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L 345/1

(Πρξειr εγκριθεσεr δυνµει του ρθρου V τηr συνθκηr για την Ευρωπαϊκ νωση)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ
τηr 14ηr ∆εκεµβρου 1998
που υιοθτησε το Συµβολιο βσει του ρθρου Ι.2 τηr συνθκηr για την Ευρωπαϊκ νωση,
για τη λψη περιοριστικν µτρων κατ προσπων στην Οµοσπονδιακ ∆ηµοκρατα τηr
Γιουγκοσλαβαr που ενεργον κατ των ανεξρτητων µσων ενηµρωσηr
(98/725/ΚΕΠΠΑ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

χονταr υπψη τη συνθκη για την Ευρωπαϊκ νωση, και
ιδωr το ρθρο Ι.2,
Εκτιµνταr:
τι, στα συµπερσµατ του τηr 26ηr Οκτωβρου 1998, το
Συµβολιο καταδκασε τη δρση των αρχν τηr Οµοσπονδιακr ∆ηµοκραταr τηr Γιουγκοσλαβαr (Ο∆Γ) κατ των
ανεξρτητων µσων ενηµρωσηr·
τι ο νµοr περ δηµσιαr πληροφρησηr που ενκρινε το
σερβικ κοινοβολιο, ο οποοr χει ωr κριο στχο του τα
µσα που δεν ελγχονται απ το κρτοr, παραβιζει τιr
διεθνr αποδεκτr προδιαγραφr και αποτελε να ακµη
βµα για την καταβολ των δηµοκρατικν αρχν·
τι, στα συµπερσµατ του τηr 9ηr Νοεµβρου 1998, το
Συµβολιο επανλαβε την αποφασιστικτητα τηr Ευρωπαϊκr νωσηr να συνεχσει να στηρζει τη δηµοκρατα και
την ελευθερα τηr κφρασηr στην Ο∆Γ και παρτρυνε την
Ο∆Γ και τιr σερβικr αρχr να συµµορφσουν τη νοµοθεσα τουr για τα µσα ενηµρωσηr προr τα πρτυπα του
Συµβουλου τηr Ευρπηr·
τι, στα συµπερσµατα του τηr 7ηr ∆εκεµβρου 1998, το
Συµβολιο συµφνησε να επιβλει απαγρευση θεωρσεων
στιr αρχr τηr Ο∆Γ και τηr Σερβαr που εναι υπεθυνεr για
την καταστολ των ανεξρτητων µσων ενηµρωσηr στη
Ο∆Γ, και συµφνησε τι το µτρο αυτ θα πρπει να
συνοδεεται απ στριξη στα ανεξρτητα µσα ενηµρωσηr·
τι η απαγρευση αυτ θα αρθε αν η Ο∆Γ καταργσει τα
κατασταλτικ µτρα κατ των ανεξρτητων µσων ενηµρωσηr,

ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ:

ρθρο 1
1. Τα πρσωπα που απαριθµονται στο παρρτηµα, για
τα οποα χει διαπιστωθε τι εναι υπεθυνα για τη
σνταξη και την εφαρµογ του σερβικο νµου περ δηµσιαr πληροφρησηr, για συνηγορα υπρ αυτο  για
ντληση πολιτικν πλεονεκτηµτων εξ αυτο, θα αναφερθον οτωr στε να µην γνονται δεκτ στο δαφοr των
κρατν µελν.
2. Στον κατλογο του παραρτµατοr θα προστεθον και
λλοι αντεροι εκπρσωποι τηr Ο∆Γ και τηr Σερβαr
υπεθυνοι για καταστατικ δρση, αν οι αρχr τηr Ο∆Γ δεν
ανταποκριθον στα αιτµατα τηr Ευρωπαϊκr νωσηr. Το
Συµβολιο θα ενηµερνει τον κατλογο λαµβνονταr
υπψη τιr εξελξειr στην Ο∆Γ.
ρθρο 2
Το Συµβολιο θα καταργσει την παροσα κοιν θση µε
την ρση των κατασταλτικν µτρων που λαµβνονται
κατ των ανεξρτητων µσων στην Ο∆Γ.
ρθρο 3
Η παροσα κοιν θση αρχζει να ισχει την ηµεροµηνα
τηr υιοθτησr τηr.
ρθρο 4
Η παροσα κοιν θση δηµοσιεεται στην Επσηµη Εφηµερδα.
Βρυξλλεr, 14 ∆εκεµβρου 1998.
Για το Συµβολιο
Ο Πρεδροr
W. MOLTERER
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L 345/3

Ι
(Πρξειr για την ισχ των οποων απαιτεται δηµοσευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2743/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 14ηr ∆εκεµβρου 1998
για την τροποποηση του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 297/95 σχετικ µε τα τλη που καταβλλονται στον Ευρωπαϊκ Οργανισµ Αξιολγησηr Vαρµκων
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 297/95 του Συµβουλου, τηr 10ηr
Vεβρουαρου 1995, σχετικ µε τα τλη που καταβλλονται
στον Ευρωπαϊκ Οργανισµ Αξιολγησηr Vαρµκων (1),
και ιδωr το ρθρο 10,
την πρταση τηr Επιτροπr,
τη γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου (2),
Εκτιµνταr:
τι, δυνµει του ρθρου 57 παργραφοr 1 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 2309/93 του Συµβουλου, τηr 22αr Ιουλου
1993, για τη θσπιση κοινοτικν διαδικασιν γκρισηr και
εποπτεαr των φαρµακευτικν προϊντων για ανθρπινη
και κτηνιατρικ χρση και για τη σσταση ευρωπαϊκο
οργανισµο για την αξιολγηση των φαρµακευτικν
προϊντων (3), τα σοδα του οργανισµο αποτελονται απ
µια συνεισφορ και απ τα τλη που καταβλλουν οι επιχειρσειr για τη χοργηση και τη διατρηση τηr κοινοτικr
δειαr κυκλοφοραr και για τιr λλεr υπηρεσεr που παρχει ο οργανισµr·

τι πρπει επσηr να θεσπιστον να τλη προκειµνου να
καλυφθε το σνολο των υπηρεσιν που παρχει στο εξr ο
οργανισµr·
τι πρπει να θεσπιστε ετσιο τλοr προκειµνου να εξασφαλιστε η κλυψη των δαπανν που συνδονται µε την
εποπτεα των εγκεκριµνων φαρµκων· τι να καθορισµνο τµµα του εν λγω τλουr πρπει να διατθεται στιr
αρµδιεr εθνικr αρχr που ασκον υποχρεωτικ, εξ ονµατοr τηr Κοιντηταr, καθκοντα εποπτεαr τηr αγορr δυνµει του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93· τι, εξλλου, οι
ρυθµσειr διανοµr µεταξ των εν λγω αρχν πρπει να
θεσπιστον απ το διοικητικ συµβολιο του οργανισµο
βσει τηr διαδικασαr που προβλπεται απ τον παρντα
κανονισµ·
τι, σε ορισµνεr εξαιρετικr περιπτσειr και για επιτακτικοr λγουr δηµοσαr υγεαr  υγεαr των ζων, πρπει να
εναι δυνατ η µεωση των προαναφερθντων τελν· τι, ωr
εκ τοτου, και υπ την επιφλαξη ειδικτερων διατξεων
του κοινοτικο δικαου, κθε απφαση περ µεισεωr πρπει να λαµβνεται απ τον εκτελεστικ διευθυντ µε βση
την κριτικ εξταση κθε περπτωσηr και µετ απ γνωµοδτηση τηr αρµδιαr επιστηµονικr επιτροπr,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

τι το ψοr και η διρθρωση των τελν που θεσπζει ο
κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 297/95 οφελουν να επανεξεταστον
πριν απ τιr 31 ∆εκεµβρου 1997·
τι, βσει τηr περαr που χει αποκτηθε απ το 1995, εναι
σκπιµο να διατηρηθον οι γενικr αρχr και η συνολικ
διρθρωση των τελν, καθr και οι κυριτερεr επιχειρησιακr και διαδικαστικr διατξειr, που χουν θεσπιστε µε τον
εν λγω κανονισµ·
τι για ορισµνα τλη, ωστσο, εναι σκπιµο να προσδιοριστον οι υπηρεσεr  πρξειr στιr οποεr αυτ αναφρονται, προκειµνου να διευκολυνθε η κλυψ τουr και να
βελτιωθε η διαφνεια και η εφαρµογ στην πρξη αυτο
του κανονισµο·
(1) ΕΕ L 35 τηr 15. 2. 1995, σ. 1.
(2) ΕΕ C 328 τηr 26. 10. 1998.
(3) ΕΕ L 214 τηr 24. 8. 1993, σ. 1· κανονισµr πωr τροποποιθηκε
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 649/98 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 88
τηr 24. 3. 1998, σ. 7).

