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(Πρξειr για την ισχ των οποων απαιτεται δηµοσευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 325/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 10ηr Vεβρουαρου 1998
για καθορισµ των κατ’ αποκοπ τιµν κατ την εισαγωγ για τον καθορισµ τηr τιµr
εισδου ορισµνων οπωροκηπευτικν
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3223/94τηr Επιτροπr, τηr 21ηr
∆εκεµβρου 1994, σχετικ µε τιr λεπτοµρειεr εφαρµογr
του καθεσττοr κατ την εισαγωγ οπωροκηπευτικν(1),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 2375/96(2), και ιδωr το ρθρο 4 παργραφοr 1,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92του Συµβουλου, τηr
28ηr ∆εκεµβρου 1992,σχετικ µε τη λογιστικ µονδα και
τιr ισοτιµεr που πρπει να εφαρµζονται στα πλασια τηr
κοινr γεωργικr πολιτικr(3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 150/95(4), και ιδωr το
ρθρο 3 παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρµογ των
αποτελεσµτων των πολυµερν εµπορικν διαπραγµατεσεων του Γρου τηr Ουρουγουηr, προβλπει τα κριτρια
για τον καθορισµ απ την Επιτροπ των κατ’ αποκοπ

τιµν κατ την εισαγωγ απ τρτεr χρεr, για τα προϊντα και τιr περιδουr που ορζονται στο παρρτηµ του·
τι, σε εφαρµογ των προαναφερθντωνκριτηρων, οι κατ’
αποκοπ τιµr κατ την εισαγωγ πρπει να καθοριστον,
πωr αναγρφονται στο παρρτηµα του παρντοr κανονισµο,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Οι κατ’ αποκοπ τιµr κατ την εισαγωγ που αναφρονται στο ρθρο 4 του κανονισµο(ΕΚ) αριθ. 3223/94καθορζονται πωr αναγρφονται στον πνακα που εµφανεται
στο παρρτηµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 11 Vεβρουαρου 1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 10 Vεβρουαρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

337 τηr 24. 12. 1994, σ. 66.
325 τηr 14. 12. 1996, σ. 5.
387 τηr 31. 12. 1992, σ. 1.
22 τηr 31. 1. 1995, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 10ηr Vεβρουαρου 1998,για τον καθορισµ των κατ’ αποκοπ τιµν
κατ την εισαγωγ για τον καθορισµ τιµν εισδου ορισµνων οπωροκηπευτικν
(σε Ecu/100 χιλιγραµµα)
Κωδικr ΣΟ

Κωδικr τρτηr χραr (1)

Κατ’ αποκοπ τιµ
κατ την εισαγωγ

070200 00

204
212
624
999
052
204
999
220
999
052
204
999
052
204
212
600
624
999
204
999

50,7
106,4
185,9
114,3
126,4
85,9
106,2
167,4
167,4
137,3
159,2
148,3
50,1
34,1
38,1
57,3
50,5
46,0
73,3
73,3

052
204
464
600
624
662
999
052
400
600
999
060
400
404
720
728
999
388
400
512
528
999

53,8
72,6
82,7
74,4
82,6
47,6
68,9
79,6
61,7
77,5
72,9
52,1
95,4
97,1
69,2
81,1
79,0
99,4
87,9
129,1
102,8
104,8

070700 05

070910 00
070990 70

080510 10, 080510 30, 080510 50

080520 10
080520 30, 080520 50, 080520 70,
080520 90

080530 10

080810 20, 080810 50, 080810 90

080820 50

(1) Ονοµατολογατων χωρν που καθορζεταιαπ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2317/97τηr Επιτροπr (ΕΕ L 321 τηr 22. 11.
1997, σ. 19). Ο κωδικr «999» αντιπροσωπεει «λλεr καταγωγr».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 326/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 10ηr Vεβρουαρου 1998
για τον καθορισµ των κοινοτικν τιµν στην παραγωγ και των κοινοτικν τιµν κατ
την εισαγωγ για τα γαρφαλα και τα τριαντφυλλαγια την εφαρµογ του καθεσττοr κατ
την εισαγωγ ορισµνων προϊντων ανθοκαλλιργειαr καταγωγr Κπρου, Ισραλ,
Ιορδαναr και Μαρκου καθr και ∆υτικr χθηr και Λωρδαr τηr Γζαr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87του Συµβουλου, τηr
21ηr ∆εκεµβρου 1987, για τον καθορισµ των ρων εφαρµογr των προτιµησιακνδασµν κατ την εισαγωγ ορισµνων προϊντων ανθοκαλλιργειαr καταγωγr Κπρου,
Ισραλ, Ιορδαναr και Μαρκου καθr και ∆υτικr χθηr
και Λωρδαr τηr Γζαr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1300/97(2), και ιδωr το
ρθρο 5 παργραφοr 2 στοιχεο α),
Εκτιµνταr τι, σε εφαρµογ του ρθρου 2 παργραφοr 2
και του ρθρου 3 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87,
κοινοτικr τιµr κατ την εισαγωγ και κοινοτικr τιµr
στην παραγωγ καθορζονται αν δεκαπενθµερο για τα
µονοανθ γαρφαλλα (standard), τα πολυανθ γαρφαλα
(spray), τα τριαντφυλλα µε µεγλο νθοr, τα τριαντφυλλα µε µικρ νθοr, εφαρµοζµενεr για περοδο δο
εβδοµδων· τι, σµφωνα µε το ρθρο 1β του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 700/88τηr Επιτροπr, τηr 17ηr Μαρτου 1988,
περ ορισµνων λεπτοµερειν εφαρµογr του καθεσττοr
που εφαρµζεται κατ την εισαγωγ στην Κοιντητα ορισµνων προϊντων ανθοκαλλιργειαr καταγωγr Κπρου,
Ισραλ, Ιορδαναr και Μαρκου καθr και ∆υτικr χθηr

και Λωρδαr τηr Γζαr (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2062/97(4), οι τιµr αυτr
καθορζονται για περιδουr δο εβδοµδων µε βση τα
σταθµισµνα στοιχεα που παρχουν τα κρτη µλη· τι
πρπει οι τιµr αυτr να καθορζονται αµσωr για να εναι
δυνατν να καθοριστονοι δασµο κατ την εισαγωγ που
θα εφαρµοσθον· τι γι’ αυτ πρπει να προβλεφθε η
µεση εφαρµογ του παρντοr κανονισµο,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Οι κοινοτικr τιµr στην παραγωγ και οι κοινοτικr τιµr
κατ την εισαγωγ για τα µονοανθ γαρφαλα (standard),
τα πολυανθ γαρφαλα (spray), τα τριαντφυλλαµε µεγλο
νθοr και τα τριαντφυλλα µε µικρ νθοr που αναφρονται στο ρθρο 1β του κανονισµο(ΕΟΚ) αριθ. 700/88,για
µα περοδο δο εβδοµδων, καθορζονται στο παρρτηµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 11 Vεβρουαρου 1998.
Εφαρµζεται απ τιr 11 ωr τιr 24 Vεβρουαρου 1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 10 Vεβρουαρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 382 τηr 31. 12. 1987, σ. 22.
(2) ΕΕ L 177 τηr 5. 7. 1997, σ. 1.

(3) ΕΕ L 72 τηr 18. 3. 1988, σ. 16.
(4) ΕΕ L 289 τηr 22. 10. 1997, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(σε Ecu αν 100τεµχια)
Περοδοr: 11  24 Vεβρουαρου1998
Μονοανθ
γαρφαλα
(standard)

Πολυανθ
γαρφαλα
(spray)

Τριαντφυλλαµε
µεγλο νθοr

Τριαντφυλλαµε
µικρ νθοr

14,97

11,86

65,00

26,85

Μονοανθ
γαρφαλα
(standard)

Πολυανθ
γαρφαλα
(spray)

Τριαντφυλλαµε
µεγλο νθοr

Τριαντφυλλαµε
µικρ νθοr

Ισραλ

17,07

15,67

22,31

24,11

Μαρκο

17,01

15,77





Κπροr









Ιορδανα









∆υτικ χθη και
Λωρδα τηr Γζαr









Κοινοτικrτιµr
στην παραγωγ

Κοινοτικrτιµr
κατ την εισαγωγ
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Ä Κοινοτητων
Ä
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 327/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 10ηr VεβρουαρÄιου 1998
για το ανοιγµα
Ä
και τον τρ οπο
Ä διαχεÄιρισηr ορισµ εÄ νων δασµολογικων
Ä ποσοστωσεων
Ä
εισαγωγηr
Ä
ρυζιουÄ και θραυσµατων
Ä
ρυζιουÄ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑÆΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ÄΕχονταr υποψη:
Ä

γεr
Ä στο πλαÄισιο των εν λ ογω
Ä
ποσοστωσεων,
Ä
θα πρ εÄ πει να
κατανεµηθουν
Ä καθ’ ολη
Ä
τη διαρκεια
Ä
του εÄ τουr ωστε
Ä
να
µπορουν
Ä να απορροφηθουν
Ä καλυτερα
Ä
αποÄ την κοινοτικηÄ
αγορα·
Ä

