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Ι
(Πρξειr για την ισχ των οποων απαιτεται δηµοσευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2164/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 5ηr Οκτωβρου 1998
για την επιβολ οριστικο αντισταθµιστικο δασµο στιr εισαγωγr ορισµνων αντιβιοτικν
ευροr φσµατοr καταγωγr Ινδαr και την οριστικ εσπραξη του επιβληθντοr προσωρινο
δασµο
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2026/97 του Συµβουλου, τηr 6ηr
Οκτωβρου 1997, για την µυνα κατ των εισαγωγν που
αποτελον αντικεµενο επιδοτσεων εκ µρουr χωρν µη
µελν τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr (1) (καλοµενοr εφεξr
«βασικr κανονισµr»), και ιδωr το ρθρο 15,
την πρταση που υπβαλε η Επιτροπ κατπιν διαβουλεσεων µε τη συµβουλευτικ επιτροπ,

παραγωγr σµφωνα µε το ρθρο 11 παργραφοr 6
του βασικο κανονισµο.
(4)

Ορισµνοι παραγωγο-εξαγωγεr, µερικο απ τουr
οποουr δεν εχαν γνωστοποισει την παρουσα τουr
πρωττερα, αντδρασαν περαιτρω στην επιβολ
προσωρινν µτρων.

(5)

Η Επιτροπ συνχισε να αναζητε και να επαληθεει
λεr τιr πληροφορεr που θερησε αναγκαεr για τα
οριστικ συµπερσµατα.

(6)

Τα ενδιαφερµενα µρη ενηµερθηκαν για τα
ουσιδη γεγοντα και τιr εκτιµσειr µε βση τα
οποα επρκειτο να προταθε η επιβολ οριστικν
αντισταθµιστικν δασµν και η οριστικ εσπραξη
των ποσν που εξασφλισαν οι προσωρινο δασµο.
Τουr παρεσχθηκε επσηr µια προθεσµα µσα στην
οποα πρπει να υποβλουν παρατηρσειr µετ απ
την κοινολγηση.

(7)

Εξετσθηκαν τα γραπτ και προφορικ σχλια που
υποβλθηκαν µετ την επιβολ προσωρινν µτρων
και µετ την παραπνω κοινολγηση, που θεωρθηκε αναγκαο, ελφθησαν υπψη για τα οριστικ
συµπερσµατα.

Εκτιµνταr τα ακλουθα:
Α. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
(1)

(2)

(3)

Με τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1204/98 τηr Επιτροπr (2) (καλοµενοr εφεξr «προσωρινr κανονισµr»), επιβλθηκε ναr προσωρινr αντισταθµιστικr δασµr στιr εισαγωγr στην Κοιντητα ορισµνων αντιβιοτικν ευροr φσµατοr καταγωγr
Ινδαr, ιδωr τηr τριυδρικr αµοξικιλλνηr, τηr τριυδρικr αµπικιλλνηr και κεφαλεξνηr χδην, που
εµππτουν στουr κωδικοr ΣΟ ex 2941 10 10, ex
2941 10 20 και ex 2941 90 00.
Μετ την επιβολ προσωρινν αντισταθµιστικν
δασµν οι εξγοντεr παραγωγο στην Ινδα Kopran
Ltd., Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.,
Ranbaxy Laboratories Ltd., και Vitara Chemicals
Ltd, (εφεξr καλοµενοι «εξαγωγεr παραγωγο στην
Ινδα»), οι ινδικr δηµσιεr αρχr (εφεξr καλοµενεr «Ι∆Α») και οι κοινοτικο παραγωγο που υπβαλαν την καταγγελα, (εφεξr καλοµενοι «κοινοτικ
βιοµηχανα») υπβαλαν γραπτ σχλια.
Σµφωνα µε τιr διατξειr του ρθρου 11 παργραφοr
5 του βασικο κανονισµο λα τα παραπνω µρη
ζτησαν ακραση, η οποα τουr παρεσχθη.
Οι εξαγωγεr παραγωγο στην Ινδα και η κοινοτικ
βιοµηχανα παρουσασαν τιr αντικρουµενεr απψειr τουr σε µια συνεδραση που οργνωσε η Επιτροπ, κατπιν αιτσεωr του κοινοτικο κλδου

(1) ΕΕ L 288 τηr 21. 10. 1997, σ. 1.
(2) ΕΕ L 166 τηr 11. 6. 1998, σ. 17.

Β. ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΜΟΕΙ∆ΕΣ ΠΡΟΪΟΝ
(8)

∆εν υποβλθηκαν σχλια  να γεγοντα απ οιοδποτε ενδιαφερµενο µροr σε σχση προr τα προσωριν συµπερσµατα σον αφορ τον ορισµ του υπ
εξταση προϊντοr καθr και των οµοειδν
προϊντων πωr ορζεται στιr αιτιολογικr σκψειr 8
και 10 του προσωρινο κανονισµο δασµν.

(9)

Εντοτοιr, η Επιτροπ ενηµερθηκε για κποια
προβλµατα απδοσηr σον αφορ τον ορισµ του
ρου «χδην». Vανεται τι τα αντιβιοτικ που υπκεινται σε προσωριν δασµ ταξινοµονται στην
κλση του ΣΟ 2941 επειδ δεν προσφρονται σε
µετρηµνεr δσειr  µορφr  συσκευασεr για τη
λιανικ πληση. ∆ιαφορετικ ταξινοµονται στην
κλση 3004 του ΣΟ. Κατ συνπεια αποφασσθηκε
να αντικατασταθε ο ορισµr αυτr. Η διαδικασα
αυτ καλπτει συνεπr ορισµνα ευρωr φσµατοr
αντιβιοτικ, κυρωr την τριυδρικ αµοξικιλλνη, την
τριυδρικ αµπικιλλνη και την κεφαλεξνη, που δεν
προσφρονται σε µετρηµνεr δσειr  µορφr 
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περπτωση υποκατστασηr και χει καθορισθε τι
το σστηµα του βιβλιαρου πιστσεων δεν αποτελε
να σστηµα επιστροφr/επιστροφr σε περπτωση
υποκατστασηr κατ την ννοια του παραρτµατοr Ι
σηµεο i) και τα παραρτµατα ΙΙ και ΙΙΙ του βασικο
κανονισµο.

συσκευασεr για τη λιανικ πληση, οι οποεr εµππτουν σπr κλσειr του ΣΟ ex 2941 10 10, ex
2941 10 20, και ex 2941 90 00 αντστοιχα.
Γ. ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ

1. Σστηµα βιβλιαρου πιστσεων (PBS)
α) Vση του συστµατοr
(10)

(12)

Οι ινδικr δηµσιεr αρχr (Ι∆Α) δλωσαν τι το
σστηµα αυτ, που περιγρφεται στιr αιτιολογικr
σκψειr 15 ωr 23 του προσωρινο κανονισµο, αποτελε να επιτρεπµενο σστηµα επιστροφr δασµν
κατ την ννοια του παραρτµατοr Ι σηµεο i) και
των παραρτηµτων ΙΙ και ΙΙΙ του βασικο κανονισµο. Επ πλον, δεν υφσταται απατηση σµφωνα
µε το σηµεο θ) του παραρτµατοr Ι, οι εισαγµενοι
συντελεστr παραγωγr να χρησιµοποιονται για την
εξαγωγικ παραγωγ.
Εντοτοιr, το σηµεο i) του παραρτµατοr Ι αναφρει
σαφr τι οι εισαγµενοι συντελεστr παραγωγεr
ετε πρπει να καταναλνονται κατ την παραγωγ
του εξαγµενου προϊντοr (τοι να σστηµα επιστροφr, πωr προβλπει το παρρτηµα ΙΙ) ετε πρπει να χουν την δια ποστητα και την δια
ποιτητα και τα χαρακτηριστικ µε τουr συντελεστr
παραγωγr τηr εγχριαr αγορr (τοι, να σστηµα
επιστροφr σε περιπτσειr υποκατστασηr, πωr
προβλπει το παρρτηµα ΙΙΙ). Πργµατι το σστηµα
του βιβλιαρου πιστσεων προβλπει την εισαγωγ
εµπορευµτων ατελr, ταν δεν πρκειται για συντελεστr παραγωγr που χρησιµοποιονται για την
παραγωγ εµπορευµτων προr εξαγωγ  συντελεστr παραγωγr που χουν την δια ποστητα και
την δια ποιτητα και χαρακτηριστικ µε τουr συντελεστr παραγωγr τηr εγχριαr αγορr που ενσωµατνονται στο εξαγµενο προϊν. Συνεπr, θεωρεται τι το σστηµα του βιβλιαρου πιστσεων δεν
αποτελε επιτρεπµενο σστηµα σε περπτωση επιστροφr  επιστροφr σε περιπτσειr υποκατστασηr, σµφωνα µε τιr διατξειr του βασικο κανονισµο.

(11)

Οι ινδικr δηµσιεr αρχr (Ι∆Α) αναφερµενεr στην
παρξη τηr διαδικασαr επαλθευσηr, που βασζεται
στα «συνθη πρτυπα εισδου/εξδου» πωr περιγρφεται στην αιτιολογικ σκψη 18 του προσωρινο κανονισµο. Τα πρτυπα αυτ εκδθηκαν για τα
εξαγµενα προϊντα και καθορζουν τιr ποστητεr
των κανονικ εισαγµενων πρτων υλν που απαιτονται για την παραγωγ µιαr µονδαr του τελικο
προϊντοr. Οι ινδικr δηµσιεr αρχr (Ι∆Α) ισχυρσθηκαν τι το σστηµα εγκαθιδρθηκε για να εξασφαλζει τι δεν υπρχουν υπερβολικr επιστροφr
εισαγωγικν δασµν πωr απαιτεται απ το
παρρτηµα Ι σηµεο i) καθr και τα παραρτµατα ΙΙ
και ΙΙΙ του βασικο κανονισµο και, επιπλον, τι η
Επιτροπ εχε την ευκαιρα να επαληθεσει λεr τιr
τρχουσεr συναλλαγr στε να καθορσει αν υπρχαν υπερβολικr επιστροφr.
Ο ισχυρισµr αυτr δεν µπορε να γνει δεκτr
επειδ το θµα των υπερβολικν διαγραφν προκπτει µνο κατ την αξιολγηση των ορθ καταρτισµνων συστηµτων επιστροφr/επιστροφr σε
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ναr ινδr εξαγωγαr-παραγωγr αναφρθηκε επσηr
στο γεγονr τι η παρξη και µνο συνθων προτπων εισδου/εξδου αποτελε σστηµα επαλθευσηr καθr επσηr και η απατηση να υπρχει
τεκµηρωση του περιεχοµνου του συντελεστο
παραγωγr για κθε συναλλαγ εξαγωγr, στε να
χορηγηθε πστωση. Επιπλον, πρπει να υπρχει
τεκµηρωση σχετικ µε τη διαδικασα παραγωγr
για να ληφθε να ορισµνο ποσοστ πστωσηr εν
πρπει να υπρχει δλωση εξαγωγr για τιr διεθνεr
τιµr των συντελεστν παραγωγr. Επσηr το
σστηµα ενισχεται µε την επιβολ κυρσεων σε
περπτωση µη συµµρφωσηr. Η ρνηση σε κποιεr
ατσεr πιστσεων δειξε τι το σστηµα λειτουργε
περιοριστικ.
Εντοτοιr, πωr αναφρθηκε παραπνω, το ερτηµα
του εν οι καννεr που διπουν τη λειτουργα του
συστµατοr του βιβλιαρου πιστσεων στο σνολ
τουr εναι ττοιοι στε να θεωρηθε ωr να σστηµα
επαλθευσηr κατ την ννοια των παραρτηµτων ΙΙ
και ΙΙΙ του βασικο κανονισµο εναι σχετο, δεδοµνου τι συνολικ το σστηµα επιτρπει συναλλαγr που καθιστον προφανr τι ξεφεγει απ τον
ορισµ ενr επιτρεπµενου συστµατοr επιστροφν.
Σε κθε περπτωση, θεωρθηκε τι τα συνθη πρτυπα εισδου/εξδου δεν επιτρπουν παρ µνο τον
καθορισµ ενr θεωρητικο ποσο δασµο. να
σστηµα επαλθευσηr πρπει να βασζεται στιr
πραγµατικr συναλλαγr. µωr αυτ δεν συµβανει
στη διαδικασα του συστµατοr του βιβλιαρου
πιστσεων η οποα δεν περιλαµβνει επαλθευση
των ποσοττων των συντελεστν παραγωγr που
πραγµατικ περιχονται στο εξαχθν προϊν αλλ
µνο την τρχουσα διεθν τιµ για µια θεωρητικ
ποστητα συντελεστν τηr παραγωγr, που καταλγει σ’ να θεωρητικ ποσ δασµο για το οποο
χορηγεται πστωση.

(13)

Οι ινδικr δηµσιεr αρχr προβαλαν επιπλον το
επιχερηµα τι ο καθορισµr συνθων προτπων εισδου/εξδου αντιστοιχε ακριβr στιr απαιτσειr
των παραρτηµτων Ι και ΙΙΙ του βασικο κανονισµο. Κατ πρτον τα πρτυπα αυτ χουν προσαρµοσθε στε να επιτρπουν την επιστροφ των
βασικν αλλ χι ειδικν  συµπληρωµατικν
δασµν και η χρση των χαµηλτατων διεθνν
τιµν για τουr συνθειr συντελεστr παραγωγr προσφερε τον πιο συντηρητικ υπολογισµ ο οποοr
δεν επιτρπει την υπερβολικ επιστροφ του εισαγωγικο δασµο. Οµοωr, ναr ινδr εξαγωγαrπαραγωγr εχε το επιχερηµα τι πληρονται τα
κριτρια παρκλισηr που παρχει το ρθρο 2 παργραφοr 1 στοιχεο α) σηµεο ii) του βασικο κανονισµο πωr ορζεται στο παρρτηµα ΙΙΙ και τι η
Επιτροπ δεν εξτασε το θµα τηr «υπερκπτωσηr»,
εκτιµνταr ιδωr τη συσχτιση των συνθων προτπων εισδου/εξδου µε το θµα αυτ.

9. 10. 98
(14)

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

Σε απντηση προr το πρτο σηµεο, θεωρεται τι η
φση του προγρµµατοr, που επιτρπει την εισαγωγ, νευ δασµν, εµπορευµτων εκτr απ συντελεστr τηr παραγωγr, συνεπγεται αφ’ εαυτο
«υπερβολικ» διαγραφ /και «υπερ-κπτωση». Η
υπερβολικ πληρωµ οφελεται στο γεγονr τι το
σστηµα βιβλιαρου πιστσεων επιτρπει εισαγωγr,
νευ δασµο, οι οποεr δε θα επιτρεπταν στο πλασιο συστηµτων επιστροφr  επιστροφr σε
περιπτσειr υποκατστασηr, δεδοµνου τι η απλεια του δασµο αντιπροσωπεει να εισδηµα απ
το οποο χει παραιτηθε η κυβρνηση για λεr τιr
εισαγωγr σµφωνα µε το σστηµα. Το γεγονr αυτ
και µνο καθιστ το σστηµα αντισταθµσιµο.

(15)

Οι ινδικr δηµσιεr αρχr δλωσαν επσηr τι η
απατηση να «καταναλωθον» οι συντελεστr τηr
παραγωγr κατ τη διαδικασα παραγωγr του προr
εξαγωγ προϊντοr (υποσηµεωση 1 στο παρρτηµα
ΙΙ του βασικο κανονισµο) ικανοποιεται επσηr
εφσον ο υπολογισµr του ποσο των εισαγωγικν
επιβαρνσεων για διαγραφ βασζεται σε στατιστικr πληροφορεr σχετικ µε τουr συντελεστr
παραγωγr που κανονικ απαιτονται για την
παραγωγ των εν λγω προϊντων, δηλαδ τα συνθη πρτυπα εισδου/εξδου και δεν περιορζεται σε
εκενεr τιr καταστσειr που µνο οι εισαγµενοι
συντελεστr παραγωγr που εναι αναγκαοι για τα
εξαγµενα προϊντα εισγονται νευ δασµο
σµφωνα µε το πργραµµα.

(16)

Ειr απντηση αυτο του δευτρου επιχειρµατοr,
θεωρθηκε τι οι απαιτσειr των παραρτηµτων ΙΙ
και ΙΙΙ φυσικr ενσωµτωσηr των εισαγµενων
συντελεστν παραγωγr σµφωνα µε το σστηµα
επιστροφr  η χρση συντελεστν παραγωγr που
να χουν την δια ποστητα και την δια ποιτητα
καθr και τα χαρακτηριστικ που χουν οι εισαγµενοι συντελεστr παραγωγr ταν πρκειται για το
σστηµα επιστροφr σε περιπτσειr υποκατστασηr,
δεν µπορε να επιτευχθε µσω µιαr θεωρητικr
παραδοχr βασισµνηr σε στατιστικr πληροφορεr
δεδοµνου τι δεν χει εππτωση στιr τρχουσεr
συναλλαγr για τιr συγκεκριµνεr εταιρεεr που εµπλκονται. Εναι επσηr αντθετο µε τη σαφ διατπωση του βασικο κανονισµο, ο οποοr απαιτε
τη «φυσικ ενσωµτωση» των εισαγωγν σµφωνα
µε το σστηµα τηr επιστροφr και την εισαγωγ των
συντελεστν παραγωγr που χουν την δια
ποστητα και την δια ποιτητα καθr και χαρακτηριστικ µε τουr συντελεστr παραγωγr τηr εγχριαr
αγορr που ενσωµατνονται στο εξαγµενο προϊν.

(17)

Τελικ, οι ινδικr δηµσιεr αρχr προβαλαν το επιχερηµα τι το στοιχεο τηr ελχιστηr προστιθµενηr
αξαr (ΕΠΑ) στα συνθη πρτυπα εισδου/εξδου
δεν καθιστον το σστηµα του βιβλιαρου πιστσεων υποκατστατο τηr επιδτησηr των εισαγωγν
δεδοµνου τι δεν υπρχει ελχιστο προδιαγραφµενο εγχριο σοδο και η ΕΠΑ θα µποροσε επσηr
να επιτευχθε µε τη χρση π.χ εισαγµενων συντελεστν παραγωγr.
Το επιχερηµα αυτ εναι, ασφαλr, αντθετο µε τη
δλωση των ινδικν δηµσιων αρχν τι τα συνθη
πρτυπα εισδου/εξδου υπολογζονται µε βση

L 273/3

λουr τουr συντελεστr παραγωγr που, συνθωr,
εισγονται, αλλ επειδ το σστηµα θεωρεται δη
αντισταθµσιµο δεδοµνου τι εξαρτται απ τιr
αποδσειr των εξαγωγν κατ την ννοια του ρθρου 3 παργραφοr 4 στοιχεο α) του βασικο κανονισµο, δεν εναι αναγκαο να συναχθον περαιτρω
συµπερσµατα στο θµα τηr υποκατστασηr τηr επιδτησηr των εισαγωγν.
(18)

Οι ινδικr δηµσιεr αρχr διαµαρτυρθηκαν τι τα
οφλη απ το σστηµα του βιβλιαρου πιστσεων δε
θα πρπει να ανπσταθµζονται δεδοµνου τι το
σστηµα του βιβλιαρου πιστσεων χει καταργηθε
απ τιr 31 Μαρτου 1997 και µνο ναr περιορισµνοr αριθµr εταιρειν µπορε να συνεχσει να αντισταθµζει τιr πιστσειr που εχαν χορηγηθε παλαιτερα. Οι ινδικr δηµσιεr αρχr αναφρθηκαν στο
ρθρο 17 του βασικο κανονισµο το οποο προβλπει τι να αντισταθµιστικ µτρο εξακολουθε να
ισχει µνο εφσον και στην κταση που εναι αναγκαο να εξουδετερνει τιr αντισταθµσιµεr επιδοτσειr που προκαλον ζηµα καθr αναφρθηκε σε
προηγοµενη κοινοτικ πρακτικ. ναr ινδr εξαγωγαr-παραγωγr διαµαρτυρθηκε, χρησιµοποινταr
παρµοια επιχειρµατα, τι τα οφλη σµφωνα µε το
πργραµµα αυτ δε θα πρπει να αντισταθµιστον
πριν παρλθουν 17 µνεr απ την ναρξη ισχοr των
οριστικν δασµν επειδ την στιγµ αυτ δεν µπορον να χρησιµοποιηθον οι πιστσειr του συστµατοr του βιβλιαρου πιστσεων.
Απαντνταr στα σηµεα αυτ, πρπει να σηµειωθε
τι µολοντι το σστηµα του βιβλιαρου πιστσεων
χει καταργηθε θα µπορον οι εταιρεεr να διεκδικον πιστσειr σµφωνα µε το πργραµµα αυτ για
εξαγωγικr συναλλαγr που χουν πραγµατοποισει
ωr τιr 31 Μαρτου 2001 και θα µπορον να χρησιµοποισουν αυτr τιr πιστσειr ωr τιr 31 Μαρτου
2001. Κατ συνπεια, θα εξακολουθσουν να χορηγονται ουσιαστικ οφλη σµφωνα µε το πργραµµα αυτ, τα οποα αποτελον αντισταθµσιµεr
επιδοτσειr. σον αφορ τα αντισταθµσιµα οφλη
µετ την ηµεροµηνα αυτ, θεωρθηκε τι ισχει η
αρχ του ρθρου 5 του βασικο κανονισµο δηλαδ
το ποσ των αντισταθµσιµων επιδοτσεων θα υπολογζεται σµφωνα µε το φελοr που αποδδεται
στον παραλπτη κατ την περοδο τηr ρευναr. Κατ
τη διρκεια τηr περιδου τηr ρευναr το σστηµα
του βιβλιαρου πιστσεων, πωr δλωσαν οι ινδικr
δηµσιεr αρχr, εχε καταργηθε και εχε αντικατασταθε µε το διδοχικ του σχµα, το σστηµα
πιστσεων εισαγωγικν δασµν, το οποο θεωρεται
επσηr αντισταθµσιµο. ∆εδοµνου τι τα οφλη θα
εξακολουθσουν να χορηγονται στο µλλον
σµφωνα µε το σστηµα πιστσεων εισαγωγικν
δασµν θεωρθηκε αναγκαο να επιβληθον µτρα
βασισµνα στα οφλη που λαµβνονται κατ τη
διρκεια τηr περιδου τηr ρευναr σµφωνα τσο µε
το σστηµα του βιβλιαρου πιστσεων σο και µε το
σστηµα πιστσεων εισαγωγικν δασµν, πωr προβλπεται στο ρθρο 17 του βασικο κανονισµο,
οπτε θα χρειασθε να εξισωθον οι αντισταθµσιµεr
επιδοτσειr που προκαλον ζηµα.
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Οι ινδικr δηµσιεr αρχr παρεχαν την πληροφορα
τι τον Ιολιο, µετ απ οδηγεr του Υπουργεου
Εµπορου, οι αρµδιεr ινδικr αρχr χουν τη δυναττητα να χορηγον πιστσειr του συστµατοr του
βιβλιαρου πιστσεων µνο ωr τιr 30 Σεπτεµβρου
1998 το αργτερο και χι ωr τιr 31 Μαρτου 2001
πωr προβλεπταν προγουµνωr (βλπε αιτολογικ
σκψη 18). Κατ συνπεια, οι ινδικr δηµσιεr αρχr
ζτησαν να ληφθε υπψη η εξλιξη αυτ ταν διατυπωθε η τελικ απφαση.
Θεωρεται λοιπν τι το σστηµα του βιβλιαρου
πιστσεων αντικαταστθηκε απ να διαδοχικ
σστηµα, το σστηµα πιστσεων εισαγωγικν
δασµν (το οποο θεωρεται επσηr τι εναι µια
αντισταθµσιµη επιδτηση) και τα οφλη θα εξακολουθσουν να χορηγονται στο µλλον σµφωνα µε
το σστηµα πιστσεων εισαγωγικν δασµν και τι
δεν εναι ορθ να παραβλπονται τα οφλη που
συσσωρεουν οι εξαγωγο σµφωνα µε το σστηµα
του βιβλιαρου πιστσεων κατ τη διρκεια τηr
περιδου τηr ρευναr. Κατ συνπεια, επιβλλονται
µτρα για τα οφλη που λαµβνονται κατ την
περοδο τηr ρευναr τσο µε το σστηµα του βιβλιαρου πιστσεων σο και µε το σστηµα πιστσεων
εισαγωγικν δασµν.

