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Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2071/97 της Επιτροπής, της 23ης Οκτωβρίου 1997, για τον
καθορισμό του ενιαίου συντελεστή μείωσης για τον προσδιορισμό της προσωρινής
ποσότητας μπανάνας που πρόκειται να χορηγηθεί σε κάθε επιχειρηματία των κατηγο
ριών A και B στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης για το 1998 (')
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* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2072/97 της Επιτροπής, της 23ης Οκτωβρίου 1997, για τη
χορήγηση ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση που καθορίζεται εκ των
προτέρων για τα σφάγια και τα ημιμόρια σφαγίων αμνών στη Φινλανδία
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ρισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα προϊόντα των
τομέων των σιτηρών και της όρυζας που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν
υπάγονται στο παράρτημα II της συνθήκης
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που προβλέπεται στον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1337/97
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Κανονισμός ( ΕΚ) αριθ. 2078/97 της Επιτροπής, της 23ης Οκτωβρίου 1997, για καθο
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διαγωνισμού που προβλέπεται στον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1339/97
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C ) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ
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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.
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2079/97 της Επιτροπής, της 23ης Οκτωβρίου 1997, για καθο
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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2071 /97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 23ης Οκτωβρίου 1997

για τον καθορισμό του ενιαίου συντελεστή μείωσης για τον προσδιορισμό της προσωρινής
ποσότητας μπανάνας που πρόκειται να χορηγηθεί σε κάθε επιχειρηματία των κατηγοριών A
και B στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης για το 1998
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 404/93 του Συμβουλίου, της
13ης Φεβρουαρίου 1993 , περί κοινής οργανώσεως αγοράς
στον τομέα της μπανάνας ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 3290/94 (2), και ιδίως το
άρθρο 20,

Εκτιμώντας:

ότι, κατ' εφαρμογή του άρθρου 6 του κανονισμού ( ΕΟΚ)
αριθ. 1442/93 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 1993, περί
λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος εισαγωγής
μπανάνας στην Κοινότητα (3), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1409/96 (4), η Επιτροπή,
σε συνάρτηση με τον όγκο της ετήσιας δασμολογικής ποσό
στωσης και του συνολικού ποσού των ποσοτικών αναφορών
των επιχειρηματιών, που προσδιορίζονται κατ' εφαρμογή
των άρθρων 3 και επόμενα του ιδίου κανονισμού, καθορίζει
εφόσον συντρέχει λόγος, για κάθε κατηγορία επιχειρημα
τιών, τον ενιαίο συντελεστή μείωσης που πρέπει να εφαρμο
στεί στην ποσοτική αναφορά κάθε επιχειρηματία, προκει
μένου να προσδιοριστεί η ποσότητα που θα χορηγηθεί σε
αυτόν για το σχετικό έτος
ότι, στις 4 Απριλίου 1995, η Επιτροπή διαβίβασε στο
Συμβούλιο πρόταση κανονισμού για την προσαρμογή του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 όσον αφορά τον όγκο της
ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής μπανάνας
στην Κοινότητα στη συνέχεια της προσχώρησης της
Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας· ότι, μέχρι
σήμερα το Συμβούλιο, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε
η Επιτροπή, δεν έλαβε καμία απόφαση σχετικά με την
αύξηση της δασμολογικής ποσόστωσης, βάσει της προανα
φερθείσας πρότασης·
ότι, με την επιφύλαξη των μέτρων που πρόκειται να αποφα
σιστούν από το Συμβούλιο, ενδείκνυται επί προσωρινής
βάσης, να προσδιοριστούν οι ποσοτικές αναφορές των
επιχειρηματιών που ανήκουν στις κατηγορίες A και B για
(') ΕΕ
(2) EE
(3) ΕΕ
(4) Ε Ε

L
L
L
L

47 της 25 . 2 . 1993 , σ. 1 .
349 της 31 . 12 . 1994, σ. 105 .
142 της 12. 6. 1993, σ. 6.
181 της 20. 7 . 1996, σ. 13 .

το ετος 1998, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση
των πιστοποιητικών εισαγωγής για τα πρώτα τρίμηνα του
εν λόγω έτους· ότι σκόπιμο είναι για το σκοπό αυτό να
υπολογιστεί o συντελεστής μείωσης για κάθε κατηγορία
επιχειρηματιών, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 6 του κανο
νισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1442/93, βάσει δασμολογικής ποσόστω
σης 2 200 000 τόνων, καθώς και της κατανομής που προβλέ
πεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 404/93·

ότι o συνολικός αριθμός των ποσοτήτων αναφοράς που
υπολογίζονται κατ' αυτόν τον τρόπο ανέρχεται σε 2 054 729
τόνους, για το σύνολο των επιχειρηματιών της κατηγορίας
A, και σε 1 436 455 τόνους, για το σύνολο των επιχειρημα
τιών της κατηγορίας B·
ότι, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που πραγματοποιήθηκαν
από τα κράτη μέλη κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 παρά
γραφος 3 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1442/93, σχετικά με
το συνολικό ποσό, αφενός μεν, των ποσοτήτων αναφοράς
που διατέθηκαν στους επιχειρηματίες που είναι καταχωρη
μένοι σ' αυτά, αφετέρου δε, των μπανανών, που διατέθηκαν
στο εμπόριο για κάθε εμπορική δραστηριότητα από τους
τελευταίους, διαπιστώνονται διπλές μετρήσεις των ιδίων
ποσοτήτων για την ίδια δραστηριότητα υπέρ διαφορετικών
επιχειρηματιών σε πολλά κράτη μέλη·
ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα στοιχεία όπως
ανακοινώθηκαν από ορισμένα κράτη μέλη, θα οδηγούμεθα,
λόγω των διπλών μετρήσεων, στον καθορισμό ενιαίου
συντελεστή μειώσεως o οποίος θα ήταν υπερβολικός και θα
τιμωρούσε ορισμένους επιχειρηματίες· ότι, προκειμένου να
αποφευχθεί αισθητή στρέβλωση, η οποία θα είναι επιζήμια
και θα είναι δύσκολο να αποκατασταθεί εις βάρος
ορισμένων επιχειρηματιών, πρέπει να προσδιοριστεί o
συντελεστής μείωσης βάσει των ανακοινώσεων των κρατών
μελών, μειωμένων κατά τις διπλές μετρήσεις που έχουν εκτι
μηθεί από την Επιτροπή·
ότι, πρέπει να προβλεφθεί η άμεση εφαρμογή των διατά
ξεων του παρόντος κανονισμού, ώστε οι επιχειρηματίες να
μπορέσουν να επωφεληθούν από τις διατάξεις αυτές το
συντομότερο δυνατό·
ότι η επιτροπή διαχείρησης μπανανών δεν διατύπωσε γνώμη
στην προθεσμία που όρισε o πρόεδρος της,
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— για καθε επιχειρηματία της κατηγορίας A : 0,712016,
— για κάθε επιχειρηματία της κατηγορίας B: 0,459465.

ΑρSρο 1

Στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης που προβλέπε
ται στα άρθρα 18 και 19 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
404/93, η προσωρινή ποσότητα που πρέπει να χορηγηθεί σε
κάθε επιχειρηματία των κατηγοριών A και B, βάσει της
περιόδου από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1998,
υπολογίζεται εφαρμόζοντας στην ποσοτική αναφορά του

επιχειρηματία, η οποία προσδιορίζεται κατ' εφαρμογή του
άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1442/93, τον
ακόλουθο ενιαίο συντελεστή μείωσης:

ΆρSρο 2

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

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται με
την επιφύλαξη, αφενός, των προσαρμογών που προκύπτουν
από τους συμπληρωματικούς ελέγχους και αφετέρου, των
μέτρων που 8α θεσπισθούν ενδεχομένως για την εφαρμογή
μετέπειτα αποφάσεων του Συμβουλίου.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 1997.
Γta την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

24. 10. 97

Γ Ε ΓΊ

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 291 /3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2072/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 23ης Οκτωβρίου 1997

για τη χορήγηση ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση που καθορίζεται εκ των
προτέρων για τα σφάγια και τα ημιμόρια σφαγίων αμνών στη Φινλανδία
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Φινλανδία, κρίθηκε σκόπιμο να κινηθεί η εν λόγω διαδι
κασία·

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3013/89, της 25ης Σεπτεμβρίου
1989, για την κοινή οργάνωση αγορών στον τομέα του
προβείου και του αιγείου κρέατος ('), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1 589/96 (2), και
ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1 ,
Εκτιμώντας: ·

ότι o κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 3446/90 της Επιτροπής, της
27ης Νοεμβρίου 1990, περί λεπτομερών κανόνων για τη

χορήγηση ενισχύσεων στην ιδιωτική αποθεματοποίηση
προβείου και αιγείου κρέατος (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3553/93 (4), καθο

ρίζει κυρίως τις λεπτομέρειες εφαρμογής σε περίπτωση που
το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται εκ των προτέρων και
κατ' αποκοπήν

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3447/90 της Επιτροπής, της
28ης Νοεμβρίου 1990, περί ειδικών όρων χορήγησης ενισχύ
σεων για ιδιωτική αποθεματοποίηση στον τομέα του
προβείου και αιγείου κρέατος (5), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 40/96 (6), καθορί
ζει κυρίως τις ελάχιστες ποσότητες ανά σύμβαση

ότι η εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 1 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 ενδέχεται να οδηγήσει σε
απόφαση χορήγησης ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματο
ποίηση· ότι το εν λόγω άρθρο προβλέπει την εφαρμογή των
μέτρων αυτών βάσει της κατάστασης κάθε ζώνης που
λαμβάνεται υπόψη στη διαμόρφωση των τιμών ότι, ενόψει
της ιδιαίτερα δυσχερούς κατάστασης της αγοράς στη

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

Άρθρο Î

1 . Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3447/90, μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις στη
Φινλανδία μεταξύ 27 Οκτωβρίου και 28 Νοεμβρίου 1997 για
ενισχύσεις στην ιδιωτική αποθεματοποίηση σφάγια και τα
ημιμόρια σφαγίων αμνών εντός ορίου 150 τόνων. Οι αιτή
σεις που υποβάλλονται κατά ή μετά την ημέρα που έπεται
της ημερομηνίας κατά την οποία συνολική αιτούμενη ποσό
τητα υπερβαίνει τους 150 τόνους, δεν γίνονται αποδεκτές.
Ποσότητες για τις οποίες έχουν κατατεθεί αιτήσεις κατά
την ημερομηνία, κατά την οποία σημειώθηκε υπέρβαση του
ορίου πρέπει να μειώνονται κατά αναλογία.
2. Το επίπεδο της αίτησης για την ελάχιστη περίοδο
αποθεματοποίησης των τριών μηνών ανέρχεται σε 1 100 Ecu
ανά τόνο. Ωστόσο, η τρέχουσα περίοδος αποθεματοποίησης
επιλέγεται από εκείνον που προβαίνει στην αποθεματο
ποίηση. H περίοδος αυτή μπορεί να εκτείνεται από ένα
ελάχιστο τριών μηνών μέχρι ένα μέγιστο επτά μηνών. Αν η
περίοδος αποθεματοποίησης είναι μεγαλύτερη των τριών
μηνών η ενίσχυση αυξάνεται επί ημερήσιας βάσης κατά 1,45
Ecu ανά τόνο και ανά ημέρα.
Άρθρο 2

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

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

Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 1997.
Γ\α την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ
Ο ΕΕ
(3) ΕΕ
(4) ΕΕ
(5) ΕΕ
(6) ΕΕ

L
L
L
L
L
L

289 της 7. 10. 1989, σ. 1 .
206 της 30. 7 . 1996, σ. 25 .
333 της 30. 11 . 1990, σ. 39.
321 της 23 . 12 . 1993, σ. 9.
333 της 30. 11 . 1990, σ. 46.
10 της 13 . 1 . 1996, σ. 6.

ΓΕΓ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2073/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 23ης Οκτωβρίου 1997

για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα προϊόντα των
τομέων των σιτηρών και της όρυζας που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν
υπάγονται στο παράρτημα II της συνθήκης
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 αγοράς της

όρυζας (3), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας:
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονι

σμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 και το άρθρο 13 παράγραφος 1
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, η διαφορά μεταξύ των
τιμών στην παγκόσμια αγορά των προϊόντων που προβλέ
πονται στο άρθρο 1 καθενός από τους δύο αυτούς κανονι
σμούς και των τιμών στην Κοινότητα μπορεί να καλυφθεί
από επιστροφή κατά την εξαγωγή·
ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1222/94 της Επιτροπής, της
30ής Μαΐου 1994, περί θεσπίσεως, για ορισμένα γεωργικά
προϊόντα που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων τα οποία
δεν υπάγονται στο παράρτημα II της συνθήκης, των κοινών
λεπτομερειών εφαρμογής των σχετικών με την παροχή των
επιστροφών κατά την εξαγωγή και των κριτηρίων καθορι
σμού του ποσού τους (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1909/97 (5), έχει εξειδικεύσει
εκείνα τα προϊόντα για τα οποία συντρέχει λόγος να καθο
ρισθεί ποσοστό επιστροφής, που εφαρμόζεται κατά την
εξαγωγή τους υπό μορφή εμπορευμάτων τα οποία κατονο
μάζονται, κατά την περίπτωση, στο παράρτημα B του κανο
νισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 ή στο παράρτημα B του κανο
νισμού (ΕΚ) αριθ. 3072/95·
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1 222/94, το ποσοστό της
επιστροφής ανά 100 χιλιόγραμμα καθενός από τα προϊόντα
βάσεως πρέπει να καθορισθεί για κάθε μήνα·
ότι, ύστερα από το διακανονισμό ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

σχετικά με τις εξαγωγες ζυμαρικών από την Κοινότητα στις
Ηνωμένες Πολιτείες, που εγκρίθηκε με την απόφαση 87/482/
ΕΟΚ του Συμβουλίου (6), είναι αναγκαίο να διαφοροποιη
θούν οι επιστροφές για τα εμπορεύματα που υπάγονται
στους κωδικούς ΣΟ 1902 1 1 00 Kat 1902 19 ανάλογα με τον
προορισμό τους·
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 στοιχείο β) του

