSρο 2
(') EE
(2) EE
(3) ΕΕ
(4) ΕΕ
(5) EE
(6) EE

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

148 της 28. 6. 1968, σ. 13.
349 της 31 . 12. 1994, σ. 105.
155 της 3. 7. 1968, σ. 1 .
91 της 8. 4. 1994, σ. 6.
272 της 26. 9. 1981 , σ. 19.
109 της 16. 5. 1995, σ. 31 .

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 25 Μαΐου 1995.
(7) ΕΕ αριθ. L 97 της 29. 4. 1995, σ. 66.
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O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 1995.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συντελεστής μειώσεως που προβλέπεται στο άρθρο 10α παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2729/81
για τις αιτήσεις χορηγήσεως πιστοποιητικών εξαγωγής που υποβάλλονται στις 19 Μαΐου 199S
Γαλακτοκομικά προϊόντα που υπάγονται στους
κωδικούς ΣΟ για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή

Συντελεστής μειώσεως

(D

(2)

0402 10 11 Ì

0402 10 19 J

0,785

Apia L 118/93

Αριθ. L 118/94
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II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 2ας Μαΐου 1995

για την αποδοχή της τροποποίησης της ανάληψης υποχρέωσης που ανέλαβε η κυβέρνηση του
Βασιλείου της Ταϊλάνδης στο πλαίσιο της διαδικασίας επιβολής αντισταθμιστικού δασμού
στις εισαγωγές ένσφαιρων τριβέων με μέγιστη εξωτερική διάμετρο 30 mm, καταγωγής
Ταϊλάνδης
(95/ 180/EK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

κυβέρνηση του Βασιλείου της Ταϊλάνδης ανέλαβε την
υποχρέωση να εξαλείψει τις συνέπειες της επιδό
τησης. H ανάληψη της υποχρέωσης συνεπαγόταν την
επιβολή, ανά ένσφαιρο τριβέα που εξάγεται στην
Κοινότητα, εξαγωγικού φόρου ύψους 1,76 μπατ
(νόμισμα της Ταϊλάνδης), που αντιστοιχούσε στο
ύψος της διαπιστωθείσας αντισταθμίσιμης επιδό

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3284/94 του Συμβουλίου της 22ας
Δεκεμβρίου 1994 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που
αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων από χώρες μη μέλη της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας ('), και ιδίως τα άρθρα 10 και 13,

τησης.

(3)

Τον Ιούνιο του 1990, με την απόφαση 90/266/
ΕΟΚ (3), η Επιτροπή απεδέχθη την προταθείσα
ανάληψη υποχρέωσης και περάτωσε την έρευνα.

(4)

Τον Ιούλιο του 1993, η Επιτροπή, μετά από επανεξέ
ταση, διαπίστωσε ότι το ύψος της επιδότησης έχει
μειωθεί σε 0,91 μπατ ανά τεμάχιο. Αφού ενημερώ
θηκε για το συμπέρασμα αυτό της Επιτροπής, η
κυβέρνηση της Ταϊλάνδης τροποποίησε το ύψος του
εξαγωγικού φόρου σε 0,91 μπατ ανά ένσφαιρο τριβέα
που εξάγεται στην Κοινότητα και πρότεινε να αναλά
βει σχετικά τροποποιημένη υποχρέωση. H πρόταση
αυτή έγινε δεκτή από την Επιτροπή με την απόφαση

Μετά από διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της συμβουλευτικής
επιτροπής
Εκτιμώντας ότι :

A ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(1)

Τον Ιούνιο του 1988 η Επιτροπή κίνησε τη διαδικα
σία που προβλέπεται για την αντιμετώπιση επιδοτή
σεων, σχετικά με τις εισαγωγές ορισμένων ένσφαι
ρων τριβέων καταγωγής Ταϊλάνδης (2), μετά από

σχετική καταγγελία που υπέβαλε η ομοσπονδία
ευρωπαϊκών ενώσεων κατασκευαστών τριβέων
(«FΕΒΜΑ»), Ως προϊόν ορίστηκαν οι ένσφαιροι
τριβείς με μέγιστη εξωτερική διάμετρο 30 mm (στο
εξής: «ένσφαιροι τριβείς»), καταγωγής Ταϊλάνδης.
(2)

H Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προαναφερθείσες
εισαγωγές αποτελούσαν αντικείμενο επιδοτήσεων
και ότι προκαλούσαν σοβαρή ζημία στη βιομηχανία
της Κοινότητας. Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές, η

(') ΕΕ αριθ. L 349 της 31 . 12. 1994, σ. 22.
(2) EE αριθ. C 147 της 4. 6. 1988, σ. 4.