2. Σστηµα πιστσεων εισαγωγικν δασµν —
πριν απ την εξαγωγ
(21)

ναr ινδr εξαγωγαr-παραγωγr διαµαρτυρθηκε
τι η Επιτροπ θα πρεπε, σε κθε περπτωση, να
χει χρησιµοποισει µνο τιr πιστσειr των εν λγω
προϊντων για τον υπολογισµ των επιδοτσεων
πωr ορζεται στο ρθρο 7 παργραφοr 2 του βασικο κανονισµο. Εναλλακτικ, η Επιτροπ θα πρεπε
να εχε υπολογσει τιr επιδοτσειr προσθτονταr τιr
πιστσειr που χρησιµοποιθηκαν για εισαγωγr των
πρτων υλν οι οποεr χρησιµοποιθηκαν για την
παραγωγ των εν λγω προϊντων µεον τουr
δασµοr που καταβλθηκαν για τιr εισαγωγr των
πρτων υλν οι οποεr χρησιµοποιθηκαν για την
παραγωγ των εν λγω προϊντων.
Ειr απντηση στο επιχερηµα αυτ, θεωρεται τι το
πλρεr φελοr που προσπορζεται o δικαιοχοr
σµφωνα µε το σστηµα πρπει να αποτελε τη βση
για τον υπολογισµ τηr επιδτησηr πωr ορζεται
στο ρθρο 5 του βασικο κανονισµο. Το φελοr
αποτελε το ποσ του δασµο που δεν καταβλθηκε
το οποο θα πρεπε να εχε πληρωθε για λεr τιr
εισαγωγr κατ την περοδο τηr ρευναr αν δεν εχαν
εισαχθε σµφωνα µε το σστηµα. Το φελοr αυτ
πρπει να χορηγεται για το σνολο των εξαγωγν
κατ τη διρκεια τηr διαr περιδου δεδοµνου τι
εξαρτται απ τη συνολικ απδοση των εξαγωγν.
Επιπλον, δε θεωρεται ορθ, για τουr σκοποr του
υπολογισµο, να εντοπζονται και να εκππτουν οι
εισαγµνοι συντελεστr παραγωγr για την
παραγωγ των εν λγω προϊντων, δεδοµνου τι,
εφσον το σστηµα θεωρηθε ωr αντισταθµσιµο, ο
υπολογισµr του οφλουr σµφωνα µε το πργραµµα
καθορζεται µε το ποσ του απωλεσθντοr εισοδµατοr για λεr τιr εισαγωγr.

Τα επιχειρµατα που γειραν οι ινδικr δηµσιεr
αρχr σµφωνα µε το πργραµµα, το οποο περιγρφεται στιr αιτιολογικr σκψειr 28 ωr 34 του προσωρινο κανονισµο, δεν χρειζεται να εξετασθον,
δεδοµνου τι το πργραµµα αυτ παρεχε να
αµεληταο µνο ποσ επιδτησηr κατ την περοδο
τηr ρευναr. Κατ συνπεια, δεν επιβλλονται µτρα
για τα οφλη σµφωνα µε το πργραµµα αυτ, οπτε
δεν απαιτονται οριστικ συµπερσµατα.
3. Σστηµα πιστσεων εισαγωγικν δασµν —
µετ απ την εξαγωγ

(22)

β) Υπολογισµr του ποσο τηr επιδτησηr
(20)
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Οι ινδικr δηµσιεr αρχr διαµαρτυρθηκαν τι για
να αντισταθµισθον τα οφλη σµφωνα µε το
σστηµα πιστσεων εισαγωγικν δασµν το οποο
περιγρφεται στιr αιτιολογικr σκψειr 28 και 38 ωr
40 του προσωρινο κανονισµο, υπρχει παραβαση
του ρθρου 5 του βασικο κανονισµο δεδοµνου τι
η διαδικασα κινθηκε το Σεπτµβριο του 1997
δηλαδ ξι µνεr απ την ναρξη του συστµατοr
που εισχθη τον Απρλιο του 1997. Οι ινδικr δηµσιεr αρχr ισχυρσθηκαν τι το ρθρο αυτ απαιτε
να λξει η επιλεγεσα περοδοr 6 µνεr πριν την
ηµεροµηνα ναρξηr τηr διαδικασαr.
Εντοτοιr, θεωρεται τι το ρθρο 5 δεν δηµιουργε
την υποχρωση επιλογr περιδου ρευναr η οποα
πρπει να λγει ξι µνεr πριν την ναρξη τηr διαδικασαr αλλ µλλον καθορζει την ελχιστη διρκεια ληr τηr περιδου τηr ρευναr (δηλαδ ξι
µνεr)· οπτε δεν υπρχει παραβαση του ρθρου 5.

(23)

Οι ινδικr δηµσιεr αρχr ισχυρσθηκαν επσηr τι
οι ινδο παραγωγο-εξαγωγεr θα µποροσαν να
εχαν χρησιµοποισει το σστηµα επιστροφr σε
χρµα για τουr εισαγµενουr συντελεστr
παραγωγr, παρ να χρησιµοποισουν το σστηµα
πιστσεων εισαγωγικν δασµν επειδ µια ττοια
επιστροφ σε χρµα θα µποροσε ενδεχοµνωr να
χρησιµοποιηθε για την πληρωµ των εισαγωγικν
δασµν για κθε εµπρευµα χωρr τον οποιοδποτε
περιορισµ. Προβλλεται, λοιπν, η απατηση ο τρποr  η µθοδοr διαγραφr, να µην θεωρηθε ωr ο
παργονταr καθορισµο του κατ πσον η διαγραφ
αυτ εναι αντισταθµσιµη επιδτηση  χι.
Το ατηµα αυτ πρπει να απορριφθε. Η παρξη
ενr επιτρεπµενου συστµατοr επιστροφr σε
χρµα δεν εχε οτε αποτελσει αντικεµενο ισχυρισµο οτε διαπιστωθε κατ την πορεα τηr ρευναr
και δεν µπορε να εξετασθε πληρστερα σε τσο
προχωρηµνο στδιο τηr διαδικασαr. Σε κθε
περπτωση, δεδοµνου τι οι ινδο παραγωγο-εξαγωγεr επλεξαν να επωφεληθον απ να αντισταθµσιµο πργραµµα, τα οφλη απ’ αυτ εναι αντισταθµσιµα.

(24)

Οι ινδικr δηµσιεr αρχr δλωσαν πωr δεδοµνου
τι καµα εταιρεα δεν επωφελθηκε απ το πργραµµα αυτ κατ την περοδο τηr ρευναr, δεν θα
µποροσε να εναι αντισταθµσιµο.
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προϊντων σµφωνα µε το πργραµµα αυτ δεν µπορε να θεωρηθε ωr επιδτηση.

Θεωρθηκε τι, απ αφτου ανακαλφθηκε η επιδτηση µιαr µη συνεργαζµενηr εταιρεαr µε βση
τα βλτιστα διαθσιµα στοιχεα, τα οφλη σµφωνα
µε το σστηµα αυτ, που απεκµιζε η εταιρεα κατ
την περοδο τηr ρευναr, θα µποροσαν να εχαν
αυξηθε. Κατ συνπεια, αφτου επαληθετηκε τι
το σστηµα ταν αφ’ εαυτο αντισταθµσιµο, τα
οφλη σµφωνα µε το πργραµµα θεωρθηκαν τι
εχαν ληφθε απ την εταιρεα και το ποσ καθορστηκε µε βση τα βλτιστα διαθσιµα στοιχεα.
(25)

(26)

σον αφορ τη διαµαρτυρα αυτ, η ρευνα δειξε
τι για να επωφεληθε απ το σστηµα προθησηr
των εξαγωγν που αφορον κεφαλαιουχικ αγαθ,
µια εταιρεα πρπει να αναλβει την υποχρωση να
εξγει εµπορεµατα µιαr ορισµνηr αξαr µσα σε
µια χρονικ περοδο. ∆εδοµνου τι το σστηµα
αυτ σµφωνα µε το νµο εξαρτται απ τιr επιδσειr σε εξαγωγr δηλαδ δεν µπορε να ληφθε χωρr
την ανληψη υποχρεσεωr εξαγωγr εµπορευµτων,
θεωρεται ωr εξειδικευµνο σµφωνα µε τιr διατξειr
του ρθρου 3 παργραφοr 4 στοιχεο α) του βασικο
κανονισµο και, εποµνωr, εναι ανπσταθµσιµο.
Υπ το φωr των γεγοντων αυτν, το ερτηµα του
κατ πσο τα κεφαλαιουχικ αγαθ πρπει να
χρησιµοποιονται αποκλειστικ για την παραγωγ
αγαθν προr εξαγωγ  χι δεν χει σηµασα.

Οι ινδικr δηµσιεr αρχr ισχυρσθηκαν πωr δεδοµνου τι το παρρτηµα ΙΙ του βασικο κανονισµο
δεν καλπτει καταστσειr στιr οποεr οι εξαγωγr
γνονται πριν απ τιr εισαγωγr, πωr ταν η
περπτωση µε το σστηµα πιστσεων εισαγωγικν
δασµν, το σστηµα αυτ δεν ταν αντισταθµσιµο.
Εντοτοιr θεωρθηκε τι η κατσταση αυτ καλπτεται απ το παρρτηµα ΙΙΙ του βασικο κανονισµο. ∆εδοµνου τι το σστηµα πιστσεων εισαγωγικν δασµν δεν συµµορφοται µε τιr απαιτσειr
ετε του παραρτµατοr ΙΙ ετε του παραρτµατοr ΙΙΙ
και επειδ ναr εξαγωγαr δεν χει την υποχρωση
να εισγει εµπορεµατα αδασµολγητα τα οποα
πρπει να καταναλωθον κατ την παραγωγικ διαδικασα  συντελεστr παραγωγr που χουν την
δια ποστητα την δια ποιτητα και τα χαρακτηριστικ πωr οι συντελεστr τηr παραγωγr τηr εγχριαr αγορr, το πργραµµα εναι αντισταθµσιµο.
Οι ινδικr δηµσιεr αρχr θεσαν επσηr το επιχερηµα τι ο εξαγωγαr δεν χει την υποχρωση να
ενσωµατσει τα εµπορεµατα που εισγονται
σµφωνα µε το σστηµα πιστσεων εισαγωγικν
δασµν στα εξαγµενα προϊντα πωr αναφρεται
στην εγκκλιο των ινδικν τελωνεων αριθ. 34/97
τηr 7ηr Απριλου 1997 στο σηµεο κβ).

(29)

(30)

Οι ινδικr δηµσιεr αρχr προβαλαν ορισµνουr
ισχυρισµοr σχετικ µε το σστηµα προθησηr των
εξαγωγν που αφορον κεφαλαιουχικ αγαθ, και
περιγρφεται στιr αιτιολογικr σκψειr 43 ωr 47 του
προσωρινο κανονισµο. Οι διαµαρτυρεr αυτr αφορον το χαρακτηρισµ του προγρµµατοr ωr επιδτηση και τον υπολογισµ του ποσο τηr επιδτησηr.
α) Vση του προγρµµατοr
Υποστηρζεται τι δεν υπρχει απατηση σµφωνα
µε το νµο να χρησιµοποιονται τα κεφαλαιουχικ
αγαθ που αγορζονται σµφωνα µε το πργραµµα
αυτ αποκλειστικ για παρασκευ εξαγγιµων
προϊντων και τι, εποµνωr, η εξαρεση απ τιr
εισαγωγικr
επιβαρνσειr
των
εισαγµενων

Σµφωνα µε τιr ινδικr δηµσιεr αρχr, κατ την
εισαγωγ κεφαλαιουχικν αγαθν σµφωνα µε το
πργραµµα αυτ, η εσπραξη των δασµν απλr
αναβλλεται µχριr του εκπληρσει ο εξαγωγαr
την εξαγωγικ του υποχρωση. Στιr περιπτσειr
αυτr, το θµα του κρατικο εισοδµατοr εγκαταλεπεται και ο δικαιοχοr δε αποκοµζει φελοr ωr το
πραr τηr περιδου για την οποα ο εξαγωγαr χει
αναλβει δσµευση.
σον αφορ τη διεκδκηση αυτ, θεωρεται τι ταν
η εταιρεα αιτε την δεια να χρησιµοποισει το
σστηµα αυτ εν αναλαµβνει µε τον τρπο αυτ
τη δσµευση να εξγει προϊντα, πρπει να υποτεθε
τι η υποχρωση εξαγωγr θα εκπληρωθε και θα
δοθε τελικ εξαρεση απ την πληρωµ των εισαγωγικν δασµν. Πργµατι, πρπει να υπρχει η
προσδοκα απ την πλευρ των εταιρειν τι δεν θα
τουr επιβληθε η καταβολ δασµν πργµα που θα
αντανακλται στιr τιµr τουr. Εν υποτεθε διαφορετικ το σστηµα καθσταται νευ νοµατοr. Κατ
συνπεια, θεωρεται τι κατ τη χρονικ στιγµ τηr
εισαγωγr των κεφαλαιουχικν αγαθν, τα κρατικ
σοδα εγκαταλεπονται και η εταιρεα που εισγει
αποκοµζει φελοr υπ τη µορφ των µη καταβαλλµενων δασµν.

4. Σστηµα προθησηr των εξαγωγν που αφορον
κεφαλαιουχικ αγαθ

(28)

Υποστηρζεται επσηr τι η κταση του ρου «συντελεστr παραγωγr» σµφωνα µε το σηµεο i) του
παραρτµατοr Ι (επεξηγηµατικr κατλογοr εξαγωγικν επιδοτσεων) του βασικο κανονισµο καλπτει επσηr τα κεφαλαιουχικ αγαθ και τι,
σµφωνα µε την παργραφο αυτ, η διαγραφ ενr
δασµο δεν µπορε αφ’ εαυτο να θεωρηθε ωr επιδτηση εκτr εν υπρχει υπερβολικ διαγραφ.
Εντοτοιr, τα κεφαλαιουχικ αγαθ δεν αποτελον
«συντελεστr παραγωγr» κατ την ννοια του βασικο κανονισµο επειδ δεν ενσωµατνονται υλικ
στα εξαγµενα προϊντα.

Εντοτοιr, η διταξη αυτ αναφρεται στο σστηµα
πιστσεων εισαγωγικν δασµν που χορηγονται
πριν απ την εξαγωγ αλλ χι στο σστηµα πιστσεων εισαγωγικν δασµν που χορηγονται µετ
την εξαγωγ για το οποο χει εξακριβωθε τι δεν
υπρχει µια ττοια «πραγµατικ προϋπθεση
χρστη».

(27)

L 273/5

β) Υπολογισµr τηr επιδτησηr
(31)

Οι ινδικr δηµσιεr αρχr πρβαλαν την ποψη τι η
περοδοr απσβεσηr που χρησιµοποιε η Επιτροπ
κατ τη σνταξη των προσωρινν συµπερασµτων
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τηr (δηλαδ 10 χρνια πωr αναφρεται στην αιτιολογικ σκψη 50 του προσωρινο κανονισµο) εναι
εσφαλµνη. Εν η Επιτροπ ελµβανε υπψη την
ωφλιµο διρκεια ζωr των κεφαλαιουχικν αγαθν
πωr προβλπεται απ τη νοµοθεσα στην Ινδα
καθr και το κστοr τηr τραπεζικr εγγησηr το
οποο ο εξαγωγαr πρπει να παρχει στιr αρχr ταν
εισγει αγαθ σµφωνα µε το σστηµα, το φελοr
απ το πργραµµα, ταν υφσταται, θα εναι ασµαντο.
Απαντνταr στον ισχυρισµ αυτ, η Επιτροπ, κατ
τη σνταξη των προσωρινν συµπερασµτων τηr,
καθρισε την κανονικ περοδο απσβεσηr των
κεφαλαιουχικν αγαθν στη βιοµηχανα των αντιβιοτικν δηλαδ. 10 χρνια µε βση τιr πληροφορεr
που παρεχαν οι συνεργαζµενοι ινδο εξαγωγεrπαραγωγο. Αυτ συµφωνον µε τιr απαιτσειr του
ρθρου 7 παργραφοr 3 του βασικο κανονισµο το
οποο αναφρει τι που µια επιδτηση µπορε να
συνδεθε µε την απκτηση πγιων στοιχεων του
ενεργητικο, το ποσ τηr αντισταθµσιµηr επιδτησηr θα υπολογζεται εκτενονταr την επιδτηση
σε µια περοδο που να αντικατοπτρζει την κανονικ
απσβεση των στοιχεων αυτν του πγιου ενεργητικο στην εν λγω βιοµηχανα. Σηµεινεται τι δεν
υπρξε απδειξη που να στηρζει µια διαφορετικ
περοδο απσβεσηr κεφαλαιουχικν αγαθν στο
φαρµακευτικ τοµα απ την περοδο των 10 ετν
που χρησιµοποησε η Επιτροπ για τη σνταξη των
προσωρινν τηr συµπερασµτων. σον αφορ το
θµα του κστουr τηr τραπεζικr εγγησηr που υφσταται ο εξαγωγαr ταν εισγει αγαθ σµφωνα µε
το πργραµµα, η διαµαρτυρα αυτ απορρπτεται
επειδ δεν χουν υποβληθε διαµαρτυρεr που λαµβνουν υπψη αυτο του εδουr το κστοr απ ενδιαφερµενουr συνεργαζµενουr εξαγωγεr πωr απαιτε
το ρθρο 7 παργραφοr 1 του βασικο κανονισµο.
Εποµνωr, ο ισχυρισµr αυτr απορρπτεται.
(32)

Οι ινδικr δηµσιεr αρχr αµφισβτησαν το γεγονr
τι, για τον υπολογισµ του ποσο τηr επιδτησηr
αν µονδα, η Επιτροπ στα προσωριν τηr συµπερσµατα, επκτεινε τα οφλη που προκπτουν απ το
σστηµα µνο στον κκλο εργασιν των εξαγωγν
τηr. Ισχυρσθηκε τι επειδ τα κεφαλαιουχικ αγαθ
που εισγονται σµφωνα µε το σστηµα πιστσεων
εισαγωγικν δασµν χρησιµοποιονται για την
παραγωγ αγαθν τσο για την εξαγωγικ σο και
για την εγχρια αγορ, τα οφλη απ το πργραµµα
θα πρπει να επεκταθον στο συνολικ κκλο εργασιν.
Εντοτοιr, χει καθορισθε τι το σστηµα αυτ
εξαρτται µνο απ την απδοση των εξαγωγν
(βλπε αιτιολογικ σκψη 28). Σµφωνα µε το ρθρο
7 παργραφοr 2 του βασικο κανονισµο, θεωρεται
ορθ το φελοr απ το πργραµµα αυτ να ισχσει
µνο για τον κκλο εργασιν των εξαγωγν επειδ η
επιδτηση παρχεται σε συσχετισµ µε ορισµνη
αξα εξαγωγν αγαθν σε µια ορισµνη χρονικ
περοδο. Εποµνωr, ο ισχυρισµr τι τα οφλη
σµφωνα µε το σστηµα θα πρπει να επεκταθε στο
συνολικ κκλο εργασιν απορρπτεται.

