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Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2055/96 της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου 1996, για
καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται στα προϊόντα των τομέων σιτηρών
και όρυζας που παραδίδονται στο πλαίσιο κοινοτικών και εθνικών μέτρων επισιτι
στικής βοήθειας

1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2056/96 της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 1996, για
καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των σύνθετων
ζωοτροφών με βάση τα σιτηρά

3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2057/96 της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου 1996, για
καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των μεταποιη
μένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα

5

* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96 της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 1996, για το
άνοιγμα και τη διαχείριση δασμολογικής ποσόστωσης θραυσμάτων ρυζιού, που
υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, για την παραγωγή παρασκευασμάτων
διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10

7

* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2059/96 της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 1996, για την
αναβολή της εφαρμογής στη Σουηδία του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1907/90 του
Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες προδιαγραφές εμπορίας για τα αυγά

11

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2060/96 της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου 1996, για
καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της
τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

12

II

Πράξεις για την ισχυ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Επιτροπή
96/618/EK:

* Απόφαση της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 1996, που επιτρεπει στα κράτη μέλη
να προβλέψουν παρεκκλίσεις από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 77/93/EOK του
Συμβουλίου σχετικά με πατάτες, εκτός από τις πατάτες που προορίζονται για
φύτευση, καταγωγής της Δημοκρατίας της Σενεγάλης

14

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

1

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι των οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που
έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.
Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.

Περιεχόμενα (συνέχεια)

96/619/ EK:

Απόφαση της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 1996, για τροποποίηση της απόφασης
95/233/EK σχετικά με την κατάρτιση καταλόγων τρίτων χωρών από τις οποίες τα
κράτη μέλη επιτρέπουν να εισάγονται ζωντανά πουλερικά και αυγά προς επώαση (')

C ) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL
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Γ ΕΓΊ

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 276/ 1

I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2055/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Οκτωβρίου 1996

για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται στα προϊόντα των τομέων σιτηρών και
όρυζας που παραδίδονται στο πλαίσιο κοινοτικών και εθνικών μέτρων επισιτιστικής
βοήθειας
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου, της
30ής Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον

τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 923/96 της Επιτροπής (2), και
ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συμβουλίου, της 22ας
Δεκεμβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως αγοράς της

αριθ. 3072/95 για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή εφαρμό
ζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στις προαναφερόμενες
ενέργειες·
ότι τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη
για τον υπολογισμό της επιστροφής κατά την εξαγωγή για
την όρυζα έχουν καθορισθεί στο άρθρο 13 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 3072/95*

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

όρυζας (3), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας:
ότι το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2681 /74 του

Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 1974, περί κοινοτικής
χρηματοδοτήσεως των δαπανών που προκύπτουν από την
προμήθεια γεωργικών προϊόντων λόγω της επισιτιστικής
βοήθειας (4) προβλέπει ότι το μέρος των δαπανών που αντι
στοιχεί στις επιστροφές κατά την εξαγωγή που καθορίζο
νται στο σχετικό τομέα, σύμφωνα με τους κοινοτικούς
κανόνες, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, τμήμα Εγγυή

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΆρSρο 1

Για τις κοινοτικές και εθνικές επισιτιστικές βοήθειες στο
πλαίσιο των διεθνών συμβάσεων ή άλλων συμπληρωματι
κών προγραμμάτων, καθώς και άλλων κοινοτικών ενερ
γειών δωρεάν διανομής οι επιστροφές που εφαρμόζονται
στα προϊόντα των τομέων των σιτηρών και της όρυζας
καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα.

σεων

ότι, για να διευκολυνθεί η κατάρτιση και η διαχείριση του
προϋπολογισμού για τα κοινοτικά μέτρα επισιτιστικής
βοήθειας και προκειμένου να επιτραπεί στα κράτη μέλη να
γνωρίσουν το επίπεδο της κοινοτικής συμμετοχής στη

χρημοτοδότηση των εθνικών μέτρων επισιτιστικής
βοήθειας, πρέπει να καθορισθεί το επίπεδο των επιστροφών
που χορηγούνται για τα μέτρα αυτάότι οι γενικοί κανόνες και οι λεπτομέρειες εφαρμογής που
προβλέπονται από το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92 και από το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ)

ΑρSρο 2

Οι επιστροφές που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό
δεν θεωρούνται ως διαφοροποιημένες επιστροφές ανάλογα
με τον προορισμό.
ΑρSρο 3

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μερη του και ισχύει άμεσα σε καθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 1996.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ
(2) ΕΕ
(3) ΕΕ
(4) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριS.
αριS.

L
L
L
L

181
126
329
288

της
της
της
της

1 . 7. 1992, σ. 21 .
24. 5. 1996, σ. 37.
30. 12. 1995, σ. 18.
25 . 10. 1974, σ. 1 .

Αριθ. L 276/2

EL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 1996, για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται στα
προϊόντα των τομέων σιτηρών και όρυζας που παραδίδονται στο πλαίσιο κοινοτικών και εθνικών μέτρων
επισιτιστικής βοήθειας
(Ecu/τόνο)
Κωδικός προϊόντος

Ποσό

επιστροφών

1001 10 00400

13,00

1001 90 99 000

13,00

1002 00 00000

31,00

1003 00 90000

31,00

1004 00 00 400

31,00

1005 90 00000

38,00

1006 20 92 000

210,00

1006 20 94000

210,00

1006 30 42 000

263,00

1006 30 44000

263,00

1006 30 92 100

263,00

1006 30 92 900

263,00

1006 30 94 100

263,00

1006 30 94900

263,00

1006 30 96 100

263,00

1006 3096900

263,00

1006 3098 100

263,00

1006 3098 900

263,00

1006 40 00 000

—

1007 00 90000

38,00

1101 00 15 100

17,00

1101 0015 130

17,00

1102 20 10 200

52,85

1102 20 10400

45,30

1102 30 00000

—

1102 90 10 100

45,59

1 103 1 1 10 200

17,00

1 103 1 1 90 200

17,00

1103 13 10 100

67,95

1103 1400 000

—

1104 12 90 100

55,92

1104 21 50 100

60,78

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

29. 10. 96
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 276/3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2056/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Οκτωβρίου 1996

γιο καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των σύνθετων
ζωοτροφών με βάση τα σιτηρά
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου, της
30ής Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 923/96 της Επιτροπής (2), και
ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,

των εν λόγω προϊόντων στη διεθνή αγορά, η ανάγκη αποφυ
γής διαταραχών στην αγορά της Κοινότητας και η οικονο
μική πλευρά των σχεδιαζόμενων εξαγωγών

ότι, εντούτοις, για τον καθορισμό της επιστροφής είναι
σκόπιμο στην παρούσα κατάσταση να βασισθούμε στη
διαπιστωμένη διαφορά, στην κοινοτική και τη διεθνή
αγορά, του κόστους των πρώτων υλών που χρησιμοποι
ούνται γενικά για την παρασκευή σύνθετων ζωοτροφών,
πράγμα το οποίο θα επιτρέψει να ληφθεί καλύτερα υπόψη η
οικονομική πραγματικότητα σε σχέση με τις εξαγωγές των
προϊόντων αυτών·

Εκτιμώντας:

ότι η επιστροφή καθορίζεται μία φορά το μήνα· ότι είναι
δυνατόν να τροποποιείται ενδιάμεσα·