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/94, όταν δεν προσκομίζεται η
απόδειξη για την οποία o λόγος στο άρθρο 4 παράγραφος 5
στοιχείο a) του ίδιου ως άνω κανονισμού, είναι σκόπιμο να
καθορίζεται μειωμένο ύψος επιστροφής κατά την εξαγωγή,
με συνεκτίμηση του ποσού της επιστροφής κατά την παρα
γωγή που εφαρμόζεται, δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1 722/93 της Επιτροπής (7), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1516/95 (8), για το
βασικό προϊόν το οποίο χρησιμοποιήθηκε, και που ισχύει
για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θεωρείται ότι παρή
χθησαν τα εμπορεύματα·
ότι η επιτροπή διαχείρισης σιτηρών δεν διατύπωσε γνώμη
στην προθεσμία που όρισε o πρόεδρος της,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Τα ποσοστά επιστροφών που εφαρμόζονται στα προϊόντα
βάσεως που εμφαίνονται στο παράρτημα A του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1222/94 και που προβλέπονται στο άρθρο 1 του
κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 ή στο άρθρο 1 παράγρα
φος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, τα οποία εξάγον
ται υπό μορφή προϊόντων που κατονομάζονται αντίστοιχα
στο παράρτημα B του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 ή
στο παράρτημα B του κανονισμού ( ΕΚ) αριθ. 3072/95,
καθορίζονται όπως υποδεικνύεται στο παράρτημα του
παρόντος κανονισμού.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 24 Οκτωβρίου
1997 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει αμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 1997.
Γιa την Επιτροπή
Martin ΒΑΝGΕΜΑΝΝ

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ
(2) ΕΕ
HEE
(4) ΕΕ
(5) ΕΕ

L
L
L
L
L

181
126
329
136
268

της
της
της
της
της

1 . 7. 1992, σ. 21 .
24. 5 . 1996, σ. 37 .
30. 12. 1995, σ. 18 .
31 , 5 . 1994, σ. 5 .
1 . 10. 1997, σ. 20.

(6) ΕΕ L 275 της 29. 9. 1987, σ. 36.
Ο ΕΕ L 159 της 1 . 7 . 1993, σ. 112 .
(8) ΕΕ L 147 της 30. 6. 1995 , σ. 49.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 23ης Οκτωβρίου 1997, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που
εφαρμόζονται σε ορισμένα προϊόντα των τομέων των σιτηρών και της όρυζας που εξάγονται υπό μορφή
εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα II της συνθήκης
Ποσοστά επιστροφών

ανά 100 kg των

Περιγραφή εμπορευμάτων (')

Κωδικός ΣΟ

προϊόντων βάσεως
1001 10 00

1001 90 99

Σιτάρι σκληρό:
- σε περίπτωση εξαγωγής προϊόντων των κωδικών ΣΟ 1902 1 1 και
1902 19, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
- για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

Σιτάρι μαλακό και σιμιγδάλι:
- σε περίπτωση εξαγωγής προϊόντων των κωδικών ΣΟ 1902 11 και
1902 19, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
- για τις υπόλοιπες περιπτώσεις:
σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 4 παράγραφος 5 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/94 (2)
για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

—

—

1002 00 00

Σίκαλη

2,700

1003 00 90

Κριθάρι

0,595

1004 00 00

Βρώμη

1,066

1005 90 00

Καλαμπόκι που χρησιμοποιήθηκε σε μορφή:
- αμύλων:
σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 4 παράγραφος 5 του
κανονισμού ( ΕΚ) αριθ. 1222/94 0
για τις υπόλοιπες περιπτώσεις
- γλυκόζη, και σιροπιού γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνης και σιροπιού
μαλτοδεξτρίνης των κωδικών ΣΟ 1702 30 51 , 1702 30 59, 1702 30 91 ,
1702 30 99,
1702 40 90,
2106 90 55 (3):

1702 90 50,

1702 90 75,

1,399
1,751

1702 90 79,

σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 4 παράγραφος 5 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1 222/94 (2)
για τις υπόλοιπες περιπτώσεις
- άλλες μορφές (και ως έχει)

0,961

1,313
1,751

Άμυλο γεωμήλων του κωδικού ΣΟ 1108 13 00 εξομοιώνονται μ' ένα
προϊόν το οποίο προέρχεται από τη μεταποίηση του αραβοσίτου:
- σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 4 παράγραφος 5 του
κανονισμού ( ΕΚ) αριθ. 1 222/94 (2)
- για τις υπόλοιπες περιπτώσεις
1006 20

ex 1 006 30

1006 40 00

Ρύζι αποφλοιωμένο:
- σε στρογγυλούς κόκκους
- σε μέτριους κόκκους
- σε μακρείς κόκκους
Ρύζι λευκασμένο:
- σε στρογγυλούς κόκκους
- σε μέτριους κόκκους
- σε μακρείς κόκκους

1,399
1,751

17,515
15,594
15,594

22,600
22,600
22,600

Ρύζι σε θραύσματα που χρησιμοποιήθηκε υπό μορφή:
- αμύλων του κωδικού ΣΟ 1108 19 10:
σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 4 παράγραφος 5 του
κανονισμού (ΕΚ ) αριθ. 1222/94 (2)
για τις υπόλοιπες περιπτώσεις
- άλλων (ως έχουν)

0,842
1,213

1,213
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1007 00 90

Σόργο

1101 00

Άλευρα σιταριού:
- σε περίπτωση εξαγωγής προϊόντων των κωδικών ΣΟ
1902 19, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
- για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

1102 10 00

Αλεύρι σίκαλης

1103 11 10

Πλιγούρια και σιμιγδάλια σιταριού σκληρού:
- σε περίπτωση εξαγωγής προϊόντων των κωδικών ΣΟ
1902 19, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
- για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

1103 11 90

Ποσοστά επιστροφών
ανά 100 kg των

Περιγραφή εμπορευμάτων C )

Κωδικός ΣΟ

Πλιγούρια και σιμιγδάλια σιταριού μαλακού:
- σε περίπτωση εξαγωγής προϊόντων των κωδικών ΣΟ
1902 19, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
- για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

24. 10. 97

προϊόντων βάσεως
0,595

1902 11 και
—

3,321
1902 11 και
—

1902 11 και
—

C ) Όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα που προέρχονται απο τη μεταποίηση του βασικού προϊόντος η/και εκείνα τα οποία
εξομοιούνται προς αυτά, εφαρμόζονται οι συντελεστές που παρατίθενται στο παράρτημα E του τροποποιημένου κανονισμού ( ΕΚ )
αριθ. 1222/94 της Επιτροπής ( ΕΕ L 136 της 31 . 5. 1994, σ. 5).
(2) Τα προϊόντα για τα οποία γίνεται λόγος αναφέρονται στο παράρτημα I του τροποποιημένου κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 της
Επιτροπής (ΕΕ L 159 της 1 . 7. 1993, σ. 112).
(3) Όσον αφορά τα σιρόπια που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1702 30 99, 1702 40 90 και 1702 60 90 τα οποία έχουν κατασκευαστεί
από μείγματα των σιροπιών γλυκόζης και φρουκτόζης δίνει δικαίωμα επιστροφής κατά την εξαγωγή.

I EL I
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2074/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 23ης Οκτωβρίου 1997

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 τελ£υταία από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 2375/96 (2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1 ,
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,
Εκτιμώντας:
ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των
αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύ
σεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια
για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή

τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊό
ντα 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:

ΆρSρο 1

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

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 24 Οκτωβρίου
1997.

O πάρων κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 1997.

Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ L 337 της 24. 12. 1994, σ. 66.
(2) ΕΕ L 325 της 14. 12. 1996, σ. 5.

(ή ΕΕ L 387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
(4) ΕΕ L 22 της 31 . 1 . 1995, σ. 1 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 23ης Οκτωβρίου 1997, για 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

Κωδικός τρίτης χώρας (')
204

512

50,3
50,3
158,4
158,4
92,6
54,8
34,9
67,8
54,6
60,9
73,4
53,8
206,8
265,3
149,8
58,8
52,5
48,7
52,3
89,2
84,9
53,1

528

45,1

999

60,6
95,2
87,5
68,2
83,6

999
0709 90 79

I

052
999

0805 30 30

052
388
512
524

528
999

0806 10 40

052
064

400
504

999

0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98

052
060
064

388

\

400
404

0808 20 57

Κατ' αποκοπή τιμή
κατά την εισαγωγή

052
064

400
999

(') Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 68/96 της Επιτροπής ( ΕΕ L 14 της 19. 1 .
1996, σ. 6). O κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2075/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 23ης Οκτωβρίου 1997
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·

οποία πρεπει 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
πευτική 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 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

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,

αγορά της Κοινότητας·
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

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
(') ΕΕ
(2) ΕΕ
(3) Ε Ε
(4) ΕΕ
(5) ΕΕ

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 .

Αρθρο 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.
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Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 24 Οκτωβρίου 1997.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 1997.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

24. 10. 97
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το» κανονισμού της Επιτροπής, της 23ης Οκτωβρίου 1997, για καθορισμό των επιστροφών που
εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα
(Ecu/τόνο)

Œcu/τόνο)

Κωδικός προϊόντος

Επιστροφή

1102 20 10 9200 (')
1102 20 10 9400 (■)
1102 20 90 9200 (')

24,51

1104 23 10 9100

21,01

1104 23 10 9300

21,01

1104 29 11 9000

1102 90 10 9100

1104 29 51 9000

1104 21 50 9100

8,93
6,07
19,19
19,19
31,52
24,51
21,01
21,01
27,00
9,22
0,00
6,07
8,93
21,32
17,06
0,00
28,02
22,76
8,93
8,93
11,90

1104 21 50 9300

9,52

1702 90 75 9000

1104 22 20 9100

17,06
18,12

1702 90 79 9000

19,96

2106 90 55 9000

21,01

1102 90 10 9900
1102 90 30 9100
1103 12 00 9100

1103
1103
1103
1103

13 10 9100 (')
13 10 9300 (')
13 10 9500 (')
13 90 9100 (')

1103 19 10 9000

1103 19 30 9100
1103 21 00 9000
1103 29 20 9000

1104 11 90 9100
1104 12 90 9100
1104 12 90 9300

1104 19 10 9000
1104 19 50 9110
1104 19 50 9130

1104 21 10 9100
1104 21 30 9100

1104 22 30 9100

Κωδικός προϊόντος

1104 29 55 9000
1104 30 10 9000
1104 30 90 9000
1107 10 11 9000
1107 10 91 9000
1108 11 00 9200

1108 11 00 9300
1108 12 00 9200
1108 12 00 9300

1108 13 00 9200
1108 13 00 9300
1108 19 10 9200
1108 19 10 9300
1109 00 00 9100

1702 30 51 9000 (2)
1702 30 59 9000 (2)
1702 30 91 9000
1702 30 99 9000
1702 40 90 9000
1702 90 50 9100
1702 90 50 9900

Επιστροφή
26,27
20,14
0,00
0,00
0,00
0,00
4,38
0,00
10,59
0,00
0,00
28,02
28,02
28,02
28,02
18,44
18,44
0,00
27,44
21,01

27,44
21,01
21,01
27,44
21,01
28,75

(') Δεν χορηγείται καμία επιστροφή στα προϊόντα που έχουν υποστεί Θερμική επεξεργασία η οποία συνεπάγεται προζελατινοποίηση του αμυλου.
(2) Οι επιστροφές χορηγούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αρι9. 2730/75 (ΕΕ L 281 της 1 . 11 . 1975, σ. 20), όπως τροποποιήθηκε.

NB: Οι κωδικοί των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής
(ΕΕ L 366 της 24. 12. 1987, σ. 1 ), όπως τροποποιήθηκε.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2076/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 23ης Οκτωβρίου 1997
γιο καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των σύνθετων
ζωοτροφών με βάση τα σιτηρά
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

«άλλα σιτηρά» που 8α 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·

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 ,

ότι, για τον καθορισμό του ποσού της επιστροφής, λαμβά
νονται, επίσης, υπόψη οι δυνατότητες και οι όροι πωλήσεως
των εν λόγω προϊόντων στη διεθνή αγορά, η ανάγκη αποφυ
γής διαταραχών στην αγορά της Κοινότητας και η οικονο
μική πλευρά των σχεδιαζομένων εξαγωγών·

Εκτιμώντας:

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 χρησιμοποιού
νται 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·

Έχοντας υπόψη:

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 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

ότι η επιστροφή καθορίζεται μία φορά το μήνα· ότι είναι
δυνατόν να τροποποιείται ενδιάμεσα·
ότι η επιτροπή διαχείρισης σιτηρών δεν διατύπωσε γνώμη
στην προθεσμία που όρισε o πρόεδρος της,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

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

ΆρSρο 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

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 24 Οκτωβρίου
1997 .