93/38 1 /ΕΟΚ (4).

(5)

Επιπλέον, προκειμένου να αποτραπεί η καταστρατή
γηση του εξαγωγικού φόρου με την πραγματοποίηση
έμμεσων εισαγωγών, το Συμβούλιο, με τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1781/93 (5), επέβαλε οριστικό αντι
σταθμιστικό δασμό στις εισαγωγές ένσφαιρων
τριβέων καταγωγής Ταϊλάνδης, οι οποίοι όμως
εξάγονται στην Κοινότητα από άλλη τρίτη χώρα.

(3) ΕΕ αριθ. L 152 της 16. 6. 1990, σ. 59.
(4) EE αριθ. L 163 της 6. 7. 1993, σ. 35.
(5) EE αριθ. L 163 της 6. 7. 1993, σ. 1 .
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Τον Σεπτέμβριο του 1994, μετά από περαιτέρω επανε
ξέταση, η Επιτροπή, με την απόφαση 94/639/EK ('),
απεδέχθη μια νέα μορφή της ανάληψης υποχρέωσης,
βάσει της οποίας o εξαγωγικός φόρος μειωνόταν σε
0,72 μπατ ανά ένσφαιρο τριβέα, ως αποτέλεσμα της
μείωσης του ύψους της επιδότησης. Με τον κανονι
σμό (ΕΚ) αριθ. 2271 /94 του Συμβουλίου (2), το ύψος
του αντισταθμιστικού δασμού επί των έμμεσων εισα
γωγών τροποποιήθηκε σε 5,3 %, ώστε να ανταποκρί
νεται στο μειωμένο ύψος του εξαγωγικού φόρου.

εμμένει στο συμπέρασμα που διατύπωσε στην
απόφαση 94/639/EK, σύμφωνα με το οποίο όλες οι
επιδοτήσεις που η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης έχει
χορηγήσει προς τους εξαγωγείς (ΝΜΒ Thaï Ltd,
Pelmec Thai Ltd και ΝΜΒ Hi-Tech Ltd) εξακολουθούν
να είναι αντισταθμίσιμες.
(11 )

B. ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

(7)

(8)

(9)

Μετά τις παραπάνω εξελίξεις, η Επιτροπή έλαβε
γνώση ορισμένων αποδεικτικών στοιχείων από τα
οποία προέκυπτε ότι το ύψος της επιδότησης είχε
μεταβληθεί. Υπό τις συνθήκες αυτές και συγκεκρι
μένα τον Δεκέμβριο του 1994, η Επιτροπή άρχισε
διαδικασία επανεξέτασης της απόφασης 94/639/EK
και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2271 /94, με σχετική
ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημε
ρίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (3).
H Επιτροπή ενημέρωσε επίσημα την κυβέρνηση της
Ταϊλάνδης, τους εξαγωγείς που ήταν γνωστό ότι
ενδιαφέρονταν, καθώς και τον αρχικό καταγγέλ
λοντα (Febma)· επίσης, παραχώρησε στα άμεσα
ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα να γνωστοποιή
σουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν
ακρόαση. Τις απόψεις τους γνωστοποίησαν γραπτώς
η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης, οι εξαγωγείς που έχουν
την έδρα τους στην Ταϊλάνδη και οι κοινοτικοί παρα
γωγοί, εκπροσωπούμενοι από τη Febma.

i) Απαλλαγή βάσει του άρθρου 31
(12)

Απεδείχθη ότι η εταιρεία ΝΜΒ Thai δεν απολαύει
πλέον της φορολογικής απαλλαγής που παραχωρείται
σύμφωνα με το άρθρο 31 του νόμου για την προώ
θηση των επενδύσεων της νομοθεσίας της Ταϊλάνδης,

δεδομένου ότι έχει ήδη λήξει η περίοδος ισχύος
τέτοιου είδους απαλλαγών, η οποία ορίζεται στα
πιστοποιητικά προώθησης των επενδύσεων που
έχουν χορηγηθεί στην εν λόγω εταιρεία.

H εταιρεία Pelmec Thai σημείωσε ζημία κατά την
περίοδο έρευνας και συνεπώς δεν απεκόμισε κανένα
όφελος από την εν λόγω απαλλαγή.
H εταιρεία ΝΜΒ Hi-Tech υπήρξε κερδοφόρος κατά
την περίοδο έρευνας και εξακολουθεί να δικαιούται
απαλλαγής· ως εκ τούτου, είναι η μόνη εξαγωγική
επιχείρηση η οποία πράγματι επωφελήθηκε. Το ύψος
της σχετικής επιδότησης, για τον υπολογισμό του
οποίου ελήφθη ως βάση το φορολογητέο εισόδημα
πολλαπλασιαζόμενο επί το φορολογικό συντελεστή
30%, ανήλθε σε 43,9 εκατομμύρια μπατ.