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92, η διαφορά μεταξύ των τιμών στη διεθνή
αγορά των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του
κανονισμού αυτού και των τιμών των προϊόντων αυτών
στην Κοινότητα είναι δυνατόν να καλύπτεται με μια
επιστροφή κατά την εξαγωγή·

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

ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1517/95 της Επιτροπής, της
29ης Ιουνίου 1995, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 σχετικά με το καθεστώς
εισαγωγών και εξαγωγών που εφαρμόζεται στις σύνθετες
ζωοτροφές με βάση τα σιτηρά και την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1162/95 περί ειδικών λεπτομερειών
εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής
και εξαγωγής στον τομέα των σιτηρών και του ρυζιού (3)
καθορίζει στο άρθρο 2 τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει
να ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό της επιστροφής
για τα προϊόντα αυτά·
ότι, για τον υπολογισμό αυτό λαμβάνεται επίσης υπόψη η
περιεκτικότητα σε προϊόντα σιτηρών· ότι, για την
απλούστευση των διαδικασιών, πρέπει να καταβάλλεται η
επιστροφή για δύο κατηγορίες «προϊόντων σιτηρών» κυρίως
για τον αραβόσιτο, το κατεξοχήν χρησιμοποιούμενο σιτηρό
για την παρασκευή των εξαγομένων συνθέτων ζωοτροφών
και τα προϊόντα που παράγονται από αυτό και για τα
«άλλα σιτηρά» που θα είναι τα επιλεγμένα προϊόντα σιτη
ρών εκτός από τον αραβόσιτο και τα παραγόμενα από
αυτόν προϊόντα· ότι πρέπει να χορηγηθεί επιστροφή βάσει
της ποσότητας των προϊόντων σιτηρών που υπάρχουν στις
σύνθετες ζωοτροφές·

κρατίας της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο)· ότι
η απαγόρευση αυτή δεν εφαρμόζεται σε ορισμένες καταστά
σεις όπως εκείνες που απαριθμούνται κατά τρόπο περιορι
στικό στα άρθρα 2, 4, 5 και 7 και στον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 462/96 του Συμβουλίου (6)· ότι πρέπει, συνεπώς, να
ληφθεί αυτό υπόψη κατά τον καθορισμό των επιστροφών·

ότι η επιτροπή διαχείρισης σιτηρών δεν διατύπωσε γνώμη
στην προθεσμία που όρισε o πρόεδρος της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΑρSρο 1

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των σύνθετων ζωοτροφών
που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 και
υπάγονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1517/95 καθορίζο
νται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

ΑρSρο 2

ότι, για τον καθορισμό του ποσού της επιστροφής, λαμβά
νονται, επίσης, υπόψη οι δυνατότητες και οι όροι πωλήσεως

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Νοεμβρίου

(') EE αριθ. L 181 της 1 . 7. 1992, σ. 21 .
(2) E E αριά. L 126 της 24. 5. 1996, σ. 37 .
C) ΕΕ αριθ. L 147 της 30. 6. 1995, σ. 51 .

(4) ΕΕ αριθ. L 102 της 28. 4. 1993, σ. 14.
(5) EE αριθ. L 138 της 21 . 6. 1995, σ. 1 .
(6) ΕΕ αριθ. L 65 της 15 . 3 . 1996, σ. 1 .

1996.

Αριθ. L 276/4
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O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 1996.
Γ\α την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 19%, γιο καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά
την εξαγωγή των συνθέτων ζωοτροφών με βάση τα σιτηρά

Κωδικός προϊόντος που επωφελείται των επιστροφών κατά την εξαγωγή ('):
2309 10 1 1
2309 10 33
2309 90 3 1
2309 90 43

000,
000,
000,
000,

2309 10 13 000,
2309 10 51 000,
2309 90 33 000,
2309 90 5 1 000,

2309 10 31 000,
2309 10 53 000,
2309 90 41 000,
2309 90 53 000.
(σε Ecu ανά τόνο)

Ποσό της επιστροφής (3)

Προϊόντα σιτηρών (2)

Αραβόσιτος και προϊόντα αραβοσίτου:

I

Κωδικοί ΣΟ 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

37,75

Προϊόντα σιτηρών (2) εκτός του αραβοσίτου και των
προϊόντων αραβοσίτου

18,39

C ) O κωδικός του προϊόντος καθορίζεται στον τομέα 5 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ
αριθ. L 366 της 24. 12. 1987, σ. 1 ), όπως τροποποιήθηκε.

(2) Για τους σκοπούς της επιστροφής λαμβάνονται υπόψη μόνο τα άμυλα κάθε είδους που προέρχονται από προϊόντα σιτηρών.
Ως «προϊόντα σιτηρών» νοούνται τα προϊόντα τα οποία υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0709 90 60 και 0712 90 19, κεφάλαιο 10, και
στους κωδικούς 1101 , 1 102, 1 103 και 1 104 (εξαιρουμένου του κωδικού ΣΟ 1 104 30) και το περιεχόμενο στα σιτηρά των προϊόντων
που περιλαμβάνονται στους κωδικούς 1904 10 10 και 1904 10 90. Το περιεχόμενο σε σιτηρά των προϊόντων των κωδικών ΣΟ
1904 10 10 και 1904 1090 θεωρείται ότι είναι ίσο με το βάρος των τελικών αυτών προϊόντων.
Δεν καταβάλλεται επιστροφή για σιτηρά για τα οποία δεν μπορεί σαφώς να εξακριβωθεί μέσω ανάλυσης ότι προέρχονται από
σιτηρά. .

(3) Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή προς την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) μπορούν
να χορηγηθούν μόνο με την τήρηση των όρων που προβλέπονται στούς κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 990/93 όπως τροποποιήθηκε και
(ΕΚ) αριθ. 462/96.
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Αριθ. L 276/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2057/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Οκτωβρίου 1996

για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των μεταποιημένων
προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου, της
30ής Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 923/96 της Επιτροπής (2), και
ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συμβουλίου, της
22ας Δεκεμβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς
της όρυζας (3), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας:

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92 και το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 3072/95, η διαφορά μεταξύ των τιμών στη διεθνή
αγορά των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 των
κανονισμών αυτών και των τιμών των προϊόντων αυτών
στην Κοινότητα είναι δυνατόν να καλύπτεται από μια
επιστροφή κατά την εξαγωγή·
ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 3072/95 οι επιστροφές καθορίζονται αφού ληφθούν
υπόψη αφενός η κατάσταση και οι προοπτικές εξελίξεως
των διαθέσιμων ποσοτήτων των σιτηρών, της όρυζας και
των θραυσμάτων της, καθώς και οι τιμές τους στην αγορά
της Κοινότητας, και αφετέρου οι τιμές των σιτηρών, της
όρυζας, των θραυσμάτων της και των προϊόντων του τομέα
των σιτηρών στη διεθνή αγορά· ότι κατά τα ίδια αυτά
άρθρα έχει επίσης σημασία να εξασφαλισθεί στις αγορές
των σιτηρών και της όρυζας ισορροπία και κανονική
εξέλιξη των τιμών και των συναλλαγών και επιπλέον να
ληφθεί υπόψη η οικονομική πλευρά των σχεδιαζόμενων
εξαγωγών και η ανάγκη για αποφυγή διαταραχών στην
αγορά της Κοινότητας·

ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1518/95 του Συμβουλίου
σχετικά με το καθεστώς της εισαγωγής και εξαγωγής μετα
ποιημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα (4),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 2993/95 (5), όριζει, στο άρθρο 4, τα ειδικά κριτήρια τα
οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό της
επιστροφής για τα προϊόντα αυτά·

ότι πρέπει να κλιμακωθεί η επιστροφή που παρέχεται σε
ορισμένα μεταποιημένα προϊόντα σε συνάρτηση, ανάλογα
με τα προϊόντα, με την περιεκτικότητά τους σε τέφρες, σε
ακατέργαστη κυτταρίνη, σε λευκώματα, σε λιπαρές ουσίες ή
σε άμυλο, η περιεκτικότητα δε αυτή είναι ειδικά αντιπροσω
(') EE
(2) ΕΕ
(3) EE
(4) E E
(5) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

181
126
329
147
312

της
της
της
της
της

1 . 7 . 1992, σ. 21 .
24. 5 . 1996, σ. 37.
30. 12 . 1995, σ. 18 .
30. 6. 1995, σ. 55 .
23 . 12. 1995, σ. 25 .

πευτικη για την ποσότητα του προϊόντος βάσεως που ενσω
ματώνεται πράγματι στο μεταποιημένο προϊόν

ότι για τις ρίζες μανιόκας και άλλες ρίζες και κονδύλους,
καθώς και για τα άλευρα αυτών, η οικονομική πλευρά των
εξαγωγών που θα μπορούσαν να σχεδιασθούν, αφού
ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη η φύση και η προέλευση των
προϊόντων αυτών, δεν καθιστά προς το παρόν αναγκαίο τον

καθορισμό μιας επιστροφής κατά την εξαγωγή· ότι για
ορισμένα μεταποιημένα προϊόντα με βάση τα σιτηρά η
ασήμαντη συμμετοχή της Κοινότητας στο διεθνές εμπόριο
δεν καθιστά προς το παρόν αναγκαίο τον καθορισμό μιας
επιστροφής κατά την εξαγωγή·

ότι η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτή
σεις ορισμένων αγορών είναι δυνατόν να καταστήσουν
αναγκαία τη διαφοροποίηση της επιστροφής για ορισμένα
προϊόντα ανάλογα με τον προορισμό τους·

ότι η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται μία φορά το μήνα·
ότι είναι δυνατόν να τροποποιείται ενδιάμεσα·

ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 990/93 του Συμβου
λίου (6), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1380/95 (7), 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 καταστά
σεις όπως εκείνες που απαριθμούνται κατά τρόπο περιορι
στικό στα άρθρα 2, 4, 5 και 7, και τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 462/96 του Συμβουλίου (8)· ότι πρέπει, συνεπώς, να
ληφθεί αυτό υπόψη κατά τον καθορισμό των επιστροφών·

ότι ορισμένα μεταποιημένα προϊόντα με βάση τον αραβό
σιτο είναι δυνατόν να υποστούν θερμική επεξεργασία από
την οποία υπάρχει κίνδυνος να οδηγηθούμε στην χορήγηση
επιστροφής που δεν αντιστοιχεί στην ποιότητα του προϊ
όντος· ότι πρέπει να προσδιοριστεί ότι τα προϊόντα αυτά, τα
οποία περιέχουν προζελατινοποιημένο άμυλο δεν δύναται
να επωφεληθούν των επιστροφών κατά την εξαγωγή·

ότι η επιτροπή διαχείρισης σιτηρών δεν διατύπωσε γνώμη
στην προθεσμία που όρισε o πρόεδρος της,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΑρSρο 1

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέ
ρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 και στο άρθρο 1 παράγραφος 1
στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3072/95 και
υπάγονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1518/95 καθορίζο
νται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
(6) ΕΕ αριθ. L 102 της 28 . 4. 1993, σ. 14.
(') ΕΕ αριθ. L 138 της 21 . 6. 1995, σ. 1 .
(8) EE αριθ. L 65 της 15. 3. 1996, σ. 1 .

Αριθ. L 276/6
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ΑρSρο 2

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 1996.
Γ\α την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

τον κανονισμού της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 19%, για καθορισμό των επιστροφών που
εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα
(Ecu/τόνο)

Κωδικός προϊόντος

1102 20 10 200 (2)
1102 20 10 400 0
1102 20 90 200 (2)
1102 90 10 100
1102 90 10 900
1102 90 30 100

1103 12 00 100

1103
1103
1103
1103

13 10 100 (2)
13 10 300 (2)
13 10 500 (2)
13 90 100 (2)

1103 19 10 000
1103 19 30 100
1103 21 00 000
1103 29 20 000

110411 90 100
1104 12 90 100

1104 12 90 300
1104 19 10 000
1104 19 50 110
1104 19 50 130
1104 21 10 100

1104 21 30 100
1104 21 50 100

1104 21 50 300
1104 22 20 100
1104 22 30 100

Επιστροφή (')

52,85
45,30
45,30
45,59
31,00
50,33
50,33
67,95
52,85
45,30
45,30
31,12
47,10
6,51
31,00
45,59
55,92
44,74
6,51
60,40
49,08
45,59
45,59
60,78
48,62
44,74
47,53

(Ecu/τόνο)

Κωδικός προϊόντος

Επιστροφή (')

1104 23 10 100

56,63

1104 23 10 300

43,41
6,51
6,38
6,38
1,60
9,44
11,36
54,09

1104 29 11 000
1104 29 51 000
1104 29 55 000
1104 30 10 000
1104 30 90 000
1107 10 11 000

1107 10 91 000

1108 11 00 200
1108 11 00 300
1108 12 00 200
1108 12 00 300
1108 13 00 200
1108 13 00 300

1108 19 10 200
1108 19 10 300
1109 00 00 100

1702 30 51 000 (3)
1702 30 59 000 (3)
1702 30 91 000
1702 30 99 000

1702 40 90 000
1702 90 50 100
1702 90 50 900
1702 90 75 000

1702 90 79 000

2106 90 55 000

12,76
12,76
60,40
60,40
60,40
60,40
70,22
70,22
0,00
62,51
47,86
62,51
47,86
47,86
62,51
47,86
65,50
45,46
47,86

0) 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.
(2) Δεν χορηγείται καμία επιστροφή στα προϊόντα που έχουν υποστεί Θερμική επεξεργασία η οποία συνεπάγεται προζελατινοποίηση του αμύλου.
(-) Οι επιστροφές χορηγούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2730/75 ( ΕΕ αριθ. L 281 της 1 . 11 . 1975, σ. 20), όπως τροποποιήθηκε.