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

Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 1997.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ L 181 της 1 . 7 . 1992, σ. 21 .
(2) ΕΕ L 126 της 24. 5 . 1996, σ. 37 .
C) ΕΕ L 147 της 30. 6. 1995, σ. 51 .
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τον κανονισμού της Επιτροπής, της 23ης Οκτωβρίου 1997, για 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 9000,
2309 10 33 9000,
2309 90 31 9000,
2309 90 43 9000,

2309 10 13 9000,
2309 10 51 9000,
2309 90 33 9000,
2309 90 5 1 9000,

2309 10 31 9000,
2309 10 53 9000,
2309 90 41 9000,
2309 90 53 9000.
(σε Ecu ανά τόνο)

Προϊόντα σιτηρών (2)

Ποσό της επιστροφής (2)

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

17,51

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

2,98

(') O κωδικός του προϊόντος καθορίζεται στον τομέα 5 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ 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 1 101 , 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 10 90 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.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2077/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 23ης Οκτωβρίου 1997
για καθορισμό της μέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή κριθής στο πλαίσιο του
διαγωνισμού που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1337/97
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 δημιουργίας κοινής οργανώσεως
αγοράς στον τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 923/96 (2),
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1501 /95 της Επιτροπής, της 29ης
Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισμένων λεπτομερών κανό
νων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του

Συμβουλίου, όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά
την εξαγωγή, καθώς και τα μέτρα τα οποία πρέπει να
λαμβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον
τομέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2052/97 ("), και ιδίως το άρθρο 7 ,

στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501 /95· ότι στην
περίπτωση αυτή, o διαγωνισμός κατακυρώνεται σ' εκείνον ή
σ' εκείνους εκ των προσφερόντων των οποίων η προσφορά
είναι μικρότερη ή ίση από τη μέγιστη επιστροφή καθώς και
σε εκείνον ή σε εκείνους των υποβαλλόντων των οποίων η
προσφορά αφορά φόρο κατά την εξαγωγή·
ότι η εφαρμογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα
κατάσταση της αγοράς του εν λόγω σιτηρού οδηγεί στον
καθορισμό της μέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο
ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 1·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης
σιτηρών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιμώντας:

ΆρSρο 1

ότι, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1337/97 της Επιτροπής (5),
προκηρύχθηκε διαγωνισμός για τον καθορισμό της επιστρο
φής ή/και του φόρου κατά την εξαγωγή κριθής προς όλες
τις τρίτες χώρες·
ότι το άρθρο 7 του κανονισμού ( ΕΚ) αριθ. 1501 /95, προβλέ
πει ότι, με βάση τις ανακοινωθείσες προσφορές, η Επιτροπή
δύναται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 23 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφα
σίσει να καθορίσει μια μέγιστη επιστροφή κατά την
εξαγωγή, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται

Για τις προσφορές που ανακοινώνονται στο πλαίσιο του
διαγωνισμού που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1337/97 από 17 έως 23 Οκτωβρίου 1997, η μέγιστη
επιστροφή κατά την εξαγωγή κριθής καθορίζεται σε 10,47
Ecu ανά τόνο.

ΆρSρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 24 Οκτωβρίου
1997 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μερη του και ισχύει αμεσα σε καθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 1997.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') EE
(2) EE
(') ΕΕ
(4) EE
(5) ΕΕ

L
L
L
L
L

181
126
147
287
184

της
της
της
της
της

1 . 7 . 1992, σ. 21 .
24. 5 . 1996, σ. 37 .
30. 6. 1995, σ. 7 .
21 . 10. 1997, σ. 14.
12 . 7. 1997, σ. 1 .
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2078/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 23ης Οκτωβρίου 1997

για καθορισμό της μέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή μαλακού σίτου στο πλαίσιο του
διαγωνισμού που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1339/97
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 δημιουργίας κοινής οργανώσεως
αγοράς στον τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 923/96 (2),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1501 /95 της Επιτροπής, της 29ης
Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισμένων λεπτομερών κανό
νων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του
Συμβουλίου, όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά
την εξαγωγή, καθώς και τα μέτρα τα οποία πρέπει να
λαμβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον
τομέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2052/97 (4), και ιδίως το άρθρο 7,

εξαγωγή, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται
στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501 /95· ότι στην
περίπτωση αυτή, o διαγωνισμός κατακυρώνεται σ' εκείνον ή
σ' εκείνους εκ των προσφερόντων των οποίων η προσφορά
είναι μικρότερη ή ίση από τη μέγιστη επιστροφή καθώς και
σ' εκείνον ή σ' εκείνους των υποβαλλόντων των οποίων η
προσφορά αφορά φόρο κατά την εξαγωγή·

ότι η εφαρμογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα
κατάσταση της αγοράς του εν λόγω σιτηρού οδηγεί στον
καθορισμό της μέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο
ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 1·

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

Εκτιμώντας:

ότι, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1339/97 της Επιτροπής (5),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1884/97 (6), προκηρύχθηκε διαγωνισμός για τον καθορισμό
της επιστροφής ή/και του φόρου κατά την εξαγωγή μαλα
κού σίτου προς όλες τις τρίτες χώρες εκτός της Θέουτα,
Μελίλια και ορισμένων χωρών AKE·
ότι το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501 /95, προβλέ
πει ότι, με βάση τις ανακοινωθείσες προσφορές, η Επιτροπή
δύναται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 23 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφα
σίσει να καθορίσει μια μέγιστη επιστροφή κατά την

ΆρSρο 1

Για τις προσφορές που ανακοινώνονται στο πλαίσιο του

διαγωνισμού που προβλέπεται στον τροποποιημένο κανονι
σμό (ΕΚ) αριθ. 1339/97 από 17 έως 23 Οκτωβρίου 1997, η
μέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή μαλακού σίτου καθο
ρίζεται σε 3,73 Ecu ανά τόνο.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 24 Οκτωβρίου
1997 .

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

Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 1997.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

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

L
L
L
L
L
L

181
126
147
287
184
265

της
της
της
της
της
της

1 . 7 . 1992, σ. 21 .
24. 5 . 1996, α 37 .
30. 6. 1995, σ. 7 .
21 . 10. 1997, σ. 14.
12. 7 . 1997, σ. 7 .
27 . 9. 1997, σ. 73 .
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2079/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 23ης Οκτωβρίου 1997

για καθορισμό της μέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή βρώμης στο πλαίσιο του
διαγωνισμού που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1773/97
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 δημιουργίας κοινής οργανώσεως
αγοράς στον τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 923/96 (2),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1501 /95 της Επιτροπής, της 29ης
Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισμένων λεπτομερών κανό
νων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του

Συμβουλίου, όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά
την εξαγωγή, καθώς και τα μέτρα τα οποία πρέπει να
λαμβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον
τομέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2052/97 (4),

άρθρο 23 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφα
σίσει να καθορίσει μια μέγιστη επιστροφή κατά την
εξαγωγή, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται
στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501 /95· ότι στην
περίπτωση αυτή, o διαγωνισμός κατακυρώνεται σ' εκείνον ή
σ' εκείνους εκ των προσφερόντων των οποίων η προσφορά
είναι μικρότερη ή ίση από τη μέγιστη επιστροφή·
ότι η εφαρμογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα
κατάσταση της αγοράς του εν λόγω σιτηρού οδηγεί στον
καθορισμό της μέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο
ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 1·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης
σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1773/97 της Επιτροπής της 12ης
Σεπτεμβρίου 1997, περί ειδικού μέτρου παρέμβασης για τα
σιτηρά στη Φινλανδία και τη Σουηδία (5), και ιδίως το

ΑρSρο 1

άρθρο 8,
Εκτιμώντας:

ότι, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1773/97, προκηρύχθηκε
διαγωνισμός για τον καθορισμό της επιστροφής κατά την
εξαγωγή βρώμης που παράγεται στη Φινλανδία και Σουηδία

Για τις προσφορές που ανακοινώνονται στο πλαίσιο του
διαγωνισμού που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1773/97 από τις 17 έως τις 23 Οκτωβρίου 1997, η μέγιστη
επιστροφή κατά την εξαγωγή βρώμης καθορίζεται σε 21,50
Ecu ανά τόνο.

και προορίζεται για εξαγωγή από τη Φινλανδία και τη
Σουηδία προς όλες τις τρίτες χώρες·

ότι το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1773/97, προβλέ
πει ότι, με βάση τις ανακοινωθείσες προσφορές, η Επιτροπή
δύναται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο

ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 24 Οκτωβρίου
1997 .

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

Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 1997.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') EE
(2) ΕΕ
(3) ΕΕ
(4) EE
(5) ΕΕ

L
L
L
L
L

181
126
147
287
250

της
της
της
της
της

1 . 7. 1992, σ. 21 .
24. 5. 1996, σ. 37.
30. 6. 1995, σ. 7 .
21 . 10. 1997, σ. 14.
13 . 9. 1997, σ. 1 .
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2080/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 23ης Οκτωβρίου 1997

για καθορισμό της μέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή μαλακού σίτου στο πλαίσιο του
διαγωνισμού που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1883/97
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 δημιουργίας κοινής οργανώσεως
αγοράς στον τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 923/96 (2),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1501 /95 της Επιτροπής, της 29ης
Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισμένων λεπτομερών κανό
νων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του
Συμβουλίου, όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά
την εξαγωγή, καθώς και τα μέτρα τα οποία πρέπει να
λαμβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον
τομέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 2052/97 (4), και ιδίως το άρθρο 7,

στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501 /95· ότι στην
περίπτωση αυτή, o διαγωνισμός κατακυρώνεται σ' εκείνον ή
σ' εκείνους εκ των προσφερόντων των οποίων η προσφορά
είναι μικρότερη ή ίση από τη μέγιστη επιστροφή καθώς και
σ' εκείνον ή σ' εκείνους των υποβαλλόντων των οποίων η
προσφορά αφορά φόρο κατά την εξαγωγή·
ότι η εφαρμογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα
κατάσταση της αγοράς του εν λόγω σιτηρού οδηγεί στον
καθορισμό της μέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο
ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 1·

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

Εκτιμώντας:

Άρθρο 1

ότι, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1883/97 της Επιτροπής (5),
προκηρύχθηκε διαγωνισμός για τον καθορισμό της επιστρο
φής ή/και του φόρου κατά την εξαγωγή μαλακού σίτου
προς Θέουτα, Μελίλια και ορισμένες χώρες AKE·
ότι το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501 /95, προβλέ
πει ότι, με βάση τις ανακοινωθείσες προσφορές, η Επιτροπή
δύναται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφα
σίσει να καθορίσει μια μέγιστη επιστροφή κατά την
εξαγωγή, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται

Για τις προσφορές που ανακοινώνονται στο πλαίσιο του

διαγωνισμού που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1883/97 από 17 έως 23 Οκτωβρίου 1997, η μέγιστη
επιστροφή κατά την εξαγωγή μαλακού σίτου καθορίζεται
σε 10,80 Ecu ανά τόνο.

Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 24 Οκτωβρίου
1997 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 1997.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ
(2) EE
(3) ΕΕ
(4) EE
(5) ΕΕ

L
L
L
L
L

181
126
147
287
265

της
της
της
της
της

1 . 7 . 1992, σ. 21 .
24. 5 . 1996, σ. 37 .
30. 6. 1995, σ. 7 .
21 . 10. 1997, σ. 14.
27 . 9. 1997, σ. 69.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2081 /97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 23ης Οκτωβρίου 1997

για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των σιτηρών, των
αλεύρων, των πλιγουριών και των σιμιγδαλιών σίτου ή σικάλεως
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

οτι η κατασταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτή
σεις ορισμένων αγορών δύνανται να καταστήσουν ανα
γκαία τη διαφοροποίηση της επιστροφής για ορισμένα προϊ
όντα ανάλογα με τον προορισμό τους·

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,
Εκτιμώντας:

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92, η διαφορά μεταξύ των τιμών των προϊόντων
που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού αυτού και
των τιμών των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα δύναται
να καλυφθεί από μια επιστροφή κατά την εξαγωγή·
ότι οι επιστροφές πρέπει να καθορίζονται λαμβανομένων
υπόψη των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 1 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501 /95 της Επιτροπής, της 29ης
Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισμένων λεπτομερών κανό
νων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του
Συμβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την
εξαγωγή καθώς και τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνο
νται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τομέα των
σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΚ) αριθ. 2052/97 (4)·

ότι η επιστροφή καθορίζεται μία φορά το μήνα· ότι δύναται
να τροποποιείται ενδιαμέσως·
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών αυτών στην παρούσα
κατάσταση της αγοράς στον τομέα των σιτηρών, και ιδίως
στις τιμές των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα και στη
διεθνή αγορά, οδηγεί στον καθορισμό της επιστροφής στα
ποσά που ορίζονται στο παράρτημα·

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΑρSρο 1

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των αναφερόμενων στο
άρθρο 1 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92 προϊόντων, εκτός της βύνης, ως έχουν,
καθορίζονται στα ποσά που ορίζονται στο παράρτημα.

ότι, για τα άλευρα, τα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου και
σικάλεως, η επιστροφή που εφαρμόζεται στα προϊόντα αυτά
πρέπει να υπολογίζεται αφού ληφθεί υπόψη η αναγκαία
ποσότητα σιτηρών για την παρασκευή των εξεταζόμενων
προϊόντων ότι οι ποσότητες αυτές έχουν καθορισθεί στον

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 24 Οκτωβρίου

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1 501 /95

1997 .

ΑρSρο 2

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

Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 1997.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ
(2) EE
(3) ΕΕ
C) ΕΕ

L
L
L
L

181
126
147
287

της
της
της
της

1 . 7. 1992, σ. 21 .
24. 5 . 1996, σ. 37.
30. 6. 1995, σ. 7 .
21 . 10. 1997, σ. 14.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 23ης Οκτωβρίου 1997, για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά
την εξαγωγή των σιτηρών, των αλεύρων και των πλιγουριών και σιμιγδαλιών σίτου ή σικάλεως
(Ecu/τόνο)
Κωδικός προϊόντος

Προορισμός (')

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

_

—

—

03
02

1002 00 00 9000
1003 00 10 9000
1003 00 90 9000

I
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 1090 9000

1005 9000 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000

Επιστροφή

0
—

(Ecu/τόνο)
Κωδικός προϊόντος

1101 00 15 9100

01

5,00

1101 00 15 9130

01

4,75

1101 00 15 9150

01

1101 00 15 9170

01

4,25
4,00
3,75

17,00

1101 00 15 9180

02

0

1101 00 15 9190

03

1101 0090 9000
1,00

1102 1000 9500
1102 10 00 9700

02

0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Επιστροφή

1101 00 11 9000

03

—

Προορισμός (')

1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900

1103 11 90 9200
1 103 1 1 90 9800

01
—

—

01
—

—

—

—

—

01
—

—

—

36,50
—

—

-0
-(2)
—

0 (2)
—

C ) Προορισμοί:
01 όλες οι τρίτες χώρες,

02 άλλες τρίτες χώρες,
03 Ελβετία, Λιχτενστάιν.

