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Επιτροπή
96/286/EK:

* Απόφαση της Επιτροπής, της 11ης Απριλίου 1996, για τις λεπτομερειες εφαρμογής
της απόφασης 95/527/EK του Συμβουλίου σχετική με τη χρηματοδοτική συμμετοχή
της Κοινότητας σε ορισμένες δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται τα κράτη μέλη για
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I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 777/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Απριλίου 1996

περί χορηγήσεως σιτηρών ως επισιτιστική βοήθεια
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1420/87 του Συμβουλίου, της
21ης Μαΐου 1987, που καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3972/86 για την πολιτική και
τη διαχείριση της επισιτιστικής βοήθειας 0 καταρτίζει τον
κατάλογο των χωρών και των οργανισμών οι οποίοι είναι
δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο δράσεων επισιτιστι

κής βοήθειας και καθορίζει τα γενικά κριτήρια σχετικά με
τη μεταφορά της επισιτιστικής βοήθειας μετά το στάδιο fob·

ότι, μετά από πολλές αποφάσεις σχετικά με τη χορήγηση
επισιτιστικής βοήθειας, η Επιτροπή χορήγησε σε ορισμέ

προϊόντων που χορηγούνται βάσει της κοινοτικής επισιτι
στικής βοήθειας (4), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 790/91 (5)· ότι είναι αναγκαίο να οριστούν
επακριβώς οι προθεσμίες και οι όροι χορήγησης καθώς και
η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για να καθοριστούν οι
δαπάνες που προκύπτουν,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πραγματοποιείται, με βάση την κοινοτική επισιτιστική
βοήθεια, συγκέντρωση σιτηρών στην Κοινότητα, προκειμέ
νου να το προμηθευτούν οι δικαιούχοι που αναφέρονται
στο παράρτημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2200/87 και τους όρους που αναφέρονται στο
παράρτημα. H ανάθεση της προμήθειας των εν λόγω
προϊόντων πραγματοποιείται με διαγωνισμό.
Θεωρείται ότι o υπερθεματιστής έλαβε γνώση όλων των
εφαρμοζομένων γενικών και ειδικών όρων και τους έχει
αποδεχθεί. Κάθε άλλος όρος ή επιφύλαξη που περιλαμβά
νονται στην προσφορά του θεωρούνται ως μη εγγεγραμ
μένοι.

νους δικαιούχους 26 998 τόνους σιτηρών·
ότι οι παραδόσεις αυτές πρέπει να πραγματοποιηθούν
σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 2200/87 της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου
1987, περί γενικών μέτρων διακίνησης στην Κοινότητα

Άρθρο 2

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

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

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 1996.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Mέλος rue Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 370 της 30. 12. 1986, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 174 της 7. 7. 1990, σ. 6.

;*) EE αριθ. L 204 της 25. 7. 1987, σ. 1 .

(3) EE αριθ. L 136 της 26. 5 . 1987, σ. 1 .

S) ΕΕ αριθ. L 81 me 28 . 3 . 1991 . σ. 108 .

Αριθ. L 106/2
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

ΠAPAPTHMA

ΠΑΡΤΙΔΑ A

1 . Δράση αριθ*. ('): 802/95
2. Πρόγραμμα: 1995

3. Δικαιούχος ! 2): World Food Programme (WFΡ), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma [τηλ.: (39-6)57 971·
τέλεξ: 626675 WFP Π
4. Εκπρόσωπος to» δικαιούχου: να καθορισθεί από το δικαιούχο

5. Τόπος ή χώρα προορισμού: Αγκόλα

6. Προϊόν που θα συγκεντρωθεί: αραβόσιτος

7. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του εμπορεύματος (3) (7): βλέπε ΕΕ αριθ. C 1 14 της 29. 4. 1991 , σ. 1 [II.A. 1 .δ)]
8. Συνολική ποσότητα (τόνοι): 4 392
9. Αριθμός παρτίδων: μία

10. Συσκευασία και σήμανση (8) ("): βλέπε ΕΕ αριθ. C 114 της 29. 4. 1991 , σ. 1 [II.A.2.γ) και II.A.3]
Χύμα και σάκοι, βελόνες και o αναγκαίος σπάγκος (2 m ανά σάκο) (9)
Γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση: πορτογαλική

11 . Τρόπος συγκέντρωσης του προϊόντος: κοινοτική αγορά

12. Στάδιο παράδοσης: παράδοση στο λιμάνι φόρτωσης — fob φορτίο επιμελώς στοιβαγμένο και ζυγοσταθμι
σμένο (10)

13. Αιμάνι φόρτωσης: —

14. Λιμάνι εκφόρτωσης που υποδεικνύει o δικαιούχος: —
15. Λιμάνι εκφόρτωσης: —
16. Διεύθυνση της αποθήκης και, κατά περίπτωση, λιμάνι εκφόρτωσης: —

17. Περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης: 3 — 23. 6. 1996
18. Προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας: —

19. Διαδικασία για τον καθορισμό των εξόδων της προμήθειας: διαγωνισμός

20. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών: 14. 5. 1996, ώρα 12.00 (ώρα Βρυξελλών)
21 . Σε περίπτωση διεξαγωγής δεύτερου διαγωνισμού:

a) ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών: 28. 5. 1996, ώρα 12.00 (ώρα Βρυξελλών)
β) περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης: 17. 6 — 7. 7. 1996
γ) προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας: —
22. Ποσό της εγγύησης του διαγωνισμού: 5 Ecu ανά τόνο

23 . Ποσό της εγγύησης παράδοσης: 10 % του ποσού της προσφοράς εκφρασμένου σε Ecu
24. Διεύθυνση για την αποστολή προσφορών και της εγγύησης του διαγωνισμού ('): Bureau de l'aide alimentaire, à
l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049
Bruxelles/Brussel [Προσοχή! Νέοι αριθμοί: τέλεξ: 25670 AGREC B τέλεφαξ: (32-2) 296 70 03/296 70 04]

25. Επιστροφή που εφαρμόζεται με αίτηση του υπερθεματιστή (4): Επιστροφή που εφαρμόζεται στις 30. 4. 1996,
όπως καθορίστηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 555/96 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 80 της 30. 3 . 1996, σ. 19)
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Eπίσημη Eφημερίδα των Eυρωπαϊκών Κοινοτήτων
ΠAPTIΔA

Αριθ. L 106/ 3

B

1 . Δράση αριθ. ('): 801 /95

1, Πρόγραμμα: 1995
3. Δικαιούχος (2): World Food Programme (WFΡ), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma, [τηλ.: (39-6) 57 91 1 * τέλεξ:
626675 WFΡ I]
4. Εκπρόσωπος του δικαιούχου: να καθορισθεί από το δικαιούχο

5. Τόπος ή χώρα προορισμού: Αγγόλα
6. Προϊόν που θα συγκεντρωθεί: λευκασμένο ρύζι (κωδικός προϊόντος 1006 30 92900 ή 1006 30 94900 ή
1006 3096900 ή 1006 30 98 900)

7. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του εμπορεύματος (3) (7): βλέπε ΕΕ αριθ. C 1 14 της 29. 4. 1991 , σ. 1 [II .A. 1 .στ)]
8. Συνολική ποσότητα (τόνοι): 337 (607 τόνοι σιτηρών)
9. Αριθμός παρτίδων: μία

10. Συσκευασία και σήμανση (6)(8)(Π): βλέπε ΕΕ αριθ. C 114 της 29. 4. 1991 , σ. 1 [II. A.2.γ και II.B.3]
Γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση: πορτογαλική
Σε κοντέϊνερς

11 . Τρόπος συγκέντρωσης του προϊόντος: κοινοτική αγορά
12. Στάδιο παράδοσης : παράδοση στο λιμάνι φόρτωσης

13. Λιμάνι φόρτωσης: —

14. Λιμάνι εκφόρτωσης που υποδεικνύει o δικαιούχος: —
15. Λιμάνι εκφόρτωσης: —

16. Διεύθυνση της αποθήκης και, κατά περίπτωση, λιμάνι εκφόρτωσης: —
17. Περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης: 3 — 23. 6. 1996
18. Προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας: —

19. Διαδικασία για τον καθορισμό των εξόδων της προμήθειας: διαγωνισμός

20. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών: 14. 5. 1996, ώρα 12.00 (ώρα Βρυξελλών)
21 . Σε περίπτωση διεξαγωγής δεύτερου διαγωνισμού:

α) ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών: 28. 5. 1996, ώρα 12.00 (ώρα Βρυξελλών)
6) περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης: 17. 6 — 7. 7. 1996
γ) προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας: —
22. Ποσό της εγγύησης του διαγωνισμού: 5 Ecu ανά τόνο

23. Ποσό της εγγύησης παράδοσης: 10 % του ποσού της προσφοράς εκφρασμένου σε Ecu
24. Διεύθυνση για την αποστολή προσφορών και της εγγύησης του διαγωνισμού ('): Bureau de l'aide alimentaire, à
l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049
Bruxelles/Brussel [Προσοχή! Νέοι αριθμοί: τέλεξ: 25670 AGREC B τέλεφαξ: (32-2) 296 70 03/296 70 04]

25. Επιστροφή που εφαρμόζεται με αίτηση του υπερθεματιστή (4): Επιστροφή που εφαρμόζεται στις 30. 4. 1996,
όπως καθορίστηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 555/96 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 80 της 30. 3 . 1996, σ. 19)
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Επίσημη Eφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

ΠΑΡΤΙΔΕΣ Γ, Δ και E

1 . Δράσεις αριθ.('): 855/95 ( Γ)' 856/95 (Δ)· 857/95 (E)
2. Πρόγραμμα: 1995
3. Δικαιούχος (2): Μοζαμβίκη

4. Εκπρόσωπος του δικαιούχου: Commercial Bank of Mozambique, av. 25 de Selembro 1657, Mapuro [τηλ.: (258-1 )
42 81 57· τέλεξ: 6-240 /6-244 /6-551 . Contact: Mr Alfaika]

5. Τόπος ή χώρα προορισμού (5): Μοζαμβίκη
6. Προϊόν που Φα συγκεντρωθεί: λευκασμένο ρύζι (κωδικός προϊόντος 10063092 900 ή 100630 94 900 /
1006 30 96 900 ή 1006 30 98 900)

7. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του εμπορεύματος (3) (7) (12): βλέπε ΕΕ αριθ. C 1 14 της 29. 4. 1991 , σ. 1 [II.A. 1 .στ)]
8. Συνολική ποσότητα: 14 666 (21 999 τόνοι σιτηρών)
9. Αριθμός παρτίδων: τρεις (παρτίδα Γ: 7 166 τόνοι· παρτίδα Δ: 4500 τόνοι- παρτίδα E: 3 000 τόνοι

10. Συσκευασία και σήμανση (6)(8)("): βλέπε ΕΕ αριθ. C 114 της 29. 4. 1991 , σ. 1 [Π.A.2.γ) και II.A.3]
Γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση: πορτογαλική
11 . Τρόπος συγκέντρωσης του προϊόντος: κοινοτική αγορά
12. Στάδιο παράδοσης: παράδοση στον λιμένα εκφόρτωσης — εκφορτωμένο
13. Αιμάνι φόρτωσης: —

14. Λιμάνι εκφόρτωσης που υποδεικνύει o δικαιούχος: —

15. Λιμάνι εκφόρτωσης: Γ: Maputo· Δ: Beira· E: Nacala
16. Διεύθυνση της αποθήκης και, κατά περίπτωση, λιμάνι εκφόρτωσης: —

17. Περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης στην περίπτωση που
το εμπόρευμα πρέπει να παραδοθεί στο λιμάνι φόρτωσης: 10-23. 6. 1996
18. Προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας: 21 . 7. 1996

19. Διαδικασία για τον καθορισμό των εξόδων της προμήθειας: διαγωνισμός

20. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών: 14. 5. 1996, ώρα 12.00 (ώρα Βρυξελλών)
21 . Σε περίπτωση διεξαγωγής δεύτερου διαγωνισμού:

α) ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών: 28. 5. 1996, ώρα 12.00 (ώρα Βρυξελλών)
β) περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης στην περίπτωση
που το εμπόρευμα πρέπει να παραδοθεί στο λιμάνι φόρτωσης: 24. 6 —7. 7. 1996
γ) προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας: 4. 8. 1996
22. Ποσό της εγγύησης του διαγωνισμού: 5 Ecu ανά τόνο

23. Ποσό της εγγύησης παράδοσης: 10 % του ποσού της προσφοράς εκφρασμένου σε Ecu

24. Διεύθυνση για την αποστολή προσφορών και των εγγυήσεων του διαγωνισμού ('): Bureau de l'aide alimentaire, à
l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B- 1 049
Bruxelles/Brussel [Προσοχή! Νέοι αριθμοί: τέλεξ: 25670 AGREC B τέλεφαξ: (32-2) 296 70 03/296 70 04]

25. Επιστροφή που εφαρμόζεται με αίτηση του υπερθεματιστή (4): Επιστροφή που εφαρμόζεται στις 30. 4. 1996,
όπως καθορίστηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 555/96 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 80 της 30. 3. 1996, σ. 19)
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Σημειώσεις:

(') O αριθμός της δράσης πρέπει να υπενθυμίζεται σε κάθε αλληλογραφία.

(2) O υπερθεματιστής έρχεται σε επαφή με το δικαιούχο το ταχύτερο δυνατό, για να καθορισθούν τα έγγραφα
που είναι αναγκαία για την αποστολή.
(3) O υπερθεματιστής χορηγεί στο δικαιούχο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από επίσημη αρχή και βεβαιώνει ότι
δεν έχει σημειωθεί υπέρβαση, στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος των ισχυουσών προδιαγραφών του προς παρά
δοση προϊόντος σχετικά με τη ραδιενεργό ακτινοβολία. Το πιστοποιητικό ραδιενέργειας πρέπει να αναφέρει
την περιεκτικότητα σε καίσιο 134 και 137 και ιώδιο 131 .

(4) O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2330/87 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 210 της 1 . 8. 1987, σ. 56), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2226/89 (ΕΕ αριθ. L 214 της 25. 7. 1989, σ. 10) εφαρμόζεται όσον
αφορά την επιστροφή κατά την εξαγωγή. H ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 2 του προαναφερθέντος
κανονισμού είναι εκείνη που αναφέρεται στο σημείο 25 του παρόντος παραρτήματος
Το ποσό της προσχώρησης μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα με τη γεωργική ισοτιμία που ισχύει την ημέρα
περατώσεως των τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής. Στο ποσό αυτό δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 13 έως 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1068/93 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 108 της 1 . 5. 1993, σ. 106),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2853/95 (ΕΕ αριθ, L 299 της 12. 12. 1995, σ. 1 ).
(5) Αντιπροσωπεία της Επιτροπής σχετικά με την οποία έρχεται σε επαφή o υπερθεματιστής βλέπε ΕΕ αριθ. C 114
της 29. 4. 1991 , σ. 33 .
(6) Σε περίπτωση ενδεχόμενης επανασυσκευασίας σε σάκους o υπερθεματιστής θα πρέπει να προμηθεύσει 2 % των
κενών σάκων της ίδιας ποιότητας με αυτούς που περιέχουν το εμπόρευμα, με την επιγραφή που ακολουθείται
από ένα «R» κεφαλαίο.
(7) O υπερθεματιστής διαβιβάζει στο δικαιούχο ή στον αντιπρόσωπό του, κατά την παράδοση, τα ακόλουθα
έγγραφα:
— φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό.