ρθρο 1
Ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 297/95 τροποποιεται ωr ακολοθωr:
1. Το ρθρο 1 αντικαθσταται απ το ακλουθο κεµενο:
«ρθρο 1
Πεδο εφαρµογr
Τα οφειλµενα τλη για την απκτηση και τη
διατρηση των κοινοτικν αδειν κυκλοφοραr των
φαρµκων για τον νθρωπο και για κτηνιατρικ χρση,
καθr και για τιr λλεr υπηρεσεr που παρχει ο οργανισµr, εισπρττονται σµφωνα µε τιr διατξειr του
παρντοr κανονισµο.
Το ψοr των εν λγω τελν καθορζεται σε Ecu.»
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2. Τα ρθρα 3 ωr 10 αντικαθστανται απ το ακλουθο
κεµενο:
«ρθρο 3
Vρµακα για τον νθρωπο τα οποα υπκεινται στιr
διαδικασεr που χουν θεσπιστε απ τον κανονισµ
(ΕΟΚ) αριθ. 2309/93
1. δεια κυκλοφοραr φαρµκου
α) Β α σ ι κ  τ  λ ο r
Το τλοr που εισπρττεται για µα ατηση
δειαr κυκλοφοραr φαρµκου συνοδευµενη
απ πλρη φκελο, ανρχεται σε 200 000 Ecu.
Το τλοr αυτ καλπτει µα και µνη δοσολογα, συνδεδεµνη µε µα φαρµακοτεχνικ µορφ.
Το εν λγω τλοr προσαυξνεται κατ 20 000
Ecu για κθε συµπληρωµατικ δοσολογαr /
και φαρµακοτεχνικ µορφ, ταν αυτr υποβλλονται ταυτοχρνωr µε την πρτη ατηση
δειαr. Η προσαξηση αυτ καλπτει µα
συµπληρωµατικ
δοσολογα
/και
µα
συµπληρωµατικ φαρµακοτεχνικ µορφ.
Το ωr νω τλοr προσαυξνεται κατ 5 000 Ecu
για κθε συµπληρωµατικ παρουσαση µιαr και
τηr αυτr δοσολογαr και µιαr και τηr αυτr
φαρµακοτεχνικr µορφr που υποβλλεται ταυτοχρνωr µε την πρτη ατηση δειαr.
β) Μ ε ι ω µ  ν ο τ  λ ο r
Μειωµνο τλοr 100 000 Ecu εφαρµζεται στιr
αιτσειr δειαr κυκλοφοραr φαρµκου για το
οποο δεν εναι απαρατητη η υποβολ πλρουr
φακλου, σµφωνα µε τιr διατξειr του ρθρου
4 τρτο εδφιο σηµεο 8 στοιχεο α), περιπτσειr
i) και iii) τηr οδηγαr 65/65/ΕΟΚ, καθr και
ταν γνεται χρση του ρθρου 4 τρτο εδφιο
σηµεο 8 στοιχεο α) περπτωση ii) τηr διαr
οδηγαr. Το εν λγω τλοr καλπτει µα και
µνη δοσολογα που συνδεται µε µια φαρµακοτεχνικ µορφ.
Το τλοr αυτ προσαυξνεται κατ 20 000 Ecu
για κθε συµπληρωµατικ δοσολογα /και
φαρµακοτεχνικ µορφ, ταν αυτr υποβλλονται ταυτοχρνωr µε την προτη ατηση δειαr.
Η προσαξηση αυτ, καλπτει µα συµπληρωµατικ δοσολογα /και φαρµακοτεχνικ µορφ.
Το ανωτρω τλοr προσαυξνεται κατ 5 000
Ecu για κθε συµπληρωµατικ παρουσαση µιαr
και τηr αυτr δοσολογαr και µιαr και τηr αυτr
φαρµακοτεχνικr µορφr που υποβλλεται ταυτοχρνωr µε την πρτη ατηση δειαr.
γ) Τ  λ η ε π  κ τ α σ η r  δ ε ι α r κ υ κ λ ο φ ο ρ  α r
Τα εν λγω τλη εισπρττονται για κθε επκταση µιαr δειαr κυκλοφοραr που χει δη
χορηγηθε:
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— ταν η επκταση αυτ καλπτει µια να δοσολογα  να φαρµακοτεχνικ µορφ  να
νδειξη  να νο τρπο χοργησηr, το εισπρακτο τλοr ανρχεται στr 50 000 Ecu,
— ταν η επκταση αυτ καλπτει µια να
παρουσαση δη εγκεκριµνηr δοσολογαr,
φαρµακοτεχνικr µορφr και τρπου
χοργησηr, το εισπρακτο τλοr ανρχεται
σε 10 000 Ecu.
2. Τροποποηση δειαr κυκλοφοραr
α) Τ  λ ο r τ ρ ο π ο π ο  η σ η r τ  π ο υ I
Εσπρττεται τλοr 5 000 Ecu στιr περιπτσειr
τροποποισεων τηr δειαr κυκλοφοραr οι
οποεr, βσει τηr κατατξεωr που θεσπζει ο εν
προκειµνω εφαρµοστοr κανονισµr τηr Επιτροπr, χαρακτηρζονται ωr ελσσονοr σηµασαr.
Στην περπτωση τηr αυτr τροποποησηr, το
τλοr καλπτει λεr τιr δοσολογεr, λεr τιr
φαρµακοτεχνικr µορφr και κθε εγκεκριµνη
παρουσαση.
β) Τ  λ ο r τ ρ ο π ο π ο  η σ η r τ  π ο υ I I
Εισπρττεται τλοr 60 000 Ecu στην περπτωση
τροποποησηr τηr δειαr κυκλοφοραr η οποα,
βσει τηr κατατξεωr που θεσπζει ο εν προκειµνω εφαρµοστοr κανονισµr τηr Επιτροπr,
χαρακτηρζεται ωr µεζονοr σηµασαr. Το τλοr
αυτ δναται να µειωθε κατ το µισυ για
ορισµνεr τροποποισειr τπου ΙΙ που δεν απαιτον διεξοδικ επιστηµονικ αξιολγηση· ο
κατλογοr καταρτζεται µε τη διαδικασα του
ρθρου 11 παργραφοr 2.
Σε περπτωση τηr αυτr τροποποησηr, το τλοr
καλπτει λεr τιr δοσολογεr, λεr τιr φαρµακοτεχνικr µορφr και κθε εγκεκριµνη παρουσαση.
3. Τλοr ανανωσηr
Κατ την αν πενταετα ανανωση τηr δειαr
κυκλοφοραr φαρµκου, εισπρττεται τλοr 10 000
Ecu για την εξταση των υπαρχουσν πληροφοριν.
Το τλοr εισπρττεται για κθε δοσολογα που συνδεται µε µια φαρµακοτεχνικ µορφ.
4. Τλοr επιθερησηr
Εσπρττεται κατ’ αποκοπν ποσ 15 000 Ecu για
κθε επιθερηση που διενεργεται στο κοινοτικ
δαφοr  εκτr τηr Κοιντηταr. Για τιr επιθεωρσειr που διενεργονται εκr τηr Κοιντηταr, τα
ξοδα µετακνησηr χρενονται επιπλον, βσει του
πραγµατικο κστουr.
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5. Τλοr µεταββασηr
Εισπρττεται τλοr 5 000 Ecu κατ την αλλαγ
κατχου των αδειν κυκλοφοραr τιr οποεr αφορ
η µεταββαση. Το τλοr αυτ καλπτει το σνολο
των εγκεκριµνων παρουσισεων του ιδου φαρµκου.
6. Ετσιο τλοr
Εισπρττεται ετσιο τλοr 60 000 Ecu για κθε
φρµακο που χει λβει δεια κυκλοφοραr. Το
τλοr αυτ καλπτει το σνολο των εγκεκριµνων
παρουσισεων του ιδου φαρµκου.
ρθρο 4
Vρµακα για τον νθρωπο, τα οποα υπκεινται στιr
διαδικασεr που προβλπει η οδηγα 75/319/ΕΟΚ (*)
Τλοr διαιτησαr
Οφελεται τλοr ψουr 10 000 Ecu κατ την εφαρµογ
των διαδικασιν που προβλπονται στο ρθρο 10 παργραφοr 2 και στα ρθρα 11, 12 και 15 τηr οδηγαr
75/319/ΕΟΚ.
Το εν λγω τλοr προσαυξνεται κατ 40 000 Ecu ταν
οι διαδικασεr που προβλπονται στα ρθρα 11 και 12
τηr οδηγαr 75/319/ΕΟΚ εφαρµζονται κατπιν πρωτοβουλαr του αιτοντοr  του κατχου τηr δειαr κυκλοφοραr.
ρθρο 5
Vρµακα για κτηνιατρικ χρση που υπκεινται στιr
διαδικασεr που θεσπζει ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ.
2309/93
1. δεια κυκλοφοραr φαρµκου
α) Β α σ ι κ  τ  λ ο r
Το τλοr που εισπρττεται για µια ατηση
δειαr κυκλοφοραr φαρµκου, συνοδευµενη
απ πλρη φκελο, ανρχεται σε 100 000 Ecu.
Το τλοr αυτ καλπτει µα και µνη δοσολογα, συνδεδεµνη µε µα φαρµακοτεχνικ µορφ.
Το εν λγω τλοr προσαυξνεται κατ 10 000
Ecu για κθε συµπληρωµατικ δοσολογα /και
φαρµακοτεχνικ µορφ, ταν αυτr υποβλλονται ταυτοχρνωr µε την πρτη ατηση δειαr.
Η προσαξηση αυτ καλπτει µα συµπληρωµατικ δοσολογα /και φαρµακοτεχνικ µορφ.
Τα τλη αυτ προσαυξνονται κατ 5 000 Ecu
για κθε συµπληρωµατικ παρουσαση µιαr και
τηr αυτr δοσολογαr και µιαr και τηr αυτr
φαρµακοτεχνικr µορφr που υποβλλεται ταυτοχρνωr µε την πρτη ατηση δειαr.
Στην περπτωση των εµβολων, το βασικ τλοr
µεινεται σε 50 000 Ecu, εν κθε συµπληρωµατικ δοσολογα /και φαρµακοτεχνικ µορφ
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/και παρουσαση επιφρει προσαξηση 5 000
Ecu.
Για τουr σκοποr του παρντοr στοιχεου α), ο
αριθµr των ειδν-στχων δεν λαµβνεται
υπψη.
β) Μ ε ι ω µ  ν ο τ  λ ο r
Μειωµνο τλοr 50 000 Ecu εφαρµζεται στιr
αιτσειr δειαr κυκλοφοραr φαρµκου για το
οποο δεν εναι απαρατηττη η υποβολ πλρουr
φακλου, σµφωνα µε τιr διατξειr του ρθρου
5 τρτο εδφιο σηµεο 10 στοιχεο α), περιπτσειr i) και iii) τηr οδηγαr 81/851/ΕΟΚ, καθr
και ταν γνεται χρση του ρθρου 5 τρτο εδφιο σηµεο 10 στοιχεο α), περπτωση ii) τηr
διαr οδηγαr. Το εν λγω τλοr καλπτει µα
και µνη δοσολογα συνδεδεµνη µε µα φαρµακοτεχνικ µορφ του φαρµκου αυτο.
Το τλοr αυτ προσαυξνεται κατ 10 000 Ecu
για κθε συµπληρωµατικ δοσολογα /και
φαρµακοτεχνικ µορφ, ταν υποβλλονται
ταυτοχρνωr µε την πρτη ατηση δειαr. Η
προσαξηση αυτ καλπτει µα συµπληρωµατικ δοσολογα /και φαρµακοτεχνικ µορφ.
Τα εν λγω τλη προσαυξνονται κατ 5 000
Ecu για κθε συµπληρωµατικ παρουσαση τηr
διαr δοσολογαr και τηr διαr φαρµακοτεχνικr
µορφr που υποβλλεται ταυτοχρνωr µε την
πρτη ατηση δειαr.
Στην περπτωση των εµβολων, το βασικ τλοr
µεινεται σε 25 000 Ecu, εν κθε συµπληρωµατικ δοσολογα /και φαρµακοτεχνικ µορφ
/και παρουσαση επιφρει προσαξηση 5 000
Ecu.
Για τουr σκοποr του παρντοr στοιχεου β), ο
αριθµr των ειδν-στχων δεν λαµβνεται
υπψη.
γ) Τ  λ η ε π  κ τ α σ η r  δ ε ι α r κ υ κ λ ο φ ο ρ  α r
Τα εν λγω τλη εισπρττονται για κθε επκταση µιαr δειαr κυκλοφοραr που χει δη
χορηγηθε:
— ταν η επκταση αυτ καλπτει µια να
δοσολογα  να φαρµακοτεχνικ µορφ 
νο εδοr  µια να νδειξη  να νο τρπο
χοργησηr, το εισπρακτο τλοr ανρχεται
σε 25 000 Ecu,
— ταν η επκταση αυτ καλπτει να παρουσαση µιαr δη εγκεκριµνηr δοσολογαr,
φαρµακοτεχνικr µορφr και τρπου
χοργησηr, το εισπρακτο τλοr ανρχεται
σε 5 000 Ecu,
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— στην περπτωση των εµβολων, ταν η επκταση καλπτει µια να δοσολογα  να
φαρµακοτεχνικ µορφ  να παρουσαση 
νο τρπο χοργησηr, το εισπρακτο τλοr
ανρχεται σε 5 000 Ecu.
2. Τροποποηση δειαr κυκλοφοραr
α) Τ  λ ο r τ ρ ο π ο π ο  η σ η r τ  π ο υ I
Εισπττεται τλοr 5 000 Ecu στην περπτωση
τροποποησηr τηr δειαr κυκλοφοραr η οποα,
βσει τηr κατατξεωr που θεσπζει ο εν προκειµνω εφαρµοστοr κανονισµr τηr Επιτροπr,
χαρακτηρζεται ωr ελσσοντοr σηµασαr. Το
τλοr αυτ επιβλλεται επσηr στα εµβλια.
Σε περπτωση τηr αυτr τροποποησηr, το τλοr
καλπτει λεr τιr δοσολογεr, λεr τιr φαρµακοτεχνικr µορφr και κθε εγκεκριµνη παρουσαση.
β) Τ  λ ο r τ ρ ο π ο π ο  η σ η τ  π ο υ I I
Εισπρττεται τλοr 30 000 Ecu στην περπτωση
τροποποησηr τηr δειαr κυκλοφοραr η οποα
βσει τηr κατατξεωr που θεσπζει ο εν προκειµνω εφαρµοστοr κανονισµr τηr Επιτροπr,
χαρακτηρζεται ωr µεζοντοr σηµασαr. Το τλοr
αυτ δναται να µειωθε κατ το µισυ για
ορισµνεr τροποποισειr τπου ΙΙ που δεν απαιτον διεξοδικ επιστηµονικ αξιολγηση· ο
κατλογοr καταρτζεται µε τη διαδικασα του
ρθρου 11 παργραφοr 2.
Στην περπτωση των εµβολων, το εν λγω τλοr
ανρχεται σε 5 000 Ecu.
Σε περπτωση τηr αυτr τροποποησηr, το τλοr
καλπτει λεr τιr δοσολογεr, λεr τιr φαρµακοτεχνικr µορφr και κθε εγκεκριµνη παρουσαση.
3. Τλοr ανανωσηr
Κατ την αν πενταετα ανανωση τηr δειαr
κυκλοφοραr φαρµκου, εισπρττεται τλοr 5 000
Ecu για την εξταση των υπαρχουσν πληροφοριν.
Το τλοr εισπρττεται για κθε δοσολογα που συνδεται µε µια φαρµακοτεχνικ µορφ.
4. Τλοr επιθερησηr
Εισπρττεται κατ’ αποκοπν ποσ 15 000 Ecu για
κθε επιθερηση που διενεργεται στο κοινοτικ
δαφοr  εκτr τηr Κοιντηταr. Για τιr επιθεωρσειr που διενεργονται εκτr τηr Κοιντηταr, τα
ξοδα µετακνησηr χρενονται επιπλον, βσει του
πραγµατικο κστουr.
5. Τλοr µεταββασηr
Εισπρττεται τλοr 5 000 Ecu κατ την αλλαγ
κατχου των αδειν κυκλοφοραr, τιr οποεr αφορ
η µεταββαση. Το τλοr αυτ καλπτει το σνολο
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των εγκεκριµνων παρουσισεων του διου φαρµκου.
6. Ετσιο τλοr
Εισπρττεται ετσιο τλοr 20 000 Ecu για κθε
φρµακο που χει λβει δεια κυκλοφοραr. Το
τλοr αυτ καλπτει το σνολο των εγκεκριµνων
παρουσισεων του διου φαρµκου.

ρθρο 6
Vρµακα για κτηνιατρικ χρση που υπκεινται στιr
διαδικασεr που προβλπει η οδηγα 81/851/ΕΟΚ
Τλοr διαιτησαr
Οφελεται τλοr διαιτησαr ψουr 10 000 Ecu κατ την
εφαρµογ των διαδικασιν που προβλπονται στο
ρθρο 18 παργραφοr 2 και στα ρθρα 19, 20 και 23 τηr
οδηγαr 81/851/ΕΟΚ.
Το εν λγω τλοr προσαυξνεται κατ 20 000 Ecu ταν
οι διαδικασεr που προβλπονται στα ρθρα 19 και 20
τηr οδηγαr 81/851/ΕΟΚ εφαρµζονται κατπιν πρωτοβουλαr του αιτοντοr  του κατχου τηr δειαr κυκλοφοραr.

ρθρο 7
Καθορισµr των αντατων καταλοπων (ΑΟΚ) για τα
κτηνιατρικ φρµακα
1. Τλη καθορισµο ΑΟΚ
Εισπρττεται βασικ τλοr ΑΟΚ 50 000 Ecu για
κθε ατηση πρτου καθορισµο ΑΟΚ για µια
δεδοµνη ουσα.
Οφελεται πρσθετο τλοr ΑΟΚ 15 000 Ecu για
κθε ατηση τροποποησηr  επκτασηr υφισταµνου ΑΟΚ,  προκειµνου να καλυφθον να εδη.
Τα τλη ΑΟΚ εκππτουν απ το τλοr που οφελεται
για ατηση δειαr κυκλοφοραr  για ατηση επκτασηr δειαr κυκλοφοραr που αφορ το φρµακο
που περιχει την ουσα η οποα αποτλεσε το αντικεµενο καθορισµο ΑΟΚ, ταν οι εν λγω αιτσειr
υποβλλονται απ το διο πρσωπο. Η κπτωση
αυτ δεν εναι δυνατν, ωστσο, να υπερβανει το
µισυ του τλουr στο οποο εφαρµζεται.
2. Τλοr ΑΟΚ για κλινικr δοκιµr
Εισπρττεται τλοr 15 000 Ecu για κθε ατηση
καθορισµο προκειµνου να διενεργηθον κλινικr
δοκιµr.
Το τλοr αυτ αφαιρεται απ το ποσ του βασικο
τλουr ΑΟΚ που προβλπεται στο σηµεο 1.
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ρθρο 8
∆ιφορα τλη
1. Τλοr παροχr επιστηµονικν συµβουλν
Το τλοr αυτ εισπρττεται κατ την υποβολ
επιστηµονικν  τεχνικν συµβουλν σχετικ µε
την ρευνα και την ανπτυξη ενr φαρµκου ενψει
τηr ενδεχµενηr υποβολr ατησηr δειαr κυκλοφοραr  επκτασηr δειαr κυκλοφοραr.
— Για τα φρµακα που προορζονται για τον
νθρωπο, το εν λγω τλοr ανρχεται σε 60 000
Ecu, κατ’ αντατο ριο.
— Για τα κτηνιατρικ φρµακα, το εν λγω τλοr
ανρχεται σε 30 000 Ecu, κατ’ αντατο ριο.
Οι διατξειr εφαρµογr του παρντοr σηµεου
θεσπζονται µε τη διαδικασα του ρθρου 11 παργραφοr 2.
2. Τλη για διοικητικr δαπνεr
Τλη διοικητικν δαπανν οφελονται κατ την
κδοση εγγρφων  πιστοποιητικν, εφσον η εν
λγω κδοση δεν εντσσεται στο πλασιο πρξεων
που καλπτονται απ λλο τλοr το οποο προβλπεται απ τον παρντα κανονισµ,  κατ την
ολοκλρωση του διοικητικο ελγχου ενr φακλου
που καταλγει στην απρριψη τηr ατησηr για την
οποα υποβλθηκε ο συγκεκριµνοr φκελοr. Το
κατ µονδα ψοr των εν λγω τελν δεν δναται
να υπερβανει τα 5 000 Ecu. Κατ’ εφαρµογ του
ρθρου 11 παργραφοr 2, το διοικητικ συµβολιο
του οργανισµο θεσπζει και προσδιορζει τη σχετικ κατταξη.
ρθρο 9
∆υναττητα µεωσηr των τελν
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Το βασικ τλοr διαιτησαr εναι καταβλητο εντr
τριντα ηµερν µετ την προσφυγ στον οργανισµ· το ετσιο τλοr εναι καταβλητο εντr τριντα ηµερν µετ την πρτη και κθε επµενη επτειο τηr κοινοποησηr τηr απφασηr δειαr κυκλοφοραr.
Το τλοr επιθερησηr εναι καταβλητο εντr τριντα ηµερν απ τη διενργεια τηr επιθερησηr.
2. Σε περπτωση µη εµπρθεσµηr καταβολr τλουr
οφειλµενου δυνµει του παρντοr κανονισµο και
µε την επιφλαξη του δικαιµατοr του παρσταται
ενπιον δικαστηκο, το οποο αναγνωρζεται στον
οργανισµ δυνµει του ρθρου 59 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 2309/93, ο εκτελεστικr διευθυντr του
οργανισµο δναται να αποφασσει, ετε την µη
παροχ των ζητοµενων υπηρεσιν ετε τη διακοπ
του συνλου των παρεχµενων υπηρεσιν  τρεχουσν διαδικασιν µχριr του καταβληθε το
σνολο του οφειλµενου τλουr.
3. Τα τλη καταβλλονται σε Ecu  στο εθνικ νµισµα ενr απ τα κρτη µλη, σµφωνα µε τιr
ισχουσεr ισοτιµεr που καθορζονται καθηµερινr
απ την Επιτροπ. Εναι ωστσο δυνατr ο καθορισµr µηνιαων ισοτιµιν, βσει των προηγοµενων,
µε µθοδο υπολογισµο που ορζεται απ το διοικητικ συµβολιο του οργανισµο.