(33)
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Τελικ, οι ινδικr δηµσιεr αρχr ισχυρσθηκαν τι ο
συνυπολογισµr ενr ποσο για τκουr το οποο η
Επιτροπ λαβε υπψη τηr για να καταλξει στο
συνολικ φελοr των εταιρειν που επωφελονται
απ το πργραµµα δεν αντιµετωπζεται πωr στη
συµφωνα για τιr επιδοτσειr και τα αντισταθµιστικ µτρα του Παγκσµιου Οργανισµο Εµπορου
(ΠΟΕ). ∆εν ανκει στιr πρακτικr τηr Επιτροπr να
περιλαµβνει τα ποσ αυτ στον υπολογισµ του
ποσο του οφλουr των εταιρειν που επωφελονται
απ ττοια προγρµµατα επιδοτσεων.
Απαντνταr στον ισχυρισµ αυτ, το στοιχεο του
τκου προστθεται για να απεικονισθε το φελοr
που χει ο δικαιοχοr χωρr να αποσρει να ισοδναµο ποσ χρηµτων απ εµπορικr πηγr. Πργµατι, το ρθρο 6 του βασικο κανονισµο καθιστ
σαφr τι το σηµεο αναφορr για τον υπολογισµ
τηr επιδτησηr εναι το ισοδναµο κστοr των
πρων στην εµπορικ αγορ. Οπτε, η πρακτικ τηr
Κοιντηταr στον τοµα αυτ εναι να προσθτει να
ποσ για τκουr κατ τον υπολογισµ του συνολικο οφλουr σε ττοιεr περιπτσειr. Εποµνωr, ο
ισχυρισµr αυτr απορρπτεται.

(34)

Εναr ινδr εξαγωγαr-παραγωγr ισχυρσθηκε τι η
πληροφορα που δωσε στην Επιτροπ σχετικ µε τιr
εισαγωγr κεφαλαιουχικν αγαθν, την οποα εξακρβωσαν στην συνχεια οι υπηρεσεr τηr Επιτροπr
και αποτελε τη βση µε την οποα υπολογσθηκε το
ποσ του οφλουr απ το σστηµα προθησηr των
εξαγωγν που αφορον κεφαλαιουχικ αγαθ, περιχει ορισµνα σφλµατα. Μετ την επιβολ προσωρινν µτρων, ο διοr ινδr εξαγωγαr-παραγωγr
παρεχε νεr πληροφορεr σχετικ µε ορισµνεr εισαγωγr κεφαλαιουχικν αγαθν και ισχυρσθηκε
τι οι νεr αυτr πληροφορεr θα πρπει να ληφθον
υπψη για τη σνταξη τηr τελικr απφασηr.
Εντοτοιr, σµφωνα µε το ρθρο 28 παργραφοr 3
του βασικο κανονισµο, επειδ οι πληροφορεr
αυτr δεν υποβλθηκαν εγκαρωr και δεν εξακριβθηκαν, θα πρπει να αγνοηθον.
5. Ελεθερεr βιοµηχανικr ζνεr εξαγωγν µονδεr µε εξαγωγικ προσανατολισµ
α) Κεφαλαιουχικ αγαθ

(35)

σον αφορ την εισαγωγ κεφαλαιουχικν αγαθν
σµφωνα µε τα συστµατα ελεθερεr βιοµηχανικr
ζνεr εξαγωγν µονδεr µε εξαγωγικ προσανατολισµ οι ινδικr δηµσιεr αρχr προβαλαν τουr διουr
ισχυρισµοr µε εκενουr που περιγρφονται στιr
αιτιολογικr σκψειr 29 ωr 34 σχετικ µε το
σστηµα προθησηr των εξαγωγν που αφορον
κεφαλαιουχικ αγαθ. Οι ισχυρισµο αυτο απορρπτονται για τουr διουr λγουr που περιγρφονται
στιr διεr αιτιολογικr σκψειr.

(36)

Οι ινδικr δηµσιεr αρχr ισχυρσθηκαν τι τα κεφαλαιουχικ αγαθ που εισγονται σµφωνα µε το
πργραµµα αυτ, το οποο περιγρφεται στιr αιτιολογικr σκψειr 51 ωr 53 του προσωρινο κανονισµο, δεν εξαιρονται απ τουr εισαγωγικοr
δασµοr, δεδοµνου τι εισρχονται σε τελωνειακr
ελεγχµενη περιοχ. Η καταβολ των δασµν
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ρεαr εισαγωγικν επιβαρνσεων καταναλθηκαν
και ενσωµατθηκαν υλικ στα προϊντα που παρχθηκαν προr εξαγωγ. Στιr περιπτσειr αυτr, τα
οριστικ συµπερσµατα τηr Επιτροπr σχετικ µε το
πργραµµα αυτ πρπει να στηριχθον στα βλτιστα
διαθσιµα γεγοντα σµφωνα µε το ρθρο 28 παργραφοr 1 του βασικο κανονισµο. µωr, θεωρθηκε λογικ, για τουr σκοποr των οριστικν συµπερασµτων, να στηριχθον τα συµπερσµατα αυτ
στιr πληροφορεr που παρεχαν λλοι συνεργαζµενοι ινδο εξαγωγεr-παραγωγο για λλα συστµατα
(πραν απ τιr διατξειr του συστµατοr ελεθερων
βιοµηχανικν ζωνν εξαγωγν/µονδων µε εξαγωγικ προσανατολισµ) το οποο οµοωr προβλπει
την εισαγωγ αδασµολγητων πρτων υλν (δηλαδ
τα προγρµµατα του συστµατοr του βιβλιαρου
πιστσεων και του συστµατοr πιστσεων εξαγωγικν δασµν). Μια κατλληλη προσαρµογ χει
γνει ανλογα στο ποσ τηr επιδτησηr για µια
αναγνωρισµνη µονδα µε εξαγωγικ προσανατολισµ.

απλr αναβλθηκε ωr του τα εµπορεµατα εγκαταλεψουν την τελωνειακr ελεγχµενη περιοχ και
δε θα ταν ορθ να θεωρηθε τι το κρτοr χει
παραιτηθε απ τα σοδα. Αµφισβητεται τι δεν
υφσταται επιδτηση λγω του ορισµο τηr επιδτησηr που παρχεται στο ρθρο 2 του βασικο
κανονισµο το οποο επιβλλει πωr η επιδτηση
θεωρεται τι υπρχει εφσον, µεταξ λλων, το
κρτοr παραιτθηκε απ το εισδηµα.
σον αφορ τον ισχυρισµ αυτ, θεωρεται τι πωr
στην περπτωση του συστµατοr προθησηr των
εξαγωγν που αφορον κεφαλαιουχικ αγαθ, ταν
µια εταιρεα εισγει κεφαλαιουχικ αγαθ χωρr την
καταβολ εισαγωγικν επιβαρνσεων, η εταιρεα
αναµνει τι θα εκπληρσει τιr εξαγωγικr υποχρεσειr και εποµνωr δεν προσδοκ τι θα πρπει να
καταβλει εισαγωγικr επιβαρνσειr. Εποµνωr, η
εταιρεα εναι σε θση να µεταφρει αυτ το χαµηλτερο κστοr στιr τιµr τηr (δηλαδ µη καταβληθντεr δασµο). Στην περπτωση αυτ, απονµεται στην
εταιρεα να φελοr µσω τηr προθυµαr του δηµοσου να παραιτηθε απ σοδα κατ τη στιγµ τηr
εισαγωγr αφο η εταιρεα δεσµετηκε να εκπληρσει ορισµνεr εξαγωγικr υποχρεσειr. Εποµνωr,
θεωρεται τι κατ τη χρονικ στιγµ τηr εισαγωγr
των κεφαλαιουχικν αγαθν οπτε η εσπραξη των
δασµν εισαγωγr αναβλλεται, το δηµσιο παραιτεται απ τα σοδα και η εισγουσα εταιρεα αποκοµζει να φελοr µε τη µορφ µη καταβληθντων
δασµν. Κατ συνπεια, ο ισχυρισµr αυτr απορρπτεται.

(38)

β) Πρτεr λεr
(37)

Οι ινδικr δηµσιεr αρχr και ναr ινδr εξαγωγαrπαραγωγr ισχυρσθηκαν τι, εφσον οι πρτεr λεr
που εισγονται χωρr την καταβολ εισαγωγικν
επιβαρνσεων καταναλνονται και ενσωµατνονται
υλικ στα αγαθ που παργονται για εξαγωγ,
δηλαδ πρκειται για µια κατσταση που επιτρπεται σµφωνα µε το ρθρο 2 παργραφοr 1 στοιχεο
α) σηµεο ii), το σστηµα δεν αποτελε επιδτηση.
Ειr απντηση στο επιχερηµα αυτ, θα πρπει κατ’
αρχ να υπενθυµισθε τι µια αναγνωρισµνη
µονδα µε εξαγωγικ προσανατολισµ, η Orchid
Chemicals and Pharmaceutyicals Ltd, απντησε στο
ερωτηµατολγιο τηr Επιτροπr κατ τη διρκεια τηr
διαδικασαr αυτr αλλ δεν παρεχε εξακριβσιµεr
πληροφορεr. Κατ τη σνταξη των προσωρινν τηr
συµπερασµτων, η Επιτροπ, επειδ λλειπαν οι
πληροφορεr αυτr, πρεπε να χρησιµοποισει τα
βλτιστα διαθσιµα στοιχεα για να υπολογσει το
ποσ του οφλουr που θα λµβανε η µονδα αυτ µε
εξαγωγικ προσανατολισµ σµφωνα µε τιr διατξειr για την προµθεια αδασµολγητων πρτων
υλν του συστµατοr ελεθερων βιοµηχανικν
ζωνν εξαγωγν/µονδων µε εξαγωγικ προσανατολισµ. Θεωρθηκε τι τα στοιχεα αυτ αποτελοσαν τα συνολικ στοιχεα τηr εταιρεαr που περιεχαν οι ελεγµνοι λογαριασµο για λεr τιr προµθειεr πρτων υλν δεδοµνου τι δεν ταν εφικτr ο
λεγχοr πρσβασηr µε βση τιr εξακριβσιµεr
πληροφορεr του κατ πσο οι πρτεr λεr που εισχθησαν χωρr την καταβολ εκ µρουr τηr εται-
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Οι ινδικr δηµσιεr αρχr αναφρθηκαν επσηr στο
γεγονr τι ελεθερεr βιοµηχανικr ζνεr δεν υπρχουν µνο στην Ινδα. Εντοτοιr, αυτ που αµφισβητεται δεν εναι η ιδα των ελεθερων βιοµηχανικν
ζωνν αυτ καθ’ εαυτ. Θα πρπει να τονισθε τι οι
ινδικr ελεθερεr βιοµηχανικr ζνεr εξαγωγν που
ερευνθηκαν στην παροσα περπτωση διαπιστθηκε
τι εχαν χορηγσει αντισταθµσιµεr επιδοτσειr σε
µια ινδικ εταιρεα εξαγωγν αντιβιοτικν.
6. Σστηµα απαλλαγr απ το φρο εισοδµατοr

(39)

Οι ινδικr δηµσιεr αρχr και ναr ινδr εξαγωγαrπαραγωγr διαµαρτθηκαν τι επειδ το ποσοστ
επιχειρηµατικο φρου που περιγρφεται στιr αιτιολογικr σκψειr 57 ωr 61 του προσωρινο κανονισµο, µειθηκε απ το φορολογικ τοr 1996/97
(δηλαδ την περοδο που η Επιτροπ συνταξε τα
προσωριν για το σστηµα αυτ συµπερσµατ τηr),
πρπει τρα να ληφθε υπψη το µειωµνο ποσοστ
κατ τον υπολογισµ του οιοδποτε οφλουr για
τουr ενδιαφερµενουr ινδοr εξαγωγεr-παραγωγοr.
Στο θµα αυτ, σηµεινεται τι το ρθρο 5 του
βασικο κανονισµο προβλπει πωr το ποσ των
αντισταθµσιµων επιδοτσεων θα πρπει να υπολογισθε σε ποσ του οφλουr που χορηγονται στο
δικαιοχο τα οποα φανεται τι υπρχουν κατ την
περοδο τηr ρευναr για επιδτηση. πωr αναφρθηκε παραπνω, στην περπτωση των προσωρινν
συµπερασµτων, η Επιτροπ υπολγισε το φελοr µε
βση το φορολογικ τοr 1996/1997 (δηλαδ απ την
1η Απριλου 1996 ωr τιr 31 Μαρτου 1997) που αντιστοιχε εγγτερα στην περοδο τηr ρευναr. Κατ τη
διρκεια του φορολογικο αυτο τουr το ποσοστ
φορολγησηr των επιχειρσεων που σχυε ταν 43 %.
Για το επµενο φορολογικ τοr (δηλαδ απ την 1η
Απριλου 1997 ωr τιr 31 Μαρτου 1998), το ποσοστ
φορολγησηr που πρεπε να εφαρµοσθε ταν µειωµνο στο 35 %. Θεωρεται τι, επειδ µροr αυτο
του τελευταου φορολογικο τουr συµππτει µε την
περοδο τηr ρευναr αυτr τηr διαδικασαr, θα
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ναr λλοr ινδr εξαγωγαr-παραγωγr παρεχε νεr
πληροφορεr σχετικ µε το ατηµ του για εξαρεση
απ τη φορολγηση των κερδν του απ εξαγωγικr
δραστηριτητεr σµφωνα µε το τµµα 80HHC του
ινδικο νµου φορολογαr εισοδµατοr.

πρπει ο υπολογισµr του ποσο των αντισταθµσιµων επιχορηγσεων να γνει µε βση µια αναλογικ σχση των δυο φορολογικν ποσοστν κατ
την περοδο τηr ρευναr. Αντστοιχα θα πρπει να
γνουν οι κατλληλεr ρυθµσειr για το ποσ τηr
επιδτησηr για τιr εταιρεεr που χρησιµοποησαν
αυτ το σστηµα.
(40)

(41)

Οι ινδικr δηµσιεr αρχr ισχυρσθηκαν επσηr τι,
καταλγονταr στα προσωριν τηr συµπερσµατα, η
Επιτροπ παραβασε την προηγοµενη κοινοτικ
πρακτικ καθr επσηr τσο τη συµφωνα για τιr
επιδοτσειr και τα αντισταθµιστικ µτρα σο και
το βασικ κανονισµ προσθτονταr να ποσ για
τκουr στε να καταλγει σε να συνολικ φελοr
για τιr εταιρεεr που χρησιµοποιον το σστηµα.
Αξιολογνταr το σστηµα αυτ, θεωρθηκε τι το
ποσ των φρων τουr οποουr δεν χει καταβλει η
εταιρεα κατ το φορολογικ τοr που προσεγγζει
πιο πολ προr την περοδο τηr ρευναr υπρξε ο πιο
ελογοr δεκτηr οφλουr για µια εταιρεα σµφωνα
µε το σστηµα αυτ. Το ποσ αυτ θεωρεται τι
ισοται µε την εφπαξ επιχοργηση µιαr φορr που
χει χορηγηθε στην εταιρεα κατ την περοδο τηr
ρευναr. Στην επιχοργηση αυτ προστθεται να
ποσ για τουr τκουr που καθορστηκαν στην αιτιολογικ σκψη 34, οπτε και ο ισχυρισµr αυτr πρπει να απορριφθε.
ναr ινδr εξαγωγαr-παραγωγr ισχυρσθηκε τι η
πληροφορα που δωσε στην Επιτροπ σχετικ µε το
ατηµα του για εξαρεση απ τη φορολογα εισοδµατοr σµφωνα µε το τµµα 80HHC του νµου για
τη φορολογα εισοδµατοr περιεχε ορισµνα λθη.
Η πληροφορα αυτ ελχθηκε απ τιr υπηρεσεr τηr
Επιτροπr και εποµνωr αποτλεσε τη βση µε την
οποα υπολογσθηκε το ποσ του οφλουr σµφωνα
µε το πργραµµα αυτ. Ο διοr ινδr εξαγωγαrπαραγωγr παρεχε τρα νεr πληροφορεr σχετικ
µε το ατηµ του εξαρεσηr απ το φρο εισοδµατοr και ζτησε η πληροφορα αυτ να ληφθε υπψη
για τη σνταξη του οριστικο συµπερσµατοr.

9. 10. 98

Σµφωνα µε το ρθρο 23 παργραφοr 3 του βασικο
κανονισµο, επειδ οι νεr αυτr πληροφορεr δεν
εχαν υποβληθε γκαιρα και δεν εναι δυνατν να
εξακριβωθον, πρπει να µη ληφθον υπψη και ο
ισχυρισµr αυτr πρπει να απορριφθε.
(42)

Εναr ινδr εξαγωγαr-παραγωγr ισχυρσθηκε επσηr
τι, επειδ ο ινδικr νµοr φορολογαr εισοδµατοr
προβλπει πληρωµr φρου σε τριµηνιαεr δσειr,
πρπει το γεγονr αυτ να ληφθε υπψη ταν προστθεται τκοr για το συνολικ ποσ του οφλουr.
Στο σηµεο αυτ θεωρεται τι, ταν µια εταιρεα
υποβλει στιr φορολογικr αρχr το εκτιµοµενο
προr φορολογα ποσ, προφανr σµφωνα µε τον
ισχοντα νµο κατ’ εκενη τη χρονικ στιγµ, η
εταιρεα χει νοµµωr την προσδοκα τι θα γνει
δεκτ απ τιr φορολογικr αρχr, µολοντι η
εκτµηση θα αποτελσει πρτα αντικεµενο ενδελεχοr ρευναr απ’ αυτοr. Κατ την ννοια αυτ, µια
εταιρεα αποκοµζει αµσωr φελοr µε τη µορφ του
συνολικο ποσο φρου που θα παραµενει απλρωτοr εξαιταr του αιτµατr τηr σµφωνα µε το ανλογο τµµα του νµου φορολογαr εισοδµατοr.
Εποµνωr, εναι ορθ να επιβλλεται τκοr στο
ολικ ποσ του οφλουr που αποκοµζει η εταιρεα
κατ το ανλογο φορολογικ τοr.

7. Ποσ των αντιοταθµσιµων επιδοτσεων
(43)

Λαµβνονταr υπψη τα οριστικ συµπερσµατα για
τα διφορα προγρµµατα πωr αναφρθηκαν παραπνω, για καθναν απ τουr εξαγωγεr που αποτλεσαν αντικεµενο τηr ρευναr, το ποσ των αντισταθµσιµων επιδοτσεων καθορζεται ωr εξr:
(%)

Πιστωτικ
βιβλιριο

Πιστσειr εισαγωγικν
δασµν

Προθηση
εξαγωγν
κεφαλαιουχικν
αγαθν

Ελεθερεr
βιοµηχανικr
ζνεr
εξαγωγν/
µονδεr
µε εξαγωγικ
προσανατολισµ

Vροr
εισοδµατοr

Σνολο

Πριν απ την
εξαγωγ

Μετ την
εξαγωγ

0,01

αµελητο

0

0,15

0

6,16

6,32

0

0

0

0

0

0,46

0,46

Kopran Ltd

5,43

0

0

1,17

0

2,12

8,72

Lupin
Laboratories Ltd

5,89

0

0

0,03

0

5,09

11,01

Ranbaxy
Laboratories Ltd
Vitara
Chemicals Ltd
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(%)

Πιστωτικ
βιβλιριο

Πιστσειr εισαγωγικν
δασµν

Πριν απ την
εξαγωγ

Μετ την
εξαγωγ

Vροr
εισοδµατοr

Σνολο

0

0

0

0

0

0

0

Torrent
Pharmaceuticals
Ltd

0

0

0

0

0

0,78

0,78

5,89

αµελητο

3,75

0

0

0

9,64

Orchid
Chemicals &
Pharmaceuticals
Ltd

0

0

0

0

12,58

2,74

15,32

Harshita Ltd

0

0

0

0

0

9,16

9,16

λνηr, ετε τα µεγθη τουr ταν ασµαντα για το
µερδιο τηr κοινοτικr αγορr πωr στην περπτωση
τηr αποστειρωµνηr αµοξικιλλνηr και τηr αµπικιλλνηr νατρου και τηr νυδρηr αµπικιλλνηr. σον
αφορ την κεφαλεξνη, λλα αντιβιοτικ και τιr
συσκευασεr τουr µπορε να χουν ευρτερεr επιπτσειr. µωr λα τα προϊντα που καλπτονται απ
τον αντστοιχο κωδικ του ΣΟ αντιπροσωπεουν
µικρ µνο ποσοστ των συνολικν εξαγωγν τηr
Ινδαr στο εν λγω προϊν. Ενψει των παραπνω,
αποφασσθηκε τι οι εξαγωγικr στατιστικr τηr
Ινδαr δε αποκλυψαν σηµαντικ διαφορ µε τα
προσωριν συµπερσµατα τηr Επιτροπr σχετικ µε
την κατανλωση στην Κοιντητα των εν λγω
προϊντων, τον γκο των εισαγωγν και το µερδιο
τηr αγορr για το προϊν αυτ. Τοτο επιβεβαιθηκε
µε τον πειραµατικ καθορισµ των ανλογων
δεικτν µε βση τα στοιχεα που υπβαλαν οι ινδο
εξαγωγεr παραγωγο. Ο υπολογισµr αυτr δειξε
µια κατ 200 % περπου αξηση των συνολικν
εξαγωγν τηr Ινδαr για το εν λγω προϊν µεταξ
1993 και τηr περιδου κατ την οποα τα στοιχεα
τηr Eurostat δειξαν αξηση 300 % περπου. Κατ τη
διρκεια τηr διαr περιδου, το µερδιο τηr κοινοτικr αγορr που εχαν τα προϊντα αυτ πρακτικ
διπλασιστηκε εν τα στοιχεα τηr Eurostat δειχναν 157 % αξηση του µεριδου τηr αγορr.