(8) Κατά παρέκκλιση από την ΕΕ αριθ. C 1 14, το κείμενο του σημείου II.A.3.γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο: «τη μνεία "Ευρωπαϊκή Κοινότητα"».
(9) Για τους σάκους: 21 σάκοι/τόνο.
Για τις βελόνες: 1 / 100 τόνοι.

Για το νήμα: 60 % πολυεστέρας 40 % βαμβάκι, 20/4, χωρίς κόμβους 5 000 m/kg, σε καρούλια — κουβάρια των
3 χιλιογράμμων.

(10) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο στ) και το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2200/87 η τιμή προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει τα έξοδα φόρτωσης και χειρισμού και στοιβα
σίας συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για την τοποθέτηση μέσων ζυγοστάθμισης.
(") Βλέπε δεύτερη τροποποίηση της C 114 που δημοσιεύθηκε στην ΕΕ αριθ. C 135 της 26. 5. 1992, σ. 20.
C2) Θραυσμένο ρύζι: 25 % κατ' ελάχιστο όριο — 30 % κατ' ανώτατο όριο.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 778/96 THΣ EI11TPOI1HΣ

της 29ης Απριλίου 1996
περί χορηγήσεως φυτικού ελαίου ως επισιτιστική βοήθεια
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

επακριβώς οι προθεσμίες και οι όροι χορήγησης, καθώς και
η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για να καθοριστούν οι
δαπάνες που προκύπτουν,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3972/86 του Συμβουλίου, της
22ας Δεκεμβρίου 1986, όσον αφορά την πολιτική και τη
διαχείριση της επισιτιστικής βοήθειας ('), όπως τροποποιή

θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1930/90 (2),
και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ),
Εκτιμώντας:

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1420/87 του Συμβουλίου, της
21ης Μαΐου 1987, που καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3972/86 για την πολιτική και
τη διαχείριση της επισιτιστικής βοήθειας (3) καταρτίζει τον
κατάλογο των χωρών και των οργανισμών οι οποίοι είναι
δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο δράσεων επισιτιστι
κής βοήθειας και καθορίζει τα γενικά κριτήρια σχετικά με
τη μεταφορά της επισιτιστικής βοήθειας μετά το στάδιο fob*
ότι, μετά από πολλές αποφάσεις σχετικά με τη χορήγηση
επισιτιστικής βοήθειας, η Επιτροπή χορήγησε σε ορισμέ
νους δικαιούχους 2 500 τόνους φυτικού ελαίου·
ότι οι παραδόσεις αυτές πρέπει να πραγματοποιηθούν
σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 2200/87 της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου
1987, περί γενικών μέτρων διακίνησης στην Κοινότητα
προϊόντων που χορηγούνται βάσει της κοινοτικής επισιτι
στικής βοήθειας (4), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 790/91 (5)- ότι είναι αναγκαίο να οριστούν

Άρ9ρο 1

Πραγματοποιείται, με βάση την κοινοτική επισιτιστική
βοήθεια, συγκέντρωση φυτικού ελαίου στην Κοινότητα,
προκειμένου να το προμηθευτούν οι δικαιούχοι που αναφέ
ρονται στο παράρτημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2200/87 και τους όρους που παρατίθε
νται στο παράρτημα. H ανάθεση της προμήθειας των εν
λόγω προϊόντων πραγματοποιείται με διαγωνισμό.
H προμήθεια περιλαμβάνει τη συγκέντρωση του φυτικού
ελαίου το οποίο παράγεται στην Κοινότητα. H συγκέ

ντρωση δεν μπορεί να αφορά προϊόν που παρασκευάζεται
ή/και συσκευάζεται υπό το καθεστώς της τελειοποιήσεως
για επανεξαγωγή.
Θεωρείται ότι o υπερθεματιστής έλαβε γνώση όλων των
εφαρμοζομένων γενικών και ειδικών όρων και τους έχει
αποδεχθεί. Κάθε άλλος όρος ή επιφύλαξη που περιλαμβά
νονται στην προσφορά του θεωρούνται ως μη εγγεγραμ
μένοι.

Άρθρο 2

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

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

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 1996.

Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

\4£λθC της Επιτροπής

(') EE
(2) EE
(3) EE
(4) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

370
174
136
204

της
της
της
της

30. 12. 1986, σ. 1 .
7. 7 . 1990, σ. 6.
26. 5 . 1987, σ. 1 .
25 . 7 . 1987, σ. 1 .

f5) ΕΕ αριθ. L 81 της 28. 3 . 1991 , σ. 108.
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ΠAPAPTHMA

ΠΑΡΤΙΔΕΣ A και B

1 . Δράσεις αριθ.('): 858/95 (A)· 859/95 (B)
2. Πρόγραμμα: 1995

3. Δικαιούχος (2): Μοζαμβίκη

4. Εκπρόσωπος το» δικαιούχου: Commercial Bank of Mozambique, av. 25 de Setembro 1657, Maputo [Τηλ.: (258-1 )
42 81 57· τέλεξ: 6-240 /6-244 /6-551 . Contact: Mr Alfaika]
5. Τόπος ή χώρα προορισμού (S): Μοζαμβίκη

6. Προϊόν που θα συγκεντρωθεί: εξευγενισμένο κραμβέλαιο

7. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του εμπορεύματος (3): βλέπε ΕΕ αριθ. C 114 της 29. 4. 1991, σ. 1 [IIIΑΙ χι)]
8. Συνολική ποσότητα: 2 500 (τόνοι καθαρά)
9. Αριθμός παρτίδων: δύο (παρτίδα A: 1 500 τόνοι· παρτίδα B: 1 000 τόνοι)

10. Συσκευασία και σήμανση (6) (7): βλέπε ΕΕ αριθ. C 1 14 της 29. 4. 1991 , σ. 1 (1I1.A.2.2, III.A.2.3 και III.A.3):
Φιάλες ΡΕΤ 1 λίτρου, χωρίς διαχωριστικά, από χαρτόνι
Ενδείξεις στην πορτογαλική γλώσσα
11 . Τρόπος συγκέντρωσης του προϊόντος: συγκέντρωση του εξευγενισμένου κραμβελαίου το οποίο παράγεται
στην Κοινότητα. H συγκέντρωση δεν μπορεί να αφορά προϊόν που παρασκευάζεται ή/και συσκευάζεται υπό
το καθεστώς της τελειοποιήσεως για επανεξαγωγή
12. Στάδιο παράδοσης: παράδοση στον λιμένα εκφόρτωσης — εκφορτωμένο προορισμού
13. Λιμάνι φόρτωσης: —

14. Λιμάνι εκφόρτωσης που υποδεικνύει o δικαιούχος: —
15. Λιμάνι εκφόρτωσης: A: Beura· B: Nacala
16. Διεύθυνση της αποθήκης και, κατά περίπτωση, λιμάνι εκφόρτωσης: —
17. Περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης στην περίπτωση που
το εμπόρευμα πρέπει να παραδοθεί στο λιμάνι φόρτωσης: 17 — 30. 6. 1996

18. Προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας: 28. 7. 1996
19. Διαδικασία για τον καθορισμό των εξόδων της προμήθειας: διαγωνισμός

20. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών: 14. 5 . 1996, ώρα 12.00 (ώρα Βρυξελλών)
21 . Σε περίπτωση διεξαγωγής δεύτερου διαγωνισμού:

α) ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών: 28. 5 . 1996, ώρα 12.00 (ώρα Βρυξελλών)
β) περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης: 1 — 14. 7. 1996
γ) προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας: 11 . 8. 1996
22. Ποσό της εγγύησης του διαγωνισμού: 15 Ecu ανά τόνο
23. Ποσό της εγγύησης παράδοσης: 10 % του ποσού της προσφοράς εκφρασμένου σε Ecu

24. Διεύθυνση για την αποστολή προσφορών και εγγύησης του διαγωνισμού ('): Bureau de l'aide alimentaire, à
l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049
Bruxelles/Brussel [Προσοχή! Νέοι αριθμοί: τέλεξ: 25670 AGREC B τέλεφαξ: (32-2) 296 70 03/296 70 04]
25. Επιστροφή που καταβάλλεται με αίτηση του υπερθεματιστή (4): —
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Σημειώσεις:

C) O αριθμός της δράσης πρέπει να υπενθυμίζεται σε κάθε αλληλογραφία.

(2) O υπερθεματιστής έρχεται σε επαφή με το δικαιούχο το ταχύτερο δυνατό, για να καθορισθούν τα έγγραφα που
είναι αναγκαία για την αποστολή.
(3) O υπερθεματιστής χορηγεί στο δικαιούχο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από επίσημη αρχή και βεβαιώνει ότι
δεν έχει σημειωθεί υπέρβαση, στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος των ισχυουσών προδιαγραφών του προς παρά
δοση προϊόντος σχετικά με τη ραδιενεργό ακτινοβολία. Το πιστοποιητικό ραδιενέργειας πρέπει να αναφέρει
την περιεκτικότητα σε καίσιο 134 και 137 και ιώδιο 131 .

(4) H διάταξη του άρθρου 7 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2200/87 δεν εφαρμόζεται για
την υποβολή των προσφορών.
(5) Αντιπροσωπεία της Επιτροπής με την οποία έρχεται σε επαφή o υπερθεματιστής: βλέπε ΕΕ αριθ. C 114 της 29.
4. 1991 , σ. 33 .

(6) Κατά παρέκκλιση από την ΕΕ αριθ. C 1 14, το σημείο III A. 3, γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «τη
μνεία "Ευρωπαϊκή Κοινότητα"».
(7) Να παραδοθεί σε εμπορευματοκιβώτια των 20 ποδών. H ατέλεια κρατήσεως των εμπορευματοκιβωτίων πρέπει
να είναι τουλάχιστον 15 ημέρες.
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KANONIΣMOΣ (ΕΚ) Aριθ. 779/96 1HL EΠΙTPOΠΗΣ

της 29ης Απριλίου 1996

για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου όσον
αφορά τις ανακοινώσεις στον τομέα της ζάχαρης
Η 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 άρθρο
39,

ότι το άρθρο 39 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81
προβλέπει ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ανακοινώνουν
αμοιβαία τα απαραίτητα στοιχεία για την εφαρμογή του
νέου κανονισμού· ότι, για το σκοπό αυτό, θεσπίστηκαν
λεπτομέρειες εφαρμογής με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
787/83 της Επιτροπής, της 29ης Μαρτίου 1983, περί των
ανακοινώσεων στον τομέα της ζάχαρης (3), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3819/85 (4)·
ότι, λόγω της έκτοτε εξέλιξης της κοινής οργάνωσης αγοράς
στον τομέα της ζάχαρης και, ειδικότερα, λόγω των δεσμεύ
σεων που ανέλαβε η Επιτροπή στο πλαίσιο της συμφωνίας
για τη γεωργία που προέκυψε από τις πολυμερείς διαπραγ
ματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης, πρέπει να αναθεω
ρηθούν οι εν λόγω λεπτομέρειες στο σύνολό τους και να
θεσπισθούν νέες, καθώς και να καταργηθεί o κανονισμός
(ΕΟΚ) αριθ. 787/83 με ισχύ από την έναρξη της επόμενης
περιόδου εμπορίας 1996/97·
ότι μία ακριβής εκτίμηση της κατάστασης του τομέα της

ζάχαρης, που αποτέλεσε αντικείμενο μέτρων παρέμβασης
για την αγορά ή την πώληση, τα οποία προβλέπονται από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 καθιστά απαραίτητες
τις πληροφορίες όσον αφορά κυρίως την εξέλιξη των ποσο
τήτων που κατέχονται από τους οργανισμούς παρέμβασης,
την κατανομή τους σε συνάρτηση με τις εγκεκριμένες
αποθήκες κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 447/68 του
Συμβουλίου, της 9ης Απριλίου 1968, περί θεσπίσεως των
γενικών κανόνων επεμβάσεων κατ' αγορά στον τομέα της
ζάχαρης (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1359/77 (6)· ότι είναι επίσης απαραίτητο,
προκειμένου να παρακολουθείται η εφαρμογή του συστή
ματος παρέμβασης, να καθίσταται μόνιμα γνωστή η κατά
σταση των ποσοτήτων ζάχαρης που καθίστανται ακατάλλη
λες για την ανθρώπινη διατροφή και αυτών που χρησιμο
ποιούνται για την παρασκευή ορισμένων προϊόντων από τη
χημική βιομηχανία, ιδίως σε συνάρτηση, κατά περίπτωση,
με την κατανομή των ποσοτήτων μετουσιωμένης ζάχαρης
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 100/72 της
Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 1972, περί θεσπίσεως των
λεπτομερειών εφαρμογής όσον αφορά τη μετουσίωση της
ζάχαρης για τη διατροφή ζώων (7), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 260/96 (8), ή με την
κατανομή σύμφωνα με τα παρασκευαζόμενα χημικά προϊ
όντα που εμφαίνονται στο παράρτημα του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1010/86 του Συμβουλίου, της 25ης Μαρτίου
1986, για τον καθορισμό των γενικών κανόνων που εφαρμό
ζονται στην επιστροφή στην παραγωγή για ορισμένα προϊ

όντα του τομέα της ζάχαρης που χρησιμοποιούνται στη

Εκτιμώντας:

(') ΕΕ
(2) EE
(3) ΕΕ
(4) EE
(5) EE
f6) ΕΕ

σύμφωνα με μια από τις διαδικασίες που αναφέρονται στο

177 της 1 . 7 . 1981 , σ. 4.
110 της 17. 5 . 1995, σ. 1 .
88 της 6 . 4. 1983, σ. 6.
368 της 31 . 12. 1985, σ. 25.
91 της 12. 4. 1968, σ. 5.
156 της 25 . 6. 1977, σ. 7.