ρθρο 11
Λεπτοµρειεr εφαρµογr

Με την επιφλαξη ειδικτερων διατξεων του κοινοτικο δικαου, σε εξαιρετικr περιστσειr και για επιτακτικοr λγουr δηµσιαr υγεαr  υγεαr των ζων,
εναι δυνατ η κατ περπτωση µεωση τελν απ τον
εκτελεστικ διευθυντ, κατπιν γνωµοδοτσεωr τηr
αρµδιαr επιστηµονικr επιτροπr. Κθε απφαση που
λαµβνεται κατ’ εφαρµογ του παρντοr ρθρου, αιτιολογεται δεντωr.

1. Προτσει του εκτελεστικο διευθυντ και κατπιν
θετικr γνωµοδτησηr τηr Επιτροπr, το διοικητικ
συµβολιο του οργανισµο θεσπζει τιr λεπτοµρειεr
επιστροφr στιr αρµδιεr εθνικr αρχr που συµµετχουν στιr δραστηριτητεr επιτρησηr τηr κοινοτικr αγορr, ενr µρουr των πρων που παρχονται απ τα ετσια τλη.

Πλρηr  µερικ απαλλαγ απ την καταβολ τελν
δναται να παραχωρηθε προκειµνου ιδωr για φρµακα που χορηγονται για τη θεραπεα σπνιων νσων
 αφορον σσονα εδη.

2. Με την επιφλαξη των διατξεων του παρντοr
κανονισµο  του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93,
το διοικητικ συµβολιο του οργανισµο δναται
να θεσπσει, προτσει του εκτελεστικο διευθυντ,
τιr τυχν αναγκαεr διατξειr για την εφαρµογ του
παρντοr κανονισµο.

ρθρο 10
Προθεσµεr και καθυστερσειr πληρωµr
1. Τα τλη εναι καταβλητα την ηµεροµηνα παραλαβr τηr αντστοιχηr ατησηr, εκτr εν ειδικr
διατξειr προβλπουν λλωr.

3. Σε περπτωση διαφωναr σον αφορ την κατταξη
µιαr ατησηr σε µια απ τιr κατηγορεr τελν που
προβλπει ο παρν κανονισµr, ο εκτελεστικr
διευθυντr αποφανεται κατπιν γνωµοδτησηr τηr
αρµδιαr επιστηµονικr επιτροπr.
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ρθρο 12
Τροποποηση
Κθε τροποποηση του παρντοr κανονισµο θεσπζεται απ το Συµβολιο µε ειδικ πλειοψηφα, αφο
ζητηθε η γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου, και
κατπιν πρτασηr τηr Επιτροπr.
Ωστσο, οι τροποποισειr του ψουr των τελν που
καθορζει ο παρν κανονισµr θεσπζονται µε τη διαδικασα του ρθρου 73 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
2309/93.
Εντr τριν ετν απ την ναρξη ισχοr του παρντοr
κανονισµο, η Επιτροπ θα υποβλει κθεση για την
εκτλεσ του, αφο λβει τη γνµη του διοικητικο
συµβουλου του οργανισµο.

19. 12. 98

Στο µλλον, η επανεξταση των τελν θα βασζεται
στην πλρη αξιολγηση του κστουr του οργανισµο,
συµπεριλαµβανοµνων των δαπανν που συνδονται µε
τουr εισηγητr των κρατν µελν.
(*) ΕΕ L 147 τηr 9. 6. 1975, σ. 13· οδηγα πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την οδηγα 93/39/ΕΟΚ (ΕΕ
L 214 τηr 24. 8. 1993, σ. 22).»
3. Το παρν ρθρο 11 γνεται ρθρο 13.
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, 14 ∆εκεµβρου 1998.
Για το Συµβολιο
Ο Πρεδροr
W. MOLTERER
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2744/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 14ηr ∆εκεµβρου 1998
για την τροποποηση του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 355/94 και την παρταση των προσωρινν
µτρων παρκκλισηr που εφαρµζονται στη Γερµανα και την Αυστρα
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
και ιδωr το ρθρο 28,
την πρταση τηr Επιτροπr (1),
τη γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου (2),
τη γνµη τηr Οικονοµικr και Κοινωνικr Επιτροπr (3),

τι θα πρπει να ληφθε υπψη και η κατσταση που
περιγρφουν τα δο αυτ κρτη µλη·
τι η παρταση του εν λγω µτρου παρκκλισηr πρπει να
συνοδεεται απ τον καθορισµ προθεσµαr για την ευθυγρµµιση του ορου τηr ατλειαr που εφαρµζει η Γερµανα
και η Αυστρα µε το εφαρµοζµενο στα υπλοιπα κρτη
µλη κατ την εν λγω ηµεροµηνα ριο, απ την µεση
αξηση του ορου που εφαρµζεται στα δο αυτ κρτη
µλη, προκειµνου να περιοριστον οι στρεβλσειr του
ανταγωνισµο και απ τη δσµευση των δο κρατν µελν
να αυξσουν σταδιακ και απ κοινο το εν λγω ριο
προκειµνου να ευθυγραµµιστε, την 1η Ιανουαρου 2003, µε
το κοινοτικ ριο,

Εκτιµνταr:
τι το ρθρο 2 δετερο εδφιο του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
355/94 του Συµβουλου, τηr 14ηr Vεβρουαρου 1994, για την
τροποποηση του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 (4), για τη
θσπιση του κοινοτικο καθεσττοr τελωνειακν ατελειν
προβλπει την εφαρµογ µχρι τιr 31 ∆εκεµβρου 1997,
προσωρινr παρκκλισηr για την Οµοσπονδιακ ∆ηµοκρατα τηr Γερµαναr και τη ∆ηµοκρατα τηr Αυστραr, η
οποα αφορ την εφαρµογ ορου 75 Ecu για την ατλεια
κατ την εισαγωγ εµπορευµτων απ ταξιδιτεr που εισρχονται στο γερµανικ και αυστριακ δαφοr απ χερσαα
σνορα που συνδουν τα δο αυτ κρτη µλη µε χρεr
εκτr των κρατν µελν και των µελν τηr ΕΖΕΣ , ανλογα µε την περπτωση, ακτοπλοϊκr µε προλευση τιr εν
λγω χρεr·
τι οι διατξειr αυτr λαµβνουν υπψη τα οικονοµικο
χαρακτρα προβλµατα που ενδχεται να τεθον λγω του
ψουr των ατελειν για τουr ταξιδιτεr που εισγουν εµπορεµατα στην Κοιντητα κτω απ τιr συνθκεr που αναφρθηκαν πιο πνω·
τι, µε επιστολr τηr 24ηr Ιουνου και τηr 23ηr Ιουλου
1997, η Οµοσπονδιακ ∆ηµοκρατα τηr Γερµαναr και η
∆ηµοκρατα τηr Αυστραr ζτησαν την παρταση του
µτρου παρκκλισηr που προβλπεται στο ρθρο 2 δετερο
εδφιο του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 355/94· τι το ατηµα
αυτ διατυπθηκε αφο διαπιστθηκε η συνχιση  η επιδενωση των οικονοµικν προβληµτων που οδγησαν
στην κδοση του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 355/94 και του
κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3316/94·
(1) ΕΕ C 273 τηr 2. 9. 1998, σ. 10.
(2) Γνµη που διατυπθηκε στιr 3 ∆εκεµβρου 1998 (δεν δηµοσιεθηκε ακµα στην Επσηµη Εφηµερδα).
(3) Γνµη που διατυπθηκε στιr 15 Οκτωβρου 1998 (δεν δηµοσιεθηκε ακµα στην Επσηµη Εφηµερδα).
(4) ΕΕ L 46 τηr 18. 2. 1994, σ. 5· κανονισµr πωr τροποποιθηκε
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3316/94 (ΕΕ L 350 τηr 31. 12.
1994, σ. 12.)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Στο ρθρο 2 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 355/94, το δετερο
εδφιο αντικαθσταται απ το ακλουθο κεµενο:
«Ωστσο, σον αφορ την Οµοσπονδιακ ∆ηµοκρατα
τηr Γερµαναr και τη ∆ηµοκρατα τηr Αυστραr, ο
παρν κανονισµr εφαρµζεται απ την 1η Ιανουαρου
2003, σον αφορ τα εµπορεµατα που εισγουν οι
ταξιδιτεr οι οποοι εισρχονται στο γερµανικ  το
αυστριακ δαφοr απ χερσαα σνορα των δο αυτν
κρατν µελν µε λλεr χρεr εκτr των κρατν µελν
και των µελν τηr ΕΖΕΣ , ανλογα µε την περπτωση,
ακτοπλοϊκr µε προλευση τιr εν λγω χρεr.
Πντωr, αυτ τα κρτη µλη εφαρµζουν, απ την 1η
Ιανουαρου 1999, ατλεια που δεν θα εναι καττερη
των 100 Ecu κατ τιr εισαγωγr που πραγµατοποιον οι
αναφερµενοι στο δετερο εδφιο ταξιδιτεr. Προβανουν δε απ κοινο σε σταδιακ αξηση του ποσο
αυτο, προκειµνου να εφαρµοσθε στιr εν λγω εισαγωγr το αργτερο την 1η Ιανουαρου 2003 το ριο
που ισχει στην Κοιντητα.»

ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την ηµρα τηr δηµοσευσr του στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν
Κοινοττων.
Αρχζει να ισχει την 1η Ιανουαρου 1998.
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Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 14 ∆εκεµβρου 1998.
Για το Συµβολιο
Ο Πρεδροr
W. MOLTERER
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2745/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 18ηr ∆εκεµβρου 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 19 ∆εκεµβρου
1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 18 ∆εκεµβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

337 τηr 24. 12. 1994, σ. 66.
198 τηr 15. 7. 1998, σ. 4.
387 τηr 31. 12. 1992, σ. 1.
22 τηr 31. 1. 1995, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 18ηr ∆εκεµβρου 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

052
204
220
624
999
052
999
052
204
999
052
204
999
052
204
999

119,9
105,5
242,0
242,1
177,4
80,8
80,8
90,1
106,3
98,2
35,1
40,1
37,6
76,4
63,0
69,7

052
464
999
052
600
999
052
060
064
400
404
728
999
064
400
720
999

46,7
294,2
170,5
58,6
84,4
71,5
60,6
16,5
45,1
66,2
80,8
85,7
59,1
61,7
92,3
63,0
72,3

0707 00 05
0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

0805 30 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. 2746/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 18ηr ∆εκεµβρου 1998
σχετικ µε τιr προσφορr που υποβλθηκαν για την αποστολ µακρσπερµου αποφλοιωµνου
ρυζιο προr τη νσο Ρενιν, στο πλασιο τηr δηµοπρασαr που προβλπεται στον κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 2563/98
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλου, τηr
22αr ∆εκεµβρου 1995, περ κοινr οργανσεωr αγορr τηr
ρυζαr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2072/98 (2), και ιδωr το ρθρο 10 παργραφοr 1,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 2692/89 τηr Επιτροπr, τηr 6ηr
Σεπτεµβρου 1989, περ λεπτοµερν καννων εφαρµογr
σχετικ µε τιr αποστολr ρυζιο στη Ρεϋνιν (3), και ιδωr
το ρθρο 9 παργραφοr 1,
Εκτιµνταr:
τι, µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2563/98 τηr Επιτροπr (4),
προκηρχθηκε δηµοπρασα για την επιδτηση κατ την
αποστολ ρυζιο προr τη νσο Ρεϋνιν·
τι, σµφωνα µε το ρθρο 9 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
2692/89, βσει των προσφορν που υποβλθηκαν, η Επιτροπ δναται, σµφωνα µε τη διαδικασα που προβλπεται
στο ρθρο 22 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασσει να µη δοθε συνχεια στη δηµοπρασα·

τι, λαµβνονταr υπψη τα κριτρια που προβλπονται στα
ρθρα 2 και 3 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2692/89, δεν
ενδεκνυται να καθορισθε η µγιστη επιδτηση·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
∆εν δδεται συνχεια στιr προσφορr που υποβλθηκαν απ
τιr 14 ωr τιr 17 ∆εκεµβρου 1998 στο πλασιο τηr δηµοπρασαr τηr επιδτησηr για την αποστολ µακρσπερµου
αποφλοιωµνου ρυζιο του κωδικο ΣΟ 1006 20 98 προr τη
νσο Ρεϋνιν, που αναφρεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
2563/98.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 19 ∆εκεµβρου
1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 18 ∆εκεµβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

