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Ι
(Πρξειr για την ισχ των οποων απαιτεται δηµοσευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2231/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 16ηr 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 17 Οκτωβρου
1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 16 Οκτωβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1)
(2)
(3)
(4)
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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 16ηr 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

0702 00 00

204
999
052
999
052
388
524
528
999
052
064
400
999
052
060
064
388
400
404
512
800
804
999
052
064
999

95,3
95,3
103,1
103,1
60,2
88,4
51,0
50,9
62,6
97,2
94,9
222,2
138,1
61,7
37,5
42,8
20,7
61,1
76,1
45,5
154,9
96,2
66,3
102,6
60,4
81,5

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. 2232/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 16ηr Οκτωβρου 1998
για τον καθορισµ τηr αντατηr τιµr αγορr και των ποσοττων βοεου κρατοr που
αγορζονται στην παρµβαση µε τον 210ο µερικ διαγωνισµ που πραγµατοποιεται στο
πλασιο των γενικν µτρων παρεµβσεωr σµφωνα µε τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συµβουλου, τηr
27ηr Ιουνου 1968, περ κοινr οργανσεωr αγορr στον
τοµα του βοεου κρατοr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1633/98 (2), και ιδωr το
ρθρο 6 παργραφοr 7,
Εκτιµνταr:
τι, σµφωνα µε τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 τηr
Επιτροπr, τηr 1ηr Σεπτεµβρου 1993, περ λεπτοµερν
καννων εφαρµογr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 805/68
του Συµβουλου σον αφορ τα γενικ και ειδικ µτρα
παρµβασηr στον τοµα του βοεου κρατοr (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2602/
97 (4), ανοχθηκε διαγωνισµr απ το ρθρο 1 παργραφοr
1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89 τηr Επιτροπr, τηr
9ηr Ιουνου 1989, για την αγορ βοεου κρατοr µσω
διαγωνισµο (5), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1987/98 (6)·
τι, σµφωνα µε το ρθρο 13 παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93, καθορστηκε µια αντατη τιµ
αγορr για την ποιτητα R3, κατ περπτωση, για κθε
µερικ διαγωνισµ, λαµβανοµνων υπψη των προσφορν
που υποβλθηκαν· τι σµφωνα µε το ρθρο 13 παργραφοr 2 µπορε να αποφασιστε να µη δοθε συνχεια στο
διαγωνισµ· τι, σµφωνα µε το ρθρο 14 του ιδου κανονισµο, λαµβνονται υπψη οι προσφορr που εναι καττερεr  σεr µε την εν λγω αντατη τιµ χωρr εντοτοιr να
υπερβανει τη µση τιµ τηr εθνικr  περιφερειακr αγο-

ρr αυξηµνη κατ το ποσ που αναφρεται στην εν λγω
παργραφο 1·
τι, µετ απ εξταση των υποβληθεισν προσφορν για
τον 210ο µερικ διαγωνισµ και λαµβανοµνων υπψη,
σµφωνα µε το ρθρο 6 παργραφοr 1 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 805/68, των απαιτσεων για λογικ στριξη
τηr αγορr, καθr και τηr εποχικr εξλιξηr των σφαγν
και των τιµν, θα πρπει να µη δοθε συνχεια στο διαγωνισµ για την κατηγορα Α και να καθοριστε η αντατη
τιµ αγορr καθr και οι ποστητεr που µπορον να
γνουν δεκτr στην παρµβαση για την κατηγορα Γ·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
βοεου κρατοr,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Στον 210ο µερικ διαγωνισµ που ανοχθηκε µε τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89:
α) για την κατηγορα Α δεν δδεται συνχεια στο διαγωνισµ·
β) για την κατηγορα Γ:
— η µγιστη τιµ αγορr καθορζεται σε 222 Ecu αν
100 χιλιγραµµα σφαγων  µισν σφαγων τηr
ποιτηταr R3,
— η µγιστη αποδεκτ ποστητα σφαγων και µισν
σφαγων ορζεται στουr 817 τνουr.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 19 Οκτωβρου
1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 16 Οκτωβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
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148
210
225
351
159
256

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

28. 6. 1968, σ. 24.
28. 7. 1998, σ. 17.
4. 9. 1993, σ. 4.
23. 12. 1997, σ. 20.
10. 6. 1989, σ. 36.
18. 9. 1998, σ. 19.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2233/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 16ηr Οκτωβρου 1998
περ προσδιορισµο για την περοδο εµποραr 1998, τηr εκτιµµενηr απλειαr εισοδµατοr,
του εκτιµµενου ποσο τηr πριµοδτησηr που καταβλλεται αν προβατνα και αν αγα,
καθr και του ποσο τηr δετερηr προκαταβολr τηr πριµοδτησηr αυτr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 του Συµβουλου, τηr
25ηr Σεπτεµβρου 1989, περ κοινr οργανσεωr αγορr
στον τοµα του προβεου και αιγεου κρατοr (1), πωr
τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
1589/96 (2), και ιδωr το ρθρο 5 παργραφοr 6,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 του Συµβουλου, τηr
15ηr Ιουνου 1992, για ειδικ µτρα που αφορον ορισµνα
γεωργικ προϊντα υπρ των Καναρων Νσων (3), πωr
τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
2348/96 τηr Επιτροπr (4), και ιδωr το ρθρο 13,
Εκτιµνταr:
τι το ρθρο 5 παργραφοι 1 και 5 του κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 3013/89 προβλπει τη χοργηση πριµοδτησηr προκειµνου να αντισταθµιστε η ενδεχµενη απλεια εισοδµατοr των παραγωγν προβεου και αιγεου κρατοr και, σε
ορισµνεr περιοχr, των παραγωγν αιγεου κρατοr· τι οι
περιοχr αυτr ορζονται στο παρρτηµα Ι του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 και στο ρθρο 1 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 1065/86 τηr Επιτροπr, τηr 11ηr Απριλου 1986,
που καθορζει τιr ορεινr ζνεr στιr οποεr χορηγεται η
πριµοδτηση υπρ των παραγωγν αιγεου κρατοr (5),
πωr τροποποιθηκε απ τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3519/
86 (6)·
τι, κατ’ εφαρµογ του ρθρου 5 παργραφοr 6 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89, και προκειµνου να καταστε
δυνατ η χοργηση τηr προκαταβολr στουr παραγωγοr
προβεου και αιγεου κρατοr, πρπει να υπολογιστε η
προβλεπµενη απλεια εισοδµατοr λαµβνονταr υπψη
την προβλεπµενη εξλιξη των τιµν αγορr·
τι, σµφωνα µε το ρθρο 5 παργραφοr 2 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 3013/89, το ποσ τηr πριµοδτησηr αν προβατνα για τουr παραγωγοr βαρων αµνν υπολογζεται πολλαπλασιζονταr την απλεια εισοδµατοr που αναφρεται
στην παργραφο 1 του εν λγω ρθρου επ να συντελεστ
που εκφρζει τη µση ετσια παραγωγ κρατοr βαροr
αµνο αν προβατνα που παργει τουr αµνοr αυτοr, αν
100 χιλιγραµµα βρουr σφαγου· τι ο συντελεστr για το
1998 δεν χει ακµα καθοριστε λγω ελλεψεωr πλρων
κοινοτικν στατιστικν· τι, εν αναµον του καθορισµο
(1)
(2)
(3)
(4)
( 5)
( 6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

289 τηr 7. 10. 1989, σ. 1.
206 τηr 16. 8. 1996, σ. 25.
173 τηr 27. 6. 1992, σ. 13.
320 τηr 11. 12. 1996, σ. 1.
97 τηr 12. 4. 1986, σ. 25.
325 τηr 20. 11. 1986, σ. 17.

αυτο, πρπει να χρησιµοποιηθε προσωρινr συντελεστr·
τι το ρθρο 5 παργραφοr 3 καθορζει, επσηr, το ποσ
αν προβατνα για τουr παραγωγοr ελαφρν αµνν, αν
αγα σε 80 % τηr πριµοδτησηr αν προβατνα για τουr
παραγωγοr βαρων αµνν·
τι, κατ’ εφαρµογ του ρθρου 8 του κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 3013/89, το ποσ τηr πριµοδτησηr πρπει να µειωθε
κατ την εππτωση επ τηr βασικr τιµr του συντελεστ
που προβλπεται στην παργραφο 2 του εν λγω ρθρου·
τι ο συντελεστr αυτr καθορστηκε απ το ρθρο 8
παργραφοr 4 του εν λγω κανονισµο σε 7 %·
τι, σµφωνα µε το ρθρο 5 παργραφοr 6 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 3013/89, η αν εξµηνο προκαταβολ καθορζεται σε 30 % του ποσο τηr προβλεπµενηr πριµοδτησηr·
τι, σµφωνα µε το ρθρο 4 παργραφοr 3 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 2700/93 τηr Επιτροπr (7), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1526/96 (8), η προκαταβολ καταβλλεται µνον εφσον το ποσ τηr εναι
σο  µεγαλτερο απ να Ecu·
τι, η γεωργικ ισοτιµα χει παγσει ωr την 1η Ιανουαρου 1999 για ορισµνα νοµσµατα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 1527/95 του Συµβουλου (9)·
τι, στον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92, προβλπεται η
εφαρµογ, απ την 1η Ιουλου 1992, ειδικν µτρων για τη
γεωργικ παραγωγ στιr Καναρουr Νσουr· τι αυτ περιλαµβνουν τη χοργηση συµπληρωµατικr πριµοδοτσεωr
στουr παραγωγοr για τη χοργηση τηr πριµοδοτσεωr που
αναφρεται στο ρθρο 5 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3013/
89· τι οι ροι αυτο προβλπουν τι εξουσιοδοτεται η
Ισπανα να προκαταβλει την εν λγω συµπληρωµατικ
πριµοδτηση·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr προβτων και αιγν,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Εκτιµται διαφορ µεταξ τηr τιµr βσηr, µειωµνηr κατ
την εππτωση του συντελεστ που προβλπεται στο ρθρο 8
παργραφοr 2 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89, και
τηr προβλεπµενηr τιµr αγορr για την περοδο εµποραr
1998: 133,785 Ecu αν 100 χιλιγραµµα.
(7) ΕΕ L 245 τηr 1. 10. 1993, σ. 99.
(8) ΕΕ L 190 τηr 31. 7. 1996, σ. 21.
(9) ΕΕ L 148 τηr 30. 6. 1995, σ. 1.
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ρθρο 2
1. Το εκτιµµενο ποσ τηr πριµοδτησηr που καταβλλεται αν προβατνα καθορζεται ωr εξr:
— παραγωγο βαρων αµνν: 21,406 Ecu,
— παραγωγο ελαφρν αµνν: 17,125 Ecu.
2. Κατ’ εφαρµογ του ρθρου 5 παργραφοr 6 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89, η δετερη προκαταβολ την
οποα τα κρτη µλη µπορον να καταβλουν στουr
παραγωγοr καθορζεται ωr εξr:
— βαρων αµνν: 6,422 Ecu αν κεφαλ,
— ελαφρν αµνν: 5,138 Ecu αν κεφαλ.
ρθρο 3
1. Το εκτιµµενο ποσ τηr πριµοδτησηr που καταβλλεται αν αγα στιr ζνεr που αναφρονται στο παρρτηµα
Ι του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 και στο ρθρο 1 του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1065/86 καθορζεται σε 17,125
Ecu.
2. Κατ’ εφαρµογ του ρθρου 5 παργραφοr 6 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89, η δετερη προκαταβολ την
οποα τα κρτη µλη µπορον να καταβλουν στουr
παραγωγοr αιγεου κρατοr που βρσκονται στιr ζνεr που

L 281/5

περιγρφονται στην παργραφο 1, καθορζεται σε 5,138
Ecu αν αγα.
ρθρο 4
Κατ’ εφαρµογ του ρθρου 13 παργραφοr 3 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92, η δετερη προκαταβολ επ τηr
συµπληρωµατικr πριµοδοτσεωr για την περοδο 1998
στουr παραγωγοr ελαφρν αµνν και αιγν που βρσκονται στιr Καναρουr Νσουr εντr των ορων που προβλπονται στο ρθρο 1 παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 3493/90 του Συµβουλου (1) καθορζεται ωr εξr:
— 1,284 Ecu αν προβατνα για τουr παραγωγοr που
αναφρονται στο ρθρο 5 παργραφοr 3 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89,
— 1,284 Ecu αν αγα για τουr παραγωγοr που αναφρονται στο ρθρο 5 παργραφοr 5 του κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 3013/89.
ρθρο 5
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, 16 Οκτωβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 337 τηr 4. 12. 1990, σ. 7.

L 281/6

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

17. 10. 98

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2234/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 16ηr Οκτωβρου 1998
για τροποποηση του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2814/90 για λεπτοµρειεr εφαρµογr του
ορισµο των αµνν που παχνονται στε να γνουν βαρεr αµνο
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:

τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχειρσεωr
προβατοειδν και αιγοειδν,

τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 του Συµβουλου, τηr
25ηr Σεπτεµβρου 1989, περ κοινr οργανσεωr αγορr
στον τοµα του αιγεου και προβεου κρατοr (1), πωr
τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
1589/96 (2), και ιδωr το ρθρο 5 παργραφοr 9,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3901/89 του Συµβουλου, τηr
12ηr ∆εκεµβρου 1989, για τον καθορισµ του ορισµο των
αµνν που παχνονται στε να γνουν βαρεr αµνο (3),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 1266/95 (4), και ιδωr το ρθρο 1 παργραφοr 2,
Εκτιµνταr:
τι οι λεπτοµρειεr εφαρµογr του ορισµο των αµνν που
παχνονται στε να γνουν βαρεr αµνο χουν θεσπισθε
απ τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 2814/90 τηr Επιτροπr (5),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 1529/96 (6)·
τι το ρθρο 1 παργραφοr 1, δετερο εδφιο του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3901/89 προβλπεται η καθιρωση απλουστευµνηr διαδικασαr για την εξακρβωση τηr παχνσεωr
των αµνν στε να γνουν βαρεr αµνο για τουr αµνοr
που ανκουν σε περιορισµνο αριθµ κρεοπαραγωγικν
φυλν που εκτρφονται σε οριοθετηµνεr γεωγραφικr
περιοχr· τι για το σκοπ αυτ, ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ.
2814/90 θα πρπει να τροποποιηθε για να απλουστευθε η
διαδικασα του προβλεποµνου διοικητικο ελγχου
διατηρνταr µωr την υποχρωση που υπρχει για τουr
παραγωγοr να τηρσουν την υποχρωσ τουr να παχνουν
πραγµατικ σε βαρεr αµνοr λουr τουr αµνοr που γεννιονται στην εκµετλλευσ τουr· τι µια δσµευση µπορε
να θεωρηθε τι πληροται ταν απ τον λεγχο αποδεικνεται τι ο αριθµr των αµνν που εναι παρντεr, ωr
ποσοστ του αριθµο εκενων που χουν γεννηθε, εναι
µεγαλτεροr απ να ελχιστο ριο το οποο καθορζεται
σε σχση µε τιr συνθειr πρακτικr εκτροφr για τιr συγκεκριµνεr φυλr  τιr ζνεr και τι οι αµνο χουν διατηρηθε κατ τη διρκεια περιδου που τουr επιτρπει να
εκπληρσουν τουr ρουr παχνσεωr που προβλπονται στο
ρθρο 1 παργραφοr 1 στοιχεο γ) του κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 3901/89· τι πρπει να προβλεφθον µτρα ελγχου
και επιβολ κυρσεων σε περπτωση αθετσεωr τηr εν
λγω δεσµεσεωr·
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

289
206
375
123
268
190

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

7. 10. 1989, σ. 1.
16. 8. 1996, σ. 25.
23. 12. 1989, σ. 4.
3. 6. 1995, σ. 3.
29. 9. 1990, σ. 35.
31. 7. 1996, σ. 32.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Το ρθρο 2 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2814/90 αντικαθσταται απ το ακλουθο κεµενο:
«ρθρο 2
1. Οι παραγωγο που διαθτουν στο εµπριο πρβειο
γλα  γαλακτοκοµικ προϊντα προβεου γλακτοr
που επιθυµον να δικαιονται τηr παρεκκλσεωr που
προβλπεται στο ρθρο 1 παργραφοr 1, δετερο εδφιο, του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3901/89, σον αφορ
τουr αµνοr που βρσκονται στιr γεωγραφικr ζνεr και
ανκουν στιr φυλr που αναφρονται στο παρρτηµα
του εν λγω κανονισµο, ταν υποβλλουν τιr αιτσειr
τουr για τη χοργηση πριµοδοτσεωr, πρπει να αναλαµβνουν τη δσµευση να εκτρφουν στην εκµετλλευσ τουr λουr τουr αµνοr που γεννιονται απ
προβατνεr που χουν δηλωθε στην ατησ τουr και να
τουr παχνουν στε να γνουν βαρεr αµνο. Η
δσµευση αυτ θεωρεται τι χει εκπληρωθε ταν,
εκτr απ κτακτεr περιπτσειr δεντωr αιτιολογηµνεr, οι αµνο που εναι παρντεr στην εκµετλλευση
αντιπροσωπεουν τουλχιστον το 70 % των αµνν οι
οποοι χουν γεννηθε σ’ αυτ και οι οποοι χουν
εκτραφε κατ τη διρκεια τουλχιστον εβδοµντα
πντε ηµερν µετ τη γννησ τουr.
Οι παραγωγο που τηρον τη δσµευση αυτ δικαιονται τηr πριµοδοτσεωr που αντιστοιχε στην κατηγορα των βαρων αµνν κατ την ννοια του ρθρου 5
παργραφοr 4, του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 για
το σνολο των επιλξιµων αµνν τουr.
2. Οι συµβαλλµενοι µε τη δσµευση αυτ παραγωγο πρπει να διατηρον µητρο στο οποο να περιλαµβνονται οι µετακινσειr (αριθµr εισερχοµνων και
εξερχοµνων ζων για κθε µετακνηση) των αιγοπροβτων, µε βση τουλχιστον τα στοιχεα αυξοµεωσηr
του αριθµο τουr αναφρονταr, ανλογα µε την
περπτωση, την καταγωγ  τον προορισµ των ζων
καθr και την ηµεροµηνα των µετακινσεων και, σε
περπτωση πωλσεωr  σφαγr των αµνν, να προσκοµσουν τα δικαιολογητικ στοιχεα, π.χ. τιµολγια 
πιστοποιητικ σφαγr.
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3. Με την επιφλαξη των απαιτσεων που προβλπονται στο πλασιο του ολοκληρωµνου συστµατοr που
αναφρεται στο ρθρο 6 παργραφοr 6 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 3887/92 η αρµδια αρχ διενεργε επιτπιο
λεγχο τουλχιστον µα φορ το τοr στο χρο γεννσεωr των αµνν για κθε να απ τουr παραγωγοr
που υποβλλουν ατηση για µια δεδοµνη περοδο. Οι
επιθεωρσειr αυτr περιλαµβνουν λεγχο των
παρντων αµνν στην εκµετλλευση και εκενων που
χουν εγγραφε στο µητρο απ τον παραγωγ καθr
και εξακρβωση των δικαιολογητικν στοιχεων, προκειµνου να καθοριστε εν χει τηρηθε η δσµευση.
Εν χει αθετηθε η δσµευση, για κθε επιλξιµη προβατνα πληρνεται µνο η πριµοδτηση που προβλπεται για την κατηγορα ελαφρν αµνν.