∆. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Επειδ δεν υποβλθηκαν να σχλια  να στοιχεα
απ καννα απ τα ενδιαφερµενα µρη σον αφορ
τον ορισµ τηr κοινοτικr βιοµηχαναr, τα συµπερσµατα πωr αναφρονται στιr αιτιολογικr σκψειr
64 και 65 του προσωρινο κανονισµο επιβεβαινονται δι του παρντοr.
Ε. ΖΗΜΙΑ

1. Κατανλωση, ποστητεr εισαγωγν και µερδιο
τηr αγορr
(45)

Ελεθερεr
βιοµηχανικr
ζνεr
εξαγωγν/
µονδεr
µε εξαγωγικ
προσανατολισµ

Gujarat Lyka
Organics Ltd

Biochem
Synergy Ltd

(44)

Προθηση
εξαγωγν
κεφαλαιουχικν
αγαθν

Οι ινδο εξαγωγεr-παραγωγο ισχυρστηκαν τι η
ανλυση των εισαγωγν του εν λγω προϊντοr στην
Κοιντητα απ την Ινδα πωr την κανε η Επιτροπ
ταν εσφαλµνη και πιστεουν τι τα στοιχεα του
Eurostat ταν αναξιπιστα, κυρωr επειδ οι κωδικο
ΣΟ που αναφρονται περιλαµβνουν να µεγλο
αριθµ αντιβιοτικν  συσκευασιν τουr παρ αυτr
που καλπτονται αυτ τη στιγµ απ τη διαδικασα
αυτ.
Υποβλθηκε µα πλρηr σειρ υπολογισµν βασισµνων στιr εξαγωγικr στατιστικr τηr Ινδαr
καθr και στιr πληροφορεr απ ινδοr-εξαγωγεr
παραγωγοr που ισχυρστηκαν τι τα στοιχεα αυτ
αντιπροσωπεουν τα πλον ακριβ στοιχεα σχετικ
µε τιr πραγµατικr εισαγωγr του εν λγω προϊντοr
καταγωγr Ινδαr.
Πραγµατικ οι κωδικο ΣΟ µπορε να περιλαµβνουν
αντιβιοτικ και συσκευασεr τουr διαφορετικr για
τα συγκεκριµνα προϊντα που υπκεινται στη διαδικασα. Εντοτοιr, τα αντιβιοτικ αυτ  οι συσκευασεr τουr ετε δεν εχαν παραχθε στην Ινδα πωr
στην περπτωση τηr µεταµπικιλλνηr και πιβαµπικιλ-

(46)

Εποµνωr συµπερανεται τι ανεξρτητα απ την
πηγ των στοιχεων που χρησιµοποιθηκαν επιβεβαινονται τα συµπερσµατα στα οποα κατληξε η
Επιτροπ στο προσωριν στδιο, ιδωr η πολ
µεγλη αξηση των εξαγωγν τηr Ινδαr για το εν
λγω προϊν και η πολ σηµαντικ αξηση του µεριδου τηr στην κοινοτικ αγορ.
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Οι ινδο-εξαγωγεr παραγωγο ισχυρζονται επσηr
τι λεr οι εισαγωγr των προϊντων αυτν πωr
χουν  µετ απ επεξεργασα εξγονται στην Κοιντητα.
Εν χει γνει αποδεκτ το γεγονr τι τα εν λγω
προϊντα δεν επιδχονται τελωνειακοr δασµοr
(ποσοστ δασµο 0 %) κατ τιr εισαγωγr το γεγονr αυτ δεν ενθαρρνει τουr εµπρουr  µεταπωλητr να προσφγουν σε τελωνειακ καθεσττα που να
καλπτουν την προσωριν εισαγωγ (π.χ. τελειοποηση προr επανεξαγωγ), µωr το γεγονr αυτ
δεν µπορε να ερµηνευθε τι υποστηρζει τον ισχυρισµ των ινδν εξαγωγων παραγωγν σε σχση µε
τιr επανεξαγωγr. ∆εδοµνου τι δεν χουν υποβληθε επαρκ αποδεικτικ στοιχεα στο θµα αυτ, η
Επιτροπ πρπει να αγνοσει τουr ισχυρισµοr
αυτοr. Συνεπr, τα συµπερσµατα που αναφρονται
στιr αιτιολογικr σκψειr 66 ωr 69 του προσωρινο
κανονισµο και βασζονται σε στατιστικ στοιχεα
τηr Eurostat που απεικονζουν τουr πραγµατικοr
γκουr των εισαγωγν προϊντων τα οποα κυκλοφορον ελεθερα στην Κοιντητα επιβεβαινονται.
2. Τιµr των επιδοτοµενων εισαγωγν

(48)

Οι ινδο εξαγωγεr-παραγωγο ισχυρστηκαν τι η
σγκριση των τιµν που γινε στον προσωριν κανονισµ και βασιζταν σε στοιχεα τηr Eurostat δεν
ταν αξιπιστη, κυρωr επειδ οι τιµr για τιr τελικr
δασολογικr µορφr  τπουr διφερε ουσιαστικ
απ τιr τιµr των προϊντων χδην.

(49)

Εντοτοιr δεδοµνου τι, πωr διευκρινσθηκε στην
αιτιολογικ σκψη 9, οι τελικr δασολογικr µορφr
 τποι δεν καλπτονται απ τουr κωδικοr ΣΟ που
αναφρονται στην παροσα διαδικασα, οπτε µπορε να συναχθε το συµπρασµα τι δεν γιναν συγκρσειr µεταξ προϊντων χδην και σε τελικr δοσολογικr µορφr.

(50)

(51)

Επιπλον, θα πρπει να σηµειωθε τι στιr απψειr
που υπβαλαν οι ινδο εξαγωγεr παραγωγο αποδχθηκαν τι οι τιµr τουr εξαγωγr µειθηκαν και
δεν χουν αµφισβητσει το µγεθοr αυτr τηr
µεωσηr των τιµν πωr χει ορισθε στην αιτιολογικ σκψη 70 του προσωρινο κανονισµο, δηλαδ
περπου 40 %.
Ενψει των παραπνω, η αναφορ σε τελικr δασολογικr µορφr στην αιτιολογικ σκψη 70 του
προσωρινο κανονισµο αποσρεται και τα υπλοιπα συµπερσµατα πωr αναφρονται στιr αιτιολογικr σκψειr 70 ωr 75 του προσωρινο κανονισµο επιβεβαινονται.
3. Κατσταση του κοινοτικο κλδου παραγωγr

(52)

Οι ινδικr δηµσιεr αρχr ισχυρστηκαν τι οι περισστεροι δεκτεr ζηµαr πωr χει γνει η ανλυση
στον προσωριν κανονισµ δεχνουν θετικr τσειr
για τον κοινοτικ κλδο παραγωγr εν υπρχαν
ελχιστοι αρνητικο δεκτεr. Εντοτοιr, πωr φανεται απ τιr αιτιολογικr σκψειr 84 ωr 87 του προσωρινο κανονισµο, η ρευνα απδειξε τι οι ολικr
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τσειr του κοινοτικο κλδου παραγωγr εναι αρνητικr ιδωr σον αφορ το µερδιο τηr αγορr και τιr
τιµr που δνουν µια σαφ νδειξη τηr υλικr ζηµαr.
Επιπλον, εναι σηµαντικ να σηµειωθε τι η θετικ
τση ορισµνων δεικτν απεικονζει απλr τη συνολικ ανπτυξη τηr αγορr και την απδοση τηr κοινοτικr βιοµηχαναr στιr εξαγωγικr αγορr. Εποµνωr, µποροµε να συµπερνουµε τι ο κοινοτικr
κλδοr παραγωγr υπστη σηµαντικ ζηµα.
4. Συµπρασµα τηr ζηµιr
(53)

Βασιζµενοι στιr παραπνω εκτιµσειr, επιβεβαινεται τι η κοινοτικ βιοµηχανα υπστη υλικ ζηµα
κατ την ννοια του ρθρου 8 παργραφοr 1 του
βασικο κανονισµο.
ΣΤ. ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

1. Επιπτσειr των επιδοτοµενων εισαγωγν
(54)

Οι ινδο εξαγωγεr-παραγωγο ισχυρστηκαν τι δεν
υπρχει προφανr συσχτιση µεταξ των ινδικν
επιδοτοµενων εξαγωγν και κποιου απ τα συστµατα επιδτησηr που βρθηκαν κατ τη διρκεια τηr
ρευναr. Προβλθηκε το επιχερηµα τι η περπτωση
αυτ ταν ττοια στε να εξουδετερωθε η αιτιδηr
συνφεια µεταξ των επιδοτοµενων εισαγωγν και
τηr ζηµαr που υπστη η κοινοτικ βιοµηχανα. Η
συλλογιστικ που κρβεται πσω απ το επιχερηµα
αυτ βασστηκε στιr παρακτω εκτιµσειr.
Πρτον, οι στατιστικr εισαγωγν τηr Eurostat
υπρξαν αναξιπιστεr και πρεπε να αντικατασταθον απ τιr εξαγωγικr στατιστικr τηr Ινδαr
πωr αναφρθηκε σε µια ινδικ επσηµη δηµοσευση,
η οποα παρουσιζει τι η κρια αξηση του γκου,
καθr και το µγιστο ψοr των εξαγωγν, λαβε
χρα κατ την περοδο απ τον Απρλιο 1994 ωr
τον Μρτιο 1995.
∆ετερον, κατ τη διρκεια τηr περιδου αυτr, τα
κρια συστµατα επιδτησηr δεν εχαν λειτουργσει.
πωr φανεται µε βση τιr εξαγωγικr στατιστικr
τηr Ινδαr παρουσιστηκε µια κµψη των ινδικν
παραδσεων µετ την ναρξη ισχοr των εν λγω
συστηµτων επιδοτσεων, που θα µποροσε να
καταστσει προφανr τι η εφαρµογ των συστηµτων επιδοτσεων απτυχε στην προαγωγ των
εξαγωγν. Σµφωνα µε τιr περιστσειr αυτr, προβλλεται το επιχερηµα τι θα ταν αδνατο να
αποδοθε η οποιαδποτε ζηµα υπστη η κοινοτικ
βιοµηχανα στιr επιδοτοµενεr ινδικr εισαγωγr.
Τελικ, για λγουr ορθr εκτµησηr τηr αιτιδουr
συνφειαr, τα παραπνω στοιχεα απατησαν σµκρυνση τηr εξεταζµενηr για την εκτµηση τηr
ζηµαr περιδου: αντ µιαr τετραετοr περιδου, θα
πρπει να εγκριθε περοδοr δυµισι ετν, αρχζονταr απ το 1995, µε βση την οποα διαπιστθηκε
τι το συµπρασµα πωr δεν υπρχει ζηµα θα πρπει
να καθιερωθε λγω λλειψηr κθε σηµαντικr
αξησηr στουr εισαγµενουr γκουr.
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πραγµατικ χρησιµοποησαν τα χρµατα που κρδισαν απ το κρτοr για να µεισουν τιr τιµr τουr.

Η παραπνω συλλογιστικ επιβλλει τιr παρακτω
παρατηρσειr.
(55)

Κατ πρτον, σον αφορ τιr τσειr των εισαγωγν, η Επιτροπ χει δη εξηγσει τι δεν υπρχουν λγοι υποκατστασηr των κοινοτικν στατιστικν εισαγωγν µε τιr ινδικr εξαγωγικr στατιστικr. Η αξιοπιστα των στατιστικν τηr Eurostat
χει διαπιστωθε, εν οι πηγr των ινδικν στοιχεων δεν µπορον να εξακριβωθον, µωr θεωρεται
τι οι τσειr που χουν καθιερωθε σε προσωριν
στδιο πρπει να επιβεβαιωθον. Αξζει να υπενθυµισθε τι, σµφωνα µε την Eurostat, οι ινδικr εισαγωγr φθασαν στο µγιστο σηµεο τουr το 1996 και
µειθηκαν ελαφρ µνο κατ τη διρκεια τηr περιδου τηr ρευναr.

(56)

Το δετερο και τρτο βµα τηr συλλογιστικr που
καναν οι ινδο εξαγωγεr-παραγωγο εγερει να
θµα αρχr, ειδικτερα το τι θα πρπει να θεωρηθε
ωr ελογοr περοδοr εκτµησηr τηr ζηµαr στο πλασιο µιαr ρευναr κατ των επιδοτσεων. Στο θµα
αυτ, τονζεται τι η εκτµηση τηr ζηµαr περιλαµβνει δυο στδια: Πρτον, πρπει να διαπιστωθε εν η
εγχρια βιοµηχανα χει υποστε ζηµα κατ τη
διρκεια τηr περιδου τηr ρευναr. ∆ετερον, συµπερσµατα του εδουr αυτο πρπει να τεθον σε σγκριση υπ το φωr τηr ανπτυξηr ειδικν δεικτν για
τα προηγοµενα χρνια. Για το λγο αυτ, θεωρεται
τι αποτελε συνεπ πρακτικ να αξιολογηθε η
κατσταση του κοινοτικο κλδου παραγωγr κατ
τη διρκεια µιαr περιδου τουλχιστον τριν ετν
πριν απ την περοδο τηr ρευναr. Μνο µε την
ανληψη αυτr τηr εξτασηr µπορε να µελετηθε η
τση των δεικτν ζηµαr. Κατ συνπεια, επιβεβαινεται τι στο πλασιο τηr εκτµησηr τηr ζηµαr, η
εξεταζµενη περοδοr δε θα πρπει να προσαρµοσθε.
Στην παροσα περπτωση, χει βρεθε τι το µγιστο
σηµεο των εισαγωγν χει επιτευχθε πριν απ την
περοδο τηr ρευναr. Αντθετα µε τουr ισχυρισµοr
που προβλθηκαν, τοτο δεν εναι αφ’ εαυτο επαρκr για να εξασθενσει τον αιτιδη δεσµ, µεταξ
των επιδοτοµενων εισαγωγν και τη ζηµα που
υπστη ο κοινοτικr κλδοr παραγωγr η συνεχr
αξηση των εισαγωγν δεν προϋποθτει το συµπρασµα τι ζηµα προκλθηκε απ τιr εισαγωγr αυτr.
Η πληση των εισαγοµνων προϊντων σε τιµr
χαµηλτερεr απ αυτr των κοινοτικν παραγωγν,
οι συµπιεσµνεr τιµr τηr κοινοτικr βιοµηχαναr
και η συµπεση τηr αποδοτικτηταr παρατητηρθηκαν λα κατ τη διρκεια τηr περιδου τηr ρευναr
οπτε διαπιστθηκε επσηr επιδτηση. Επιπλον,
ακµη και αν το µγιστο σηµεο του γκου εχε
επιτευχθε πριν αρχσουν να ισχουν τα κρια
συστµατα επιδτησηr, θα µποροσε κλλιστα να
ισχει η περπτωση αυτ, δηλαδ ττοιεr επιδσειr
στιr εξαγωγr θα µποροσαν να εχαν επιτευχθε
χωρr πωλσειr σε τιµr χαµηλτερεr απ τιr κοινοτικr και, εποµνωr, θα µποροσαν να µην εναι
επιζµιεr. Στο θµα αυτ, θα πρπει να σηµειωθε τι
απ νοµικ ποψη ο βασικr κανονισµr δεν απαιτε η ζηµα που χει προκληθε π.χ. απ πωλσειr σε
τιµr χαµηλτερεr απ τιr κοινοτικr να καθορισθε
τσι στε να φανε τι οι εξαγωγεr παραγωγο
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Ο λγοr αυτο εναι προφανr δεδοµνου τι οι
επιδοτσειr µπορον εξσου να χρησιµοποιηθον για
να αντισταθµσουν υπρχουσεr  προηγοµενεr απλειεr και δεν εναι ανγκη να συνεπγονται µεση
µεωση τηr τιµr. Αντθετα, ακµα και οι σταθερr 
οι ελαττοµενεr εισαγωγr, αλλ για τιr οποεr
χρησιµοποιεται εµπορικ πρακτικ επιθετικν
τιµν, µπορε να εναι επιζµιεr. Αυτ ακριβr η
περπτωση αντιµετωπζεται εδ, που η ζηµα σχετζεται κυρωr µε τιr τιµr και λαβε τη µορφ
συµπεσηr των τιµν που δεν απαιτε αναγκαστικ
υψηλοr γκουr για να σηµειωθε σε µια ευασθητη
αλλ και διαφαν απ πλευρr τιµν αγορ. Με
λλα λγια, θεωρεται τι οι επιδοτοµενεr εισαγωγr των εν λγω προϊντων, ανεξρτητα απ τιr
τσειr των γκων, εχαν µια σηµαντικ εππτωση
στην κοινοτικ βιοµηχανα κατ τη διρκεια τηr
περιδου τηr ρευναr.
(57)

Κατ συνπεια, συµπερανεται τι τα στοιχεα που
υπβαλαν οι ινδο εξαγωγεr-παραγωγο δεν υπονοµεουν τα συµπερσµατα του προσωρινο κανονισµο για την αιτιδη συνφεια µεταξ των επιδοτοµενων εισαγωγν απ την Ινδα και τηr ζηµαr που
υπστη η κοινοτικ βιοµηχανα.
2. Επιπτσειr λλων παραγντων
2.1. Εισαγωγr απ λλεr τρτεr χρεr

(58)

Οι ινδο εξαγωγεr-παραγωγο υποστριξαν τι οι πιο
ακριβr εισαγωγr καταγωγr Ηνωµνων Πολιτειν
τηr Αµερικr (ΗΠΑ), αξησαν το µερδιο αγορr
τουr σχεδν κατ 100 % και το γεγονr αυτ θα
µποροσε να σηµανει τι η αγορ για το συγκεκριµνο προϊν δε θα πρεπε να εναι ευασθητη σον
αφορ τιr τιµr πωr αναφρεται τσο στο προσωριν κανονισµ σο και στην αιτιολογικ σκψη 56.

(59)

σον αφορ τιr εισαγωγr καταγωγr ΗΠΑ, θα πρπει να σηµειωθε τι η εξγηση που δθηκε αρχικ
(αιτιολογικ σκψη 96 του προσωρινο κανονισµο)
σε συνρτηση µε τιr συγκριτικ υψηλr τιµr αν
χιλιγραµµο θα πρπει να αγνοηθε δεδοµνου τι τα
προϊντα σε τελικ δασµολογικ µορφ δεν µπορον
να εµπσουν στη συγκεκριµνη κλση. Εντοτοιr,
φανεται τι οι περισστερεr απ’ αυτr τιr εισαγωγr
λαµβνουν χρα στο εσωτερικ του οµλου εταιρειν δηλαδ µεταξ µιαr εταιρεαr τηr ΕΕ και τηr
θυγατρικr τηr στιr ΗΠΑ και τι οι τιµr µπορε να
επηρεασθον απ αυτ τη σχση. σον αφορ τιr
εισαγωγr καταγωγr τρτων χωρν εκτr απ τιr
ΗΠΑ, δεν χει ληφθε κατηγορα και δεν εξχθησαν
συµπερσµατα τι µπορον να χουν επιπτσειr
στην κατσταση τηr κοινοτικr βιοµηχαναr.
Κατ συνπεια, επιβεβαινεται τι οι επιπτσειr
απ εισαγωγr απ λλεr τρτεr χρεr δεν εναι
φσεωr ττοιαr στε να εξουδετερσουν την αιτιδη
συνφεια µεταξ των επιδοτοµενων εισαγωγν απ
την Ινδα και τηr ζηµαr που υπστη η κοινοτικ
βιοµηχανα.
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περισστερεr φορr εναι ολοκληρωµνοr δεν θα µποροσε.

2.2. Ανταγωνιστικτητα του κοινοτικο κλδου
παραγωγr και διακµανση τηr τιµr ορισµνων
πρτων υλν
(60)

ναr ινδr εξαγωγαr-παραγωγr επανλαβε τον
ισχυρισµ του τι η ζηµα που υπστη η κοινοτικ
βιοµηχανα δηµιουργθηκε απ διακυµνσειr προr
τα κτω, ιδωr απ το 1996 και µετ, τηr τιµr τηr
πενικιλλνηr G, η οποα αποτελε την κρια πρτη
λη που χρησιµοποιεται για την παραγωγ του εν
λγω προϊντοr. Ακριβστερα, ισχυρσθηκαν τι η
µεωση στιr τιµr εξαγωγr κατ την περοδο τηr
ρευναr, δεν απβλεπε σε τποτα περισστερο παρ
στη µεταββαση στουr πελτεr του κρδουr τηr
παραγωγικτητr τουr και τηr µεωσηr τηr τιµr τηr
πενικιλλνηr G. Με λλα λγια, ο ινδr εξαγωγαrπαραγωγr ισχυρστηκε τι οι πωλσειr σε τιµr
χαµηλτερεr απ τιr κοινοτικr που διαπιστθηκαν
κατ την περοδο τηr ρευναr λαβε χρα ανεξρτητα απ κθε χορηγηθεσα επιδτηση. Οµοωr,
επαναλφθηκε επσηr τι o κοινοτικr κλδοr
παραγωγr δεν εναι ανταγωνιστικr στον τοµα των
υπ εξταση προϊντων.