ΝΒ: Οι κωδικοί των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής
( ΕΕ αριθ. L 366 της 24. 12. 1987, σ. 1 ), όπως τροποποιήθηκε.
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Αριθ. L 276/7

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2058/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Οκτωβρίου 1996

για το άνοιγμα και τη διαχείριση δασμολογικής ποσόστωσης θραυσμάτων ρυζιού, που
υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του
κωδικού ΣΟ 1901 10

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1095/96 του Συμβουλίου, της 18ης
Ιουνίου 1996, περί εφαρμογής των παραχωρήσεων του κατα
λόγου CΧL, καταρτισθέντος κατόπιν των διαπραγματεύ
σεων του άρθρου XXIV 6 της GATT ('), και ιδίως το άρθρο 1 ,

οτι, παρολο που η εγγύηση συστήνεται για να εξασφαλίσει
την πληρωμή δασμολογικού χρέους κατά την εισαγωγή που
μόλις δημιουργήθηκε, κρίνεται σκόπιμο να υπάρχει μια
ορισμένη ελαστικότητα σε ό,τι αφορά την αποδέσμευση της
εν λόγω εγγύησης·

ότι θα πρέπει να ορισθεί ότι εφαρμόζονται στο πλαίσιο του
παρόντος κανονισμού οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1 162/95 της Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 1995, περί ειδι
κών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος πιστοποιη

Εκτιμώντας:

τικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα των σιτηρών και
του ρυζιού (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον

ότι, μεταξύ των προαναφερθεισών παραχωρήσεων, συγκα
ταλέγεται μία δασμολογική ποσόστωση 1 000 τόνων θραυ
σμάτων ρυζιού με μηδενικό δασμό, που υπάγεται στον
κωδικό ΣΟ 1 006 40 00, η οποία μπορεί να εισάγεται ετησίως,
για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδι

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1 527/96 (7)·

κού ΣΟ 1901 10·

ότι, για να διασφαλισθεί η αποτελεσματική διαχείριση του
προβλεπόμενου καθεστώτος, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι η
εγγύηση η σχετική με τα πιστοποιητικά εισαγωγής στο
πλαίσιο του εν λόγω καθεστώτος, πρέπει να καθορισθεί σε
25 Ecu ανά τόνο·

ότι για να εξασφαλισθεί η ορθή διοικητική διαχείριση του
προαναφερθέντος καθεστώτος, πρέπει να θεσπιστούν ειδι
κοί κανόνες σε θέματα υποβολής των αιτήσεων και έκδοσης
των πιστοποιητικών ότι οι κανόνες αυτοί είναι ή συμπλη
ρωματικοί ή κανόνες κατά παρέκκλιση των διατάξεων του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 της Επιτροπής (2), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης
σιτηρών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

2137/95 (3)·

ότι πρέπει να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις ώστε να παρέ
χονται εγγυήσεις ότι τα θραύσματα ρυζιού θα χρησιμοποιη
θούν αποκλειστικά για τις προβλεπόμενες χρήσεις· ότι
πρέπει, για το σκοπό αυτό, να υπαχθεί το όφελος της απαλ
λαγής των δασμών κυρίως σε ανάληψη δέσμευσης εκ μέρους
του εισαγωγέα o οποίος επιβεβαιώνει τον προβλεπόμενο
προορισμό και τη σύσταση εγγύησης ύψους ίσου με το μη
εισπραχθέντα δασμό· ότι o καθορισμός λογικής προθεσμίας
μεταποίησης είναι αναγκαίος για την παρακολούθηση της
διαχείρισης του εν λόγω καθεστώτος· ότι η αποστολή των
εμπορευμάτων συνεπάγεται τη σύνταξη στο κράτος μέλος
θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία αντιτύπου ελέγχου T5,
σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που ορίζονται στον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993,
για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί
θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (4), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1676/96 (5), που αποτελεί το κατάλληλο μέσο απόδειξης της
μεταποίησης· ότι, όταν η μεταποίηση λαμβάνει χώρα στο
κράτος μέλος θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, η απόδειξη
της μεταποίησης παρέχεται μέσω ενός ισοδύναμου εθνικού
εγγράφου·
(') EE
(2) ΕΕ
(3) EE
(4) EE
(5) EE

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

146
331
214
253
218

της
της
της
της
της

20. 6. 1996, σ. 1 .
2. 12. 1988, σ. 1 .
8 . 9. 1995, σ. 21 .
11 . 10. 1993, σ. 1 .
28. 8. 1996, σ. 1 .

Αρθρο 1

Ετήσια δασμολογική ποσόστωση με μηδενικό δασμό 1 000
τόνων θραυσμάτων ρυζιού, που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ
1006 40 00, και που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την
παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ

1901 10, ανοίγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
κανονισμού.

Άρθρο 2

1 . H αίτηση πιστοποιητικού εισαγωγής αφορά ποσότητα
θραυσμάτων ρυζιού ίση με 5 τόνους τουλάχιστον ή με 500
τόνους κατ' ανώτατο όριο.

2.

H αίτηση πιστοποιητικού εισαγωγής συνοδεύεται από:

— την απόδειξη ότι o αιτών είναι φυσικό ή νομικό
πρόσωπο που έχει ασκήσει τουλάχιστον κατά τους
δώδεκα τελευταίους μήνες εμπορική δραστηριότητα
στον τομέα του ρυζιού και είναι εγγεγραμμένος στο
κράτος μέλος όπου υποβλήθηκε η αίτηση,
— γραπτή δήλωση του αιτούντος που βεβαιώνει ότι
υπέβαλε μόνο μία αίτηση. Σε περίπτωση που o αιτών
υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις πιστοποιητικού
εισαγωγής, καμία από τις εν λόγω αιτήσεις δεν γίνεται
δεκτή.
(6) EE αριθ. L 117 της 24. 5 . 1995, σ. 2 .
(7) EE αριθ. L 190 της 31 . 7 . 1996, σ. 23 .

Αριθ. L 276/8
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3. Στο τετραγωνίδιο 7 της αίτησης έκδοσης πιστοποιη
τικού και του πιστοποιητικού εισαγωγής, αναφέρεται η
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ποιητικά εισαγωγής που προβλέπονται από τον παρόντα
κανονισμό ανέρχεται σε 25 Ecu ανά τόνο.

χώρα προέλευσης και η ένδειξη «ναι» σημειώνεται με
σταυρό.

ΆρSρο 3

4. H αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού και το πιστοποιη
τικό εισαγωγής φέρουν:

α) στο τετραγωνίδιο 20 μία από τις ακόλουθες ενδείξεις:
— Partidos de arroz, del código NC 1006 40 00, destinados a
la producción de preparaciones alimenticias del código
NC 1901 10

— Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00, bestemt

til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende
under KN-kode 1901 10

— Bruchreis des KN-Codes

1006 40 00, bestimmt zur

Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN
Codes 1901 10

— Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ
1006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή
παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ
1901 10

— Broken rice of CΝ code 1006 40 00 for production of
food preparations of CN code 1901 10
— Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, destinees

à la production de préparations alimentaires du code NC
1901 10

— Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, destinate

alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC
1901 10

— Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de produktie
van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code
1901 10

— Trincas de arroz do código NC 1006 40 00, destinadas a

produção de preparações alimentares do código NC
1901 10

— CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvat rikkoutuneet nisinjyvät
CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden
valmistamiseksi

1 . Την ημέρα της κατάθεσης των αιτήσεων έκδοσης
πιστοποιητικού, τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στις υπηρε
σίες της Επιτροπής με τέλεξ ή τέλεφαξ τις ποσότητες ανά
χώρα προέλευσης που έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτή
σεων πιστοποιητικών εισαγωγής καθώς και το όνομα του
αιτούντος και τη διεύθυνσή του.