τη συνθηκη
Ä
για την ιÄ δρυση τηr ΕυρωπαÏικηr
Ä Κοινοτηταr,
Ä
τον κανονισµοÄ (ΕΚ) αριθ. 1095/96 του ΣυµβουλÄιου, τηr 18ηr
ΙουνÄιου 1996, περÄι εφαρµογ ηr
Ä των παραχωρησεων
Ä
του καταλογου
Ä
CXL, καταρτισθÄεντοr κατοπιν
Ä
των διαπραγµατευÄ
σεων του αρθρου
Ä
XXIV παραγραφοr
Ä
6 τηr ΓΣ∆Ε ( 1), και
ιδÄιωr το αρθρο
Ä
1,
την αποφαση
Ä
96/317/ΕΚ του ΣυµβουλÄιου, τηr 13ηr ΜαιÈου
1996, σχετικαÄ µε την ολοκληρωση
Ä
των αποτελεσµ ατων
Ä
των
διαβουλευσεων
Ä
µε την ΤαÏιλανδη
Ä
στο πλαÄισιο του αρθρου
Ä
Ä
3,
XXIII τηr ΓΣ∆Ε (2), και ιδÄιωr το αρθρο
Εκτιµωνταr:
Ä
οτι,
Ä
στο πλαÄισιο των διαπραγµατε υÄ σεων που διεξ ηχθησαν
Ä
βασει
Ä
του αρθρου
Ä
XXIV παραγραφοr
Ä
6 τηr ΓΣ∆Ε κατ οπιν
Ä
τηr προσχωρησηr
Ä
τηr ΑυστρÄιαr, τηr VινλανδÄιαr και τηr
ΣουηδÄιαr στην ΕυρωπαÏικηÄ Κοινοτητα,
Ä
συµφωνηθηκε
Ä
το
ανοιγµα,
Ä
αποÄ 1ηr ΙανουαρÄιου 1996, ετ ησιαr
Ä
εισαγωγικηr
Ä
ποσοστωσηr
Ä
63 000 τ ονων
Ä
για το µισολευκασµÄενο ηÄ το
λευκασµενο
Ä
ρυζι
Ä του κωδικουÄ ΣΟ 1006 30 µε µηδενικ οÄ
δασµοÄ καθωr
Ä επÄισηr και ποσ οστωσηr
Ä
20 000 τ ονων
Ä
για το
αποφλοιωµÄενο ρυζι
Ä του κωδικουÄ ΣΟ 1006 20 µε σταθερ οÄ
δασµοÄ 88 Ecu αναÄ τονο·
Ä
οτι
Ä οι ποσοστωσειr
Ä
αυτεr
Ä συµπεριληφθηκαν
Ä
στο σχετικ οÄ µε τιr ΕυρωπαÏικεr
Ä Κοινοτητεr
Ä
καταÄ
λογο που προβλεÄ πεται στο αρθρο
Ä
ΙΙ παραγραφοr
Ä
1 στοιχεÄιο
α) τηr ΓΣ∆Ε 1994· οτι
Ä καταÄ τιr διαβουλευσειr
Ä
συµφωνηθηκε
Ä
µε τιr ΗνωµεÄ νεr ΠολιτεÄιεr τηr Αµερικ ηr
Ä η διεξαγωγηÄ περαιτερω
Ä
διαβουλευσεων
Ä
για τον τρ οπο
Ä
εφαρµογηr
Ä των ποσοστωσεων
Ä
που συµφων ηθηκαν·
Ä
οτι
Ä οι διαβουλευσειr
Ä
αυτεr
Ä
δεν εχουν
Ä
τελειωσει
Ä
ακοµα·
Ä
οτι
Ä οι εισαγωγεÄ r ρυζιουÄ αποÄ τιr
Ηνωµενεr
Ä
ΠολιτεÄιεr τηr Αµερικ ηr
Ä στα πλαÄισια των δασµολογικων
Ä ποσοστωσεων
Ä
θα πρεÄ πει να επιτραπουν
Ä µονο
Ä οταν
Ä
τελειωσουν
Ä
οι διαβουλευσειr·
Ä
οτι,
Ä
στο πλαÄισιο των διαβουλε υÄ σεων µε την ΤαÏιλανδη,
Ä
δυναµει
Ä
του αρθρου
Ä
XXIII τηr ΓΣ∆Ε συµφωνηθηκε
Ä
να ανοÄιξει ετησια
Ä
ποσοστωση
Ä
80 000 τ ονων
Ä
θραυσµατων
Ä
ρυζιουÄ
του κωδικουÄ ΣΟ 1006 40 00 µε µεÄιωση του εισαγωγικο υÄ
δασµουÄ καταÄ 28 Ecu αναÄ τονο·
Ä
οτι
Ä οι προαναφερθεÄισεr δεσµε υÄ σειr προβλεÄ πουν οτι
Ä στη
διαχεÄιριση των ποσοστ ωσεων
Ä
αυτων
Ä πρεπει
Ä
να ληφθουν
Ä
υποψη
Ä
οι παραδοσιακοÄι προµηθευτÄεr·
οτι
Ä για να αποφευχθεÄι η πρ οκληση
Ä
διαταραχων
Ä στην οµαληÄ
εµπορÄια του ρυζιο υÄ κοινοτικηr
Ä παραγωγηr
Ä αποÄ τιr εισαγω(1) ΕΕ L 146 τηr 20. 6. 1996, σ. 1.
(2) ΕΕ L 122 τηr 22. 5. 1996, σ. 15.

οτι,
Ä για την καλ ηÄ διοικητικηÄ διαχεÄιριση των προαναφερθεισων
Ä ποσοστωσεων
Ä
και ειδικ οτερα
Ä
προκειµεÄ νου να εξασφαλισθεÄι οτι
Ä δεν θα σηµειωθεÄι υπ εÄ ρβαση των καθορισµ εÄ νων
ποσοτητων,
Ä
πρεπει
Ä
να θεσπισθουν
Ä ειδικοÄι καν ονεr
Ä
σε
θεµατα
Ä
υποβοληr
Ä αιτησεων
Ä
και εκδοσηr
Ä
των πιστοποιητικων
Ä αυτων·
Ä
οτι
Ä οι κανονεr
Ä
αυτοÄι πρ εÄ πει να εÄιναι εÄιτε
συµπληρωµατικοÄι εÄιτε κατ αÄ παρεκκλιση
Ä
των διατ αξεων
Ä
του
κανονισµουÄ (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 τηr Επιτροπ ηÄ r, τηr 16ηr
ΝοεµβρÄιου 1988, περÄι κοιν ων
Ä τροπων
Ä
εφαρµογηr
Ä του καθεστωτοr
Ä
πιστοποιητικων
Ä εισαγωγηr,
Ä εξαγωγηr
Ä και προκαθορισµουÄ για τα γεωργικαÄ προÏιοντα
Ä
(3), οπωr
Ä
τροποποιηθηκε
Ä
αποÄ τον κανονισµοÄ (ΕΚ) αριθ. 1404/97 ( 4)·
οτι
Ä πρεπει
Ä
να ορισθεÄι οτι
Ä εφαρµοζονται
Ä
στο πλαÄισιο του
παροντοr
Ä
κανονισµουÄ οι διαταξειr
Ä
του κανονισµουÄ (ΕΚ)
αριθ. 1162/95 τηr Επιτροπ ηr,
Ä τηr 23ηr ΜαιÈου 1995, περÄι ειδικων
Ä λεπτοµερειων
Ä εφαρµογηr
Ä του καθεστωτοr
Ä
πιστοποιητικων
Ä εισαγωγηr
Ä και εξαγωγηr
Ä στον τοµεα
Ä των σιτηρων
Ä και
του ρυζιουÄ (5), οπωr
Ä
τροποποιηθηκε
Ä
τελευταÄια απ οÄ τον
κανονισµοÄ (ΕΚ) αριθ. 932/97 ( 6)·
οτι
Ä η ΕπιτροπηÄ θεσπισε
Ä
µετρα
Ä
για το ανοιγµα
Ä
και τη διοÄικηση αυτων
Ä των δασµολογικων
Ä
ποσοστωσεων
Ä
στιr 5
ΙουλÄιου 1996· οτι
Ä αυταÄ τα µετρα
Ä
δεν ηταν
Ä
συµφωνα
Ä
µε τη
γνωµη
Ä
τηr επιτροπηr
Ä διαχεÄιρισηr για τα σιτηρ α·
Ä οτι
Ä η
ΕπιτροπηÄ ανελαβε
Ä
την εφαρµογηÄ τουr και τα γνωστοποÄιησε
στο Συµβουλιο·
Ä
οτι,
Ä συµφωνα
Ä
µε το αρθρο
Ä
23 παραγραφοr
Ä
3
του κανονισµουÄ (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 ( 7), οπωr
Ä
τροποποιηÄ
θηκε τελευταÄια απ οÄ τον κανονισµοÄ (ΕΚ) αριθ. 923/96 απ οÄ
την ΕπιτροπηÄ (8), το Συµβουλιο
Ä
ελαβε
Ä
διαφορετικηÄ αποφαση
Ä
εντοr
Ä προθεσµÄιαr εν οr
Ä µηνοr·
Ä οτι
Ä η εν λογω
Ä
αποφαση
Ä
αφοραÄ τον ελεγχο
Ä
αποÄ την ΕπιτροπηÄ των παραδοσιακων
Ä
εµπορικων
Ä ροων
Ä προr την Κοιν οτητα,
Ä
ιδÄιωr, οσον
Ä
αφοραÄ
την εισαγωγηÄ σε µικραÄ πακετα,
Ä
καθωr
Ä και τον ενδεχοµενο
Ä
κÄινδυνο διασταυρουµενηr
Ä
επιδοτησηr·
Ä
οτι
Ä πρεπει,
Ä
αρα,
Ä
να
ληφθουν
Ä υποψη
Ä
οι διαταξειr
Ä
που εÄιχαν εισαχθεÄι απ οÄ το
Συµβουλιο
Ä
στον κανονισµοÄ (ΕΚ) αριθ. 1522/96, τηr 24ηr
ΙουλÄιου 1996, για το ανοιγµα
Ä
και τον τρ οπο
Ä
διαχεÄιρισηr
ορισµενων
Ä
δασµολογικων
Ä ποσοστωσεων
Ä
εισαγωγηr
Ä ρυζιουÄ
και θραυσµατων
Ä
ρυζιουÄ (9), οπωr
Ä
τροποποιηθηκε
Ä
αποÄ τον
κανονισµοÄ (ΕΚ) αριθ. 112/97 τηr Επιτροπ ηÄ r (10)·
(3) ΕΕ L 331 τηr 2. 12. 1988, σ. 1.
(4) ΕΕ L 194 τηr 23. 7. 1997, σ. 5.
(5) ΕΕ L 117 τηr 24. 5. 1995, σ. 2.
(6) ΕΕ L 135 τηr 27. 5. 1997, σ. 2.
(7) ΕΕ L 181 τηr 1. 7. 1992, σ. 21.
(8) ΕΕ L 126 τηr 24. 5. 1996, σ. 37.
(9) ΕΕ L 190 τηr 31. 7. 1996, σ. 1.
(10) ΕΕ L 20 τηr 23. 1. 1997, σ. 23.
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— 38 721 τονοι
Ä
αποÄ τιr Ηνωµενεr
Ä
ΠολιτεÄιεr τηr
Αµερικηr,
Ä

οτι,
Ä
στο πλαÄισιο των διαβουλε υÄ σεων µε την ΤαÏιλανδη
Ä
δυναµει
Ä
του αρθρου
Ä
XXIII τηr ΓΣ∆Ε, εχει
Ä
συµφωνηθεÄι η
προσαρµογηÄ ορισµενων
Ä
διαταξεων
Ä
του κανονισµο υÄ (ΕΚ)
αριθ. 1522/96, ιδÄιωr εκεÄινων που αφορο υÄ ν τη διαρκεια
Ä
ισχυοr
Ä
των πιστοποιητικων
Ä εισαγωγηr
Ä και την κατανοµηÄ
των ποσοτητων
Ä
τηr ποσοστωσηr
Ä
για το λευκασµ εÄ νο ρυζι,
Ä
καθωr
Ä και για τα θρα υσµατα
Ä
ρυζιου·
Ä οτι
Ä για την εφαρµογ ηÄ
των αποτελεσµατων
Ä
των εν λ ογω
Ä
διαβουλευσεων,
Ä
πρεπει
Ä
το
τµηµα
Ä
τηr ποσοστωσηr
Ä
του ΙανουαρÄιου 1998 για το µισολευκασµενο
Ä
και το λευκασµεÄ νο ρυζι
Ä καθωr
Ä και για θραυÄ
σµατα ρυζιουÄ καταγωγηr
Ä ΤαÏιλανδηr
Ä
πρεπει
Ä
να συµπληρωθεÄι
µε ενα
Ä επιπλεον
Ä τµηµα
Ä
που θα ανοÄιξει µε την εÄ ναρξη ισχυοr
Ä
του παροντοr
Ä
κανονισµου·
Ä