329 τηr 30. 12. 1995, σ. 18.
265 τηr 30. 9. 1998, σ. 4.
29 τηr 7. 9. 1989, σ. 8.
320 τηr 28. 11. 1998, σ. 40.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2747/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 18ηr ∆εκεµβρου 1998
για καθορισµ τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ στρογγυλσπερµου, µεσσπερµου
και µακρσπερµου Α λευκασµνου ρυζιο στο πλασιο τηr δηµοπρασαr που προβλπεται στον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2564/98
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλου, τηr
22αr ∆εκεµβρου 1995, περ κοινr οργνωσηr τηr αγορr
τηr ρυζαr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απο τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2072/98 (2), και ιδωr το ρθρο 13
παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:
τι, µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2564/98 τηr Επιτροπr (3),
προκηρχθηκε δηµοπρασα για την επιστροφ κατ την
εξαγωγ του ρυζιο·
τι, σµφωνα µε το ρθρο 5 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
584/75 τηr Επιτροπr (4), πωr τροποποιθηκε τελευταα
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βσει των προσφορν που υποβλθηκαν η Επιτροπ δναται, κατ τη
διαδικασα η οποα προβλπεται στο ρθρο 22 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασσει τον καθορισµ τηr
µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ· τι, για τον καθορισµ αυτ, πρπει να ληφθον, κυρωr, υπψη τα κριτρια
τα προβλεπµενα στο ρθρο 13 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
3072/95· τι η δηµοπρασα κατακυροται στον υποβλλοντα προσφορ η οποα ευρσκεται στο εππεδο τηr µγιστηr

επιστροφr κατ την εξαγωγ  σε κποιο καττερο εππεδο·
τι η εφαρµογ των ανωτρω κριτηρων στην παροσα
κατσταση τηr αγορr του εν λγω ρυζιο οδηγε στον
καθορισµ τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ στο
ποσ που αναφρεται στο ρθρο 1·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Η µγιστη επιστροφ κατ την εξαγωγ στρογγυλσπερµου, µεσσπερµου και µακρσπερµου Α λευκασµνου
ρυζιο προορισµο ορισµνων τρτων χωρν, καθορζεται
βσει προσφορν που χουν υποβληθε απ τιr 14 ωr τιr
17 ∆εκεµβρου 1998 σε 109,00 Ecu αν τνο, στο πλασιο
τηr δηµοπρασαr που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 2564/98.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 19 ∆εκεµβρου
1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 18 ∆εκεµβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 τηr 30. 12. 1995, σ. 18.
265 τηr 30. 9. 1998, σ. 4.
320 τηr 28. 11. 1998, σ. 43.
61 τηr 7. 3. 1975, σ. 25.
35 τηr 15. 2. 1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2748/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 18ηr ∆εκεµβρου 1998
για καθορισµ τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ µεσσπερµου και µακρσπερµου
Α λευκασµνου ρυζιο µε στογγυλοr κκουr στο πλασιο τηr δηµοπρασαr που προβλπεται
στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2565/98
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλου, τηr
22αr ∆εκεµβρου 1995, περ κοινr οργνωσηr τηr αγορr
τηr ρυζαr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2072/98 (2), και ιδωr το ρθρο 13
παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:
τι, µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2565/98 τηr Επιτροπr (3),
προκηρχθηκε δηµοπρασα για την επιστροφ κατ την
εξαγωγ του ρυζιο·
τι, σµφωνα µε το ρθρο 5 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
584/75 τηr Επιτροπr (4), πωr τροποποιθηκε τελευταα
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βσει των προσφορν που υποβλθηκαν η Επιτροπ δναται, κατ τη
διαδικασα η οποα προβλπεται στο ρθρο 22 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασσει τον καθορισµ τηr
µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ· τι, για τον καθορισµ αυτ, πρπει να ληφθον, κυρωr, υπψη τα κριτρια
τα προβλεπµενα στο ρθρο 13 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
3072/95· τι η δηµοπρασα κατακυροται στον υποβλλοντα προσφορ η οποα ευρσκεται στο εππεδο τηr µγιστηr

επιστροφr κατ την εξαγωγ  σε κποιο καττερο εππεδο·
τι η εφαρµογ των ανωτρω κριτηρων στην παροσα
κατσταση τηr αγορr του εν λγω ρυζιο οδηγε στον
καθορισµ τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ στο
ποσ που αναφρεται στο ρθρο 1·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Η µγιστη επιστροφ κατ την εξαγωγ µεσσπερµου και
µακρσπερµου Α λευκασµνου ρυζιο µε στρογγυλοr
κκουr προορισµο ορισµνων ευρωπαϊκν τρτων χωρν,
καθορζεται βσει προσφορν που χουν υποβληθε απ τιr
14 ωr τιr 17 ∆εκεµβρου 1998 σε 104,00 Ecu αν τνο, στο
πλασιο τηr δηµοπρασαr που προβλπεται στον κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 2565/98.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 19 ∆εκεµβρου
1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 18 ∆εκεµβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 τηr 30. 12. 1995, σ. 18.
265 τηr 30. 9. 1998, σ. 4.
320 τηr 28. 11. 1998, σ. 46.
61 τηr 7. 3. 1975, σ. 25.
35 τηr 15. 2. 1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2749/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 18ηr ∆εκεµβρου 1998
για καθορισµ τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ µακρσπερµου λευκασµνου
ρυζιο στο πλασιο τηr δηµοπρασαr που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2566/98
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλου, τηr
22αr ∆εκεµβρου 1995, περ κοινr οργνωσηr τηr αγορr
τηr ρυζαr (1), πωr τροποποιθηκε απ τον κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 2072/98 (2), και ιδωr το ρθρο 13 παργραφοr 3,

επιστροφr κατ την εξαγωγ  σε κποιο καττερο εππεδο·
τι η εφαρµογ των ανωτρω κριτηρων στην παροσα
κατσταση τηr αγορr του εν λγω ρυζιο οδηγε στον
καθορισµ τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ στο
ποσ που αναφρεται στο ρθρο 1·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,

Εκτιµνταr:
τι, µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2566/97 τηr Επιτροπr (3),
προκηρχθηκε δηµοπρασα για την επιστροφ κατ την
εξαγωγ του ρυζιο·
τι, σµφωνα µε το ρθρο 5 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
584/75 τηr Επιτροπr (4), πωr τροποποιθηκε τελευταα
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βσει των προσφορν που υποβλθηκαν η Επιτροπ δναται, κατ τη
διαδικασα η οποα προβλπεται στο ρθρο 22 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασσει τον καθορισµ τηr
µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ· τι, για τον καθορισµ αυτ, πρπει να ληφθον, κυρωr, υπψη τα κριτρια
τα προβλεπµενα στο ρθρο 13 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
3072/95· τι η δηµοπρασα κατακυροται στον υποβλλοντα προσφορ η οποα ευρσκεται στο εππεδο τηr µγιστηr

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Η µγιστη επιστροφ κατ την εξαγωγ µακρσπερµου
λευκασµνου ρυζιο του κωδικο ΣΟ 1006 30 67 προορισµο ορισµνων τρτων χωρν, καθορζεται βσει προσφορν που χουν υποβληθε απ τιr 14 ωr τιr 17 ∆εκµβρου 1998, σε 293,00 Ecu αν τνο, στο πλασιο τηr δηµοπρασαr που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2566/
98.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 19 ∆εκεµβρου
1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 18 ∆εκεµβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 τηr 30. 12. 1995, σ. 18.
265 τηr 30. 9. 1998, σ. 4.
320 τηr 28. 11. 1998, σ. 49.
61 τηr 7. 3. 1975, σ. 25.
35 τηr 15. 2. 1995, σ. 8.

19. 12. 98

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

L 345/17

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2750/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 18ηr ∆εκεµβρου 1998
που τροποποιε τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1833/92 για τον καθορισµ των ποσν των
ενισχσεων για την προµθεια στιr Αζρεr και τη Μαδρα προϊντων σιτηρν κοινοτικr
προελεσεωr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92 του Συµβουλου, τηr
15ηr Ιουνου 1992, περ ειδικν µτρων σχετικ µε ορισµνα γεωργικ προϊντα υπρ των Αζορν και τηr Μαδραr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 2348/96 (2), και ιδωr το ρθρο 10,
Εκτιµνταr:
τι τα ποσ των ενισχσεων για την προµθεια στιr Αζρεr
και τη Μαδρα προϊντων σιτηρν καθορστηκαν µε τον
κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1833/92 τηr Επιτροπr (3), πωr
τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
2551/98 (4)· τι, µετ τιr αλλαγr που σηµειθηκαν στιr
τιµr των προϊντων σιτηρν στο ευρωπαϊκ µροr τηr
Κοιντηταr και στη διεθν αγορ, πρπει να καθοριστε εκ
νου η ενσχυση του εφοδιασµο των Αζορν και τηr
Μαδραr στα ποσ που περιλαµβνονται στο παρρτηµα·
τι το ρθρο 2 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1103/97 του
Συµβουλου, τηr 17ηr Ιουνου 1997, σχετικ µε ορισµνεr
διατξειr που αφορον την εισαγωγ του ευρ (5), θεσπζει

τι απ την 1η Ιανουαρου 1999 οποιαδποτε αναφορ στο
Ecu που αναγρφεται σε να νοµικ µσον αντικαθσταται
απ αναφορ στο ευρ µε την ισοτιµα 1 EUR για 1 ECU·
τι για λγουr σαφνειαr, πρπει να χρησιµοποιηθε η ονοµασα ευρ στον παρντα κανονισµ, γνωρζονταr τι
εφαρµζεται απ την 1η Ιανουαρου 1999·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Το παρρτηµα του τροποποιηµνου κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 1833/92 αντικαθσταται απ το παρρτηµα του παρντοr κανονισµο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την 1η Ιανουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 18 ∆εκεµβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

173
320
185
320
162

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

27. 6. 1992, σ. 1.
11. 12. 1996, σ. 1.
4. 7. 1992, σ. 28.
28. 11. 1998, σ. 10.
19. 6. 1997, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 18ηr ∆εκεµβρου 1998, που τροποποιε τον κανονισµ (ΕΟΚ)
αριθ. 1833/92 για τον καθορισµ των ποσν των ενισχσεων για την προµθεια στιr Αζρεr και τη
Μαδρα προϊντων σιτηρν κοινοτικr προελεσεωr
(σε EUR/τνο)
Ποσ τηr ενσχυσηr
Προϊν
(Κωδικr ΣΟ)

Προορισµr
Αζρεr

Μαδρα

Μαλακ σιτρι

(1001 90 99)

34,00

34,00

Κριθρι

(1003 00 90)

59,00

59,00

Καλαµπκι

(1005 90 00)

52,00

52,00

Σκληρr στοr

(1001 10 00)

8,00

8,00

19. 12. 98

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

L 345/19

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2751/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 18ηr ∆εκεµβρου 1998
που τροποποιε τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 391/92 για τον καθορισµ των ποσν των
ενισχσεων για την προµθεια στα γαλλικ υπερπντια διαµερσµατα προϊντων σιτηρν
κοινοτικr προελεσεωr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3763/91 του Συµβουλου, τηr
16ηr ∆εκεµβρου 1991, περ ειδικν µτρων σχετικ µε
ορισµνα γεωργικ προϊντα υπρ των γαλλικν υπερποντων διαµερισµτων (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2598/95 (2), και ιδωr το
ρθρο 2 παργραφοr 6,

τι απ την 1η Ιανουαρου 1999 οποιαδποτε αναφορ στο
Ecu που αναγρφεται σε να νοµικ µσον αντικαθσταται
απ αναφορ στο ευρ µε την ισοτιµα 1 EUR για 1 ECU·
τι για λγουr σαφνειαr, πρπει να χρησιµοποιηθε η ονοµασα ευρ στον παρντα κανονισµ, γνωρζονταr τι
εφαρµζεται απ την 1η Ιανουαρου 1999·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,

Εκτιµνταr:
τι τα ποσ των ενισχσεων για την προµθεια στα γαλλικ υπερπντια διαµερσµατα προϊντων σιτηρν καθορστηκαν µε τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 391/92 τηr Επιτροπr (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2553/98 (4)· τι, µετ τιr αλλαγr που σηµειθηκαν στιr τιµr των προϊντων σιτηρν στο ευρωπαϊκ
µροr τηr Κοιντηταr και στη διεθν αγορ, πρπει να
καθοριστε εκ νου η ενσχυση του εφοδιασµο των γαλλικν υπερποντων διαµερισµτων στα ποσ που περιλαµβνονται στο παρρτηµα·
τι το ρθρο 2 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1103/97 του
Συµβουλου, τηr 17ηr Ιουνου 1997, σχετικ µε ορισµνεr
διατξειr που αφορον την εισαγωγ του ευρ (5), θεσπζει

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Το παρρτηµα του τροποποιηµνου κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 391/92 αντικαθσταται απ το παρρτηµα του παρντοr κανονισµο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την 1η Ιανουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 18 ∆εκεµβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

356 τηr 24. 12. 1991, σ. 1.
267 τηr 9. 11. 1995, σ. 1.
43 τηr 19. 2. 1992, σ. 23.
320 τηr 28. 11. 1998, σ. 14.
162 τηr 19. 6. 1997, σ. 1.