2. Το πιστοποιητικό εισαγωγής εκδίδεται την ενδέκατη
εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία κατάθεσης της
αίτησης, εφόσον δεν έχει επιτευχθεί η ποσότητα που
προβλέπεται στο άρθρο 1 .
3. Την ημέρα που οι ζητούμενες ποσότητες υπερβαίνουν
την ποσότητα που προβλέπεται στο άρθρο 1 , οι υπηρεσίες
της Επιτροπής καθορίζουν ένα ενιαίο ποσοστό μείωσης των
ζητουμένων ποσοτήτων. Κοινοποιούν την απόφαση αυτή
στα κράτη μέλη εντός προθεσμίας δέκα εργάσιμων ημερών
από την ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων έκδοσης
πιστοποιητικού.

4. Εάν η μείωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του
παρόντος άρθρου καταλήξει σε μία ή περισσότερες ποσότη
τες κατώτερες των 20 τόνων ανά αίτηση, το κράτος μέλος
χορηγεί το σύνολο των εν λόγω ποσοτήτων με κλήρωση
στους ενδιαφερόμενους συναλλασσόμενους ανά παρτίδα 20
τόνων, καθώς και, ενδεχομένως, μιας παρτίδας υπολοίπου.
5. Όταν η ποσότητα για την οποία εκδίδεται το πιστοποι
ητικό εισαγωγής είναι κατώτερη από τη ζητούμενη ποσό
τητα, το ποσό της εγγύησης που αναφέρεται στο άρθρο 2
παράγραφος 5 μειώνεται κατ' αναλογία.

6. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 9 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3719/88, τα δικαιώματα που απορρέουν από το
πιστοποιητικό εισαγωγής δεν διαβιβάζονται.

— Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, avsett

för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av
KN-nummer 1901 10·

β) στο τετραγωνίδιο 24 μία από τις ακόλουθες ενδείξεις:
— Exención del derecho de aduana [Reglamento (CE) n°
2058/96]

—
—
—
—
—

Toldfri (Forordning (EF) nr. 2058/96)
Zollfrei (Verordnung (EG) Nr. 2058/96)
Απαλλαγή δασμού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96]
Free of customs duty (Regulation (EC) No 2058/96)
Exemption du droit de douane [Règlement (CE) n0
2058/96]

— Esenzione dal dazio doganale [Regolamento (CE) n. 2058/
96]

— Vrijgesteld van douanerecht (Verordening (EG) nr.

ΑρSρο 4

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στις υπηρεσίες της Επιτροπής
με τέλεξ ή τέλεφαξ τα ακόλουθα στοιχεία:
α) το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών από την
έκδοσή τους, τις ποσότητες για τις οποίες εκδόθηκαν
πιστοποιητικά εισαγωγής με ένδειξη της ημερομηνίας,
της χώρας προέλευσης καθώς και του ονόματος και της
διεύθυνσης του κατόχου·
β) σε περίπτωση ακύρωσης πιστοποιητικού, το αργότερο
εντός δύο εργάσιμων ημερών μετά την ακύρωση, τις
ποσότητες για τις οποίες ακυρώθηκαν τα πιστοποιητικά
καθώς και το όνομα και τις διευθύνσεις των κατόχων
των ακυρωθέντων πιστοποιητικών

2058/96)
— Isenção de direito aduaneiro [Regulamento (CE) n?
2058/96]

γ) την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα που έπεται του
μήνα θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, τις ποσότητες οι
οποίες τέθηκαν πράγματι σε κυκλοφορία κατανεμημένες
ανά χώρα προέλευσης.

— Tullivapaa (asetuksen (EY) N:o 2058/96)
— Tullfri (Förordning (EG) nr 2058/96).
5. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1162/95, το ποσό της εγγύησης σχετικά με τα πιστό

Τα προαναφερόμενα στοιχεία πρέπει να ανακοινώνονται
ξεχωριστά από εκείνα που αφορούν άλλες αιτήσεις έκδοσης
πιστοποιητικών εισαγωγής στον τομέα του ρυζιού και
σύμφωνα με την ίδια διαδικασία.

29. 10. 96

Γ ΕΓΊ

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αρθρο 5

1.

Το όφελος της απαλλαγής του δασμού υπόκειται σε:

α) γραπτή δέσμευση του εισαγωγέα, η οποία έχει αναλη
φθεί κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, ότι το
σύνολο του δηλωθέντος εμπορεύματος θα μεταποιηθεί
σύμφωνα με τις ενδείξεις που αναφέρονται στο τετραγω
νίδιο 20 του πιστοποιητικού εντός προθεσμίας έξι μηνών
από την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης θέσης σε
ελεύθερη κυκλοφορία·
β) σύσταση από τον εισαγωγέα, κατά τη θέση σε ελεύθερη
κυκλοφορία, εγγύησης ποσού ίσου με το δασμό που
καθορίζεται για τα θραύσματα ρυζιού στην συνδυα
σμένη ονοματολογία.
2. Κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, o εισαγωγέας
αναφέρει ως τόπο μεταποίησης ή το όνομα μιας εταιρείας
μεταποίησης και ενός κράτους μέλους ή πέντε διαφορετικά
εργοστάσια μεταποίησης κατ' ανώτατο όριο. H αποστολή
των εμπορευμάτων συνεπάγεται τη σύνταξη στο κράτος
μέλος αναχώρησης αντιτύπου ελέγχου T5 που, σύμφωνα με
τις λεπτομέρειες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2454/93, χρησιμεύει επίσης ως απόδειξη της μεταποίησης.

Αριθ. L 276/9

— Règlement (CE) n0 2058/96 — article 4
— Regolamento (CE) n. 2058/96 — articolo 4
— Verordening (EG) nr. 2058/96, artikel 4

— Regulamento (CE) n? 2058/96 — artigo 4?
— Asetuksen (EY) N:o 2058/96 — 4 artikla
— Förordning (EG) nr 2058/96 — artikel 4.

4. Εκτος περιπτωσεων ανωτέρας βίας, η εγγύηση που
προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) αποδεσμεύεται
όταν o εισαγωγέας παρέχει, στις αρμόδιες αρχές του
κράτους μέλους θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, την
απόδειξη ότι το σύνολο των ποσοτήτων, που τέθηκαν σε
ελεύθερη κυκλοφορία, μεταποιήθηκαν στο προϊόν που
αναφέρεται στο πιστοποιητικό εισαγωγής. H μεταποίηση
αυτή θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε, εντός της προθε
σμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α),
εφόσον το προϊόν έχει παραχθεί είτε σε ένα ή περισσότερα
εργοστάσια που ανήκουν στην εταιρεία που αναφέρεται
στην παράγραφο 2 και βρίσκονται στο κράτος μέλος που
αναφέρεται εκεί, είτε στο εργοστάσιο ή σε ένα από τα εργο
στάσια που αναφέρονται στην ίδια διάταξη.

Ωστόσο, όταν η μεταποίηση λαμβάνει χώρα στο κράτος
μέλος θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, η απόδειξη της μετα
ποίησης παρέχεται μέσω ενός ισοδύναμου εθνικού
εγγράφου.

Πα τα εμπορεύματα που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία
και τα οποία δεν μεταποιήθηκαν εντός της προαναφερόμε
νης προθεσμίας, η προς αποδέσμευση εγγύηση μειώνεται
κατά 2 % ανά ημέρα υπέρβασης της προθεσμίας.

3.