— 21 455 τονοι
Ä
αποÄ την ΤαÏιλανδη,
Ä
— 1 019 τονοι
Ä
αποÄ την ΑυστραλÄια,
— 1 805 τονοι
Ä
αποÄ αλλεr
Ä
χωρεr·
Ä
β) 20 000 τονων
Ä
αποφλοιωµÄενου ρυζιουÄ του κωδικουÄ ΣΟ
1006 20 µε δασµοÄ 88 Ecu αναÄ τονο
Ä
(αυξων
Ä
αριθµοr
Ä τηr
ποσοστωσηr
Ä
09.4077) που καταν εÄ µονται αναÄ χωρα
Ä
καταγωγηr
Ä ωr εξηr:
Ä
— 10 429 τονοι
Ä
αποÄ την ΑυστραλÄια,

οτι
Ä
για λογουr
Ä
απλοποÄιησηr και σαφ ηνειαr
Ä
πρεπει
Ä
να
καταργηθεÄι ο κανονισµ οr
Ä (ΕΚ) αριθ. 1522/96 και να αντικατασταθεÄι απ οÄ τον παροντα
Ä
κανονισµο·
Ä

— 7 642 τονοι
Ä
αποÄ τιr Ηνωµενεr
Ä
ΠολιτεÄιεr τηr Αµερικ ηr,
Ä
— 1 812 τονοι
Ä
αποÄ την ΤαÏιλανδη,
Ä
— 117 τονοι
Ä
αποÄ αλλεr
Ä
χωρεr·
Ä

οτι
Ä η επιτροπηÄ διαχεÄιρισηr σιτηρ ων
Ä δεν εξεδωσε
Ä
γνωµη
Ä
εντοr
Ä τηr προθεσµÄιαr που ορισε
Ä
ο προεδρ
Ä
οr
Ä τηr,

γ) 80 000 τονων
Ä
θραυσµατων
Ä
ρυζιουÄ του κωδικουÄ ΣΟ
1006 40 00 µε µεÄιωση κατ αÄ 28 Ecu αναÄ τονο
Ä του δασµουÄ
που καθορÄιζεται στη συνδυασµ εÄ νη ονοµατολογÄια (α υξων
Ä
αριθµοr
Ä τηr ποσοστωσηr
Ä
09.4078) που καταν εÄ µονται αναÄ
χωρα
Ä
καταγωγηr
Ä ωr εξηr:
Ä

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

— 41 600 τονοι
Ä
αποÄ την ΤαÏιλανδη,
Ä
— 12 913 τονοι
Ä
αποÄ την ΑυστραλÄια,
— 8 503 τονοι
Ä
αποÄ τη Γουιανα,
Ä

ÄΑρθρο 1

— 7 281 τονοι
Ä
αποÄ τιr Ηνωµενεr
Ä
ΠολιτεÄιεr τηr Αµερικ ηr,
Ä
— 9 703 τονοι
Ä
αποÄ αλλεr
Ä
χωρεr·
Ä

1. ΑνοÄιγονται οι ακ ολουθεr
Ä
ετησιεr
Ä
δασµολογικÄεr ποσοστωσειr
Ä
για την εισαγωγ ηÄ στην Κοινοτητα:
Ä

2. ΚαταÄ παρεκκλιση
Ä
αποÄ τιr διαταξειr
Ä
του αρθρου
Ä
2
παραγραφοr
Ä
3 δε υτερο
Ä
εδαφιο,
Ä
δεν εισαγονται
Ä
οι ποσ οτητεr
Ä
ρυζιου,
Ä καταγωγηr
Ä Ηνωµενων
Ä
Πολιτειων
Ä τηr Αµερικηr,
Ä που
αναφερονται
Ä
στην παρ αγραφο
Ä
1 στοιχεÄια α) και β), στα
πλαÄισια των δασµολογικ ων
Ä ποσοστωσεων,
Ä
µεχρι
Ä
να τελειωÄ
σουν οι διαπραγµατευσειr.
Ä

α) 63 000 τονων
Ä
λευκασµεÄ νου ηÄ µισολευκασµÄενου ρυζιουÄ
του κωδικουÄ ΣΟ 1006 30, µε µηδενικ οÄ δασµοÄ (αυξων
Ä
αριθµοr
Ä τηr ποσοστωσηr
Ä
09.4076) που καταν εÄ µονται αναÄ
χωρα
Ä
καταγωγηr
Ä ωr εξηr:
Ä

ÄΑρθρο 2
1. Τα πιστοποιητικαÄ εισαγωγηr
Ä για τιr ποσοτητεr
Ä
των ποσοστ ωσεων
Ä
που αναφ εÄ ρονται στο
αρθρο
Ä
1, εκφραζοµενεr
Ä
σε τονουr,
Ä
εκδÄιδονται σ υµφωνα
Ä
µε τα ακ ολουθα
Ä
τµηµατα:
Ä
α) για την ποσοστωση
Ä
που αναφ εÄ ρεται στο αρθρο
Ä
1 παραγραφοr
Ä
1 στοιχεÄιο α):
Ιανουαριοr
Ä

ΑπρÄιλιοr

Ιουλιοr
Ä

ΣεπτεÄ µβριοr

9 681

19 360

9 680

—

ΤαÏιλανδη
Ä

10 727

5 364

5 364

—

ΑυστραλÄια

—

1 019

—

—

ÄΑλλεr χωρεr
Ä

—

1 805

—

—

20 408

27 548

15 044

—

Ηνωµενεr
Ä
ΠολιτεÄιεr τηr Αµερικ ηr
Ä
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β) για την ποσοστωση
Ä
που αναφ εÄ ρεται στο αρθρο
Ä
1 παραγραφοr
Ä
1 στοιχεÄιο β):
Ιανουαριοr
Ä

ΑπρÄιλιοr

Ιο υλιοr
Ä

ΣεπτεÄ µβριοr

Ηνωµενεr
Ä
ΠολιτεÄιεr τηr Αµερικ ηr
Ä

2 608

5 214

2 607

—

ΤαÏιλανδη
Ä

1 911

3 821

1 910

—

ΑυστραλÄια

—

1 812

—

—

ÄΑλλεr χωρεr
Ä

—

117

—

—

4 517

—

4 519

10 964

γ) για την ποσοστωση
Ä
που αναφ εÄ ρεται στο αρθρο
Ä
1 παραγραφοr
Ä
1 στοιχεÄιο γ):
Ιανουαριοr
Ä

Ιουλιοr
Ä

ΤαÏιλανδη
Ä

29 120

12 480

ΑυστραλÄια

6 456

6 457

Γουιανα
Ä

4 251

4 252

Ηνωµενεr
Ä
ΠολιτεÄιεr τηr Αµερικ ηr
Ä

3 640

3 641

ÄΑλλεr χωρεr
Ä

4 851

4 852

48 318

31 682

2. Ωστοσο,
Ä
για να επιτραπεÄι η εÄ κδοση των πιστοποιητικων
Ä για τον Ιανου αριο
Ä
1998 για τιr ποσ οτητεr
Ä
που καθορÄιζονται στην παρ αγραφο
Ä
1 στοιχεÄιο α) οσον
Ä
αφοραÄ τα προÏιοντα
Ä
καταγωγηr
Ä ΤαÏιλανδηr
Ä
και στην παρ αγραφο
Ä
1 στοιχεÄιο
γ) οσον
Ä
αφοραÄ τιr αλλεr
Ä
χωρεr,
Ä
ανοιξε
Ä
ενα
Ä τµηµα
Ä
τηr ποσοÄ
στωσηr που αν εÄ ρχεται κατ’ αν ωτατο
Ä
οριο:
Ä

υποβληθουν
Ä αιτησειr
Ä
για εκδοση
Ä
πιστοποιητικων
Ä εισαγωγηr
Ä
για ολεr
Ä
τιr χωρεr
Ä
καταγωγηr
Ä που καλυπτονται
Ä
αποÄ την
αντÄιστοιχη ποσ οστωση,
Ä
στο πλαÄισιο συµπληρωµατικο υÄ
τµηµατοr
Ä
του ΟκτωβρÄιου σ υÄ µφωνα µε τιr διατ αξειr
Ä
του
αρθρου
Ä
4 παραγραφοr
Ä
1, εκτ οr
Ä αποÄ τιr ποσοτητεr
Ä
που
προβλεπονται
Ä
στην παρ αγραφο
Ä
1 στοιχεÄιο γ).

i) ρυζι
Ä λευκασµεÄ νο ηÄ µισολευκασµÄενο του κωδικουÄ ΣΟ
1006 30

ÄΑρθρο 3

ΚαταγωγηÄ

ΤαÏιλανδη
Ä

Ποσοτητα
Ä

5 363

ii) θραυσµατα
Ä
ρυζιουÄ του κωδικουÄ ΣΟ 1006 40 00
ΚαταγωγηÄ

Ποσοτητα
Ä

ΤαÏιλανδη
Ä

18 720

ΑυστραλÄια

3 227

Γουιανα
Ä

2 125

Ηνωµενεr
Ä
ΠολιτεÄιεr τηr Αµερικ ηr
Ä

1 820

ÄΑλλεr χωρεr
Ä

2 426

Οι αιτησειr
Ä
πιστοποιητικων
Ä υποβαλλονται
Ä
καταÄ τιr δεκα
Ä
πρωτεr
Ä
εργασιµεr
Ä
ηµερεr
Ä
µεταÄ την εναρξη
Ä
ισχυοr
Ä του παροÄ
ντοr κανονισµου.
Ä
3. Οι ποσοτητεr
Ä
που δεν καλ υπτονται
Ä
αποÄ τα πιστοποιητικαÄ εισαγωγηr
Ä που εχουν
Ä
εκδοθεÄι στο πλαÄισιο εν οÄ r τµηµαÄ
τοr µεταφερονται
Ä
στο επ οµενο
Ä
τµηµα
Ä
τηr αντÄιστοιχηr ποσ οÄ
στωσηr.
Για τιr ποσοτητεr
Ä
που δεν καλ υπτονται
Ä
αποÄ τα πιστοποιητικαÄ που εχουν
Ä
εκδοθεÄι για το Σεπτ εÄ µβριο, δυνανται
Ä
να

ÄΟταν οι αιτησειr
Ä
πιστοποιητικων
Ä εισαγωγηr
Ä αφορουν
Ä ρυζι
Ä
και θραυσµατα
Ä
ρυζιουÄ καταγωγηr
Ä ΤαÏιλανδηr
Ä
καθωr
Ä επÄισηr
και ρυζι
Ä καταγωγηr
Ä ΑυστραλÄιαr, στο πλαÄισιο των ποσοτ ηÄ των που αναφεÄ ρονται στο αρθρο
Ä
1, πρεπει
Ä
να συνοδευονται
Ä
αποÄ το πρωτοτυπο
Ä
πιστοποιητικοÄ εξαγωγηr
Ä το οποÄιο
συµπληρωνεται
Ä
συµφωνα
Ä
µε τα παραρτ ηµατα
Ä
Ι και ΙΙ και
εκδÄιδεται απ οÄ τον αρµοδιο
Ä
οργανισµοÄ των χωρων
Ä που
αναφερονται
Ä
στα εν λ ογω
Ä
παραρτηµατα.
Ä
ÄΟσον αφορ αÄ τα
τµηµατα
Ä
7, 8 και 9 του παραρτ ηµατοr
Ä
Ι, οι ενδεÄιξειr εÄιναι
προαιρετικÄεr. Τα πιστοποιητικαÄ εξαγωγηr
Ä που εκδÄιδονται
στο πλαÄισιο των τµηµ ατων
Ä
που προβλεÄ πονται στο αρθρο
Ä
2,
ισχυουν
Ä
µονο
Ä
για το συγκεκριµÄενο ετοr.
Ä