µωr, η ανλυση τηr κατστασηr ενr µη
ολοκληρωµνου κοινοτικο παραγωγο που χει εξσου φελοr απ τιr χαµηλτερεr διεθνεr τιµr τηr
αγορr τηr πενικιλλνηr G δειξε τι o παραγωγr
αυτr υπστη εξσου ζηµα απ την ισχυρ συµπιεσµνη αποδοτικτητα και αντιµετπιζε πωλσειr
απ τουr ινδοr εξαγωγεr σε τιµr χαµηλτερεr απ
τιr δικr τουr, ιδωr, κατ το δετερο µισυ τηr
περιδου τηr ρευναr.
Επιπλον, θα πρπει να σηµειωθε τι ο σκοπr τηr
ρευναr τηr αιτιδουr συνφειαr µεταξ των επιδοτοµενων εισαγωγν και τηr ζηµαr τηr κοινοτικr
βιοµηχαναr δεν εναι η εκτµηση λων των αιτων
που εξηγον τη συµπεριφορ των εξαγωγων
παραγωγν δεδοµνου τι διαπιστθηκε κατ την
πορεα τηr ρευναr τι επωφελθηκαν απ αντισταθµσιµεr επιδοτσειr.
(61)

σον αφορ την ανταγωνιστικτητα τηr κοινοτικr
βιοµηχαναr, εναι δσκολο να εγερθον οποιεσδποτε αµφιβολεr δεδοµνου τι η βιοµηχανα αυτ
ανκει στιr µεγαλτερεr στον κσµο για το εν λγω
προϊν. Αυτ αποδεικνεται τσο απ τιr επιδσειr
τηr στιr εξαγωγικr αγορr σο και τη µεωση του
κστουr µε τα συνεπαγµενα κρδη στην παραγωγικτητα. Η κοινοτικ βιοµηχανα χει αυξσει τον
γκο τηr παραγωγr τηr κατ 30 % εν εξακολουθε
να διατηρε την απασχληση σε σταθερ εππεδο.
Επιπλον, η ρευνα αποκλυψε επιδξιουr χειρισµοr
στο θµα του κστουr τηr παραγωγr. σον αφορ
τιr εταιρεεr µε ολοκληρωµνη παραγωγ, υπρχαν
επσηr λεr οι ενδεξειr τι η παραγωγικ τουr διαδικασα για την πενικιλλνη G ταν κρωr αποτελεσµατικ σε παγκσµιο εππεδο.

(62)

Για να τεκµηριωθε ο νοr ισχυρισµr τι η κοινοτικ βιοµηχανα δεν ταν σε θση να βελτισει την
αποτελεσµατικτητ τηr, προβλθηκε η ποψη τι
ακµη και εταιρεεr που θεωρονταν ωr πολ αποτελεσµατικο παραγωγο πωr η ολλανδικ εταιρεα
Gist-Brocades B.V. αντιµετπισαν προβλµατα µετ
τη µεωση τηr τιµr τηr πενικιλλνηr G. Αναφρθηκε
δλωση απ την τελευταα ετσια κθεση τηr εταιρεαr Gist-Brocades, που λεγε τι «η πρβλεψη
κερδν που γινε το Μρτιο του 1997 πρπει να
προσαρµοσθε απ µια αξηση τηr αγορr σε µια
ελαφρ πτση. Το γεγονr αυτ χει προκληθε απ
την πτση των παγκσµιων τιµν τηr πενικιλλνηr
G σε τιµr τσο χαµηλr σο ποτ λλοτε».

(63)

Η σγκριση τηr κατστασηr τηr κοινοτικr βιοµηχαναr που παργει το υπ ρευνα προϊν µε την κατσταση τηr Gist-Brocades B.V. στο πλασιο αυτ
εναι παραπλανητικ. Η Gist-Brocades πουλει πολ
σηµαντικr ποστητεr πενικιλλνηr G και µια πτση
στιr τιµr για το προϊν αυτ εναι, εποµνωr, πιθαν
να χει σηµαντικr αρνητικr επιπτσειr στα κρδη
τηr για τον τοµα αυτ. Εντοτοιr, η κοινοτικ
βιοµηχανα δεν πουλει καθλου πενικιλλνη G,
αλλ την παργει για εξαρτηµνη χρση.

Ο κοινοτικr κλδοr παραγωγr ισχυρστηκε τι οι
ινδο εξαγωγεr-παραγωγο εχαν µεισει τιr τιµr
του εν λγω προϊντοr σε σηµαντικ ευρτερη
κταση απ’ τι θα εχε επιτρψει το µειωµνο κστοr
τηr πενικιλλνηr G.
Μια τση πτσηr τηr τιµr τηr πενικιλλνηr G θα
µποροσε, πραγµατικ, να εχε παρατηρηθε απ το
1996 και µετ. ∆εδοµνου τι η πενικιλλνη G αντιπροσωπεει να σηµαντικ ποσοστ του συνολικο
κστουr των συντελεστν τηr παραγωγr στο τελικ
προϊν, µια µεωση στιr τιµr τηr θα µποροσε, µλλον, να απεικονισθε τουλχιστον σε να βαθµ
στην τιµ του εν λγω προϊντοr.
Εντοτοιr, οι ισχυρισµο σχετικ µε τα εππεδα
τιµν τηr πενικιλλνηr G ταν αντιφατικο ωr
ασυµββαστοι. Ιδωr µετ την επιβολ των προσωρινν µτρων, οι περισστεροι ινδο εξαγωγεrπαραγωγο υπβαλαν µια πλρη σειρ σταθµισµνων
µσων τρεχουσν τιµν προµθειαr πενικιλλνηr G,
αλλ στη συνχεια πρβαλαν το επιχερηµα τι
κατφεραν να προµηθευτον πενικιλλνη G σε τιµr
σηµαντικ χαµηλτερεr απ αυτr που ανφεραν
στουr αρχικοr ισχυρισµοr τουr.
Συνεπr, κατστη δυνατν να καθορισθε µια
ακριβr και ποσοτικr προσδιορισµνη εππτωση
των ελαττοµενων τιµν τηr πενικιλλνηr G στιr
τιµr του εν λγω προϊντοr.
Επιπλον, µια µεωση του κστουr τηr πενικιλλνηr
G θα εχε εππτωση µλλον στιr εταιρεεr εκενεr
που δεν εναι κθετα ολοκληρωµνεr, δηλαδ που
προµηθεονται το υλικ αυτ απ εξωτερικr πηγr
αντ να το παρασκευζουν οι διεr (βλπε επσηr
αιτιολογικr σκψειr 64 ωr 66). Οι ινδο εξαγωγεr
παραγωγο ισχυρστηκαν τι δεν χουν ολοκληρωµνη παραγωγ οπτε µπορον να επωφεληθον
πλρωr απ’ αυτ και να το απεικονσουν στιr τιµr
τουr, εν ο κοινοτικr κλδοr παραγωγr που τιr
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Οι ινδο εξαγωγεr-παραγωγο υποστριξαν τι οι
αρνητικr επιπτσειr απ την πτση τηr τιµr τηr
πενικιλλνηr G θα εναι µεγαλτερεr στουr παραγωγοr εκενουr που χουν καθετοποιηµνη παραγωγ,
δηλαδ παργουν οι διοι την πρτη τουr λη, την
πενικιλλνη G, δεδοµνου τι δε θα ταν σε θση να
επωφεληθον απ την πτση των τιµν και εποµνωr θα εχαν εξαναγκαστε να βελτισουν την
αποτελεσµατικτητα τηr παραγωγικr τουr διαδικασαr. Αναφρθηκε τι η κοινοτικ βιοµηχανα δεν
κατφερε να το επιτχει.
Κατ γενικ οµολογα, η πτση των τιµν των
πρτων υλν µπορε να χει διαφορετικr επιπτσειr
στουr παραγωγοr µε ολοκληρωµνη παραγωγ σε
σγκριση µε τουr παραγωγοr που πρπει να προµηθευτον τα υλικ απ εξωτερικr πηγr. Οι
παραγωγο µε µη ολοκληρωµνη παραγωγ θα επωφεληθον σχεδν αµσωr απ την πτση του
κστουr των προµηθειν, εν οι παραγωγο µε
ολοκληρωµνη παραγωγ εναι κπωr αποµονωµνοι
απ τιr µεσεr συνπειεr των µεταβολν των τιµν
στο κστοr αυτ, µολοντι µπορε να επηρεζονται
περισστερο απ τιr συνπειr τουr στιr τιµr
πλησηr τιr οποεr οι ανταγωνιστr τουr παραγωγο
µε µη ολοκληρωµνη παραγωγ µπορον να προσφρουν για τα µεταποιηµνα προϊντα.
Επιπλον, στην περπτωση των ανερχµενων τιµν
πρτων υλν, που ενσωµατνονται στο προϊν, πωr
εναι η περπτωση στουr περισστερουr κοινοτικοr
παραγωγοr, τοτο σαφr αποτελε πλεονκτηµα. Η
απφαση επνδυσηr σε να πλρωr ολοκληρωµνο
εργοστσιο αποτελε, εποµνωr, µια θεµιτ επιχειρησιακ απφαση. Αξζει να σηµειωθε στο θµα αυτ
τι οι ινδο εξαγωγεr-παραγωγο υπδειξαν χι
φανερ να κλεσει η κοινοτικ βιοµηχανα και να
ξανανοξουν τα υψηλr επνδυσηr εργοστσι τηr
αλλ να αλλζουν τιr τεχνικr τουr παραγωγr κθε
φορ που υπρχουν βραχυχρνιεr κινσειr στιr τιµr
των πρτων υλν.
Ενψει των παραπνω, µολοντι δεν αποκλεεται να
εξαιρεθε τι η πτση των τιµν των πρτων υλν
να εχε αρνητικr επιπτσειr στην αποδοτικτητα
ορισµνων κοινοτικν παραγωγν, µπορε να εξαχθε το συµπρασµα τι η πτση τηr τιµr τηr
πρτηr ληr τηr πενικιλλνηr G δεν µπορε να ερµηνευθε ωr η αιτα για τη ζηµα απ την ποψη τηr
µειωµνηr αποδοτικτηταr και απλειαr µεριδου
τηr αγορr τηr κοινοτικr βιοµηχαναr. Το γεγονr
παραµνει τι οι ινδο εξαγωγεr των εν λγω
προϊντων επιδοτονται, πργµα που εξηγε τι η
ανταγωνιστικ κατσταση χει στρεβλωθε υπρ του
ινδικο προϊντοr.
Κατ συνπεια, συµπερανεται τι, αν ληφθον
µεµονωµνα, οι επιδοτοµενεr εισαγωγr, ειδικτερα
ενψει των χαµηλν τιµν τουr, χουν προκαλσει
σηµαντικ ζηµα στην κοινοτικ βιοµηχανα. Το
συµπρασµα αυτ επιτυγχνεται µολοντι οι ελαττοµενεr τιµr των πρτων υλν εχαν αρνητικr
επιπτσειr. µωr, καµι ττοια εππτωση δεν ταν
επαρκr στε να εξουδετερσει την αιτιδη συν-
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φεια µεταξ των επιδοτοµενων εισαγωγν και τηr
ζηµαr που προκλεσε στην κοινοτικ βιοµηχανα.
3. Συµπρασµα για την αιτιδη συνφεια
(69)

Ενψει των παραπνω, το συµπρασµα των αιτιολογικν σκψεων 88 ωr 104 του προσωρινο κανονισµο επιβεβαινεται. µωr, η αναφορ στιr τελικr
δασολογικr µορφr στην αιτιολογικ σκψη 96 αποσρεται.
Ζ. ΣΥΜVΕΡΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1. Προκαταρκτικ παρατρηση
(70)

∆εν υποβλθηκαν σχλια  να γεγοντα απ οιοδποτε µροr σον αφορ το συµφρον τηr κοινοτικr
βιοµηχαναr, των εφοδιαζουσν βιοµηχανιν, των
χρηστν των εν λγω προϊντων , του µη καταγγλλοντα κοινοτικο παραγωγο, Gist-Bιocades B.V.
ρα τα συµπερσµατα του προσωρινο κανονισµο
επιβεβαινονται, κυρωr το συµπρασµα τι οι
επιπτσειr των µτρων στιr οµδεr αυτr θα ταν
ετε επωφελεr, δεν χουν δηλαδ αρνητικr επιπτσειr, αλλ πιθανr µια θετικ, ετε θα ταν αµελητεr.
2. Επιχειρµατα που υπβαλαν οι εισαγωγεr/
µποροι

(71)

Πολλο εισαγωγεr  µποροι υπβαλαν προτσειr
µετ την επιβολ των προσωρινν µτρων. Κυρωr
υποβλθηκαν οι ακλουθοι ισχυρισµο:
∆εν υπρξε ζηµα των κοινοτικν παραγωγν που να
προκλθηκε απ τιr ινδικr εξαγωγr δεδοµνου τι
οι ινδικr τιµr πεσαν λγω των χαµηλτερων τιµν
τηr πενικιλλνηr G και, επιπλον, υπρξε πλεονασµατικ παραγωγ στην Κοιντητα για την οποα δεν
ενχονται οι ινδικr εταιρεεr. Η ποστητα των
ινδικν υλν που πουλθηκαν στην Κοιντητα ταν
πολ µικρ σε σγκριση µε τιr πωλσειr των
παραγωγν που εναι εγκατεστηµνοι στην Κοιντητα, οι οποοι επιπλον απεκµισαν µεγλα
κρδη. Η επιβολ αντισταθµσιµων δασµν µπορε
να καταλξει σε αυξσειr τιµν σε αδικαιολγητα
εππεδα απ παραγωγοr εγκατεστηµνουr στην Κοιντητα.
Οι κοινοτικο παραγωγο χασαν ευκαιρεr εκσυγχρονισµο, εν θα πρεπε να αναπτξουν µια σειρ
βελτιωµνων προϊντων αντ να συνεχζουν να παργουν βασικ προϊντα που εναι διαθσιµα στη
διεθν αγορ.
Επσηr, οι παραγωγο τελικν δασολογικν µορφν
που εναι εγκατεστηµνοι στην Κοιντητα δεν χουν
πια ανταγωνιστικr επιλογr, δεδοµνου τι η δυναττητα που εχαν να προµηθεονται φθην προϊντα
ινδικr καταγωγr ελαττθηκε.
ναr µποροr, εν επιβεβαινει ορισµνουr απ
τουr παραπνω ισχυρισµοr, διαµαρτυρθηκε επσηr
για την ινδικ απαγρευση εισαγωγr πενικιλλνηr
G για τοπικ κατανλωση.

L 273/14

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

Τελικ, η επιβολ αντισταθµιστικν δασµν θα εχε
αρνητικr επιπτσειr στην αποδοτικτητα των εισαγωγων και εµπρων και θα περιριζε την επιλογ
τουr σον αφορ τιr πηγr προµηθειν. ναr εισαγωγαr υπδειξε τι, νταr αποκλειστικr πρκτοραr ενr ινδο εξαγωγο-παραγωγο, δεν εχε καµι
δυναττητα να εισγει υλικ απ εναλλακτικr
πηγr.
(72)

Οι ισχυρισµο σχετικ µε τη µεωση τηr τιµr τηr
πενικιλλνηr G και οι ποστητεr εισαγωγν του εν
λγω προϊντοr καταγωγr Ινδαr χουν λεπτοµερr
εξετασθε παραπνω. Επσηr χει αποδειχθε το
χαµηλ εππεδο αποδοτικτηταr τηr κοινοτικr
βιοµηχαναr και θα εξετασθε συµπληρωµατικ
παρακτω. Επιπλον, η κθε αξηση τηr τιµr που
απορρει απ την επιβολ αντισταθµιστικν µτρων
αποβλπει στην διρθωση των επιζµιων επιπτσεων
των επιδοτοµενων εισαγωγν.

(73)

Η εισγηση τι η κοινοτικ βιοµηχανα θα πρεπε
να εγκαταλεψει την παραγωγ βασικν προϊντων
φανεται τι προβλλει τον ισχυρισµ πωr δε θα
µποροσε να εναι αποτελεσµατικ και ανταγωνιστικ στον τοµα αυτ. Εντοτοιr, η ανταγωνιστικτητα τηr κοινοτικr βιοµηχαναr δεν αµφισβητεται.

Εντοτοιr σε ορισµνεr περιπτσειr οι επιπτσειr
των αντισταθµιστικν δασµν πρπει πραγµατικ
να εναι σηµαντικr, κυρωr για τουr εισαγωγεr 
εµπρουr εκενουr που χρησιµοποιον αποκλειστικ
πρκτορα  παρµοιεr ρυθµσειr για το εν λγω
προϊν απ την Ινδα.
(76)

(75)

Οι ισχυρισµο σχετικ µε τουr κατασκευαστr
τελικν δασολογικν µορφν δεν µπορον να στηριχθον στη γενικευµνη τουr µορφ, επειδ συνεπγονται τι οι εταιρεεr αυτr γενικ χρησιµοποιον
αντιβιοτικ απ την Ινδα για να παργουν τελικr
δασολογικr µορφr, πργµα που δεν αφορ την
περπτωση αυτ. πωr φανεται απ τιr απαντσειr
του ερωτηµατολογου για ορισµνεr απ τιr εταιρεεr
αυτr, πργµατι, δεν εναι λεr αντθετεr µε την
επιβολ αντισταθµιστικν µτρων. Μια εταιρεα,
µλιστα, φνηκε να στηρζει την επιβολ των
µτρων επειδ συνντησε προβλµατα να πουλσει
τα προϊντα τηr λγω του ανταγωνισµο απ προϊντα που ενσωµατνουν επιδοτοµενα προϊντα µε
χαµηλr τιµr.
Η επιβολ αντισταθµιστικν δασµν µπορε να χει
αρνητικr επιπτσειr σε εισαγωγεr και εµπρουr. Οι
επιπτσειr αυτr κυµανονται και εξαρτνται απ το
βαθµ εξειδκευσr τουr σε προϊντα και χρεr
καταγωγr. Vανεται τι οι περισστεροι εισαγωγεr
και µποροι δεν ειδικεονται αποκλειστικ στο εν
λγω προϊν καταγωγr Ινδαr, αλλ µλλον καλπτουν µια πολ ευρτερη περιοχ φαρµακευτικν
προϊντων χδην και προµηθεονται πρτεr λεr σε
παγκσµια βση. Γενικ, οι επιπτσειr των µτρων
σε εισαγωγεr και εµπρουr θα πρπει, εποµνωr να
περιορισθον.

µωr, αυτ θα πρπει να ισοσταθµισθε σε σχση µε
το συµφρον του κοινοτικο κλδου παραγωγr ο
οποοr, χωρr τιr επανορθωτικr συνπειεr των διορθωτικν µτρων για τιr αρνητικr επιπτσειr των
επιδοτοµενων εισαγωγν, πιθανν, να συνεχσει να
εναι αντιµτωποr µε πωλσειr σε τιµr χαµηλτερεr
απ τιr κοινοτικr και τη συνακλουθη συµπεση
των τιµν η οποα οδγησε στη επιδενωση τηr κερδοφοραr τηr. Στην περπτωση που η κατσταση
αυτ επιτραπε να συνεχιστε, η κοινοτικ βιοµηχανα ενδχεται να αφεθε χωρr λλη εναλλακτικ
λση απ το κλεσιµο ορισµνων γραµµν
παραγωγr  ακµα και ολκληρων εργοστασων.
Υπενθυµζεται τι γραµµr παραγωγr  εργοστσια
αποκλειστικ για την παραγωγ των εν λγω
προϊντων απασχολον 1 200 περπου τοµα.

3. Συµπρασµα για το κοινοτικ συµφρον
(77)

Επιπλον η αγορ φαρµκων κοινχρηστηr ονοµασαr διευρνεται και δεν υπρχει λγοr για τον
οποο οι βιοµηχανεr µε δρα την Κοιντητα να
εγκαταλεψουν αυτ το τµµα τηr αγορr που ανογει προοπτικr.
(74)
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Καταλγονταr και χονταr εξετσει τα διφορα εµπλεκµενα συµφροντα, θεωρεται τι δεν υπρχουν
επιτακτικο λγοι για να µην ληφθον µτρα κατ
των εν λγω εισαγωγν για την αποκατσταση τηr
ανταγωνιστικτηταr τηr αγορr και την εφαρµογ
θεµιτν τιµν καθr και την πρληψη περαιτρω
ζηµαr τηr κοινοτικr βιοµηχαναr.

Η. ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

1. Εππεδο εξλειψηr τηr ζηµαr
(78)

σον αφορ τα περιθρια κρδουr που χρησιµοποιονται για να καθορισθον τα µη ζηµιογνα εππεδα τιµν τηr κοινοτικr βιοµηχαναr, οι ινδοεξαγωγεr παραγωγο ισχυρσθηκαν τι η κοινοτικ
βιοµηχανα δεν χει ανγκη να επενδσει σε ρευνα
και ανπτυξη (στο εξr καλοµενη «Ε&Α»), δεδοµνου τι η φαρµακευτικ βιοµηχανα δε θα πρεπε να
χρηµατοδοτσει την ρευν τηr απ µη κατοχυρωµνα απ δπλωµα ευρεσιτεχναr βασικ προϊντα
πωr το εν λγω προϊν και το προτεινµενο ελχιστο εππεδο κρδουr του 15 % του κκλου εργασιν
θα ταν, εποµνωr, υπερβολικ.