L 345/20

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

19. 12. 98

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 18ηr ∆εκεµβρου 1998, που τροποποιε τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ.
391/92 για τον καθορισµ των ποσν των ενισχσεων για την προµθεια στα γαλλικ υπερπντια
διαµερσµατα προϊντων σιτηρν κοινοτικr προελεσεωr
(σε EUR/τνο)
Ποσ τηr ενσχυσηr
Προϊν
(Κωδικr ΣΟ)

Προορισµr
Γουαδελοπη

Μαρτινκα

Γαλλικ
Γουινα

Ρεϋνιν

(1001 90 99)

37,00

37,00

37,00

40,00

Κριθρι
(1003 00 90)

62,00

62,00

62,00

65,00

Καλαµπκι
(1005 90 00)

55,00

55,00

55,00

58,00

Σκληρr στοr
(1001 10 00)

12,00

12,00

12,00

16,00

Μαλακ σιτρι

19. 12. 98

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

L 345/21

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2752/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 18ηr ∆εκεµβρου 1998
που τροποποιε τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1832/92 για τον καθορισµ των ποσν των
ενισχσεων για την προµθεια στιr Καναρουr Νσουr προϊντων σιτηρν κοινοτικr
προελεσεωr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 του Συµβουλου, τηr
15ηr Ιουνου 1992, περ ειδικν µτρων σχετικ µε ορισµνα γεωργικ προϊντα υπρ των Καναρων Νσων (1),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 2348/96 (2), και ιδωr το ρθρο 3 παργραφοr 4,
Εκτιµνταr:
τι τα ποσ των ενισχσεων για την προµθεια στιr Καναρουr Νσουr προϊντων σιτηρν καθορστηκαν µε τον
κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1832/92 τηr Επιτροπr (3), πωr
τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
2552/98 (4)· τι, µετ τιr αλλαγr που σηµειθηκαν στιr
τιµr των προϊντων σιτηρν στο ευρωπαϊκ µροr τηr
Κοιντηταr και στη διεθν αγορ, πρπει να καθοριστε εκ
νου η ενσχυση του εφοδιασµο των Καναρων Νσων
στα ποσ που περιλαµβνονται στο παρρτηµα·
τι το ρθρο 2 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1103/97 του
Συµβουλου, τηr 17ηr Ιουνου 1997, σχετικ µε ορισµνεr
διατξειr που αφορον την εισαγωγ του ευρ (5), θεσπζει

τι απ την 1η Ιανουαρου 1999 οποιαδποτε αναφορ στο
Ecu που αναγρφεται σε να νοµικ µσον αντικαθσταται
απ αναφορ στο ευρ µε την ισοτιµα 1 EUR για 1 ECU·
τι για λγουr σαφνειαr, πρπει να χρησιµοποιηθε η ονοµασα ευρ στον παρντα κανονισµ, γνωρζονταr τι
εφαρµζεται απ την 1η Ιανουαρου 1999·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Το παρρτηµα του τροποποιηµνου κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 1832/92 αντικαθσταται απ το παρρτηµα του παρντοr κανονισµο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την 1η Ιανουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 18 ∆εκεµβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

173
320
185
320
162

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

27. 6. 1992, σ. 13.
11. 12. 1996, σ. 1.
4. 7. 1992, σ. 26.
28. 11. 1998, σ. 12.
19. 6. 1997, σ. 1.

L 345/22

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 18ηr ∆εκεµβρου 1998, που τροποποιε τον κανονισµ (ΕΟΚ)
αριθ. 1832/92 για τον καθορισµ των ποσν των ενισχσεων για την προµθεια στιr Καναρουr Νσουr
προϊντων σιτηρν κοινοτικr προελεσεωr
(σε EUR/τνο)
Προϊν
(Κωδικr ΣΟ)

Ποσ τηr ενσχυσηr

Μαλακ σιτρι

(1001 90 99)

34,00

Κριθρι

(1003 00 90)

59,00

Καλαµπκι

(1005 90 00)

52,00

Σκληρ σιτρι

(1001 10 00)

8,00

Βρµη

(1004 00 00)

60,00

19. 12. 98

19. 12. 98

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

L 345/23

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2753/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 18ηr ∆εκεµβρου 1998
για καθορισµ των επιστροφν που εφαρµζονται στα προϊντα των τοµων σιτηρν και
ρυζαr που παραδδονται στο πλασιο κοινοτικν και εθνικν µτρων επισιτιστικr
βοθειαr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλου, τηr
30r Ιουνου 1992, περ κοινr οργανσεωr αγορr στον
τοµα των σιτηρν (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2547/98 τηr Επιτροπr (2), και
ιδωr το ρθρο 13 παργραφοr 2 τρτο εδφιο,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλου, τηr
22αr ∆εκεµβρου 1995, περ κοινr οργανσεωr αγορr τηr
ρυζαr (3), πωr τροποποιθηκε απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 2072/98 (4), και ιδωr το ρθρο 13 παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:
τι το ρθρο 2 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2681/74 του
Συµβουλου, τηr 21ηr Οκτωβρου 1974, περ κοινοτικr
χρηµατοδοτσεωr των δαπανν που προκπτουν απ την
προµθεια γεωργικν προϊντων λγω τηr επισιτιστικr
βοθειαr (5) προβλπει τι το µροr των δαπανν που αντιστοιχε στιr επιστροφr κατ την εξαγωγ που καθορζονται στο σχετικ τοµα, σµφωνα µε τουr κοινοτικοr
καννεr, χρηµατοδοτεται απ το Ευρωπαϊκ Γεωργικ
Ταµεο Προσανατολισµο και Εγγυσεων, τµµα Εγγυσεων·
τι, για να διευκολυνθε η κατρτιση και η διαχεριση του
προϋπολογισµο για τα κοινοτικ µτρα επισιτιστικr
βοθειαr και προκειµνου να επιτραπε στα κρτη µλη να
γνωρσουν το εππεδο τηr κοινοτικr συµµετοχr στη
χρηµοτοδτηση των εθνικν µτρων επισιτιστικr
βοθειαr, πρπει να καθορισθε το εππεδο των επιστροφν
που χορηγονται για τα µτρα αυτ·
τι οι γενικο καννεr και οι λεπτοµρειεr εφαρµογr που
προβλπονται απ το ρθρο 13 του κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92 και απ το ρθρο 13 του κανονισµο (ΕΚ)

αριθ. 3072/95 για τιr επιστροφr κατ την εξαγωγ εφαρµζονται, τηρουµνων των αναλογιν, στιr προαναφερµενεr
ενργειεr·
τι τα ειδικ κριτρια τα οποα πρπει να ληφθον υπψη
για τον υπολογισµ τηr επιστροφr κατ την εξαγωγ για
την ρυζα χουν καθορισθε στο ρθρο 13 του κανονισµο
(ΕΚ) αριθ. 3072/95·
τι το ρθρο 2 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1103/97 του
Συµβουλου, τηr 17ηr Ιουνου 1997, σχετικ µε ορισµνεr
διατξειr που αφορον την εισαγωγ του ευρ (6), θεσπζει
τι απ την 1η Ιανουαρου 1999 οποιαδποτε αναφορ στο
Ecu που αναγρφεται σε να νοµικ µσον αντικαθσταται
απ αναφορ στο ευρ µε την ισοτιµα 1 EUR για 1 ECU·
τι για λγουr σαφνειαr, πρπει να χρησιµοποιηθε η ονοµασα ευρ στον παρντα κανονισµ, γνωρζονταr τι
εφαρµζεται απ την 1η Ιανουαρου 1999·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Για τιr κοινοτικr και εθνικr επισιτιστικr βοθειεr στο
πλασιο των διεθνν συµβσεων  λλων συµπληρωµατικν προγραµµτων, καθr και λλων κοινοτικν ενεργειν δωρεν διανοµr οι επιστροφr που εφαρµζονται
στα προϊντα των τοµων των σιτηρν και τηr ρυζαr
καθορζονται σµφωνα µε το παρρτηµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την 1η Ιανουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 18 ∆εκεµβρου 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
329
265
288

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

1. 7. 1992, σ. 21.
24. 5. 1996, σ. 37.
30. 12. 1995, σ. 18.
30. 9. 1998, σ. 4.
25. 10. 1974, σ. 1.

(6) ΕΕ L 162 τηr 19. 6. 1997, σ. 1.

L 345/24

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 18ηr ∆εκεµβρου 1998, για καθορισµ των επιστροφν που εφαρµζονται στα προϊντα των τοµων σιτηρν και ρυζαr που παραδδονται στο πλασιο κοινοτικν και
εθνικν µτρων επισιτιστικr βοθειαr
(EUR/τνο)
Κωδικr προϊντοr

Ποσ
επιστροφν

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

31,00

1002 00 00 9000

70,00

1003 00 90 9000

56,00

1004 00 00 9400

57,00

1005 90 00 9000

49,00

1006 30 92 9100

142,00

1006 30 92 9900

142,00

1006 30 94 9100

142,00

1006 30 94 9900

142,00

1006 30 96 9100

142,00

1006 30 96 9900

142,00

1006 30 98 9100

142,00

1006 30 98 9900

142,00

1006 30 65 9900

142,00

1006 40 00 9000

—

1007 00 90 9000

49,00

1101 00 15 9100

42,50

1101 00 15 9130

42,50

1102 20 10 9200

77,66

1102 20 10 9400

66,56

1102 30 00 9000

—

1102 90 10 9100

73,35

1103 11 10 9200

21,00

1103 11 90 9200

21,00

1103 13 10 9100

99,85

1103 14 00 9000

—

1104 12 90 9100

86,56

1104 21 50 9100

97,80

NB: Οι κωδικο των προϊντων, συµπεριλαµβανοµνων των υποσηµεισεων, καθορζονται στον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87
τηr Επιτροπr. (ΕΕ L 366 τηr 24. 12. 1987, σ. 1), πωr τροποποιθηκε.

19. 12. 98

19. 12. 98

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

L 345/25

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2754/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 18ηr ∆εκεµβρου 1998
περ τροποποησηr του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1772/96 για τιr λεπτοµρειεr εφαρµογr των
ειδικν µτρων για τον εφοδιασµ των γαλλικν υπερποντων διαµερισµτων σον αφορ τα
γεµηλα σπορr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:

τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σπρων,

τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3763/91 του Συµβουλου, τηr
16ηr ∆εκεµβρου 1991, για τα ειδικ µτρα που αφορον
ορισµνα γεωργικ προϊντα στα γαλλικ υπερπντια διαµερσµατα (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2598/95 (2), και ιδωr το ρθρο 2
παργραφοr 6,

Ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 1772/96 τροποποιεται ωr εξr:

Εκτιµνταr:

1. Το ρθρο 1 αντικαθσταται απ το ακλουθο κεµενο:

τι, κατ’ εφαρµογ του ρθρου 2 του κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 3763/91, ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 1772/96 τηr Επιτροπr (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1395/98 (4), καθρισε την ποστητα που
περιλαµβνεται στο ισοζγιο προβλψεων εφοδιασµο των
γαλλικν υπερποντων διαµερισµτων µε γεµηλα σπορr
και το ψοr τηr ενσχυσηr για τα προϊντα που προρχονται απ τιr υπλοιπεr χρεr τηr Κοιντηταr για το δετερο εξµηνο 1998· τι πρπει να καθοριστε το ισοζγιο
προβλψεων εφοδιασµο των γαλλικν υπερπντιων διαµερισµτων για το ηµερολογιακ τοr 1999· τι το ισοζγιο
αυτ πρπει να ορισθε ανλογα µε τιr ανγκεr των διαµερισµτων και λαµβνονταr υπψη, ιδωr, τα παραδοσιακ
ρεµατα συναλλαγν·
τι για την εφαρµογ του ρθρου 2 παργραφοr 4 του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3763/91, πρπει να καθοριστε το
ποσ των ενισχσεων για τον εφοδιασµ των γαλλικν
υπερποντων διαµερισµτων µε γεµηλα σπορr που προρχονται απ τιr υπλοιπεr χρεr τηr Κοιντηταr, κατ
τρπο στε να εξασφαλιστε τι ο εν λγω εφοδιασµr
πραγµατοποιεται υπ ρουr που αντιστοιχον, για τον
τελικ χρστη, στο πλεονκτηµα που προκπτει απ την
απαλλαγ των εισαγωγικν δασµν κατ την εισαγωγ για
τα γεµηλα σπορr τρτων χωρν· τι οι εν λγω ενισχσειr πρπει να καθοριστον λαµβνονταr υπψη, ιδωr, το
κστοr εφοδιασµο απ τη διεθν αγορ·
τι το ρθρο 2 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1108/97 του
Συµβουλου, τηr 17ηr Ιουνου 1997, σχετικ µε ορισµνεr
διατξειr που αφορον την εισαγωγ του ευρ (5), θεσπζει
τι, απ την 1η Ιανουαρου 1999, οποιαδποτε αναφορ στο
Ecu που αναγρφεται σε να νοµικ µσο αντικαθσταται
απ αναφορ στο ευρ µε την ισοτιµα 1 EUR για 1 Ecu·
τι, για λγουr σαφνειαr, πρπει να χρησιµοποιηθε η
ονοµασα ευρ στον παρντα κανονισµ, γνωρζονταr τι
εφαρµζεται απ την 1η Ιανουαρου 1999·
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

356
267
232
187
162

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

24. 12. 1991, σ. 1.
9. 11. 1995, σ. 1.
13. 9. 1996, σ. 13.
1. 7. 1998, σ. 39.
19. 6. 1997, σ. 1.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1

«ρθρο 1
Για την εφαρµογ του ρθρου 2 του κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 3763/91, η ποστητα που περιλαµβνεται στο ισοζγιο προβλψεων εφοδιασµο µε γεµηλα σπορr που
υπγονται στον κωδικ ΣΟ 0701 10 00 για την οποα
προβλπεται η απαλλαγ του εισαγωγικο δασµο στα
υπερπντια γαλλικ διαµερσµατα  η κοινοτικ ενσχυση για τα προϊντα που προρχονται απ τιr υπλοιπεr χρεr τηr Κοιντηταr, ορζεται σε 750 τνουr για το
ηµερολογιακ τοr 1999. Η ποστητα αυτ κατανµεται
σµφωνα µε το παρρτηµα.
Οι γαλλικr αρχr δνανται να τροποποισουν την κατανοµ αυτ, εντr του ορου τηr καθορισµνηr συνολικr
ποστηταr. Στην περπτωση αυτ ενηµερνουν την Επιτροπ για την εν λγω τροποποηση.»
2. Το ρθρο 2 αντικαθσταται απ το ακλουθο κεµενο:
«ρθρο 2
Για την εφαρµογ του ρθρου 2 παργραφοr 4 του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3763/91, η ενσχυση για τον
εφοδιασµ των γαλλικν υπερποντων διαµερισµτων
µε γεµηλα σπορr που προρχονται απ τιr υπλοιπεr
χρεr τηr Κοιντηταr, ορζεται σε 4,830 EUR αν 100
χιλιγραµµα για τα προϊντα που προορζονται για την
Γουαδελοπη και σε 5,430 EUR αν 100 χιλιγραµµα
για τα προϊντα που προορζονται για τη Ρεϋνιν, στο
πλασιο του προβλεπµενου ισολογισµο.»
3. Το παρρτηµα του παρντοr κανονισµο αντικαθιστ το
παρρτηµα του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1772/96.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την ηµρα τηr δηµοσευσr του στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν
Κοινοττων.
Εφαρµζεται απ την 1η Ιανουαρου 1999.
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Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 18 ∆εκεµβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(σε τνουr)
Γεµηλα σπορr του κωδικο ΣΟ 0701 10 00