(2) Όταν αυτό το προϊόν περιέχει σιμιγδάλι συσσωματωμένο, ουδεμία επιστροφή χορηγείται κατά την εξαγωγή.

ΝΒ: Οι ζώνες είναι αυτές που ορίζονται στον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2145/92 της Επιτροπής (ΕΕ L 214 της 30. 7. 1992, σ. 20).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2082/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 23ης Οκτωβρίου 1997

γιο καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή της βύνης
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,
Εκτιμώντας:

ότι, κατά 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
δύναται να καλύπτεται από μια επιστροφή κατά την
εξαγωγή·

ότι οι επιστροφές πρέπει να καθορίζονται λαμβανομένων
υπόψη των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 1 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501 /95 της Επιτροπής της 29ης
Ιουνίου 1995 περί θεσπίσεως ορισμένων λεπτομερών κανό
νων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του

Συμβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την
εξαγωγή καθώς και τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνο
νται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τομέα των
σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΚ) αριθ. 2052/97 (4)·

ότι η επιστροφή που εφαρμόζεται για τη βύνη πρέπει να
υπολογίζεται λαμβανομένης υπόψη της ποσότητας των σιτη
ρών που είναι αναγκαία για την παρασκευή των σχετικών
προϊόντων ότι οι ποσότητες αυτές καθορίστηκαν στον

καία τη διαφοροποίηση της επιστροφής για ορισμένα προϊ
όντα ανάλογα με τον προορισμό·
ότι 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. 1 50/95 (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
τροπών αυτών έχουν καθορισθεί στον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1068/93 της Επιτροπής (7), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1482/96 (8)·

ότι η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται μία φορά το μήνα·
ότι δύναται να τροποποιείται ενδιαμέσως·
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών αυτών στη σημερινή
κατάσταση της αγοράς στον τομέα των σιτηρών, και ιδίως
τιμές των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα και στη διεθνή
αγορά, οδηγεί στον καθορισμό της επιστροφής στα ποσά
που αναγράφονται στο παράρτημα·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης
σιτηρών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή της βύνης που αναφέρο
νται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 καθορίζονται στα ποσά που ορίζονται
στο παράρτημα.

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1501 /95·

ότι η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτή
σεις ορισμένων αγορών δύνανται να καταστήσουν αναγ

ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 24 Οκτωβρίου
1997 .

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

Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 1997.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') EE
(2) ΕΕ
(3) EE
(4) EE

L
L
L
L

181
126
147
287

της
της
της
της

1 . 7 . 1992, σ. 21 .
24. 5 . 1996, σ. 37.
30. 6. 1995, σ. 7 .
21 . 10. 1997, σ. 14.

(5) ΕΕ
(6) EE
(7) ΕΕ
(8) ΕΕ

L
L
L
L

387 της 31 . 12 . 1992, σ. 1 .
22 της 31 . 1 . 1995 , σ. 1 .
108 της 1 . 5 . 1993, σ. 106.
188 της 27 . 7 . 1996, σ. 22.
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του κανονισμού της Επιτροπής, της 23ης Οκτωβρίου 1997, για καθορισμό των επιστροφών που
εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή της βύνης
(Ecu /τόνο)

Κωδικός προϊόντος

Επιστροφή

1107 10 19 9000

5,00

1107 10 99 9000

14,00

1107 20 009000

16,00

L 291 /21

L 291 /22

[_ËL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

24. 10. 97

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2083/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 23ης Οκτωβρίου 1997
που καθορίζει το κατά πόσον μπορούν να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις πιστοποιητικών
εισαγωγής που υπεβλήθησαν τον Οκτώβριο 1997 για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα στο
πλαίσιο ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων που θεσπίσθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1600/95
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

ότι πρέπει, συνεπώς, να καθοριστούν συντελεστές κατανο
μής για τις ποσότητες που ζητούνται για την περίοδο από
1ης Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 1997,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1600/95 της Επιτροπής, της 30ής
Ιουνίου 1995, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώ
τος εισαγωγής και για το άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώ
σεων στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών
προϊόντων ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1873/97 (2), και ιδίως το άρθρο 14
παράγραφος 4,
Εκτιμώντας:

ΆρSρο 1

Οι ποσότητες πιστοποιητικών εισαγωγής που ζητούνται για
τα προϊόντα που υπάγονται στους αύξοντες αριθμούς στο
παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1600/95 που περι
λαμβάνονται στο παράρτημα, που υποβάλλονται για την
περίοδο από 1ης Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 1997 δυνά
μει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1600/95 , εξαρτώνται από
τους αναφερόμενους συντελεστές κατανομής.
ΆρSρο 2

ότι οι αιτήσεις που υποβάλλονται για τα προϊόντα που

αναφέρονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1600/95 αφορούν ποσότητες ανώτερες από τις διαθέσιμες·

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 24 Οκτωβρίου
1997 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μερη του και ισχύει αμεσα σε καθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 1997.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ L 151 της 1 . 7. 1995, σ. 12.
(2) ΕΕ L 265 της 27. 9. 1997, σ. 23.
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Αύξων αρι9μός
στο παράρτημα II
του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1600/95
37
38
40
41
42

43
45

48

Συντελεστής κατανομής

0,0061
0,0028
0,1107
0,0089
0,0465
0,0097
0,0040
0,0029
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2084/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 23ης Οκτωβρίου 1997

για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των προσθέτων εισαγωγικών
δασμών ορισμένων προϊόντων του τομέα της ζάχαρης
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΚ)

Έχοντας υπόψη:

αριθ. 2045/97 (6)·

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκές Κοινότητας,

ότι, 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
τροποποιούν τα ισχύοντα ποσά σύμφωνα με το παράρτημα
του παρόντος κανονισμού,

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. 1599/96 (2),
τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1423/95 της Επιτροπής, της 23ης
Ιουνίου 1995, περί καθορισμού των λεπτομερειών εφαρ
μογής για την εισαγωγή προϊόντων του τομέα της ζάχαρης
άλλων από τις μελάσσες (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1 143/97 (4), και ιδίως το
άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 3
παράγραφος 1 ,
Εκτιμώντας:

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

λρSρο 1

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

ότι οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι εισαγωγι
κοί δασμοί που εφαρμόζονται στη λευκή ζάχαρη, στην ακα

ΆρSρο 2

τέργαστη ζάχαρη και ορισμένα σιρόπια έχουν καθορισθεί
από τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1222/97 της Επιτροπής (5),

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 24 Οκτωβρίου
1997.

O πάρων κανονισμος είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 1997.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(')
Ο
Ο
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

177
206
141
165

της
της
της
της

1 . 7. 1981 , σ. 4.
16. 8 . 1996, σ. 43 .
24. 6. 1995, σ. 16.
24. 6. 1997, σ. 11 .

Η ΕΕ L 173 της 1 . 7. 1997, σ. 3.

(6) ΕΕ L 286 της 18 . 10 . 1997, σ. 9.
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στον κανονισμό της Επιτροπής, της 23ης Οκτωβρίου 1997, για 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 0
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 O

24,65
24,65
24,65
24,65
26,66
26,66
26,66
0,27

3,98
9,21
3,78

8,78
11,90
7,38

7,38
0,38

(') Καθορισμός για τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 431 /68 του
Συμβουλίου ( ΕΕ 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 L 94 της 21 . 4. 1972, σ. 1 ).
(3) Καθορισμός ανά 1 % της περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.
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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 2085/97/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 6ης Οκτωβρίου 1997
για θέσπιση προγράμματος υποστήριξης, περιλαμβανομένης και της μετάφρασης, στον τομέα
των βιβλίων και της ανάγνωσης (ARIANE)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
και ιδίως το άρθρο 128,
την πρόταση της Επιτροπής ('),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

Αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 189 B της
συνθήκης (3), έχοντας υπόψη το κοινό σχέδιο που ενέκρινε η
επιτροπή συνδιαλλαγής στις 28 Μαΐου 1997,
Εκτιμώντας:

( 1 ) ότι στην εποχή της κοινωνίας των πληροφοριών, το
βιβλίο και η ανάγνωση παραμένουν ένα κατ' εξοχήν
μέσο για τη διάδοση της γνώσης και ότι πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη η συμπληρωματικότητα μεταξύ του
βιβλίου και της οπτικοακουστικής τεχνολογίας, καθώς
και των πολυμέσων·

(2) ότι κάθε κοινοτικό πρόγραμμα στον τομέα του βιβλίου
πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τη διττή φύση του
βιβλίου, το οποίο είναι ταυτόχρονα πολιτισμικό και
οικονομικό αγαθό

(3) ότι τα κοινοτικά προγράμματα, ιδίως του τομέα της
εκπαίδευσης και του πολιτιστικού τομέα, μπορούν να
προαγάγουν την ανάγνωση ως προνομιακή μορφή
ψυχαγωγίας

(4) ότι στην αλυσίδα παραγωγής βιβλίου πρέπει να γίνεται
διάκριση μεταξύ δημιουργίας, έκδοσης, μετάφρασης
και διανομής και ότι το πρόγραμμα ARIANE μπορεί να
θεωρηθεί ως σημαντική πολιτιστική δράση υπέρ του
βιβλίου

(5) ότι η συνθήκη αναθέτει στην Κοινότητα την
αποστολή :

— να συμβάλλει στην ανάπτυξη των πολιτισμών των
κρατών μελών σεβόμενη την εθνική και περιφερει
ακή πολυμορφία τους,

— να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών
και, αν αυτό είναι αναγκαίο, να υποστηρίζει και να
συμπληρώνει τη δράση τους, ιδίως όσον αφορά την
καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία,
(') ΕΕ C 324 της 22. 1 1 . 1994, σ. 1 1 και ΕΕ C 279 της 25. 10. 1995, σ. 7.
(2) ΕΕ C 100 της 2. 4. 1996, σ. 35 .
(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Απριλίου 1995 (ΕΕ
C 109 της 1 . 5 . 1995, σ. 289), κοινή Sέση του Συμβουλίου της 27ης
Ιουνίου 1996 (ΕΕ C 264 της 11 . 9. 1996, σ. 34) και απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 1996 (ΕΕ C 347
της 18. 11 . 1996, σ. 25). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
της 17ης Ιουλίου 1997 . Απόφαση του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου
1997 .

— να ευνοεί τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες και
τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς στον πολιτι
στικό τομέα και ειδικότερα με το Συμβούλιο της
Ευρώπης

(6) ότι η προώθηση της μετάφρασης και η υποστήριξη
σαφώς προσανατολισμένων πρωτοβουλιών που υλοποι
ούνται στα πλαίσια εταιρικής σχέσης, ιδίως μεταξύ
ειδικών φορέων του τομέα των βιβλίων και της
ανάγνωσης στην Ευρώπη, συμβάλλουν:
— στη γνώση και διάδοση του πολιτισμού και της
ιστορίας των ευρωπαϊκών λαών,
— στη διατήρηση της πολυμορφίας της λογοτεχνικής
δημιουργίας και της γραπτής κληρονομιάς στις
διάφορες εθνικές και περιφερειακές γλωσσικές της
εκφράσεις,
— στις διαπολιτισμικές ανταλλαγές και τις ανταλλα
γές τεχνογνωσίας
και ευνοεί την πρόσβαση των πολιτών, ακόμη και των
ενδεεστέρων, στα πολιτιστικά αγαθά
(7) ότι πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για την ενθάρ
ρυνση της υψηλής ποιότητας μετάφρασης και της
προώθησης λογοτεχνικών έργων μέσα στην Κοινό
τητα, ιδίως με την τελειοποίηση των μεταφραστών
λογοτεχνικών έργων καθώς και άλλων επαγγελματιών
του τομέα του βιβλίου και ιδιαίτερα των υπευθύνων
για τη βελτίωση της πρόσβασης των ευρωπαίων πολι
τών στα εν λόγω έργα
(8) ότι τα ευρωπαϊκά βραβεία λογοτεχνίας και μετάφρα
σης μπορούν να συμβάλουν στη διάδοση λογοτεχνικών
έργων ποιότητας
(9) ότι τα θεσμικά όργανα της Κοινότητας αποδίδουν
ιδιαίτερη σημασία στη γνώση και διάδοση της λογοτε
χνικής δημιουργίας, ιδίως μέσω της μετάφρασης, όπως
αποδεικνύουν:

— το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
10ης Ιουλίου 1987 σχετικά με ανακοίνωση της
Επιτροπής στο Συμβούλιο για δράση στον τομέα
του βιβλίου (4),
— το ψήφισμα του Συμβουλίου και των υπουργών των
επιφορτισμένων με τις πολιτιστικές υποθέσεις,
συνελθόντων στα πλαίσια του Συμβουλίου της 9ης
Νοεμβρίου 1987, για την προώθηση της μετάφρα
σης σημαντικών έργων του ευρωπαϊκού πολιτι
σμού (5),
(4) ΕΕ C 246 της 14. 9. 1987, σ. 136.
(5) ΕΕ C 309 της 19. 11 . 1987, σ. 3 .
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— το ψήφισμα του Συμβουλίου και των αρμόδιων για
πολιτιστικά θέματα υπουργών συνερχομένων στα
πλαίσια του Συμβουλίου της 18ης Μαΐου 1989
σχετικά με την προώθηση του βιβλίου και της
ανάγνωσης ('),
— την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Αυγούστου
1989 σχετικά με το βιβλίο και την ανάγνωση: πολι
τιστικές προκλήσεις στην Ευρώπη,

— τα συμπεράσματα των υπουργών Πολιτισμού
συνελθόντων στα πλαίσια του Συμβουλίου της 12ης
Νοεμβρίου 1992 σχετικά με τις κατευθυντήριες
γραμμές κοινοτικής δράσης στον πολιτιστικό
τομέα (2),
— το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
21ης Ιανουαρίου 1993 σχετικά με την προώθηση
του βιβλίου και της ανάγνωσης στην Ευρώπη (3),