L 281/7

Ωστσο, εν η αρµδια αρχ διαπιστσει τι η
αθτηση τηr δεσµεσεωr προκπτει απ ψευδ δλωση
η οποα χει γνει εσκεµµνωr  απ σοβαρ αµλεια, ο
εν λγω παραγωγr χνει επσηr το δικαωµα στην
πριµοδτηση κατ την ννοια του ρθρου 5 παργραφοr 3, του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 για την
περοδο εµποραr για την οποα εφαρµζεται η
δσµευση.»
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την επµενη ηµρα
απ τη δηµοσευσ του στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
Εφαρµζεται στιr αιτσειr πριµοδοτσεωr που χουν
υποβληθε για την περοδο εµποραr 1999 και τιr επµενεr.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 16 Οκτωβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2235/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 16ηr Οκτωβρου 1998
για τη χοργηση ενσχυσηr στην ιδιωτικ αποθεµατοποηση που καθορζεται εκ των προτρων για τα σφγια και τα ηµιµρια σφαγων αµνν στη Vινλανδα, Ιρλανδα και το
Ηνωµνο Βασλειο
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89, τηr 25ηr Σεπτεµβρου
1989, για την κοιν οργνωση αγορν στον τοµα του
προβεου και του αιγεου κρατοr (1), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1589/96 (2), και
ιδωr το ρθρο 7 παργραφοr 1,
Εκτιµνταr:
τι ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 3446/90 τηr Επιτροπr, τηr
27ηr Νοεµβρου 1990, περ λεπτοµερν καννων για τη
χοργηση ενισχσεων στην ιδιωτικ αποθεµατοποηση προβεου και αιγεου κρατοr (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3553/93 (4), καθορζει
κυρωr τιr λεπτοµρειεr εφαρµογr σε περπτωση που το
ποσ τηr ενσχυσηr καθορζεται εκ των προτρων και κατ’
αποκοπν·
τι ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 3447/90 τηr Επιτροπr, τηr
28ηr Νοεµβρου 1990, περ ειδικν ρων χοργησηr ενισχσεων για ιδιωτικ αποθεµατοποηση στον τοµα του προβεου και αιγεου κρατοr (5), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 40/96 (6), καθορζει
κυρωr τιr ελχιστεr ποστητεr αν σµβαση·
τι η εφαρµογ του ρθρου 7 παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 ενδχεται να οδηγσει σε απφαση χοργησηr ενσχυσηr στην ιδιωτικ αποθεµατοποηση· τι το εν λγω ρθρο προβλπει την εφαρµογ των
µτρων αυτν βσει τηr κατστασηr κθε ζνηr που λαµβνεται υπψη στη διαµρφωση των τιµν· τι, ενψει τηr
ιδιατερα δυσχεροr κατστασηr τηr αγορr στη Vινλανδα, Ιρλανδα και το Ηνωµνο Βασλειο κρθηκε σκπιµο
να κινηθε η εν λγω διαδικασα·

τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr προβεου και αιγεου κρατοr,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
1. Με την επιφλαξη των διατξεων του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 3447/90, µπορον να υποβληθον αιτσειr στη
Vινλανδα, Ιρλανδα και το Ηνωµνο Βασλειο µεταξ 19
Οκτωβρου και 20 Νοεµβρου 1998 για ενισχσειr στην
ιδιωτικ αποθεµατοποηση σφαγων και ηµιµορων σφαγων αµνν εντr ορου 150 τνων για τη Vινλανδα, 450
τνων για την Ιρλανδα και 2 400 τνων για το Ηνωµνο
Βασλειο.
Οι αιτσειr που υποβλλονται κατ  µετ την ηµρα που
πεται τηr ηµεροµηναr κατ την οποα συνολικ αιτοµενη
ποστητα υπερβανει τιr ποστητεr που αναφρονται στο
πρτο εδφιο, δεν γνονται αποδεκτr. Ποστητεr για τιr
οποεr χουν κατατεθε αιτσειr κατ την ηµεροµηνα,
κατ την οποα σηµειθηκε υπρβαση του ορου πρπει να
µεινονται κατ αναλογα.
2. Το εππεδο τηr ατησηr για την ελχιστη περοδο
αποθεµατοποησηr των τριν µηνν ανρχεται σε 1 400
Ecu αν τνο. Ωστσο, η τρχουσα περοδοr αποθεµατοποησηr επιλγεται απ εκενον που προβανει στην αποθεµατοποηση. Η περοδοr αυτ µπορε να εκτενεται απ να
ελχιστο τριν µηνν µχρι να µγιστο επτ µηνν. Αν η
περοδοr αποθεµατοποησηr εναι µεγαλτερη των τριν
µηνν η ενσχυση αυξνεται επ ηµερσιαr βσηr κατ 1,45
Ecu αν τνο και αν ηµρα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την ηµρα τηr δηµοσευσr 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, 16 Οκτωβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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289 τηr 7. 10. 1989, σ. 1.
206 τηr 16. 8. 1996, σ. 25.
333 τηr 30. 11. 1990, σ. 39.
321 τηr 23. 12. 1993, σ. 9.
333 τηr 30. 11. 1990, σ. 46.
10 τηr 13. 1. 1996, σ. 6.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2236/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 16ηr Οκτωβρου 1998
για την τροποποηση του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 296/96 που αφορ τα στοιχεα που διαβιβζονται απ τα κρτη µλη και τη µηνιαα ανληψη των δαπανν που χρηµατοδοτονται µε
βση το τµµα Εγγυσεων του Ευρωπαϊκο Γεωργικο Ταµεου Πρασανοτολισµο και
Εγγυσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την κατργηση του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2776/88
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:

974/98, µπορον να επιλξουν να τηρον τη λογιστικ στο εππεδο του οργανισµο πληρωµr:

τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,

— ετε µνο σε ευρ,

τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 729/70 του Συµβουλου, τηr
21ηr Απριλου 1970, περ χρηµατοδτησηr τηr κοινr γεωργικr πολιτικr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1287/95 (2), και ιδωr τα ρθρα 4 και
5,
Εκτιµνταr:
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 974/98 του Συµβουλου, τηr
3ηr Μαου 1998, που αφορ την εισαγωγ του ευρ (3),
προβλπει στο ρθρο 2 τι το νµισµα για τα συµµετχοντα
κρτη µλη εναι το ευρ απ την 1η Ιανουαρου 1999·
τι, κατ συνπεια, εναι αναγκαο να τροποποιηθε ο
κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 296/96 τηr Επιτροπr (4), πωr τροποποιθηκε απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1391/97 (5), διευκρινζονταr τι η λογιστικ ανληψη των προκαταβολν
θα εκφρζεται και θα πληρνεται σε ευρ στα συµµετχοντα κρτη µλη·
τι οι προκαταβολr που θα πληρωθον στην αρχ του
µηνr Ιανουαρου 1999, αναφρονται στιr δαπνεr που
πραγµατοποιθηκαν µεταξ 16 Οκτωβρου και 30 Νοεµβρου 1998· τι θα πρπει ακµη οι προκαταβολr αυτr να
πληρωθον στα συµµετχοντα κρτη µλη για τελευταα
φορ σε µονδα εθνικο νοµσµατοr·
τι για τα συµµετχοντα κρτη µλη η πληρωµ των προκαταβολν σε ευρ θα οδηγοσε στην επιβρυνσ τουr απ
τιr συναλλαγµατικr διαφορr µεταξ τηr 10ηr του µηνr
ν+1 και τηr τρτηr εργσιµηr ηµραr του µηνr ν+2· τι
αυτ η επιβρυνση θα αποτελοσε να καινοργιο στοιχεο
σε σχση µε το καθεστr των προκαταβολν πωr εφαρµζεται µχρι σµερα· τι κατ συνπεια, θα πρπει να προβλεφθον ειδικr διατξειr γι’ αυτ τα κρτη µλη, οι
οποεr να αποµακρνουν κθε διακµανση σε σχση µε τα
ποσ που χουν πργµατι δαπανηθε·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr του Ευρωπαϊκο
Γεωργικο Ταµεου Πρασανατολισµο και Εγγυσεων,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 296/96 τροποποιεται ωr εξr:
1. Στο ρθρο 3 προστθενται οι παργραφοι 8, 9, 10 και 11:
«8. α) Τα κρτη µλη που συµµετχουν στο ευρ, κατ
την µεταβατικ περοδο που αναφρεται στο κτο
εδφιο του ρθρου 1 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

94 τηr 28. 4. 1970, σ. 13.
125 τηr 8. 6. 1995, σ. 1.
139 τηr 11. 5. 1998, σ. 1.
39 τηr 17. 2. 1996, σ. 5.
190 τηr 19. 7. 1997, σ. 20.

— ετε µνο σε ευρ για τιr πλρωµr που πραγµατοποιθηκαν σε ευρ και σε µονδα εθνικο νοµσµατοr για τιr πληρωµr που πραγµατοποιθηκαν σε µονδα εθνικο νοµσµατοr,
— ετε µνο σε µονδα εθνικο νοµσµατοr.
β) Η επιλογ του νοµσµατοr για την τρηση τηr
λογιστικr καθr επσηr και για τιr δηλσειr που
διαβιβζονται απ τα συµµετχοντα κρτη µλη
στο ΕΓΤΠΕ πρπει να διατηρηθε για λη τη
λογιστικ περοδο. Εντοτοιr, για τον πρτο
χρνο εφαρµογr αυτ η επιλογ εφαρµζεται
απ την 1η Ιανουαρου 1999.
γ) Η δια επιλογ πρπει να διατηρηθε και για τιr
δηλσειr που γνονται στα πλασια τηr διαδικασαr για την εκκαθριση των λογαριασµν.
9. α) Οι οργανισµο πληρωµr των κρατν µελν που
δεν συµµετχουν στο ευρ πρπει να τηρον χωριστοr λογαριασµοr σµφωνα µε το νµισµα µε
το οποο πληρθηκαν οι δικαιοχοι. Ο διοr
διαχωρισµr πρπει να τηρεται για τιr δηλσειr
που γνονται στα πλασια τηr διαδικασαr για την
εκκαθριση των λογαριασµν.
β) Εντοτοιr, εν ο οργανισµr πληρωµr ενr µη
συµµετχοντοr κρτουr µλουr εναι σε θση να
µετατρψει σε εθνικ νµισµα τα ποσ που
πληρθηκαν σε ευρ στουr δικαιοχουr µε την
ισχουσα ισοτιµα τηr ηµραr πληρωµr, µπορε
λη η λογιστικ αυτο του οργανισµο πληρωµr
να τηρεται σε εθνικ νµισµα.
Οι τελικr ανακτσειr των ποσν που πληρθηκαν σε ευρ πρπει να αντιστοιχον στα ποσ
εθνικο νοµσµατοr που καταλογσθηκαν την
ηµρα πληρωµr.
10. Εν, σµφωνα µε τιr παραγρφουr 8 και 9, οι
οργανισµο πληρωµr ενr κρτουr µλουr µπορον να
διαλξουν µεταξ του ευρ, τηr µονδαr εθνικο νοµσµατοr και του εθνικο νοµσµατοr για την τρηση τηr
λογιστικr τουr δεν εναι υποχρωτικ να υιοθετσουν
λοι την δια επιλογ.
11. Οι ανακοινσειr των στοιχεων που αναφρονται
στο ρθρο 3 θα γνονται στο (στα) νµισµα(-τα) µε το
(τα) οποο(-α) τηρεται η λογιστικ.»
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2. Στο ρθρο 4 προστθεται η παργραφοr 1α:
«1α.
Οι προκαταβολr για τη λογιστικ ανληψη των
δαπανν που επιβαρνουν το ΕΓΤΠΕ τµµα Εγγυσεων:
α) εκφρζονται και πληρνονται σε ευρ στα συµµετχοντα κρτη µλη·
β) για τα µη συµµετχοντα κρτη µλη εκφρζονται και
πληρνονται:
— σε ευρ οι πληρωµr που πραγµατοποιθηκαν
απ το κρτοr µλοr σε ευρ,
— σε εθνικ νµισµα οι πληρωµr που πραγµατοποιθηκαν απ το κρτοr µλοr σε εθνικ νµισµα.
Εντοτοιr, εν η µετατροπ σε εθνικ νµισµα των
πληρωµν σε ευρ γνεται µε την ισχουσα ισοτιµα
τηr ηµραr πληρωµr στον δικαιοχο, πωr προβλπεται στο ρθρο 3 παργραφοr 9 στοιχεο β), οι προκαταβολr που αφορον αυτr τιr πληρωµr σε ευρ
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µπορον επσηr να πραγµατοποιηθον και σε εθνικ
νµισµα·
γ) πληρνονται σε µονδα εθνικο νοµσµατοr  σε
εθνικ νµισµα οι δαπνεr που πραγµατοποιθηκαν
απ τα συµµετχοντα και τα µη συµµετχοντα κρτη
µλη µεταξ 16 Οκτωβρου και 30 Νοεµβρου 1998.»

ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την βδοµη ηµρα
απ τη δηµοσευσ του στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
Εφαρµζεται απ την 1η Ιανουαρου 1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 16 Οκτωβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2237/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 16ηr Οκτωβρου 1998
περ χορηγσεωr γαλακτοκοµικν προϊντων ωr επισιτιστικ βοθεια
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1292/96 του Συµβουλου, τηr 27ηr
Ιουνου 1996, σχετικ µε την πολιτικ και τη διαχεριση τηr
επισιτιστικr βοθειαr και των ειδικν δρσεων στριξηr
για την επισιτιστικ βοθεια (1), και ιδωr το ρθρο 24
παργραφοr 1 στοιχεο β),
Εκτιµνταr:
τι ο προαναφερθεr κανονισµr καταρτζει τον κατλογο
των χωρν και των οργανισµν που ενδχεται να λβουν
κοινοτικ βοθεια και καθορζει τα γενικ κριτρια σχετικ µε τη µεταφορ τηr επισιτιστικr βοθειαr µετ το
στδιο fob·
τι, µετ απ πολλr αποφσειr σχετικ µε τη χοργηση
επισιτιστικr βοθειαr, η Επιτροπ χοργησε γλα σε
σκνη σε ορισµνουr δικαιοχουr·
τι οι παραδσειr αυτr πρπει να πραγµατοποιηθον
σµφωνα µε τουr καννεr που προβλπονται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2519/97 τηr Επιτροπr, τηr 16ηr ∆εκεµβρου
1997, για τιr γενικr διατξειr κινητοποησηr προϊντων
που χορηγονται δυνµει του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1292/

96 του Συµβουλου για την κοινοτικ επισιτιστικ
βοθεια (2)· τι εναι αναγκαο να οριστον επακριβr οι
προθεσµεr και οι ροι χοργησηr για να καθοριστον οι
δαπνεr που προκπτουν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Πραγµατοποιεται, µε βση την κοινοτικ επισιτιστικ
βοθεια, συγκντρωση γαλακτοκοµικν προϊντων στην
Κοιντητα, προκειµνου να τα προµηθευτον οι δικαιοχοι
που αναφρονται στο παρρτηµα, σµφωνα µε τιr διατξειr
του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2519/97 και τουr ρουr που
αναφρονται στο παρρτηµα.
Θεωρεται τι ο προσφρων λαβε γνση λων των εφαρµοζοµνων γενικν και ειδικν ρων και τουr χει αποδεχθε.
Κθε λλοr ροr  επιφλαξη που περιλαµβνονται στην
προσφορ του θεωρονται ωr µη εγγεγραµµνοι.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την επµενη 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, 16 Οκτωβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 166 τηr 5. 7. 1996, σ. 1.