ÄΑρθρο 4
1. Οι αιτησειr
Ä
πιστοποιητικων
Ä υποβαλλονται
Ä
στην αρµ οÄ
δια αρχηÄ του συγκεκριµÄενου κρατουr
Ä
µελουr
Ä
καταÄ τιr δεκα
Ä
πρωτεr
Ä
εργασιµεr
Ä
ηµερεr
Ä
του µηνοr
Ä που αντιστοιχεÄι σε κ αθε
Ä
τµηµα.
Ä
2. ΚαταÄ παρεκκλιση
Ä
αποÄ το αρθρο
Ä
10 του κανονισµο υÄ
(ΕΚ) αριθ. 1162/95 η εγγ υÄ ηση για τα πιστοποιητικ αÄ εισαγωγηr
Ä ανερχεται
Ä
σε:
— 46 Ecu αναÄ τονο
Ä για τιr ποσοστ ωσειr
Ä
που προβλ εÄ πονται
στο αρθρο
Ä
1 παραγραφοr
Ä
1 στοιχεÄιο α),
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— 22 Ecu αναÄ τονο
Ä για τιr ποσοστ ωσειr
Ä
που προβλ εÄ πονται
στο αρθρο
Ä
1 παραγραφοr
Ä
1 στοιχεÄιο β),
— 5 Ecu αναÄ τονο
Ä
για τιr ποσοστ ωσειr
Ä
που προβλεÄ πονται
στο αρθρο
Ä
1 παραγραφοr
Ä
1 στοιχεÄιο γ).
3. Η αÄιτηση πιστοποιητικο υÄ και το πιστοποιητικοÄ εισαγωγηr
Ä φερουν,
Ä
στο τετραγωνÄιδιο 8, την εÄ νδειξη τηr χ ωραr
Ä
καταγωγηr
Ä και σηµειωνεται
Ä
σταυροr
Ä στην ενδειξη
Ä
«ναι».
4. Τα πιστοποιητικαÄ φερουν
Ä
στο τετραγωνÄιδιο 24 µÄια απ οÄ
τιr ακολουθεr
Ä
ενδεÄιξειr:
α) στην περÄιπτωση τηr ποσ οστωσηr
Ä
που αναφ εÄ ρεται στο
αρθρο
Ä
1 παραγραφοr
Ä
1 στοιχεÄιο α):
— Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) n o 327/98]
— Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og
18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98)

11. 2. 98

— Ermäßigter Zollsatz von 88 ECU/t bis zu der in den
Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge
(Verordnung (EG) Nr. 327/98)
— Μειωµενοr
Ä
δασµοr
Ä σε 88 Ecu αναÄ τονο
Ä
µεχρι
Ä
την
ποσοτητα
Ä
που ορÄιζεται στα τετραγωνÄιδια 17 και 18
του παροντοr
Ä
πιστοποιητικουÄ [κανονισµοr
Ä (ΕΚ) αριθ.
327/98]
— Reduced duty to ECU 88 per tonne up to the quantity
indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation
(EC) No 327/98)
— Droit réduit à 88 écus par tonne jusqu’à la quantité
indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat
(Règlement (CE) n o 327/98)
— Dazio ridotto a 88 ECU/t limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo (regolamento
(CE) n. 327/98)
— Verminderd douanerecht van 88 ECU/ton voor ten
hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat
vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

— Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz
angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

— Direito reduzido a 88 ecus/t até à quantidade indicada nas
casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE)
në 327/98]

— Ατελωr
Ä µεχρι
Ä
την ποσοτητα
Ä
που ορÄιζεται στα τετραγωνÄιδια 17 και 18 του παρ οντοr
Ä
πιστοποιητικουÄ
[κανονισµοr
Ä (ΕΚ) αριθ. 327/98]

— Tulli, joka on alennettu 88 ecuun/t tämän todistuksen
kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o
327/98)

— Exemption from customs duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC)
No 327/98)

— Tullsatsen nedsatt till 88 ecu/t upp till den mängd som
anges i fält 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr
327/98)

— Exemption du droit de douane jusqu’à la quantité
indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat
[Règlement (CE) n o 327/98]

γ) στην περÄιπτωση τηr ποσ οστωσηr
Ä
που αναφ εÄ ρεται στο
αρθρο
Ä
1 παραγραφοr
Ä
1 στοιχεÄιο γ):

— Esenzione dal dazio doganale limitatamente alla quantità
indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

— Derecho de aduana reducido de 28 ecus/t hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) n o 327/98]

— Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de
vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid
(Verordening (EG) nr. 327/98)

— Reduceret afgift med 28 ECU/t op til den mængde, der er
angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF)
nr. 327/98)

— Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas
casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE)
në 327/98]
— Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn
määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

— Um 28 ECU/t ermäßigter Zollsatz bis zu der in den
Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge
(Verordnung (EG) Nr. 327/98)

— Tullfri upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i
denna licens (Förordning (EG) nr 327/98)

— Μειωµενοr
Ä
δασµοr
Ä καταÄ 28 Ecu αναÄ τονο
Ä
µεχρι
Ä
την
ποσοτητα
Ä
που ορÄιζεται στα τετραγωνÄιδια 17 και 18
του παροντοr
Ä
πιστοποιητικουÄ [κανονισµοr
Ä (ΕΚ) αριθ.
327/98]

β) στην περÄιπτωση τηr ποσ οστωσηr
Ä
που αναφ εÄ ρεται στο
αρθρο
Ä
1 παραγραφοr
Ä
1 στοιχεÄιο β):

— Reduced duty by ECU 28 per tonne up to the quantity
indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation
(EC) No 327/98)

— Derecho de aduana reducido a 88 ecus/t hasta la cantidad
indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado
[Reglamento (CE) n o 327/98]

— Droit réduit de 28 écus par tonne jusqu’à la quantité
indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat
(Règlement (CE) n o 327/98)

— Nedsat told 88 ECU/t op til den mængde, der er angivet i
rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr.
327/98)

— Dazio ridotto di 28 ECU/t limitatamente alla quantità
indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo (regolamento (CE) n. 327/98)
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— Douanerecht verminderd met 28 ECU/ton voor ten
hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat
vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)
— Direito reduzido em 28 ecus/t até à quantidade indicada
nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento
(CE) në 327/98]
— Tulli, jota on alennettu 28 ecua/t tämän todistuksen
kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o
327/98)
— Tullsatsen nedsatt med 28 ecu/t upp till den mängd som
anges i fält 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr
327/98)

— καθορÄιζει τιr ποσ οτητεr
Ä
που εÄιναι διαθ εÄ σιµεr στο πλαÄισιο του εποµενου
Ä
τµηµατοr
Ä
και, ενδεχοµ εÄ νωr, στο πλαÄισιο του συµπληρωµατικουÄ τµηµατοr
Ä
του ΟκτωβρÄιου.

5. Η αÄιτηση εÄ κδοσηr πιστοποιητικουÄ εισαγωγηr
Ä γÄινεται
δεκτηÄ εαν
Ä πληρουνται
Ä
οι ακολουθοι
Ä
οροι:
Ä

1. Εντοr
Ä τριων
Ä εργασÄιµων ηµερ ων
Ä αποÄ τη δηµοσÄιευση τηr
αποφασηr
Ä
τηr Επιτροπ ηr,
Ä τα πιστοποιητικαÄ εισαγωγηr
Ä εκδÄιδονται για τιr ποσ οτητεr
Ä
που προκ υπτουν
Ä
αποÄ την εφαρµογηÄ του αρθρου
Ä
5 παραγραφοr
Ä
2.

— η αÄιτηση πρ εÄ πει να υποβαλλεται
Ä
αποÄ φυσικοÄ ηÄ νοµικοÄ
προσωπο
Ä
το οποÄιο, κατ αÄ τα τρÄια ετη
Ä που προηγουνται
Ä
τηr ηµεροµηνÄιαr τηr εν λ ογω
Ä
αÄιτησηr ασκησε
Ä
εµπορικηÄ
δραστηριοτητα
Ä
στον τοµ εÄ α του ρυζιουÄ ηÄ υπεβαλε
Ä
αιτηÄ
σειr εκδοσηr
Ä
πιστοποιητικων
Ä εισαγωγηr
Ä στον τοµεα
Ä του
ρυζιουÄ και εÄιναι εγγεγραµµÄενο σε δηµοσιο
Ä
µητρωο
Ä
κρατουr
Ä
µελουr,
Ä
— ο αιτων
Ä πρεπει
Ä
να υποβαλει
Ä
την αÄιτηση στο κρ ατοr
Ä
µελοr
Ä
στο δηµοσιο
Ä
µητρωο
Ä του οποÄιου εÄιναι εγγεγραµµενοr.
Ä
Σε περÄιπτωση υποβολ ηr
Ä αιτησεων
Ä
αποÄ το ιÄ διο
προσωπο
Ä
σε δυο
Ä ηÄ περισσοτερα
Ä
κρατη
Ä µελη,
Ä
δεν γÄινεται
δεκτηÄ καµÄια αÄιτηση,
— εαν
Ä δεν απαιτεÄιται πιστοποιητικ οÄ εξαγωγηr,
Ä οι αιτουντεr
Ä
πρεπει
Ä
να υποβαλλουν
Ä
µια µ ονο
Ä αÄιτηση εντ οr
Ä του ορÄιου
τηr ανωτατηr
Ä
ποσοτηταr
Ä
που προβλ εÄ πεται για καθε
Ä
τµηµα
Ä
και χωρα
Ä
καταγωγηr.
Ä

ÄΑρθρο 5
1. Εντοr
Ä δυο
Ä εργασÄιµων ηµερ ων
Ä αποÄ την τελευταÄια ηµ εÄ ρα
τηr προθεσµÄιαr για την υποβολ ηÄ των αιτησεων
Ä
εκδοσηr
Ä
των
πιστοποιητικων,
Ä
τα κρατη
Ä
µελη
Ä
ανακοινωνουν
Ä
στην
ΕπιτροπηÄ µε τελεξ
Ä
ηÄ φαξ και συµφωνα
Ä
µε το παρ αρτηµα
Ä
ΙΙΙ
του παροντοr
Ä
κανονισµουÄ τιr ποσοτητεr
Ä
κατανεµηµÄενεr αναÄ
κωδικοÄ ΣΟ, µε 8 ψηφÄια, και αν αÄ χωρα
Ä
καταγωγηr
Ä για τιr
οποÄιεr υπεβληθησαν
Ä
αιτησειr
Ä
πιστοποιητικων,
Ä τον αριθµοÄ
του πιστοποιητικουÄ που ζητεÄιται καθ ωr
Ä και το ονοµα
Ä
και
τη διευθυνση
Ä
του αιτο υντοr.
Ä