Γουαδελοπη
Ρεϋνιν

50
700»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2755/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 18ηr ∆εκεµβρου 1998
για τιr λεπτοµρειεr εφαρµογr του ειδικο καθεσττοr για τον εφοδιασµ των γαλλικν
υπερποντων διαµερισµτων µε προϊντα του τοµα του αιγοπροβεου κρατοr για το τοr
1999
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3763/91 του Συµβουλου, τηr
16ηr ∆εκεµβρου 1991, για ειδικ µτρα που αφορον ορισµνα προϊντα στα γαλλικ υπερπντια διαµερσµατα (1),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΟΚ)
αριθ. 2598/95 (2), και ιδωr το ρθρο 4 παργραφοr 5,
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 12,
Εκτιµνταr:
τι, σε εφαρµογ του ρθρου 4 του κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 3763/91, πρπει να καθορζεται, για τον τοµα του
αιγοπροβεου κρατοr και για ετσια περοδο εφαρµογr, ο
αριθµr των αιγοπροβτων καθαρr φυλr που προρχονται απ την Κοιντητα και που τυγχνουν ενσχυσηr προκειµνου να αναπτυχθε το παραγωγικ δυναµικ των γαλλικν υπερπντιων διαµερισµτων·
τι πρπει να καθοριστον τα ποσ των προαναφερθεισν
ενισχσεων για τον εφοδιασµ των γαλλικν υπερποντων
διαµερισµτων µε αιγοπρβατα αναπαραγωγr καθαρr
φυλr που προρχονται απ την υπλοιπη Κοιντητα· τι οι
ενισχσειr αυτr πρπει να καθοριστον λαµβανοµνων
υπψη κυρωr των δαπανν απ την κοινοτικ αγορ και
των προϋποθσεων που οφελονται στη γεωγραφικ θση
των γαλλικν υπερποντων διαµερισµτων·
τι ειδικr ανγκεr σχετικ µε τον εφοδιασµ των γαλλικν υπερπντιων διαµερισµτων σε αιγοπρβατα και
λογα αναπαραγωγr καθαρr φυλr µπορε να παρουσιαστον κατ τη διρκεια διαφορετικν περιδων εµποραr·
τι πρπει, εποµνωr, να δοθε στιr στιr γαλλικr αρχr µια
ορισµνη ελαστικτητα σον αφορ τη διαχεριση, επιτρπονταr τη χοργηση πιστοποιητικν ενσχυσηr για τα ζα
που προορζονται για ορισµνα γαλλικ υπερπντια διαµερσµατα νω των µγιστων διαθσιµων ποσοττων για τα
εν λγω ΓΥ∆ εφσον δεν γνεται υπρβαση τηr διαθσιµηr
µγιστηr ποστηταr για τα τσσερα ΓΥ∆, τσο για τα
ρρενα σο και για θλεα ζα· τι, για να ληφθον υπψη
για τιr επµενεr περιδουr εµποραr οι εν λγω ειδικr
ανγκεr που παρουσιστηκαν, πρπει οι γαλλικr αρχr να
κοινοποισουν στην Επιτροπ τιr περιπτσειr για τιr
(1)
(2)
( 3)
( 4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

356 τηr 24. 12. 1991, σ. 1.
267 τηr 9. 11. 1995, σ. 1.
387 τηr 31. 12. 1992, σ. 1.
22 τηr 31. 1. 1995, σ. 1.

οποεr γινε χρση του δικαιµατοr αυτο και εκδθηκαν
πιστοποιητικ·
τι οι κοινr λεπτοµρειεr εφαρµογr του καθεσττοr εφοδιασµο των γαλλικν υπερπντιων διαµερισµτων σε ορισµνα γεωργικ προϊντα καθορστηκαν απ τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 131/92 τηr Επιτροπr (5), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1736/96 (6)·
τι πρπει να θεσπιστον συµπληρωµατικο καννεr εφαρµογr προσαρµοσµνοι στιr ισχουσεr εµπορικr πρακτικr
στον τοµα του αιγοπροβεου κρατοr, σον αφορ κυρωr
τη διρκεια ισχοr των πιστοποιητικν ενσχυσηr και το
ψοr των εγγυσεων για την τρηση των υποχρεσεων των
επιχειρηµατιν·
τι, προκειµνου να γνει διοικητικ διαχεριση του
καθεσττοr εφοδιασµο, θα πρπει να προβλεφθε να χρονοδιγραµµα υποβολr των αιτσεων κδοσηr πιστοποιητικν και να χρονικ περιθριο για την εξτασ τουr
προκειµνου να εκδοθον·
τι, για να προσαρµοσθε καλτερα η διαχεριση των ενισχσεων στιr ανγκεr των υπερποντων διαµερισµτων, πρπει να προβανουµε σε ετσιο καθορισµ και αν ηµερολογιακ τοr των ποσν των ενισχσεων και των ποσοττων
που µπορον να αναφρονται σε αυτr·
τι το ρθρο 2 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1103/97 του
Συµβουλου, τηr 17ηr Ιουνου 1997, σχετικ µε ορισµνεr
διατξειr που αφορον την εισαγωγ του ευρ (7), θεσπζει
τι απ την 1η Ιανουαρου 1999, οποιαδποτε αναφορ στο
Ecu που αναγρφεται σε να νοµικ µσο αντικαθσταται
απ αναφορ στο ευρ µε την ισοτιµα 1 EUR για 1 ECU·
τι, για λγουr σαφνειαr, πρπει να χρησιµοποιηθε η
ανοµασα ευρ στον παρντα κανονισµ, γνωρζονταr τι
εφαρµζεται απ την 1 Ιανουαρου 1999·
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
Η ενσχυση που προβλπεται στο ρθρο 4 παργραφοr 1
του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3763/91 για τον εφοδιασµ
των γαλλικν υπερπντιων διαµερισµτων µε αιγοπρβατα
αναπαραγωγr καθαρr φυλr, που προρχονται απ την
Κοιντητα, καθr και ο αριθµr των ζων στα οποα
χορηγεται η ενσχυση καθορζονται στο παρρτηµα.
(5) ΕΕ L 15 τηr 22. 1. 1992, σ. 13.
(6) ΕΕ L 225 τηr 6. 9. 1996, σ. 3.
(7) ΕΕ L 162 τηr 19. 6. 1997, σ. 1.
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ρθρο 2
Εφαρµζονται οι διατξειr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
131/92, µε εξαρεση το ρθρο 3 παργραφοr 4.
ρθρο 3
Η Γαλλα ορζει την αρµδια αρχ για:
α) την κδοση του πιστοποιητικο ενσχυσηr που προβλπεται στο ρθρο 3 παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 131/92·
β) την καταβολ τηr ενσχυσηr στουr ενδιαφερµενουr επιχειρηµατεr.
ρθρο 4
1. Οι αιτσειr για πιστοποιητικ υποβλλονται στην
αρµδια αρχ εντr των πντε εργσιµων ηµερν κθε
µηνr. Η ατηση γνεται αποδεκτ µνον εν:
α) δεν αφορ ποστητα ζων που υπερβανει τη µγιστη
διαθσιµη ποστητα που δηµοσιεεται απ τη Γαλλα
πριν απ την προκρυξη τηr προθεσµαr για την υποβολ των αιτσεων·
β) πριν απ τη λξη τηr προθεσµαr που προβλπεται για
την υποβολ των αιτσεων κδοσηr πιστοποιητικν,
χει αποδειχθε τι ο ενδιαφερµενοr χει συστσει
εγγηση 40 EUR αν ζο.
2. Ωστσο, η αρµδια αρχ δναται, για να αντιµετωπσει τιr ειδικr ανγκεr που παρουσιστηκαν κατ τη διαχεριση τηr ενσχυσηr, να εκδσει πιστοποιητικ ενσχυσηr
για ναν αριθµ ζων αντερο απ τη µγιστη διαθσιµη

19. 12. 98

ποστητα για κθε ΓΥ∆, χωρr να γνει υπρβαση του
συνολικο αριθµο των ζων που τυγχνουν ενσχυσηr στα
τσσερα ΓΥ∆· η δυναττητα αυτ εφαρµζεται ξεχωριστ
για τα ρρενα ζα και τα θλεα ζα.
Η Γαλλα κοινοποιε στην Κοιντητα τιr περιπτσειr για
τιr οποεr εκδδει πιστοποιητικ σµφωνα µε το πρτο
εδφιο.
3. Τα πιστοποιητικ εκδδονται το αργτερο τη δκατη
εργσιµη ηµρα κθε µηνr.
ρθρο 5
Η διρκεια ισχοr των πιστοποιητικν ενσχυσηr εναι
τρειr µνεr.
ρθρο 6
Η καταβολ τηr ενσχυσηr που προβλπεται στο ρθρο 1
πραγµατοποιεται για τιr ποστητεr εκενεr που πργµατι
χορηγθηκαν.
ρθρο 7
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την ηµρα τηr δηµοσευσr του στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν
Κοινοττων.
Εφαρµζεται απ την 1η Ιανουαρου ωr τιr 31 ∆εκεµβρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 18 ∆εκεµβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΡΟΣ 1
Εφοδιασµr τηr Γουιναr µε αιγοπρβατα αναπαραγωγr καθαρr φυλr που προρχονται απ την
Κοιντητα για το ηµερολογιακ τοr 1999
(σε ευρ/κεφαλ)
Κωδικr ΣΟ

Περιγραφ εµπορευµτων

0104 10 10

Προβατοειδ αναπαραγωγr καθαρr
φυλr (1)

0104 20 10

Αριθµr ζων που
πρπει να παραδοθον

Ενσχυση

— αρσενικ ζα

8

530

— θηλυκ ζα

8

205

2

530

14

205

Αιγοειδ
φυλr (1)

αναπαραγωγr

καθαρr

— αρσενικ ζα
— θηλυκ ζα

ΜΕΡΟΣ 2
Εφοδιασµr τηr Μαρτινκαr µε αιγοπρβατα αναπαραγωγr καθαρr φυλr που προρχονται απ την
Κοιντητα για το ηµερολογιακ τοr 1999
(σε ευρ/κεφαλ)
Κωδικr ΣΟ

Περιγραφ εµπορευµτων

0104 10 10

Προβατοειδ αναπαραγωγr καθαρr
φυλr (1)

0104 20 10

Αριθµr ζων που
πρπει να παραδοθον

Ενσχυση

— αρσενικ ζα

2

530

— θηλυκ ζα

5

205

— αρσενικ ζα

3

530

— θηλυκ ζα

5

205

Αιγοειδ
φυλr (1)

αναπαραγωγr

καθαρr

(1) Η νταξη στη διταξη αυτ υπκειται στουr ρουr που προβλπονται απ την οδηγα 89/361/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr
30r Μαου 1989, για τα αιγοπρβατα αναπαραγωγr καθαρr φυλr (ΕΕ L 153 τηr 6. 6. 1989, σ. 30).
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ΜΕΡΟΣ 3
Εφοδιασµr τηr Ρενιν µε αιγοπρβατα αναπαραγωγr καθαρr φυλr που προρχονται απ την
Κοιντητα για το ηµερολογιακ τοr 1999
(σε ευρ/κεφαλ)
Αριθµr ζων που
πρπει να παραδοθον

Ενσχυση

— αρσενικ ζα

15

530

— θηλυκ ζα

48

205

Κωδικr ΣΟ

Περιγραφ εµπορευµτων

0104 10 10

Προβατοειδ αναπαραγωγr καθαρr
φυλr (1)

0104 20 10

Αιγοειδ
φυλr (1)

αναπαραγωγr

καθαρr

— αρσενικ ζα
— θηλυκ ζα

13

530

297

205

ΜΕΡΟΣ 4
Εφοδιασµr τηr Γουαδελοπηr µε αιγοπρβατα αναπαραγωγr καθαρr φυλr που προρχονται απ την
Κοιντητα για το ηµερολογιακ τοr 1999
(σε ευρ/κεφαλ)
Κωδικr ΣΟ

0104 20 10

Περιγραφ εµπορευµτων

Αιγοειδ
φυλr (1)

αναπαραγωγr

Αριθµr ζων που
πρπει να παραδοθον

Ενσχυση

καθαρr

— αρσενικ ζα

2

530

— θηλυκ ζα

2

205

(1) Η νταξη στη διταξη αυτ υπκειται στουr ρουr που προβλπονται απ την οδηγα 89/361/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr
30r Μαου 1989, για τα αιγοπρβατα αναπαραγωγr καθαρr φυλr (ΕΕ L 153 τηr 6. 6. 1989, σ. 30).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2756/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 18ηr ∆εκεµβρου 1998
σχετικ µε το νοιγµα κοινοτικν δασµολογικν ποσοστσεων για το 1999 σον αφορ
αιγοπρβατα και κραr αιγοπροβτων που εµππτουν στουr κωδικοr ΣΟ 0104 10 30,
0104 10 80, 0104 20 10, 0104 20 90 και 0204 και κατ παρκκλιση απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 1439/95 σχετικ µε τη θσπιση λεπτοµερειν για την εφαρµογ του κανονισµο (ΕΚ)
αριθ. 2467/98 του Συµβουλου σον αφορ τιr εισαγωγr και εξαγωγr προϊντων στον τοµα
του προβεου και αιγεου κρατοr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3066/95 του Συµβουλου, τηr
22αr ∆εκεµβρου 1995, για τη θσπιση ορισµνων
παραχωρσεων υπ µορφ κοινοτικν δασµολογικν
ποσοστσεων σον αφορ ορισµνα γεωργικ προϊντα
και για αυτνοµη και µεταβατικ προσαρµογ ορισµνων
γεωργικν παραχωρσεων που προβλπονται στιr ευρωπαϊκr συµφωνεr, προκειµνου να ληφθε υπψη η συµφωνα
για τη γεωργα που χει συναφθε στο πλασιο των πολυµερν εµπορικν διαπραγµατεσεων του Γρου τηr Ουρουγουηr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2435/98 (2), και ιδωr το ρθρο 8,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2467/98 του Συµβουλου, τηr 3ηr
Νοεµβρου 1998, για την κοιν οργνωση των αγορν στον
τοµα του προβεου και αιγεου κρατοr (3), και ιδωr το
ρθρο 17 παργραφοr 1,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3491/93 του Συµβουλου, τηr 13ηr
∆εκεµβρου 1993, σχετικ µε ορισµνεr λεπτοµρειεr εφαρµογr τηr ευρωπαϊκr συµφωναr περ συνδσεωr µεταξ
των Ευρωπαϊκν Κοινοττων και των κρατν µελν τουr,
αφενr, και τηr ∆ηµοκραταr τηr Ουγγαραr, αφετρου (4),
και ιδωr το ρθρο 1,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3492/93 του Συµβουλου, τηr 13ηr
∆εκεµβρου 1993, σχετικ µε ορισµνεr λεπτοµρειεr εφαρµογr τηr ευρωπαϊκr συµφωναr περ συνδσεωr µεταξ
των Ευρωπαϊκν Κοινοττων και των κρατν µελν τουr,
αφενr, και τηr ∆ηµοκραταr τηr Πολωναr, αφετρου (5),
και ιδωr το ρθρο 1,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3296/94 του Συµβουλου, τηr 19ηr
∆εκεµβρου 1994, σχετικ µε ορισµνεr λεπτοµρειεr εφαρµογr τηr ευρωπαϊκr συµφωναr περ συνδσεωr µεταξ
των Ευρωπαϊκν Κοινοττων και των κρατν µελν τουr,
αφενr, και τηr ∆ηµοκραταr τηr Τσεχαr, αφετρου (6), και
ιδωr το ρθρο 1,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3297/94 του Συµβουλου, τηr 19ηr
∆εκεµβρου 1994, σχετικ µε ορισµνεr λεπτοµρειεr εφαρµογr τηr ευρωπαϊκr συµφωναr περ συνδσεωr µεταξ
(1)
(2)
( 3)
( 4)
( 5)
( 6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

328
303
312
319
319
341

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

30.
13.
20.
21.
21.
30.