(79)

Εν θεωρεται αποδεκτ τα εππεδα κερδν να µπορον να χουν σηµαντικr διαφορr και να εξαρτνται απ το εν να φαρµακευτικ προϊν ευρσκεται
ορθr  χι ακµα υπ την προστασα ενr διπλµατοr ευρεσιτεχναr  λληr µορφr δικαιµατοr
πνευµατικr ιδιοκτησαr, δηλαδ να χει γνει φρµακο κοινχρηστηr ονοµασαr, δεν εναι δυνατν να
γνει δεκτ η δλωση τι τα κρδη απ την πληση
µη προστατευµενων προϊντων δεν θα πρπει να
συµβλλουν µε καννα τρπο στη δαπνη Ε&Α.
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Θα πρπει να υπενθυµισθε τι σχεδν λη η δαπνη
για Ε&Α χρηµατοδοτεται απ τη βιοµηχανα αυτ
καθ’ εαυτ. Εποµνωr, η µακροχρνια δυναττητα
δηµιουργαr των αναγκαων πρων για τη βελτωση
τηr παραγωγικr διαδικασαr των υπαρχντων
προϊντων και τηr εισδου νων προϊντων στην
αγορ καθορζει την ικαντητα ανταγωνισµο στο
µλλον και η ικαντητα αυτ εξαρτται απ τη δυναττητα επτευξηr επαρκοr κρδουr απ τα προϊντα
που ευρσκονται δη στην αγορ.
Χωρr την αυξηµνη αποτελεσµατικτητα που χει
επιτχει η κοινοτικ βιοµηχανα µσω των δαπανν
Ε&Α, των επενδσεων για τη βελτωση τηr παραγωγικr διαδικασαr και τηr απδοσηr, µπορε να θεωρηθε τι η κοινοτικ βιοµηχανα θα εχε δη υποστε απλειεr.
Εναι προφανr τι το τρχον µειωµνο εππεδο
κερδν θα µποροσε να αποτελσει να σοβαρ πρσκοµµα για κθε επνδυση αυτο του εδουr στο
µλλον και, συνεπr, τελικ, να επηρεσει την
ανταγωνιστικ ικαντητα τηr κοινοτικr βιοµηχαναr.
Επιπλον, θα πρπει να µη µαr διαφεγει τι η φαρµακευτικ βιοµηχανα αντιπροσωπεει να βιοµηχανικ τοµα µε πολ υψηλ εππεδο επενδσεων. Για
να διατηρηθε µια λογικ ανταπδοση τηr επνδυσηr, η απδοση στον κκλο εργασιν θα πρπει να
εναι υψηλτερη απ’ τι η απδοση που επιτυγχνεται συνθωr σε τοµεr οι οποοι απαιτον χαµηλτερα εππεδα επενδσεων.

(82)

Υπ το φωr των παραπνω, να εππεδο κερδν 15 %
επ του κκλου εργασιν θεωρεται τι αποτελε το
ελχιστο ελογο κρδοr για µια ολοκληρωµνη φαρµακευτικ βιοµηχανα.

2. Μορφ και εππεδο των δασµν
(83)

∆εν υποβλθηκαν σχλια σχετικ µε τη µορφ των
µτρων. Τροποποιθηκε ο προσωρινr καθορισµr
του ποσο των αντισταθµσιµων επιδοτσεων που
θεωρθηκε σκπιµο. Το ποσοστ του οριστικο αντισταθµσιµου δασµο εναι αναλογικ χαµηλτερο
απ το εππεδο του προσωρινο δασµο για τρειr
απ τουr συνεργαζµενουr ινδοr εξαγωγεr παραγωγοr.
Επιβεβαινονται οι αιτιολογικr σκψειr 117 ωr 119
του προσωρινο κανονισµο.

Θ. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ∆ΑΣΜΩΝ
(84)

Ενψει τηr κτασηr των αντισταθµσιµων επιδοτσεων που διαπιστθηκαν για τουr εξαγωγεrπαραγωγοr και υπ το φωr τηr σοβαρτηταr τηr
ζηµαr που προκλθηκε στην κοινοτικ βιοµηχανα,
θεωρεται αναγκαο τα ποσ που κατατθηκαν ωr
εγγηση υπ µορφ προσωρινο αντισταθµιστικο
δασµο σµφωνα µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1204/
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98 να εισπραχθον οριστικ στην κταση του ποσο
των οριστικ επιβαλλµενων δασµν,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
1. Επιβλλεται οριστικr αντισταθµιστικr δασµr στιr
εισαγωγr τριυδρικr αµοξικιλλνηr, τριυδρικr αµπικιλλνηr και κεφαλεζνηr σε µη µετρηµνεr δσειr  µορφr 
συσκευασεr για τη λιανικ πληση, που υπγονται στουr
κωδικοr ΣΟ ex 2941 10 10 (κωδικr Taric 2941 10 10* 10),
ex 2941 10 20 (κωδικr Taric 2941 10 20*10) και ex 2941 90
00 (κωδικr Taric 2941 90 00* 30) καταγωγr Ινδαr.
2. Το ποσοστ του εφαρµοστου δασµο στην τιµ
ελεθερο στα κοινοτικ σνορα, πριν απ τον εκτελωνισµ,
για τιr εισαγωγr των προϊντων που κατασκευζονται απ
τιr ακλουθεr εταιρεεr, καθορζεται ωr εξr:
— 9,6 % για την Biochem Synergy Ltd, Indore (πρσθετοr
κωδικr Taric: 8219)
— 9,1 % για την Harshita Ltd, New Delhi (πρσθετοr
κωδικr Taric: 8788)
— 8,7 % για την Κopran Ltd, Mumbai (πρσθετοr κωδικr
Taric: 8220)
— 6,3 % για την Ranbaxy Laboratories Ltd, New Delhi
(πρσθετοr κωδικr Taric: 8221)
— 4,6 % για την Lupin Laboratories Ltd, Mumbai (πρσθετοr κωδικr Taric: 8222)
— 12 % για την Orchid Chemicals & Pharmaceuticals
Ltd, Chennai (πρσθετοr κωδικr Taric: 8224)
— 0 % για την Torrent Pharmaceuticals Ltd, Ahmedabad
(πρσθετοr κωδικr Taric: 8225)
— 0 % για την Vitara Chemicals Ltd, Mumbai (πρσθετοr
κωδικr Taric: 8225)
— 0 % για την Gujarat Lyka Organics Ltd, Mumbai (πρσθετοr κωδικr Taric: 8225)
— 14,6 % για λλεr εταιρεεr (πρσθετοr κωδικr Taric:
8900)
3. Με την επιφλαξη τυχν διαφορετικr ρθµισηr, εφαρµζονται οι διατξειr που ισχουν για τουr τελωνειακοr
δασµοr.
ρθρο 2
Το ποσ που χει εισπραχθε ωr εγγηση υπ µορφ
προσωρινο αντισταθµιστικο δασµο σµφωνα µε τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1204/98 θα εισπραχθε οριστικ στο
ποσοστ του οριστικr επιβληθντοr δασµο.
Τα ποσ που εχαν εισπραχθε ωr εγγηση, πραν του
οριστικο ποσοστο του αντισταθµιστικο δασµο, αποδεσµεονται.
ρθρο 3
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την εποµνη τηr
δηµοσευσr του στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
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Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Λουξεµβοργο, 5 Οκτωβρου 1998.
Για το Συµβολιο
Ο Πρεδροr
W. SCHÜSSEL
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2165/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 8ηr Οκτωβρου 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. 3223/94 τηr 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. 1498/98 (2), και ιδωr το ρθρο 4 παργραφοr 1,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του 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 προαναφερθντων κριτηρων, 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. 3223/94 καθορζονται πωr αναγρφονται στον πνακα που εµφανεται στο
παρρτηµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 9 Οκτωβρου
1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 8 Οκτωβρου 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.
198 τηr 15. 7. 1998, σ. 4.
387 τηr 31. 12. 1992, σ. 1.
22 τηr 31. 1. 1995, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 8ηr Οκτωβρου 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

0707 00 05

052
999
052
999
052
388
524
528
999
052
064
400
999
060
064
388
400
404
800
999
052
064
999

91,5
91,5
97,3
97,3
70,3
98,6
52,3
57,1
69,6
98,8
65,1
159,6
107,8
39,2
41,0
32,8
67,4
64,7
157,6
67,1
91,3
56,4
73,9

0709 90 70
0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Ονοµατολογα των χωρν που καθορζεται απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2317/97 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 321 τηr 22. 11.
1997, σ. 19). Ο κωδικr «999» αντιπροσωπεει «λλεr καταγωγr».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2166/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 8ηr Οκτωβρου 1998
για τον καθορισµ, για την περοδο εµποραr 1997/98, του ποσο που θα πληρωθε απ τουr
βιοµηχνουr ζχαρηr στουr πωλητr ζαχαροτετλων λγω τηr διαφορr µεταξ του µγιστου
ποσο τηr εισφορr Β και του ποσο τηr εισφορr αυτr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συµβουλου, τηr
30r Ιουνου 1981, περ κοινr οργανσεωr τηr αγορr στον
τοµα τηr ζχαρηr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1148/98 (2), και ιδωr το ρθρο 29
παργραφοr 5,
Εκτιµνταr:
τι το ρθρο 29 παργραφοr 2 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
1785/81 θεσπζει ειδικτερα τι ταν το ποσ τηr εισφορr
Β εναι µικρτερο απ το µγιστο ποσ που αναφρεται στο
ρθρο 28 παργραφοr 4 του εν λγω κανονισµο, ενδεχοµνωr αναθεωρηµνο σµφωνα µε την παργραφο 5, οι
βιοµχανοι ζχαρηr υποχρεονται να πληρσουν στουr
πωλητr ζαχαροτετλων τη διαφορ µεταξ του µγιστου
ποσο τηr εισφορr Β και του ποσο τηr εισφορr αυτr
που θα εισπραχθε, αντ 60 % τηr διαφορr αυτr· τι το
ρθρο 8 παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1443/
82 τηr Επιτροπr, τηr 8ηr Ιουνου 1982, για τον καθορισµ
των λεπτοµερειν εφαρµογr του καθεσττοr των
ποσοστσεων στον τοµα τηr ζχαρηr (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 392/94 (4),
προβλπει τι το ποσ αυτ, που αναφρεται στο ρθρο 29
παργραφοr 2 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81, καθορζεται συγχρνωr µε τιr δο αυτr εισφορr στην
παραγωγ σµφωνα µε την δια διαδικασα·

τι, για την περοδο εµποραr 1997/98, το µγιστο ποσ τηr
εισφορr Β καθορστηκε για τη ζχαρη σε 37,5 % τηr τιµr
παρεµβσεωr τηr λευκr ζχαρηr· τι, σον αφορ τη
ζχαρη, το ποσ τηr εισφορr Β που θα εισπραχθε για την
εν λγω περοδο θα εναι 36,8891 % τηr τιµr παρεµβσεωr
τηr λευκr ζχαρηr· τι θα πρπει, λγω τηr διαφορr
αυτr, να καθοριστε, σµφωνα µε το ρθρο 29 παργραφοr
2 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81, το ποσ που θα
πληρωθε απ τουr βιοµηχνουr ζχαρηr στουr πωλητr
ζαχαροτετλων αν τνο ζαχαροτετλων αντιπροσωπευτικο ποιοτικο τπου και αντ 60 % τηr εν λγω διαφορr·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
ζχαρηr,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Το ποσ που αναφρεται στο ρθρο 29 παργραφοr 2 του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81, που θα πληρωθε απ
τουr βιοµηχνουr ζχαρηr στουr πωλητr ζαχαροτετλων,
καθορζεται, για την περοδο εµποραr 1997/98, σε 0,30 Ecu
αν τνο ζαχαροτετλων αντιπροσωπευτικο ποιοτικο
τπου.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την τρτη ηµρα απ
τη δηµοσευσ του στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 8 Οκτωβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

177 τηr 1.
159 τηr 3.
158 τηr 9.
53 τηr 24.

7.
6.
6.
2.

1981,
1998,
1982,
1994,

σ.
σ.
σ.
σ.

4.
38.
17.
7.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2167/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 8ηr Οκτωβρου 1998
σχετικ µε τη χοργηση πιστοποιητικν εισαγωγr µπανανν στο πλασιο τηr δασµολογικr
ποσστωσηr για το τταρτο τρµηνο του 1997 (δετερη περοδοr)
(Κεµενο που παρουσιζει ενδιαφρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 του Συµβουλου, τηr
13ηr Vεβρουαρου 1993, περ κοινr οργανσεωr αγορr
στον τοµα τηr µπανναr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1637/98 (2),
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1442/93 τηr Επιτροπr, τηr 10ηr
Ιουνου 1993, περ λεπτοµερν καννων εφαρµογr του
καθεσττοr εισαγωγr µπανανν στην Κοιντητα (3), πωr
τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
1409/96 (4), και ιδωr το ρθρο 9 παργραφοr 3 δετερο
εδφιο,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 478/95 τηr Επιτροπr, τηr 1ηr
Μαρτου 1995, σχετικ µε τιr συµπληρωµατικr λεπτοµρειεr εφαρµογr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 του
Συµβουλου σον αφορ το καθεστr δασµολογικr
ποσστωσηr κατ την εισαγωγ µπανανν στην Κοιντητα
και σχετικ µε την τροποποηση του κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 1442/93 (5), πωr τροποποιθηκε απ τον κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 702/95 (6), και ιδωr το ρθρο 4 παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 2000/98 τηr Επιτροπr (7)
καθορζει, για το τταρτο τρµηνο του 1998, τιr διαθσιµεr
ποστητεr για τη δετερη περοδο υποβολr των αιτσεων
που προβλπεται απ το ρθρο 4 του κανονισµο (ΕΚ)
αριθ. 478/95·
τι το ρθρο 9 παργραφοr 3 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
1442/93 ορζει τι, αν για να δεδοµνο τρµηνο και µια
δεδοµνη χρα καταγωγr, ανλογα µε την περπτωση για

µια χρα  οµδα χωρν που αναφρονται στο παρρτηµα
Ι του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 478/95, οι ποστητεr που
καλπτονται απ τιr αιτσειr για χοργηση πιστοποιητικν
εισαγωγr απ τη µα  την λλη κατηγορα επιχειρηµατιν υπερβανουν τιr διαθσιµεr ποστητεr, εφαρµζεται
ποσοστ µεωσηr σε καθεµα απ τιr αιτσειr που αναφρουν τη συγκεκριµνη καταγωγ·
τι, βσει των αιτσεων που χουν υποβληθε κατ τη
δετερη περοδο, πρπει να καθορισθον αµσωr οι ποστητεr για τιr οποεr µπορον να εκδοθον πιστοποιητικ για
τιr εν λγω καταγωγr·
τι ο παρν κανονισµr πρπει να εφαρµοσθε αµσωr
στε να µπορσουν να χορηγηθον σο το δυνατν γρηγορτερα τα εν λγω πιστοποιητικ,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
σον αφορ τιr νεr αιτσειr που προβλπονται στο ρθρο
4 παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 478/95, εκδδονται πιστοποιητικ εισαγωγr στο πλασιο τηr δασµολογικr ποσστωσηr για εισαγωγr µπανναr για το τταρτο
τρµηνο του 1998, δετερη περοδοr, για την ποστητα που
αναγρφεται στην ατηση εκδσεωr του πιστοποιητικο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 9 Οκτωβρου
1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 8 Οκτωβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L
L

47 τηr 25. 2. 1993, σ. 1.
210 τηr 28. 7. 1998, σ. 28.
142 τηr 12. 6. 1993, σ. 6.
181 τηr 20. 7. 1996, σ. 13.
49 τηr 4. 3. 1995, σ. 13.
71 τηr 31. 3. 1995, σ. 84.
257 τηr 19. 9. 1998, σ. 10.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2168/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 8ηr Οκτωβρου 1998
για καθορισµ τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ µαλακο στου στο πλασιο του
διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1079/98
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλου, τηr
30r Ιουνου 1992, περ δηµιουργαr κοινr οργανσεωr
αγορr στον τοµα των σιτηρν (1), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 923/96 (2),
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1501/95 τηr Επιτροπr, τηr 29ηr
Ιουνου 1995, περ θεσπσεωr ορισµνων λεπτοµερν
καννων εφαρµογr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
του Συµβουλου, σον αφορ τη χοργηση επιστροφν
κατ την εξαγωγ, καθr και τα µτρα τα οποα πρπει να
λαµβνονται σε περπτωση διαταραχr τηr αγορr στον
τοµα των σιτηρν (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2094/98 (4), και ιδωr το ρθρο 4,
Εκτιµνταr:
τι, µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1079/98 τηr Επιτροπr (5),
πωr τροποποιθηκε απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2005/
98 (6), προκηρχθηκε διαγωνισµr για τον καθορισµ τηr
επιστροφr /και του φρου κατ την εξαγωγ µαλακο
στου προr λεr τιr τρτεr χρεr εκτr ορισµνων χωρν
ΑΚΕ·
τι το ρθρο 7 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1501/95, προβλπει τι, µε βση τιr ανακοινωθεσεr προσφορr, η Επιτροπ
δναται, σµφωνα µε τη διαδικασα που προβλπεται στο
ρθρο 23 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασσει να καθορσει µια µγιστη επιστροφ κατ την

εξαγωγ, λαµβνονταr υπψη τα κριτρια που αναφρονται
στο ρθρο 1 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1501/95· τι στην
περπτωση αυτ, ο διαγωνισµr κατακυρνεται σ’ εκενον 
σ’ εκενουr εκ των προσφερντων των οποων η προσφορ
εναι µικρτερη  ση απ τη µγιστη επιστροφ καθr και
σ’ εκενον  σ’ εκενουr των υποβαλλντων των οποων η
προσφορ αφορ φρο κατ την εξαγωγ·
τι η εφαρµογ των ανωτρω κριτηρων στην παροσα
κατσταση τηr αγορr του εν λγω σιτηρο οδηγε στον
καθορισµ τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ στο
ποσ που αναφρεται στο ρθρο 1·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Για τιr προσφορr που ανακοιννονται στο πλασιο του
διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
1079/98 απ τιr 2 ωr την 8η Οκτωβρου 1998, η µγιστη
επιστροφ κατ την εξαγωγ µαλακο στου καθορζεται
σε 30,98 Ecu αν τνο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 9 Οκτωβρου
1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 8 Οκτωβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L
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147
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258

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

1. 7. 1992, σ. 21.
24. 5. 1996, σ. 37.
30. 6. 1995, σ. 7.
1. 10. 1998, σ. 61.
28. 5. 1998, σ. 24.
22. 9. 1998, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2169/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 8ηr Οκτωβρου 1998
για καθορισµ τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ µαλακο στου στο πλασιο του
διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2004/98
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλου, τηr
30r Ιουνου 1992, περ δηµιουργαr κοινr οργανσεωr
αγορr στον τοµα των σιτηρν (1), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 923/96 (2),
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1501/95 τηr Επιτροπr, τηr 29ηr
Ιουνου 1995, περ θεσπσεωr ορισµνων λεπτοµερν
καννων εφαρµογr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
του Συµβουλου, σον αφορ τη χοργηση επιστροφν
κατ την εξαγωγ, καθr και τα µτρα τα οποα πρπει να
λαµβνονται σε περπτωση διαταραχr τηr αγορr στον
τοµα των σιτηρν (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2094/98 (4), και ιδωr το ρθρο 7,
Εκτιµνταr:
τι, µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2004/98 τηr Επιτροπr (5),
προκηρχθηκε διαγωνισµr για τον καθορισµ τηr επιστροφr /και του φρου κατ την εξαγωγ µαλακο στου
προr ορισµνεr χρεr ΑΚΕ·
τι το ρθρο 7 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1501/95, προβλπει τι, µε βση τιr ανακοινωθεσεr προσφορr, η Επιτροπ
δναται, σµφωνα µε τη διαδικασα που προβλπεται στο
ρθρο 23 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασσει να καθορσει µια µγιστη επιστροφ κατ την
εξαγωγ, λαµβνονταr υπψη τα κριτρια που αναφρονται