3. Εαν
Ä η µεÄιωση που αναφ εÄ ρεται στην πρ ωτη
Ä
περÄιπτωση
τηr παραγραφου
Ä
2 εχει
Ä
ωr αποτεÄ λεσµα µÄια ηÄ περισσοτερεr
Ä
ποσοτητεr
Ä
µικροτερεr
Ä
των 20 τ ονων
Ä
αναÄ αÄιτηση, η κατανοµηÄ του συνολου
Ä
των ποσοτητων
Ä
αυτων
Ä πραγµατοποιεÄιται
αποÄ το κρατοr
Ä
µελοr
Ä
µε κληρωση
Ä
αναÄ παρτÄιδα των 20
τονων,
Ä
και ενδεχοµεÄ νωr µιαr παρτÄιδαr για το υπ ολοιπο.
Ä

ÄΑρθρο 6

ÄΟταν η ποσοτητα
Ä
για την οποÄια εÄ χει εκδοθεÄι το πιστοποιητικοÄ εισαγωγηr
Ä εÄιναι µικροτερη
Ä
τηr ποσοτηταr
Ä
για την
οποÄια υποβληθηκε
Ä
αÄιτηση, το ποσ οÄ τηr εγγυησηr
Ä
που
αναφερεται
Ä
στο αρθρο
Ä
4 παραγραφοr
Ä
2 µει ωνεται
Ä
αναλογα.
Ä
2. ΚαταÄ παρεκκλιση
Ä
αποÄ το αρθρο
Ä
9 του κανονισµο υÄ
(ΕΟΚ) αριθ. 3719/88, τα δικαι ωµατα
Ä
που απορρ εÄ ουν αποÄ το
πιστοποιητικοÄ εισαγωγηr
Ä δεν εÄιναι µεταβιβ ασιµα.
Ä

ÄΑρθρο 7
1. Το αρθρο
Ä
5 παραγραφοr
Ä
1 τ εÄ ταρτη περÄιπτωση του
κανονισµουÄ (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 δεν εφαρµ οÄ ζεται.
2. Τα οφελη
Ä σε σχεση
Ä µε τουr εισαγωγικο υÄ r δασµουr
Ä που
προβλεπονται
Ä
στο αρθρο
Ä
1 παραγραφοr
Ä
1 δεν αφορο υν
Ä τιr
ποσοτητεr
Ä
που εισ αγονται
Ä
στο πλαÄισιο τηr ανοχ ηÄ r η οποÄια
αναφερεται
Ä
στο αρθρο
Ä
8 παραγραφοr
Ä
4 του κανονισµο υÄ
(ΕΟΚ) αριθ. 3719/88.
3. Εφαρµοζεται
Ä
το αρθρο
Ä
33 παραγραφοr
Ä
5 του κανονισµουÄ (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88.
4. ΚαταÄ παρεκκλιση
Ä
αποÄ το αρθρο
Ä
6 του κανονισµο υÄ
(ΕΚ) αριθ. 1162/95 και κατ’ εφαρµογ ηÄ του αρθρου
Ä
21 παρ αÄ
γραφοr 2 του κανονισµο υÄ (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88:

Η ανακοÄινωση αυτ ηÄ πρεπει
Ä
επÄισηr να πραγµατοποιεÄιται και
στην περÄιπτωση που, σε κ αποιο
Ä
κρατοr
Ä
µελοr,
Ä
δεν εχει
Ä
υποβληθεÄι καµÄια αÄιτηση.

— τα πιστοποιητικαÄ εισαγωγηr
Ä για το αποφλοιωµÄενο
λευκασµενο
Ä
ηÄ µισολευκασµÄενο ρυζι
Ä ισχυουν
Ä
αποÄ την
ηµερα
Ä τηr πραγµατικηr
Ä εκδοσ
Ä
ηr
Ä τουr µεχρι
Ä
το τελοr
Ä
του
τρÄιτου εποµενου
Ä
µηνα,
Ä

Τα προαναφεροµενα
Ä
στοιχεÄια πρ εÄ πει να ανακοινωνονται
Ä
ξεχωρισταÄ αποÄ εκεÄινα που αφορο υν
Ä αλλεr
Ä
αιτησειr
Ä
πιστοποιητικων
Ä εισαγωγηr
Ä στον τοµεÄ α του ρυζιουÄ και συµφωνα
Ä
µε την ιÄ δια διαδικασÄια.

— τα πιστοποιητικαÄ εισαγωγηr
Ä θραυσµατων
Ä
ρυζιουÄ καταγωγηr
Ä ΤαÏιλανδηr
Ä
ισχυουν
Ä
αποÄ την ηµερα
Ä τηr πραγµατικηr
Ä εκδοσ
Ä
ηr
Ä τουr εωr
Ä τιr 31 ∆εκεµβρÄιου του εÄ τουr εκδοÄ
σηr του πιστοποιητικου.
Ä

2. Εντοr
Ä δεκα
Ä
ηµερων
Ä αποÄ την τελευταÄια ηµ εÄ ρα τηr
προθεσµÄιαr τηr ανακοÄινωσηr των κρατ ων
Ä
µελων,
Ä
η
Επιτροπη:
Ä

Ωστοσο,
Ä
η διαρκεια
Ä
ισχυοr
Ä των πιστοποιητικων
Ä εισαγωγηr
Ä
δεν µπορεÄι να υπερβεÄι τιr 31 ∆εκεµβρÄιου του εÄ τουr εκδοσ
Ä
ηr
Ä
τουr.

— αποφασÄιζει σε ποιο βαθµ οÄ µπορεÄι να δοθεÄι συν εÄ χεια
στιr αιτησειr.
Ä
Εαν
Ä οι ποσοτητεr
Ä
για τιr οποÄιεr υποβλ ηθηÄ
καν αιτησειr
Ä
υπερβαÄινουν τιr ποσ οτητεr
Ä
που εÄιναι διαθ εÄ σιµεr στο πλαÄισιο του συγκεκριµÄενου τµηµατοr
Ä
και τηr
συγκεκριµÄενηr χωραr
Ä
καταγωγηr,
Ä
καθορÄιζει ενιαÄιο
ποσοστοÄ µεÄιωσηr που θα εφαρµ οζεται
Ä
σε καθε
Ä αÄιτηση,

ÄΑρθρο 8
Τα κρατη
Ä
µελη
Ä
ανακοινωνουν
Ä
στην Επιτροπ ηÄ µε τελεξ
Ä
ηÄ
φαξ και συµφωνα
Ä
µε το παρ αρτηµα
Ä
ΙΙΙ του παρ οντοr
Ä
κανονισµουÄ τα ακολουθα
Ä
στοιχεÄια:
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ΕπÄισηµη ΕφηµερÄιδα των ΕυρωπαÏικων
Ä Κοινοτητων
Ä

— το αργοτερο
Ä
εντοr
Ä δυο
Ä εργασÄιµων ηµερ ων
Ä αποÄ την
εκδοσ
Ä
ηÄ τουr, τιr ποσ οτητεr,
Ä
κατανεµηµÄενεr αναÄ κωδικουr
Ä ΣΟ, µε οκτωÄ ψηφÄια, και αν αÄ χωρα
Ä
καταγωγηr
Ä για
τιr οποÄιεr εκδ οθηκαν
Ä
τα πιστοποιητικ αÄ εισαγωγηr
Ä µε
την ηµεροµηνÄια εÄ κδοσηr, τον αριθµ οÄ του πιστοποιητικου,
Ä καθωr
Ä επÄισηr και το ονοµα
Ä
και τη διε υθυνση
Ä
του
δικαιουχου
Ä
του πιστοποιητικουÄ .
— το αργοτερο
Ä
δυο
Ä µηνεr
Ä
µεταÄ τη ληξη
Ä
τηr διαρκειαr
Ä
ισχυοr
Ä καθε
Ä πιστοποιητικου,
Ä τιr ποσοτητεr
Ä
κατανεµηµÄενεr αναÄ κωδικουr
Ä ΣΟ, µε οκτωÄ ψηφÄια, αναÄ συσκευασÄια
και αναÄ χωρα
Ä
καταγωγηr
Ä οι οποÄιεr εÄ χουν πραγµατικαÄ
τεθεÄι σε ελευθερη
Ä
κυκλοφορÄια, την ηµεροµηνÄια θ εÄ σηr σε
ελευθερη
Ä
κυκλοφορÄια, τον αριθµ οÄ του πιστοποιητικουÄ
που χρησιµοποιηθηκε
Ä
καθωr
Ä και το ονοµα
Ä
και τη διε υÄ
θυνση του δικαιο υχου.
Ä
Οι ανακοινωσειr
Ä
των στοιχεÄιων αυτ ων
Ä πρεπει
Ä
να πραγµατοποιουνται
Ä
επÄισηr στιr περιπτ ωσειr
Ä
που δεν εÄ χει εκδοθεÄι
κανενα
Ä
πιστοποιητικοÄ ηÄ που δεν εγινε
Ä
καµÄια εισαγωγ η.
Ä

ÄΑρθρο 9
1. Η ΕπιτροπηÄ παρακολουθεÄι τιr ποσ οτητεr
Ä
εµπορευµαÄ
των που εισαγονται
Ä
δυναµει
Ä
του παροντοr
Ä
κανονισµουÄ µε
σκοπο,
Ä ιδÄιωr, να διαπιστ ωσει:
Ä
— την εκταση
Ä
τηr σηµαντικ ηr
Ä αλλαγηr
Ä των παραδοσιακων
Ä
εµπορικων
Ä ροων,
Ä σε ογκο
Ä
και παρουσÄιαση, στη διευρυµενη
Ä
Κοινοτητα
Ä
και
— εαν
Ä υπαρχουν
Ä
διασταυρουµενεr
Ä
επιδοτησειr
Ä
µεταξυÄ των
εξαγωγεων
Ä
που απολαυουν
Ä
αµεσα
Ä
των διατ αξεων
Ä
του
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παροντοr
Ä
κανονισµουÄ και των εξαγωγων
Ä που υποκεινται
Ä
στουr δασµουr
Ä που εφαρµοζονται
Ä
καταÄ την εισαγωγη.
Ä
2. Εαν
Ä ικανοποιεÄιται εÄ να αποÄ τα κριτηρια
Ä
που ορÄιζονται
στην παραγραφο
Ä
1, και ειδικ οτερα
Ä
εαν
Ä οι εισαγωγεÄ r ρυζιουÄ
σε συσκευασÄιεr π εÄ ντε χιλιογραµµων
Ä
ηÄ λιγοτερο
Ä
υπερβαÄινουν τουr 33 428 τ ονουr,
Ä
και οπωσδ ηποτε
Ä
σε ετησια
Ä
βαση,
Ä
η
ΕπιτροπηÄ υποβαλλει
Ä
εκθεση
Ä
στο Συµβο υλιο
Ä
συνοδευοµενη,
Ä
εφοσον
Ä
χρειαζεται,
Ä
αποÄ καταλληλεr
Ä
προτασειr
Ä
για την
αποφυγηÄ διαταραχων
Ä του τοµεα
Ä του ρυζιουÄ στην ΚοινοÄ
τητα.
3. Οι ποσοτητεr
Ä
οι οποÄιεr εÄ χουν εισαχθεÄι σε συσκευασÄιεr
του εÄιδουr που αναφ εÄ ρονται στην παρ αγραφο
Ä
2 και εÄ χουν
τεθεÄι σε ελευθερη
Ä
κυκλοφορÄια εγγρ αφονται
Ä
στο πιστοποιητικοÄ εισαγωγηr,
Ä συµφωνα
Ä
µε το αρθρο
Ä
22 του κανονισµο υÄ
(ΕΟΚ) αριθ. 3719/88.