χημική βιομηχανία (9), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1101 /95, και σύμφωνα με αυτά
που εμφαίνονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1729/78 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 1978, περί
των λεπτομερών εφαρμογής που αφορούν την επιτροπή
στην παραγωγή για τη χρησιμοποιούμενη στη χημική
βιομηχανία ζάχαρη (10), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 260/96·

ότι μόνο μία ακριβής και τακτική εξέταση των συναλλαγών
με τις τρίτες χώρες καθιστά δυνατή τη στενή παρακολού
9ηση της εξέλιξης τους, λαμβανομένων υπόψη των περιορι
σμών που προκύπτουν, αφενός, από τις δεσμεύσεις που έχει
αναλάβει η Επιτροπή στο πλαίσιο της προαναφερθείσας
συμφωνίας για τη γεωργία και τη λήψη, κατά περίπτωση,
ίων απαραίτητων μέτρων, ειδικότερα για την εφαρμογή του
άρθρου 23 παράγραφος 4α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1785/81 και, αφετέρου, των δεσμεύσεων που έχουν αναλη
φθεί από την Κοινότητα στο πλαίσιο της διεθνούς συμφω
νίας για τη ζάχαρη· ότι πρέπει, κατά συνέπεια, η Επιτροπή
να διαθέτει τις κατά τακτά χρονικά διαστήματα πληροφο
ρίες που αφορούν, όχι μόνο τις εισαγωγές και τις εξαγωγές
ίων προϊόντων για τα οποία έχουν καθοριστεί εισφορές ή
επιστροφές, που αποτελούν συναλλαγές για τις οποίες εκδί
δονται πιστοποιητικά δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1464/95 της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 1995, σχετικά με
ης ειδικές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των
πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα της
ζάχαρης ("), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 2136/95 (,2) και λαμβανομένων υπόψη των γενικό
τερων διατάξεων των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 της
Επιτροπής C3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2137/95 (14), και (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87
Γης Επιτροπής (' 5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1384/95 C 6), αλλά επίσης τις εισα
;7) EE αριθ. L 12 της 15 . 1 . 1972, σ. 15.
8) EE αριθ. L 34 της 13 . 2. 1996, σ. 16.
9) EE αριθ. L 94 της 9. 4. 1986, σ. 9.
ι0) ΕΕ αριθ. L 201 της 25 . 7. 1978, σ. 26.
") EE αριθ. L 144 της 28 . 6. 1995, σ. 14.
I2) EE αριθ. L 214 της 8 . 9. 1995, σ. 19.
,3) EE αριθ. L 331 της 2. 12. 1988, σ. 1 ,
M) EE αριθ. L 214 της 8. 9. 1995, σ. 21 .
,5) EE αριθ. L 351 της 14. 12. 1987, σ. 1 .
ΕΕ αριθ. L 134 -me 20. 6. 1995. σ. 14.

Αριθ. L 106/ 10

I EL

I

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

γωγές και εξαγωγές των προϊόντων που εξάγονται χωρίς
επιστροφή, με ή χωρίς έκδοση πιστοποιητικού, ειδικότερα
υπό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή· ότι οι εισα
γωγές προτιμησιακής ζάχαρης πρέπει επίσης να παρακολου
θούνται, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσμα
τική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2782/76 της
Επιτροπής της 17ης Νοεμβρίου 1976, περί θεσπίσεως των
λεπτομερειών εφαρμογής για τις εισαγωγές προτιμησιακής
ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1714/88 0·

ότι πρέπει, προκειμένου να καταστεί δυνατή μια αποτελε
σματική διαχείριση του καθεστώτος των ποσοστώσεων,
όπως ορίζεται στον τίτλο III του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1785/81 , λαμβανομένων κυρίως υπόψη των δεσμεύσεων που
έχει αναλάβει η Επιτροπή στο πλαίσιο της προαναφερθεί
σας συμφωνίας για τη γεωργία, να καταστούν γνωστά όλα
τα για το σκοπό αυτό χρήσιμα στοιχεία· ότι, πρόκειται
στην προκειμένη περίπτωση για την εφαρμογή του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 206/68 του Συμβουλίου, της 20ής
Φεβρουαρίου 1968, περί καθορισμού των διατάξεων-πλαι
σίου για τα συμφωνητικά και τις διεπαγγελματικές συμφω
νίες που αφορούν την αγορά τεύτλων (3), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία με την πράξη προσχώρησης της Αυστρίας
της Φινλανδίας και της Σουηδίας, του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 193/82 του Συμβουλίου, της 26ης Ιανουαρίου 1982,
περί θεσπίσεως γενικών κανόνων για τις μεταφορές ποσο
στώσεων στον τομέα της ζάχαρης (4), του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2670/81 της Επιτροπής της 14ης Σεπτεμβρίου
1981 , περί θεσπίσεως των λεπτομερειών εφαρμογής για την
παραγωγή εκτός ποσοστώσεως στον τομέα της ζάχαρης (5),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1 58/96 (6) καθώς και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1443/82 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 1982, περί θεσπί
σεως των λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος ποσο
στώσεων στον τομέα της ζάχαρης (7), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 392/94 (8)· ότι το
αυτό ισχύει για το καθεστώς εξίσωσης των εξόδων αποθε
ματοποίησης που ορίζεται στο άρθρο 8 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1785/81· ότι πρόκειται, στην προκειμένη περί
πτωση, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1358/77 του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1977, περί θεσπί
σεως των γενικών κανόνων αντισταθμίσεως των εξόδων
αποθεματοποιήσεως στον τομέα της ζάχαρης και περί
καταργήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 750/68 (9), όπως

τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3042/78 (ι0), καθώς και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1998/78 της Επιτροπής, της 18ης Αυγούστου 1978, περί των
λεπτομερειών εφαρμογής του συστήματος αντισταθμίσεως
των εξόδων αποθεματοποιήσεως στον τομέα της
ζάχαρης ("), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1758/93 ( 12)·
') ΕΕ αριθ.
2) ΕΕ αριθ.
3) ΕΕ αριθ.
4) EE αριθ.
5) ΕΕ αριθ.
6) ΕΕ αριθ.
7) ΕΕ αριθ.
8) ΕΕ αριθ.
9) EE αριθ.
|0) ΕΕ αριθ.
") ΕΕ αριθ.
12) EE αριθ.

L 318 της 18. 11 . 1976, σ. 13 .
L 152 της 18. 6. 1988, σ. 23.
L 47 της 23. 2. 1968, σ. 1 .
L 21 της 29. 1 . 1982, σ. 3.
L 262 της 16. 9. 1981 , σ. 14.
L 24 της 31 . 1 . 1996, σ. 3.
L 158 της 9. 6. 1982, σ. 17.
L 53 της 24. 2. 1994, σ. 7.
L 156 της 25. 6. 1977, σ. 4.
L 361 της 23. 12. 1978, σ. 8.
L 231 της 23. 8. 1978, σ. 5.
L 161 της 2. 7 . 1993 , α 58.
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ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι βέβαιοι ότι τα στοι
χεία που αφορούν κάθε επιχείρηση, λαμβανόμενα μεμονω

μένα υπόψη, θα τυγχάνουν του στατιστικού απορρήτου·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης
ζάχαρης

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Παρέμβαση
Άρθρο 1

Κάθε κράτος μέλος όσον αφορά τα μέτρα παρέμβασης που

λαμβάνονται δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 1 και του
άρθρου 1 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/
81 , ανακοινώνει στην Επιτροπή εβομαδιαίως για την προη
γούμενη εβδομάδα:

α) τις ποσότητες λευκής ζάχαρης και ακατέργαστης ζάχα
ρης εκφραζόμενες σε βάρος «ως έχει» οι οποίες έχουν
προσφερθεί στον οργανισμό παρέμβασης αλλά δεν
έχουν ακόμη αναληφθεί από αυτόν·
β) τις ποσότητες λευκής ζάχαρης και ακατέργαστης ζάχα
ρης εκφραζόμενες σε βάρος «ως έχει» οι οποίες έχουν
αναληφθεί από τον οργανισμό παρέμβασης·
γ) τις ποσότητες λευκής ζάχαρης και ακατέργαστης
ζάχαρης εκφραζόμενες σε βάρος «ως έχει» οι οποίες
έχουν πωληθεί από τον οργανισμό παρέμβασης.
Άρθρο 2

Κάθε κράτος μέλος ανακοινώνει στην Επιτροπή, μετά από
αίτησή της κυρίως μια κατάσταση των ποσοτήτων λευκής
ζάχαρης και ακατέργαστης ζάχαρης εκφραζόμενες σε βάρος
«ως έχει», οι οποίες έχουν αναληφθεί από τον οργανισμό
παρέμβασης κατανεμημένες κατά εγκεκριμένες αποθήκες
αποθεματοποίησης.
Άρθρο 3

Κάθε κράτος μέλος, όσον αφορά τα μέτρα παρέμβασης που
λαμβάνονται δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 ανακοινώνει στην
Επιτροπή:

1 , εβδομαδιαίως για την προηγούμενη εβδομάδα, τις ποσό
τητες λευκής ζάχαρης και ακατέργαστης ζάχαρης εκφρα
ζόμενες σε βάρος «ως έχει», για τις οποίες έχει εκδοθεί
τίτλος πριμοδότησης μετουσίωσης·
2, μετά από αίτηση της Επιτροπής μία κατάσταση, για μία
συγκεκριμένη περίοδο, των ποσοτήτων λευκής ζάχαρης
και ακατέργαστης ζάχαρης που έχουν μετουσιωθεί, κατα
νεμημένων σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει χρησιμο

ποιηθεί και η οποία αναφέρεται στο παράρτημα του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 100/72.
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Άρθρο 4

Αριθ. L 106/ 11

— για λευκή ζάχαρη των κωδικών ΣO 1701 9100,

1701 99 10 και 1701 99 90,

Κάθε κράτος μέλος, όσον αφορά τα μέτρα παρέμβασης που
λαμβάνονται δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 3 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 ανακοινώνει στην
Επιτροπή:

— για ακατέργαστη ζάχαρη εκφραζόμενες σε βάρος
«ως έχει» των κωδικών ΣΟ 1701 1190 και
17011290,

— για σιρόπια σακχαρόζης , εκφραζόμενες σε λευκή

1 , το αργότερο στο τέλος του ημερολογιακού μήνα, για τον
προηγούμενο ημερολογιακό μήνα, στις ποσότητες λευκής
ζάχαρης, τις ποσότητες ακατέργαστης ζάχαρης και σιρο
πιών, εκφραζόμενες σε λευκή ζάχαρη, και τις ποσότητες
ισογλυκόζης εκφραζόμενες σε ξηρή ουσία, για τις οποίες:
α) έχει πράγματι εκδοθεί τίτλος επιστροφής στην παρα
γωγή·

ζάχαρη, των κωδικών ΣΟ 1702 60 90, 1702 90 60,
1702 90 71 , 17UZ9U99 και 21U6 9U:>¥,

— για ισογλυκόζη, εκφραζόμενες σε ξηρή ουσία, των
κωδικών ΣΟ 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 και
2106 90 30,

— για σιρόπι ινουλίνης, εκφραζόμενες σε ξηρή ουσία,
σε ισοδύναμο ζάχαρης/ισογλυκόζης, του κωδικού
ΣΟ ex 1702 60 90·

β) έχει καταβληθεί επιστροφή στην παραγωγή·

β) τις ποσότητες λευκής ζάχαρης του κωδικού ΣΟ
2, το αργότερο κατά το τέλος κάθε μηνός Σεπτεμβρίου, για
την προηγούμενη περίοδο εμπορίας τις ποσότητες λευκής
ζάχαρης, της ποσότητες ακατέργαστης ζάχαρης και σιρο
πιών εκφραζόμενες σε λευκή ζάχαρη και τις ποσότητες
ισογλυκόζης εκφραζόμενες σε ξηρή ουσία και κατανεμη
μένες κατά τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρ
τημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1010/86 για τις οποίες:
α) έχει πράγματι εκδοθεί τίτλος επιστροφής στην παρα
γωγή·

1701 99 10 για τις οποίες έχει πράγματι εκδοθεί ένα

πιστοποιητικό με τα αντίστοιχα ποσά των επιστρο
φών κατά την εξαγωγή που καθορίζονται κατ' εφαρ
μογή του άρθρου 17 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο
στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 -

γ) τις ποσότητες λευκής ζάχαρης Γ, ακατέργαστης ζάχα
ρης Γ, ισογλυκόζης Γ, σιροπιού ινουλίνης Γ, εκφραζό
μενες κατά περίπτωση σε λευκή ζάχαρη, ξηρή ουσία ή
σε ισοδύναμο ζάχαρης/ισογλυκόζης, για τις οποίες
έχει πράγματι εκδοθεί πιστοποιητικό εξαγωγής·

β) έχει καταβληθεί επιστροφή στην παραγωγή·
3, το αργότερο κατά το τέλος κάθε μηνός Σεπτεμβρίου, για
την προηγούμενη περίοδο εμπορίας, τις ποσότητες
προϊόντων βάσεως που αναφέρονται στο σημείο 2 και τα
οποία χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ενδιάμεσων
προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 1729/78 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π

Συναλλαγές

Άρθρο 5

Κάθε κράτος μέλος όσον αφορά τις εξαγωγές προς τις
τρίτες χώρες, ανακοινώνει στην Επιτροπή:

1 , εβδομαδιαίως, για την προηγούμενη εβδομάδα:
α) τις ποσότητες για τις οποίες έχει πράγματι εκδοθεί
ένα πιστοποιητικό με τα αντίστοιχα ποσά των

επιστροφών κατά την εξαγωγή που καθορίζονται κατ'
εφαρμογή του άρθρου 17 παράγραφος 5 δεύτερο
εδάφιο στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/
81 , ξεχωριστά ανάλογα αν πρόκειται:

δ) τις ποσότητες με αντίστοιχα ποσά των επιστροφών
κατά την εξαγωγή που καθορίζονται κατ' εφαρμογή
του άρθρου 17 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο στοι
χείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 , λευκής
ζάχαρης ακατέργαστης ζάχαρης και σιροπιού σακχα
ρόζης, εκφραζόμενες σε λευκή ζάχαρη, και τις ποσό

τητες ισογλυκόζης εκφραζόμενες σε ξηρή ουσία, για
τις οποίες έχει πράγματι χορηγηθεί πιστοποιητικό
εξαγωγής ενόψει της εξαγωγής τους υπό μορφή
προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγρα
φος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 426/86
του Συμβουλίου (1)·

2, το αργότερο κατά το τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα
και για τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα τις ποσότη
τες λευκής ζάχαρης που αναφέρονται στο σημείο 1 στοι
χείο β), οι οποίες έχουν εξαχθεί λαμβανομένου υπόψη
του άρθρου 8 παράγραφοι 4 και 5 του κανονισμού (ΕΟΚ]
αριθ. 3719/88

3, για κάθε ημερολογιακό μήνα και το αργότερο κατά το
τέλος του τρίτου ημερολογιακού μήνα που έπεται του ε\
λόγω ημερολογιακού μήνα:
α) τις ποσότητες με τα αντίστοιχα ποσά των επιστροφών
κατά την εξαγωγή ζάχαρης και σιροπιού, εκφραζόμε
νες σε λευκή ζάχαρη, που αναφέρονται στο άρθρο 2
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1464/95, οι οποίες έχουν
εξαχθεί ως έχουν χωρίς πιστοποιητικό εξαγωγής
ίJ ) EE αριθ. L 49 της 27. 2. 1986. σ. 1
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β) τις ποσότητες ζάχαρης που υπόκεινται σε ποσοστώ
σεις, έχουν εξαχθεί σε λευκή ζάχαρη ή υπό μορφή
μεταποιημένων προϊόντων, εκφραζόμενες σε λευκή
ζάχαρη, για τις οποίες έχει εκδοθεί πιστοποιητικό

εξαγωγής για την εκτέλεση κοινοτικής και εθνικής
επισιτιστικής βοήθειας προβλεπόμενης στο πλαίσιο
των διεθνών συμβάσεων ή άλλων συμπληρωματικών
προγραμμάτων, καθώς και για την εκτέλεση άλλων
κοινοτικών ενεργειών δωρεάν προμηθειών·
γ) στην περίπτωση των εξαγωγών που αναφέρονται στο
άρθρο 2α δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 3665/87 τις ποσότητες ζάχαρης και σιροπιών
σακχαρόζης, εκφραζόμενες σε λευκή ζάχαρη, και
ισογλυκόζης εκφραζόμενες σε ξηρή ουσία, που έχουν
εξαχθεί ως έχουν με τα αντίστοιχα ποσά των
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Άρθρο 7

Κάθε κράτος μέλος ανακοινώνει στην Επιτροπή:
1 . κάθε εβδομάδα για την προηγούμενη εβδομάδα τις ποσό

τητες λευκής ζάχαρης και ακατέργαστης ζάχαρης σε
βάρος «ως έχει» για τις οποίες έχει εκδοθεί πιστοποιη
τικό εισαγωγής ή πιστοποιητικό εξαγωγής δυνάμει του
άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1464/95·
2. για κάθε τρίμηνο και το άργότερο κατά το τέλος του
δευτέρου ημερολογιακού μήνα που έπεται του εν λόγω
τριμήνου, και χωριστά τις ποσότητες ζάχαρης που έχουν
εισέλθει από τρίτες χώρες και έχουν εξέλθει υπό μορφή
παράγωγων προϊόντων υπό το καθεστώς τελειοποίησης
προς επανεξαγωγή όπως ορίζεται στο άρθρο 116 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 (3).