— το ψήφισμα του Συμβουλίου και των υπουργών
Πολιτισμού που συνήλθαν στα πλαίσια του
Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1993 σχετικά με την
προώθηση της μετάφρασης σύγχρονων ευρωπαϊκών
θεατρικών έργων (4)·
( 10) τα αποτελέσματα της ευρωπαϊκής εκστρατείας ευαι
σθητοποίησης υπέρ του βιβλίου και της ανάγνωσης
( 1993-1994), που διοργάνωσαν η Κοινότητα και το
Συμβούλιο της Ευρώπης·

( 11 ) ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Ιουλίου
1994 για «τη δράση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υπέρ
του πολιτιστικού τομέα», η οποία θεώρησε το βιβλίο
και την ανάγνωση ως τομέα προτεραιότητας, καθορί
ζει τα πλαίσια των δράσεων ενθάρρυνσης που
μπορούν να στηρίξουν και να συμπληρώσουν τις
προσπάθειες των κρατών μελών, τηρουμένης της αρχής
της επικουρικότητας·
( 12) ότι είναι σκόπιμο να αναπτυχθούν κοινοτικές πολιτι
σμικές δράσεις σε συνεργασία με τρίτες χώρες εντός
και εκτός της Ευρώπης, όπως και η ευρωπαϊκή πολιτι
σμική συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης και
άλλους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, π.χ. την
Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Επιμορφωτική Οργά
νωση των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO)·

( 13) ότι η παρούσα απόφαση προβλέπει για όλη τη διάρ
κεια του προγράμματος, συνολική χρηματοδότηση
που αποτελεί προνομιακή αναφορά, κατά την έννοια
του σημείου 1 της δήλωσης του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 6ης
Μαρτίου 1995, για την αρμόδια επί του προϋπολογι
σμού αρχή στα πλαίσια της ετήσιας διαδικασίας του
προϋπολογισμού·
( 14) ότι στις 20 Δεκεμβρίου 1994, συμφωνήθηκε «modus
vivendi» μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του
Συμβουλίου και της Επιτροπής, σχετικά με τα μέτρα
εκτέλεσης των πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με
τη διαδικασία του άρθρου 189 B της συνθήκης (5),
(') EE
(2) ΕΕ
Ρ) Ε Ε
(4) Ε Ε
(5) ΕΕ

C
C
C
C
C

183 της 20. 7 . 1989, σ. 1 .
336 της 19. 12. 1992, σ. 1 .
42 της 15 . 2. 1993 , σ. 182 .
160 της 12 . 6. 1993, σ. 1 .
102 της 4. 4. 1996, σ. 1 .
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Αρθρο 1

H παρούσα απόφαση Θεσπίζει, για την περίοδο από την 1η
Ιανουαρίου 1997 έως τις 31 Δεκεμβρίου 1998 το κοινοτικό

πρόγραμμα δράσης ARIANE που παρατίθεται στο παράρ
τημα, στο εξής «το παρόν πρόγραμμα», ώστε να ενθαρρυν
θούν η γνώση και η διάδοση της λογοτεχνικής δημιουργίας
και της ιστορίας των ευρωπαϊκών λαών, καθώς και η
σχετική πρόσβαση του ευρωπαίου πολίτη, ιδίως μέσω της
υποστήριξης της μετάφρασης λογοτεχνικών και θεατρικών
έργων και έργων βασικής βιβλιογραφίας, μέσω της υποστή
ριξης σχεδίων συνεργασίας στον τομέα των βιβλίων και της
ανάγνωσης τα οποία εκτελούνται στα πλαίσια εταιρικής
σχέσης καθώς και μέσω της τελειοποίησης των επαγγελμα
τιών του χώρου αυτού.
Αρθρο 2

Το παρόν πρόγραμμα ενθαρρύνει την ευρωπαϊκή συνερ
γασία στον πολιτιστικό τομέα. Στηρίζει και συμπληρώνει τη
δρήση τους σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας,
συμβάλλοντας στην πολιτιστική τους ανάπτυξη, με σεβασμό
της εθνικής και περιφερειακής πολυμορφίας.

Προς το σκοπό αυτό, οι στόχοι του παρόντος προγράμματος
είναι οι ακόλουθοι:

α) να ενθαρρύνει, μέσω της μετάφρασης:

— την ευρύτερη διάδοση λογοτεχνικών έργων ποιότητας
του 20ού αιώνα, αντιπροσωπευτικών του πολιτισμού
του κράτους μέλους απ' όπου προέρχονται, τα οποία
απεικονίζουν κυρίως τις τάσεις της σύγχρονης ευρω
παϊκής λογοτεχνίας του δεύτερου ημίσεος του αιώνος·
εν προκειμένω, θα δοθεί προτεραιότητα στις μετα
φράσεις έργων που είναι γραμμένα στις λιγότερο
διαδεδομένες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
στις μεταφράσεις έργων προς αυτές τις γλώσσες,
— τη διάδοση σύγχρονων θεατρικών έργων, ώστε να
παρουσιάζεται στο ευρωπαϊκό κοινό ένα ρεπερτόριο
ποικίλο και αντιπροσωπευτικό των πολιτισμών των
κρατών μελών,

— τη διάδοση έργων βασικής βιβλιογραφίας, ώστε να
καταστεί δυνατή η βελτίωση της γνώσης του πολιτι
σμού και της ιστορίας των ευρωπαϊκών λαών, ιδίως
στους τομείς που αναφέρουν οι παράγραφοι 2 και 4
του άρθρου 128 της συνθήκης·
β) να ενθαρρύνει, μέσω της υποστήριξης σχεδίων συνεργα
σίας που εκτελούνται στα πλαίσια εταιρικής σχέσης:
— ανταλλαγές πείρας και τεχνογνωσίας για θέματα
κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα του βιβλίου μεταξύ
επαγγελματιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

— την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στα πλαίσια εταιρικής
σχέσης, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης στα
δεδομένα που αφορούν τη διάδοση των βιβλίων
καθώς και την προώθηση της ανάγνωσης και της
πρόσβασης του πολίτη σε αυτήν
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γ) να ενθαρρύνει την υψηλής ποιοτητας μεταφραση και
προώθηση των έργων, παρέχοντας κοινοτική υποστήριξη
στην τελειοποίηση των μεταφραστών λογοτεχνικών
έργων, καθώς και άλλων επαγγελματιών του τομέα του
βιβλίου και ιδιαίτερα των υπευθύνων για τη βελτίωση
της πρόσβασης του πολίτη·
δ) να συνοδεύει και να συμπληρώνει τις προσπάθειες που
αναλαμβάνονται ως προς τα αναφερόμενα στα στοιχεία
α), β) και γ) ανωτέρω, παρέχοντας υποστήριξη σε καινο
τόμα σχέδια μελετών, και σε σχέδια συνεργασίας τα
οποία υποβάλλονται από δίκτυα και επαγγελματικές
οργανώσεις.

ΑρSρο 3

O δράσεις που περιγράφονται στο παράρτημα τίθενται σε
εφαρμογή για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 2 με τη
διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 5 .

ΆρSρο 4

1 . Το παρόν πρόγραμμα είναι ανοικτό στη συμμετοχή
των συνδεδεμένων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης (ΧΚΑΕ), σύμφωνα με τους όρους που θα ορίζουν
τα πρόσθετα πρωτόκολλα των συμφωνιών σύνδεσης
σχετικά με τη συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα που
έχουν συναφθεί ή θα συναφθούν με τις χώρες αυτές. Το
πρόγραμμα είναι ανοικτό στη συμμετοχή της Κύπρου και
της Μάλτας καθώς και στη συνεργασία με άλλες τρίτες
χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή συνεργα
σίας οι οποίες περιλαμβάνουν πολιτιστικές ρήτρες, με βάση
συμπληρωματικές πιστώσεις που θα χορηγηθούν κατά
διαδικασίες συμφωνούμενες με τις χώρες αυτές. Ορισμένες
γενικές διαδικασίες και προϋποθέσεις συμμετοχής προβλέ
πονται από τη δράση 6 του παραρτήματος.

2.

H Κοινότητα και τα κράτη μέλη ευνοούν τη συνεργα

σία με το Συμβούλιο της Ευρώπης και με άλλους διεθνείς
οργανισμούς αρμόδιους στον πολιτιστικό τομέα, (π.χ. την
UNESCO), αφού βεβαιωθούν ότι τα μέσα που χρησιμοποι
ούνται είναι συμπληρωματικά και ότι δεν παραβιάζεται η
ταυτότητα και η αυτονομία δράσης κάθε ιδρύματος και
οργανισμού.

ΑρSρο 5

1 . H Επιτροπή θέτει το πρόγραμμα σε εφαρμογή
σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.
2. H Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή η οποία απαρ
τίζεται από δύο αντιπροσώπους ανά κράτος μέλος και προε
δρεύεται από τον αντιπρόσωπο της Επιτροπής. Τα μέλη της
μπορούν να επικουρούνται από εμπειρογνώμονες ή συμβού
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— τις προτεραιότητες και γενικούς προσανατολισμούς των
μέτρων που εκτίθενται στο παράρτημα, και το ετήσιο
πρόγραμμα που προκύπτει εξ αυτών,
— τη γενική ισορροπία μεταξύ όλων των δράσεων,

— τις λεπτομέρειες και τα κριτήρια επιλογής για τους
διάφορους τύπους σχεδίων που περιγράφονται στο
παράρτημα (δράσεις 1 , 2, 3, 4 και 6),
— την κοινοτική χρηματοδοτική υποστήριξη (ποσό, διάρ
κεια, διανομή και δικαιούχοι),
— τις λεπτομέρειες ελέγχου και αξιολόγησης του παρόντος
προγράμματος καθώς και τα συμπεράσματα της εκθέ
σεως αξιολόγησης που προβλέπεται από το άρθρο 8 και
κάθε μέτρο προσαρμογής του προγράμματος που απορ
ρέει από αυτές.

H επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για τα σχέδια μέτρων
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μέσα σε προθεσμία
που μπορεί να ορίσει o πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα
χαρακτήρα του θέματος. H γνώμη διατυπώνεται με την
πλειοψηφία που προβλέπει το άρθρο 148 παράγραφος 2 της
Συνθήκης για τη λήψη των αποφάσεων που καλείται να
λάβει το Συμβούλιο κατόπιν προτάσεως τη Επιτροπής. Κατά
τη ψηφοφορία στην επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων
των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφε
ρόμενο άρθρο. O πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφο
φορία.

H Επιτροπή θεσπίζει μέτρα τα οποία μπορούν να εφαρμο
στούν αμέσως. Εάν όμως τα μέτρα αυτά δεν είναι σύμφωνα
με τη γνώμη που διατύπωσε η επτροπή, τα ανακοινώνει
αμέσως στο Συμβούλιο.
Στην περίπτωση αυτή:

α) η Επιτροπή μπορεί να αναλάβει επί δύο μήνες από την
ημερομηνία της ανακοίνωσης την εφαρμογή των μέτρων
που η ίδια αποφάσισε·

β) το Συμβούλιο μπορεί, με ειδική πλειοψηφία, να λάβει
διαφορετική απόφαση μέσα στην προθεσμία που
προβλέπεται από το στοιχείο α).

4. H Επιτροπή μπορεί, να ζητήσει τη γνώμη της επιτροπής
για κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την εφαρμογή του
προγράμματος και δεν προβλέπεται στην παράγραφο 3.

O αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή
σχέδιο των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν.
H επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της μέσα σε προθεσμία
την οποία μπορεί να ορίσει o πρόεδρος ανάλογα με τον
επείγοντα χαρακτήρα του θέματος και, αν χρειασθεί,
προβαίνει σε ψηφοφορία.
H γνώμη καταχωρείται στα πρακτικά. Επιπλέον, κάθε
κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να ζητήσει να καταχωρηθεί
η θέση του στα πρακτικά.

λους.

3. O αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλει στην
επιτροπή σχέδια μέτρων όσον αφορά:

H Επιτροπή λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη της τη γνώμη της
επιτροπής και την ενημερώνει σχετικά με τον τρόπο με τον
οποίο έλαβε υπόψη της τη γνώμη αυτή.
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Αρθρο 6

1 . H συνολική χρηματοδότηση για την εκτέλεση του
παρόντος προγράμματος, για την περίοδο που ορίζει το
άρθρο 1 ορίζεται σε 7 εκατομμύρια Ecu.
2. Οι απαιτούμενες ετήσιες χρηματοδοτήσεις εγκρίνονται
από την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή εντός των
ορίων των δημοσιονομικών προοπτικών.
ΑρSρο 7

H Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα προσπα
θήσει να καθιερώσει συμπληρωματικότητα μεταξύ, αφενός,
των δράσεων που προβλέπονται από το παρόν πρόγραμμα
και των άλλων πολιτιστικών προγραμμάτων, όπως τα
Kaléidoscope (') και Raphaël, αφετέρου δε, των κοινοτικών
προγραμμάτων δράσης, κυρίως των προγραμμάτων για την
εκπαίδευση και την κατάρτιση, όπως τα Σωκράτης (2) και
Leonardo da Vinci (3).

ΑρSρο 8

Μετά ένα έτος εφαρμογής του παρόντος προγράμματος και
μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη αυτής της περιόδου, η
Επιτροπή, αφού ζητήσει τη γνώμη της επιτροπής, υποβάλλει
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λεπτομερή
έκθεση αξιολόγησης των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων, η
οποία συνοδεύεται ενδεχομένως από κατάλληλες προτάσεις
σχετικά με τη συνέχιση του προγράμματος και τις λεπτομέ
ρειες της εφαρμογής του, ώστε να δοθεί στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο η δυνατότητα να αποφαν
θούν πριν από τη λήξη της περιόδου που καλύπτει το παρόν
πρόγραμμα. H έκθεση αυτή προβάλλει συγκεκριμένα τη
δημιουργία πρόσθετης αξίας, ιδίως πολιτιστικού χαρακτήρα,
συμπεριλαμβανομένης μιας αναφοράς στον αντίκτυπο που
είχε το πρόγραμμα στη διάδοση λογοτεχνικών έργων που
είναι γραμμένα σε λιγότερο διαδεδομένες γλώσσες και τις
κοινωνικοοικονομικές συνέπειες που συνεπάγεται η χρημα
τοδοτική υποστήριξη της Κοινότητας. H έκθεση αυτή προο
ρίζεται για την ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση της

(') ΕΕ L 99 της 20. 4. 1996, σ. 20.
(2) ΕΕ L 87 της 20. 4. 1995, σ. 10.
C) ΕΕ L 340 της 29. 12. 1994, σ. 8 .
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υλοποίησης των στόχων του άρθρου 2 κατά την εκτέλεση
του προγράμματος.