στο ρθρο 1 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1501/95· τι στην
περπτωση αυτ, ο διαγωνισµr κατακυρνεται σ’ εκενον 
σ’ εκενουr εκ των προσφερντων των οποων η προσφορ
εναι µικρτερη  ση απ τη µγιστη επιστροφ καθr και
σ’ εκενον  σ’ εκενουr των υποβαλλντων των οποων η
προσφορ αφορ φρο κατ την εξαγωγ·
τι η εφαρµογ των ανωτρω κριτηρων στην παροσα
κατσταση τηr αγορr του εν λγω σιτηρο οδηγε στον
καθορισµ τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ στο
ποσ που αναφρεται στο ρθρο 1·
τι η επιτροπ διαχερισηr σιτηρν δεν διατπωσε γνµη
στην προθεσµα που ρισε ο πρεδρr τηr,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Για τιr προσφορr που ανακοιννονται απ τιr 2 ωr την
8η Οκτωβρου 1998 στο πλασιο του διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2004/98, η µγιστη
επιστροφ κατ την εξαγωγ µαλακο στου καθορζεται
σε 38,00 Ecu αν τνο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 9 Οκτωβρου
1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 8 Οκτωβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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L
L
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2170/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 8ηr Οκτωβρου 1998
για καθορισµ τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ κριθr στο πλασιο του
διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1078/98
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλου, τηr
30r Ιουνου 1992, περ δηµιουργαr κοινr οργανσεωr
αγορr στον τοµα των σιτηρν (1), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 923/96 (2),
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1501/95 τηr Επιτροπr, τηr 29ηr
Ιουνου 1995, περ θεσπσεωr ορισµνων λεπτοµερν
καννων εφαρµογr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
του Συµβουλου, σον αφορ τη χοργηση επιστροφν
κατ την εξαγωγ, καθr και τα µτρα τα οποα πρπει να
λαµβνονται σε περπτωση διαταραχr τηr αγορr στον
τοµα των σιτηρν (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2094/98 (4), και ιδωr το ρθρο 4,
Εκτιµνταr:
τι, µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1078/98 τηr Επιτροπr (5),
προκηρχθηκε διαγωνισµr για τον καθορισµ τηr επιστροφr /και του φρου κατ την εξαγωγ κριθr προr
λεr τιr τρτεr χρεr·
τι το ρθρο 7 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1501/95, προβλπει τι, µε βση τιr ανακοινωθεσεr προσφορr, η Επιτροπ
δναται, σµφωνα µε τη διαδικασα που προβλπεται στο
ρθρο 23 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασσει να καθορσει µια µγιστη επιστροφ κατ την
εξαγωγ, λαµβνονταr υπψη τα κριτρια που αναφρονται

στο ρθρο 1 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1501/95· τι στην
περπτωση αυτ, ο διαγωνισµr κατακυρνεται σ’ εκενον 
σ’ εκενουr εκ των προσφερντων των οποων η προσφορ
εναι µικρτερη  ση απ τη µγιστη επιστροφ καθr και
σε εκενον  σε εκενουr των υποβαλλντων των οποων η
προσφορ αφορ φρο κατ την εξαγωγ·
τι η εφαρµογ των ανωτρω κριτηρων στην παροσα
κατσταση τηr αγορr του εν λγω σιτηρο οδηγε στον
καθορισµ τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ στο
ποσ που αναφρεται στο ρθρο 1·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Για τιr προσφορr που ανακοιννονται στο πλασιο του
διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
1078/98 απ τιr 2 ωr την 8η Οκτωβρου 1998, η µγιστη
επιστροφ κατ την εξαγωγ κριθr καθορζεται σε 67,46
Ecu αν τνο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 9 Οκτωβρου
1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 8 Οκτωβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr
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(5)
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2171/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 8ηr Οκτωβρου 1998
για καθορισµ τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ κριθr στο πλασιο του
διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1564/98
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλου, τηr
30r Ιουνου 1992, περ δηµιουργαr κοινr οργανσεωr
αγορr στον τοµα των σιτηρν (1), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 923/96 (2),
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1501/95 τηr Επιτροπr, τηr 29ηr
Ιουνου 1995, περ θεσπσεωr ορισµνων λεπτοµερν
καννων εφαρµογr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
του Συµβουλου, σον αφορ τη χοργηση επιστροφν
κατ την εξαγωγ, καθr και τα µτρα τα οποα πρπει να
λαµβνονται σε περπτωση διαταραχr τηr αγορr στον
τοµα των σιτηρν (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2094/98 (4), και ιδωr το ρθρο 7,
Εκτιµνταr:
τι, µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1564/98 τηr Επιτροπr (5),
προκηρχθηκε διαγωνισµr για τον καθορισµ τηr επιστροφr /και του φρου κατ την εξαγωγ κριθr απ
την Ισπανα προr λεr τιr τρτεr χρεr·
τι το ρθρο 7 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1501/95, προβλπει τι, µε βση τιr ανακοινωθεσεr προσφορr, η Επιτροπ
δναται, σµφωνα µε τη διαδικασα που προβλπεται στο
ρθρο 23 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασσει να καθορσει µια µγιστη επιστροφ κατ την

εξαγωγ, λαµβνονταr υπψη τα κριτρια που αναφρονται
στο ρθρο 1 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1501/95· τι στην
περπτωση αυτ, ο διαγωνισµr κατακυρνεται σ’ εκενον 
σ’ εκενουr εκ των προσφερντων των οποων η προσφορ
εναι µικρτερη  ση απ τη µγιστη επιστροφ·
τι η εφαρµογ των ανωτρω κριτηρων στην παροσα
κατσταση τηr αγορr του εν λγω σιτηρο οδηγε στον
καθορισµ τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ στο
ποσ που αναφρεται στο ρθρο 1·
τι η επιτροπ διαχερισηr σιτηρν δεν διατπωσε γνµη
στην προθεσµα που ρισε ο πρεδρr τηr,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Για τιr προσφορr που ανακοιννονται στο πλασιο του
διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
1564/98 απ τιr 2 ωr την 8η Οκτωβρου 1998, η µγιστη
επιστροφ κατ την εξαγωγ κριθr καθορζεται σε 73,96
Ecu αν τνο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 9 Οκτωβρου
1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 8 Οκτωβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1)
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(3)
(4)
(5)
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ΕΕ
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L
L
L
L
L
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266
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1. 7. 1992, σ. 21.
24. 5. 1996, σ. 37.
30. 6. 1995, σ. 7.
1. 10. 1998, σ. 61.
21. 7. 1998, σ. 6.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2172/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 8ηr Οκτωβρου 1998
σχετικ µε τιr προσφορr που ανακοιννονται για την εξαγωγ βρµηr στο πλασιο του
διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2007/98
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλου, τηr
30r Ιουνου 1992 περ δηµιουργαr κοινr οργανσεωr
αγορr στον τοµα των σιτηρν (1), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 923/96 (2),
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1501/95 τηr Επιτροπr, τηr 29ηr
Ιουνου 1995, περ θεσπσεωr ορισµνων λεπτοµερν
καννων εφαρµογr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
του Συµβουλου σον αφορ τη χοργηση επιστροφν
κατ την εξαγωγ καθr και τα µτρα τα οποα πρπει να
λαµβνονται σε περπτωση διαταραχr τηr αγορr στον
τοµα των σιτηρν (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2094/98 (4),
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2007/98 τηr Επιτροπr, τηr 21ηr
Σεπτεµβρου 1998, περ ειδικο µτρου παρµβασηr για τα
σιτηρ στη Vινλανδα και τη Σουηδα (5), και ιδωr το
ρθρο 8,
Εκτιµνταr:
τι, µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2007/98, προκηρχθηκε
διαγωνισµr για τον καθορισµ τηr επιστροφr κατ την
εξαγωγ βρµηr που παργεται στη Vινλανδα και στη

Σουηδα και προορζεται για εξαγωγ απ τη Vινλανδα και
τη Σουηδα προr λεr τιr τρτεr χρεr·
τι το ρθρο 8 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2007/98, προβλπει τι, µε βση τιr ανακοινωθεσεr προσφορr, η Επιτροπ
δναται, σµφωνα µε τη διαδικασα που προβλπεται στο
ρθρο 23 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασσει να µη δοθε συνχεια στο διαγωνισµ·
τι λαµβανοµνων υπψη, ιδωr των κριτηρων που προβλπονται στο ρθρο 1 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1501/95,
δεν ενδεκνυται ο καθορισµr µγιστηr επιστροφr·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
∆εν δδεται συνχεια στιr προσφορr που ανακοιννονται
απ τιr 2 ωr την 8 Οκτωβρου 1998, στο πλασιο του
διαγωνισµο τηr επιστροφr κατ την εξαγωγ βρµηr που
αναφρεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2007/98.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 9 Οκτωβρου
1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 8 Οκτωβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2173/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 8ηr Οκτωβρου 1998
σχετικ µε τιr προσφορr που ανακοιννονται για την εξαγωγ σκαληr στο πλασιο του
διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1746/98
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλου, τηr
30r Ιουνου 1992, περ δηµιουργαr κοινr οργανσεωr
αγορr στον τοµα των σιτηρν (1), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 923/96 (2),
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1501/95 τηr Επιτροπr, τηr 29ηr
Ιουνου 1995, περ θεσπσεωr ορισµνων λεπτοµερν
καννων εφαρµογr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
του Συµβουλου, σον αφορ τη χοργηση επιστροφν
κατ την εξαγωγ, καθr και τα µτρα τα οποα πρπει να
λαµβνονται σε περπτωση διαταραχr τηr αγορr στον
τοµα των σιτηρν (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2094/98 (4), και ιδωr το ρθρο 7,
Εκτιµνταr:
τι, µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1746/98 τηr Επιτροπr (5),
προκηρχθηκε διαγωνισµr για τον καθορισµ τηr επιστροφr /και του φρου κατ την εξαγωγ σκαληr προr
λεr τιr τρτεr χρεr·
τι σµφωνα µε το ρθρο 7 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
1501/95, µε βση τιr ανακοινωθεσεr προσφορr, η Επιτροπ δναται, σµφωνα µε τη διαδικασα που προβλπεται

στο ρθρο 23 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να
αποφασσει να µην δοθε συνχεια στο διαγωνισµ·
τι, λαµβανοµνων υπψη ιδωr των κριτηρων που προβλπονται στο ρθρο 1 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1501/95,
δεν ενδεκνυται ο καθορισµr µγιστηr επιστροφr  ενr
ελχιστου φρου·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
∆εν δδεται συνχεια στιr προσφορr που ανακοιννονται
απ τιr 2 ωr την 8η Οκτωβρου 1998 στο πλασιο του
διαγωνισµο τηr επιστροφr  του φρου κατ την
εξαγωγ σκαληr που αναφρεται στον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 1746/98.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 9 Οκτωβρου
1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 8 Οκτωβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2174/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 8ηr Οκτωβρου 1998
για καθορισµ των επιστροφν που εφαρµζονται κατ την εξαγωγ των σιτηρν, των
αλερων και των πλιγουριν και των σιµιγδαλιν στου  σικλεωr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλου, τηr
30r Ιουνου 1992, περ κοινr οργανσεωr αγορr στον
τοµα των σιτηρν (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 923/96 τηr Επιτροπr (2), και
ιδωr το ρθρο 13 παργραφοr 2,
Εκτιµνταr:
τι, σµφωνα µε το ρθρο 13 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92, η διαφορ µεταξ των τιµν των προϊντων που
αναφρονται στο ρθρο 1 του κανονισµο αυτο και των
τιµν των προϊντων αυτν στην Κοιντητα δναται να
καλυφθε απ µια επιστροφ κατ την εξαγωγ·
τι οι επιστροφr πρπει να καθορζονται λαµβανοµνων
υπψη των στοιχεων που προβλπονται στο ρθρο 1 του
κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1501/95 τηr Επιτροπr, τηr 29ηr
Ιουνου 1995, περ θεσπσεωr ορισµνων λεπτοµερν
καννων εφαρµογr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
του Συµβουλου σον αφορ τη χοργηση επιστροφν
κατ την εξαγωγ καθr και τα µτρα τα οποα πρπει να
λαµβνονται σε περπτωση διαταραχr τηr αγορr στον
τοµα των σιτηρν (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2094/98 (4)·
τι, για τα λευρα, τα πλιγορια και σιµιγδλια στου και
σικλεωr, η επιστροφ που εφαρµζεται στα προϊντα αυτ
πρπει να υπολογζεται αφο ληφθε υπψη η αναγκαα
ποστητα σιτηρν για την παρασκευ των εξεταζµενων

προϊντων· τι οι ποστητεr αυτr χουν καθορισθε στον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1501/95·
τι η κατσταση τηr διεθνοr αγορr  οι ειδικr απαιτσειr ορισµνων αγορν δνανται να καταστσουν αναγκαα τη διαφοροποηση τηr επιστροφr για ορισµνα
προϊντα ανλογα µε τον προορισµ τουr·
τι η επιστροφ καθορζεται µα φορ το µνα· τι δναται
να τροποποιεται ενδιαµσωr·
τι η εφαρµογ των λεπτοµερειν αυτν στην παροσα
κατσταση τηr αγορr στον τοµα των σιτηρν, και ιδωr
στιr τιµr των προϊντων αυτν στην Κοιντητα και στη
διεθν αγορ, οδηγε στον καθορισµ τηr επιστροφr στα
ποσ που ορζονται στο παρρτηµα·
τι η επιτροπ διαχερισηr σιτηρν δεν διατπωσε γνµη
στην προθεσµα που ρισε ο πρεδρr τηr,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Οι επιστροφr κατ την εξαγωγ των αναφερµενων στο
ρθρο 1 στοιχεα α), β) και γ) του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 προϊντων, εκτr τηr βνηr, ωr χουν, καθορζονται στα ποσ που ορζονται στο παρρτηµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 9 Οκτωβρου
1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 8 Οκτωβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 8ηr Οκτωβρου 1998, για καθορισµ των επιστροφν που εφαρµζονται κατ
την εξαγωγ των σιτηρν, των αλερων και των πλιγουριν και σιµιγδαλιν στου  σικλεωr
(Ecu/τνο)

(Ecu/τνο)
Κωδικr προϊντοr

Προορισµr (1)

Επιστροφ

Κωδικr προϊντοr

Προορισµr (1)

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000


01

03
02
03
02

03
02



03
02




0

21,00
0
50,00
0

57,50
0



36,00
0



1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800


01
01
01
01
01


01


01


01


1002 00 00 9000
1003 00 10 9000
1003 00 90 9000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000

Επιστροφ


42,50
39,75
36,50
33,75
31,75


82,00


0 (2)
 (2)

0 (2)


(1) Προορισµο:
01 λεr οι τρτεr χρεr,
02 λλεr τρτεr χρεr,
03 Ελβετα, Λιχτενστιν.
(2)

ταν αυτ το προϊν περιχει σιµιγδλι συσσωµατωµνο, ουδεµα επιστροφ χορηγεται κατ την εξαγωγ.

NB: Οι ζνεr εναι αυτr που ορζονται στον τροποποιηµνο κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 2145/92 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 214 τηr 30. 7. 1992, σ. 20).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2175/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 8ηr Οκτωβρου 1998
για καθορισµ των επιστροφν που εφαρµζονται κατ την εξαγωγ των µεταποιηµνων
προϊντων µε βση τα σιτηρ και την ρυζα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλου, τηr
30r Ιουνου 1992, περ κοινr οργανσεωr αγορr στον
τοµα των σιτηρν (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 923/96 τηr Επιτροπr (2), και
ιδωr το ρθρο 13 παργραφοr 3,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλου, τηr
22αr ∆εκεµβρου 1995, περ κοινr οργανσεωr τηr αγορr
τηr ρυζαr (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2072/98 (4), και ιδωr το ρθρο 13
παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:
τι, σµφωνα µε το ρθρο 13 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 και το ρθρο 13 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/
95, η διαφορ µεταξ των τιµν στη διεθν αγορ των
προϊντων που αναφρονται στο ρθρο 1 των κανονισµν
αυτν και των τιµν των προϊντων αυτν στην Κοιντητα
εναι δυνατν να καλπτεται απ µια επιστροφ κατ την
εξαγωγ·
τι σµφωνα µε το ρθρο 13 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
3072/95 οι επιστροφr καθορζονται αφο ληφθον υπψη
αφενr η κατσταση και οι προοπτικr εξελξεωr των διαθσιµων ποσοττων των σιτηρν, τηr ρυζαr και των θραυσµτων τηr, καθr και οι τιµr τουr στην αγορ τηr Κοιντηταr, και αφετρου οι τιµr των σιτηρν, τηr ρυζαr,
των θραυσµτων τηr και των προϊντων του τοµα των
σιτηρν στη διεθν αγορ· τι κατ τα δια αυτ ρθρα
χει επσηr σηµασα να εξασφαλισθε στιr αγορr των
σιτηρν και τηr ρυζαr ισορροπα και κανονικ εξλιξη
των τιµν και των συναλλαγν και επιπλον να ληφθε
υπψη η οικονοµικ πλευρ των σχεδιαζµενων εξαγωγν
και η ανγκη για αποφυγ διαταραχν στην αγορ τηr
Κοιντηταr·
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 1518/95 τηr Επιτροπr (5) σχετικ µε το καθεστr τηr εισαγωγr και εξαγωγr µεταποιηµνων προϊντων µε βση τα σιτηρ και την ρυζα, πωr
τροποποιθηκε απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2993/95 (6),
ριζει, στο ρθρο 4, τα ειδικ κριτρια τα οποα πρπει να
ληφθον υπψη κατ τον υπολογισµ τηr επιστροφr για
τα προϊντα αυτ·
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L
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1. 7. 1992, σ. 21.
24. 5. 1996, σ. 37.
30. 12. 1995, σ. 18.
30. 9. 1998, σ. 4.
30. 6. 1995, σ. 55.
23. 12. 1995, σ. 25.

τι πρπει να κλιµακωθε η επιστροφ που παρχεται σε
ορισµνα µεταποιηµνα προϊντα σε συνρτηση, ανλογα
µε τα προϊντα, µε την περιεκτικτητ τουr σε τφρεr, σε
ακατργαστη κυτταρνη, σε λευκµατα, σε λιπαρr ουσεr 
σε µυλο, η περιεκτικτητα δε αυτ εναι ειδικ αντιπροσωπευτικ για την ποστητα του προϊντοr βσεωr που
ενσωµατνεται πργµατι στο µεταποιηµνο προϊν·
τι για τιr ρζεr µανικαr και λλεr ρζεr και κονδλουr,
καθr και για τα λευρα αυτν, η οικονοµικ πλευρ των
εξαγωγν που θα µποροσαν να σχεδιασθον, αφο
ληφθον ιδιατερα υπψη η φση και η προλευση των
προϊντων αυτν, δεν καθιστ προr το παρν αναγκαο τον
καθορισµ µιαr επιστροφr κατ την εξαγωγ· τι για
ορισµνα µεταποιηµνα προϊντα µε βση τα σιτηρ η
ασµαντη συµµετοχ τηr Κοιντηταr στο διεθνr εµπριο
δεν καθιστ προr το παρν αναγκαο τον καθορισµ µιαr
επιστροφr κατ την εξαγωγ·
τι η κατσταση τηr διεθνοr αγορr  οι ειδικr απαιτσειr ορισµνων αγορν εναι δυνατν να καταστσουν αναγκαα τη διαφοροποηση τηr επιστροφr για ορισµνα
προϊντα ανλογα µε τον προορισµ τουr·
τι η επιστροφ πρπει να καθορζεται µα φορ το µνα·
τι εναι δυνατν να τροποποιεται ενδιµεσα·
τι ορισµνα µεταποιηµνα προϊντα µε βση τον αραβσιτο εναι δυνατν να υποστον θερµικ επεξεργασα απ
την οποα υπρχει κνδυνοr να οδηγηθοµε στην χοργηση
επιστροφr που δεν αντιστοιχε στην ποιτητα του προϊντοr· τι πρπει να προσδιοριστε τι τα προϊντα αυτ, τα
οποα περιχουν προζελατινοποιηµνο µυλο δεν δναται
να επωφεληθον των επιστροφν κατ την εξαγωγ·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Οι επιστροφr κατ την εξαγωγ των προϊντων που αναφρονται στο ρθρο 1 παργραφοr 1 στοιχεο δ) του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 και στο ρθρο 1 παργραφοr 1
στοιχεο γ) του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95 και υπγονται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1518/95 καθορζονται
σµφωνα µε το παρρτηµα του παρντοr κανονισµο.
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ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 9 Οκτωβρου 1998.
Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 8 Οκτωβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 8ηr Οκτωβρου 1998, για καθορισµ των επιστροφν που εφαρµζονται κατ την εξαγωγ των µεταποιηµνων προϊντων µε βση τα σιτηρ και την ρυζα
(Ecu/τνο)

(Ecu/τνο)
Κωδικr προϊντοr

1102 20 10 9200 (1)
1102 20 10 9400 (1)
1102 20 90 9200 (1)
1102 90 10 9100
1102 90 10 9900
1102 90 30 9100
1103 12 00 9100
1103 13 10 9100 (1)
1103 13 10 9300 (1)
1103 13 10 9500 (1)
1103 13 90 9100 (1)
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 21 50 9100
1104 21 50 9300
1104 22 20 9100
1104 22 30 9100

Επιστροφ

73,85
63,30
63,30
68,15
46,34
65,90
65,90
94,95
73,85
63,30
63,30
47,22
70,42
27,46
46,34
68,15
73,22
58,58
27,46
84,40
68,58
68,15
68,15
90,86
72,69
58,58
62,24

Κωδικr προϊντοr

1104 23 10 9100
1104 23 10 9300
1104 29 11 9000
1104 29 51 9000
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
1702 90 75 9000
1702 90 79 9000
2106 90 55 9000

Επιστροφ

79,13
60,66
27,46
26,92
26,92
6,73
13,19
47,92
80,87
53,84
53,84
84,40
84,40
84,40
84,40
47,12
47,12
0,00
96,75
74,07
96,75
74,07
74,07
96,75
74,07
101,38
70,36
74,07

(1) ∆εν χορηγεται καµα επιστροφ στα προϊντα που χουν υποστε θερµικ επεξεργασα η οποα συνεπγεται προζελατινοποηση του αµλου.
(2) Οι επιστροφr χορηγονται σµφωνα µε τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 2730/75 του Συµβουλου (ΕΕ L 281 τηr 1. 11. 1975, σ. 20), πωr τροποποιθηκε.