επιστροφών·
δ) τις ποσότητες με τα αντίστοιχα ποσά των επιστρο
φών κατά την εξαγωγή που καθορίζονται κατ' εφαρ
μογή του άρθρου 17 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο
στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 ,

λευκής ζάχαρης ακατέργαστης ζάχαρης και σιροπιού
σακχαρόζης, εκφραζόμενες σε λευκή ζάχαρη, και τις
ποσότητες ισογλυκόζης, εκφραζόμενες σε ξηρή ουσία,
υπό μορφή προϊόντων που αναφέρονται στο παράρ
τημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του
Συμβουλίου ('), καθώς και μορφή προϊόντων που
αναφέρονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1222/94 της Επιτροπής (2)·

ε) στην περίπτωση των εξαγωγών που αναφέρονται στο
σημείο 1 στοιχείο δ) και στο στοιχείο δ) του παρό
ντος σημείου, τις ποσότητες που έχουν εξαχθεί χωρίς
επιστροφή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙII

Προτιμησιακές εισαγωγές
Άρθρο 8

Κάθε κράτος μέλος, όσον αφορά τις εισαγωγές προτιμησια
κής ζάχαρης:
1 , ανακοινώνει στην Επιτροπή, το αργότερο στο τέλος κάθε
ημερολογιακού μήνα, για τον προηγούμενο μήνα, τις
ποσότητες ζάχαρης εκφραζόμενες σε βάρος «ως έχει»
για τις οποίες έχει εκδοθεί πιστοποιητικό εισαγωγής
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2782/76,
χωριστά για κάθε κράτος καταγωγής·

2, αποστέλλει στην Επιτροπή, το αργότερο κατά το τέλος
κάθε ημερολογιακού μήνα για τον προηγούμενο ημερο

Οι ανακοινώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία δ) και ε)
πραγματοποιούνται χωριστά προς την Επιτροπή

λογιακό μήνα:

σύμφωνα με τον κανονισμό που εφαρμόζεται στο
σχετικό μεταποιημένο προϊόν.

ρευμάτων ΕUR. 1 *
β) τα αντίγραφα της βεβαίωσης που προβλέπεται στο
άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.

Άρθρο 6

Κάθε κράτος μέλος ανακοινώνει στην Επιτροπή:
1 , κάθε εβδομάδα για την προηγούμενη εβδομάδα, τις
ποσότητες σε βάρος «ως έχει» λευκής ζάχαρης και
ακατέργαστης ζάχαρης, εκτός της προτιμησιακής
ζάχαρης σιροπιών ζάχαρης, ισογλυκόζης και σιροπιού
ινουλίνης, για τις οποίες έχει πράγματι εκδοθεί πιστοποι
ητικό εισαγωγής·
2, για κάθε τρίμηνο και το αργότερο κατά το τέλος του
τρίτου ημερολογιακού μήνα που έπεται του εν λόγω

τριμήνου, τις ποσότητες ζάχαρης εκφραζόμενες σε λευκή
ζάχαρη:
α) που έχουν εισαχθεί από τρίτες χώρες υπό μορφή μετα
ποιημένων προϊόντων, που αναφέρονται στο άρθρο 5
σημείο 1 στοιχείο δ) και σημείο 3 στοιχείο δ)·

β) που έχουν αποτελέσει αντικείμενο εισόδου προελεύ
σεως άλλων κρατών μελών ή εξόδου προς άλλα κράτη
μέλη, ως έχουν ή υπό μορφή μεταποιημένων προϊό
ντων.

α) τα αντίγραφα των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπο

2782/76·

γ) ενδεχομένως, τα αντίγραφα της δήλωσης που προβλέ
πεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2782/76.

Τα έγγραφα που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β)
αφορούν πέραν των πληροφοριών που προβλέπονται στα
άρθρα 6 και 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2782/76 το
βαθμό πόλωσης κάθε εισαγόμενης ποσότητας που
εκφράζεται με έξι δεκαδικά ψηφία*

I. ανακοινώνει στην Επιτροπή, το αργότερο κατά το τέλος
κάθε μηνός Οκτωβρίου τον συγκεντρωτικό κατάλογο
των πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που αναφέρονται
στα άρθρα 6 και 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2782/76
αναφέροντας:

α) τη συνολική ποσότητα λευκής ζάχαρης (σε τόνους)·
β) τη συνολική ποσότητα ακατέργαστης ζάχαρης εκφρα
ζόμενης σε βάρος «ως έχει» και σε τόνους·
γ) την ποσότητα ακατέργαστης ζάχαρης εκφραζόμενης
σε βάρος «ως έχει» και σε τόνους η οποία προορίζε
ται νια άμεση κατανάλωση.

Ί) EE αριθ. L 148 της 28. 6. 1968, σ. 13.
2) EE αριθ. L 136 της 31 . 5 . 1994, σ. 5.

3Ί ΕΕ αριθ. L 302 της 19. 10. 1992. σ. 1 .
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οι οποίες έχουν πράγματι εισαχθεί κατά την έννοια του

λόγω κανονισμού, θεωρούνται ότι έχουν διατεθεί στην

κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2782/76 σε κάθε σχετικό

εσωτερική αγορά της Κοινότητας.

κράτος μέλος εντός της περιόδου παράδοσης που λήγει
στις 30 Ιουνίου του ιδίπου έτους.
Οι ανακοινώσεις αυτές παρέχονται χωριστά για κάθε
κράτος καταγωγής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Παραγωγή και κατανάλωση
Άρθρο 9

Κάθε κράτος μέλος ανακοινώνει στην Επιτροπή:
1 , πριν από την 1η Μαρτίου και για κάθε επιχείρηση παρα
γωγής ζάχαρης η οποία είναι εγκατεστημένη στο έδαφός
του, την προσωρινή παραγωγή ζάχαρης και σιροπιού
ινουλίνης της τρέχουσας περιόδου εμπορίας, η οποία
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1443/82· εντούτοις, για τα
γαλλικά διαμερίσματα της Γουαδελούπης και της Μαρτι

νίκας καθώς και για την Ισπανία όσον αφορά τη ζάχαρη
που παράγεται από ζαχαροκάλαμο, η ημερομηνία αυτή
αντικαθίσταται από την ημερομηνία της 1ης Ιουλίου·

2, το αργότερο στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα, για
τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα, την παραγωγή
ισογλυκόζης κάθε επιχείρησης παραγωγής ισογλυκόζης
που είναι εγκατεστημένη στο έδαφός του, η οποία καθο
ρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 2α του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1443/82· οι ποσότητες ισογλυ
κόζης που παράγονται μηνιαίως υπό καθεστώς τελειοποί
ησης προς επανεξαγωγή ανακοινώνονται χωριστά·
3, πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου και για κάθε επιχείρηση
παραγωγής ζάχαρης ή ισογλυκόζης που είναι εγκατεστη
μένη στο έδαφός του, την οριστική παραγωγή ζάχαρης,
ισογλυκόζης και σιροπιού ινουλίνης της προηγούμενης
περιόδου εμπορίας, η οποία καθορίζεται σύμφωνα με το
άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1443/82.

Άρθρο 10

Κάθε κράτος μέλος ανακοινώνει στην Επιτροπή κάθε
ημερολογιακό μήνα για τον προηγούμενο ημερολογιακό
μήνα, κατά περίπτωση, εκφρασμένες σε λευκή ζάχαρη, σε
ξηρή ουσία ή σε ισοδύναμο ζάχαρης/ισογλυκόζης:
x) τις ποσότητες ζάχαρης, ισογλυκόζης και σιροπιού ινου
λίνης που έχουν διατεθεί στο έδαφός του για κατανά

Άρθρο 12

Κάθε κράτος μέλος ανακοινώνει στην Επιτροπή:
1 , πριν από τις 15 κάθε μήνα, για τον προηγούμενο ημερο
λογιακό μήνα, τις συνολικές ποσότητες ζάχαρης B και
ζάχαρης Γ που ενδεχομένως μεταφέρονται δυνάμει του
άρθρου 27 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81·
2, πριν από την 1η Μαρτίου, για την τρέχουσα περίοδο
εμπορίας και για κάθε επιχείρηση παραγωγής ζάχαρης
τις συνολικές ποσότητες ζάχαρης B και ζάχαρης Γ που
μεταφέρονται στην επόμενη περίοδο εμπορίας.
Ωστόσο:

— όταν πρόκειται για την παραγωγή ζάχαρης από ζαχα
ρότευτλα στην Ισπανία, η ημερομηνία της 1ης
Μαρτίου αντικαθίσταται από τις 15 Απριλίου,

— όταν πρόκειται για την παραγωγή ζάχαρης από ζαχα
ροκάλαμο στα υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα της
Γουαδελούπης και της Μαρτινίκας, και στην Ισπανία,
η ημερομηνία της 1ης Μαρτίου αντικαθίσταται από
την 1η Ιουλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Αντιστάθμιση των εξόδων αποθεματοποίησης
Άρθρο 13

Kάθε κράτος μέλος ανακοινώνει στην Επιτροπή:
I. τις εγκρίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος
1 στοιχεία γ) και δ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1358/77, καθώς και, ενδεχομένως τις ανακλήσεις των
εγκρίσεων κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1998/78·

!. πριν από τις 15 κάθε μήνα, για τον προηγούμενο δεύτερο
ημερολογιακό μήνα και σύμφωνα με το υπόδειγμα που
παρατίθεται στο παράρτημα I:
α) τις ποσότητες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρά
γραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1358/77·
6) τις ποσότητες που διατέθηκαν, κατά την έννοια του
άρθρου 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1998/78.

λωση·

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

5) τις ποσότητες ζάχαρης που έχουν μετουσιωθεί·
/) τις ποσότητες λευκής ζάχαρης και ακατέργαστης ζάχα
ρης σε βάρος «ως έχει» οι οποίες έχουν παραχθεί για
άμεση κατανάλωση στο έδαφός του.
Άρθρο 11
Kάθε κράτος μέλος ανακοινώνει στην Επιτροπή, με την
:πιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του
:ανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2670/81 , πριν από τις 15 Μαρτίου,
Ία την προηγούμενη περίοδο εμπορίας, τις ποσότητες

ζάχαρης Γ, ισογλυκόζης Γ και σιροπιού ινουλίνης Γ, οι
oποίες, κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 του εν

Ισοζύγια εφοδιασμού
Άρθρο 14

Kάθε κράτος μέλος ανακοινώνει στην Επιτροπή:
. πριν από την 1η Σεπτεμβρίου για την προηγούμενη
περίοδο εμπορίας και πριν από την 1η Ιανουαρίου για
την προηγούμενη περίοδο παραγωγής τα στοιχεία
σχετικά με το ισοζύγιο εφοδιασμού με ζάχαρη, ισογλυ
κόζη και σιρόπι ινουλίνης που αντιστοιχούν στη σχετική
περίοδο σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο
παράρτημα II·
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2, πριν από την 1η Οκτωβρίου που ακολουθεί την προηγου

6) «προηγούμενο τρίμηνο», η περίοδος αναφοράς των τριών

μένη περίοδο εμπορίας και για την εν λόγω περίοδο, τα
αντίστοιχα στοιχεία που αναφέρονται στο ισοζύγιο
εφοδιασμού με μελάσσες, σύμφωνα με το υπόδειγμα που
παρατίθεται στο παράρτημα III.

μηνών ανάλογα με την περίπτωση: Ιούλιος-Σεπτέμβριος,
Οκτώβριος-Δεκέμβριος, Ιανουάριος-Μάρτιος και Απρί
λιος-Ιούνιος·

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

γ) «προηγούμενη περίοδος παραγωγής», η περίοδος
αναφοράς από 1ης Οκτωβρίου ενός ημερολογιακού έτους
έως 30 Σεπτεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

ΔιεΦνής συμφωνία για τη ζάχαρη

Άρθρο 17

Άρθρο 15

H Επιτροπή θέτει στη διάθεση των κρατών μελών τα στοι
χεία που ανακοινώθηκαν δυνάμει του παρόντος κανονι

Κάθε κράτος μέλος ανακοινώνει στην Επιτροπή, για κάθε

ημερολογιακό μήνα και το αργότερο κατά το τέλος του
επόμενου τρίτου ημερολογιακού μήνα, τα στατιστικά στοι
χεία σχετικά με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Κοινό
τητα στο πλαίσιο της διεθνούς συμφωνίας για τη ζάχαρη,
σύμφωνα με τα υποδείγματα που παρατίθενται στα παραρ
τήματα IV και V.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Γενικές διατάξεις

σμού.

Εντούτοις, τα στοιχεία που προκύπτουν από τις ανακοινώ
σεις αυτές και τα οποία αφορούν μια επιχείρηση, τις τεχνι
κές της εγκαταστάσεις τη φύση και τον όγκο της παραγω
γής της, ή οι ανακοινώσεις που θα επέτρεπαν να ανατρέξει
κανείς σε αυτά τα στοιχεία, μπορεί να γίνουν γνωστά μόνον
στα πρόσωπα τα οποία είναι επιφορτισμένα, στο πλαίσιο
της Επιτροπής, με τον τομέα των αγορών της ζάχαρης. Τα
στοιχεία αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.
Άρθρο 18

Καταργείται o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 787/83 .
Άρθρο 16

Κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού νοείται με τον
όρο:

α) «προηγούμενη εβδομάδα», η περίοδος αναφοράς από την
Πέμπτη μέχρι την Τετάρτη·

Οι αναφορές που γίνονται στον καταργηθέντα κανονισμό
νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό.
Άρθρο 19
0 παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 1996.

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

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 1996.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος ττJC Επιτροπής
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[Υπόδειγμα για τις ανακοινώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 σημείο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 779/96]
Κράτος μέλος
Μήνας αναφοράς:
A. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

[Άρθρο 13 σημείο 2 στοιχείο α)]
(100 kg εκφρασμένα σε λευκή ζάχαρη)

Αρχικό
απόθεμα

Τελικό

Μέσο

απόθεμα

απόθεμα

1.
2.
3.
4.

Λευκή ζάχαρη
Ζάχαρη τεύτλων
Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο
Υγρή ζάχαρη
5 . Σιρόπια

Σε μεταφορά:
6. Λευκή ζάχαρη
7. Ακατέργαστη ζάχαρη τεύτλων
8. Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο (*)
Σύνολο

Από αυτά:

Βιομήχανοι ζάχαρης
Παρασκευαστές ραφιναρισμένης ζάχαρης
Παρασκευαστές αλεσμένης ζάχαρης παρασκευα
στές καντίου, κ.λπ.