Με βάση την έκθεση αξιολόγησης, που προβλέπεται από το

πρώτο εδάφιο και με βάση τις προτάσεις της Επιτροπής, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα μελετήσουν
τη δυνατότητα θέσπισης νέου προγράμματος, που καταρτί
ζεται και αναπτύσσεται λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις

εποικοδομητικές εμπειρίες που αποκομίσθηκαν από το
παρόν πρόγραμμα.

Στα πλαίσια αυτά, θα μπορούν, ενδεχομένως, να λάβουν

κάθε μέτρο που 8α συντελεί στην αποφυγή της διακοπής
του παρόντος προγράμματος.
ΑρSρο 9

Το παρόν πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει τις πρακτικές
ενδείξεις σχετικά με τη διαδικασία, τους αρμόδιους για τις
επαφές που ορίζουν τα κράτη μέλη προκειμένου να εξασφα
λισθεί τεχνική βοήθεια για τα πολιτιστικά προγράμματα,
τις προθεσμίες υποβολής των υποψηφιοτήτων καθώς και
την τεκμηρίωση που πρέπει να συνοδεύει την αίτηση, δημο
σιεύεται κάθε έτος στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων; σειρά C.
ΑρSρο 10

H παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

Βρυξελλες, 6 Οκτωβρίου 1997.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

J. Μ. GΙL-RΟΒLΕS

J. ΡΟΟS
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ARIANE

Οι δράσεις του παρόντος προγράμματος προορίζονται να ενθαρρύνουν τη γνώση και τη διάδοση της λογοτεχνικής
δημιουργίας και της ιστορίας των ευρωπαϊκών λαών, καθώς και τη σχετική πρόσβαση του ευρωπαίου πολίτη, ιδίως
μέσω της επιδότησης της μετάφρασης λογοτεχνικών και θεατρικών έργων και έργων βασικής βιβλιογραφίας μέσω
της στήριξης σχεδίων συνεργασίας στον τομέα των βιβλίων και της ανάγνωσης τα οποία εκτελούνται στα πλαίσια
εταιρικής σχέσης καθώς και μέσω της τελειοποίησης των επαγγελματιών του χώρου αυτού.
ΔΡΑΣΗ 1

Επιδοτήσεις μεταφράσεων

1 . Επιδοτήσεις μεταφράσεων λογοτεχνικών έργων ποιότητας του 20ού αιώνα με στόχο την ευρύτερη διάδοση
μέσω της δημοσίευσης.
α) Οι επιδοτήσεις χορηγούνται για τη μετάφραση λογοτεχνικών έργων ποιότητας του εικοστού αιώνα (μυθι
στόρημα, διήγημα, δοκίμιο, ιστορίας της λογοτεχνίας βιογραφία, θέατρο, ποίηση) που είναι αντιπροσωπευ
τικά του πολιτισμού του κράτους μέλους απ' όπου προέρχονται και που απεικονίζουν κυρίως τις πιο
πρόσφατες τάσεις της σύγχρονης ευρωπαϊκής λογοτεχνίας του δευτέρου ημίσεως του εικοστού αιώνα και
είναι δυνατόν να ενδιαφέρουν ένα ευρύ ευρωπαϊκό κοινό.

β) i) Επιλέξιμα είναι τα έργα που έχουν ήδη μεταφραστεί και δημοσιευτεί σε δύο γλώσσες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (πέραν της γλώσσας του πρωτοτύπου). H επιδότηση προορίζεται για την υποστήριξη της μετά
φρασης σε τουλάχιστον μία άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με προτεραιότητα σε μεταφράσεις
προς τις λιγότερο διαδεδομένες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ii) Εν τούτοις για να δοθεί προτεραιότητα στις λιγότερο διαδεδομένες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα
έργα που έχουν γραφτεί στις γλώσσες αυτές μπορούν να τύχουν επιδοτήσεως για τη μετάφραση χωρίς να
έχουν προηγουμένως μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες της Ένωσης. Οι επιδοτήσεις προορίζονται για την
υποστήριξη της μετάφρασης σε μια άλλη γλώσσα της Ένωσης. Οι παρούσες διατάξεις ισχύουν επίσης για
τα έργα:

— που έχουν γραφτεί σε γλώσσα μεγάλης διάδοσης, αλλά έχουν δημοσιευθεί σε κράτος μέλος περιορι
σμένης γεωγραφικής έκτασης
— που έχουν γραφτεί σε άλλες γλώσσες των κρατών μελών.
γ) Προτεραιότητα πρέπει να δίδεται στις αιτήσεις μικρών ανεξάρτητων εκδοτικών οίκων.
δ) H αίτηση επιδότησης υποβάλλεται στην Επιτροπή από έναν ή περισσότερους εκδότες που είναι υπήκοοι
κράτους μέλους. H σύμφωνη γνώμη του μεταφραστή ή των μεταφραστών πρέπει να περιλαμβάνεται στην
αίτηση που υποβάλλεται από τον εκδότη ή τους εκδότες. H επιδότηση μπορεί να καλύψει έως και το 100%
της αμοιβής του μεταφραστή, η οποία καθορίζεται σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική της σχετικής αγοράς O
εκδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναγράψει εμφανώς το όνομα του μεταφραστή και τη συνεισφορά
της Κοινότητας.
Οι εκδότες πρέπει να πιστοποιούν ότι κατέχουν τα δικαιώματα που συνδέονται ενδεχομένως με τη δημοσί
ευση ή/και τη μετάφραση του έργου που αποτελεί αντικείμενο της αίτησης και ότι χωρίς την κοινοτική
υποστήριξη δεν θα είχαν διαμορφώσει εμπορική εκτίμηση υπέρ της δημοσίευσης του εν λόγω μεταφραστι
κού έργου .

ε) Τα έργα επιλέγονται δύο φορές κατ' έτος.
2. Επιδοτήσεις μεταφράσεων θεατρικών έργων με σκοπό την ευρύτερη διάδοση μέσω της παρουσίασης στο κοινό.

Οι επιδοτήσεις παρέχονται για τη μετάφραση σε δύο γλώσσες της Ένωσης, θεατρικών έργων τα οποία έχουν
παρουσιαστεί στη σκηνή ή σε ραδιοτηλεοπτική μετάδοση και τα οποία έχουν ήδη αναγνωριστεί ως ένα βαθμό
από τους κριτικούς και το κοινό.
H ενίσχυση προορίζεται, κατά προτεραιότητα, για τα πρόσφατα έργα του εικοστού αιώνα.

Τα προτεινόμενα για μετάφραση έργα πρέπει να συνοδεύονται από συγκεκριμένο σχέδιο παρουσίασης στο
κοινό .

H αρχική αίτηση υποβάλλεται από τους διευθυντές σκηνοθέτες ή παραγωγούς που είναι υπήκοοι κράτους
μέλους με σκοπό την παρουσίαση του θεατρικού έργου στο κοινό. H αίτηση υποβάλλεται ταυτόχρονα στην
Επιτροπή και στους αρμόδιους για τις επαφές που ορίζουν τα κράτη μέλη, οι οποίοι διατυπώνουν τη γνώμη τους
σχετικά με την προτεραιότητα των υποβαλλόμενων σχεδίων.
H τελική επιλογή πραγματοποιείται αφού ληφθεί ιδίως υπόψη η ποιότητα των προς μετάφραση προτεινόμενων
έργων. Όσον αφορά την επιλογή των γλωσσών μετάφρασης πρέπει να λαμβάνεται από τους αρμοδίους μέριμνα
ώστε να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των ευρέως διαδεδομένων και των λιγότερο διαδεδομένων γλωσσών, ώστε
να αυξηθεί η δυνατότητα να γίνουν γνωστά τα έργα αυτά σε ευρύ αλλά και διαφοροποιημένο κοινό.
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H ενίσχυση χορηγείται υπό μορφή επιδότησης της μετάφρασης μέχρι ποσού 3 500 Ecu, το οποίο υπόκειται σε

ετήσια αναθεώρηση. H επιδότηση αυτή δεν συνδέεται καθόλου με δικαιώματα που ίσως οφείλονται στους
συγγραφείς και τους μεταφραστές λόγω ενδεχόμενης παράστασης ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης ή δημοσίευσης
της μετάφρασης του ούτως μεταφρασμένου έργου.

Οι αρμόδιοι για τις επαφές είναι οι θεματοφύλακες των μεταφράσεων που πραγματοποιούνται με την υποστή
ριξη της Κοινότητας και μεριμνούν ώστε να παρέχονται στους ενδιαφερομένους επαγγελματίες όλες οι απαραί
τητες πληροφορίες. Εν προκειμένω, δεν μπορούν να διαβιβάσουν τις συγκεκριμένες μεταφράσεις στα πρόσωπα ή
τους οργανισμούς που έχουν την έγκριση των εχόντων τα δικαιώματα σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς
κανόνες.

3. Επιδοτήσεις μεταφράσεων έργων και μελετών βασικής βιβλιογραφίας με σκοπό την ευρύτερη διάδοση των
πληροφοριών στον πολιτιστικό τομέα.

Οι επιδοτήσεις μεταφράσεων έργων και μελετών βασικής βιβλιογραφίας σε δύο γλώσσες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αποσκοπεί:
— στη βελτίωση της γνώσης και της διάδοσης του πολιτισμού και της ιστορίας των ευρωπαϊκών λαών,
— στη διευκόλυνση των ανταλλαγών πληροφοριών και εμπειριών και την κατ' αυτόν τον τρόπο προώθηση της
συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών στους τομείς που αναφέρει το άρθρο 128 της συνθήκης και δη στους
τομείς που θα αναπτυχθούν κατά προτεραιότητα από την Κοινότητα στα πλαίσια της πολιτιστικής της
δράσης.
Ωστόσο, λαμβανομένου υπόψη του ευρύτερου πεδίου που θα μπορούσε να καλύψει η εν λόγω δράση, ot επιδο
τήσεις μεταφράσεων έργων βασικής βιβλιογραφίας (ιστορία, ιστορία της τέχνης επιστήμεςς του ανθρώπου,
κοινωνικές επιστήμες κ.λπ.) θα αναπτυχθεί, σε μια πρώτη φάση, με τη μορφή πειραματικής και επιλεκτικής
δράσης.
Επιδοτήσεις χορηγούνται επίσης για τη μετάφραση μελετών ή εκθέσεων αφιερωμένων στις πρακτικές και τα
συστήματα που υπάρχουν στα κράτη μέλη στον πολιτικό τομέα, οι οποίες επιτρέπουν την προβολή των προβλη
μάτων κοινού ενδιαφέροντος που εμπίπτουν ιδίως στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 1 28 της συνθήκης.
H αίτηση επιδότησης συνοδεύεται από τις πληροφορίες τις απαιτούμενες για να αξιολογηθεί η ουσιαστική
προσφορά του έργου ή μελέτης, των οποίων ζητείται η μετάφραση, για τη γνώση των εξεταζόμενου τομέα.
Επίσης αναφέρονται οι γλώσσες προς τις οποίες θα γίνει η μετάφραση και περιλαμβάνεται η γραπτή έγκριση
του συγγραφέα και του μεταφραστή.

Τα έργα προτείνονται στη Επιτροπή από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Τα έργα θα μπορούν να μετα
φραστούν στο μεγαλύτερο αριθμό γλωσσών που κρίνεται αναγκαίος.
H κοινοτική συνεισφορά χορηγείται, κατόπιν γραπτής συμφωνίας του μεταφραστή, με δύο διαφορετικούς
τρόπους ανάλογα με την προέλευση του έργου:
— εάν το προτεινόμενο προς μετάφραση έργο υποβάλλεται μέσω του κράτους μέλους από εκδότη προκειμένου
να προταθεί στην ευρωπαϊκή αγορά, η κοινοτική ενίσχυση χορηγείται υπό όρους παρόμοιους με εκείνους
που προβλέπονται για τις επιδοτήσεις μεταφράσεων σύγχρονων λογοτεχνικών έργων (σημείο 1 ),
— εάν το έργο που προτείνεται για μετάφραση μέσω του κράτους μέλους δεν προορίζεται για εμπορική εκμε
τάλλευση (π.χ. πραγματοποιείται για λογαριασμό πανεπιστημίου, κέντρου ερευνών, ειδικευμένου ινστι
τούτου, κ.λπ.), η κοινοτική ενίσχυση χορηγείται υπό μορφή ποσού, σκοπός του οποίου είναι να επιτρέψει
στους μεταφραστές να διεκπεραιώσουν σωστά την εργασία τους υπό όρους παρόμοιους με εκείνους που
προβλέπονται για τη μετάφραση των θεατρικών έργων (σημείο 2).