ΝΒ: Οι κωδικο των προϊντων, συµπεριλαµβανοµνων των υποσηµεισεων, καθορζονται στον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 τηr Επιτροπr
(ΕΕ L 366 τηr 24. 12. 1987, σ. 1), πωr τροποποιθηκε.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2176/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 8ηr Οκτωβρου 1998
για καθορισµ των επιστροφν που εφαρµζονται κατ την εξαγωγ των σνθετων ζωοτροφν µε βση τα σιτηρ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλου, τηr
30r Ιουνου 1992, περ κοινr οργανσεωr αγορr στον
τοµα των σιτηρν (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 923/96 τηr Επιτροπr (2), και
ιδωr το ρθρο 13 παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:
τι, σµφωνα µε το ρθρο 13 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92, η διαφορ µεταξ των τιµν στη διεθν αγορ
των προϊντων που αναφρονται στο ρθρο 1 του κανονισµο αυτο και των τιµν των προϊντων αυτν στην
Κοιντητα εναι δυνατν να καλπτεται µε µια επιστροφ
κατ την εξαγωγ·
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 1517/95 τηr Επιτροπr, τηr
29ηr Ιουνου 1995, για τιr λεπτοµρειεr εφαρµογr του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 σχετικ µε το καθεστr
εισαγωγν και εξαγωγν που εφαρµζεται στιr σνθετεr
ζωοτροφr µε βση τα σιτηρ και την τροποποηση του
κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1162/95 περ ειδικν λεπτοµερειν
εφαρµογr του καθεσττοr των πιστοποιητικν εισαγωγr
και εξαγωγr στον τοµα των σιτηρν και του ρυζιο (3)
καθορζει στο ρθρο 2 τα ειδικ κριτρια τα οποα πρπει
να ληφθον υπψη κατ τον υπολογισµ τηr επιστροφr
για τα προϊντα αυτ·
τι, για τον υπολογισµ αυτ λαµβνεται επσηr υπψη η
περιεκτικτητα σε προϊντα σιτηρν· τι, για την απλοστευση των διαδικασιν, πρπει να καταβλλεται η επιστροφ για δο κατηγορεr «προϊντων σιτηρν» κυρωr
για τον αραβσιτο, το κατεξοχν χρησιµοποιοµενο σιτηρ
για την παρασκευ των εξαγοµνων συνθτων ζωοτροφν
και τα προϊντα που παργονται απ αυτ και για τα
«λλα σιτηρ» που θα εναι τα επιλεγµνα προϊντα
σιτηρν εκτr απ τον αραβσιτο και τα παραγµενα απ

αυτν προϊντα· τι πρπει να χορηγηθε επιστροφ βσει
τηr ποστηταr των προϊντων σιτηρν που υπρχουν στιr
σνθετεr ζωοτροφr·
τι, για τον καθορισµ του ποσο τηr επιστροφr, λαµβνονται, επσηr, υπψη οι δυναττητεr και οι ροι πωλσεωr
των εν λγω προϊντων στη διεθν αγορ, η ανγκη αποφυγr διαταραχν στην αγορ τηr Κοιντηταr και η οικονοµικ πλευρ των σχεδιαζοµνων εξαγωγν·
τι, εντοτοιr, για τον καθορισµ τηr επιστροφr εναι
σκπιµο στην παροσα κατσταση να βασισθοµε στη διαπιστωµνη διαφορ, στην κοινοτικ και τη διεθν αγορ,
του κστουr των πρτων υλν που χρησιµοποιονται
γενικ για την παρασκευ σνθετων ζωοτροφν, πργµα το
οποο θα επιτρψει να ληφθε καλτερα υπψη η οικονοµικ πραγµατικτητα σε σχση µε τιr εξαγωγr των
προϊντων αυτν·
τι η επιστροφ καθορζεται µα φορ το µνα· τι εναι
δυνατν να τροποποιεται ενδιµεσα·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Οι επιστροφr κατ την εξαγωγ των σνθετων ζωοτροφν
που αναφρονται στον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 και
υπγονται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1517/95 καθορζονται σµφωνα µε το παρρτηµα του παρντοr κανονισµο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 9 Οκτωβρου
1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 8 Οκτωβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 181 τηr 1. 7. 1992, σ. 21.
(2) ΕΕ L 126 τηr 24. 5. 1996, σ. 37.
(3) ΕΕ L 147 τηr 30. 6. 1995, σ. 51.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 8ηr Οκτωβρου 1998, για καθορισµ των επιστροφν που εφαρµζονται κατ
την εξαγωγ των συνθτων ζωοτροφν µε βση τα σιτηρ
Κωδικr προϊντοr που επωφελεται των επιστροφν κατ την εξαγωγ (1):
2309 10 11 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 51 9000,

2309 10 31 9000,
2309 10 53 9000,
2309 90 41 9000,
2309 90 53 9000.
(σε Ecu αν τνο)

Προϊντα σιτηρν (2)

Ποσ τηr επιστροφr (2)

Αραβσιτοr και προϊντα αραβοστου:
Κωδικο ΣΟ 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

52,75

Προϊντα σιτηρν (2) εκτr του αραβοστου και των
προϊντων αραβοστου

36,18

(1) Ο κωδικr του προϊντοr καθορζεται στον τοµα 5 του παραρτµατοr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 τηr Επιτροπr (ΕΕ L
366 τηr 24. 12. 1987, σ. 1), πωr τροποποιθηκε.
(2) Για τουr σκοποr τηr επιστροφr λαµβνονται υπψη µνο τα µυλα κθε εδουr που προρχονται απ προϊντα σιτηρν.
Ωr «προϊντα σιτηρν» νοονται τα προϊντα τα οποα υπγονται στουr κωδικοr ΣΟ 0709 90 60 και 0712 90 19, κεφλαιο 10, και
στουr κωδικοr 1101, 1102, 1103 και 1104 (εξαιρουµνου του κωδικο ΣΟ 1104 30) και το περιεχµενο στα σιτηρ των προϊντων
που περιλαµβνονται στουr κωδικοr 1904 10 10 και 1904 10 90. Το περιεχµενο σε σιτηρ των προϊντων των κωδικν ΣΟ
1904 10 10 και 1904 10 90 θεωρεται τι εναι σο µε το βροr των τελικν αυτν προϊντων.
∆εν καταβλλεται επιστροφ για σιτηρ για τα οποα δεν µπορε σαφr να εξακριβωθε µσω ανλυσηr τι προρχονται απ
σιτηρ.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2177/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 8ηr Οκτωβρου 1998
για καθορισµ των ποσοστν των επιστροφν που εφαρµζονται σε ορισµνα προϊντα των
τοµων των σιτηρν και τηr ρυζαr που εξγονται υπ µορφ εµπορευµτων που δεν
υπγονται στο παρρτηµα ΙΙ τηr συνθκηr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλου, τηr
30r Ιουνου 1992, περ κοινr οργανσεωr αγορr στον
τοµα των σιτηρν (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 923/96 τηr Επιτροπr (2), και
ιδωr το ρθρο 13 παργραφοr 3,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλου, τηr
22αr ∆εκεµβρου 1995, περ κοινr οργανσεωr αγορr τηr
ρυζαr (3), πωr τροποποιθηκε απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 2072/98 (4), και ιδωr το ρθρο 13 παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:
τι, σµφωνα µε το ρθρο 13 παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 και το ρθρο 13 παργραφοr 1
του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95, η διαφορ µεταξ των
τιµν στην παγκσµια αγορ των προϊντων που προβλπονται στο ρθρο 1 καθενr απ τουr δο αυτοr κανονισµοr και των τιµν στην Κοιντητα µπορε να καλυφθε
απ επιστροφ κατ την εξαγωγ·
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 1222/94 τηr Επιτροπr, τηr
30r Μαου 1994, περ θεσπσεωr, για ορισµνα γεωργικ
προϊντα που εξγονται υπ µορφ εµπορευµτων τα οποα
δεν υπγονται στο παρρτηµα ΙΙ τηr συνθκηr, των κοινν
λεπτοµερειν εφαρµογr των σχετικν µε την παροχ των
επιστροφν κατ την εξαγωγ και των κριτηρων καθορισµο του ποσο τουr (5), πωr τροποποιθηκε τελευταα
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1352/98 (6), χει εξειδικεσει
εκενα τα προϊντα για τα οποα συντρχει λγοr να καθορισθε ποσοστ επιστροφr, που εφαρµζεται κατ την
εξαγωγ τουr υπ µορφ εµπορευµτων τα οποα κατονοµζονται, κατ την περπτωση, στο παρρτηµα Β του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92  στο παρρτηµα Β του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95·
τι, σµφωνα µε το ρθρο 4 παργραφοr 1 πρτο εδφιο
του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1222/94, το ποσοστ τηr επιστροφr αν 100 χιλιγραµµα καθενr απ τα προϊντα
βσεωr πρπει να καθορισθε για κθε µνα·
(1)
(2)
(3)
(4)
( 5)
( 6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

181
126
329
265
136
184

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

1. 7. 1992, σ. 21.
24. 5. 1996, σ. 37.
30. 12. 1995, σ. 18.
30. 9. 1998, σ. 4.
31. 5. 1994, σ. 5.
27. 6. 1998, σ. 25.

τι, στερα απ το διακανονισµ ανµεσα στην Ευρωπαϊκ
Κοιντητα και τιr Ηνωµνεr Πολιτεεr τηr Αµερικr σχετικ µε τιr εξαγωγr ζυµαρικν απ την Κοιντητα στιr
Ηνωµνεr Πολιτεεr, που εγκρθηκε µε την απφαση 87/
482/ΕΟΚ του Συµβουλου (7), εναι αναγκαο να διαφοροποιηθον οι επιστροφr για τα εµπορεµατα που υπγονται
στουr κωδικοr ΣΟ 1902 11 00 και 1902 19 ανλογα µε τον
προορισµ τουr·
τι, σµφωνα µε το ρθρο 4 παργραφοr 5 στοιχεο β) του
κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1222/94, ταν δεν προσκοµζεται η
απδειξη για την οποα ο λγοr στο ρθρο 4 παργραφοr 5
στοιχεο α) του διου ωr νω κανονισµο, εναι σκπιµο να
καθορζεται µειωµνο ψοr επιστροφr κατ την εξαγωγ,
µε συνεκτµηση του ποσο τηr επιστροφr κατ την
παραγωγ που εφαρµζεται, δυνµει του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 τηr Επιτροπr (8), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1011/98 (9), για το
βασικ προϊν το οποο χρησιµοποιθηκε, και που ισχει
για το χρονικ διστηµα κατ το οποο θεωρεται τι
παρχθησαν τα εµπορεµατα·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Τα ποσοστ επιστροφν που εφαρµζονται στα προϊντα
βσεωr που εµφανονται στο παρρτηµα Α του κανονισµο
(ΕΚ) αριθ. 1222/94 και που προβλπονται στο ρθρο 1 του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92  στο ρθρο 1 παργραφοr 1 του τροποποιηµνου κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95,
τα οποα εξγονται υπ µορφ προϊντων που κατονοµζονται αντστοιχα στο παρρτηµα Β του κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92  στο παρρτηµα Β του κανονισµο (ΕΚ)
αριθ. 3072/95, καθορζονται πωr υποδεικνεται στο
παρρτηµα του παρντοr κανονισµο.

ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 9 Οκτωβρου
1998.
(7) ΕΕ L 275 τηr 29. 9. 1987, σ. 36.
(8) ΕΕ L 159 τηr 1. 7. 1993, σ. 112.
(9) ΕΕ L 145 τηr 15. 5. 1998, σ. 11.
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Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 8 Οκτωβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Martin BANGEMANN

Μλοr τηr Επιτροπr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 8ηr Οκτωβρου 1998, για καθορισµ των ποσοστν των επιστροφν που
εφαρµζονται σε ορισµνα προϊντα των τοµων των σιτηρν και τηr ρυζαr που εξγονται υπ µορφ
εµπορευµτων που δεν υπγονται στο παρρτηµα ΙΙ τηr συνθκηr

Κωδικr ΣΟ

1001 10 00

1001 90 99

Περιγραφ εµπορευµτων (1)

Σιτρι σκληρ:
– σε περπτωση εξαγωγr προϊντων των κωδικν ΣΟ 1902 11 και
1902 19, προr τιr Ηνωµνεr Πολιτεεr τηr Αµερικr
– για τιr υπλοιπεr περιπτσειr




Σιτρι µαλακ και σιµιγδλι:
– σε περπτωση εξαγωγr προϊντων των κωδικν ΣΟ 1902 11 και
1902 19, προr τιr Ηνωµνεr Πολιτεεr τηr Αµερικr
– για τιr υπλοιπεr περιπτσειr:
– – σε περπτωση εφαρµογr του ρθρου 4 παργραφοr 5 στοιχεο
β) του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1222/94 (2)
– – για τιr υπλοιπεr περιπτσειr


2,692

1002 00 00

Σκαλη

4,722

1003 00 90

Κριθρι

5,944

1004 00 00

Βρµη

3,661

1005 90 00

Καλαµπκι που χρησιµοποιθηκε σε µορφ:
– αµλων:
– – σε περπτωση εφαρµογr του ρθρου 4 παργραφοr 5 στοιχεο
β) του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1222/94 (2)
– – για τιr υπλοιπεr περιπτσειr
– γλυκζη, και σιροπιο γλυκζηr, µαλτοδεξτρνηr και σιροπιο
µαλτοδεξτρνηr των κωδικν 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91,
1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79,
2106 90 55 (3):
– – σε περπτωση εφαρµογr του ρθρου 4 παργραφοr 5 στοιχεο
β) του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1222/94 (2)
– – για τιr υπλοιπεr περιπτσειr
– λλεr µορφr (και ωr χει)
µυλο γεωµλων του κωδικο ΣΟ 1108 13 00 εξοµοινονται µ’ να
προϊν το οποο προρχεται απ τη µεταποηση του αραβοστου:
– σε περπτωση εφαρµογr του ρθρου 4 παργραφοr 5 στοιχεο β)
του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1222/94 (2)
– για τιr υπλοιπεr περιπτσειr

ex 1006 30

(1)

Ποσοστ επιστροφν
αν 100 kg
των προϊντων βσεωr

Ρζι λευκασµνο:
– σε στρογγυλοr κκκουr
– σε µτριουr κκκουr
– σε µακρεr κκκουr

1,750

1,774
5,275

1,129
4,629
5,275

1,774
5,275
10,800
10,800
10,800

1006 40 00

Ρζι σε θρασµατα

3,100

1007 00 90

Σργο

5,944

σον αφορ τα γεωργικ προϊντα που προρχονται απ τη µεταποηση του βασικο προϊντοr /και εκενα τα οποα
εξοµοιονται προr αυτ, εφαρµζονται οι συντελεστr που παρατθενται στο παρρτηµα Ε του τροποποιηµνου κανονισµο
(ΕΚ) αριθ. 1222/94 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 136 τηr 31. 5. 1994, σ 5).

(2) Τα προϊντα για τα οποα γνεται λγοr αναφρονται στο παρρτηµα Ι του τροποποιηµνου κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1722/93 τηr
Επιτροπr (ΕΕ L 159 τηr 1. 7. 1993, σ. 112).
(3) σον αφορ τα σιρπια που υπγονται στουr κωδικοr ΣΟ 1702 30 99, 1702 40 90 και 1702 60 90 τα οποα χουν κατασκευαστε
απ µεγµατα των σιροπιν γλυκζηr και φρουκτζηr δνει δικαωµα επιστροφr κατ την εξαγωγ.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2178/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 8ηr Οκτωβρου 1998
για καθορισµ τηr µγιστηr µεωσηr των δασµν κατ την εισαγωγ αραβοστου στο
πλασιο του διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1907/98
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλου, τηr
30r Ιουνου 1992, περ δηµιουργαr κοινr οργανσεωr
αγορr στον τοµα των σιτηρν (1), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 923/96 τηr Επιτροπr (2), και ιδωr το ρθρο 12 παργραφοr 1,

πεδο τηr µγιστηr µεωσηr του δασµο κατ την εισαγωγ
 εναι µικρτερεr αυτο του επιπδου·
τι η εφαρµογ των κριτηρων που προβλπονται ανωτρω
στη σηµεριν κατσταση τηr αγορr του εν λγω σιτηρο,
οδηγε στον καθορισµ τηr µγιστηr µεωσηr του δασµο
κατ την εισαγωγ στο ποσ που αναφρεται στο ρθρο 1·
τι η επιτροπ διαχερισηr σιτηρν δεν διατπωσε γνµη
στην προθεσµα που ρισε ο πρεδρr τηr,

Εκτιµνταr:
τι χει προκηρυχθε διαγωνισµr για τη µγιστη µεωση
του δασµο κατ την εισαγωγ αραβοστου στην Ισπανα
µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1907/98 τηr Επιτροπr (3)·

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

τι, κατ’ εφαρµογ του ρθρου 5 του κανονισµο (ΕΚ)
αριθ. 1839/95 τηr Επιτροπr (4), πωr τροποποιθηκε απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1963/95 (5), η Επιτροπ δναται,
σµφωνα µε τη διαδικασα που προβλπεται στο ρθρο 23
του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασσει τον
καθορισµ µιαr µγιστηr µεωσηr του δασµο κατ την
εισαγωγ· τι για τον καθορισµ αυτ πρπει κυρωr να
ληφθον υπψη τα κριτρια που προβλπονται στα ρθρα 6
και 7 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1839/95· τι ο διαγωνισµr θα κατακυρωθε στουr ενδιαφεροµνουr που συµµετχουν, των οποων οι προσφορr ανταποκρνονται στο επ-

Για τιr προσφορr που ανακοιννονται στο πλασιο του
διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
1907/98 απ τιr 2 ωr τιr 8 Οκτωβρου 1998, η µγιστη
µεωση του δασµο κατ την εισαγωγ αραβοστου καθορζεται σε 67,95 Ecu αν τνο για µγιστη συνολικ
ποστητα 4 000 τνων.

ρθρο 1

ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 9 Οκτωβρου
1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 8 Οκτωβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

181
126
248
177
189

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

1. 7. 1992, σ. 21.
24. 5. 1996, σ. 37.
8. 9. 1998, σ. 19.
28. 7. 1995, σ. 4.
10. 8. 1995, σ. 22.
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ΙΙ
(Πρξειr για την ισχ των οποων δεν απαιτεται δηµοσευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟVΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 7ηr Οκτωβρου 1998
για την τροποποηση τηr απφασηr 98/256/ΕΚ του Συµβουλου σχετικ µε ορισµνα επεγοντα µτρα για την προστασα απ την σπογγδη εγκεφαλοπθεια των βοοειδν
[κοινοποιηθεσα υπ τον αριθµ Ε(1998) 2974]
(Κεµενο που παρουσιζει ενδιαφρον για τον ΕΟΧ)

(98/564/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
την οδηγα 89/662/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 11ηr ∆εκεµβρου 1989, σχετικ µε τουr κτηνιατρικοr ελγχουr που
εφαρµζονται στο ενδοκοινοτικ εµπριο µε προοπτικ την
υλοποηση τηr εσωτερικr αγορr (1), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ την οδηγα 92/118/ΕΟΚ (2), και ιδωr το
ρθρο 9 παργραφοr 4,
Εκτιµνταr:
τι η απφαση 98/256/ΕΚ του Συµβουλου, τηr 16ηr Μαρτου 1998, σχετικ µε επεγοντα µτρα για προστασα απ
την σπογγδη εγκεφαλοπθεια των βοοειδν και σχετικ
µε την τροποποηση τηr απφασηr 94/474/ΕΚ και την
κατργηση τηr απφασηr 96/239/ΕΚ (3) ρχισε να παργει
αποτελσµατα απ την ηµεροµηνα τηr κοινοποησr τηr
στα κρτη µλη, τοι στιr 15 Απριλου 1998·
τι πρπει να επιτραπε η αποστολ υλικο απ το
Ηνωµνο Βασλειο σε επσηµα αναγνωρισµνα εργαστρια
σε λλα κρτη  τρτεr χρεr για ερευνητικοr σκοποr και
ιδιατερα για την ανπτυξη για τη διγνωση τηr σπογγδουr εγκεφαλοπθειαr των βοοειδν (ΣΕΒ)·
τι τα µτρα που προβλπονται στην παροσα απφαση
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr µνιµηr κτηνιατρικr επιτροπr,

(1) ΕΕ L 395 τηr 30. 12. 1989, σ. 13.
(2) ΕΕ L 62 τηr 15. 3. 1993, σ. 49.
(3) ΕΕ L 113 τηr 15. 4. 1998, σ. 32.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

ρθρο 1
Η απφαση 98/256/ΕΚ τροποποιεται ωr εξr:
1. Στο ρθρο 4 παργραφοr 1 προστθεται το ακλουθο
σηµεο γ):
«γ) δειγµτων που αποστλλονται απ το Veterinary
Laboratory Agency, Weybridge, σε επσηµα εγκεκριµνα ινστιτοτα, τα οποα λαµβνονται απ
βοοειδ που εσφγησαν στο Ηνωµνο Βασλειο και
προορζονται να χρησιµοποιηθον στην επιστηµονικ ρευνα που αφορ τη ΣΕΒ  σε δοκιµασεr για
τη διγνωση τηr ΣΕΒ.»
2. Στο ρθρο 4 παργραφοr 2 οι λξειr «στοιχεα α) και
β)» παρεµβλλονται µετ τη λξη «παργραφο 1».
ρθρο 2
Η παροσα απφαση απευθνεται στα κρτη µλη.
Βρυξλλεr, 7 Οκτωβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