(2) ΕΕ L 346 τηr 17. 12. 1997, σ. 23.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΤΙ∆Α Α
1. ∆ρση αριθ.: 283/97
2. ∆ικαιοχοr (2): Euronaid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland
τηλ.: (3170) 3305757· τλεφαξ: 3641701· τλεξ: 30960 EURON NL
3. Αντιπρσωποr του δικαιοχου: να καθοριστε απ το δικαιοχο
4. Χρα προορισµο: ∆ηµοκρατα του Κονγκ
5. Προϊν προr κινητοποηση: βιταµινοχο αποκορυφωµνο γλα σε σκνη
6. Συνολικ καθαρ ποστητα (σε τνουr): 150
7. Αριθµr παρτδων: 1
8. Χαρακτηριστικ και ποιτητα του προϊντοr (3) (5): βλπε ΕΕ C 114 τηr 29. 4. 1991, σ. 1 (Ι.Β.1)
9. Συσκευασα (7): βλπε ΕΕ C 267 τηr 13. 9. 1996, σ. 1 (6.3.Α+Β.2)
10. Επισµανση και σµανση (6): βλπε ΕΕ C 114 τηr 29. 4. 1991, σ. 1 Ι.Β.3)
— Γλσσα που πρπει να χρησιµοποιηθε για τη σµανση: γαλλικ
— Συµπληρωµατικr µνεεr: —
11. Τρποr κινητοποησηr του προϊντοr: κοινοτικ αγορ
Η παρασκευ του αποκορυφωµνου γλακτοr σε σκνη και η ενσωµτωση των βιταµινν του πρπει να
γνουν µετ την κατακρωση τηr προµθειαr
12. Προβλεπµενο στδιο παρδοσηr: παρδοση στο λιµνι φρτωσηr
13. Εναλλακτικ στδιο παρδοσηr:
14. α) λιµναr φρτωσηr:

—

—

β) διεθυνση φρτωσηr:

—

15. Λιµναr εκφρτωσηr: —
16. Τποr προορισµο: —
— λιµναr  αποθκη διαµετακµισηr: —
— διαδροµ χερσααr µεταφορr: —
17. Χρονικ διστηµα  προθεσµα παρδοσηr στο προβλεπµενο στδιο:
— 1η προθεσµα: 23. 11 — 13. 12. 1998
— 2η προθεσµα: 7 — 27. 12. 1998
18. Χρονικ διστηµα  προθεσµα παρδοσηr στο εναλλακτικ στδιο:
— 1η προθεσµα: —
— 2η προθεσµα: —
19. Προθεσµα για την υποβολ των προσφορν ωr τιr 12 το µεσηµρι (ρα Βρυξελλν):
— 1η προθεσµα: 2. 11. 1998
— 2η προθεσµα: 16. 12. 1998
20. Ποσ τηr εγγησηr συµµετοχr στο διαγωνισµ: 20 Ecu αν τνο
21. ∆ιεθυνση για την αποστολ των προσφορν και των εγγυσεων συµµετοχr (1):
Bureau de l’aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel· τλεξ: 25670 AGREC B· τλεφαξ: (322) 2967003 / 2967004 (αποκλειστικ)
22. Επιστροφ κατ την εξαγωγ (4): επιστροφ που εφαρµζεται στιr 13. 10. 1998, πωr καθορστηκε απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2024/98 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 262 τηr 25. 9. 1998, σ. 4)
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Σηµεισειr:
(1) Συµπληρωµατικr πληροφορεr: Andre Debongnie [τηλφωνο: (322) 295 14 65],
Torben Vestergaard [τηλφωνο: (322) 299 30 50].
(2) Ο ανδοχοr ρχεται σε επαφ µε το δικαιοχο  τον αντιπρσωπ του το ταχτερο δυνατ, για να
καθορισθον τα γγραφα που εναι αναγκαα για την αποστολ.
(3) Ο ανδοχοr χορηγε στο δικαιοχο πιστοποιητικ που χει εκδοθε απ επσηµη αρχ και βεβαινει τι δεν
χει σηµειωθε, στο ενδιαφερµενο κρτοr µλοr, των ισχυουσν προδιαγραφν του προr παρδοση προϊντοr
σχετικ µε τη ραδιενεργ ακτινοβολα. Το πιστοποιητικ ραδιενργειαr πρπει να αναφρει την περιεκτικτητα σε κασιο 134 και 137 και ιδιο 131.
(4) Ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 259/98 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 25 τηr 31. 1. 1998, σ. 39) εφαρµζεται σον αφορ την
επιστροφ κατ την εξαγωγ, Η ηµεροµηνα που αναφρεται στο ρθρο 2 του προαναφερθντοr κανονισµο
εναι εκενη που αναφρεται στο σηµεο 22 του παρντοr παραρτµατοr.
Εφιστται η προσοχ του προµηθευτ στο ρθρο 4, παργραφοr 1, τελευταο εδφιο του εν λγω κανονισµο.
Το αντγραφο του πιστοποιητικο διαβιβζεται αµσωr µετ την αποδοχ τηr δλωσηr εξαγωγr [αριθ.
τηλεοµοιτυπου: (322) - 2962005]
(5) Ο ανδοχοr διαβιβζει στο δικαιοχο  στον αντιπρσωπ του, κατ την παρδοση, τα ακλουθα γγραφα:
— υγειονοµικ πιστοποιητικ εκδοθν απ επσηµη αρχ το οποο αναφρει τι το προϊν µεταποιθηκε υπ
ριστεr συνθκεr υπ την επβλεψη ειδικευµνου τεχνικο προσωπικο. Στο πιστοποιητικ πρπει να
αναφρεται η θερµοκρασα και η διρκεια παστερωσηr, η θερµοκρασα και διρκεια παραµονr στον
πργο ξρανσηr δι καταιωνισµο, καθr και η ηµεροµηνα λξηr σον αφορ την κατανλωση,
— κτηνιατρικ πιστοποιητικ εκδοθν απ επσηµη αρχ το οποο αναφρει τι στην περιοχ παραγωγr του
νωπο γλακτοr δεν παρουσισθηκαν, κατ τουr δδεκα µνεr πριν την µεταποηση, κροσµατα αφθδουr πυρετο  λλων µολυσµατικν/λοιµωδν νσων που θα πρπει να ανακοινωθον υποχρεωτικ.
(6) Κατ παρκκλιση απ την ΕΕ C 114 τηr 29. 4. 1991, το κεµενο του σηµεου Ι.Α.3.γ) αντικαθσταται απ το
ακλουθο κεµενο: «τη µνεα “Ευρωπαϊκ Κοιντητα”».
(7) Η φρτωση πρπει να γνεται σε εµπορευµατοκιβτια των 20 ποδν, µε ρουr FCL/FCL (κθε εµπορευµατοκιβτιο πρπει απαραιττωr να περιχει 15 τνουr καθαρ βροr).
Ο ανδοχοr αναλαµβνει τη δαπνη στοιβξεωr των εµπορευµατοκιβωτων στο σταθµ των εµπορευµατοκιβωτων στο λιµνι φορτσεωr. Ο δικαιοχοr αναλαµβνει τιr δαπνεr µεταγενεστρων φορτσεων, συµπεριλαµβανοµνηr τηr δαπνηr αναλψεωr των εµπορευµατοκιβωτων απ το σταθµ των εµπορευµατοκιβωτων.
Ο ανδοχοr υποβλλει στον παραλαµβνοντα πλρη κατλογο του περιεχοµνου κθε εµπορευµατοκιβωτου,
διευκρινζονταr τον αριθµ σκων που αντιστοιχον σε κθε αριθµ δρσηr, πωr καθορζεται στην προκρυξη του διαγωνισµο.
Ο ανδοχοr οφελει να σφραγζει κθε εµπορευµατοκιβτιο µε αριθµηµνο σστηµα σφργισηr (ONESEAL,
SYSKO, Locktainer 180  παρµοιεr σφραγδεr υψηλr ασφαλεαr) του οποου ο αριθµr πρπει να δδεται
στον αντιπρσωπο του δικαιοχου.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2238/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 16ηr Οκτωβρου 1998
περ χορηγσεωr λευκr ζχαρηr ωr επισιτιστικ βοθεια
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1292/96 του Συµβουλου, τηr 27ηr
Ιουνου 1996, σχετικ µε την πολιτικ και τη διαχεριση τηr
επισιτιστικr βοθειαr και των ειδικν δρσεων στριξηr
για την επισιτιστικ βοθεια (1), και ιδωr το ρθρο 24
παργραφοr 1 στοιχεο β),
Εκτιµνταr:
τι ο προαναφερθεr κανονισµr καταρτζει τον κατλογο
των χωρν και των οργανισµν που ενδχεται να λβουν
κοινοτικ βοθεια και καθορζει τα γενικ κριτρια σχετικ µε τη µεταφορ τηr επισιτιστικr βοθειαr µετ το
στδιο fob·
τι, µετ απ πολλr αποφσειr σχετικ µε τη χοργηση
επισιτιστικr βοθειαr, η Επιτροπ χοργησε λευκ ζχαρη
σε ορισµνουr δικαιοχουr·
τι οι παραδσειr αυτr πρπει να πραγµατοποιηθον
σµφωνα µε τουr καννεr που προβλπονται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2519/97 τηr Επιτροπr, τηr 16ηr ∆εκεµβρου
1997, για τιr γενικr διατξειr κινητοποησηr προϊντων
που χορηγονται δυνµει του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1292/

96 του Συµβουλου για την κοινοτικ επισιτιστικ
βοθεια (2)· τι εναι αναγκαο να οριστον επακριβr οι
προθεσµεr και οι ροι χοργησηr για να καθοριστον οι
δαπνεr που προκπτουν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Πραγµατοποιεται, µε βση την κοινοτικ επισιτιστικ
βοθεια, συγκντρωση λευκr ζχαρηr στην Κοιντητα,
προκειµνου να την προµηθευτον οι δικαιοχοι που αναφρονται στο παρρτηµα, σµφωνα µε τιr διατξειr του
κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2519/97 και τουr ρουr που αναφρονται στο παρρτηµα.
Θεωρεται τι ο προσφρων λαβε γνση λων των εφαρµοζοµνων γενικν και ειδικν ρων και τουr χει αποδεχθε.
Κθε λλοr ροr  επιφλαξη που περιλαµβνονται στην
προσφορ του θεωρονται ωr µη εγγεγραµµνοι.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την επµενη 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, 16 Οκτωβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 166 τηr 5. 7. 1996, σ. 1.

(2) ΕΕ L 346 τηr 17. 12. 1997, σ. 23.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΤΙ∆Α Α
1. ∆ρση υπ’ αριθ.: 240/97 (Α1)· 241/97 (Α2)· 282/97 (Α3)
2. ∆ικαιοχοr (2): Euronaid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland
τηλ.: (31-70) 33 05 757· τλεφαξ: 36 41 701· τλεξ: 30960 EURON NL
3. Αντιπρσωποr του δικαιοχου: να καθοριστε απ το δικαιοχο
4. Χρα προορισµο: Α1 και Α2: Μαδαγασκρη· Α3: ∆ηµοκρατα του Κονγκ
5. Προϊν προr κινητοποηση: λευκ ζχαρη
6. Συνολικ καθαρ ποστητα (σε τνουr): 72
7. Αριθµr παρτδων: µα σε 3 µρη (Α1: 36 τνοι· Α2: 18 τνοι· Α3: 18 τνοι)
8. Χαρακτηριστικ και ποιτητα του προϊντοr (3) (5) (9): βλπε ΕΕ C 114 τηr 29. 4. 1991, σ [V.A.1]
9. Συσκευασα (7) (8): βλπε ΕΕ C 267 τηr 13. 9. 1996, σ. 1 [11.2 Α.1.β, 2.β+Β.4]
10. Επισµανση και σµανση (6): βλπε ΕΕ C 114 τηr 29. 4. 1991, σ. 1 [V.Α.3]
— Γλσσα που πρπει να χρησιµοποιηθε για τη σµανση: γαλλικ
— Συµπληρωµατικr µνεεr: —
11. Τρποr κινητοποησηr του προϊντοr: ζχαρη που παργεται στην Κοιντητα, κατ την ννοια του ρθρου
24 παργραφοr 1α κτο εδφιο του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συµβουλου ζχαρη Α  Β [στοιχεα
α) και β)]
12. Προβλεπµενο στδιο παρδοσηr: παρδοση στο λιµνι φρτωσηr
13. Εναλλακτικ στδιο παρδοσηr: —
14. α) λιµναr φρτωσηr: —
β) διεθυνση φρτωσηr: —
15. Λιµναr εκφρτωσηr: —
16. Τποr προορισµο: —
— λιµναr  αποθκη µετακµισηr: —
— διαδροµ χερσααr µεταφορr: —
17. Χρονικ διστηµα  προθεσµα παρδοσηr στο προβλεπµενο στδιο:
— 1η προθεσµα: 23. 11 — 13. 12. 1998
— 2η προθεσµα: 7 — 27. 12. 1998
18. Χρονικ διστηµα  προθεσµα παρδοσηr στο εναλλακτικ στδιο:
— 1η προθεσµα: —
— 2η προθεσµα: —
19. Προθεσµα για την υποβολ των προσφορν ωr τιr 12 το µεσηµρι (ρα Βρυξελλν):
— 1η προθεσµα: 2. 11. 1998
— 2η προθεσµα: 16. 11. 1998
20. Ποσ τηr εγγησηr συµµετοχr στο διαγωνισµ: 15 Ecu/τνο
21. ∆ιεθυνση για την αποστολ των προσφορν και εγγυσεων συµµετοχr (1):
Bureau de l’aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel τλεξ: 25670 AGREC B· φαξ: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (αποκλειστικ)
22. Επιστροφ κατ την εξαγωγ (4): Περιοδικ επιστροφ που εφαρµζεται για τη λευκ ζχαρη στιr 9. 10. 1998,
πωr καθορζεται απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2149/98 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 271 τηr 8. 10. 1998, σ. 5)
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Σηµεισειr:
(1) Συµπληρωµατικr πληροφορεr: Andre Debongnie (τηλφωνο: (32-2) 295 14 65),
Torben Vestergaard (τηλφωνο: (32-2) 299 30 50).
(2) Ο ανδοχοr ρχεται σε επαφ µε το δικαιοχο  τον αντιπρσωπ του το ταχτερο δυνατ, για να
καθορισθον τα γγραφα που εναι αναγκαα για την αποστολ.
(3) Ο ανδοχοr χορηγε στο δικαιοχο πιστοποιητικ που χει εκδοθε απ επσηµη αρχ και βεβαινει τι δεν
χει σηµειωθε υπρβαση, στο ενδιαφερµενο κρτοr µλοr, των ισχυουσν προδιαγραφν του προr παρδοση
προϊντοr σχετικ µε τη ραδιενεργ ακτινοβολα. Το πιστοποιητικ ραδιενργειαr πρπει να αναφρει την
περιεκτικτητα σε κασιο 134 και 137 και ιδιο 131.
(4) Ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 259/98 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 25 τηr 31. 1. 1998, σ. 39), εφαρµζεται σον αφορ την
επιστροφ κατ την εξαγωγ. Η ηµεροµηνα που αναφρεται στο ρθρο 2 του προαναφερθντοr κανονισµο
εναι εκενη που αναφρεται στο σηµεο 22 του παρντοr παραρτµατοr.
Εφιστται η προσοχ του προµηθευτ στο ρθρο 4 παργραφοr 1 τελευταο εδφιο του εν λγω κανονισµο.
Το αντγραφο του πιστοποιητικο διαβιβζεται αµσωr µετ την αποδοχ τηr δλωσηr εξαγωγr [αριθ. φαξ:
(32-2) 296 20 05].
(5) Ο ανδοχοr διαβιβζει στο δικαιοχο  στον αντιπρσωπ του, κατ την παρδοση, το ακλουθο γγραφο:
— υγειονοµικ πιστοποιητικ.
(6) Κατ παρκκλιση απ την ΕΕ C 114 τηr 29. 4. 1991, το κεµενο του σηµεου V.Α.3.γ) αντικαθσταται απ το
ακλουθο κεµενο: «τη µνεα “Ευρωπαϊκ Κοιντητα”».
(7) Σε περπτωση ενδεχµενηr επανασυσκευασαr σε σκουr ο ανδοχοr θα πρπει να προµηθεσει 2 % των κενν
σκων τηr διαr ποιτηταr µε αυτοr που περιχουν το εµπρευµα, µε την επιγραφ που ακολουθεται απ να
«R» κεφαλαο.
(8) Η φρτωση πρπει να γνεται σε εµπορευµατοκιβτια των 20 ποδν, µε ρουr FCL/FCL.
Ο ανδοχοr αναλαµβνει τη δαπνη στοιβξεωr των εµπορευµατοκιβωτων στο σταθµ των εµπορευµατοκιβωτων στο λιµνι φορτσεωr. Ο δικαιοχοr αναλαµβνει τιr δαπνεr µεταγενεστρων φορτσεων, συµπεριλαµβανοµνηr τηr δαπνηr αναλψεωr των εµπορευµατοκιβωτων απ το σταθµ των εµπορευµατοκιβωτων.
Ο ανδοχοr υποβλλει στον παραλαµβνοντα πλρη κατλογο του περιεχοµνου κθε εµπορευµατοκιβωτου,
διευκρινζονταr τον αριθµ σκων που αντιστοιχον σε κθε αριθµ δρσηr, πωr καθορζεται στην προκρυξη του διαγωνισµο.
Ο ανδοχοr οφελει να σφραγζει κθε εµπορευµατοκιβτιο µε αριθµηµνο σστηµα σφργισηr, (ONESEAL,
SYSKO, Locktainer 180  παρµοιεr σφραγδεr υψηλr ασφαλεαr) του οποου ο αριθµr πρπει να δδεται
στον αντιπρσωπο του δικαιοχου.
(9) Η κατηγορα τηr ζχαρηr διαπιστνεται κατ τρπο καθοριστικ µε εφαρµογ του καννα που προβλπεται
στο ρθρο 18 παργραφοr 2 στοιχεο α) δετερη περπτωση του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2103/77 τηr
Επιτροπr (ΕΕ L 246 τηr 27. 9. 1977, σ. 12), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
260/96 (ΕΕ L 34 τηr 13. 2. 1996, σ. 16).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2239/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 16ηr Οκτωβρου 1998
για τον καθορισµ των επιστροφν κατ την εξαγωγ στον τοµα του βοεου κρατοr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συµβουλου τηr
27ηr Ιουνου 1968 περ κοινr οργανσεωr αγορr στον
τοµα του βοεου κρατοr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1633/98 (2), και ιδωr το
ρθρο 13,
Εκτιµνταr:
τι, σµφωνα µε το ρθρο 13 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
805/68, η διαφορ µεταξ των τιµν τηr διεθνοr αγορr
και εκενων τηr Κοιντηταr για τα προϊντα που αναφρονται στο ρθρο 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 805/68,
δναται να καλυφθε απ επιστροφ κατ την εξαγωγ·
τι οι ροι χοργησηr ειδικν επιστροφν στην εξαγωγ,
για ορισµνα βεια κρατα και ορισµνεr κονσρβεr,
θεσπστηκαν απ τουr κανονισµοr (ΕΟΚ) αριθ. 32/82 (3),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 2326/97 (4), (ΕΟΚ) αριθ. 1964/82 (5), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2469/97 (6),
και (ΕΟΚ) αριθ. 2388/84 (7), πωr τροποποιθηκε τελευταα
απ τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3661/92 (8)·
τι η εφαρµογ αυτν των καννων και των κριτηρων
στην προβλεπµενη κατσταση τηr αγορr στον τοµα του
βοεου κρατοr οδηγε στον καθορισµ τηr επιστροφr
πωr ορζεται κατωτρω·
τι η παροσα κατσταση τηr αγορr στην Κοιντητα και
οι δυναττητεr διαθσεωr, ιδωr σε ορισµνεr τρτεr χρεr,
οδηγον στη χοργηση επιστροφν κατ την εξαγωγ αφενr µεν βοοειδν που προορζονται για σφαγ, µε ζων
βροr αντερο των 220 χιλιογρµµων, αλλ που δεν υπερβανει τα 300 χιλιγραµµα και αφετρου χονδρν βοοειδν
ζντοr βρουr σου  ανωτρου των 300 χιλιογρµµων·
τι εναι αναγκαο να χορηγηθον οι επιστροφr κατ την
εξαγωγ προr ορισµνουr τπουr προορισµο ορισµνων
νωπν  διατηρηµνων µε απλ ψξη κρετων τα οποα
περιλαµβνονται στο παρρτηµα υπ τον κωδικ ΣΟ 0201,
ορισµνων κατεψυγµνων κρετων που περιλαµβνονται
στο παρρτηµα υπ τον κωδικ ΣΟ 0202, ορισµνων σφαγων που περιλαµβνονται στο παρρτηµα υπ τον κωδικ
ΣΟ 0206, καθr και ορισµνων λλων παρασκευασµτων
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
( 8)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L
L
L

148 τηr 28.
210 τηr 28.
4 τηr 8. 1.
323 τηr 26.
212 τηr 21.
341 τηr 12.
221 τηr 18.
370 τηr 19.