Ειδικευμένοι έμποροι
(*) Που προέρχεται από υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα και βρίσκεται σε θαλάσσια μεταφορά. Για το μέσο απόθεμα ισχύουν
τα τρία τέταρτα του τελικού αποθέματος [άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1998/78).

B. ΔΙΑΘΕΣΗ (')

[άρθρο 13 σημείο 2 στοιχείο 6)]

(') Εφόσον η εφαρμοζόμενη γεωργική ισοτιμία μεταβληθεί κατά τη διάρκεια του μήνα αναφοράς, οι σχετικές ποσότητες κατανέμο
νται βάσει των περιόδων εφαρμογής των διαφόρων ισοτιμιών.

Περίοδος παραγωγής:

Με επιστροφή
+ Χωρίς επιστροφή
= Σύνολο

Με επιστροφή
+ Χωρίς επιστροφή
= Σύνολο

I

I

= Σύνολο

Με επιστροφή
+ Χωρίς επιστροφή

Ευοωπαϊκών Κοινοτήτων

9. ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ στις: 30
Σύνολο
από τα οποία: α) ελεύθερα αποθέματα
6) ελάχιστα αποθέματα
γ) απόθεμα στην παρέμβαση
δ) δεσμευμένα αποθέματα (μεταφορά από την προηγούμενη περίοδο)

[5 - (6 + 7 + 9))

8 . ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:

α) ως έχει
6) μεταποιημένα προϊόντα
1 . Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 426/86 (Μεταποιημένα οπωροκηπευτικά)
2. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 (Ζαχαρούχα γαλακτοκομικά προϊόντα)
3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1222/94 (Προϊόντα εκτός παραρτήματος II)

7. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

α) ως έχει
6) μεταποιημένα προϊόντα

6. ΕΞΟΔΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

5 . ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Σύνολο

(αξία λευκής ζάχαρης)

των

α) ως έχει
6) μεταποιημένα προϊόντα

Σιρόπι ινουλίνης
(ισοδύναμο ζάχαρης/
ισογλυκόζης)

Επίσηιιη Εωηιιεοίδα

4. ΕΙΣΟΔΟΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

α) ως έχει
— ΑΚΕ/Ινδία προτιμησιακή ζάχαρη
— ΑΚΕ/Ινδία ειδική προτιμησιακή ζάχαρη
— Κανάριοι Νήσοι/Αζόρες/Μαδέρα
— Άλλες
6) μεταποιημένα προϊόντα

3 . ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ισογλυκόζη
(ξηρή ουσία)

i! 000 τόνοι )

i

а) διαθέσιμη {ποσόστωση A + B - 1 .δ)]
б) μεταφερόμενη στην επόμενη περίοδο εμπορίας

2 . ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ζάχαρη και σιρόπια
(αξία λευκής ζάχαρης)

Περίοδος εμπορίας:

i EL

1 . ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ κατά την 1η:
Σύνολο
από τα οποία: α) ελεύθερα αποθέματα
6) ελάχιστα αποθέματα
γ) απόθεμα στην παρέμβαση
δ) δεσμευμένα αποθέματα (μεταφορά από την προηγούμενη περίοδο)

Κράτος μέλος:

[Υπόδειγμα που χρησιμοποιείται για τις ανακοινώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 779/96]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Αριθ. L 106/ 16
m
a
96

30. 4. 96
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I
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Αριθ. L 106/ 17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 111

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΜΕΛΑΣΣΕΣ

[Υπόδειγμα που χρησιμοποιείται για τις ανακοινώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 σημείο 2 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 779/96]
Κράτος μέλος

Περίοδος εμπορίας:
(1 000 τόνοι)
Προηγούμενη

περίοδος
(ΤΕΛΙΚΟ)

1 . Αρχικό απόθεμα
2. Παραγωγή (')

3. Εισαγωγές (Τρίτες χώρες + ΕΚ)
4. Διαθέσιμες ποσότητες

5. Εξαγωγή (Τρίτες χώρες + ΕΚ)
6. Κατανάλωση

7. Χρησιμοποιήσεις (5 + 6)
8. Τελικό απόθεμα (4 - 7)

Κατανομή της κατανάλωσης:
— Ζύμες
— Μονάδες απόσταξης
— Διατροφή των ζώων

— Εκχύλιση ζάχαρης
— Άλλες χρήσεις
Σύνολο (βλέπε σημείο 6)
i1) Συμπεριλαμβανομένης της μελάσσας που παράγεται ενδεχομένως από τις εγκαταστάσεις ραφιναρίσματος.

Τρέχουσα
περίοδος
(ΕΚΤΙΜΗΣΗ)

Αριθ. L 106/ 18

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΜΗΝΙΑΙΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ( ) — ΔΕΖ

Υπόδειγμα για τις ανακοινώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 779/96]
Κράτος μέλος:

Έτος:

Ημερομηνία:

Αρχικό
απόθεμα

Παραγωγή

Εισαγωγή

Εξαγωγή

Από τρίτες χώρες

Προς τρίτες χώρες

Ακατέργαστη

Μήνας

Ακατέργαστη

Λευκή

Κατανάλωση

Λευκή

Ιανουάριος

i

Φεβρουάριος
1

Μάρτιος
L

Απρίλιος
Μάιος
I

l

Ιούνιος

l

Ιούλιος
1.

Αύγουστος

Σεπτέμβριος
Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος
Σύνολο

[·) Ποσότητες εκφρασμένες σε τόνους — Ακαθάριστη αξία.

1

I

Τελικό

απόθεμα

EL J

30. 4. 96
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (') — ΔΕΖ

[Υπόδειγμα για τις ανακοινώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 779/96]
Κράτος μέλος:

Ημερομηνία: .

Ετος:

Εισαγωγή (2)

Μήνας:

Εξαγωγή (2)

Κωδικός

Χώρα

Ακατέργαστη

Κωδικός

Χώρα

Λευκή

I

Σύνολο:

C) Ποσότητες εκφρασμένες σε τόνους - Ακαθάριστη αξία.
(2) Να διαγραφεί η περιττή ένδειξη.

Ακατέργαστη

Λευκή

Αριθ. L 106/20
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 780/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Απριλίου 1996

για τον καθορισμό των ελάχιστων τιμών κατά την εισαγωγή ορισμένων κόκκινων φρούτων
καταγωγής Ουγγαρίας, Πολωνίας, Τσεχικής Δημοκρατίας, Σλοβακικής Δημοκρατίας,
Ρουμανίας και Βουλγαρίας, για την περίοδο εμπορίας 1996/97
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

ελάχιστες τιμές κατά την εισαγωγή για την περίοδο εμπο
ρίας 1996/97 λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων αυτών·

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης μετα

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1988/93 του Συμβουλίου, της
19ης Ιουλίου 1993, σχετικά με το καθεστώς των τιμών κατά
την εισαγωγή για ορισμένα κόκκινα φρούτα καταγωγής
Ουγγαρίας, Πολωνίας, Τσεχικής Δημοκρατίας Σλοβακικής
Δημοκρατίας, Ρουμανίας και Βουλγαρίας C), και ιδίως το
άρθρο 3,

ποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά,

Εκτιμώντας:

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2140/93 της Επιτροπής, της
28ης Ιουλίου 1993, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής
του καθεστώτος ελάχιστης τιμής κατά την εισαγωγή για
ορισμένα κόκκινα φρούτα καταγωγής Ουγγαρίας, Πολω
νίας, Τσεχικής Δημοκρατίας, Σλοβακικής Δημοκρατίας,
Ρουμανίας και Βουλγαρίας και σχετικά με τον καθορισμό
των ελάχιστων τιμών κατά την εισαγωγή που εφαρμόζονται
μέχρι τις 30 Απριλίου 1994 (2), καθορίζει τα κριτήρια καθο
ρισμού των ελάχιστων τιμών· ότι πρέπει να καθοριστούν οι

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για την περίοδο εμπορίας 1996/97, οι ελάχιστες τιμές κατά
την εισαγωγή προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρ
τημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1988/93 καταγωγής
Ουγγαρίας Πολωνίας Τσεχικής Δημοκρατίας, Σλοβακικής
Δημοκρατίας Ρουμανίας και Βουλγαρίας, εμφαίνονται στο
παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
0 παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Μαΐου 1996.

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

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 1996.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Mέλος WC Επιτροπής

(') EE αριθ. L 182 της 24. 7. 1993, σ. 4.

f2) ΕΕ αριθ. L 191 της 31 . 7. 1993, σ. 98.

30. 4. 96
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ΠAPAPTHMA

(σε Ecu/100 kg καθαρού βάρους )

Χώρα καταγωγής
Περιγραφή εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

Πολωνία

ex 0810 10

ex 0810 10
ex 0810 20 10
ex 0810 3010

ex 08103030
ex 0811 1011

ex 0811 1011

ex 0811 1019

ex 0811 1019

ex 0811 1090

ex 0811 1090

Φράουλες από 1ης Μαΐου έως 31 Ιουλίου
προοριζόμενες για μεταποίηση
Φράουλες από 1ης Αυγούστου έως 30
Απριλίου προοριζόμενες για μεταποίηση
Σμέουρα προοριζόμενα για μεταποίηση
Μαύρα φραγκοστάφυλα προοριζόμενα
για μεταποίηση
Κόκκινα φραγκοστάφυλα προοριζόμενα
για μεταποίηση
Κατεψυγμένες φράουλες με προσθήκη
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ουσιών
περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του
13% κατά βάρος: ολόκληρα φρούτα
Κατεψυγμένες φράουλες με προσθήκη
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ουσιών
περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του
13% κατά βάρος: άλλα
Κατεψυγμένες φράουλες με προσθήκη
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ουσιών
περιεκτικότητας σε ζάχαρα που δεν υπερ
βαίνουν το 13 % κατά βάρος: ολόκληρα
φρούτα
Κατεψυγμένες φράουλες με προσθήκη
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ουσιών
περιεκτικότητας σε ζάχαρα που δεν υπερ
βαίνουν το 13% κατά βάρος: άλλα
Κατεψυγμένες φράουλες χωρίς προσθήκη
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ουσιών:
ολόκληρα φρούτα
Κατεψυγμένες φράουλες χωρίς προσθήκη
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ουσιών:

Ουγγαρία

_

Τσεχική
Δημοκρατία
_

Σλοβακική
Δημοκρατία
_

Ρουμανία

Βουλγαρία

64,2

64,2

64,2

64,2

II
—

—

—

—

78,9
38,5

78,9
38,5

78,9
38,5

78,9
38,5

78,9
38,5

78,9
38,5

29,1

29,1

29,1

29,1

29,1

29,1

93,7

93,7

93,7

93,7

~

~

72,0

72,0

72,0

72,0

124,4

124,4

124,4

124,4

99,5

99,5

99,5

99,5

124,4

124,4

124,4

124,4

124,4

124,4

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

62,8

62,8

62,8

62,8

62,8

44,8

44,8

44,8

44,8

44,8

48,8

48,8

48,8

48,8

36,9

36,9

36,9

36,9

93,7

72,0

93,7

72,0

άλλα
ex 0811 20 19

Κατεψυγμένα σμέουρα με προσθήκη
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ουσιών
περιεκτικότητας σε ζάχαρα που δεν υπερ
βαίνει το 13 % κατά βάρος ολόκληρα
φρούτα

ex 0811 20 19

ex 0811 20 31

ex 08112031

Κατεψυγμένα σμέουρα με προσθήκη
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ουσιών
περιεκτικότητας σε ζάχαρα που δεν υπερ
βαίνει το 13% κατά βάρος: άλλα
Κατεψυγμένα σμέουρα χωρίς προσθήκη

ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ουσιών:
ολόκληρα φρούτα
Κατεψυγμένα σμέουρα χωρίς προσθήκη
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ουσιών:
άλλα

ex 0811 20 39

ex 0811 2039

ex 0811 20 51

ex 0811 20 51

Κατεψυγμένα μαύρα φραγκοστάφυλα
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων
γλυκαντικών ουσιών: άνευ ουράς
Κατεψυγμένα μαύρα φραγκοστάφυλα
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων
γλυκαντικών ουσιών: άλλα
Κατεψυγμένα κόκκινα φραγκοστάφυλα
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων
γλυκαντικών ουσιών: άνευ ουράς
Κατεψυγμένα κόκκινα φραγκοστάφυλα
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων
γλυκαντικών ουσιών: άλλα

I
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 781/% THΣ EΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Απριλίου 1996

για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του βοείου κρέατος
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

σματων και κονσερβών κρέατος ή παραπροϊόντων που περι

λαμβάνονται στο παράρτημα υπό τον κωδικό ΣΟ
Έχοντας υπόψη:

1602 50 10·

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 τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2417/95 (2), και ιδίως το
άρθρο 13,

Εκτιμώντας:

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 805/68, η διαφορά μεταξύ των τιμών της διεθνούς
αγοράς και εκείνων της Κοινότητας για τα προϊόντα που
αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 805/68, δύναται να καλυφθεί από επιστροφή κατά την
εξαγωγή·
ότι οι όροι χορήγησης ειδικών επιστροφών στην εξαγωγή,
για ορισμένα βόεια κρέατα και ορισμένες κονσέρβες, θεσπί
στηκαν από τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 32/82 (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 3169/87 (4), (ΕΟΚ) αριθ. 1964/82 (5), όπως τροποποιή
θηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3169/87 , και (ΕΟΚ)
αριθ. 2388/84 (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3169/87 (7)·

ότι η εφαρμογή αυτών των κανόνων και των κριτηρίων
στην προβλεπόμενη κατάσταση της αγοράς στον τομέα του
βοείου κρέατος οδηγεί στον καθορισμό της επιστροφής
όπως ορίζεται κατωτέρω·

ότι η παρούσα κατάσταση της αγοράς στην Κοινότητα και
οι δυνατότητες διαθέσεως ιδίως σε ορισμένες τρίτες χώρες,

οδηγούν στη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή
αφενός μεν βοοειδών που προορίζονται για σφαγή, με ζων
βάρος ανώτερο των 220 χιλιογράμμων, αλλά που δεν υπερ
βαίνει τα 300 χιλιόγραμμα και αφετέρου χονδρών βοοειδών
ζώντος βάρους ίσου ή ανωτέρου των 300 χιλιογράμμων·
ότι είναι αναγκαίο να χορηγηθούν οι επιστροφές κατά την
εξαγωγή προς ορισμένους τόπους προορισμού ορισμένων
νωπών ή διατηρημένων με απλή ψύξη κρεάτων τα οποία
περιλαμβάνονται στο παράρτημα υπό τον κωδικό ΣΟ 0201 ,
ορισμένων κατεψυγμένων κρεάτων που περιλαμβάνονται
στο παράρτημα υπό τον κωδικό ΣΟ 0202, ορισμένων
σφαγίων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα υπό τον
κωδικό ΣΟ 0206, καθώς και ορισμένων άλλων παρασκευα
(') EE αριθ. L 148 της 28. 6. 1968, α 24.
(2) ΕΕ
(3) ΕΕ
(4) ΕΕ
P) ΕΕ
(6) ΕΕ
i7) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

248 της 14.
4 της 8. 1 .
301 της 24.
212 της 21 .
221 της 18.
370 της 19.