12.
11.
11.
12.
12.
12.

1995,
1998,
1998,
1993,
1993,
1994,

σ.
σ.
σ.
σ.
σ.
σ.

31.
1.
1.
1.
4.
14.

των Ευρωπαϊκν Κοινοττων και των κρατν µελν τουr,
αφενr, και τηr ∆ηµοκραταr τηr Σλοβακαr, αφετρου (7),
και ιδωr το ρθρο 1,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3382/94 του Συµβουλου, τηr 19ηr
∆εκεµβρου 1994, σχετικ µε ορισµνεr λεπτοµρειεr εφαρµογr τηr ευρωπαϊκr συµφωναr περ συνδσεωr µεταξ
των Ευρωπαϊκν Κοινοττων και των κρατν µελν τουr,
αφενr, και τηr ∆ηµοκραταr τηr Ρουµαναr, αφετρου (8),
και ιδωr το ρθρο 1,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3383/94 του Συµβουλου, τηr 19ηr
∆εκεµβρου 1994, σχετικ µε ορισµνεr λεπτοµρειεr εφαρµογr τηr ευρωπαϊκr συµφωναr περ συνδσεωr µεταξ
των Ευρωπαϊκν Κοινοττων και των κρατν µελν τουr,
αφενr, και τηr ∆ηµοκραταr τηr Βουλγαραr, αφετρου (9),
και ιδωr το ρθρο 1,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1926/96 του Συµβουλου, τηr 7ηr
Οκτωβρου 1996, για τη θσπιση ορισµνων παραχωρσων
υπ µορφ κοινοτικν δασµολογικν ποσοστσεων για
ορισµνα γεωργικ προϊντα και για την αυτνοµη και
µεταβατικ προσαρµογ ορισµνων παραχωρσεων που
αφορον γεωργικ προϊντα και προβλπονται στιr συµφωνεr ελευθρων συναλλαγν και εµπορικν θεµτων µε την
Εσθονα, τη Λετονα και τη Λιθουανα, στε να τηρηθε η
συµφωνα περ γεωργαr, η οποα συνφθη κατ τιr πολυµερεr εµπορικr διαπραγµατεσειr του Γρου τηr Ουρουγουηr (10), και ιδωr το ρθρο 5,
Εκτιµνταr:
τι, βσει τηr γεωργικr συµφωναr που συνφθη στο πλασιο των πολυµερν εµπορικν διαπραγµατεσεων του
Γρου τηr Ουρουγουηr (11), η Κοιντητα ανλαβε να ανοξει ειδικ δασµολογικ ποσστωση η οποα να µην αναφρεται ειδικ σε καµα χρα· τι οι ευρωπαϊκr συµφωνεr
που συνφθηκαν µεταξ τηr Κοιντηταr και των χωρν τηr
Κεντρικr Ευρπηr παρχουν πρσθετη προτιµησιακ πρσβαση στην κοινοτικ αγορ·
τι, επιπλον, η Κοιντητα θσπισε δασµολογικ ποσστωση για τιr εισαγωγr προβεου και αιγεου κρατοr
προελεσεωr Εσθοναr, Λετοναr και Λιθουαναr σµφωνα
µε τιr διατξειr του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1926/96·
(7) ΕΕ L 341 τηr 30. 12. 1994, σ. 17.
(8) ΕΕ L 368 τηr 31. 12. 1994, σ. 1.
(9) ΕΕ L 368 τηr 31. 12. 1994, σ. 5.
(10) ΕΕ L 254 τηr 8. 10. 1996, σ. 1.
(11) ΕΕ L 336 τηr 23. 12. 1994, σ. 22.
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τι οι δασµολογικr αυτr ποσοστσειr πρπει να ανοιχθον για το 1999 απ την Επιτροπ, η οποα τιr διαχειρζεται σµφωνα µε τουr καννεr που ορζονται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1439/95 τηr Επιτροπr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1764/98 (2)·
τι, για να εξασφαλιστε η καλ λειτουργα των δασµολογικν ποσοστσεων, πρπει να καθοριστε ισοδναµο
βρουr σφγιου· τι, επιπλον, ορισµνεr δασµολογικr
ποσοστσειr προβλπουν την επιλογ εισαγωγr ζντων
ζων  κρατοr· τι, γι’ αυτ το λγο, απαιτεται συντελεστr µετατροπr·
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 3066/95 προβλπει, ωr αυτνοµο και µεταβατικ µτρο, ιδωr τη µεωση των δασµν
και των αυξσεων ορισµνων εισαγοµνων ποσοστσεων
για τιr εισαγωγr απ συνδεδεµνεr χρεr τηr Ανατολικr
Ευρπηr· τι προβλπει, επσηr, την εισαγωγ αιγν αναπαραγωγr καθαρr φυλr που εµππτουν στον κωδικ ΣΟ
0104 20 10 στο πλασιο των δασµολογικν ποσοστσεων
για την Ουγγαρα, την Πολωνα, τη Σλοβακικ ∆ηµοκρατα,
την Τσεχικ ∆ηµοκρατα και τη Βουλγαρα· τι εποµνωr
πρπει να προβλεφθε παρκκλιση, για το 1999, απ ορισµνεr λεπτοµρειεr εφαρµογr που καθορζονται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1439/95·
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
Ο παρν κανονισµr ανογει κοινοτικr δασµολογικr
ποσοστσειr για το κραr αιγοπροβτων και προβλπει
ορισµνεr παρεκκλσειr απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
1439/95 για την περοδο απ την 1η Ιανουαρου µχρι τιr 31
∆εκεµβρου 1999.
ρθρο 2
Οι δασµο που εφαρµζονται στιr εισαγωγr στην Κοιντητα αιγοπροβτων και προβεου και αιγεου κρατοr
που υπγονται στουr κωδικοr ΣΟ 0104 10 30, 0104 10 80,
0104 20 90 και 0204, µε καταγωγ τιr χρεr που καθορζονται στα παραρτµατα καθr και αιγν αναπαραγωγr
καθαρr φυλr που εµππτουν στον κωδικ ΣΟ 0104 20 10
για την Ουγγαρα, την Πολωνα, τη Σλοβακικ ∆ηµοκρατα,
την Τσεχικ ∆ηµοκρατα και τη Βουλγαρα αναστλλονται
 µεινονται κατ τιr περιδουr, κατ τα ποσοστ και
εντr των ορων των δασµολογικν ποσοστσεων που ορζονται στον παρντα κανονισµ.
ρθρο 3
1. Στο παρρτηµα Ι ορζονται οι ποστητεr κρατοr
εκφραζµενεr σε ισοδναµο βρουr σφαγου, που υπγονται στον κωδικ ΣΟ 0204 και για τιr οποεr ο δασµr, που
εφαρµζεται στιr εισαγωγr καταγωγr απ τιr συγκεκριµ(1) ΕΕ L 143 τηr 27. 6. 1995, σ. 7.
(2) ΕΕ L 223 τηr 11. 8. 1998, σ. 4.
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νεr χρεr εφοδιασµο αναστλλεται για την περοδο απ
την 1η Ιανουαρου µχρι τιr 31 ∆εκεµβρου 1999.
2. Στο παρρτηµα ΙΙ ορζονται οι ποστητεr ζντων
ζων και κρατοr εκφραζµενεr σε ισοδναµο βρουr σφγιου, που υπγονται στουr κωδικοr ΣΟ 0104 10 30,
0104 10 80, 0104 20 90 και 0204, καθr και για την Ουγγαρα, την Πολωνα, τη Σλοβακικ ∆ηµοκρατα, την Τσεχικ
∆ηµοκρατα και τη Βουλγαρα που εµππτουν στον κωδικ
ΣΟ 0104 20 10, για τιr οποεr ο δασµr που εφαρµζεται
στιr εισαγωγr καταγωγr απ τιr συγκεκριµνεr χρεr
εφοδιασµο µεινεται σε µηδν κατ’ αξα για την περοδο
απ 1ηr Ιανουαρου µχρι 31 ∆εκεµβρου 1999.
3. Στο παρρτηµα ΙΙΙ ορζονται οι ποστητεr ζντων
ζων και κρατοr εκφραζµενεr σε ζων βροr, που υπγονται στουr κωδικοr ΣΟ 0104 10 30, 0104 10 80 και
0104 20 90, για τιr οποεr ο δασµr που εφαρµζεται στιr
εισαγωγr καταγωγr απ τιr συγκεκριµνεr χρεr εφοδιασµο µεινεται σε 10 % κατ’ αξα για την περοδο απ 1ηr
Ιανουαρου µχρι 31 ∆εκεµβρου 1999.
4. Στο παρρτηµα IV σηµεο Α ορζονται οι ποστητεr
ζντων ζων, εκφραζµενεr µε ζων βροr, που υπγονται
στουr κωδικοr ΣΟ 0104 10 30, 0104 10 80 και 0104 20 90,
για τιr οποεr ο δασµr που εφαρµζεται στιr εισαγωγr
µεινεται σε 10 % κατ’ αξα για την περοδο απ 1ηr
Ιανουαρου µχρι 31 ∆εκεµβρου 1999.
5. Στο παρρτηµα IV σηµεο Β ορζονται οι ποστητεr
κρατοr, εκφραζµενεr σε ισοδναµο βρουr σφαγου, που
υπγονται στον κωδικ ΣΟ 0204, για τον οποο ο δασµr
που εφαρµζεται στιr εισαγωγr, αναστλλεται για την
περοδο απ 1ηr Ιανουαρου µχρι 31 ∆εκεµβρου 1999.
ρθρο 4
1. Οι δασµολογικr ποσοστσειr που προβλπονται στο
ρθρο 3 παργραφοι 1, 2 και 3 αποτελον το αντικεµενο
διαχερισηr, σµφωνα µε τουr καννεr που ορζονται στον
ττλο ΙΙ σηµεο Α του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1439/95.
2. Η δασµολογικ ποσστωση που προβλπεται στο
ρθρο 3 παργραφοι 4 και 5 αποτελε το αντικεµενο διαχερισηr, σµφωνα µε τουr καννεr που ορζονται στον
ττλο ΙΙ σηµεο Β του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1439/95.
ρθρο 5
1. Ο ροr «ισοδναµο βροr σφαγου» που αναφρεται
στο ρθρο 3 θεωρεται τι σηµανει το βροr κρατοr µε
κκαλα, καθr επσηr και του κρατοr χωρr κκαλα, το
οποο χει µετατραπε µε τη βοθεια συντελεστ σε βροr
κρατοr µε κκαλα. Για το σκοπ αυτ 55 χιλιγραµµα
αιγεου  προβεου κρατοr χωρr κκαλο, λλου πλην του
κρατοr εριφου, αντιστοιχον σε 100 χιλιγραµµα αιγεου
 προβεου κρατοr, εκτr του εριφου και 60 χιλιγραµµα
κρατοr αµνο,  εριφου χωρr κκαλο αντιστοιχον σε
100 χιλιγραµµα αµνο  εριφου µε κκαλο.
2.
ταν προβλπεται η δυναττητα απ τιr συµφωνεr
σνδεσηr τηr Κοιντηταr και ορισµνων χωρν εφοδιασµο να επιτρπονται οι εισαγωγr ζντων ζων  κρατοr,
100 χιλιγραµµα ζντων ζων θεωρονται τι ισοδυναµον
µε 47 χιλιγραµµα κρατοr.
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ρθρο 6
Οι παρεκκλσειr απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1439/95
χουν ωr εξr:
1. ο ττλοr ΙΙ σηµεο Α ισχει mutatis mutandis σον
αφορ τιr εισαγωγr προϊντων τα οποα εµππτουν
στον κωδικ ΣΟ 0104 20 10, για την Ουγγαρα, την
Πολωνα, τη Σλοβακικ ∆ηµοκρατα, την Τσεχικ ∆ηµοκρατα και τη Βουλγαρα.
2. στο ρθρο 14 παργραφοr 1, µετ απ τον κωδικ ΣΟ
«0104 20 90» παρεµβλλεται το ακλουθο κεµενο: «και
για την Ουγγαρα, την Πολωνα, τη Σλοβακικ ∆ηµοκρατα, την Τσεχικ ∆ηµοκρατα και τη Βουλγαρα στον
κωδικ ΣΟ 0104 20 10».
3. το ρθρο 14 παργραφοr 4 αντικαθσταται απ το ακλουθο κεµενο:
«4.
Τα πιστοποιητικ εισαγωγr που εκδδονται ωr
προr τιr ποστητεr που αναφρονται στο παρρτηµα ΙΙ
του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1440/95 και στουr µεταγενστερουr κανονισµοr σχετικ µε την ετσια δασµολογικ ποσστωση φρουν στο τετραγωνδιο 24 µα τουλχιστον απ τιr ακλουθεr ενδεξειr:
— Derecho limitado a 0 [aplicación del Anexo II del
Reglamento (CE) no 1440/95 y de posteriores
Reglamentos por los que se establecen contingentes arancelarios anuales]
— Told nedsat til 0 (jf. bilag II til forordning (EF)
nr. 1440/95 og efterfølgende forordninger om
årlige toldkontingenter)
— Beschränkung des Zollsatzes auf Null (Anwendung
von Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1440/95
und der späteren jährlichen Verordnungen über die
Zollkontingente)
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— ∆ασµr περιοριζµενοr στο µηδν [εφαρµογ του
παραρτµατοr ΙΙ του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1440/95
και των µεταγενστερων κανονισµν σχετικ µε την
ετσια δασµολογικ ποσστωση]
— Duty limited to zero (application of Annex II of
Regulation (EC) No 1440/95 and subsequent
annual tariff quota regulations)
— Droit de douane nul [application de l’annexe II du
règlement (CE) no 1440/95 et des règlements ultérieurs sur les contingents tarifaires]
— Dazio limitato a zero [applicazione dell’allegato II
del regolamento (CE) n. 1440/95 e dei successivi
regolamenti relativi ai contingenti tariffari annuali]
— Invoerrecht beperkt tot nul (toepassing van bijlage
II bij Verordening (EG) nr. 1440/95 en van de
latere verordeningen tot vaststelling van de jaarlijkse tariefcontingenten)
— Direito limitado a zero [aplicação do anexo II do
Regulamento (CE) në 1440/95 e regulamentos subsequentes relativos aos contingentes pautais anuais]
— Tulli rajoitettu 0 prosenttiin [asetuksen (EY)
N:o 1440/95 liitteen II ja sen jälkeen annettujen
vuotuisia tariffikiintiöitä koskevien asetusten soveltaminen]
— Tull begränsad till noll procent (tillämpning av
bilaga II i förordning (EG) nr 1440/95 i senare
förordningar om årliga tullkvoter)».
ρθρο 7
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την τρτη ηµρα απ
τη δηµοσευσ του στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
Εφαρµζεται απ την 1η Ιανουαρου ωr τιr 31 ∆εκεµβρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 18 ∆εκεµβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 1999 ΠΟΥ ΑΝΑVΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑVΟΣ 1
Αξων αριθµr 09.4033
Αιγοπρβειο κραr (τνοι σε ισοδναµο βροr σφαγου) µε µηδενικ δασµ
(σε τνουr)