ÄΑρθρο 10
1.

Ο κανονισµοr
Ä (ΕΚ) αριθ. 1522/96 καταργεÄιται.

2. Οι διαταξειr
Ä
του παροντοr
Ä
κανονισµουÄ δεν εφαρµοζοÄ
νται στα πιστοποιητικαÄ που εχου
Ä
εκδοθεÄι κατ’ εφαρµογ ηÄ
του κανονισµουÄ (ΕΚ) αριθ. 1522/96.

ÄΑρθρο 11
Ο παρων
Ä κανονισµοr
Ä αρχÄιζει να ισχ υει
Ä την τρÄιτη ηµ εÄ ρα αποÄ
τη δηµοσÄιευσηÄ του στην ΕπÄισηµη ΕφηµερÄιδα των ΕυρωπαÏικων
Ä Κοινοτητων
Ä
.

Ο παρων
Ä κανονισµοr
Ä εÄιναι δεσµευτικοr
Ä ωr προr ολα
Ä
τα µερη
Ä του και ισχ υει
Ä αµεσα
Ä
σε καθε
Ä
κρατοr
Ä
µελοr.
Ä
Βρυξελλεr,
Ä
10 VεβρουαρÄιου 1998.

Για την ΕπιτροπηÄ
Franz FISCHLER

Μελοr
Ä
τηr Επιτροπηr
Ä

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑI — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I —
LIITE I — BILAGA I

Export certificate No . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE
MINISTRY OF COMMERCE
GOVERNMENT OF THAILAND

Export certificate subject to Regulation (EC) No . . ./96
Special form either for semi-milled or milled rice (Code No 1006 30), husked rice (code No 1006 20), or broken rice (code No 1006 40 00)

1. Exporter (name, address and country)

2. Importer (name, address and country)

Name:

Name:

Address:

Address:

Country:

Country:

3. Shipped per

4. Country/ Countries of destination in EC




Conventional
Container

5. Type of Thai rice/R.S. Code No

6. Weight metric tonnes

7. Packing

Gross weight:
Net weight:

8. No and date of invoice

9. No and date of B/L

We hereby certify that the abovementioned products are produced in and are exported from Thailand.
Department of Foreign Trade
.................................................
Name and signature of authorized official and stamp

Date of issue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR 120 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE AND IN ANY CASE ONLY UNTIL 31 DECEMBER OF THE YEAR OF ISSUE

For use of EC authorities

Serial No . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑII
«ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II —
ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Export certificate No . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMONWEALTH OF AUSTRALIA
REPRESENTED BY THE
DEPARTMENT OF PRIMARY INDUSTRIES AND ENERGY

EXPORT LICENCE
for semi-milled or milled rice (code No 1006 30) and husked rice (code No 1006 20)

1. Exporter

2. Importer

Name:

Name:

Address:

Address:

Country:

Country:

3. Country/Countries of destination in EU

4. Type of rice/specification

5. Consignment weight metric tonnes

Milled/Semi-milled (code No 1006 30)

Net weight:

Husked/Brown (code No 1006 20)

Department of Primary Industries and Energy
by its Delegate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.............................................
Signature
Date of issue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date of Expiry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

For use by EU authorities

»

Αριθ. του πιστοποιητικο

Vαξ: (32-2) 296 60 21

Κωδικr ΣΟ

Ποστητα
(τνοι)
Χρα καταγωγr

νοµα και διεθυνση
αιτοντοr/δικαιοχου

Συσκευασα
@ 5 kg

EL

(1) Να διαγραφε η περιττ νδειξη.

Ηµεροµηνα

Αποστολαr:

Παραλπτηr: Γ∆ VI-C-2

Θση σε ελεθερη κυκλοφορα (1)

κδοση πιστοποιητικοεισαγωγr (1)

Ατηση πιστοποιητικοεισαγωγr (1)

ΡΥΖΙ — Κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 327/98

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
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Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 328/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 10ηr Vεβρουαρου 1998
για τον προσδιορισµ του µτρου κατ το οποο µπορον να γνονται δεκτr οι αιτσειr
πιστοποιητικνεισαγωγr που υπεβλθησαν τον Ιανουριο του 1998 για ορισµνα προϊντα
στον τοµα του γλακτοr και των γαλακτοκοµικνπροϊντων στο πλασιο των καθεσττων
που προβλπονται απ τιr ευρωπαϊκr συµφωνεr µεταξ τηr Κοιντηταr, τηr ∆ηµοκραταr
τηr Πολωναr, τηr Βουλγαραr και του καθεσττοr που προβλπεται απ τιr συµφωνεr
ελευθρωσηr των συναλλαγν µεταξ τηr Κοιντηταr και των βαλτικν χωρν
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2508/97τηr Επιτροπr, τηr 15ηr
∆εκεµβρου 1997, για τη θσπιση των λεπτοµερειν εφαρµογr στον τοµα του γλακτοr και των γαλακτοκοµικν
προϊντων, των καθεσττων που προβλπονται στιr ευρωπαϊκr συµφωνεr µεταξ τηr Κοιντηταr και τηr ∆ηµοκραταr τηr Ουγγαραr, τηr ∆ηµοκραταr τηr Πολωναr, τηr
Τσεχικr ∆ηµοκραταr, τηr ∆ηµοκραταr τηr Σλοβακαr,
τηr Βουλγαραr και τηr Ρουµαναr, του καθεσττοr που
προβλπεται στιr συµφωνεr για την ελευθρωση των
συναλλαγν µεταξ τηr Κοιντηταr και των βαλτικν
χωρν και του καθεσττοr που προβλπεται στην προσωριν συµφωνα µεταξ τηr Κοιντηταr και τηr Σλοβεναr,
καθr και την κατργηση των κανονισµν (ΕΟΚ) αριθ.
584/92, (ΕΚ) αριθ. 1588/94,(ΕΚ) αριθ. 1713/95και (ΕΚ)
αριθ. 455/97(1), και ιδωr το ρθρο 4 παργραφοr 4,
Εκτιµνταr τι οι αιτσειr πιστοποιητικνεισαγωγr που
χουν υποβληθε για τα προϊντα που αναφρονται στον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2508/97 αφορον για ορισµνα

προϊντα ποστητεr µεγαλτερεr απ αυτr που εναι
διαθσιµεr· τι πρπει κατ συνπεια να καθοριστον οι
συντελεστr χοργησηr για ορισµνεr ποστητεr που χουν
ζητηθε για την περοδο απ 1ηr Ιανουαρου ωr 30 Ιουνου
1998,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Οι αιτσειr πιστοποιητικν εισαγωγr που χουν υποβληθε για την περοδο απ 1ηr Ιανουαρου 1998 ωr 30
Ιουνου 1998 δυνµει του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2508/97
γνονται δεκτr αν χρα καταγωγr και αν προϊν που
υπγεται στουr κωδικοr ΣΟ, που περιλαµβνονται στο
παρρτηµα, για τιr ζητηθεσεr ποστητεr, στιr οποεr εφαρµζεται ο αναγραφµενοr συντελεστr χοργησηr.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 11 Vεβρουαρου 1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 10 Vεβρουαρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 345 τηr 16. 12. 1997, σ. 31.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Χρα

Κωδικο ΣΟ

Συντελεστrχοργησηr

Πολωνα

Εσθονα

Βουλγαρα

040210 19
040221 19
040221 99

040510 11
040510 19
040510 30
040510 50
040510 90
040520 90

0406

040210 19
040221 19

040510 11
040510 19

0406

0406

0,0093

0,0106

0,1818

0,0097

0,0099

1,0000

0,6630
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 329/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 10ηr Vεβρουαρου 1998
για την κδοση πιστοποιητικν εξαγωγr του συστµατοr Α1 στον τοµα των
οπωροκηπευτικν
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2190/96τηr Επιτροπr, τηr 14ηr
Νοεµβρου 1996, για τιr λεπτοµρειεr εφαρµογr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72του Συµβουλου σχετικ µε τιr
επιστροφrκατ την εξαγωγ στον τοµα των οπωροκηπευτικν (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 213/98(2), και ιδωr το ρθρο 2 παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 8/98 τηr Επιτροπr(3) καθρισε τιr ποστητεr για τιr οποεr δναται να εκδδονται
πιστοποιητικ εξαγωγr του συστµατοr Α1, εκτr απ
εκενα που ζητονται στο πλασιο τηr επισιτιστικr
βοθειαr·
τι το ρθρο 2 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2190/96καθρισε τουr ρουr µε τουr οποουr δναται να ληφθον απ
την Επιτροπ ιδιατερα µτρα µε σκοπ να αποφευχθε η
υπρβαση των ποσοττων για τιr οποεr µπορον να εκδδονται πιστοποιητικ του συστµατοr Α1·
τι, λαµβανοµνων υπψη των στοιχεων που διαθτει
σµερα η Επιτροπ, θα προκψουν υπερβσειr των
ποσοττων για τα αµγδαλα χωρr κλυφοr, µειωµνων και

προσαυξηµνων κατ τιr ποστητεr που αναφρονται στο
ρθρο 2 παργραφοr3 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2190/96,
εν εκδοθον χωρr περιορισµ πιστοποιητικ του συστµατοr Α1 που ζητονται απ τιr 5 Vεβρουαρου 1998· τι
πρπει, εποµνωr, να καθορισθε, γι’ αυτ το προϊν, να
ποσοστ κδοσηr των ποσοττων που ζητθηκαν στιr 5
Vεβρουαρου 1998 και να απορριφθον οι αιτσειr πιστοποιητικν του συστµατοr Α1 που κατατθενται αργτερα
κατ τη διρκεια τηr διαr περιδου αιτσεων,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Τα πιστοποιητικ εξαγωγr του συστµατοr Α1 για τα
αµγδαλα χωρr κλυφοr, για τα οποα η ατηση κατατθηκε στιr 5 Vεβρουαρου1998στο πλασιο του ρθρου 1
του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 8/98, εκδδονται µχρι ανωττου ορου 5,2 % των ζητοµενων ποσοττων.
Γι’ αυτ το προϊν απορρπτονται οι αιτσειr πιστοποιητικν του συστµατοr Α1 που κατατθενται µετ τιr 5
Vεβρουαρου και πριν απ τιr 11 Μαρτου 1998.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 11 Vεβρουαρου 1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 10 Vεβρουαρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 292 τηr 15. 11. 1996, σ. 12.
(2) ΕΕ L 22 τηr 29. 1. 1998, σ. 8.
(3) ΕΕ L 3 τηr 7. 1. 1998, σ. 5.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 330/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 10ηr Vεβρουαρου 1998
για την κδοση πιστοποιητικν εισαγωγr για τα βεια κρατα εκλεκτr ποιτηταr, νωπ,
διατηρηµνα µε απλ ψξη  κατεψυγµνα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 936/97τηr Επιτροπr, τηr 27ηr
Μαου 1997,για το νοιγµα και τον τρπο διαχερισηr των
δασµολογικνποσοστσεωνγια τα βεια κρατα εκλεκτr
ποιτηταr νωπ, διατηρηµναµε απλ ψξη  κατεψυγµνα
και για το κατεψυγµνο κραr βουβλου(1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 260/
98 (2),
Εκτιµνταr:
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 936/97προβλπει, στα ρθρα
4 και 5, τουr ρουr των αιτσεων και τηr εκδσεωr των
πιστοποιητικν εισαγωγr των κρετων που αναφρονται
στο ρθρο 2 στοιχεο στ)·
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 936/97που αναφρθηκε παραπνω, στο ρθρο 2 στοιχεο στ), καθρισε σε 11 500 τνουr
την ποστητα βοεων κρετων υψηλr ποιτηταr, νωπν,
διατηρηµνων µε απλ ψξη  κατεψυγµνων, καταγωγr
και προελεσεωr Ηνωµνων Πολιτειν Αµερικr και
Καναδ, που µπορον να εισαχθον µε ειδικοr ρουr για
την περοδο απ την 1η Ιουλου 1997 ωr τιr 30 Ιουνου
1998·