10. 1995, α 39.
1982, σ. U.
10. 1987, σ. 21 .
7. 1982, σ. 48.
8. 1984, σ. 28.
12. 1992, σ. 16.

ότι, λαμβανομένων υπόψη των κατά πολύ διαφορετικών
χαρακτηριστικών των προϊόντων που υπάγονται στους
κωδικούς 0201 20 90 700 και 0202 20 90 100, που χρησιμοποι
ούνται με τις επιστροφές, πρέπει να χορηγείται η επιστροφή
κατά την εξαγωγή, μόνο για τα τεμάχια στα οποία το βάρος
των οστών δεν αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ένα
τρίτο του βάρους του τεμαχίου·

ότι, όσον αφορά το αλατισμένο και αποξηραμένο κρέας
βοοειδών χωρίς οστά, υπάρχουν τα παραδοσιακά εμπορικά
ρεύματα με προορισμό την Ελβετία· ότι πρέπει, για να
διατηρηθούν οι συναλλαγές αυτές κατά το αναγκαίο μέτρο,
να καθορισθεί η εξαγωγή σ' ένα ποσό το οποίο θα καλύπτει

τη διαφορά μεταξύ των τιμών στην ελβετική αγορά και των
τιμών κατά την εξαγωγή στα κράτη μέλη· ότι υπάρχουν
δυνατότητες εξαγωγής γι' αυτά τα αλατισμένα, αποξηρα
μένα και καπνισμένα κρέατα προς ορισμένες τρίτες χώρες
της Αφρικής και της Εγγύς και Μέσης Ανατολής* ότι θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτή η κατάσταση και, συνεπώς
να καθορισθεί μια επιστροφή·
ότι, για ορισμένες άλλες παρουσιάσεις και κονσέρβες
κρέατος ή παραπροϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρ
τημα στους κωδικούς ΣΟ 1602 50 31 έως 1602 50 80, η συμμε
τοχή της Κοινότητας στο διεθνές εμπόριο δύναται να
εξασφαλισθεί με τη χορήγηση μιας επιστροφής το ύψος της
οποίας έχει καθορισθεί, λαμβανομένης υπόψη της
επιστροφής που έχει χορηγηθεί στους εξαγωγείς μέχρι
τώρα·
ότι για τα άλλα προϊόντα που υπάγονται στον τομέα του
βοείου κρέατος δεν χρειάζεται να καθορισθεί επιστροφή,
εφόσον η συμμετοχή της Κοινότητας στο διεθνές εμπόριο
των προϊόντων αυτών στερείται σημασίας·

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (8),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 310/96 (9), όρισε την ονοματολογία που εφαρμόζεται
για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή των γεωργικών
προϊόντων ότι για λόγους επεξηγηματικούς πρέπει οι
χώρες προορισμού να προσδιορισθούν σε χωριστό παράρ
τημα·

ότι, για να απλοποιηθούν οι τελωνειακές διατυπώσεις κατά
την εξαγωγή για τους εμπορευόμενους πρέπει να ευθυγραμ
μιστούν τα ποσά των επιστροφών για το σύνολο των κατε
ψυγμένων κρεάτων με τα ποσά που χορηγούνται για τα
νωπά ή τα διατηρημένα σε απλή ψύξη κρέατα, εκτός από τα
κρέατα που προέρχονται από χονδρά αρσενικά βοοειδή*
?) EE αριθ. L 366 της 24. 12. 1987, σ. 1 .
'9) EE αριθ. L 46 της 23 . 2. 1996, σ. 1 .
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ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η πείρα έδειξε ότι είναι

συχνά δύσκολο να προσδιοριστούν ποσοτικά τα άλλα
κρέατα, σε σχέση με εκείνα που προέρχονται μόνο από
βοοειδή, τα οποία περιέχονται στα παρασκευάσματα και τις
κονσέρβες που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 1602 50 και,
συνεπώς πρέπει να απομονωθούν μόνον τα προϊόντα
βοοειδών και να δημιουργηθεί νέα θέση για τα μείγματα
κρεάτων ή παραπροϊόντων σφαγίων· ότι πρέπει να ενδυνα
μωθεί o έλεγχος των προϊόντων εκτός από τα μείγματα των
κρεάτων ή των παραπροϊόντων σφαγίου και, συνεπώς
πρέπει να προβλεφθεί ότι ορισμένα από τα προϊόντα αυτά
μπορούν μόνο να επωφεληθούν μιας επιστροφής στην περί
πτωση παρασκευής στα πλαίσια του καθεστώτος που
προβλέπεται από το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 565/80 του Συμβουλίου της 4ης Μαρτίου 1980 σχετικά
με την προκαταβολή των επιστροφών κατά την εξαγωγή για
τα γεωργικά προϊόντα ('), όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2026/83 (2)·

ότι, για να αποφευχθούν καταχρήσεις κατά την εξαγωγή
ορισμένων αναπαραγωγών καθαρής φυλής πρέπει να διαφο
ροποιηθούν οι επιστροφές για τα θηλυκά ζώα συναρτήσει
της ηλικίας των ζώων αυτών
ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 990/93 του Συμβου
λίου (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1380/95 (4), έχουν απαγορευθεί οι συναλλαγές μεταξύ
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημο
κρατίας της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο)·
ότι η απαγόρευση αυτή δεν εφαρμόζεται σε ορισμένες κατα
στάσεις όπως εκείνες που απαριθμούνται κατά τρόπο περιο
ριστικό στα άρθρα 2, 4, 5 και 7, και τον κανονισμό (ΕΚ)

Αρκ). L 106/23

αριθ. 462/96 του Συμβουλίου (5)· ότι πρέπει, συνεπώς, να
ληφθεί αυτό υπόψη κατά τον καθορισμό των επιστροφών

ότι, παρά την υποδιαίρεση της συνδυασμένης ονοματολο
γίας για τις κονσέρβες και τα παρασκευάσματα εκτός από
τα άψητα του κωδικού ΣΟ 1602 50, από την πείρα έχει
αποδειχθεί ότι είναι δυνατόν να καταργηθούν στην ονομα
τολογία των επιστροφών πολλά προϊόντα που υπάγονται
στον κωδικό ΣΟ 1602 50 31 και να προσαρμοστεί o κατάλο
γος των προϊόντων του κωδικού ΣΟ 1602 50 80·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης
βοείου κρέατος

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΆρSρο 1

1 . O κατάλογος των προϊόντων για την εξαγωγή των
οποίων χορηγείται η επιστροφή που αναφέρεται στο άρθρο
13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 και τα ποσά της εν
λόγω επιστροφής καθορίζονται στο παράρτημα I.
2.

Οι τόποι προορισμού καθορίζονται στο παράρτημα II

του παρόντος κανονισμού.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Μαΐου 1996.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 1996.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ
(2) ΕΕ
(3) ΕΕ
(4) EE

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

62 της 7 . 3. 1980, σ. 5
199 της 22. 7. 1983, σ. 12
102 της 28. 4. 1993, σ. 14
138 της 21 . 6. 1995, σ. 1 .

(S) ΕΕ αριθ. L 65 της 15 . 3 . 1996, σ. 1

Αριθ. L 106/24
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τον κανονισμού της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 1996, γιο καθορισμό των επιστροφών κατά την
εξαγωγή στον τομέα του βοείου κρέατος

'Ecu/100 ke)

Κωδικός
προϊόντος

Προορισμός

I

(Ecu/100 ke)

Ποσό των

Κωδικός
προϊόντος

επιστροφών (') (9)

Προορισμός

— Ζων βάρος —

0102 10 10 120

01

82,00

0102 10 10 130

02

54,50
37,50
19,00

03
04

0102 10 30 120

01

82,00

0102 10 30130

02

Ποσό των

επιστροφών (7) (')

— Καθαρό βάρος —
0201 20 20 120

0201 20 30 110(0

02

114,00

03

79,50

04

39,50

02

112,50

03

77,00

04

38,00

04

54,50
37,50
19,00

02

83,00

0102 1090120

01

82,00

03

58,50

01029041 100

02

73,00

04

29,00

0102 90 51 000

02

54,50
37,50
19,00

02

196,50

03

131,00

04

65,00

02

145,00

03

100,00

04

50,00

02

112,50

03

77,00

04

38,00

03

03
04

0102 90 59000

02

03
04

0102 90 61 000
I

02
03
04

010290 69000

02
03
04

010290 71 000

02
03
04

0102 90 79 000

02
03
04

0201 20 30120

0201 20 50 110(0

54,50
37,50
19,00

0201 20 50 120

54,50
37,50
19,00

0201 20 50 130(0

54,50
37,50
19,00

0201 20 50 140

73,00
48,00
24,00

0201 2090 700

0201 1000110 (1 )

02
03
04

0201 10 00 120

02
03
04

0201 10 00130(0

02

03

04

0201 10 00140

02
03
04

0201 20 20110(0

02

03
04

83,00

04

29,00

0201 30 00 050 (4)

05

100,50

0201 3000 100(0

02

274,00

(11
03

187
sn
187,50

0201 3000 1 50 (6)

155,00
104,00
52,50

155,00
104,00
52,50

0201 3000 190 (6)

l

29,00

58,50

112,50
77,00
38,00

114,00
79,50
39,50

04

m

vs

83,00
58,50
29,00

83,00
58,50

02

73,00
48,00
24,00
— Καθαρό βάρος —

02
03

04

94,00

06

240,50

08

145,50

09

133,50

03

1 12,50

04

56,50

06

130,50

07

81,00

02

115,00

03

75,50

04

37,50

06

92,50
81,00

07
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Αριθ. L 106/25

'(Ecu/100 kg)
Κωδικός
προϊόντος

Προορισμός

(Ecu/100 kg)
Κωδικός
προϊόντος

Ποσό των

επιστροφών (7) (')

Προορισμός

— Καθαρό βάρος —
0202 10 00 100

0202 10 00900

0202 20 10000

0202 20 30000

0202 20 50 100

0202 20 50900

83,00

02

132,50

03

58,50

03

106,00 (8)

04

29,00

04

106,00 (8)

02

114,00

02

03

79,50

03

04

39,50

04

117,00 (8)
94,00 (8)
94,00 (8)

02

114,00

03

79,50

03

04

39,50

04

02

83,00

03

58,50

04

29,00

02

145,00

03

100,00

04

50,00

02

83,00

03

58,50
29,00

02

83,00

03
04

58,50
29,00

0202 30 90 100 (4)

05

100,50

0202 30 90 400 (6)

08

145,50

09

04

133,50
112,50
56,50

06

130,50

07

03

0202 30 90 500 (6)

l
0202 3090900
020610 95 000

0206 29 91 000

— Καθαρό βάρος —

02

04

0202 20 90 100

Ποσό των

επιστροφών (') (')

1602 50 10 120

1602 50 10 140

1602 50 10 160

1602 50 10 170

I
1602 50 10 190

1602 50 10 240

02

02

94,00 (8)
75,50 (8)
75,50 (8)

03

62,50 (8)
50,00 (8)

04

50,00 (8)

02

62,50

03

50,00

04

50,00

02

03
04

1602 50 10 260

02
03
04

1602 50 10 280

\

02

03

-—

—

04

1602 50 31 125

01

129,50 (5)

1602 50 31 135

01

75,50 (8)

81,00

1602 50 31 195

01

37,00

02

115,00

1602 50 31325

01

1 16,00 (S)

03

75,50

1602 50 31 335

01

67,50 (8)

04

37,50

1602 50 31 395

01

37,00

06

92,50
81,00

1602 50 39 125

01

129,50 (S)

1602 50 39 135

01

75,50 (8)

1602 50 39 195

01

37,00

07
07

81,00

02

115,00

03

75,50

1602 50 39 325

01

1 16,00 (5)

04

37,50
92,50

1602 50 39 335

01

67,50 (8)

06

1602 50 39395

01

37,00

02

115,00

1602 50 39 425

01

85,50 (5)

03

75,50

04

37,50
92,50

1602 50 39 435

01

50,00 (8)

1602 5039495

01

37,00

01

37,00

06

96,00

1602 50 39 505

04

57,00

1602 50 39 525

01

85,50 (S)

021020 90300

02

119,00

1602 50 39 535

01

50,00 (8)

0210 20 90500 (3)

02

119,00

1602 5039 595

01

37,00

0210 20 90 100

02

Αριθ. L 106/26
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(Ecu/100 kg)

Κωδικός
προϊόντος

Προορισμός

I

Ποσό των

Κωδικός

επιστροφών (7) (')

προϊόντος

— Καθαρό βάρος —
1602 50 39 615

01

(Ecu/100 kg)

37,00

Προορισμός

I

Ποσό των

επιστροφών (7) (')

— Καθαρό βάρος —
1602 5080495

01

37,00

01

37,00

1602 5039 625

01

16,50

1602 50 80 505

1602 50 39 705

01

19,00

1602 50 80 515

01

16,50

1602 50 80 535

01

50,00 (8)

1602 50 80 595

01

37,00

1602 50 39 805

01

1602 50 39905

01

—

—

1602 50 80 135

01

75,50 (8)

1602 50 80615

01

37,00

1602 50 80 195

01

37,00

1602 50 80 625

01

16,50

1602 50 80335

01

67,50 (8)

1602 50 80 705

01

19,00

1602 50 80 395

01

37,00

1602 50 80 805

01

1602 50 80 435

01

50,00 (8)

1602 50 80905

01

—

—

')
2)
3)
4)
5)
6)

H υπαγωγή σ' αυτήν τη διάκριση εξαρτάται από την προσκόμιση της βεβαιώσεως που εμφαίνεται στο παράρτημα του τροποποιημένου κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 32/82.
H υπαγωγή σ' αυτήν τη διάκριση εξαρτάται από την τήρηση των όρων που προβλέπονται από τον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1964/82.
H επιστροφή για το βόειο κρέας σε άρμη χορηγείται επί του καθαρού βάρους του κρέατος, αφαιρουμένου του βάρους της άρμης.
Χορηγούμενες σύμφωνα με τους όρους του τροποποιημένου κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2973/79 της Επιτροπής (ΕΕ αριά. L 336 της 29, 12. 1979, σ. 44).
ΕΕ αριθ. L 221 της 19. 8. 1984, σ. 28.
H περιεκτικότητα σε άπαχο βόειο κρέας, εξαιρουμένου του λίπους, καθορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία ανάλυσης που αναφέρεται στο παράρτημα του κανονισμού
( ΕΟΚ) αριθ. 2429/86 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 210 της 1 . 8. 1986, σ. 39).
7) Δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 10 του τροποποιημένου κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 καμία επιστροφή δεν χορηγείται κατά την εξαγωγή προϊόντων που
εισάγονται από τρίτες χώρες και επανεξάγονται στις τρίτες χώρες.
8) H χορήγηση της επιστροφής εξαρτάται από την παρασκευή στα πλαίσια του καθεστώτος που προβλέπεται στο άρθρο 4 του τροποποιημένου κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
565/80.

') 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 τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 990/93 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 462/96.