5. H απόδειξη της μεταποίησης παρέχεται στις αρμόδειες
αρχές εντός των έξι μηνών που έπονται του τέλους της

Το αντίτυπο ελέγχου T5 πρέπει να περιλαμβάνει:

α) στο τετραγωνίδιο 104, μία από τις ακόλουθες ενδείξεις:
— Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias
del código NC 1901 10
— Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henh
ørende under KN-kode 1901 10

— Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen
des KN-Codes 1901 10

— Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων
διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10

— For production of food preparations of CN code 1901 10

προθεσμίας μεταποίησης.

Εάν η απόδειξη δεν παρέχεται εντός της προθεσμίας που
καθορίζεται στην παρούσα παράγραφο, η εγγύηση που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), ενδεχομένως
μειωμένη του ποσοστού που προβλέπεται στην παράγραφο
4 δεύτερο εδάφιο, μειώνεται κατά 2 % ανά ημέρα υπέρβασης
της προθεσμίας.
Το ποσό της εγγύησης που δεν αποδεσμεύεται καταπίπτει
στο πλαίσιο δασμών.

— Destinées à la production de préparations alimentaires du
code NC 1901 10

ApSpo 6

— Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del
codice NC 1901 10

— Bestemd voor de produktie van voor voeding bestemde
bereidingen van GN-code 1901 10
— Destinadas à produção de preparações alimentares do
código NC 1901 10
— Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikeval
misteiden valmistukseen

— Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som
omfattas av KN-nummer 1901 10·

β) στο τετραγωνίδιο 107, μία από τις ακόλουθες ενδείξεις:

—
—
—
—
—

Reglamento (CE) n° 2058/96 — articulo 4
Forordning (EF) nr. 2058/96 — artikel 4
Verordnung (EG) Nr. 2058/96 — Artikel 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96 — άρθρο 4
Article 4 of Regulation (EC) No 2058/96

1 . Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8 παράγραφος 4 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88, η ποσότητα που τίθεται
σε ελεύθερη κυκλοφορία δεν πρέπει να υπερβαίνει εκείνη
που αναφέρεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του πιστοποιη
τικού εισαγωγής. O αριθμός «0» αναγράφεται προς το
σκοπό αυτό στο τετραγωνίδιο 19 του εν λόγω πιστοποιη
τικού.

2. Εφαρμόζεται το άρθρο 33 παράγραφος 5 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88.

Αρθρο 7

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

Αριθ. L 276/ 10 EL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

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

Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 1996.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

29. 10. 96
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Αριθ. L 276/ 11

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2059/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Οκτωβρίου 1996
γιο την αναβολή της εφαρμογής στη Σουηδία του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1907/90 του

Συμβουλίου σχετική με ορισμένες προδιαγραφές εμπορίας για τα αυγά
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

ρίας για τα αυγα· ότι πρέπει να επιτραπεί στη Σουηδία να
αναβάλει την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1907/90 έως την 1η Ιανουαρίου 1998 σύμφωνα με το άρθρο
149 παράγραφος 1 της πράξης προσχώρησης·

την πράξη προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και
της Σουηδίας, και ιδίως το άρθρο 149 παράγραφος 1 ,

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

Έχοντας υπόψη:

τος πουλερικών και αυγών,

Εκτιμώντας:

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 167 της πράξης προσχώρησης, η
Σουηδία έλαβε μέτρα για να αναβληθεί έως την 1η Ιανουα
ρίου 1997 η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1907/90
του Συμβουλίου ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 818/96 (2)·
ότι η οικονομική κατάσταση του τομέα των αυγών στη
Σουηδία μετά την προσχώρηση, καθώς και άλλοι παρά
γοντες όπως η προβλεπόμενη αναδιοργάνωση του σουηδι
κού συστήματος ελέγχου των τροφίμων, η αβεβαιότητα
όσον αφορά τους μελλοντικούς κανόνες καλής διαβιώσεως
και υγιεινής, έχουν καθυστερήσει τη μετάβαση από το
υπάρχον σουηδικό καθεστώς κοινών προδιαγραφών εμπο

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΆρSρο 1

H εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1907/90 για τα
αυγά που παράγονται και διατίθενται στο εμπόριο στη
Σουηδία αναβάλλεται έως την 1η Ιανουαρίου 1998.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου
1997 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 1996.
Γχα την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') EE αριθ. L 173 της 6. 7. 1990, σ. 5 .
(2) ΕΕ αριθ. L 111 της 4. 5 . 1996, σ. 1 .

Αριθ. L 276/ 12
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2060/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Οκτωβρίου 1996
για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής
εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης
Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής
του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών ('),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1 890/96 (2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1 ,

τιμών κατα την εισαγωγή απο τρίτες χώρες, για τα προϊόντα
και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του·
ότι, σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ'
αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν,
όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονι
σμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου, της
28ης Δεκεμβρίου 1 992, σχετικά με τη λογιστική μονάδα και

τις ισοτιμίες που πρέπει να εφαρμόζονται στα πλαίσια της
κοινής γεωργικής πολιτικής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 150/95 (4), και ιδίως το
άρθρο 3 παράγραφος 3,

ΆρSρο 1

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

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 29 Οκτωβρίου

για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή

1996.

ΆρSρο 2

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

Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 1996.
Γ\α την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') EE
(2) ΕΕ
(3) ΕΕ
(4) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

337 της 24. 12. 1994, σ. 66.
249 της 1 . 10. 1996, σ. 29.
387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
22 της 31 . 1 . 1995, σ. 1 .

Γ ΕL
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Αριθ. L 276/ 13

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 1996, γιο τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών
κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό τιμών εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
(σε Ecu/100 χιλιόγραμμα)
Κωδικός ΣΟ

0702 00 40

0709 90 79

0805 30 30

l

0806 10 40

0808 1092, 0808 10 94, 0808 10 98

0808 20 57

Κωδικός τρίτης χώρας (')

Κατ' αποκοπή τιμή
κατά την εισαγωγή

204

48,3

999

48,3

052

88,2

999

88,2

052

67,7

388

69,0

512

53,8

524

70,0

528

59,9

600

59,8

999

63,4

052

87,1

400

227,2

999

157,1

052

68,3

060

62,2

064

45,9

400

71,6

404

83,1

999

66,2

052

74,6

064

84,3

400

68,3

999

75,7

C ) Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 68/96 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 14 της 19. 1 .
1996, σ. 6). O κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Οκτωβρίου 1996
που επιτρέπει στα κράτη μέλη να προβλέψουν παρεκκλίσεις από ορισμένες διατάξεις της
οδηγίας 77/93/EOK του Συμβουλίου σχετικά με πατάτες, εκτός από τις πατάτες που
προορίζονται για φύτευση, καταγωγής της Δημοκρατίας της Σενεγάλης
(96/61 8/EK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 77/93/EOK του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμ
βρίου 1976, περί μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής
στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα
φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσης τους στο εσωτε
ρικό της Κοινότητας ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
την οδηγία 96/ 14/EK (2), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος
1,

την αίτηση της Γαλλίας,
Εκτιμώντας:

εφαρμόζει κατάλληλα υγειονομικά και ποιοτικά πρότυπα
στην παραγωγή πατάτας·

ότι η Γαλλία ανήγγειλε ότι η εισαγωγή πατατών, εκτός από
τις πατάτες που προορίζονται για φύτευση καταγωγής Σενε
γάλης, θα περιορισθεί σε μια ποσότητα και για μια περιορι
σμένη περίοδο·
ότι η Επιτροπή, θα εξασφαλίσει ότι η Δημοκρατία της Σενε
γάλης θα διαθέσει όλες τις τεχνικές πληροφορίες που απαι
τούνται για να εκτιμηθεί το φυτοϋγειονομικό καθεστώς της
παραγωγής πατάτας στη Σενεγάλη·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης φυτοϋγειονομικής
επιτροπής,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

ότι, δυνάμει των διατάξεων της οδηγίας 77/93/EOK, οι
πατάτες, εκτός από τις πατάτες που προορίζονται για

φύτευση, καταγωγής Δημοκρατίας της Σενεγάλης δεν
πρέπει, καταρχήν, να εισάγονται στην Κοινότητα, λόγω του
κινδύνου εισαγωγής ασθενειών της πατάτας αγνώστων στην
Κοινότητα·

ότι, από πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τη Δημοκρα
τία της Σενεγάλης και συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια
μιας επίσημης επίσκεψης υπαλλήλων της Επιτροπής, η οποία
πραγματοποιήθηκε στην εν λόγω χώρα κατά το 1996, προέ
κυψε ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύουμε ότι στη
Δημοκρατία της Σενεγάλης οι πατάτες καλλιεργούνται κάτω
από κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες και ότι, προς το

παρόν, δεν υπάρχουν πηγές εισαγωγής εξωτικών ασθενειών
της πατάτας· ότι, επιπλέον, η Δημοκρατία της Σενεγάλης
(') EE αριθ. L 26 της 31 . 1 . 1977, σ. 20.
(2) ΕΕ αριθ. L 68 της 19. 3 . 1996, σ. 24.

Άρθρο 1

1 . Επιτρέπεται στα κράτη μέλη να προβλέψουν, με τους
όρους που θεσπίζονται στην παράγραφο 2, εξαιρέσεις από
το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 77/93/EOK σχετικά
με τις απαγορεύσεις που αναφέρονται στο παράρτημα III
μέρος A σημείο 12 για τις πατάτες, εκτός από τις πατάτες

που προορίζονται για φύτευση, καταγωγής της Δημοκρατίας
της Σενεγάλης.
2.

Πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α) οι πατάτες δεν πρέπει να είναι πατάτες που προορίζο
νται για φύτευση·
β) οι πατάτες πρέπει να έχουν καλλιεργηθεί στη Δημο
κρατία της Σενεγάλης απευθείας από γεώμηλα σποράς
που έχουν πιστοποιηθεί σ' ένα από τα κράτη μέλη και
εισαχθεί στη Δημοκρατία της Σενεγάλης αποκλειστικά
από τα κράτη μέλη
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γ) πρέπει να έχουν υποστεί επεξεργασία για την εξάλειψη
της βλαστικής τους ικανότητας, εκτός όσον αφορά τις
πρώιμες πατάτες

και ιδίως με το κατά πόσο είναι απαλλαγμένες από
τους επιβλαβείς οργανισμούς που αναφέρονται στο

δ) πρέπει να έχουν καλλιεργηθεί σε εκτάσεις που είναι
γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από το Synchytrium
endobioticum (Schilbersky) Percival (όλες οι κατηγορίες
εκτός από την κατηγορία I , την κοινή ευρωπαϊκή κατη
γορία), και να μην έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα του
Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival είτε στον
τόπο παραγωγής είτε σε τόπους που γειτονεύουν άμεσα
με αυτόν από την αρχή μιας ενδεδειγμένης περιόδου·

Το πιστοποιητικό φέρει κάτω από τον τίτλο «Συμπλη
ρωματική δήλωση» τη μνεία «η αποστολή αυτή πληροί
τους όρους που θεσπίζονται στην απόφαση 96/618/EK

ε) — πρέπει να έχουν καλλιεργηθεί σε εκτάσεις όπου
είναι γνωστό ότι δεν έχει εμφανιστεί η Pseudomonas
solanacearum (Smith) Smith, και

— μετά από επιθεωρήσεις κατά την περίοδο ανάπτυξης
και δοκιμασίες επί του εδάφους ή επί δειγμάτων των
καλλιεργειών, πρέπει να έχουν βρεθεί απαλλαγμένες
από τους ακόλουθους επιβλαβείς οργανισμούς:
Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rosto
chiensis (Wollenweber) Behrens, Clavibacter michiga
nensis (Smith) Davis και al ssp. sepedonicus (Spiecker
mann και Kotthoff) Davis και al, Pseudomonas solana
cearum (Smith) Smith, ίωση των ατρακτοειδών

κονδύλων, μυκόπλασμα Stolbur και Synchytrium
endobioticum (Schilbersky) Percival. Τα αποτελέσματα
αυτών των επιθεωρήσεων και δοκιμασιών παραμέ
νουν στη διάθεση της Επιτροπής, εφόσον τα
ζητήσει·

στ) πρέπει να συνεχιστούν οι τακτικοί έλεγχοι των εισα
γωγών πατάτας στη Δημοκρατία της Σενεγάλης και των
γεωμήλων σποράς και βρώσιμων γεωμήλων που διατί
θεται στο εμπόριο στη Δημοκρατία της Σενεγάλης, με
την εξέταση και τη δοκιμασία αντιπροσωπευτικών δειγ
μάτων, με επιστημονικά αναγνωρισμένες μεθόδους για
το Clavibacter michiganensis (Smith) Davis και al. ssp.
sepedonicus (Spieckermann και Kotthoff) Davis και al.,
Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith και την ίωση
των ατρακτοειδών κονδύλων·

ζ) τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στο χειρισμό
των πατατών πρέπει να προορίζονται αποκλειστικά γι'
αυτές, ή να έχουν απολυμανθεί με κατάλληλο τρόπο
μετά από κάθε χρήση τους για άλλους σκοπούς·

η) πρέπει να συσκευάζονται είτε σε νέους σάκους είτε σε
εμπορευματοκιβώτια τα οποία έχουν απολυμανθεί με
κατάλληλο τρόπο· σε κάθε σάκο ή εμπορευματοκιβώτιο
πρέπει να επιτίθεται επίσημη ετικέτα στην οποία περι
λαμβάνονται οι πληροφορίες που καθορίζονται στο
παράρτημα·

θ) πριν από την εξαγωγή, οι πατάτες πρέπει να καθαρίζο
νται από το χώμα, τα φύλλα και άλλα φυτικά υπολείμ
ματα·

ι) οι πατάτες που προορίζονται για την Κοινότητα πρέπει
να συνοδεύονται από το φυτοϋγειονομικό πιστοποιη
τικό που εκδίδεται στη Δημοκρατία της Σενεγάλης
σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 77/93/EOK, με
βάση την εξέταση που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο,

στοιχείο ε).