6. 1968, σ. 24.
7. 1998, σ. 17.
1982, σ. 11.
11. 1997, σ. 1.
7. 1982, σ. 48.
12. 1997, σ. 8.
8. 1984, σ. 28.
12. 1992, σ. 16.

και κονσερβν κρατοr  παραπροϊντων που περιλαµβνονται στο παρρτηµα υπ τον κωδικ ΣΟ 1602 50 10·
τι, λαµβανοµνων υπψη των κατ πολ διαφορετικν
χαρακτηριστικν των προϊντων που υπγονται στουr
κωδικοr 0201 20 90 700 και 0202 20 90 100, που χρησιµοποιονται µε τιr επιστροφr, πρπει να χορηγεται η επιστροφ κατ την εξαγωγ, µνο για τα τεµχια στα οποα
το βροr των οστν δεν αντιπροσωπεει περισστερο απ
το να τρτο του βρουr του τεµαχου·
τι, σον αφορ το αλατισµνο και αποξηραµνο κραr
βοοειδν χωρr οστ, υπρχουν τα παραδοσιακ εµπορικ
ρεµατα µε προορισµ την Ελβετα· τι πρπει, για να
διατηρηθον οι συναλλαγr αυτr κατ το αναγκαο µτρο,
να καθορισθε η εξαγωγ σ’ να ποσ το οποο θα καλπτει
τη διαφορ µεταξ των τιµν στην ελβετικ αγορ και των
τιµν κατ την εξαγωγ στα κρτη µλη· τι υπρχουν
δυναττητεr εξαγωγr γι’ αυτ τα αλατισµνα, αποξηραµνα και καπνισµνα κρατα προr ορισµνεr τρτεr χρεr
τηr Αφρικr και τηr Εγγr και Μσηr Ανατολr· τι θα
πρπει να ληφθε υπψη αυτ η κατσταση και, συνεπr,
να καθορισθε µια επιστροφ·
τι, για ορισµνεr λλεr παρουσισειr και κονσρβεr κρατοr  παραπροϊντων που περιλαµβνονται στο παρρτηµα
στουr κωδικοr ΣΟ 1602 50 31 ωr 1602 50 80, η συµµετοχ
τηr Κοιντηταr στο διεθνr εµπριο δναται να εξασφαλισθε µε τη χοργηση µιαr επιστροφr, το ψοr τηr οποαr
χει καθορισθε, λαµβανοµνηr υπψη τηr επιστροφr που
χει χορηγηθε στουr εξαγωγεr µχρι τρα·
τι για τα λλα προϊντα που υπγονται στον τοµα του
βοεου κρατοr, δεν χρειζεται να καθορισθε επιστροφ,
εφσον η συµµετοχ τηr Κοιντηταr στο διεθνr εµπριο
των προϊντων αυτν στερεται σηµασαr·
τι ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 τηr Επιτροπr (9),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 2138/98 (10), ρισε την ονοµατολογα που εφαρµζεται
για τιr επιστροφr κατ την εξαγωγ των γεωργικν
προϊντων· τι για λγουr επεξηγηµατικοr πρπει οι χρεr
προορισµο να προσδιορισθον σε χωριστ παρρτηµα·
τι, για να απλοποιηθον οι τελωνειακr διατυπσειr κατ
την εξαγωγ για τουr εµπορευµενουr πρπει να ευθυγραµµιστον τα ποσ των επιστροφν για το σνολο των κατεψυγµνων κρετων µε τα ποσ που χορηγονται για τα
νωπ  τα διατηρηµνα σε απλ ψξη κρατα, εκτr απ τα
κρατα που προρχονται απ χονδρ αρσενικ βοοειδ·
(9) ΕΕ L 366 τηr 24. 12. 1987, σ. 1.
(10) ΕΕ L 270 τηr 7. 10. 1998, σ. 4.
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τι, σε ορισµνεr περιπτσειr, η περα δειξε τι εναι
συχν δσκολο να προσδιοριστον ποσοτικ τα λλα
κρατα, σε σχση µε εκενα που προρχονται µνο απ
βοοειδ, τα οποα περιχονται στα παρασκευσµατα και τιr
κονσρβεr που υπγονται στον κωδικ ΣΟ 1602 50 και,
συνεπr, πρπει να αποµονωθον µνον τα προϊντα
βοοειδν και να δηµιουργηθε να θση για τα µεγµατα
κρετων  παραπροϊντων σφαγων· τι πρπει να ενδυναµωθε ο λεγχοr των προϊντων εκτr απ τα µεγµατα των
κρετων  των παραπροϊντων σφαγου και, συνεπr, πρπει να προβλεφθε τι ορισµνα απ τα προϊντα αυτ
µπορον µνο να επωφεληθον µιαr επιστροφr στην
περπτωση παρασκευr στα πλασια του καθεσττοr που
προβλπεται απ το ρθρο 4 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
565/80 του Συµβουλου τηr 4ηr Μαρτου 1980, σχετικ µε
την προκαταβολ των επιστροφν κατ την εξαγωγ για τα
γεωργικ προϊντα (1), πωr τροποποιθηκε απ τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 2026/83 (2)·
τι, για να αποφευχθον καταχρσειr κατ την εξαγωγ
ορισµνων αναπαραγωγν καθαρr φυλr, πρπει να διαφοροποιηθον οι επιστροφr για τα θηλυκ ζα συναρτσει
τηr ηλικαr των ζων αυτν·
τι υπρχουν δυναττητεr εξαγωγr προr ορισµνεr τρτεr
χρεr δαµλεων λλων απ αυτr που προορζονται για
κρεατοπαραγωγ, αλλ για να αποφευχθον καταχρσειr
πρπει να καθοριστον κριτρια ελγχου που να διασφαλζουν τι πρκειται για ζα ηλικαr χι νω των 36 µηνν·
τι, παρ την υποδιαρεση τηr συνδυασµνηr ονοµατολογαr για τιr κονσρβεr και τα παρασκευσµατα εκτr απ
τα ψητα του κωδικο ΣΟ 1602 50, απ την περα χει
αποδειχθε τι εναι δυνατν να καταργηθον στην ονοµατολογα των επιστροφν πολλ προϊντα που υπγονται
στον κωδικ ΣΟ 1602 50 31 και να προσαρµοστε ο κατλογοr των προϊντων του κωδικο ΣΟ 1602 50 80·
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τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
βοεου κρατοr,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
1. Ο κατλογοr των προϊντων για την εξαγωγ των
οποων χορηγεται η επιστροφ που αναφρεται στο ρθρο
13 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 και τα ποσ τηr εν
λγω επιστροφr καθορζονται στο παρρτηµα Ι του παρντοr κανονισµο.
2. Οι τποι προορισµο καθορζονται στο παρρτηµα ΙΙ
του παρντοr κανονισµο.
ρθρο 2
Η χοργηση τηr επιστροφr για το προϊν του κωδικο
0102 90 59 9000 τηr ονοµατολογαr των επιστροφν για τιr
εξαγωγr προr τρτεr χρεr τηr ζνηr 10, που περιλαµβνεται στο παρρτηµα ΙΙ του παρντοr κανονισµο, υπκειται
στην προσκµιση, κατ τη διεκπεραωση των τελωνειακν
διατυπσεων εξαγωγr, του πρωττυπου, και ενr αντιγρφου του κτηνιατρικο πιστοποιητικο υπογεγραµµνου απ
τον επσηµο κτηνατρο και που βεβαινει τι πρκειται
πργµατι για δαµλειr ηλικαr σηr  καττερηr απ 36
µνεr. Το πρωττυπο του πιστοποιητικο επιστρφεται στον
εξαγωγα και το αντγραφο, επικυρωµνο απ τιr τελωνειακr αρχr, επισυνπτεται στην ατηση τηr πληρωµr τηr
επιστροφr.
ρθρο 3
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 17 Οκτωβρου
1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 16 Οκτωβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 62 τηr 7. 3. 1980, σ. 5.
(2) ΕΕ L 199 τηr 22. 7. 1983, σ. 12.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 16ηr Οκτωβρου 1998, για τον καθορισµ των επιστροφν κατ την
εξαγωγ στον τοµα του βοεου κρατοr
(Ecu/100 kg)
Κωδικr
προϊντοr

Προορισµr

Ποσ των
επιστροφν (7)

(Ecu/100 kg)
Κωδικr
προϊντοr

Προορισµr

– Ζων βροr –

Ποσ των
επιστροφν (7)
– Καθαρ βροr –

0102 10 10 9120

01

63,00

0201 20 20 9120

0102 10 10 9130

02
03
04

24,50
16,50
8,50

02
03
04

51,00
35,00
18,00

0102 10 30 9120

01

63,00

0201 20 30 9110 (1)

0102 10 30 9130

02
03
04

24,50
16,50
8,50

02
03
04

94,00
65,00
31,50

0201 20 30 9120

0102 10 90 9120

01

63,00

02
03
04

36,50
26,00
13,00

0102 90 41 9100

02

60,50

0102 90 51 9000

02
03
04

24,50
16,50
8,50

0201 20 50 9110 (1)

02
03
04

163,00
109,00
54,00

0102 90 59 9000

02
03
04
10

24,50
16,50
8,50
60,50 (9)

0201 20 50 9120

02
03
04

65,00
44,50
22,00

0201 20 50 9130 (1)

0102 90 61 9000

02
03
04

24,50
16,50
8,50

02
03
04

94,00
65,00
31,50

0201 20 50 9140

0102 90 69 9000

02
03
04

24,50
16,50
8,50

02
03
04

36,50
26,00
13,00

0102 90 71 9000

02
03
04

60,50
39,50
20,00

0201 20 90 9700

02
03
04

36,50
26,00
13,00

0102 90 79 9000

02
03
04

60,50
39,50
20,00

0201 30 00 9050

05 (4)
07 (4α)

53,00
53,00

0201 30 00 9100 (2)

02
03
04
06

227,50
156,00
78,50
201,00

0201 30 00 9120 (2)

08
09
03
04
06

125,50
116,50
86,00
43,00
110,00

0201 30 00 9150 (6)

08
09
03
04
06

33,00
30,00
26,00
13,50
29,50

0201 30 00 9190 (6)

02
03
04
06

51,00
33,50
16,00
41,00

– Καθαρ βροr –

0201 10 00 9110 (1)

02
03
04

94,00
65,00
31,50

0201 10 00 9120

02
03
04

36,50
26,00
13,00

0201 10 00 9130 (1)

02
03
04

129,00
86,50
43,50

0201 10 00 9140

02
03
04

51,00
35,00
18,00

0201 20 20 9110 (1)

02
03
04

129,00
86,50
43,50
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(Ecu/100 kg)
Κωδικr
προϊντοr

Προορισµr

Ποσ των
επιστροφν (7)

(Ecu/100 kg)
Κωδικr
προϊντοr

Προορισµr

– Καθαρ βροr –

Ποσ των
επιστροφν (7)
– Καθαρ βροr –

0202 10 00 9100

02
03
04

36,50
26,00
13,00

1602 50 10 9120

02
03
04

59,00 (8)
47,00 (8)
47,00 (8)

0202 10 00 9900

02
03
04

51,00
35,00
18,00

1602 50 10 9140

02
03
04

52,50 (8)
41,50 (8)
41,50 (8)

0202 20 10 9000

02
03
04

51,00
35,00
18,00

1602 50 10 9160

02
03
04

41,50 (8)
33,50 (8)
33,50 (8)

0202 20 30 9000

02
03
04

36,50
26,00
13,00

1602 50 10 9170

02
03
04

28,00 (8)
22,00 (8)
22,00 (8)

1602 50 10 9190

02
03
04

65,00
44,50
22,00

02
03
04

28,00
22,00
22,00

1602 50 10 9240

02
03
04

36,50
26,00
13,00

02
03
04

—
—
—

1602 50 10 9260

02
03
04

36,50
26,00
13,00

02
03
04

—
—
—

1602 50 10 9280

05 (4)
07 (4α)

53,00
53,00

02
03
04

—
—
—

1602 50 31 9125

01

100,00 (5)

08
09
03
04
06

33,00
30,00
26,00
13,50
29,50

1602 50 31 9135

01

38,00 (8)

1602 50 31 9195

01

18,50

1602 50 31 9325

01

89,00 (5)

1602 50 31 9335

01

33,50 (8)

02
03
04
06

51,00
33,50
16,00
41,00

1602 50 31 9395

01

18,50

1602 50 39 9125

01

100,00 (5)

1602 50 39 9135

01

38,00 (8)

02
03
04
06

51,00
33,50
16,00
41,00

1602 50 39 9195

01

18,50

1602 50 39 9325

01

89,00 (5)

1602 50 39 9335

01

33,50 (8)

02
03
04
06

51,00
33,50
16,00
41,00

1602 50 39 9395

01

18,50

1602 50 39 9425

01

38,00 (5)

1602 50 39 9435

01

22,00 (8)

1602 50 39 9495

01

16,00

02
04

42,50
25,50

1602 50 39 9505

01

16,00

1602 50 39 9525

01

38,00 (5)

0210 20 90 9300

02

53,00

1602 50 39 9535

01

22,00 (8)

0210 20 90 9500 (3)

02

53,00

1602 50 39 9595

01

16,00

0202 20 50 9100

0202 20 50 9900

0202 20 90 9100

0202 30 90 9100
0202 30 90 9400 (6)

0202 30 90 9500 (6)

0206 10 95 9000

0206 29 91 9000

0210 20 90 9100
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(Ecu/100 kg)
Κωδικr
προϊντοr

Προορισµr

Ποσ των
επιστροφν (7)

(Ecu/100 kg)
Κωδικr
προϊντοr

Προορισµr

– Καθαρ βροr –

Ποσ των
επιστροφν (7)
– Καθαρ βροr –

1602 50 39 9615

01

16,00

1602 50 80 9495

01

16,00

1602 50 39 9625

01

7,50

1602 50 80 9505

01

16,00

1602 50 39 9705

01

—

1602 50 80 9515

01

1602 50 39 9805

01

—

1602 50 80 9535

01

22,00 (8)

1602 50 39 9905

01

—

1602 50 80 9595

01

16,00

1602 50 80 9135

01

33,50 (8)

1602 50 80 9615

01

16,00

1602 50 80 9195

01

16,00

1602 50 80 9625

01

7,50

1602 50 80 9335

01

30,00 (8)

1602 50 80 9705

01

—

1602 50 80 9395

01

16,00

1602 50 80 9805

01

—

1602 50 80 9435

01

22,00 (8)

1602 50 80 9905

01

—

7,50

(1) Η υπαγωγ σ’ αυτν τη δικριση εξαρτται απ την προσκµιση τηr βεβαισεωr που εµφανεται στο παρρτηµα του τροποποιηµνου κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
32/82.
(2) Η υπαγωγ σ’ αυτν τη δικριση εξαρτται απ την τρηση των ρων που προβλπονται απ τον τροποποιηµνο κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1964/82.
(3) Η επιστροφ για το βειο κραr σε ρµη χορηγεται επ του καθαρο βρουr του κρατοr, αφαιρουµνου του βρουr τηr ρµηr.
(4) Χορηγοµενεr σµφωνα µε τουr ρουr του τροποποιηµνου κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2973/79 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 336 τηr 29. 12. 1979, σ. 44).
(4α) Χορηγοµενεr σµφωνα µε τουr ρουr του τροποποιηµνου κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2051/96 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 274 τηr 26. 10. 1996, σ. 18).
(5) ΕΕ L 221 τηr 19. 8. 1984, σ. 28.
(6) Η περιεκτικτητα σε παχο βειο κραr, εξαιρουµνου του λπουr, καθορζεται σµφωνα µε τη διαδικασα ανλυσηr που αναφρεται στο παρρτηµα του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2429/86 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 210 τηr 1. 8. 1986, σ. 39).
(7) ∆υνµει του ρθρου 13 παργραφοr 10 του τροποποιηµνου κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 καµα επιστροφ δεν χορηγεται κατ την εξαγωγ προϊντων που
εισγονται απ τρτεr χρεr και επανεξγονται στιr τρτεr χρεr.
(8) Η χοργηση τηr επιστροφr εξαρτται απ την παρασκευ στα πλασια του καθεσττοr που προβλπεται στο ρθρο 4 του τροποποιηµνου κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 565/80 του Συµβουλου.
(9) Η χοργηση τηr επιστροφr υπκειται στην τρηση των ρων που αναφρονται στο ρθρο 2 του παρντοr κανονισµο.