Σημείωση: Οι κωδικοί των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, καθορίζονται στον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3846/ 87 .
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Ζώνη 01 : Όλες οι τρίτες χώρες
Ζώνη 02: Ζώνες 08 και 09
Ζώνη 03
022

Θέουτα και Μελίλα

024

Ισλανδία

028
041
043
044
045

Νορβηγία
Νήσοι Φερόε
Ανδόρα
Γιβραλτάρ
Πόλη του Βατικανού

053

Εσθονία

054

Λετονία

055

Λιθουανία

060

Πολωνία

Ζώνη 05

400 Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

809 Νεα Καληδονία

822 Γαλλική Πολυνησία

Ζώνη 07

404 Καναδάς

Σλοβακία

064 Ουγγαρία
066 Ρουμανία
068 Βουλγαρία

046

070

Αλβανία

052

091

Σλοβενία

Ζώνη 08

092
093
094
096

Κροατία
Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Σερβία και Μαυροβούνιο
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία
της Μακεδονίας
109 Οι Κοινότητες του Livigno, Campione
d'Italia, l'île de Helgoland

406 Γροιλανδία
600 Κύπρος

074

Μολδαβία

075

Ρωσία

076

Γεωργία
Αρμενία

077

078
079

220

224

Σουδάν

324

Ρουάντα

082

Πακιστάν

669
676
680
690
700
708
724
740

Σρι Λάνκα
Μιανμάρ ( Βιρμανία)
Ταϊλάνδη
Βιετνάμ
Ινδονησία
Φιλιππίνες
Βόρεια Κορέα
Χονγκ Κονγκ

083
204
208

212
216

Μαλάουι

388 Νότια Αφρική
395

Λεσόθο

604
608
612
616
624
625
628
632

Λίβανος
Συρία
Ιράκ
Ιράν
Ισραήλ
Γάζα και Ιεριχώ
Ιορδανία
Σαουδική Αραβία

636

Κουβέιτ

640 Μπαχρέιν
644 Κατάρ

647 Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
649 Ομάν
653 Υεμένη
720

Κίνα

Ζώνη 09

228 Μαυριτανία
232

Μαλί

236 Μπουρκίνα Φάσο
240 Νιγηρία
244

Τσάντ

247 Πράσινο Ακρωτήριο
248 Σενεγάλη
252 Γκάμπια
257

Γουινέα Μπισάου

260

Γουινέα

264 Σιέρα Λεόνε
268 Λιβερία
272 Ακτή Ελεφαντοστού

328

Μπουρούντι

και εφοδιασμός σε
[προορισμοί
που

329

276

330

Αγία Ελένη και εξαρτήσεις
Αγκόλα

προβλέπονται στο άρθρο 34 του
τροποποιημένου κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 3665/87 της Επιτροπής]

334

Αιθιοπία

284

Μπενίν

336

Ερυθραία
Τζιμπουτί
Σομαλία
Ουγκάντα
Τανζανία
Σεϋχέλλες και εξαρτήσεις
Βρετανικό έδαφος Ινδικού Ωκεανού
Μοζαμβίκη

288
302
306
310
311
314
318

Νιγηρία
Καμερούν
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
Ισημερινή Γουινέα
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε
Γκαμπόν
Κονγκό

322

Ζαΐρ

950 Εφοδιασμός
καύσιμα

338
342

350

Ζώνη 04

352
355
357

039

Αζερμπαϊτζάν
Καζακστάν
Τουρκμενιστάν
Ουζμπεκιστάν
Τατζικιστάν
Κιργιζία
Μαρόκο
Αλγερία
Τυνησία
Λιβύη
Αίγυπτος

080
081

662

Μάλτα

Τουρκία
072 Ουκρανία
073 Λευκορωσία

Μαυρίκιος

375 Κομόρες
377 Μαγιότ
378 Ζάμπια
386

Ζώνη 06

061 Τσεχικη Δημοκρατία
062

373

Ελβετία

366

Γκάνα

280 Τόγκο

ΝΒ: Οι χώρες είναι εκείνες που ορίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 68/96 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 14 της 19. 1 . 1996, σ. 6).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Aριθ. 782/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Απριλίου 1996
για καθορισμό των κατ' αποκοπήν τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής
εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

τιμών κατά την εισαγωγή απο τρίτες χώρες, για τα προϊόντα

και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του·

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης
Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής
του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών ('),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 2933/95 (2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1 ,

τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου, της
28ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με τη λογιστική μονάδα και
τις ισοτιμίες που πρέπει να εφαρμόζονται στα πλαίσια της
κοινής γεωργικής πολιτικής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1 50/95 (4), και ιδίως το
άρθρο 3 παράγραφος 3,

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:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπήν τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρον
ται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94
καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαί
νεται στο παράρτημα.

Εκτιμώντας:

ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των
αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύ
σεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια
νια τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπήν

Άρθρο 2

0 παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Απριλίου
1996 .

0 παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 1996.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') EE αριθ. L 337 της 24. 12. 1994, σ. 66.
(2) ΕΕ αριθ. L 307 της 20. 12. 1995, σ. 21 .
(3) ΕΕ αριθ. L 387 της 31 . 12. 1992, a 1 .

f4) ΕΕ αριθ. L 22 της 31 . I. 1995, σ. 1 .
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Aριθ. L 1 Ob/IV

ΠAPAPTHMA

του κανονισμού της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 1996, γιο τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά
την εισαγωγή για τον καθορισμό τιμών εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
'σε Ecu/100 χιλιόγραμμα)

Κωδικός ΣΟ
070200 20

Κωδικός
τρίτης χώρας (')

Κατ' αποκοπή τιμή
κατά την εισαγωγή

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός
τρίτης χώρας (>)

Κατ' αποκοπή τιμή
κατά την εισαγωγή

0805 30 20

052

130,6
88,8

052

97,0

060

80,2

204

064

59,6
41,7
62,3

220

74,0

388

91,4

400

204

95,0

512

208

44,0

520

97,5
119,2
77,4
97,0
156,2
61,0
53,8
69,1
144,3
87,1
95,5
138,9
138,9
72,5
77,5
54,2
151,9
89,0

524

79,1
54,8
66,5
100,8
74,9
69,7
91,7
83,8

066
068

212
624
999

0707 00 15

052
053
060
066

068
204
624
999

0709 10 10

220
999

0709 90 75

(σε Ecu/100 χιλιόγραμμα)

052
204
412

624
999

528
600

624
999

0808 10 61 , 0808 1063,
0808 10 69

064
284

\

388
400
404
416

508
512
524
528
624

728

0805 10 11 , 0805 10 15,
0805 10 19

800

052
204
208
212

220

\

052

388
400

436
448
528
600

624
625
999

65,7
40,3
58,0
71,8
53,3

40,5
39,9
41,6
38,9
53,6
51,4
47,9
36,7
49,2

804
999

0808 20 37

039
052
064

388
400
512

528
624
728
800
804
999

64,0
78,6
75,5
73,9
72,5
65,4
72,7
94,9
68,4
83,2
73,3
86,5
107,3
78,0
82,5
78,4
104,1
138,2
72,5
66,8
79,6
63,6
78,2
79,0
115,4
55,8
127,8
89,2

') Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3079/94 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 325 της 17. 12. 1994, σ. 17 ). O κωδικός «999»
αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΙΝ OΓM1LMOL (ΕΚ) αριθ. 783/96 THΣ EI1ΓΓFU11HL

της 29ης Απριλίου 1996
για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή ελαιόλαδου
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ότι, σύμφωνα με το άρθρο j παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο του

Έχοντας υπόψη:

κανονισμού αριθ. 136/66/EOK, μπορεί να αποφασισθεί να
καθορισθεί η επιστροφή με διαγωνισμό· ότι o διαγωνισμός
αφορά το ποσό της επιστροφής και μπορεί να περιοριστεί
3ε ορισμένες χώρες προορισμού, ορισμένες ποσότητες, ποιό

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 από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3290/94 0, και ιδίως το άρθρο 3
παράγραφος 3,
Εκτιμώντας:

τητες και παρουσιάσεις

ότι, κατά το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του
κανονισμού αριθ. 1 36/66/EOK, όταν η κατάσταση της
διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις ορισμένων αγορών
ω καθιστούν απαραίτητο, οι επιστροφές για το ελαιόλαδο
καθορίζονται σε διαφορετικά επίπεδα ανάλογα με τον
προορισμό

ότι οι επιστροφές καθορίζονται τουλάχιστον μία φορά το
μήνα· ότι, σε περίπτωση ανάγκης, τροποποιούνται ενδια
μέσως·

ότι, κατά το άρθρο 3 του κανονισμού αριθ. 136/66/EOK,
όταν η τιμή εντός της Κοινότητας είναι υψηλότερη των
διεθνών τιμών, η διαφορά μεταξύ των τιμών αυτών δύναται
να καλύπτεται με μια επιστροφή κατά την εξαγωγή ελαιό
λαδου προς τις τρίτες χώρες

ότι οι τρόποι σχετικά με τον καθορισμό και τη χορήγηση
της επιστροφής κατά την εξαγωγή του ελαιόλαδου θεσπί
σθηκαν από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 616/72 της
Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2962/77 (4)·
ότι, κατά το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού
αριθ. 136/66/EOK, η επιστροφή πρέπει να είναι η ίδια για
όλη την Κοινότητα

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού
αριθ. 136/66/EOK, η επιστροφή για το ελαιόλαδο πρέπει να
καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση και τις
προοπτικές εξελίξεως στην αγορά της Κοινότητας, τις τιμές
του ελαιόλαδου και τις διαθεσιμότητες, καθώς και τις τιμές
του ελαιόλαδου στη διεθνή αγορά- ότι, ωστόσο, στην περί
πτωση κατά την οποία η κατάσταση στη διεθνή αγορά δεν
επιτρέπει να καθοριστούν οι ευνοϊκότερες τιμές του ελαιό
λαδου, μπορεί να ληφθεί υπόψη η τιμή των κυριότερων
ανταγωνιστικών φυτικών ελαίων στην αγορά αυτή, και η
διαφορά που διαπιστώνεται στις τιμές κατά τη διάρκεια
μιας αντιπροσωπευτικής περιόδου μεταξύ της τιμής αυτής
και εκείνης του ελαιόλαδου- ότι το ποσό της επιστροφής
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τη διαφορά που

υπάρχει μεταξύ της τιμής του ελαιόλαδου στην Κοινότητα

ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών αυτών στην παρούσα
κατάσταση της αγοράς στον τομέα του ελαιόλαδου, και
ιδίως στην τιμή του προϊόντος αυτού στην Κοινότητα και
3την αγορά τρίτων χωρών, οδηγεί στον καθορισμό της
επιστροφής στα ποσά που ορίζονται στο παράρτημα
5τι οι αντιπροσωπευτικές ισοτιμίες της αγοράς που καθορί
ζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92
του Συμβουλίου (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 150/95 (6), χρησιμοποιούνται για να
μετατραπεί το ποσό που εκφράζεται σε νόμισμα των τρίτων
χωρών και αποτελούν τη βάση για τον καθορισμό των
γεωργικών ισοτιμιών των νομισμάτων των κρατών μελών·
ότι οι λεπτομέρειες εφαρμογής και o καθορισμός των μετα
φοπών αυτών έχουν καθορισθεί στον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1068/93 της Επιτροπής (7), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2853/95 (8)·

im με τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 990/93 του Συμβου
λίου (9), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1380/95 ( |0), έχουν απαγορευθεί οι συναλλαγές μεταξύ
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημο
κρατίας της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο)·
6τι η απαγόρευση αυτή δεν εφαρμόζεται σε ορισμένες κατα
στάσεις όπως εκείνες που απαριθμούνται κατά τρόπο περιο
ριστικό στα άρθρα 2, 4, 5 και 7, και τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 2815/95 του Συμβουλίου (11)· ότι πρέπει, συνεπώς, να
ληφθεί αυτό υπόψη κατά τον καθορισμό των επιστροφών

6τι η επιτροπή διαχείρισης βοείου κρέατος δεν διατύπωσε

και εκείνης στη διεθνή αγορά, προσαρμοσμένης, κατά περί
πτωση, για να ληφθούν υπόψη οι δαπάνες εξαγωγής των

γνώμη στην προθεσμία που όρισε o πρόεδρός της.

προϊόντων στην τελευταία αγορά

5) EE αριθ. L 387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
6) EE αριθ. L 22 της 31 . 1 . 1995, σ. 1 .
7) ΕΕ αριθ. L 108 της 1 . 5 . 1993, σ. 106.

(') ΕΕ αριθ. 172 της 30. 9. 1966, σ. 3025/66.
(2) ΕΕ αριθ. L 349 της 31 . 12 . 1994, σ. 105 .
P) ΕΕ αριθ. L 78 της 31 . 3. 1972, σ. 1 .

8) ΕΕ αριθ. L 299 της 12. 12. 1995, σ. 1 .
') ΕΕ αριθ. L 102 της 28. 4. 1993, σ. 14.
10) ΕΕ αριθ. L 138 της 21 . 6. 1995, σ. 1 .

r4) ΕΕ αριθ. L 348 της 30. 12 . 1977, σ. 53 .

") ΕΕ αριθ. L 297 -me 9. 12 . 1995. σ. 1 .
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος
2 στοιχείο γ) του κανονισμού αριθ. 136/66/EOK. καθορίζονται στα ποσά που ορίζονται στο
παράρτημα.
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Μαΐου 1996.

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

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 1996.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 19%, για καθορισμό των επιστροφών κατά την
εξαγωγή ελαιόλαδου
'Ecu/100 kg)
Κωδικός προϊόντος

Ποσό επιστροφής (') (2)

1509 10 90 100

41,00

1509 1090 900

0,00

1509 9000 100

49,50

1509 90 00 900

0,00

1510 00 90 100

9,00

1510 00 90 900

0,00

(') Για τους προορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 34 του τροποποιημένου κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87 της
Επιτροπής (ΕΕ αριά. L 366 της 24. 12. 1987, σ. 1 ), καθώς και για τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες.
(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 τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 990/93 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2815/95.

ΝΒ: Οι κωδικοί των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, καθορίζονται στον
τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής.

Αριθ. L 106/32
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 784/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Απριλίου 1996

σχετικά με τον καθορισμό των μέγιστων επιστροφών κατά την εξαγωγή ελαιόλαδου για τον
ενδέκατο μερικό διαγωνισμό που έγινε στα πλαίσια του διαρκούς διαγωνισμού που
προκηρύχθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2544/95
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 κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των λιπαρών ουσιών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από την πράξη προσχώρησης της Αυστρίας, της
Φινλανδίας και της Σουηδίας και από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 3290/94 (2), και ιδίως το άρθρο 3,
Εκτιμώντας:

όλαδου στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά και με βάση
τις προσφορές που έχουν παραληφθεί, καθορίζονται τα
μέγιστα ποσά των επιστροφών κατά την εξαγωγή· ότι o
διαγωνισμός κατακυρώνεται στους συμμετέχοντες των
οποίων η προσφορά ανέρχεται στο επίπεδο του μεγίστου
ορίου της επιστροφής κατά την εξαγωγή ή σε κατώτερο
επίπεδο·

ότι η εφαρμογή των διατάξεων που προαναφέρθηκαν οδηγεί
στον καθορισμό των μεγίστων ορίων των επιστροφών κατά
την εξαγωγή στα ποσά που αναφέρονται στο παράρτημα·

ότι η επιτροπή διαχείρισης βοείου κρέατος δεν διατύπωσε

ότι, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2544/95 της Επιτροπής 0
προκηρύχθηκε διαρκής διαγωνισμός για τον καθορισμό των
επιστροφών κατά την εξαγωγή ελαιόλαδου·
ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 990/93 του Συμβου
λίου (4), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1380/95 (5), έχουν απαγορευθεί οι συναλλαγές μεταξύ
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημο
κρατίας της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο)·
ότι η απαγόρευση αυτή δεν εφαρμόζεται σε ορισμένες κατα
στάσεις όπως εκείνες που απαριθμούνται κατά τρόπο περιο
ριστικό στα άρθρα 2, 4, 5 και 7, και τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 462/96 του Συμβουλίου (6)· ότι πρέπει, συνεπώς, να
ληφθεί αυτό υπόψη κατά τον καθορισμό των επιστροφών·
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 2544/95 και λαμβανομένης ιδίως υπόψη της κατάστα
σης καθώς και της προβλεπόμενης εξέλιξης της αγοράς ελαι

γνώμη στην προθεσμία που όρισε o πρόεδρός της
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ;

Άρθρο 1

Γα μέγιστα όρια των επιστροφών κατά την εξαγωγή ελαιό
λαδου για τον ενδέκατο μερικό διαγωνισμό που έγινε στα

πλαίσια του διαρκούς διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με
τov κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2544/95 καθορίζονται στο
παράρτημα με βάση τις υποβληθείσες προσφορές για τις 23
Απριλίου 1996.