α) κυβέρνηση της Ταϊλάνδης:
— Υπουργείο Εξωτερικού Εμπορίου, Μπανκόγκ,
— Συμβούλιο Επενδύσεων, Μπανκόγκ *
β) εξαγωγείς της Ταϊλάνδης

Οι παραπάνω εξαγωγικές επιχειρήσεις στο σύνολό
τους είναι θυγατρικές της ιαπωνικής εταιρείας
Minebea Co/Ltd, στην οποία και ανήκουν εξ
ολοκλήρου.

H Επιτροπή υπολόγισε το ύψος της επιδότησης που
χορηγήθηκε κατά την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου
1993 μέχρι τις 31 Μαρτίου 1994 («η περίοδος
έρευνας»). Πρόκειται για την πλέον πρόσφατη
περίοδο για την οποία έχουν καταρτισθεί ελεγμένες
λογιστικές καταστάσεις για τους εξαγωγείς και
παράλληλα για προσωρινή περίοδο αναφοράς, η
οποία προέκυψε από τη μεταβολή του οικονομικού
έτους που ακολουθούν οι εξαγωγείς, το οποίο αρχίζει
πλέον την 1η Απριλίου αντί της 1ης Οκτωβρίου όπως
τα προηγούμενα χρόνια.

α) Απαλλαγή από το φόρο επί του εισοδήματος
επιχειρήσεων

H Επιτροπή συγκέντρωσε και επαλήθευσε όλα τα
στοιχεία που έκρινε απαραίτητα για την εξαγωγή
συμπερασμάτων και διεξήγαγε έρευνα στις εγκατα
στάσεις των ακόλουθων φορέων και επιχειρήσεων :

— ΝΜΒ Thai Ltd, Ayutthaya, Ταϊλάνδη,
— Pelmec Thai Ltd, Bang Pa-In, Ταϊλάνδη,
— ΝΜΒ Hi-Tech Ltd, Bang Pa-In, Ταϊλάνδη.

Αριθ. L 118/95

ii) Αρθρο 36 παράγραφος 4

(13)

Απεδείχθη ότι τόσο η ΝΜΒ Thai, όσο και η ΝΜΒ

Hi-Tech εξακολουθούν να λαμβάνουν την επιδότηση
που προβλέπει το άρθρο 34 παράγραφος 4 του νόμου
για την προώθηση των επενδύσεων, βάσει του οποίου

έχουν το δικαίωμα να αφαιρούν από το φορολογητέο
εισόδημα ποσό ίσο με το 5% της αύξησης των
εσόδων από εξαγωγές κατά το προηγούμενο έτος.

Γ. ΕΚ ΝΕΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟ
ΤΗΣΗΣ

(10)

Κανένα νέο αποδεικτικό στοιχείο δεν προσκομί
στηκε για το θέμα της αντισταθμισιμότητας των
επίμαχων επιδοτήσεων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή

C ) ΕΕ αριθ. L 247 της 22. 9. 1994, σ. 29.
(2) EE αριθ. L 247 της 22. 9. 1994, σ. 1 .
(3) ΕΕ αριθ. C 348 της 9. 12. 1994, σ. 5.

H μέθοδος υπολογισμού είναι η ίδια με αυτήν που
εφαρμόζεται και για την απαλλαγή του άρθρου 31 ·

τα ποσά της επιδότησης είναι τα ακόλουθα :
(σε εκατομμύρια μπατ)
ΝΜΒ Thai
ΝΜΒ Hi-Tech

16,2

0,1

Αριθ. L 118/96
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βάσει της οποίας το ύψος του εξαγωγικού δασμού
που επιβάλλεται στους ένσφαιρους τριβείς οι οποίοι
εξάγονται στην Κοινότητα έχει αναπροσαρμοσθεί σε
0,66 μπατ ανά τεμάχιο. H Επιτροπή είναι πεπεισμένη,
με βάση τις διαπιστώσεις στις οποίες έχει καταλήξει,
ότι o εξαγωγικός φόρος αυτού του ύψους αρκεί για
την εξουδετέρωση των συνεπειών της επιδότησης και
ότι συνεπώς ενδείκνυται να αποδεχθεί την εν λόγω
τροποποιημένη μορφή της ανάληψης υποχρέωσης που
έχει προσφέρει η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης.