Σηµεωση: Οι κωδικο των προϊντων, συµπεριλαµβανοµνων των υποσηµεισεων, καθορζονται στον τροποποιηµνο κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ.
3846/87.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Ζνη 01:

λεr οι τρτεr χρεr

Ζνη 02: Ζνεr 08 και 09
Ζνη 03
022
024
028
041
043
044
045
053
054
055
060
061
063
064
066
068
070
091
092
093
094
096
109
406
600
662
669
676
680
690
700
708
724
950

Θουτα και Μελλια
Ισλανδα
Νορβηγα
Νσοι Vερε
Ανδρα
Γιβραλτρ
Πλη του Βατικανο
Εσθονα
Λετονα
Λιθουανα
Πολωνα
Τσεχικ ∆ηµοκρατα
Σλοβακα
Ουγγαρα
Ρουµανα
Βουλγαρα
Αλβανα
Σλοβενα
Κροατα
Βοσνα-Ερζεγοβνη
Οµοσπονδιακ
∆ηµοκρατα
τηr
Γιουγκοσλαβαr
Πρην Γιουγκοσλαβικ ∆ηµοκρατα
τηr Μακεδοναr
Οι
Κοιντητεr
του
Livigno,
Campione d’Italia, Νσοr του
Helgoland
Γροιλανδα
Κπροr
Πακιστν
Σρι Λνκα
Μιανµρ (Βιρµανα)
Ταϊλνδη
Βιετνµ
Ινδονησα
Vιλιππνεr
Βρεια Κορα
Εφοδιασµr και εφοδιασµr σε
κασιµα
[προορισµο
που
προβλπονται στο ρθρο 34 του
τροποποιηµνου κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 3665/87 τηr Επιτροπr]

Ζνη 04
039

Ελβετα

Ζνη 05
400

Ηνωµνεr Πολιτεεr τηr Αµερικr
Ζνη 06

809
822

Να Καληδονα
Γαλλικ Πολυνησα
Ζνη 07

404

Καναδr
Ζνη 08

046
052
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
204
208
212
216
220
604
608
612
616
624
625
628
632
636
640
644
647
649
653
720
740

Μλτα
Τουρκα
Ουκρανα
Λευκορωσα
Μολδαβα
Ρωσα
Γεωργα
Αρµενα
Αζερµπαϊζν
Καζακστν
Τουρκενιστν
Ουζµπεκιστν
Τατζικιστν
Κιργιζα
Μαρκο
Αλγερα
Τυνησα
Λιβη
Αγυπτοr
Λβανοr
Συρα
Ιρκ
Ιρν
Ισραλ
∆υτικ χθη και Λωρδα τηr Γζαr
Ιορδανα
Σαουδικ Αραβα
Κουβιτ
Μπαχριν
Κατρ
Ηνωµνα Αραβικ Εµιρτα
Οµν
Υεµνη
Κνα
Χονγκ Κονγκ

Ζνη 09
224
228
232
236
240
244
247
248
252
257
260
264
268
272
276
280
284
288
302
306
310
311
314
318
322
324
328
329
330
334
336
338
342
350
352
355
357
366
373
375
377
378
386
388
395

Σουδν
Μαυριτανα
Μαλ
Μπουρκνα Vσο
Νγηρ
Τσντ
Πρσινο Ακρωτριο
Σενεγλη
Γκµπια
Γουινα Μπισου
Γουινα
Σιρα Λενε
Λιβερα
Ακτ Ελεφαντοστο
Γκνα
Τγκο
Μπενν
Νιγηρα
Καµερον
Κεντροαφρικανικ ∆ηµοκρατα
Ισηµεριν Γουινα
Σο Τοµ και Πρνσιπε
Γκαµπν
Κονγκ (∆ηµοκρατα)
Κνγκο (Λαοκρατικ ∆ηµοκρατα)
Ρουντα
Μπουροντι
Αγα Ελνη και εξαρτσειr
Αγγλα
Αιθιοπα
Ερυθραα
Τζιµπουτ
Σοµαλα
Ουγκντα
Τανζανα
Σεϋχλλεr και εξαρτσειr
Βρετανικ δαφοr Ινδικο Ωκεανο
Μοζαµβκη
Μαυρκιοr
Κοµρεr
Μαγιτ
Ζµπια
Μαλουι
Ντια Αφρικ
Λεσθο

Ζνη 10
075

Ρωσα

NB: Οι χρεr εναι εκενεr που ορζονται απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2317/97 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 321 τηr 22. 11. 1997, σ. 19).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2240/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 16ηr Οκτωβρου 1998
για τον καθορισµ των ελαχστων τιµν πλησηr βουτρου και των µεγστων ποσν
ενσχυσηr τηr κρµαr γλακτοr, του βουτρου και του συµπυκνωµνου βουτρου για την 18η
ειδικ δηµοπρασα που πραγµατοποιεται στο πλασιο τηr διαρκοr δηµοπρασαr που προβλπεται απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2571/97
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συµβουλου, τηr
27ηr Ιουνου 1968, περ κοινr οργανσεωr αγορr στον
τοµα του γλακτοr και των γαλακτοκοµικν προϊντων (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1587/96 (2), και ιδωr το ρθρο 6 παργραφοι 3 και 6, και το ρθρο 12 παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:
τι σµφωνα µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2571/97 τηr
Επιτροπr, τηr 15ηr ∆εκεµβρου 1997, σχετικ µε την
πληση σε µειωµνη τιµ βουτρου και τη χοργηση ενισχσεωr στην κρµα γλακτοr, στο βοτυρο και στο
συµπυκνωµνο βοτυρο, που προορζονται για την παρασκευ προϊντων ζαχαροπλαστικr, παγωτν και λλων
προϊντων διατροφr (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1982/98 (4), οι οργανισµο
προβανουν σε δηµοπρασα στην πληση ορισµνων
ποσοττων βουτρου που κατχουν και στη χοργηση ενισχσεωr στην κρµα γλακτοr, στο βοτυρο και στο
συµπυκνωµνο βοτυρο· τι το ρθρο 18 του εν λγω κανονισµο θεσπζει τι, λαµβνονταr υπψη τιr προσφορr που
θα ληφθον για την κθε ειδικ δηµοπρασα, καθορζεται
µια ελχιστη τιµ πλησηr του βουτρου καθr και να

αντατο ποσ για την ενσχυση που χορηγεται στην κρµα
γλακτοr, στο βοτυρο και στο συµπυκνωµνο βοτυρο που
µπορον να διαφοροποιονται ανλογα µε τον προορισµ,
την περιεκτικτητα σε βουτυρικ λιπαρ ουσα και τον
τρπο χρησιµοποησηr,  αποφασζεται να µη δοθε συνχεια στη δηµοπρασα τι πρπει συνεπr να καθοριστον
το  τα ποσ των εγγυσεων µεταποησηr·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
γλακτοr και γαλακτοκοµικν προϊντων,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Για την 18η ειδικ δηµοπρασα στο πλασιο τηr διαρκοr
δηµοπρασαr που προβλπεται απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 2571/97 οι ελχιστεr τιµr πλησηr, το αντατο ποσ
των ενισχσεων καθr και τα ποσ των εγγυσεων µεταποησηr καθορζονται πωr αναγρφονται στον πνακα που
εµφανεται στο παρρτηµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 17 Οκτωβρου
1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 16 Οκτωβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

148
206
350
256

τηr
τηr
τηr
τηr

28.
16.
20.
18.

6. 1968, σ. 13.
8. 1996, σ. 21.
12. 1997, σ. 3.
9. 1998, σ. 9.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 16ηr Οκτωβρου 1998, για τον καθορισµ των ελαχστων τιµν πλησηr
βουτρου και των µεγστων ποσν ενσχυσηr τηr κρµαr γλακτοr, του βουτρου και του συµπυκνωµνου
βουτρου για την 18η ειδικ δηµοπρασα που πραγµατοποιεται στο πλασιο τηr διαρκοr δηµοπρασαr που
προβλπεται απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2571/97
(σε Ecu/100 χιλιγραµµα)
Υπδειγµα

A
Με
ιχνοθτεr

Χωρr
ιχνοθτεr

Με
ιχνοθτεr

Χωρr
ιχνοθτεr

Ωr χει

—

—

—

—

Συµπυκνωµνο

—

—

—

—

Ωr χει

—

—

—

—

Συµπυκνωµνο

—

—

—

—

Βοτυρο ≥ 82 %

109

105

—

105

Βοτυρο : 82 %

104

100

104

—

Συµπυκνωµνο βοτυρο

134

130

134

130

Κρµα

—

—

46

44

Βοτυρο

120

—

120

—

Συµπυκνωµνο βοτυρο

148

—

148

—

Κρµα

—

—

51

—

Τρποr χρησιµοποησηr

Ελχιστη
τιµ
πλησηr

Βοτυρο
≥ 82 %

Εγγηση
µεταπλησηr

Αντατο
ποσ
ενσχυσηr

Εγγηση
µεταποησηr

B
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L 281/25

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2241/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 16ηr Οκτωβρου 1998
για τον καθορισµ του ανωττου ποσο για την ενσχυση στο συµπυκνωµνο βοτυρο για την
190η ειδικ δηµοπρασα που πραγµατοποιεται στο πλασιο τηr διαρκοr δηµοπρασαr που
προβλπεται στον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 429/90
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συµβουλου, τηr
27ηr Ιουνου 1968, περ κοινr οργανσεωr τηr αγορr στον
τοµα του γλακτοr και των γαλακτοκοµικν προϊντων (1)
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 1587/96 (2) και ιδωr το ρθρο 7α παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:

πρπει συνεπr να καθοριστε το ποσ εγγησηr προορισµο·
τι πρπει να καθοριστε, βσει των προσφορν που χουν
υποβληθε, το αντατο ποσ ενσχυσηr στο εππεδο που
αναφρεται κατωτρω και να καθοριστε κατ συνπεια το
ποσ τηr εγγησηr προορισµο·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
γλακτοr και γαλακτοκοµικν προϊντων,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

τι σµφωνα µε τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 429/90 τηr
Επιτροπr, τηr 20r Vεβρουαρου 1990, σχετικ µε τη
χοργηση βσει τηr δηµοπρασαr ενσχυσηr στο συµπυκνωµνο βοτυρο που προορζεται για µεση κατανλωση στην
Κοιντητα (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 417/98 (4), οι οργανισµο παρµβασηr
προβανουν σε διαρκ δηµοπρασα για τη χοργηση ενσχυσηr στο συµπυκνωµνο βοτυρο· τι στο ρθρο 6 του εν
λγω κανονισµο προβλπεται τι λαµβνονταr υπψη τιr
ληφθεσεr προσφορr για την κθε ειδικ δηµοπρασα
καθορζεται αντατο ποσ ενσχυσηr για το συµπυκνωµνο
βοτυρο ελχιστηr περιεκτικτηταr σε λιπαρr ουσεr 96 %
 αποφασζεται να µη δοθε συνχεια στη δηµοπρασα· τι

ρθρο 1
Για την 190η ειδικ δηµοπρασα στο πλασιο τηr διαρκοr
δηµοπρασαr που προβλπεται απ τον κανονισµ (ΕΟΚ)
αριθ. 429/90, το αντατο ποσ ενσχυσηr καθr και το
ποσ τηr εγγησηr προορισµο καθορζονται ωr εξr:
— αντατο ποσ ενσχυσηr:
— εγγηση προορισµο:
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 17 Οκτωβρου
1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 16 Οκτωβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

148 τηr 28. 6. 1968, σ. 13.
206 τηr 16. 8. 1996, σ. 21.
45 τηr 21. 2. 1990, σ. 8.
52 τηr 21. 2. 1998, σ. 18.

134 Ecu/100 kg
148 Ecu/100 kg.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2242/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 16ηr Οκτωβρου 1998
για την τροποποηση των δασµν κατ την εισαγωγ στον τοµα των σιτηρν
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 τηr αγορr στον
τοµα των σιτηρν (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 923/96 τηr Επιτροπr (2),
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1249/96 τηr Επιτροπr, τηr 28ηr
Ιουνου 1996, περ λεπτοµερειν εφαρµογr του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλου σον αφορ τουr
δασµοr κατ την εισαγωγ στον τοµα των σιτηρν (3),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 2092/97 (4), και ιδωr το ρθρο 2 παργραφοr 1,
Εκτιµνταr:
τι οι δασµο κατ την εισαγωγ στον τοµα των σιτηρν
χουν καθοριστε απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2220/98
τηr Επιτροπr (5)·

τι το ρθρο 2, παργραφοr 1, του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
1249/96 προβλπει τι αν κατ τη διρκεια τηr περιδου
εφαρµογr του, ο µσοr ροr των υπολογιζοµνων δασµν
κατ την εισαγωγ αποκλνει κατ 5 Ecu αν τνο του
καθορισµνου δασµο, επρχεται αντστοιχη προσαρµογ·
τι υπρξε η εν λγω απκλιση· τι πρπει, συνεπr, να
προσαρµοστον οι δασµο κατ την εισαγωγ που καθορστηκαν στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2220/98,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Τα παραρτµατα Ι και ΙΙ του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2220/
98 αντικαθστανται απ τα παραρτµατα Ι και ΙΙ του παρντοr κανονισµο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 17 Οκτωβρου
1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 16 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
161
292
279

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

1. 7. 1992, σ. 21.
24. 5. 1996, σ. 37.
29. 6. 1996, σ. 125.
25. 10. 1997, σ. 10.
16. 10. 1998, σ. 32.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
∆ασµο κατ την εισαγωγ των προϊντων που αναφρονται στο ρθρο 10 παργραφοr 2 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92

Κωδικr ΣΟ

Περιγραφ των εµπορευµτων

∆ασµr κατ την εισαγωγ που
διεξγεται δια ξηρr, ποταµο 
θαλσσηr και προρχεται
απ λιµνια
τηr Μεσογεου, τηr Μαρηr
Θλασσαr
 τηr Βαλτικr Θλασσαr
(σε Ecu/τνο)

∆ασµr κατ την εισαγωγ που
διεξγεται αεροπορικr
 δια θαλσσηr
προερχµενη απ λλα λιµνια (2)
(σε Ecu/τνο)

1001 10 00

Σιτρι σκληρ (1)

48,32

38,32

1001 90 91

Σιτρι µαλακ που προορζεται για σπορ:

54,53

44,53

1001 90 99

Σιτρι µαλακ, εκλεκτr ποιτηταr εκτr απ εκενο
που προορζεται για σπορ (3)

54,53

44,53

µσηr ποιτηταr

79,26

69,26

βασικr ποιτηταr

95,40

85,40

1002 00 00

Σκαλη

99,90

89,90

1003 00 10

Κριθρι που προορζεται για σπορ

99,90

89,90

1003 00 90

Κριθρι εκτr απ αυτ που προορζεται για σπορ (3)

99,90

89,90

1005 10 90

Καλαµπκι για σπορ εκτr απ το υβρδιο

100,32

90,32

1005 90 00

Καλαµπκι εκτr απ αυτ που προορζεται για
σπορ (3)

100,32

90,32

1007 00 90

Σργο σε κκκουr εκτr απ το υβρδιο που προορζεται για σπορ

99,90

89,90

(1) Για το σιτρι που δεν πληρο τιr ελχιστεr ποιοτικr προδιαγραφr που αναφρονται στο παρρτηµα Ι του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1249/96 ο εφαρµοζµενοr
δασµr εναι εκενοr που καθορζεται για το µαλακ σιτρι χαµηλr ποιτηταr.
(2) Για τα εµπορεµατα που φθνουν στην Κοιντητα απ τον Ατλαντικ Ωκεαν  µσω τηr διρυγαr του Σουζ [ρθρο 2 παργραφοr 4 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
1249/96] ο εισαγωγαr µπορε να επωφεληθε µεισεωr των δασµν κατ:
— 3 Ecu αν τνο εν το λιµνι βρσκεται στην Μεσγειο θλασσα ,
— 2 Ecu αν τνο εν το λιµνι εκφρτωσηr βρσκεται στην Ιρλανδα, στο Ηνωµνο Βασλειο, στη ∆ανα, στη Σουηδα, στη Vινλανδα  απ την πλευρ του
Ατλαντικο τηr Ιβηρικr χερσονσου.
(3) Ο εισαγωγαr µπορε να επωφεληθε κατ’ αποκοπ µεισεωr 14  8 Ecu αν τνο ταν πληρονται οι προϋποθσειr που καθορζονται στο ρθρο 2 παργραφοr 5
του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1249/96.

L 281/28

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

17. 10. 98

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Στοιχεα υπολογισµο των δασµν
(15 Οκτωβρου 1998)
1. Μσοι ροι τηr περιδου των δο εβδοµδων που προηγονται τηr ηµραr του καθορισµο:
Χρηµατιστηριακr τιµr

Προϊν (% πρωτενεr ωr 12 % υγρασα)
Τιµ (Ecu/τνο)
Πριµοδτηση για τον Κλπο του Μεξικο
(Ecu/τνο)
Πριµοδτηση
(Ecu/τνο)

για

τιr

µεγλεr

λµνεr

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

US barley 2

109,94

98,03

88,66

74,67

127,32 (1)

75,74 (1)

—

7,21

0,45

9,53

—

—

11,17

—

—

—

—

—

(1) Fob Duluth.