Άρθρο 2

0 παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Απριλίου
1 996

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

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 1996.
Γ\α την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος me Επιτροπής

(') ΕΕ
(2) EE
(3) ΕΕ
(4) EE
P) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αρι9.

172 της 30. 9.
L 349 της 31 .
L 260 της 31 .
L 102 της 28.
L 138 της 21 .

1966, σ. 3025/66.
12. 1994, σ. 105 .
10. 1995, σ. 38.
4. 1993, σ. 14.
6. 1995, σ. 1 .

i6) ΕΕ αριθ. L 65 της 15 . 3 . 1996, σ. 1 .
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του κανονισμού της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 19%, σχετικά με τον καθορισμό των μέγιστων
επιστροφών κατά την εξαγωγή ελαιόλαδου για τον ενδέκατο μερικό διαγωνισμό που έγινε στα πλαίσια του
διαρκούς διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2544/95
(σε Ecu/100 kg)
Κωδικός προϊόντων

Ποσό επιστροφών (')

1509 10 90 100

44,80

1509 10 90 900

1509 90 00 100

1509 90 00900
1510 00 90 100
1510 00 90 900

—

53,15
—

11,40
—

C ) 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 τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
990/93 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 462/96.

ΝΒ: Οι
κωδικοί
των
προϊόντων,
συμπεριλαμβανόμενων
των
υποσημειώσεων, καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87
της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 785/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Απριλίου 1996

/ια την απόρριψη των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών εξαγωγής για τα προϊόντα που
υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 1101 00 15
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

αποφασίστηκε να απορριφθούν όλες οι αιτήσεις για έκδοση
πιστοποιητικών εξαγωγής τέτοιων προϊόντων που υποβλή
θηκαν στις 25, 26 και 29 Απριλίου 1996,

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
ΆρSρο 1

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1863/95 (2),
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1162/95 της Επιτροπής, της 23ης
Μαΐου 1995, περί ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του

καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον
τομέα των σιτηρών και του ρυζιού (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 285/96 (4), και
ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3,

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού
'ΕΚ) αριθ. 1162/95, οι αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιη
Γΐκών εξαγωγής για προκαθορισμό των επιστροφών που
αφορούν τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ
1101 0015 και οι οποίες υποβλήθηκαν στις 25, 26 και 29
Απριλίου 1996 απορρίπτονται.

Εκτιμώντας:

ΆρSρο 2

ότι οι ποσότητες για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις
για προκαθορισμό των επιστροφών για το άλευρο σίτου

0 παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Απριλίου

έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα· ότι, γι' αυτό το λόγο,

1996

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

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 1996.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

MéXoc me ΕπιτοοπήC

(') EE αριθ. L 181 της 1 . 7. 1992, σ. 21 .
(2) EE αριθ. L 179 της 29. 7. 1995, σ. 1 .
(3) EE αριθ. L 117 της 24. 5. 1995, σ. 2.
(4) EE αριθ. L 37 της 15. 2 . 1996, σ. 18.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 786/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Απριλίου 1996

γιο τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των προσθέτων εισαγωγικών δασμών
ορισμένων προϊόντων του τομέα της ζάχαρης
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 της αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1 101 /95 (2),
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1423/95 της Επιτροπής, της 23ης
Ιουνίου 1995, περί καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμο
γής για την εισαγωγή προϊόντων του τομέα της ζάχαρης
άλλων από τις μελάσσες (3), όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2528/95 (4), και ιδίως το άρθρο 1
παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 3 παράγραφος
1,

Εκτιμώντας:

ότι οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι εισαγωγι
κοί δασμοί που εφαρμόζονται στη λευκή ζάχαρη, στην
ακατέργαστη ζάχαρη και ορισμένα σιρόπια έχουν καθορι
σθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1568/95 της

Επιτροπής (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό (ΕΚ.) αριά. 725/96 Ο

ύτι, από την εφαρμογή των κανόνων και των λεπτομερειών
καθορισμού που υπενθυμίζονται στον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1423/95 , τα στοιχεία τα οποία διαθέτει, θα πρέπει να
τροποποιηθούν τα ισχύοντα ποσά σύμφωνα με το παράρ
τημα του παρόντος κανονισμού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΆρSρο 1

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί
δασμοί που εφαρμόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται
στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1423/95 καθορί
ζονται όπως αναγράφεται στο παράρτημα.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Απριλίου
1996 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 1996.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 177 της 1 . 7. 1981 , σ. 4.
(2) EE αριθ. L 110 της 17. 5 . 1995, σ. 1 .
(3) ΕΕ αριθ. L 141 της 24. 6. 1995, σ. 16.

(5) EE αριθ. L 150 της 1 . 7. 1995, σ. 36.

(4) ΕΕ αριθ. L 258 της 28. 10. 1995, σ. 50.

i6) ΕΕ αοιθ. L 100 -me 23 . 4. 1996. σ. 12 .
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στον κανονισμό της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 1996, γιο τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και
πρόσθετων δασμών που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή της λευκής ζάχαρης, της ακατέργαστης ζάχαρης, και
των προϊόντων του κωδικού ΣΟ 1702 90 99
(σε Ecu)

Κωδικός ΣΟ

Αντιπροσωπευτική τιμή
ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος

Πρόσθετος δασμός
ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος

1701 11 10 (')
1701 11 90 (')
1701 12 10 (')
1701 12 90 (')
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 O
1 702 90 99 P)

21,49
21,49
21,49
21,49
30,75
30,75
30,75
0,31

10,90
5,37
10,38
9,86
5,34
5,34
0,34

5,56

C ) Καθορισμός για τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 431 /68 του
Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 89 της 10. 4. 1968, σ. 3) όπως τροποποιήθηκε.
(2) Καθορισμός για τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/72 του
Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 94 της 21 . 4. 1972, σ. 1 ).
(3) Καθορισμός ανά 1 % της περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.
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Aptu. L IUο/3 /

II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ THE ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 11ης Απριλίου 1996
για τις λεπτομέρειες εφαρμογής της απόφασης 95/527/EK του Συμβουλίου σχετικά με τη
χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας σε ορισμένες δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται
τα κράτη μέλη για την εφαρμογή του καθεστώτος ελέγχου που εφαρμόζεται στην κοινή
αλιευτική πολιτική
(96/286/EK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

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

την απόφαση 95/527/EK του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμ
βρίου 1995, σχετικά με τη χρηματοδοτική συμμετοχή της
Κοινότητας σε ορισμένες δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται
τα κράτη μέλη για την εφαρμογή του καθεστώτος ελέγχου
που εφαρμόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική ('), και
ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο,
Εκτιμώντας:

ότι πρέπει να καθοριστούν οι λεπτομέρειες σχετικά με τον
καθορισμό του ποσού των επιλέξιμων δαπανών για την
κατάρτιση των εθνικών υπαλλήλων που ασχολούνται με
δραστηριότητες ελέγχου που εφαρμόζονται στην κοινή
αλιευτική πολιτική·

ότι η κατάρτιση με τη διοργάνωση μαθημάτων και σεμινα
ρίων ή με την ανταλλαγή εθνικών υπαλλήλων συνιστά
κατάλληλη ενέργεια για την αξιοποίηση των ανθρώπινων
πόρων των κρατών μελών, και ιδίως η κατάλληλη επαγγελ
ματική κατάρτιση που ευνοεί μια αποτελεσματικότερη
διαχείριση της κοινής αλιευτικής πολιτικής·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης της
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας,
(') ΕΕ αριθ. L 301 της 14. 12. 1995, σ. 30.

ΆρSρο 1

1 . Οι επιλέξιμες δαπάνες για τις ενέργειες κατάρτισης των
εθνικών υπαλλήλων που ασχολούνται με τον έλεγχο περι
λαμβάνουν όλες τις πραγματικές δαπάνες που προκύπτουν,
είτε από τη διοργάνωση σεμιναρίων και μαθημάτων κατάρ
τισης ελάχιστης διάρκειας μιας ημέρας είτε από ανταλλαγές
εθνικών υπαλλήλων.
2. Οι ενέργειες αυτές κατάρτισης έχουν ανώτερη διάρκεια
δύο ετών και αποσκοπούν στην αύξηση της ποιότητας και
της αποτελεσματικότητας του ελέγχου των αλιευτικών και
των συναφών δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και την ενθάρ
ρυνση μιας εντατικής και μόνιμης συνεργασίας σε όλα τα
επίπεδα των αρμόδιων διοικήσεων με σκοπό την προώθηση
μιας καλύτερης συνεργασίας στο πλαίσιο της κοινής αλιευ
τικής πολιτικής.
ΆρSρο 2

1 . Τα σεμινάρια και μαθήματα κατάρτισης αφορούν
κυρίως:

—- τη μεθοδολογία και την εποπτεία της αλιείας,
— την κοινοτική νομοθεσία στο θέμα της κοινής αλιευ
τικής πολιτικής, και ιδίως του ελέγχου,
— τη χρήση σύγχρονων τεχνικών,
— τη θέση σε εφαρμογή του καθεστώτος ελέγχου που
εφαρμόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική από τα
διάφορα κράτη μέλη,

— μια καλύτερη γνώση, από τους εθνικούς υπαλλήλους, της
σημασίας και της επίπτωσης των ελέγχων στον τομέα
της αλιείας προκειμένου να προωθηθούν οι σχέσεις τους
με τους επαγγελματίες του τομέα της αλιείας.

Αριθ. L 106/38
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2. Οι δαπάνες διοργάνωσης μαθημάτων και σεμιναρίων
μπορούν να καλύπτουν ιδίως την ενοικίαση αιθουσών, την
αγορά ή την ενοικίαση παιδαγωγικού υλικού, καθώς και
την πληρωμή της αμοιβής των εκπαιδευτών, οι οποίοι δεν
παρεμβαίνουν με την ιδιότητα υπαλλήλων εθνικής ή κοινο
τικής διοίκησης, καθώς επίσης και τις δαπάνες ταξιδιού και
διαμονής των εθνικών υπαλλήλων που συμμετέχουν σε
μαθήματα και σεμινάρια, καθώς και εκείνων των εκπαι
δευτών.

3U. 4. 96

μεταξύ του τόπου κατοικίας και του τόπου προορισμού με
δημόσια μεταφορικά μέσα.

2. Οι δαπάνες διαμονής καλύπτουν τις δαπάνες κατοικίας,
τα γεύματα και τις μετακινήσεις.

3. Ot δαπάνες ταξιδιού και διανομής καθορίζονται
σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις αποζημίωσης εξόδων.
Άρθρο 5

Άρθρο 3

1 . Οι ανταλλαγές εθνικών υπαλλήλων μεταξύ εθνικών
διοικήσεων λαμβάνουν τη μορφή πρακτικής εξάσκησης ή
κοινών αποστολών διάρκειας μιας ή περισσοτέρων εβδομά
δων και έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη του συντονισμού
των δραστηριοτήτων ελέγχου μεταξύ των αρμόδιων αρχών
των κρατών μελών, μέσω μιας καλύτερης γνώσης των εθνι
κών διαδικασιών των άλλων κρατών μελών.

2. Οι δαπάνες που συνδέονται με την ανταλλαγή που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 καλύπτουν, ιδίως, τις δαπά
νες ταξιδιού και διανομής των εθνικών υπαλλήλων που
συμμετέχουν σε ανταλλαγές μεταξύ εθνικών διοικήσεων.
Άρθρο 4

1 . Οι δαπάνες ταξιδιού αντιστοιχούν σε ένα ταξίδι μετ'
επιστροφής των εθνικών υπαλλήλων και των εκπαιδευτών

1 . Οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος
2 καθορίζονται σύμφωνα με τον πίνακα που εμφαίνεται στο
παράρτημα I.

2. Οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος
2 καθορίζονται σύμφωνα με τον πίνακα που εμφαίνεται στο
παράρτημα II.
Άρθρο 6

H παρούσα απόφαση προορίζεται για τα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες 11 Απριλίου 1996.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΕΤΟΣ 19 ..
ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΑ ΕΚΤΟΣ ΦΠΑ

1.

Δαπάνες διοργάνωσης μαθημάτων και σεμιναρίων

1.1 . Περιγραφή (προσδιορίσατε εάν πρόκειται για αγορά ή ενοικίαση):
Τύπος εξοπλισμού

Προορισμός - Χρήση

Τιμή
μονάδας

Νόμισμα

Ποσότητα

l

Δαπάνες

Νόμισμα

Σύνολο

1.2. Κοινοτική συμμετοχή:

(συνολική δαπάνη) x
2.

% =

Δαπάνες ταξιδιού και διαμονής των εθνικών υπαλλήλων και εκπαιδευτών

2.1 . Περιγραφή:
Τύπος ενέργειας
και τίτλος

Στόχοι
της ενέργειας

Ημερομηνία
από

έως

Τόπος

Αριθμός
συμμετεχόντων

Δαπάνες

Νόμισμα

Σύνολο

2.2. Κοινοτική συμμέτοχη:

(συνολική δαπάνη) x
3.

% =

Το κράτος μέλος βεβαιώνει με τη σφραγίδα του τη συμφωνία της ανάληψης των δαπανών προς τους εθνικούς
κανόνες (προσδιορίσατε ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση και αριθ. τηλεφώνου, τέλεξ ή τέλεφαξ του αρμό
διου υπαλλήλου).
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1.

Δαπάνες ταξιδίου και διαμονής των εθνικών υπαλλήλων

1.1 . Περιγραφή:
Τόπος ενέργειας
και τίτλος

Στόχοι της
ενέργειας

Ημερομηνία
από

έως

Τόπος

Αριθμός
συμμετεχόντων

Δαπάνες

Νόμισμα

Σύνολο

1.2. Κοινοτική συμμετοχή:

(συνολική δαπάνη) x
2.

% =

Το κράτος μέλος βεβαιώνει με τη σφραγίδα τον τη συμφωνία της ανάληψης των δαπανών προς τους εθνικούς
κανόνες (προσδιορίσατε ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση και αριθ. τηλεφώνου, τέλεξ ή τέλεφαξ του αρμό
διου υπαλλήλου).