τι θα πρπει να υπενθυµιστε τι τα πιστοποιητικ που
προβλπονται απ τον παρντα κανονισµ δνανται να
χρησιµοποιηθονκαθ’ λη τη διρκεια ισχοr τουr, µε την
επιφλαξη των υπαρχντων καθεσττων σε κτηνιατρικ
θµατα,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
1. Κθε ατηση για πιστοποιητικ εισαγωγr που κατατθεται απ την 1η ωr τιr 5 Vεβρουαρου 1998 για τα
βεια κρατα υψηλr ποιτηταr, νωπ, διατηρηµνα µε
απλ ψξη  κατεψυγµνα, τα οποα αναφρονται στο
ρθρο 2 στοιχεο στ) του τροποποιηµνουκανονισµο(ΕΚ)
αριθ. 936/97 ικανοποιεται καθ’ ολοκληραν.
2. Οι αιτσειr για πιστοποιητικ µπορον να κατατεθον, σµφωνα µε το ρθρο 5 του κανονισµο(ΕΚ) αριθ.
936/97,τιr πντε πρτεr ηµρεr του Μαρτου 1998για 3 552
τνουr.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 11 Vεβρουαρου 1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 10 Vεβρουαρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 137 τηr 28. 5. 1997, σ. 10.
(2) ΕΕ L 25 τηr 31. 1. 1998, σ. 42.

L 37/20

¬ EL ¬

ΕπÄισηµη ΕφηµερÄιδα των ΕυρωπαÏικων
Ä Κοινοτητων
Ä

11. 2. 98

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 331/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 10ηr VεβρουαρÄιου 1998
για προσωρινηÄ αναστοληÄ τηr εκδοσηr
Ä
πιστοποιητικων
Ä εξαγωγηr
Ä ορισµενων
Ä
γαλακτοκοµικων
Ä
προιÏοντων
Ä
και για τον καθορισµοÄ του βαθµουÄ στον οποÄιο µπορουν
Ä να ικανοποιηθουν
Ä οι
αιτησειr
Ä
για πιστοποιητικαÄ εξαγωγηr
Ä που εκκρεµουν
Ä
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑÆΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ÄΕχονταr υποψη:
Ä
τη συνθηκη
Ä
για την ιÄ δρυση τηr ΕυρωπαÏικηr
Ä Κοινοτηταr,
Ä
τον κανονισµοÄ (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του ΣυµβουλÄιου, τηr
27ηr ΙουνÄιου 1968, περÄι κοινηr
Ä οργανωσεωr
Ä
τηr αγοραr
Ä στον
τοµεα
Ä του γαλακτοr
Ä
και των γαλακτοκοµικων
Ä προÏιοÄ
Ä
τροποποιηθηκε
Ä
τελευταÄια αποÄ τον κανονισµοÄ
ντων (1), οπωr
(ΕΚ) αριθ. 1587/96 (2),
τον κανονισµοÄ (ΕΟΚ) αριθ. 1466/95 τηr Επιτροπηr,
Ä τηr 27ηr
ΙουνÄιου 1995, για τον καθορισµοÄ των ειδικων
Ä λεπτοµερειων
Ä
εφαρµογηr
Ä των επιστροφων
Ä καταÄ την εξαγωγηÄ στον τοµεα
Ä
Ä
του γαλακτοr
Ä
και των γαλακτοκοµικων
Ä προÏιοντων
Ä
(3), οπωr
τροποποιηθηκε
Ä
τελευταÄια αποÄ τον κανονισµοÄ (ΕΚ) αριθ.
2497/97 (4), και ιδÄιωr το αρθρο
Ä
8 παραγραφοr
Ä
3,
Εκτιµωνταr
Ä
οτι
Ä
η αγοραÄ ορισµενων
Ä
γαλακτοκοµικων
Ä
προÏιοντων
Ä
χαρακτηρÄιζεται αποÄ αβεβαιοτητα·
Ä
οτι
Ä πρεπει
Ä
να
αποφευχθουν
Ä οι αιτησειr
Ä
κερδοσκοπικουÄ χαρακτηρα
Ä
που
µπορεÄι να οδηγησει
Ä
σε στρεβλωση
Ä
του ανταγωνισµουÄ
µεταξυÄ επιχειρηµατιων
Ä ηÄ και να απειλησουν
Ä
τη συνεχεια
Ä
των εξαγωγων
Ä των εν λογω
Ä
προÏιοντων
Ä
για το υπολοιπο
Ä
τηr
τρεχουσαr
Ä
περιοδου·
Ä
οτι
Ä πρεπει
Ä
να ανασταλεÄι προσωριναÄ η

εκδοση
Ä
των πιστοποιητικων
Ä για τα εν λογω
Ä
προÏιοντα
Ä
και
να µην εκδοθουν
Ä τα πιστοποιητικαÄ για τα εν λογω
Ä
προÏιοντα,
Ä
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ÄΑρθρο 1
1. Η εκδοση
Ä
των πιστοποιητικων
Ä εξαγωγηr
Ä των γαλακτοκοµικων
Ä προÏιοντων
Ä
που αναφερονται
Ä
στο παραρτηµα
Ä
αναστελλεται
Ä
για την περÄιοδο αποÄ τιr 11 εωr
Ä
τιr 17
VεβρουαρÄιου 1998.
2. ∆Äιδεται συνεχεια
Ä
στιr εκκρεµουσεr
Ä
αιτησειr
Ä
χορηγηÄ
σεωr πιστοποιητικων
Ä για τα γαλακτοκοµικαÄ προÏιοντα
Ä
που
αναφερονται
Ä
στο παραρτηµα,
Ä
που κατατεθηκαν
Ä
αποÄ τιr 4
VεβρουαρÄιου 1998 και των οποÄιων η εκδοση
Ä
θα επρεπε
Ä
να
εχει
Ä
γÄινει αποÄ τιr 11 VεβρουαρÄιου 1998.

ÄΑρθρο 2
Ο παρων
Ä κανονισµοr
Ä αρχÄιζει να ισχυει
Ä στιr 11 VεβρουαρÄιου
1998.

Ο παρων
Ä κανονισµοr
Ä εÄιναι δεσµευτικοr
Ä ωr προr ολα
Ä
τα µερη
Ä του και ισχυει
Ä αµεσα
Ä
σε καθε
Ä
κρατοr
Ä
µελοr.
Ä
Βρυξελλεr,
Ä
10 VεβρουαρÄιου 1998.

Για την ΕπιτροπηÄ
Franz FISCHLER

Μελοr
Ä
τηr Επιτροπηr
Ä

(1) ΕΕ
(2) ΕΕ
(3) ΕΕ
(4) ΕΕ

L
L
L
L

148
206
144
345

τηr
τηr
τηr
τηr

28.
16.
28.
16.

6. 1968, σ. 13.
8. 1996, σ. 21.
6. 1995, σ. 22.
12. 1997, σ. 12.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κωδικαr
Ä
του προÏιοντοr
Ä

Κωδικαr
Ä
του προÏιοντοr
Ä

Κωδικαr
Ä
του προÏιοντοr
Ä

Κωδικαr
Ä
του προÏιοντοr
Ä

0401 10 10 9000
0401 10 90 9000
0401 20 11 9100
0401 20 11 9500
0401 20 19 9100
0401 20 19 9500
0401 20 91 9100
0401 20 91 9500
0401 20 99 9100
0401 20 99 9500
0401 30 11 9100
0401 30 11 9400
0401 30 11 9700
0401 30 19 9100
0401 30 19 9400
0401 30 19 9700
0401 30 31 9100
0401 30 31 9400
0401 30 31 9700
0401 30 39 9100
0401 30 39 9400
0401 30 39 9700
0401 30 91 9100
0401 30 91 9400
0401 30 91 9700
0401 30 99 9100
0401 30 99 9400
0401 30 99 9700
0402 91 11 9110
0402 91 11 9120
0402 91 11 9310
0402 91 11 9350
0402 91 11 9370
0402 91 19 9110
0402 91 19 9120
0402 91 19 9310
0402 91 19 9350
0402 91 19 9370
0402 91 31 9100
0402 91 31 9300
0402 91 39 9100

0402 91 39 9300
0402 91 51 9000
0402 91 59 9000
0402 91 91 9000
0402 91 99 9000
0402 99 11 9110
0402 99 11 9130
0402 99 11 9150
0402 99 11 9310
0402 99 11 9330
0402 99 11 9350
0402 99 19 9110
0402 99 19 9130
0402 99 19 9150
0402 99 19 9310
0402 99 19 9330
0402 99 19 9350
0402 99 31 9110
0402 99 31 9150
0402 99 31 9300
0402 99 31 9500
0402 99 39 9110
0402 99 39 9150
0402 99 39 9300
0402 99 39 9500
0402 99 91 9000
0402 99 99 9000
0403 10 11 9400
0403 10 11 9800
0403 10 13 9800
0403 10 19 9800
0403 10 31 9400
0403 10 31 9800
0403 10 33 9800
0403 10 39 9800
0403 90 11 9000
0403 90 13 9200
0403 90 13 9300
0403 90 13 9500
0403 90 13 9900
0403 90 19 9000

0403 90 31 9000
0403 90 33 9200
0403 90 33 9300
0403 90 33 9500
0403 90 33 9900
0403 90 39 9000
0403 90 51 9100
0403 90 51 9300
0403 90 53 9000
0403 90 59 9110
0403 90 59 9140
0403 90 59 9170
0403 90 59 9310
0403 90 59 9340
0403 90 59 9370
0403 90 59 9510
0403 90 59 9540
0403 90 59 9570
0403 90 61 9100
0403 90 61 9300
0403 90 63 9000
0403 90 69 9000
0404 90 21 9100
0404 90 21 9910
0404 90 21 9950
0404 90 23 9120
0404 90 23 9130
0404 90 23 9140
0404 90 23 9150
0404 90 23 9911
0404 90 23 9913
0404 90 23 9915
0404 90 23 9917
0404 90 23 9919
0404 90 23 9931
0404 90 23 9933
0404 90 23 9935
0404 90 23 9937
0404 90 23 9939
0404 90 29 9110
0404 90 29 9115