H Επιτροπή θα δημοσιεύει κατ' έτος τον κατάλογο και τις βιβλιογραφικές αναφορές των έργων που εφαρμόζονται
σύμφωνα με τα ανωτέρω σημεία 1-3 .
Οι πόροι που θα διατεθούν στη δράση αυτή θα αποτελούν περίπου το 50 % της συνολικής χρηματοδότησης που

χορηγείται για το παρόν πρόγραμμα. H ακριβής κατανομή μεταξύ των έξι δράσεων του παρόντος προγράμματος
θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5.
ΔΡΑΣΗ 2

Υποστήριξη σχεδίων συνεργασίας που εκτελούνται στα πλαίσια εταιρικής σχέσης με στόχο τη βελτίωση της προώ

θησης των βιβλίων και της ανάγνωσης καθώς και της σχετικής πρόσβασης του πολίτη

Παρέχεται ενίσχυση σε σχέδια συνεργασίας μεταξύ εταίρων από τρία τουλάχιστον κράτη μέλη, τα οποία πρέπει
να υποβάλλονται από δίκτυα, σωματεία ή επαγγελματικές οργανώσεις (συγγραφέων και μεταφραστών, βιβλιο
θηκών, μικρών και μεσαίων εκδοτικών οίκων, βιβλιοπωλείων κ.λπ.), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδρύμματα που
δρουν στο χώρο των βιβλίων ή περιφερειακές (ή τοπικές) ομάδες που έχουν σχεδιάσει ειδικές δράσεις ή προγράμ
ματα στον τομέα αυτό.

Σχέδια συνεργασίας άλλων φορέων εκτός από τους προσδιοριζόμενους στο πρώτο εδάφιο δεν είναι επιλέξιμα για
υποστήριξη στα πλαίσια της παρούσας δράσης.

Τα επιλέξιμα σχέδια συνεργασίας αφορούν οποιαδήποτε πρωτοβουλία που περιλαμβάνει εταιρική σχέση μεταξύ
των προαναφερόμενων φορέων (συναντήσεις συνέδρια, εκδηλώσεις δοκιμαστικά σχέδια συνεργασίας ή ανταλ
λαγής) και έχει ειδικότερα ως στόχο να ενθαρρύνει:
α) την αμοιβαία γνώση της λογοτεχνίας ή της ιστορίας των ευρωπαϊκών λαών και τη σχετική πρόσβαση·
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β) την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης, με στόχο να διευκολυθεί:

— η πρόσβαση στα δεδομένα που αφορούν τη διάδοση του βιβλίου, π.χ. με τη δημιουργία τράπεζας δεδομένων
που 9α περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα στην αγορά βιβλία, καθώς και τους εκδοτικούς
οίκους και τους τομείς ειδίκευσής τους προκειμένου να ευνοηθεί η συμπαραγωγή και η συνέκδοση ευρω
παϊκών έργων,

— η προώθηση του βιβλίου,

— η μετάφραση του βιβλίου, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να δημιουργηθεί βάση σημασιολογικών
δεδομένων (σημασιολογικές δυσκολίες και ιδιομορφίες) για τους μεταφραστές τεχνικών και λογιστικών
κειμένων,

— η πρόσβαση του πολίτη στην ανάγνωση·

γ) την ανταλλαγή πείρας και τεχνογνωσίας για θέματα κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ επαγγελματιών σε ευρω
παϊκό επίπεδο .

Τα σχέδια που υποβάλλονται δυνάμει της παρούσας δράσης προκειμένου να εκτελεσθούν στα πλαίσια εταιρικής
σχέσης πρέπει να είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και καινοτόμου ή υποδειγματικού χαρακτήρα. Πρέπει να
αποδεικνύουν ότι η κοινοτική υποστήριξη συνεπάγεται πραγματική πρόσθετη αξία για το σχέδιο.
Πρόσθετη υποστήριξη παρέχεται σε σχέδια που περιλαμβάνουν μέτρα για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του
σχεδίου.

H κοινοτική υποστήριξη δεν καλύπτει:

— τις δράσεις ή εκδηλώσεις που υπάγονται σε άλλα κοινοτικά προγράμματα [τομείς του κινηματογράφου και της
τηλεόρασης (MEDIA II) (')], της πολιτιστικής κληρονομιάς (Raphaël) και των καλλιτεχνικών και πολιτιστικών
δραστηριοτήτων ( Kaléidoscope ),
— τα σχέδια πολιτιστικής συνεργασίας που αφορούν περιοχές ενός και του αυτού κράτους μέλους ή τα σχέδια
καθαρά εθνικού ή διμερούς χαρακτήρα,

— τη δημιουργία υλικού και εκδόσεων για εμπορικούς σκοπούς. Ωστόσο, οι μονογραφίες συλλογές περιοδικά,
δίσκοι, CD, βίντεο, CD-I και CD-ROM λαμβάνονται υπόψη όταν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ενός σχεδίου,
— τα έξοδα επενδύσεων ή λειτουργίας των πολιτιστικών οργανισμών που δεν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του
υποβαλλόμενου σχεδίου .

H ετήσια ανανέωση της κοινοτικής υποστήριξης εκτιμάται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες διοριζόμενους από
την Επιτροπή κατόπιν προτάσεως των κρατών μελών, με βάση την έκθεση δραστηριοτήτων για το σχέδιο που
υποβάλλεται από τους διοργανωτές. Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες μπορούν να κάνουν συστάσεις για τροπο
ποιήσεις του σχεδίου.
Τα σχέδια πρέπει να παρουσιάζουν ισορροπημένο πρόγραμμα χρηματοδότησης, στο οποίο θα αναγράφεται η

χρηματοδοτική συνεισφορά που απαιτείται για την εκτέλεση των υποβαλομένων δράσεων. H χρηματοδοτική
συνεισφορά για ένα σχέδιο στα πλαίσια της παρούσας δράσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κατά γενικό κανόνα
το 25 % των συνολικών δαπανών του εξεταζόμενου σχεδίου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μεγαλύ
τερη των 50 000 Ecu. Στην περίπτωση σχεδίων που περιλαμβάνουν στοιχεία τα οποία έχουν σκοπό την περαιτέρω
διάδοση των αποτελεσμάτων στο κοινό ή τους επαγγελματίες του τομέα αυτού, μπορεί να χορηγηθεί πρόσθετη
συνεισφορά της Κοινότητας, μέχρι ποσοστού 50 % του κόστους που αντιστοιχεί στη θέση αυτή, η οποία όμως δεν
επιτρέπεται να υπερβεί συνολικά τα 20 000 Ecu.

Τα σχέδια για τα οποία η κοινοτική συνεισφορά υπολογίζεται να είναι κατώτερη των 5 000 Ecu δεν είναι, κατ'
αρχήν επιλέξιμα στο παρόν πρόγραμμα στα πλαίσια της παρούσας δράσης.
Τα σχέδια πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ειδικής αίτησης προς την Κοινότητα. H αίτηση πρέπει να συνοδεύ
ται από :

— λεπτομερή περιγραφή των σκοπουμένων δραστηριοτήτων όπου θα προσδιορίζεται ιδίως η πρόσθετη αξία σε
κοινοτικό επίπεδο,

— λεπτομερή προϋπολογισμό του σχεδίου.

ΔΡΑΣΗ 3

Τελειοποίηση των επαγγελματιών που συμβάλλουν στη γνώση και τη διάδοση των ευρωπαϊκών λογοτεχνιών

Παρέχεται ειδική κοινοτική υποστήριξη, ως συμπλήρωμα των προσπαθειών που καταβάλλονται από τις αρμόδιες
αρχές των κρατών μελών, για την τελειοποίηση των επαγγελματιών και ιδίως των μεταφραστών λογοτεχνικών
έργων, προκειμένου να υπάρξει συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας της μετάφρασης των έργων καθώς και άλλων
επαγγελματιών του τομέα του βιβλίου και της ανάγνωσης που υπάγονται στη δράση 2 με στόχο τη συμβολή στην
προώθηση, των πολιτισμών των κρατών μελών και την σχετική πρόσβαση του πολίτη .
(') ΕΕ L 321 της 30. 12. 1995, σ. 25 .
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H κοινοτική υποστήριξη παρέχεται υπό μορφήν επιδοτήσεων και επιδομάτων για την κάλυψη των εξόδων ταξιδιού
και των μαθημάτων τελειοποίησης.

Οι επιδοτήσεις ή άλλες μορφές κοινοτικής ενίσχυσης που προβλέπονται στα πλαίσια της παρούσας δράσης χορη
γούνται με βάση παιδαγωγικό σχέδιο που προβλέπονται στα πλαίσια της παρούσας δράσης χορηγούνται με βάση
παιδαγωγικό σχέδιο που υποβάλλουν δίκτυα, οργανώσεις, σωματεία, ιδρύματα, ειδικοί επαγγελματίες ή κολλέγια
(π.χ. δίκτυα βιβλιοθηκών, κολλέγια με ειδίκευση στη μετάφραση κ.λπ), έπειτα από διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες
αρχές των κρατών μελών.
ΔΡΑΣΗ 4

Συνοδευτικά μέτρα
A. Ειδικά μέτρα

1 . Για να βελτιωθεί η πολιτιστική συνεργασία στον τομέα του βιβλίου και της ανάγνωσης μπορεί να παρέχε
ται υποστήριξη, σε ειδικές και περιοριστικές περιπτώσεις σε σχέδια τα οποία αφορούν συνεδριάσεις που
διοργανώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή σε μελέτες και έρευνες στον τομέα του παρόντος προγράμματος
εφόσον οι εν λόγω συνεδριάσεις και μελέτες δεν έχουν τύχει κοινοτικής υποστήριξης στα πλαίσια του
παρόντος προγράμματος.
2. Οι αιτήσεις πρέπει να παρουσιάζουν τα χρηματοδοτικά εχέγγυα που απαιτούνται για την πραγματοποίηση
τους. H κοινοτική συνεισφορά στα πλαίσια της παρούσας δράσης δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να
υπερβαίνει το 50 % των συνολικών εξόδων της συνεδρίασης ή τη μελέτης, ούτε να είναι μεγαλύτερη των
50 000 Ecu.

B. H Επιτροπή, σε συνεργασία με τους αρμόδιους για επαφές λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για τη δημοσιό
τητα και τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με το παρόν πρόγραμμα, προκειμένου οι πολιτικοί φορείς και
τα δίκτυα να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν όσον αφορά της δράσεις και τους ενδιαφέρουν.
ΔΡΑΣΗ 5

Βραβεία «Αριστείον», συνέργια με τις επιδοτήσεις μεταφράσεων

H Κοινότητα συνεισφέρει κάθε χρόνο στα βραβεία «Αριστείον» (ευρωπαϊκό λογοτεχνικό βραβείο και ευρωπαϊκό
βραβείο μετάφρασης).

Τα έξι έργα που προτείνονται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού λογοτεχνικού βραβείου δικαιούνται αυτομάτως να
τύχουν επιδοτήσεων για τη μετάφραση σε τουλάχιστον δύο επιπλέον γλώσσες υπό όρους ανάλογους με εκείνους
που προβλέπονται για τις επιδοτήσεις των μεταφράσεων λογοτεχνικών έργων [δράση 1 - 1 .α)], εφόσον υποβληθεί για
το σκοπό αυτό απευθείας στην Επιτροπή αίτηση από έναν εκδότη.
ΔΡΑΣΗ 6

Συμμετοχή τρίτων χωρών

Οι τρίτες χώρες που αναφέρει το άρθρο 4 συμμετέχουν στο παρόν πρόγραμμα σύμφωνα με τους όρους που
καθορίζονται από το άρθρο αυτό. Για τη συμμετοχή ή τη συνεργασία λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι στόχοι:
— ευρύτερη διάδοση της λογοτεχνίας των κρατών μελών στις εν λόγω τρίτες χώρες και καλύτερη γνώση της λογο
τεχνίας αυτών των τρίτων χωρών στα κράτη μέλη.
— προώθηση των συστημάτων τελειοποίησης των επαγγελματιών που συμβάλλουν στην καλύτερη γνώση και τη
διάδοση των ευρωπαϊκών λογοτεχνιών και ιδίως των μεταφραστών λογοτεχνικών έργων και των έργων που
υπάγονται στις διατάξεις 1-3, καθώς και άλλων επαγγελματιών του τομέα του βιβλίου και της ανάγνωσης,
— βελτίωση των συνεργιών για την προώθηση των σχεδίων που υποβάλλουν επαγγελματικές οργανώσεις συγγρα
φέων και μεταφραστών, βιβλιοθήκες μικροί και μεσαίοι εκδοτικοί οίκοι, βιβλιοπωλεία και μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα σωματεία ή ιδρύματα που ασκούν δραστηριότητες στον τομέα του βιβλίου.
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Δήλωση της Επιτροπής

Σχετικά με το άρθρο 5 (επιτροπολογία)
H Επιτροπή, τηρώντας τις διαδικασίες των διοργανικών συμφωνιών, θα ενημερώνει την επιτροπή
της απόφασης ARIANE, στο πλαίσιο της οικονομικής υποστήριξης που 3α παράσχει η Κοινότητα,
για όλα τα σχέδια που προτίθεται να χρηματοδοτήσει βάσει της παρούσας απόφασης.