»·

κ) οι πατάτες εισάγονται από σημεία εισόδου που
βρίσκονται στο έδαφος ενός κράτους μέλους το οποίο
κάνει χρήση αυτής της παρέκκλισης και που καθορίζο
νται για το σκοπό της παρούσας παρέκκλισης από το εν
λόγω κράτος μέλος·

λ) πριν από την εισαγωγή στην Κοινότητα, o εισαγωγέας
ενημερώνεται επισήμως για τους όρους που θεσπίζονται
στα στοιχεία α) έως λ)· o εν λόγω εισαγωγέας κοινο
ποιεί εκ των προτέρων και εγκαίρως κάθε εισαγωγή
στους αρμόδιους επίσημους φορείς στο κράτος μέλος
εισαγωγής και το εν λόγω κράτος μέλος διαβιβάζει τις
λεπτομέρειες της κοινοποίησης προς την Επιτροπή,
αναφέροντας:
— το είδος του υλικού,
— την ποσότητα,

— τη δηλωθείσα ημερομηνία εισαγωγής και την επιβε
βαίωση του σημείου εισόδου·

μ) οι επιθεωρήσεις που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο
12 της οδηγίας 77/93/EOK πραγματοποιούνται από τα
επίσημα υπεύθυνα όργανα που αναφέρονται στην εν
λόγω οδηγία. Με την επιφύλαξη του ελέγχου που
αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 δεύτερη περί
πτωση, πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή καθορίζει το κατά
πόσο οι επιθεωρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 19
παράγραφος 3 δεύτερη περίπτωση, δεύτερο εδάφιο της
εν λόγω οδηγίας, ενσωματώνονται στο πρόγραμμα
επιθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 5
στοιχείο γ) της εν λόγω οδηγίας·
v) τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν την παρέκκλιση
αυτή πρέπει, ενδεχομένως, σε συνεργασία με το κράτος
μέλος εισαγωγής να εξασφαλίζουν ότι για κάθε φορτίο
γεωμήλων που εισάγεται, σύμφωνα με την απόφαση, θα
λαμβάνονται τουλάχιστον δύο δείγματα 200 κονδύλων
ανά 50 τόνους ή μέρος της ποσότητας αυτής, για
επίσημη εξέταση όσον αφορά την Pseudomonas solana
cearum, όπως ορίστηκε από την ευρωπαϊκή και μεσο
γειακή οργάνωση προστασίας των φυτών ( ΕΜΟΠΦ) (')
ή από οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που έχει εγκριθεί
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο
16α της οδηγίας 77/93/EOK και στην περίπτωση του
Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, σύμφωνα με
τις ισχύουσες κοινοτικές μεθόδους για την ανίχνευση
και διάγνωση του Clavibacter michiganensis ssp. sepedo
nicus εάν υπάρχουν υπόνοιες, οι παρτίδες πρέπει να
κρατηθούν ξεχωριστά υπό επίσημο έλεγχο και είναι
δυνατόν να μη διατεθούν στο εμπόριο ή να χρησιμοποι
ηθούν έως ότου διαπιστωθεί ότι δεν υπήρχαν υποψίες
παρουσίας ή δεν ανιχνεύθηκε το Clavibacter michiga
nensis ssp. sepedonicus ή Pseudomonas solanacearum κατά
τις εν λόγω εξετάσεις.
(') Δελτίο ΕΜΟΠΦ, 20, 255-262 ( 1990).
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ΑρSρο 2

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τα άλλα κράτη μέλη και την
Επιτροπή κάθε φορά που κάνουν χρήση της άδειας. Τα
κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή και στα άλλα
κράτη μέλη πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 1997, την πληρο
φορία σχετικά με τις ποσότητες που εισήχθησαν σύμφωνα
με την παρούσα απόφαση κατά τη διάρκεια της περιόδου
εισαγωγών 1996-1997, και πριν από την 1η Σεπτεμβρίου
1998, σχετικά με τις ποσότητες που εισήχθησαν σύμφωνα
με την παρούσα απόφαση κατά τη διάρκεια της περιόδου
εισαγωγών 1997-1998, και πριν από αυτές τις ημερομηνίες,
μια λεπτομερή τεχνική έκθεση της επίσημης εξέτασης που
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο μ) για
κάθε μία από τις περιόδους εισαγωγών 1996-1997 και
1997-1998· διαβιβάζονται στην Επιτροπή αντίγραφα κάθε
φυτοϋγειονομικού πιστοποιητικού.
ΆρSρο 3

1 . H άδεια που χορηγείται στο άρθρο 1 εφαρμόζεται
κατά την περίοδο από 1ης Δεκεμβρίου 1996 έως 30 Απριλίου
1997 και από 1ης Δεκεμβρίου 1997 έως 30 Απριλίου 1998.
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2. H αδεία ανακαλείται εάν διαπιστωθεί ότι οι όροι που
θεσπίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 είναι ανεπαρκείς
για να εμποδίσουν την εισαγωγή επιβλαβών οργανισμών ή
δεν έχουν τηρηθεί.

ΆρSρο 4

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξελλες, 16 Οκτωβρίου 1996.

Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ

[που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο η)]

1 . Όνομα της αρχής που εκδίδει την ετικέτα
2. Όνομα της οργάνωσης εξαγωγέων, εάν είναι διαθέσιμο
3 . H ένδειξη «πατάτες Σενεγάλης για ανθρώπινη κατανάλωση»
4. Ποικιλία

5 . Τόπος παραγωγής (πρέπει να αναφέρεται το όνομα της υπηρεσίας φυτοπροστασίας σε περιφερειακό
επίπεδο στον τόπο όπου βρίσκεται)

6. Μέγεθος
7 . Δηλωθέν καθαρό βάρος

8 . Ένδειξη «σύμφωνα με τις απαιτήσεις ΕΚ 1996»
9 . Τυπωμένο σήμα ή σφραγίδα της Σενεγαλέζικης διοίκησης φυτοπροστασίας

10. Ένα ευκρινές σήμα της παρτίδας, όπως κωδικός σήμα ή οποιοδήποτε άλλο ευανάγνωστο εξωτερικό
χαρακτηριστικό
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Οκτωβρίου 1996
για τροποποίηση της απόφασης 95/233/EK σχετικά με την κατάρτιση καταλόγων τρίτων
χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν να εισάγονται ζωντανά πουλερικά και αυγά
προς επώαση
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(96/619/EK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Άρθρο 1

την οδηγία 90/539/EOK του Συμβουλίου, της 15ης Οκτω
βρίου 1990, σχετικά με τους υγειονομικούς όρους που

Στο παράρτημα II της απόφασης 95/233/EK παρεμβάλλεται
η ακόλουθη γραμμή, σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά

διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές από
τρίτες χώρες πουλερικών και αυγών προς επώαση ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της
Αυστρίας της Φινλανδίας και της Σουηδίας και ιδίως τα
άρθρα 21 και 26,
Εκτιμώντας:

των κωδικών ΙSΟ:
« ΚΕ : Κένυα»

Άρθρο 2

ότι με την απόφαση 95/233/EK της Επιτροπής (2) έχουν
καταρτισθεί κατάλογοι τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέ
πονται κατά κύριο λόγο οι εισαγωγές ζωντανών πουλερικών
και αυγών προς επώαση·

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

ότι έχουν ληφθεί περαιτέρω γραπτές εγγυήσεις από την
Κένυα· ότι από την εξέταση αυτών των εγγυήσεων προκύ
πτει ότι η χώρα αυτή πληροί τις απαιτήσεις της Κοινότητας·

Βρυξέλλες 16 Οκτωβρίου 1996.

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης κτηνιατρικής
επιτροπής

(') EE αριθ. L 303 της 31 . 10. 1990, σ. 6.
(2) ΕΕ αριθ. L 156 της 7 . 7 . 1995, σ. 76.

Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