0404 90 29 9120
0404 90 29 9130
0404 90 29 9135
0404 90 29 9150
0404 90 29 9160
0404 90 29 9180
0404 90 81 9100
0404 90 81 9910
0404 90 81 9950
0404 90 83 9110
0404 90 83 9130
0404 90 83 9150
0404 90 83 9170
0404 90 83 9911
0404 90 83 9913
0404 90 83 9915
0404 90 83 9917
0404 90 83 9919
0404 90 83 9931
0404 90 83 9933
0404 90 83 9935
0404 90 83 9937
0404 90 89 9130
0404 90 89 9150
0404 90 89 9930
0404 90 89 9950
0404 90 89 9990
2309 10 70 9100
2309 10 70 9200
2309 10 70 9300
2309 10 70 9500
2309 10 70 9600
2309 10 70 9700
2309 10 70 9800
2309 90 70 9100
2309 90 70 9200
2309 90 70 9300
2309 90 70 9500
2309 90 70 9600
2309 90 70 9700
2309 90 70 9800
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 332/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 10ηr Vεβρουαρου 1998
για τον καθορισµ των γεωργικν ισοτιµιν
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συµβουλου, τηr
28ηr ∆εκεµβρου 1992, για τη λογιστικ µονδα και τιr
ισοτιµεr µετατροπr που πρπει να εφαρµζονται στα
πλασια τηr κοινr γεωργικr πολιτικr( 1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 150/95( 2),
και ιδωr το ρθρο 3 παργραφοr 1,
Εκτιµνταr:
τι οι γεωργικr ισοτιµεr χουν καθοριστε απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 270/98 τηr Επιτροπr( 3)·
τι το ρθρο 4 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92προβλπει τι, µε την επιφλαξη τηr εφαρµογr περιδων σκψεωr, η γεωργικ ισοτιµα ενr νοµσµατοr τροποποιεται
ταν η νοµισµατικ διαφορ απ την αντιπροσωπευτικ
ισοτιµα τηr αγορr υπερβανει ορισµνα εππεδα·
τι οι αντιπροσωπευτικrισοτιµεr τηr αγορr καθορζονται συναρτσει των βασικν περιδων αναφορr , ενδεχοµνωr, των περιδων σκψεωr, που καθορζονται
σµφωνα µε το ρθρο 2 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
1068/93 τηr Επιτροπr, τηr 30r Απριλου 1993, για τιr
λεπτοµρειεrκαθορισµοκαι εφαρµογrτων ισοτιµιν που
χρησιµοποιονταιστον γεωργικ τοµα ( 4), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1482/96( 5)·
τι η παργραφοr 2 του εν λγω ρθρου προβλπει τι,
στην περπτωση κατ την οποα η απλυτη τιµ τηr διαφορr µεταξ των νοµισµατικν αποκλσεων δο κρατν
µελν, υπολογισθεσα σε συνρτηση µε τη µση τιµ του
Ecu τριν συνεχµενων ηµερν, ξεπερσει ξι µονδεr, οι
αντιπροσωπευτικr ισοτιµεr τηr αγορr προσαρµζονται
βσει των εν λγω τριν ηµερν·
τι, λγω των συναλλαγµατικν ισοτιµιν που διαπιστθηκαν απ την 1η ωr τιr 10 Vεβρουαρου1998,πρπει

να καθορισθεµια να γεωργικ ισοτιµα για την σουηδικ
κορνα·
τι, στο ρθρο 15 παργραφοr 2 του κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 1068/93,προβλπεται τι ταν η γεωργικ ισοτιµα
προκαθορζεται πρπει να προσαρµζεται στην περπτωση
κατ την οποα η απκλισ τηr απ την ισχουσα γεωργικ ισοτιµα την ηµρα κατ την οποα επρχεται το γενεσιουργ ατιο που εφαρµζεταιστο εν λγω ποσ υπερβανει τιr τσσεριr µονδεr· τι, στην περπτωση αυτ, η προκαθορισµνη γεωργικ ισοτιµα προσεγγζει την ισχουσα
ισοτιµα µχριr αποκλσεωr τεσσρων µονδων· τι πρπει
να καθοριστε η ισοτιµα µε την οποα αντικαθσταται η
προκαθορισµνη γεωργικ ισοτιµα,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Οι γεωργικr ισοτιµεr καθορζονται στο παρρτηµα Ι.
ρθρο 2
Στην περπτωση που αναφρεταιστο ρθρο 15 παργραφοr
2 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1068/93,η προκαθορισµνη
γεωργικ ισοτιµα αντικαθσταται απ την ισοτιµα του
Ecu για το εν λγω νµισµα, που αναφρεται στο
παρρτηµα ΙΙ:
 πνακαr Α, ταν η τελευταα αυτ ισοτιµα εναι µεγαλτερη απ την προκαθορισµνη ισοτιµα 
 πνακαr Β, ταν η τελευταα αυτ ισοτιµα εναι µικρτερη απ την προκαθορισµνη ισοτιµα.
ρθρο 3
Ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 270/98 καταργεται.
ρθρο 4
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 11 Vεβρουαρου 1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 10 Vεβρουαρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

387 τηr 31. 12. 1992, σ. 1.
22 τηr 31. 1. 1995, σ. 1.
25 τηr 31. 1. 1998, σ. 79.
108 τηr 1. 5. 1993, σ. 106.
188 τηr 27. 7. 1996, σ. 22.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙ
Γεωργικrισοτιµεr
1 Ecu =

40,9321
7,54917
1,98243
312,011
201,690
6,68769
6,02811
2,23273
0,785663
1 973,93
13,9485
167,153
8,76111
0,695735

Βελγικ φργκα 
φργκα Λουξεµβοργου
∆ανικr κορνεr
Γερµανικµρκα
∆ραχµr
Πορτογαλικεσκοδα
Γαλλικ φργκα
Vινλανδικµρκα
Ολλανδικφιορνια
Ιρλανδικrλρεr
Ιταλικr λρεr
Αυστριακσελνια
Ισπανικrπεστεr
Σουηδικrκορνεr
Λρεr στερλνεr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙΙ
Γεωργικrισοτιµεrπροκαθορισµνεrκαι προσαρµοσµνεr

Πνακαr Α

1 Ecu =

39,3578
7,25882
1,90618
300,011
193,933
6,43047
5,79626
2,14686
0,755445
1 898,01
13,4120
160,724
8,42414
0,668976

Βελγικ φργκα 
φργκα Λουξεµβοργου
∆ανικr κορνεr
Γερµανικµρκα
∆ραχµr
Πορτογαλικεσκοδα
Γαλλικ φργκα
Vινλανδικµρκα
Ολλανδικφιορνια
Ιρλανδικrλρεr
Ιταλικr λρεr
Αυστριακσελνια
Ισπανικrπεστεr
Σουηδικrκορνεr
Λρεr στερλνεr

Πνακαr Β

1 Ecu =

42,6376
7,86372
2,06503
325,011
210,094
6,96634
6,27928
2,32576
0,818399
2 056,18
14,5297
174,118
9,12616
0,724724

Βελγικ φργκα 
φργκα Λουξεµβοργου
∆ανικr κορνεr
Γερµανικµρκα
∆ραχµr
Πορτογαλικεσκοδα
Γαλλικ φργκα
Vινλανδικµρκα
Ολλανδικφιορνια
Ιρλανδικrλρεr
Ιταλικr λρεr
Αυστριακσελνια
Ισπανικrπεστεr
Σουηδικrκορνεr
Λρεr στερλνεr
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 333/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 10ηr Vεβρουαρου 1998
σχετικ µε την κδοση πιστοποιητικν εισαγωγr για τα σκρδα καταγωγr Κναr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλου, τηr
28ηr Οκτωβρου 1996, περ κοινr οργανσεωr αγορr
στον τοµα των οπωροκηπευτικν(1), πωr τροποποιθηκε
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2520/97τηr Επιτροπr(2),
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 903/97τηr Επιτροπr, τηr 21ηr
Μαου 1997,για µτρο διασφαλσεωrπου εφαρµζεται στιr
εισαγωγr σκρδων που κατγονται απ την Κνα (3) και
ιδωr το ρθρο 1 παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:
τι, κατ’ εφαρµογ του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1859/93
τηr Επιτροπr(4), πωr τροποποιθηκε απ τον κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 1662/94(5), για να τεθον τα σκρδα που εισγονται απ τρτεr χρεr σε ελεθερη κυκλοφορα στην
Κοιντητα απαιτεται η προσκµιση πιστοποιητικο εισαγωγr·
τι το ρθρο 1 παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
903/97περιρισε, για τα σκρδα καταγωγr Κναr και για
τιr αιτσειr που υποβλλονταιαπ την 1η Ιουνου 1997ωr
τιr 31 Μαου 1998, την κδοση πιστοποιητικν εισαγωγr
σε µα µγιστη µηνιαα ποστητα·
τι, λαµβανοµνωνυπψη των κριτηρων που καθορζονται
στο ρθρο 1 παργραφοr 2 του εν λγω κανονισµο και
των πιστοποιητικν εισαγωγr που χουν δη εκδοθε, οι

ποστητεr για τιr οποεr υποβλθηκε ατηση στιr 5
Vεβρουαρου 1998 υπερβανουν τη µγιστη µηνιαα
ποστητα η οποα αναφρεται στο παρρτηµα του εν λγω
κανονισµο για το Vεβρουριο 1998· τι πρπει, εποµνωr,
να προσδιορισθε, κατ πσο εναι δυνατν να εκδδονται
πιστοποιητικ εισαγωγr γι’ αυτr τιr αιτσειr· τι πρπει
να απορριφθε, εποµνωr, η κδοση πιστοποιητικνγια τιr
αιτσειr που υποβλθηκαν µετ τιr 5 Vεβρουαρου 1998
και πριν τιr 5 Μαρτου 1998,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Τα πιστοποιητικ εισαγωγr για τα οποα υποβλθηκε
ατηση βσει του ρθρου 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
1859/93στιr 5 Vεβρουαρου1998,για σκρδα που ανκουν
στον κωδικ ΣΟ 070320 00 καταγωγr Κναr, εκδδονται
µχρι ανωτρου ορου 0,05249% τηr αιτοµενηr ποστηταr,
αφο ληφθον υπψη τα στοιχεα που λαβε η Επιτροπ
στιr 9 Vεβρουαρου 1998.
Για τα ανωτρω προϊντα, απορρπτονται οι αιτσειr για
πιστοποιητικ εισαγωγr που υποβλθηκαν µετ τιr 5
Vεβρουαρου και πριν τιr 5 Μαρτου 1998.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 11 Vεβρουαρου 1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 10 Vεβρουαρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr
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(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
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L
L
L
L
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297
346
130
170
176

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

21. 11. 1996, σ. 1.
17. 12. 1997, σ. 41.
22. 5. 1997, σ. 6.
13. 7. 1993, σ. 10.
9. 7. 1994, σ. 1.