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Σχετικά με το άρθρο 5 (επιτροπολογία)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καίτοι διαπιστώνει ότι το άρθρο 5 παράγραφος 3 του προγράμματος
ARIANE δεν επιτρέπει στην επιτροπή του προγράμματος να αποφαίνεται για τα επιμέρους σχέδια,
δεν έχει αντίρρηση να ενημερώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επιτροπή του προγράμματος για όλα
τα σχέδια που προτίθεται να χρηματοδοτήσει.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να λαμβάνει από την Επιτροπή τις ίδιες πληροφορίες.
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ΟΔΗΓΙΑ 97/50/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 6ης Οκτωβρίου 1997

για τροποποίηση της οδηγίας 93/16/EOK για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας
των ιατρών και της αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων
τίτλων τους
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
και ιδίως το άρθρο 49, το άρθρο 57 παράγραφος 1 και παρά
γραφος 2 πρώτη και τρίτη περίοδος και το άρθρο 66,
την πρόταση της Επιτροπής ('),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 1 89
B της συνθήκης (3), υπό το πρίσμα του κοινού σχεδίου που
εγκρίθηκε στις 28 Μαΐου 1997 από την επιτροπή συνδιαλ
λαγής,
Εκτιμώντας:

ότι είναι αναγκαίο να θεσπιστούν κατάλληλες διαδικασίες
για την ενημέρωση των διατάξεων του άρθρου 5 παρά
γραφος 3 , του άρθρου 7 παράγραφος 2, και των άρθρων 26
και 27 της οδηγίας 93/ 16/EOK (4), λαμβανομένων υπόψη
των συχνών μεταβολών σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση των
ιατρών και τις ονομασίες των ιατρικών ειδικοτήτων στα
διάφορα κράτη μέλη·
ότι οι εν λόγω διαδικασίες που προβλέπονται στην
απόφαση 87/373/EOK του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου
1987, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελε
στικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (5),
θα μπορούσαν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της
λήψης αποφάσεων της Κοινότητας κατά τρόπο που να διευ
κολύνεται η πραγματική άσκηση του δικαιώματος εγκατά
στασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, από τους ειδι
κούς ιατρούς των οποίων τα δικαιώματα εξαρτώνται από
την ενημέρωση των προαναφερόμενων διατάξεων
ότι οι διαδικασίες που προβλέπονται στην απόφαση 87/373/
ΕΟΚ πρέπει να εφαρμόζονται σε συνάρτηση με το modus
vivendi (6) στον τομέα της επιτροπολογίας, το οποίο συμφω
νήθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβου
λίου και της Επιτροπής, και τούτο ενόσω δεν παράγει
αποτελέσματα μια αναθεώρηση των συνθηκών, δυνάμει του
άρθρου N παράγραφος 2 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση·
(') ΕΕ C 389 της 31 . 12. 1994, σ. 19 και ΕΕ C 28 της 1 . 2. 1996, σ. 7.
(2) ΕΕ C 133 της 31 . 5 . 1995, σ. 10.
(-1) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 ( ΕΕ
C 183 της 17. 7. 1995, σ. 24), κοινή θέση του Συμβουλίου, της 18ης
Ιουνίου 1996 (ΕΕ C 248 της 26. 8. 1996, σ. 71 ) και απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 1996 (ΕΕ C 347
της 18. 11 . 1996, σ. 31 ). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
της 17ης Ιουλίου 1997. Απόφαση του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλί

οτι θα πρεπει να ενημερωθεί το άρθρο 5 παράγραφος 3 και
το άρθρο 7 παράγραφος 2 σε ό,τι αφορά τις ιατρικές ειδικό
τητες που αναγνωρίζονται από δύο ή περισσότερα κράτη
μέλη και να προστεθούν τα τελευταία στους σχετικούς
καταλόγους των ονομασιών όταν η εκπαίδευση στα εν λ'όγω
κράτη μέλη πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέ
πει η οδηγία 93/ 16/EOK·

ότι θα πρέπει να καθορίζεται στα άρθρα 26 και 27 της εν
λόγω οδηγίας, η ελάχιστη διάρκεια των νέων ειδικεύσεων
όταν εισάγονται στην οδηγία και να αναπροσαρμόζεται η
διάρκεια άλλων ειδικεύσεων κάθε φορά που αυτό κρίνεται
απαραίτητο

ότι η Επιτροπή, επικουρούμενη συμβουλευτικά από την
επιτροπή ανωτέρων υπαλλήλων επί της δημόσιας υγείας που
συστάθηκε με την απόφαση 75/365/EOK (7), είναι σε θέση
να προβεί στις αναγκαίες τροποποιήσεις του άρθρου 5
παράγραφος 3 και του άρθρου 7 παράγραφος 2·

ότι, όταν η επιτροπή ανωτέρων υπαλλήλων επί της δημόσιας
υγείας επικουρεί την Επιτροπή για την τροποποίηση των
άρθρων 26 και 27, θα πρέπει να ενεργεί ως επιτροπή διαχεί
ρισης·

ότι, η συμβουλευτική επιτροπή για την κατάρτιση των
ιατρών που συστάθηκε στους κόλπους της Επιτροπής δυνά
μει της απόφασης 75/364/EOK (8) απευθύνει στην Επιτροπή
και στα κράτη μέλη γνώμες και συστάσεις στο πλαίσιο της
εφαρμογής της οδηγίας 93/ 16/EOK·
ότι, για τους υπηκόους κρατών μελών οι οποίοι έχουν
διπλώματα που χορηγήθηκαν από τρίτες χώρες, τα σχετικά
προβλήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των
επιμέρους οδηγιών θα πρέπει να αντιμετωπίζονται στα πλαί
σια του γενικού συστήματος αναγνώρισης των διπλωμάτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική
εκπαίδευση,
ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

ΑρSρο 1

H οδηγία 93/ 1 6/EOK τροποποιείται ως εξής:
1 . Στο άρθρο 5 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«4. O κατάλογος των ονομασιών που παρατίθεται
στην παράγραφο 3 τροποποιείται σύμφωνα με τη διαδι
κασία που προβλέπεται στο άρθρο 44 α παράγραφος 2.».
2. Στο άρθρο 7 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«3 . O κατάλογος των ονομασιών που παρατίθεται
στην παράγραφο 2 τροποποιείται σύμφωνα με τη διαδι
κασία που προβλέπεται στο άρθρο 44 α παράγραφος 2.».

ου 1997 .

(4) ΕΕ L 165 της 7 . 7. 1993, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
πράξη προσχώρησης του 1994.
(5) ΕΕ L 197 της 18 . 7 . 1987, σ. 33 .
(6) ΕΕ C 102 της 4. 4. 1996, σ. 1 .

(7) ΕΕ L 167 της 30. 6. 1975, σ. 19· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τε
λευταία από την απόφαση 80/ 157/ EOK ( ΕΕ L 33 της 11.2 . 1980,
σ. 15 ).

(8) ΕΕ L 167 της 30. 6. 1975, σ. 17 .
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3 . Στα άρθρα 26 και 27, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Οι ελάχιστες διάρκειες των ειδικεύσεων που αναφέρο
νται στο παρόν άρθρο τροποποιούνται σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 44 α παράγραφος
3 .».

4. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

24. 10. 97

στην επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών
μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο
άρθρο. O πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία.
H Επιτροπή θεσπίζει τα μέτρα τα οποία εφαρμόζονται
αμέσως. Εάν όμως τα μέτρα αυτά δεν είναι σύμφωνα με
τη γνώμη που διατύπωσε η επιτροπή, ανακοινώνονται
αμέσως από την Επιτροπή στο Συμβούλιο.

«ΆρSρο 44 a

Στην περίπτωση αυτή:

1 . Σε περίπτωση αναφοράς στις διαδικασίες του παρό
ντος άρθρου, η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή
ανωτέρων υπαλλήλων επί της δημόσιας υγείας, που
συστάθηκε με την απόφαση 75/365/EOK (*).

α) η Επιτροπή αναβάλει επί δύο μήνες, από την ημερομη
νία αυτής της ανακοίνωσης, την εφαρμογή των
μέτρων που αποφασίστηκαν από αυτήν
β) το Συμβούλιο μπορεί, με ειδική πλειοψηφία, να λάβει
διαφορετική απόφαση μέσα στην προθεσμία που
προβλέπεται στο στοιχείο α).

2. O αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην
επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν.
H επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό
μέσα σε προθεσμία που μπορεί να ορίσει o πρόεδρος
ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος και,
αν χρειαστεί, προβαίνει σε ψηφοφορία.

H γνώμη καταχωρείται στα πρακτικά. Επιπλέον κάθε
κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να ζητήσει να καταχωρη
θεί η θέση του στα πρακτικά.
H Επιτροπή λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τη γνώμη της
επιτροπής και την ενημερώνει για τον τρόπο με τον
οποίο έλαβε υπόψη τη γνώμη αυτή.

3. O αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην εν
λόγω επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρόκειται να
ληφθούν. H επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη για το σχέδιο
αυτό μέσα σε προθεσμία που μπορεί να ορίσει o πρόε
δρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος.
Αποφασίζει με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο
άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση
των αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συμβούλιο
βάσει πρότασης της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία

(*) ΕΕ L 167 της 30. 6. 1975, σ. 19· απόφαση όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 80/ 157/EOK
(ΕΕ L 33 της 11 . 2. 1980, σ. 15).»
ΆρSρο 2

H παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα
από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων.
ΆρSρο 3

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 6 Οκτωβρίου 1997.
Γ\α το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συμβούλιο

O Πρόεδρος

O Πρόεδρος

J.Μ . GΙL-RΟΒLΕS

J. ΡΟΟS

24. 10. 97

ΓΕΓΊ
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Δήλωση της Επιτροπής

Σχετικά με τη (νέα) αιτιολογική σκέψη 76

H Επιτροπή τονίζει ότι η ανάγκη καθιέρωσης της ισοδυναμίας των διπλωμάτων των ιατρών τα
οποία έχουν αποκτηθεί εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί ένα από τα προβλήματα που πρέπει
να εξεταστούν.
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EL

II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 20ής Οκτωβρίου 1997

για έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τα προϊόντα του τομέα του βοείου κρέατος
καταγωγής Μποτσουάνας, Κένυας, Μαδαγασκάρης, Σουαζιλάνδης, Ζιμπάμπουε και
Ναμίμπιας
(97/687/EK)

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Μποτσουάνας, Κένυας, Μαδαγασκάρης, Σουαζιλάνδης,
Ζιμπάμπουε και Ναμίμπιας, τις ποσότητες που διατίθενται
για τις χώρες αυτές- ότι είναι εφεξής δυνατόν να εκδοθούν
πιστοποιητικά εισαγωγής για τις ζητούμενες ποσότητες από

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 715/90 του Συμβουλίου, της 5ης

τις χώρες αυτές·

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

Μαρτίου 1990, σχετικά με το καθεστώς που εφαρμόζεται σε
γεωργικά προϊόντα και σε ορισμένα εμπορεύματα που
προκύπτουν από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων,
καταγωγής των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και
του Ειρηνικού (ΑΚΕ) ή των υπερπόντιων χωρών και
εδαφών (ΥΧΕ) ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 619/96 (2), και ιδίως το άρθρο 27,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 589/96 της Επιτροπής, της 2ας
Απριλίου 1996, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρ

μογής στον τομέα του βοείου κρέατος του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 715/90 του Συμβουλίου σχετικά με το καθε
στώς που εφαρμόζεται στα γεωργικά προϊόντα και σε

ορισμένα εμπορεύματα που προέρχονται από τη μεταποίηση
γεωργικών προϊόντων προέλευσης κρατών Αφρικής, Καραϊ
βικής και Ειρηνικού ή υπερπόντιων χωρών και εδαφών (3),

ότι πρέπει να προβούμε στον καθορισμό των ποσοτήτων
για τις οποίες μπορούν να εκδοθούν πιστοποιητικά από την
1η Νοεμβρίου 1997, στο πλαίσιο της συνολικής ποσότητας
52 100 τόνων

ότι είναι χρήσιμο να υπενθυμιστεί ότι η απόφαση αυτή δεν
θίγει την οδηγία 72/462/EOK του Συμβουλίου, της 12ης
Δεκεμβρίου 1972, περί των υγειονομικών προβλημάτων και
των υγειονομικών μέτρων κατά τις εισαγωγές ζώων του
βοείου, χοιρείου, προβείου και αιγείου είδους, νωπών κρεά
των ή προϊόντων με βάση το κρέας προέλευσης τρίτων

χωρών (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
96/9 1 /ΕΚ (5),
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

και ιδίως το άρθρο 4,
Εκτιμώντας:

ότι το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/96 προβλέπει

τη δυνατότητα εκδόσεως πιστοποιητικών εισαγωγής για
προϊόντα του τομέα του βοείου κρέατος· ότι, εντούτοις, οι
εισαγωγές πρέπει να πραγματοποιούνται εντός των ορίων

των ποσοτήτων που προβλέπονται για καθεμία από αυτές

Άρθρο 1

Τα ακόλουθα κράτη μέλη εκδίδουν, στις 21 Οκτωβρίου
1997, πιστοποιητικά εισαγωγής τα οποία αφορούν προϊόντα
που υπάγονται στον τομέα του βοείου κρέατος, εκφρασμένα
σε αποστεωμένο κρέας, καταγωγής ορισμένων κρατών της

Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού Ωκεανού, για
τις ακόλουθες ποσότητες για χώρες καταγωγής:

τις χώρες εξαγωγής·

Ηνωμένο Βασίλειο:

ότι οι αιτήσεις των πιστοποιητικών που υποβλήθηκαν από
1ης έως τις 10 Οκτωβρίου 1997, εκφρασμένες σε
αποστεωμένο κρέας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

— 600,000 τόνοι καταγωγής Μποτσουάνας,
— 1 620,000 τόνοι καταγωγής Ζιμπάμπουε,

589/96, δεν υπερβαίνουν, για τα προϊόντα καταγωγής
(') ΕΕ L 84 της 30. 3. 1990, σ. 85 .
C-)EE L 89 της 10. 4. 1996, σ. 1 .
(3) ΕΕ L 84 της 3. 4. 1996, σ. 22.

— 392,000 τόνοι καταγωγής Ναμίμπιας,

— 5,000 τόνοι καταγωγής Σουαζιλάνδης.
(4) EE L 302 της 31 . 12. 1972, σ. 28.
(5) ΕΕ L 13 της 16. 1 . 1997, σ. 26.

24. 10. 97
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Άρθρο 2

Άρθρο 3

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών μπορούν να υποβάλλονται
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 589/96, κατά τη διάρκεια των δέκα πρώτων
ημερών του Νοεμβρίου 1997, για τις ακόλουθες ποσότητες
βοείου αποστεωμένου κρέατος:
— Μποτσουανα :

— Κένυα :

—
—
—
—

Μαδαγασκάρη:
Σουαζιλάνδη:
Ζιμπάμπουε:
Ναμίμπια:

9 716,000
142,000
7 144,000
3 163,000
2 974,659
7 957,000
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τόνοι,
τόνοι,
τόνοι,
τόνοι,
τόνοι,
τόνοι.

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 1997.

Γ\α την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