2. Ναλοr/κστοr: Κλποr του Μεξικο — Rotterdam: 10,22 Ecu/τνο. Μεγλεr Λµνεr-Rotterdam: 19,10 Ecu/τνο.
3. Επιδοτσειr που προβλπονται στο ρθρο 4 παργραφοr 2 τρτο εδφιο του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1249/96: 0,00 Ecu/τνο (HRW2)
0,00 Ecu/τνο (SRW2).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2243/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 16ηr Οκτωβρου 1998
για καθορισµ τηr τιµr τηr παγκσµιαr αγορr του µη εκκοκκισµνου βαµβακιο και για
καθορισµ του ποσο τηr προκαταβολr τηr ενσχυσηr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
την πρξη προσχρησηr τηr Ελλδαr, και ιδωr τιr παραγρφουr 3 και 10 του πρωτοκλλου αριθ. 4 σον αφορ το
βαµβκι, πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1553/95 του Συµβουλου (1),
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1554/95 του Συµβουλου, τηr 29ηr
Ιουνου 1995, περ καθορισµο των γενικν καννων του
καθεσττοr ενσχυσηr για το βαµβκι και περ καταργσεωr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2169/81 (2), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1419/
98 (3), και ιδωr τα ρθρα 3, 4 και 5,
Εκτιµνταr:
τι, σµφωνα µε το ρθρο 3 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
1554/95, καθορζεται περιοδικ η τιµ τηr παγκσµιαr αγορr του µη εκκοκκισµνου βαµβακιο, επ τη βσει τηr
τιµr τηr παγκσµιαr αγορr που χει διαπιστωθε για το
εκκοκκισµνο βαµβκι, και λαµβνονταr υπψη την ιστορικ σχση µεταξ τηr τιµr που χει διαπιστωθε για το
εκκοκκισµνο βαµβκι, και τηr τιµr που υπολογζεται για
το µη εκκοκκισµνο· τι αυτ η ιστορικ σχση ορζεται
στο ρθρο 1 παργραφοr 2 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
1201/89 τηr Επιτροπr, τηr 3ηr Μαου 1989, περ λεπτοµερειν εφαρµογr του καθεσττοr ενσχυσηr για το βαµβκι (4), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 1664/98 (5)· τι, στην περπτωση που η τιµ τηr
παγκσµιαr αγορr δεν εναι δυνατν να προσδιοριστε µ’
αυτν τον τρπο, η τιµ αυτ καθορζεται επ τη βσει τηr
τελευτααr προσδιορισµνηr τιµr·
τι, σµφωνα µε το ρθρο 4 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
1554/95, η τιµ τηr παγκσµιαr αγορr του εκκοκκισµνου
βαµβακιο προσδιορζεται για να προϊν το οποο ανταποκρνεται σε ορισµνα χαρακτηριστικ, και λαµβνονταr
υπψη τιr ευνοϊκτερεr προσφορr και τιµr στην παγκσµια αγορ µεταξ αυτν που θεωρονται ωr αντιπροσωπευτικr τηr πραγµατικr τσηr τηr αγορr· τι, για να
πραγµατοποιηθε αυτr ο προσδιορισµr, καθορζεται ναr
µσοr ροr των προσφορν και των τιµν που χουν διαπιστωθε σε να  περισστερα ευρωπαϊκ χρηµατιστρια
για να προϊν «cif» για να λιµνι τηr Βρειαr Ευρπηr
και το οποο προρχεται απ διφορεr χρεr προµθειαr οι
οποεr θεωρονται τι εναι οι αντιπροσωπευτικτερεr για
το διεθνr εµπριο· τι, εντοτοιr, προβλπονται προσαρµο(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

148
148
190
123
211

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

30. 6. 1995, σ. 45.
30. 6. 1995, σ. 48.
4. 7. 1998, σ. 4.
4. 5. 1989, σ. 23.
29. 7. 1998, σ. 9.

γr αυτν των κριτηρων για τον προσδιορισµ τηr τιµr
τηr παγκσµιαr αγορr του εκκοκκισµνου βαµβακιο, τσι
στε να λαµβνονται υπψη διαφορr οι οποεr αιτιολογονται απ την ποιτητα του παραδιδµενου προϊντοr 
απ τη φση των προσφορν και των τιµν· τι οι προσαρµογr αυτr προβλπονται στο ρθρο 2 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 1201/89·
τι η εφαρµογ των προαναφεροµνων κριτηρων οδηγε
στον καθορισµ τηr τιµr τηr παγκσµιαr αγορr του µη
εκκοκκισµνου βαµβακιο στο εππεδο το οποο περιγρφεται στη συνχεια του παρντοr κειµνου·
τι το ρθρο 5 παργραφοr 3α πρτο εδφιο του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1554/95 προβλπει τι το ποσ τηr προκαταβολr τηr ενσχυσηr ισοται µε την τιµ στχου η οποα
µεινεται µε αφαρεση τηr παγκσµιαr αγορr, καθr και
µε αφαρεση ενr ποσο το οποο υπολογζεται σµφωνα µε
τον τπο που εφαρµζεται σε περπτωση υπρβασηr τηr
µγιστηr εγγυηµνηr ποστηταr, επ τη βσει τηr κατ’
εκτµηση παραγωγr µη εκκοκκισµνου βαµβακιο, µε προσαξηση κατ 15 %· τι, στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1844/
98 τηr Επιτροπr (6), καθορζεται το εππεδο τηr εκτιµηθεσαr παραγωγr για την περοδο 1998/99· τι η εφαρµογ
αυτr τηr µεθδου οδηγε στον καθορισµ του ποσο τηr
προκαταβολr για κθε κρτοr µλοr στο εππεδο το οποο
προβλπεται ακολοθωr,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
1. Η τιµ τηr παγκσµιαr αγορr του µη εκκοκκισµνου
βαµβακιο, πωr προβλπεται στο ρθρο 3 του κανονισµο
(ΕΚ) αριθ. 1554/95, καθορζεται σε 25,440 Ecu αν 100
χιλιγραµµα.
2. Το ποσ τηr προκαταβολr τηr ενσχυσηr που προβλπεται στο ρθρο 5 παργραφοr 3α πρτο εδφιο του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1554/95 χει ωr εξr:
— 45,143 Ecu αν 100 χιλιγραµµα για την Ισπανα,
— 44,080 Ecu αν 100 χιλιγραµµα για την Ελλδα,
— 80,860 Ecu αν 100 χιλιγραµµα για τα λοιπ κρτη
µλη.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 17 Οκτωβρου
1998.
(6) ΕΕ L 240 τηr 28. 8. 1998, σ. 3.
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Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 16 Οκτωβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr
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Ο∆ΗΓΙΑ 98/80/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 12ηr Οκτωβρου 1998
για τη συµπλρωση του κοινο συστµατοr φρου προστιθµενηr αξαr και για την τροποποηση τηr οδηγαr 77/388/ΕΟΚ — ειδικ καθεστr για τον χρυσ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
και ιδωr το ρθρο 99,
την πρταση τηr Επιτροπr (1),
τη γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου (2),
τη γνµη τηr Οικονοµικr και Κοινωνικr Επιτροπr (3),
Εκτιµνταr:
τι, σµφωνα µε την κτη οδηγα 77/388/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 17ηr Μαου 1997, περ εναρµονσεωr των νοµοθεσιν των κρατν µελν των σχετικν µε τη φορολογα του
κκλου εργασιν —κοιν σστηµα φρου προστιθµενηr
αξαr: οµοιµορφη φορολογικ βση (4), οι συναλλαγr µε
αντικεµενο τον χρυσ εναι κατ’ αρχν φορολογητεr
αλλ, βσει τηr παρκκλισηr µεταβατικο χαρακτρα περ
τηr οποαr το ρθρο 28 παργραφοr 3 σε συσχετισµ µε το
σηµεο 26 του παραρτµατοr ΣΤ τηr εν λγω οδηγαr, τα
κρτη µλη εναι ελεθερα να διατηρσουν την απαλλαγ
για τον χρυσ, πλν του χρυσο βιοµηχανικr χρσεωr· τι
η εφαρµογ αυτr τηr µεταβατικr παρκκλισηr απ ορισµνα κρτη µλη προξενε µια κποια στρβλωση του
ανταγωνισµο·
τι ο χρυσr χι µνο χρησιµεει ωr εισρο παραγωγr
αλλ αγορζεται και για επενδυτικοr σκοποr· τι η εφαρµογ των συνθων φορολογικν διατξεων συνιστ µεζον
εµπδιο στη χρησιµοποησ του για επενδυτικοr σκοποr
και συνεπr δικαιολογε την εφαρµογ ειδικο καθεσττοr
για τον επενδυτικ χρυσ· τι να ττοιο καθεστr µλλει
να ενισχσει τη διεθν ανταγωνιστικτητα τηr κοινοτικr
αγορr χρυσο·
τι οι παραδσειr χρυσο για επενδυτικοr σκοποr εναι
παροµοαr φσεωr µε τιr λοιπr επενδσειr οι οποεr συχν
απαλλασσονται του φρου δυνµει τηr κτηr οδηγαr και
συνεπr η απαλλαγ απ τον φρο φανεται να εναι η
πλον ενδεδειγµνη φορολογικ µεταχεριση των παραδσεων επενδυτικο χρυσο·
τι ο ορισµr του επενδυτικο χρυσο θα πρπει να περιλαµβνει αποκλειστικ µορφr και βρη χρυσο εξαιρετικ
υψηλr καθαρτηταr, πωr ο διακινοµενοr στιr αγορr
πολτιµων µετλλων, καθr και χρυσ νοµσµατα η αξα
των οποων αντιπροσωπεει κατ πρτο λγο την τιµ του
χρυσο που περιχουν· τι, στην περπτωση των χρυσν
νοµισµτων, θα πρπει για λγουr διαφνειαr να καταρτζεται ετσιοr κατλογοr των νοµισµτων που πληρον τα
κριτρια αυτ, προκειµνου να εξασφαλζονται οι επιχειρηµατεr που εµπορεονται ττοια νοµσµατα· τι η νοµικ
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ C 302 τηr 19. 11. 1992, σ. 9.
ΕΕ C 91 τηr 28. 3. 1994, σ. 91.
ΕΕ C 161 τηr 14. 6. 1993, σ. 25.
ΕΕ L 145 τηr 13. 5. 1977, σ. 1· οδηγα πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ την οδηγα 96/95/ΕΚ του Συµβουλου (ΕΕ L 338
τηr 28. 12. 1996, σ. 89).