β) Απαλλαγή από τελωνειακούς δασμούς επί των
εισαγωγών μηχανολογικού εξοπλισμού και βασι
κών υλών
14

Όλοι οι εξαγωγείς εξακολουθούν να απολαύουν της
κατά 100% απαλλαγής από τους τελωνειακούς
δασμούς επί των εισαγωγών μηχανολογικού εξοπλι
σμού και βασικών υλών. Όπως και κατά την αρχική
έρευνα, το ποσό της επιδότησης όσον αφορά το
μηχανολογικό εξοπλισμό υπολογίστηκε με βάση την
απόσβεση, ενώ το ποσό που αντιπροσωπεύει η απαλ
λαγή κατανεμήθηκε σε δεκαετή περίοδο· το αντί
στοιχο ποσό για τις βασικές ύλες (συμπεριλαμβανο
μένων των εξαρτημάτων μηχανών και των εργα
λείων) κατά την περίοδο έρευνας προσδιορίστηκε με
βάση τη δαπάνη. Το ύψος της επιδότησης ανήλθε στα

(19)

εξακολουθήσουν να υπόκεινται στον οριστικό αντι
σταθμιστικό δασμό, ούτως ώστε να διασφαλισθεί η
αποτελεσματικότητα της ανάληψης υποχρέωσης Kat
να αποτραπεί η καταστρατήγηση του επιβληθέντος

(σε εκατομμύρια μπατ)
ΝΜΒ Thai

ΝΜΒ Hi-Tech

15

H τροποποιημένη αυτή μορφή της ανάληψης υποχρέ
ωσης θα ισχύει μόνο για τους ένσφαιρους τριβείς
καταγωγής Ταϊλάνδης οι οποίοι εξάγονται απευθείας
από την Ταϊλάνδη στην Κοινότητα. Οι ένσφαιροι

τριβείς καταγωγής Ταϊλάνδης οι οποίοι εισάγονται
στην Κοινότητα διαμέσου άλλων τρίτων χωρών θα

ακόλουθα ποσά :

Pelmec Thai

25. 5 . 95

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

66,0
61,1
38,1

εξαγωγικού φόρου. Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1169/95 του Συμβουλίου ('), με τον οποίο τροποποι
είται o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1781 /93 το ύψος του
εν λόγω δασμού ισούται με το 4,8 % της καθαρής
τιμής του προϊόντος, ελεύθερου στα σύνορα της

Το συνολικό ποσό των αντισταθμίσιμων επιδοτή
σεων που χορηγήθηκαν κατά την περίοδο έρευνας
διαμορφώθηκε επομένως ως εξής :

Κοινότητας.

(σε εκατομμύρια μπατ)

(20)
ΝΜΒ Thai

16

( 17

Pelmec Thai

82,2
61,1

ΝΜΒ Hi-Tech

82,1

H επιδότηση εκπεφρασμένη ως το ποσό που αναλο
γεί σε κάθε ένσφαιρο τριβέα που εξάγεται από την
Ταϊλάνδη και στη συνέχεια σταθμισμένη με βάση
τον όγκο των εξαγωγών κάθε ταϊλανδού εξαγωγέα
προς την Κοινότητα, ισοδυναμεί με 0,66 μπατ ανά
τεμάχιο.

H κυβέρνηση της Ταϊλάνδης, οι εξαγωγείς, οι εισαγω
γείς και η αρχική καταγγέλλουσα ενημερώθηκαν
σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά επί των

οποίων βασίστηκαν τα προεκτεθέντα συμπεράσματα,
και τους παραχωρήθηκε η δυνατότητα να υποβάλουν
τυχόν παρατηρήσεις τους. Οι γραπτές παρατηρήσεις
τις οποίες υπέβαλαν τα μέρη ελήφθησαν υπόψη στο
μέτρο που αυτό κρίθηκε σκόπιμο.
Δ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

(18)

H κυβέρνηση της Ταϊλάνδης έχει προτείνει στην
Επιτροπή τροποποιημένη ανάληψη υποχρέωσης,

H συμβουλευτική επιτροπή δεν εξέφρασε καμία
αντίρρηση επί της προτεινόμενης αποδοχής της
τροποποίησης στην ανάληψη υποχρέωσης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

Αρθρο μόνο

H ανάληψη τροποποιημένης υποχρέωσης, που έχει
προσφέρει η κυβέρνηση του Βασιλείου της Ταϊλάνδης στο
πλαίσιο της διαδικασίας για την επιβολή αντισταθμιστικών
δασμών στις εισαγωγές ένσφαιρων τριβέων με μέγιστη
εξωτερική διάμετρο 30 mm, καταγωγής Ταϊλάνδης, γίνεται
δεκτή.

Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 1995.
Γα την Επιτροπή
Léon ΒRΙΤΤΑΝ

Αντιπρόεδρος

C) Βλέπε σελίδα 4 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