ασφλεια των εµπρων απαιτε πωr τα νοµσµατα τα απαριθµοµενα στον εν λγω κατλογο πληρον τα κριτρια
απαλλαγr απ τιr διατξειr τηr παροσαr οδηγαr για
ολκληρο το τοr κατ το οποο ισχει ο κατλογοr· τι ο
εν λγω κατλογοr δεν θγει την απαλλαγ νοµισµτων
κατ περπτωση, συµπεριλαµβανοµνων των νεκοπων
νοµισµτων που δεν ανευρσκονται µεν στον κατλογο,
πληρον µωr τα κριτρια που θεσπζει η παροσα οδηγα·
τι, αν και η απαλλαγ δεν λαµβνει υπψη την κπτωση
του δη εισπραχθντοr φρου εν η φορολγηση τηr αξαr
του χρυσο δναται να εφαρµζεται σε προηγοµενεr πρξειr, η κπτωση αυτο του δη εισπραχθντοr φρου θα
πρπει να επιτρπεται για να κατοχυρωθον τα πλεονεκτµατα του ειδικο καθεσττοr και να αποφευχθον
στρεβλσειr του ατναγωνισµο προκειµνου για τον εισαγµενο επενδυτικ χρυσ·
τι η δυναττητα τηr χρησιµοποησηr του χρυσο για
βιοµηχανικοr αλλ και επενδυτικοr σκοποr απαιτε
ελευθερα των επιχειρηµατιν να επιλξουν τη συνθη
φορολγηση σε περπτωση που η δραστηριτητ τουr συνσταται ετε σε παραγωγ και µεταποηση κθε εδουr χρυσο σε επενδυτικ χρυσ, ετε σε χονδρικ πληση του
χρυσο αυτο ταν κατ τιr συνθειr εµπορικr τουr
συναλλαγr παραδδουν χρυσ για βιοµηχανικοr σκοποr·
τι η διπλ χρση του χρυσο ενδχεται να προσφρει νεr
ευκαιρεr για φορολογικr απτεr και φοροδιαφυγ, οι
οποεr θα απαιτσουν τη λψη αποτελεσµατικν µτρων
ελγχου απ τα κρτη µλη· τι απαιτεται συνεπr να
κοιν εππεδο ελχιστων λογιστικν απαιτσεων και
απαιτσεων τεκµηρωσηr που θα πληρον οι επιχειρηµατεr,
αν και στην περπτωση που οι σχετικr πληροφορεr δη
υπρχουν βσει λληr κοινοτικr νοµοθεσαr, τα κρτη
µλη δνανται να θεωρσουν τι οι απαιτσειr πληρονται·
τι, επειδ η περα απ τιr περισστερεr παραδσειr χρυσο
που υπερβανει ναν ορισµνο βαθµ καθαρτηταr καταδεικνει τι η εφαρµογ διαδικασαr αντιστροφr τηr επιβρυνσηr µπορε να βοηθσει στην πρληψη τηr φορολογικr
απτηr και ταυτχρονα να ελαφρνει την οικονοµικ επιβρυνση τηr πρξηr, µπορε ευλγωr να επιτραπε στα
κρτη µλη να χρησιµοποιον µια ττοια διαδικασα· τι,
προκειµνου για την εισαγωγ χρυσο, το ρθρο 23 τηr
κτηr οδηγαr επιτρπει οµοωr να µην καταβλλεται ο
φροr κατ τη στιγµ τηr εισαγωγr, υπ τον ρο τι αυτ
αναφρεται στη δλωση περ τηr οποαr το ρθρο 22 παργραφοr 4 τηr εν λγω οδηγαr·
τι, επειδ οι συναλλαγr που διεξγονται σε αγορr πολτιµων λθων που υπκεινται σε ρυθµιστικ καθεστr σε
κποιο κρτοr µλοr απαιτον περαιτρω απλουστεσειr
τηr φορολογικr τουr µεταχερισηr λγω του τεραστου
αριθµο και τηr ταχτηταr των συναλλαγν αυτν, επιτρπεται στα κρτη µλη να µην εφαρµζουν το ειδικ
καθεστr, να αναστλλουν την εσπραξη των φρων και να
απαλλσσουν απ τιr απαιτσειr λογιστικr καταγραφr·
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τι το νο φορολογικ καθεστr αντικαθιστ τιr υφιστµενεr διατξειr δυνµει του ρθρου 12 παργραφοr 3 στοιχεο
ε) και του σηµεου 26 του παραρτµατοr ΣΤ τηr κτηr
οδηγαr, και, ωr εκ τοτου, οι εν λγω διατξειr µπορον
να απαλειφθον,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ρθρο 1
Στην οδηγα 77/388/ΕΟΚ προστθεται το ακλουθο ρθρο
26β:
«ρθρο 26β
Ειδικ καθεστr για τον επενδυτικ χρυσ
Α. Ορισµr
Για τουr σκοποr τηr παροσαr οδηγαr και µε την
επιφλαξη λλων κοινοτικν διατξεων:
Ωr “επενδυτικr χρυσr” νοονται:
i) ο χρυσr υπ µορφ ρβδου  πλκαr, βρουr αποδεκτο απ τιr αγορr πολτιµων µετλλων, καθαρτηταr τουλχιστον 995 χιλιοστν, αντιπροσωπευµενοr  µη απ ττλουr. Τα κρτη µλη χουν
την ευχρεια να εξαιρον απ το καθεστr τιr πολ
µικρr ρβδουr πλκεr βρουr 1 γραµµαρου  λιγτερο·
ii) τα χρυσ νοµσµατα τα οποα:
— εναι καθαρτηταr τουλχιστον 900 χιλιοστν,
— χουν κοπε µετ το 1800,
— αποτελον  χουν αποτελσει νµιµο χρµα
στη χρα προλευσr τουr και
— πωλονται, κανονικr εχντων των πραγµτων,
σε τιµ η οποα δεν υπερβανει κατ ποσοστ
νω των 80 % την αξα τηr ανοικτr αγορr του
χρυσο ο οποοr περιχεται στα νοµσµατα.
Τα νοµσµατα αυτ δεν θεωρονται, για το σκοπ
τηr παροσαr οδηγαr, τι πωλονται για συλλεκτικοr σκοποr.
Κθε κρτοr µλοr ενηµερνει την Επιτροπ πριν
απ την 1η Ιουλου κθε τουr, αρχζονταr απ το
1999, για τα νοµσµατα τα οποα πληρον τα κριτρια αυτ και αποτελον αντικεµενο συναλλαγν σε
αυτ το κρτοr µλοr· η Επιτροπ δηµοσιεει πλρη
κατλογο αυτν των νοµισµτων στο τεχοr C τηr
Επσηµηr Εφηµερδαr των Ευρωπαϊκν Κοινοττων
πριν απ την 1η ∆εκεµβρου κθε τουr. Τα νοµσµατα που περιλαµβνονται στο δηµοσιευµνο
κατλογο θεωρονται τι πληρον τα κριτρια αυτ
καθ’ λο το τοr για το οποο δηµοσιεεται ο κατλογοr.
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B. Ειδικr ρυθµσειr για τιr συναλλαγr επενδυτικο
χρυσο
Τα κρτη µλη απαλλσσουν απ τον VΠΑ την παρδοση, ενδοκοινοτικ απκτηση και εισαγωγ επενδυτικο χρυσο, συµπεριλαµβανοµνου του επενδυτικο
χρυσο για τον οποο υπρχουν πιστοποιητικ κατ’
εδοr  κατ γνοr  ο οποοr αποτελε αντικεµενο
συναλλαγr µεταξ λογαριασµν σε χρυσ, συµπεριλαµβανοµνων, ιδωr, δανεων χρυσο και συµβσεων
αναταλλαγν (swaps), µε δικαωµα κυριτηταr 
απατησηr επενδυτικο χρυσο, καθr και για τιr
συναλλαγr επενδυτικο χρυσο µε προθεσµιακr συµβσειr (futures) και απλr προθεσµιακr συµβσειr (forward contracts) οι οποεr προκαλον αλλαγ κυριτηταr  απατησηr σον αφορ επενδυτικ χρυσ.
Τα κρτη µλη, εξλλου, απαλλσουν απ τη φορολογα τιr υπηρεσεr µεσιτν οι οποοι ενεργον στο νοµα
και για λογαριασµ λλου ταν παρεµβανουν στην
παρδοση επενδυτικο χρυσο για τον εντολα τουr.
Γ. ∆ικαωµα επιλογr φορολγησηr
Τα κρτη µλη παρχουν στα υποκεµενα σε φρο
πρσωπα τα οποα παργουν επενδυτικ χρυσ  µεταποιον κθε εδουr χρυσ σε επενδυτικ χρυσ, πωr
ορζεται στο σηµεο Α, δικαωµα επιλογr για φορολγηση τηr παρδοσηr, σε λλο υποκεµενο σε φρο
πρσωπο, επενδυτικο χρυσο το οποο αλλιr θα ετγχανε απαλλαγr κατ το σηµεο Β.
Τα κρτη µλη µπορε να παρχουν στα υποκεµενα σε
φρο πρσωπα τα οποα, στιr συναλλαγr τουr, κανονικr εχντων των πραγµτων παραδδουν χρυσ για
βιοµηχανικ χρση, δικαωµα επιλογr για φορολγηση
των παραδσεων επενδυτικο χρυσο, πωr ορζεται
στο σηµεο Α στοιχεο i), σε λλο υποκεµενο σε φρο
πρσωπο, το οποο αλλιr θα ετγχανε απαλλαγr
κατ το σηµεο Β. Τα κρτη µλη µπορον να περιορζουν την κταση αυτr τηr επιλογr.
Στιr περιπτσειr που ο προµηθευτr σκησε το
δικαωµα επιλογr του καθεσττοr φορολγησηr
σµφωνα µε την πρτη  τη δετερη παργραφο, τα
κρτη µλη θα παρχουν το δικαωµα τηr επιλογr στον
µεστη σον αφορ τιr υπηρεσεr που αναφρονται στο
δετερο εδφιο του σηµεου Β.
Τα κρτη µλη καθορζουν τιr λεπτοµρειεr εφαρµογr
των εν λγω επιλογν και ενηµερνουν την Επιτροπ
για τουr καννεr εφαρµογr των εν λγω επιλογν στο
συγκεκριµνο κρτοr µλοr.
∆. ∆ικαωµα κπτωσηr
1. Τα υποκεµενα σε φρο πρσωπα χουν δικαωµα να
εκππτουν:
α) οφειλµενο  καταβληθντα φρο λγω παρδοσηr επενδυτικο χρυσο απ πρσωπο που
σκησε το δικαωµα επιλογr δυνµει του
σηµεου Γ ανωτρω,  πραγµατοποησε παρδοση
προr αυτ βσει τηr διαδικασαr του σηµεου Ζ·
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β) οφειλµενο  καταβληθντα φρο λγω παρδοσηr προr αυτ  ενδοκοινοτικr απκτησηr 
εισαγωγr απ αυτ µη επενδυτικο χρυσο
µετατραπντοr εν συνεχεα απ αυτ  για λογαριασµ τουr σε επενδυτικ χρυσ·
γ) οφειλµενο  καταβληθντα φρο λγω παροχr
προr αυτ υπηρεσιν οπυ συνστανται στη µεταβολ του σχµατοr, του βρουr  τηr καθαρτηταr του χρυσο, συµπεριλαµβανοµνου και του
επενδυτικο χρυσο,
εν η µεταγενστερη εκ µρουr τουr παρδοση του
χρυσο αυτο τυγχνει απαλλαγr βσει του παρντοr ρθρου.
2. Τα υποκεµενα σε φρο πρσωπα που παργουν
επενδυτικ χρυσ  µετατρπουν κθε εδουr χρυσ
σε επενδυτικ χρυσ, χουν δικαωµα να εκππτουν
τον οφειλµενο  καταβληθντα απ αυτ φρο
λγω παρδοσηr  ενδοκοινοτικr απκτησηr  εισαγωγr αγαθν  παροχr υπηρεσιν που συνδονται µε την παραγωγ  µετατροπ του εν λγω
χρυσο ωr εν φορολογετο πλρωr η µεταγενστερη
παρδοση εκ µρουr τουr του χρυσο που τυγχνει
απαλλαγr δυνµει του παρντοr ρθρου.
Ε. Ειδικr υποχρεσειr των εµπρων επενδυτικο χρυσο
Τα κρτη µλη εξασφαλζουν, τουλχιστον, τι οι µποροι επενδυτικο χρυσο καταχωρον λεr τιr σηµαντικr συναλλαγr σε επενδυτικ χρυσ και τηρον γι’
αυτr τιr συναλλαγr, τα σχετικ παραστατικ γγραφα
που επιτρπουν την αναγνριση τηr ταυττηταr των
πελατν τουr.
Οι µποροι διατηρον τα στοιχεα αυτ για περοδο
τουλχιστον πντε ετν.
Τα κρτη µλη µπορον να δεχθον ισοδναµεr υποχρεσειr βσει µτρων που εγκρθηκαν δυνµει λληr
κοινοτικr νοµοθεσαr, πωr εναι η οδηγα 91/308/
ΕΟΚ, του Συµβουλου, τηr 10ηr Ιουνου 1991, για την
πρληψη τηr χρησιµοποησηr του χρηµατοπιστωτικο
συστµατοr για τη νοµιµοποηση απ παρνοµεr
δραστηριτητεr (*), για την εκπλρωση των απαιτσεων
του πρτου εδαφου.
Τα κρτη µλη µπορον να προβλπουν αυστηρτερεr
υποχρεσειr που να επιβλλουν ιδωr την τρηση
ειδικν καταστσεων  την εφαρµογ ειδικν λογιστικν απαιτσεων.
ΣΤ. ∆ιαδικασα αντιστροφr τηr επιβρυνσηr
Κατ παρκκλιση απ το ρθρο 21 παργραφοr 1 στοιχεο α), πωr τροποποιθηκε απ το ρθρο 28ζ, στην
περπτωση παρδοσηr χρυσο υπ µορφ πρτηr ληr 
ηµικατεργασµνου
προϊντοr
καθαρτηταr
325
χιλιοστν και νω,  παρδοσηr επενδυτικο χρυσο
για τον οποο ασκθηκε δικαωµα επιλογr αναφερµενο στο σηµεο Γ του παρντοr ρθρου, τα κρτη µλη
µπορον να ορζουν τον αγοραστ ωr το πρσωπο που
υποχρεοται να καταβλει τον φρο σµφωνα µε τιr
διαδικασεr και τουr ρουr που αυτ τα δια καθορζουν. ταν κνουν χρση αυτr τηr ευχρειαr, τα
κρτη µλη λαµβνουν τα αναγκαα µτρα στε το
πρσωπο που ορζεται ωr υπχρεοr του οφειλµενου
φρου να εκπληρνει τιr υποχρεσειr του σον αφορ
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την υποβολ δλωσηr και την καταβολ του φρου
σµφωνα µε το ρθρο 22.
Ζ. ∆ιαδικασα για συναλλαγr σε αγορ πολυτµων
µετλλων διεπµενη απ ρυθµιστικοr καννεr
1. Κρτοr µλοr µπορε, στερα απ τη διαβολευση
που προβλπεται στο ρθρο 29, να µην εφαρµζει
την απαλλαγ για τον επενδυτικ χρυσ η οποα
προβλπεται στο παρν ειδικ καθεστr, ταν πρκειται για συγκεκριµνεr συναλλαγr, πλην των
ενδοκοινοτικν παραδσεων  εξαγωγν, που αφορον τον επενδυτικ χρυσ οι οποεr πραγµατοποιονται στην επικρτει του:
α) µεταξ προσπων υποκειµνων σε φρο τα οποα
εναι µλη αγορr πολυτµων µετλλων υποκειµνηr στο ρυθµιστικ καθεστr του οικεου κρτουr µλουr και
β) ταν η συναλλαγ πραγµατοποιεται µεταξ ενr
µλουr αγορr πολυτµων µετλλων διεπµενηr
απ ρυθµιστικοr καννεr του οικεου κρτουr
µλουr και ενr λλου υποκεµενου σε φρο
προσπου το οποο δεν εναι µλοr τηr αγορr
αυτr.
Υπ τιr συνθκεr αυτr, οι συναλλαγr αυτr υπκεινται σε φρο και εφαρµζονται τα εξr:
2. α) Για συναλλαγr κατ την ανωτρω παργραφο 1
στοιχεο α), για λγουr απλοποησηr, το κρτοrµλοr επιτρπει αναστολ του οφειλµενου
δασµο καθr και απαλλαγ απ τιr απαιτσειr
καταχρησηr του φρου προστιθµενηr αξαr.
β) Για συναλλαγr κατ την ανωτρω παργραφο 1
στοιχεο β), εφαρµζεται η διαδικασα αντιστροφr τηr επιβρυνσηr κατ το σηµεο ΣΤ.
Στην περπτωση που µη µλοr τηr αγορr πολυτµων µετλλων δεν εναι υπχρεο, εκτr απ τιr
συγκεκριµνεr αυτr συναλλαγr, εγγραφr στα
µητρα VΠΑ στο εν λγω κρτοr µλοr, ττε το
µλοr εκπληρο τιr φορολογικr υποχρεσειr για
λογαριασµ του µη µλουr, σµφωνα µε τιr διατξειr του εν λγω κρτουr µλουr.
(*) ΕΕ L 166 τηr 28. 6. 1991, σ. 77.».
ρθρο 2
Το ρθρο 12 παργραφοr 3 στοιχεο ε) και το σηµεο 26
του παραρτµατοr ΣΤ τηr οδηγαr 77/388/ΕΟΚ, διαγρφονται.
ρθρο 3
1.
Τα κρτη µλη θεσπζουν τιr αναγκαεr νοµοθετικr,
κανονιστικr και διοικητικr διατξειr στε να συµµορφωθον µε την παροσα οδηγα την 1η Ιανουαρου 2000.
Ενηµερνουν πραυτα την Επιτροπ σχετικ.
Τα µτρα αυτ, ταν θεσπζονται απ τα κρτη µλη, αναφρονται στην παροσα οδηγα  συνοδεονται απ την
αναφορ αυτ κατ την επσηµη δηµοσευσ τουr. Οι
λεπτοµρειεr τηr αναφορr αυτr καθορζονται απ τα
κρτη µλη.
2.
Τα κρτη µλη ανακοιννουν στην Επιτροπ τα κεµενα των διατξεων εσωτερικο δικαου που θεσπζουν
στον τοµα που διπεται απ την παροσα οδηγα.
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Η παροσα οδηγα αρχζει να ισχει την ηµρα τηr δηµοσευσr τηr στην Επσηµη Εφηµερδα
των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
ρθρο 5
Η παροσα οδηγα απευθνεται στα κρτη µλη.
Λουξεµβοργο, 12 Οκτωβρου 1998.
Για το Συµβολιο
Ο Πρεδροr
R. EDLINGER
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ΙΙ
(Πρξειr για την ισχ των οποων δεν απαιτεται δηµοσευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟVΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 12ηr Οκτωβρου 1998
για το διορισµ µλουr τηr Οικονοµικr και Κοινωνικr Επιτροπr
(98/581/ΕΚ, Ευρατµ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr, και ιδωr το ρθρο 194,
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr Ατοµικr Ενργειαr, και ιδωr το ρθρο 166,
την απφαση του Συµβουλου τηr 15ηr Σεπτεµβρου 1998 για το διορισµ των µελν τηr Οικονοµικr και Κοινωνικr Επιτροπr για την χρονικ περοδο απ 21 Σεπτεµβρου 1998 ωr 20 Σεπτεµβρου 2002 (1),
Εκτιµνταr τι, µε την παρατηση του κ. Giuseppe Cerroni, η οποα γνωστοποιθηκε στο Συµβολιο στιr 16 Σεπτεµβρου 1998, χει κενωθε µα θση µλουr τηr Επιτροπr αυτr·
χονταr υπψη τιr υποψηφιτητεr που προτθηκαν απ την ιταλικ κυβρνηση·
Αφο λαβε τη γνµη τηr Επιτροπr των Ευρωπαϊκν Κοινοττων,
ΑΠΟVΑΣΙΖΕΙ:

ρθρο µνο
Ο κ. Giacomo Regaldo, διορζεται µλοr τηr Οικονοµικr και Κοινωνικr Επιτροπr, σε αντικατσταση του κ. Giuseppe Cerroni και για το υπλοιπο τηr θητεαr αυτο, δηλαδ ωr τιr 20
Σεπτεµβρου 2002.
Λουξεµβοργο, 12 Οκτωβρου 1998.
Για το Συµβολιο
Ο Πρεδροr
R. EDLINGER

(1) ΕΕ L 257 τηr 19. 9. 1998, σ. 37.
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ΑΠΟVΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 6ηr Οκτωβρου 1998
για τροποποηση τηr απφασηr 97/80/ΕΚ τηr Επιτροπr σχετικ µε διατξειr εφαρµογr
τηr οδηγαr 96/16/ΕΚ του Συµβουλου σχετικ µε τιr στατιστικr ρευνεr που πρπει να
διενεργονται στον τοµα του γλακτοr και των γαλακτοκοµικν προϊντων
(98/582/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
την οδηγα 96/16/ΕΚ του Συµβουλου, τηr 19ηr Μαρτου
1996, σχετικ µε τιr στατιστικr ρευνεr που πρπει να
διενεργονται στον τοµα του γλακτοr και των γαλακτοκοµικν προϊντων (1), και ιδωr το ρθρο 3 παργραφοr 2
και το ρθρο 6 παργραφοr 1,
την πρταση τηr Επιτροπr,
Εκτιµνταr:
τι ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συµβουλου, τηr
27ηr Ιουνου 1968, περ κοινr οργανσεωr αγορr στον
τοµα του γλακτοr και των γαλακτοκοµικν προϊντων (2), προβλπει ρουr που εφαρµζονται στο βοτυρο
που αποτελε αντικεµενο του καθεσττοr κρατικr παρµβασηr καθr και το βοτυρο που εναι επιλξιµο για ενισχσειr τηr ιδιωτικr αποθκευσηr· τι το βοτυρο που δχεται κρατικ παρµβαση πρπει να παργεται µεσα και
αποκλειστικ απ παστεριωµνη κρµα γλακτοr· τι ο
ροr αυτr δεν ισχει για το βοτυρο που αποτελε αντικεµενο ιδιωτικr αποθκευσηr· τι για ορισµνα µτρα που
προβλπουν ενισχσειr για την πληση του βουτρου στην
κοινοτικ αγορ και ιδιατερα το καθεστr που προβλπεται απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2571/97 τηr Επιτροπr (3), το βοτυρο πρπει να παρασκευζεται µεσα και
αποκλειστικ απ παστεριωµνη κρµα γλακτοr για να
εναι επιλξιµο·
τι λγω των µεγλων ποσοττων βουτρου που δχονται
επιδοτσειr σε σχση µε τη συνολικ παραγωγ, υπρχει
ανγκη καθορισµο µιαr στατιστικr βσηr κατλληληr
για την παρακολοθηση των διαφορετικν ειδν βουτρου
η οποα θα λαµβνει υπψη την προαναφερθεσα διαφοροποηση·
τι, για να εξασφαλιστε η καλ διαχεριση τηr κοινr
γεωργικr πολιτικr, και ιδιατερα τηr αγορr βουτρου, η
Επιτροπ πρπει να διαθτει ακριβ δεδοµνα που θα τηr
επιτρπουν να γνωρζει µε αξιπιστο τρπο την αρκιβ
εξλιξη των διαφρων τπων βουτρου και λλων γαλακτοκοµικν προϊντων µε κτρινεr λιπαρr ουσεr·

(1) ΕΕ L 78 τηr 28. 3. 1996, σ. 27.
(2) ΕΕ L 148 τηr 28. 6. 1968, σ. 13· κανονισµr πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1587/96 (ΕΕ L
206 τηr 16. 8. 1996, σ. 21).
(3) ΕΕ L 350 τηr 20. 12. 1997, σ. 3· κανονισµr πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1061/98 (ΕΕ L
152 τηr 26. 5. 1998, σ. 3).

τι ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλου, τηr
23ηr Ιουλου 1987, σχετικ µε την τελωνειακ και στατιστικ ονοµατολογα και το κοιν δασµολγιο (4), προβλπει
δη την κατταξη των διαφρων ειδν βουτρου βσει των
κωδικν τηr συνδυασµνηr ονοµατολογαr που εφαρµζεται στιr εµπορικr συναλλαγr· τι, για να υπρχει συνπεια µε την πρακτικ αυτ, εναι επιθυµητ να ακολουθεται η δια κατταξη του βουτρου για τη συλλογ των
στατιστικν πληροφοριν στον τοµα αυτ· τι θα πρπει
εποµνωr να τροποποιηθε η απφαση 97/80/ΕΚ τηr Επιτροπr, τηr 18ηr ∆εκεµβρου 1996 σχετικ µε τιr διατξειr
εφαρµογr τηr οδηγαr 96/16/ΕΚ του Συµβουλου, σχετικ
µε τιr στατιστικr ρευναr που πρπει να διενεργονται
στον τοµα του γλακτοr και των γαλακτοκοµικν
προϊντων (5)·
τι, ωστσο, για ορισµνουr τπουr βουτρου και λλων
γαλακτοκοµικν προϊντων µε κτρινεr λιπαρr ουσεr,
αρκε, σε αυτ το στδιο, να προβλεφθε η προαιρετικ
συλλογ και διαββαση στοιχεων·
τι η µνιµη επιτροπ γεωργικν στατιστικν (ΜΕΓΣ) δεν
εξδωσε γνµη εντr τηr προθεσµαr που εχε οριστε απ
τον πρεδρ τηr· τι τα µτρα που προβλπονται απ την
παροσα απφαση πρπει κατ συνπεια, δυνµει του ρθρου 7 τηr οδηγαr 96/16/ΕΚ, να εγκριθον απ το Συµβολιο,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

ρθρο 1
Τα παραρτµατα Ι και ΙΙ τηr απφασηr 97/80/ΕΚ τηr Επιτροπr τροποποιονται πωr εµφανεται στο παρρτηµα
τηr παροσαr απφασηr.
ρθρο 2
Η παροσα απφαση απευθνεται στα κρτη µλη.
Λουξεµβοργο, 6 Οκτωβρου 1998.
Για το Συµβολιο
Ο Πρεδροr
M. BARTENSTEIN

(4) ΕΕ L 256 τηr 7. 9. 1987, σ. 1· κανονισµr πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1084/98 (ΕΕ L 151 τηr
21. 5. 1998, σ. 1).
(5) ΕΕ L 24 τηr 25. 1. 1997, σ. 26.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το παρρτηµα I τηr απφασηr 97/80/ΕΚ τηr Επιτροπr τροποποιεται ωr εξr:
1. ο κωδικr 23 του καταλγου γαλακτοκοµικν προϊντων αντικαθσταται απ τα εξr:
«Κωδικr
των προϊντων

23
231

Περιγραφ των προϊντων

Ολικ βοτυρο και λοιπ γαλακτοκοµικ προϊντα µε κτρινεr λιπαρr ουσεr
Βοτυρο

2311

Παραδοσιακ βοτυρο (*)

2312

Ανασυσταθν βοτυρο (*)

2313

Βοτυρο απ ορ γλακτοr (*)

232

Λιωµνο βοτυρο και βουτυρλαιο

233

λλα γαλακτοκοµικ προϊντα µε κτρινεr λιπαρr ουσεr

2331

Ελαφρ βοτυρο (*)

2332

λλα (*)»

2. Στο τλοr του καταλγου γαλακτοκοµικν προϊντων, προστθεται η ακλουθη υποσηµεωση:
«προαιρετικ συλλογ και διαββαση στοιχεων»
3. το κεµενο µε ττλο «ΒΟΥΤΥΡΟ 23» στιr επεξηγηµατικr σηµεισειr αντικαθσταται απ το εξr:
«ΒΟΥΤΥΡΟ (23)
Βοτυρο ολικ και προϊντα µε κτρινεr λιπαρr ουσεr (23): περιλαµβνει το παραδοσιακ βοτυρο, το
ανασυσταθν βοτυρο, το βοτυρο απ ορ γλακτοr, το λιωµνο βοτυρο και το βουτυρλαιο, καθr και τα
λλα προϊντα µε κτρινεr λιπαρr ουσεr, εκφρασµνα σε ισοδναµο βοτυρο µε περιεκτικτητα σε λιπαρr
ουσεr του γλακτοr ση µε 82 % κατ βροr.
— Πνακαr Α: ∆ανα: περιλαµβνει αποκλειστικ το βοτυρο (231).
— Πνακαr Β: Στιr θσειr 231 (βοτυρο), 2311 (παραδοσιακ βοτυρο), 2312 (ανασυσταθν βοτυρο), 2313
(βοτυρο απ ορ γλακτοr), 232 (λιωµνο βοτυρο και βουτυρλαιο), 233 (λλα γαλακτοκοµικ προϊντα
µε κτρινεr λιπαρr ουσεr), 2331 (ελαφρ βοτυρο), 2332 (λλα) πρπει να αναφρεται το πραγµατικ
βροr. Μνη η θση 23 πρπει να υποδεικνεται σε ισοδναµο βουτρου.
Βοτυρο (231): προϊν περιεκτικτηταr σε λιπαρr ουσεr του γλακτοr σηr  µεγαλτερηr του 80 % αλλ
µικρτερηr του 90 %, µε 16 % το πολ νερ και µε 2 % κατ’ αντατο ριο ξηρr και µη λιπαρr ουσεr του
γλακτοr.
— Περιλαµβνεται, επσηr, το βοτυρο που περιχει πολ µικρr ποστητεr φυτν, καρυκευµτων, αρωµτων
κ.λπ. µε την προϋπθεση τι το προϊν διατηρε το χαρακτρα του βουτρου.
Παραδοσιακ βοτυρο (2311): προϊν που παργεται µεσα και αποκλειστικ απ παστεριωµνη κρµα
γλακτοr, µε περιεκτικτητα σε λιπαρr ουσεr του γλακτοr ση  µεγαλτερη του 80 % και µικρτερη του
90 %, και µε µγιστη περιεκτικτητα 16 % νερ και 2 % ξηρr και µη λιπαρr ουσεr του γλακτοr.
Ανασυσταθν βοτυρο (2312): προϊν που παργεται απ βουτυρλαιο, απ ξηρ µη λιπαρ λη του γλακτοr
και απ νερ, µε περιεκτικτητα σε λιπαρr ουσεr του γλακτοr ση  µεγαλτερη απ 80 % αλλ µικρτερη
απ 90 %, και µε µγιστη περιεκτικτητα 16 % νερ και 2 % ξηρr και µη λιπαρr ουσεr του γλακτοr.
Βοτυρο απ ορ γλακτοr (2313): προϊν που παργεται απ κρµα ορο γλακτοr  απ µεγµα κρµαr ορο
γλακτοr και κρµαr γλακτοr, µε περιεκτικτητα σε λιπαρr ουσεr του γλακτοr ση  µεγαλτερη απ 80 %
αλλ µικρτερη απ 90 % και µε µγιστη περιεκτικτητα 16 % νερ και 2 % ξηρr και µη λιπαρr ουσεr του
γλακτοr.
Οι θσειr 2311, 2312 και 2313 καλπτουν επσηr το βοτυρο που περιχει πολ µικρr ποστητεr µυρωδικν,
καρυκευµτων, αρωµτων κ.λπ. υπ την προϋπθεση τι το προϊν διατηρε το χαρακτρα του βουτρου.
Λιωµνο βοτυρο και βουτυρλαιο (232):
Λιωµνο βοτυρο: τα λιωµνα βοτυρα χουν περιεκτικτητα σε λιπαρr ουσεr του γλακτοr µεγαλτερη του
85 % κατ βροr. Πρκειται για ονοµασα η οποα, εκτr του λιωµνου βουτρου αυτο καθ’ αυτο, καλπτει
συχν ορισµνα λλα παρµοια αφυδατωµνα βοτυρα µε διφορεr κοινr ονοµασεr: “αφυδατωµνο βοτυρο”, “νυδρο βοτυρο”, “βουτυρλαιο”, “λποr βουτρου” (λιπαρ ουσα του γλακτοr) και “συµπυκνωµνο
βοτυρο”.
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Bουτυρλαιο: προϊν που παργεται απ γλα, κρµα γλακτοr  βοτυρο µε διαδικασεr που επιτυγχνουν
την αφαρεση του νερο και τηr µη λιπαρr ξηρr ληr µε ελχιστη περιεκτικτητα σε λιπαρr ουσεr που
προρχονται απ το γλα ση µε 99,3 % του συνολικο βρουr, καθr και µγιστη περιεκτικτητα σε νερ ση
µε 0,5 % του συνολικο βρουr.
— Περιλαµβνεται επσηr το “ghee”.
— Για να αποφευχθον οι διπλο υπολογισµο, αφορ µνο την µεση παραγωγ µε βση την κρµα
γλακτοr.
λλα προϊντα µε κτρινεr λιπαρr ουσεr (233):
Ελαφρ βοτυρο (2331): προϊν παρµοιο µε το βοτυρο µε περιεκτικτητα σε λιπαρr ουσεr του γλακτοr
µικρτερη απ 80 % κατ βροr, χωρr καµα λλη λιπαρ ουσα. (Ονοµασεr πλησηr σµφωνα µε το τµµα
Α του παραρτµατοr του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2991/94 (1): “βοτυρο τριν τετρτων” (trois quarts beurre),
“βοτυρο 50 %” (demi-beurre) και “λιπαρ ουσα γλακτοr για επλειψη” (matière grasse laitière à tartiner).
λλα (2332): ιδιατερα λιπαρr ουσεr που αποτελονται απ φυτικ /και ζωικ προϊντα: προϊντα που
παρουσιζονται µε τη µορφ στερεο και ευµλακτου γαλακτµατοr, κυρωr του τπου “νερ σε λιπαρ λη”,
που προρχονται απ στερεr /και υγρr φυτικr /και ζωικr λιπαρr ουσεr κατλληλεr για κατανλωση
απ τον νθρωπο και που χουν περιεκτικτητα σε λιπαρr ουσεr του γλακτοr µεταξ 10 % και 80 % τηr
συνολικr περιεκτικτηταr σε λιπαρr ουσεr (ονοµασεr πλησηr σµφωνα µε το τµµα C του παραρτµατοr
του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2991/94: σνθετη λιπαρ λη, σνθετη λιπαρ λη τριν τετρτων, σνθετη
ηµιλιπαρ λη και µγµα λιπαρν υλν για επλειψη).
Πνακαr Β: σε περπτωση κατ την οποα το ελαφρ βοτυρο (2331) /και τα “λλα” (2332) εναι προϊντα µε
βση βοτυρο που παρασκευζεται στην δια γαλακτοκοµικ εγκατσταση και ο τποr του βουτρου δεν
µπορε να επισηµανθε (2311, 2312  2313) η αφαρεση θα γνεται απ τη θση 23, αναφρονταr τη σχετικ
ποστητα βουτρου.
(1) ΕΕ L 316 τηr 9. 12. 1994, σ. 2.»
Το παρρτηµα II τηr απφασηr 97/80/ΕΚ τηr Επιτροπr τροποποιεται ωr εξr:
1. στον πνακα Β «ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ» οι γραµµr του κωδικο 23 «Βοτυρο και λλα γαλακτοκοµικ προϊντα µε
κτρινεr λιπαρr ουσεr» αντικαθστανται απ:
«Κωδικr
των προϊντων

23
231

Β. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Βοτυρο και λοιπ γαλακτοκοµικ προϊντα µε κτρινεr λιπαρr ουσεr
Βοτυρο

2311

Παραδοσιακ βοτυρο (*)

2312

Ανασυσταθν βοτυρο (*)

2313

Βοτυρο απ ορ γλακτοr (*)

232

Λιωµνο βοτυρο και βουτυρλαιο

233

λλα γαλακτοκοµικ προϊντα µε κτρινεr λιπαρr ουσεr

2331

Ελαφρ βοτυρο (*)

2332

λλα (*)»

2. Στο τλοr του πνακα Β προστθεται η ακλουθη υποσηµεωση:
«(*) προαιρετικ συλλογ και διαββαση στοιχεων.»
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟVΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 14ηr Οκτωβρου 1998
σχετικ µε τον κατλογο των προγραµµτων ελγχου που αποσκοπον στην πρληψη των
ζωονσων και στη χρηµατοδτηση των οποων µπορε να συµµετσχει η Κοιντητα το 1999
[κοινοποιηθεσα υπ τον αριθµ Ε(1998) 3152/1]
(98/583/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
την απφαση 90/424/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 26ηr Ιουνου 1990, σχετικ µε ορισµνεr δαπνεr στον κτηνιατρικ
τοµα (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την απφαση
94/370/ΕΚ (2), και ιδωr το ρθρο 32,
Εκτιµνταr:
τι, προκειµνου να καταρτιστε ο κατλογοr των προγραµµτων ελγχου που αποβλπουν στην πρληψη των ζωονσων και στα οποα µπορε να συµµετσχει χρηµατοδοτικ η Κοιντητα στο πλασιο του τουr 1999, καθr
επσηr και το προτεινµενο ποσοστ και ψοr τηr συµµετοχr αυτr για κθε πργραµµα, πρπει να ληφθε υπψη
τσο το ενδιαφρον που παρουσιζει κθε πργραµµα για
την Κοιντητα σο και το ψοr των διαθσιµων πιστσεων·
τι η ∆ανα παρσχε στην Επιτροπ λα τα στοιχεα εκενα
που καθιστον δυνατ την εκτµηση του ενδιαφροντοr που
παρουσιζει για την Επιτροπ η παροχ, για το τοr 1999,
χρηµατοδοτικr συµµετοχr στο πργραµµα·
τι το πργραµµα που εµφανεται στον κατλογο που προβλπεται απ την παροσα απφαση πρπει να αποτελσει
αντικεµενο µεταγενστερηr µεµονωµνηr γκρισηr·

(1) ΕΕ L 224 τηr 18. 8. 1990, σ. 19.
(2) ΕΕ L 168 τηr 2. 7. 1994, σ. 31.

τι τα µτρα που προβλπονται στην παροσα απφαση
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr µνιµηr κτηνιατρικr επιτροπr,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

ρθρο 1
1. Η Κοιντητα, το 1999, µπορε να συµµετσχει χρηµατοδοτικ στην εφαρµογ του προγρµµατοr που περιλαµβνεται στον κατλογο που εµφανεται στο παρρτηµα.
2. Για το πργραµµα που αναφρεται στην παργραφο 1,
το προτεινµενο ποσοστ και ψοr τηr χρηµατοδοτικr
συµµετοχr τηr Κοιντηταr καθορζονται στο παρρτηµα.
ρθρο 2
Η παροσα απφαση απευθνεται στα κρτη µλη.
Βρυξλλεr, 14 Οκτωβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr
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Ζωονσοr

Κρτοr µλοr

Ποσοστ
(%)

Προτεινµενο ποσ
(σε Ecu)

Σαλµονλλα στα πουλερικ

∆ανα

50

500 000

EHEC

Vινλανδα

50

125 000
Σνολο

625 000
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ΑΠΟVΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 14ηr Οκτωβρου 1998
για τον κατλογο των προγραµµτων εξλειψηr και παρακολοθησηr των νσων των ζων
που µπορον να τχουν τηr χρηµατοδοτικr συνδροµr τηr Κοιντηταr για το 1999
[κοινοποιηθεσα υπ τον αριθµ Ε(1998) 3152/2]
(98/584/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:

τι τα µτρα που προβλπονται στην παροσα απφαση
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr µνιµηr κτηνιατρικr επιτροπr,

τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
την απφαση 90/424/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 26ηr Ιουνου 1990, για ορισµνεr δαπνεr στον κτηνιατρικ
τοµα (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την απφαση
94/370/ΕΚ (2), και ιδωr το ρθρο 24 παργραφοr 5,
Εκτιµνταr:
τι, για να καταρτιστε ο κατλογοr των προγραµµτων
εξλειψηr και παρακολοθησηr των νσων των ζων που
µπορε να τχουν τηr χρηµατοδοτικr συνδροµr τηr Κοιντηταr για το τοr 1999, καθr και για το προτεινµενο
ποσοστ και ποσ τηr συνδροµr για κθε πργραµµα,
πρπει να ληφθον υπψη το ενδιαφρον κθε προγρµµατοr για την Κοιντητα και το µγεθοr των διαθσιµων
πιστσεων·
τι η Επιτροπ προβη σε εξταση καθενr απ τα προγρµµατα που υποβλθηκαν απ τα κρτη µλη τσο απ
κτηνιατρικ σο και απ οικονοµικ ποψη·
τι τα προγρµµατα που εµφανονται στον κατλογο ο
οποοr προβλπεται απ την παροσα απφαση θα
εγκριθον αργτερα το καθνα χωριστ·

(1) ΕΕ L 224 τηr 18. 8. 1990, σ. 19.
(2) ΕΕ L 168 τηr 2. 7. 1994, σ. 31.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

ρθρο 1
1. Τα προγρµµατα που αναφρονται στο παρρτηµα
µπορον να τχουν τηr χρηµατοδοτικr συνδροµr τηr Κοιντηταr για το 1999.
2. Για κθε πργραµµα, πωr αναφρεται στην παργραφο 1, το προτεινµενο ποσοστ και ποσ τηr χρηµατοδοτικr συνδροµr τηr Κοιντηταr καθορζεται στο
παρρτηµα.
ρθρο 2
Η παροσα απφαση απευθνεται στα κρτη µλη.
Βρυξλλεr, 14 Οκτωβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr
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Κατλογοr των προγραµµτων - Προτεινµενο ποσοστ και ποσ τηr χρηµατοδοτικr συνδροµr τηr Κοιντηταr

Κρτοr µλοr

Νσοr

Αφρικανικ πανλη των
/κλασικ πανλη των χορων

χορων

Ποσοστ
(%)

Προτεινµενο ποσ
(σε Ecu)

Ιταλα

50

600 000

Γερµανα

50

1 600 000

Πορτογαλα

50

2 000 000

Λσσα

Λουξεµβοργο
Vινλανδα
Βλγιο
Γαλλα
Γερµανα
Αυστρα

50
50
50
50
50
50

70 000
250 000
180 000
300 000
2 000 000
250 000

Vυσσαλιδδηr νσοr των χορων

Ιταλα

50

200 000

Βρουκλωση των βοοειδν

Ελλδα
Γαλλα
Ιρλανδα
Πορτογαλα
Ισπανα
Ιταλα

50
50
50
50
50
50

600 000
1 000 000
3 000 000
2 400 000
2 500 000
1 700 000

Βρουκλωση των αιγοπροβτων

Γαλλα
Ιταλα
Ελλδα
Πορτογαλα
Ισπανα

50
50
50
50
50

900 000
4 500 000
1 200 000
2 500 000
5 000 000

Αναπλσµωση, πιροπλσµωση, υδροπικαση (cowdriosis)

Γαλλα

50

750 000

Ενζωοτικ λεκωση των βοοειδν

Ιταλα
Πορτογαλα

50
50

2 500 000
3 000 000

Νσοr του Aujeszky

Ηνωµνο Βασλειο
Γερµανα
Βλγιο

50
50
50

75 000
2 700 000
550 000

Vυµατωση των βοοειδν

Ισπανα
Ιταλα
Ελλδα

50
50
50

6 200 000
800 000
100 000

Τροµδηr νσοr

Βλγιο
Γαλλα
Ολλανδα

50
50
50

50 000
500 000
150 000

Κλασικ πανλη των χορων
Μεταδοτικ
βοοειδν

περιπνευµονα

των

Σνολο

50 125 000