Αργεντιν
Αυστραλα
Χιλ
Να Ζηλανδα
Ουρουγουη
Ισλανδα
Βοσνα-Ερζεγοβνη
Κροατα
Σλοβενα
Πρην Γιουγκοσλαβικ ∆ηµοκρατα τηr Μακεδοναr

23 000
18 650
3 000
226 700
5 800
1 350
850
450
50
1 750

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 1999 ΠΟΥ ΑΝΑVΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑVΟΣ 2
(τνοι σε ΙΒΣ)
Μηδενικr δασµr
(σε τνουr)
Ζωνταν ζα

Κραr

Ζντα ζα
/και κραr

—

—

9 200 (2)

2 245 (2)

352,5 (3)

—

Ουγγαρα

—

—

13 967,5 (2)

Βουλγαρα

—

—

5 469 (2)

Τσεχικ ∆ηµοκρατα

—

—

2 075 (2)

Σλοβακα

—

—

4 150 (2)

Πολωνα
Ρουµανα (1)

(1) ∆υναττητα µετατροπr περιορισµνων ποσοττων µεταξ ζντων ζων και κρατοr.
(2) Αξων αριθµr 09.4575.
(3) Αξων αριθµr 09.4576.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 1999 ΠΟΥ ΑΝΑVΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑVΟΣ 3
Αξων αριθµr 09.4035
Ζωνταν αιγοπρβατα (τνοι ζντοr βρουr) — ∆ασµr 10 %
Πρην Γιουγκοσλαβικ ∆ηµοκρατα τηr Μακεδοναr

215 τνοι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Α. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 1999 ΠΟΥ ΑΝΑVΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑVΟΣ 4
Αξων αριθµr: 09.4036
Ζωνταν αιγοπρβατα (τνοι ζντοr βρουr) — ∆ασµr 10 %
Λοιπr χρεr:

105 τνοι

Β. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 1999 ΠΟΥ ΑΝΑVΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑVΟΣ 5
Αξων αριθµr: 09.4037
Πρβειο και αγειο κραr (τνοι σε ισοδναµο βροr σφαγου) — Μηδενικr δασµr
Λοιπr χρεr:

637,5 τνοι

(µεταξ των οποων Γροιλανδα 100 τνοι, Νσοι Vερε 20 τνοι, Εσθονα, Λετονα, Λιθουανα 117,5 τνοι και
Τουρκα 200 τνοι).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2757/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 18ηr ∆εκεµβρου 1998
για τιr λεπτοµρειεr εφαρµογr του ειδικο καθεσττοr εφοδιασµο των Αζορν και τηr
Μαδραr µε προϊντα του τοµα του αιγοπροβεου κρατοr για το τοr 1999
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92 του Συµβουλου, τηr
15ηr Ιουνου 1992, για ειδικ µτρα που αφορον ορισµνα
προϊντα για τιr Αζρεr και τη Μαδρα (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 562/98 τηr
Επιτροπr (2), και ιδωr το ρθρο 10,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συµβουλου, τηr
28ηr ∆εκεµβρου 1992, για τη λογιστικ µονδα και την
ισοτιµα που θα εφαρµοστε στο πλασιο τηr κοινr γεωργικr πολιτικr (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 150/95 (4), και ιδωr το ρθρο 12,
Εκτιµνταr:
τι, σε εφαρµογ του ρθρου 4 του κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 1600/92 πρπει να καθορισθε για τον τοµα του
αιγοπροβεου κρατοr και αν ετσια περοδο εφαρµογr ο
αριθµr των αιγοπροβατοειδν αναπαραγωγν καθαρr
φυλr που κατγονται απ την Κοιντητα και επωφελονται ενισχσεωr για την ανπτυξη του δυναµικο
παραγωγr των Αζορν και τηr Μαδραr·
τι πρπει να καθορισθον οι ενισχσειr για τον εφοδιασµ
των Αζορν και τηr Μαδραr σε αναπαραγωγ αιγοπροβατοειδ καθαρr φυλr που κατγονται απ την υπλοιπη
Κοιντητα· τι οι ενισχσειr αυτr πρπει να καθοριστον
λαµβνονταr υπψη ιδωr το κστοr εφοδιασµο απ την
κοινοτικ αγορ και τιr συνθκεr που προκπτουν απ τη
γεωγραφικ θση των Αζορν και τηr Μαδραr·
τι οι κοινr λεπτοµρειεr εφαρµογr του καθεσττοr εφοδιασµο των Αζορν και τηr Μαδραr σε ορισµνα γεωργικ προϊντα καθορσθηκαν απ τον κανονισµ (ΕΟΚ)
αριθ. 1696/92 τηr Επιτροπr (5), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 2596/93 (6)· τι πρπει
να θεσπισθον συµπληρωµατικr λεπτοµρειεr προσαρµοσµνεr στιr ισχουσεr εµπορικr πρακτικr στον τοµα του
αιγοπροβεου κρατοr σον αφορ ιδωr τη διρκεια ισχοr
των πιστοποιητικν ενισχσεωr και τιr εγγυσειr που εξασφαλζουν την τρηση των υποχρεσεων των εµπορευοµνων·
τι για την καλ διοικητικ διαχεριση του καθεσττοr
εφοδιασµο, πρπει να προβλεφθε να χρονοδιγραµµα
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

173 τηr 27. 6. 1992, σ. 1.
76 τηr 13. 3. 1998, σ. 6.
387 τηr 31. 12. 1992, σ. 1.
22 τηr 31. 1. 1995, σ. 1.
179 τηr 1. 7. 1992, σ. 6.
238 τηr 23. 9. 1993, σ. 24.

καταθσεωr των αιτσεων χορηγσεωr πιστοποιητικν και
µα προθεσµα µελτηr για την κδοση αυτν·
τι, για να προσαρµοσθε καλτερα η διαχεριση των ενισχσεων στιr ανγκεr των Αζορν και τηr Μαδραr, πρπει
να προβανουµε σε ετσιο καθορισµ και αν ηµερολογιακ τοr των ποσν των ενισχσεων και των ποσοττων
που µπορον να αναφρονται σε αυτr·
τι το ρθρο 2 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1103/97 του
Συµβουλου, τηr 17ηr Ιουνου 1997, σχετικ µε ορισµνεr
διατξειr που αφορον την εισαγωγ του ευρ (7) θεσπζει
τι, απ την 1η Ιανουαρου 1999, οποιαδποτε αναφορ στο
Ecu που αναγρφεται σε να νοµικ µσο αντικαθσταται
απ αναφορ στο ευρ µε την ισοτιµα 1 EUR για 1 Ecu·
τι, για λγουr σαφνειαr, πρπει να χρησιµοποιηθε η
ονοµασα ευρ στον παρντα κανονισµ, γνωρζονταr τι
εφαρµζεται απ την 1 Ιανουαρου 1999·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr προβατοειδν και αιγοειδν,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Η ενσχυση που προβλπεται στο ρθρο 4 παργραφοr 1
στοιχεο γ) του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92 για την
προµθεια στιr Αζρεr και τη Μαδρα αιγοπροβατοειδν
αναπαραγωγν καθαρr φυλr που κατγονται απ την
Κοιντητα καθr και ο αριθµr των ζων στα οποα χορηγεται η ενσχυση αυτ καθορζονται στο παρρτηµα του
παρντοr κανονισµο.
ρθρο 2
Εφαρµζονται οι διατξειr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
1696/92 µε εξαρεση το ρθρο 4 παργραφοr 5.
ρθρο 3
Η Πορτογαλα ορζει την αρµδια αρχ για:
α) την κδοση του «πιστοποιητικο ενισχσεωr» που προβλπεται στο ρθρο 4 παργραφοr 1 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 1696/92·
β) την πληρωµ τηr ενισχσεωr στουr συγκεκριµνουr
ενδιαφερµενουr.
(7) ΕΕ L 162 τηr 19. 6. 1997, σ. 1.
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ρθρο 4

ρθρο 5

1. Οι αιτσειr για τη χοργηση πιστοποιητικν υποβλλονται στην αρµδια αρχ εντr των πντε πρτων εργσιµων ηµερν κθε µηνr. Μα ατηση γνεται αποδεκτ
εν:

Η διρκεια ισχοr των πιστοποιητικν ενισχσεωr εναι
τρειr µνεr.

α) δεν αφορ ποστητα ζων αντερη απ τη διαθσιµη
αντατη ποστητα που δηµοσιεεται απ την Πορτογαλα πριν απ την προκρυξη τηr προθεσµαr για την
υποβολ των αιτσεων·

Η πληρωµ τηr ενισχσεωr που προβλπεται στο ρθρο 1
πραγµατοποιεται για τιr ποστητεr που χουν πραγµατικ
χορηγηθε.

ρθρο 6

ρθρο 7

β) πριν απ τη λξη τηr προθεσµαr που προβλπεται για
την υποβολ των αιτσεων των πιστοποιητικν, χει
προσκοµισθε η απδειξη τι ο ενδιαφερµενοr χει
συστσει εγγηση 40 EUR αν ζο.

Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την ηµρα τηr δηµοσευσr του στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν
Κοινοττων.

2. Τα πιστοποιητικ ενισχσεωr εκδδονται το αργτερο
τη δκατη εργσιµη ηµρα κθε µηνr.

Εφαρµζεται απ την 1η Ιανουαρου ωr τιr 31 ∆εκεµβρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 18 ∆εκεµβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΜΕΡΟΣ 1
Εφοδιασµr των Αζορν µε αιγοπροβατοειδ αναπαραγωγr καθαρr φυλr που κατγονται απ την
Κοιντητα για το ηµερολογιακ τοr 1999

Κωδικr ΣΟ

0104 10 10

Αριθµr ζων που
πρπει να παραδοθον

Περιγραφ εµπορευµτων

Προβατοειδ
φυλr (1):

αναπαραγωγr

καθαρr

— Ζα αρσενικ
— Ζα θηλυκ
0104 20 10

Ενσχυση
(σε ευρ αν κεφαλ)

100

380

2 500

110

Αιγοειδ αναπαραγωγr καθαρr φυλr:
— Ζα αρσενικ
— Ζα θηλυκ

(1) Η αποδοχ στη δικριση αυτ εξαρτται απ τουr ρουr που προβλπονται απ την οδηγα 89/361/ΕΟΚ του
Συµβουλου, τηr 30r Μαου 1989, για τα αιγοπροβατοειδ καθαρr φυλr (ΕΕ L 153 τηr 6. 6. 1989, σ. 30).

ΜΕΡΟΣ 2
Εφοδιασµr τηr Μαδραr µε αιγοπροβατοειδ αναπαραγωγr καθαρr φυλr που κατγονται απ την
Κοιντητα για το ηµερολογιακ τοr 1999

Κωδικr ΣΟ

0104 10 10

Αριθµr ζων που
πρπει να παραδοθον

Περιγραφ εµπορευµτων

Προβατοειδ
φυλr (1):

αναπαραγωγr

καθαρr

— Ζα αρσενικ
— Ζα θηλυκ
0104 20 10

Ενσχυση
(σε ευρ αν κεφαλ)

15

380

150

110

5

380

50

110

Αιγοειδ αναπαραγωγr καθαρr φυλr:
— Ζα αρσενικ
— Ζα θηλυκ

(1) Η αποδοχ στη δικριση αυτ εξαρτται απ τουr ρουr που προβλπονται απ την οδηγα 89/361/ΕΟΚ του
Συµβουλου, τηr 30r Μαου 1989, για τα αιγοπροβατοειδ καθαρr φυλr (ΕΕ L 153 τηr 6. 6. 1989, σ. 30).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2758/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 18ηr ∆εκεµβρου 1998
για τροποποηση του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1667/98 και για ναρξη διαρκοr διαγωνισµο
για εξαγωγ 333 224 τνων κριθr που χει στη διθεσ του ο σουηδικr οργανισµr
παρεµβσεωr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ποσοττων που χουν αποθεµατοποιηθε· τι πρπει,
συνεπr, να τροποποιηθε κυρωr το παρρτηµα Ι του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1667/98·

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλου, τηr
30r Ιουνου 1992, περ κοινr οργανσεωr αγορr στον
τοµα των σιτηρν (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 923/96 τηr Επιτροπr (2), και
ιδωr το ρθρο 5,

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

Εκτιµνταr:
τι ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 τηr Επιτροπr (3),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 2193/96 (4), καθορζει τιr διαδικασεr και τουr ρουr
πωλσεωr των σιτηρν που βρσκονται στην κατοχ των
οργανισµν παρεµβσεωr·
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 1667/98 τηr Επιτροπr ( ),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 2590/98 (6), νοιξε διαρκ διαγωνισµ για την
εξαγωγ 189 714 τνων κριθr που χει στη διθεσ του ο
σουηδικr οργανισµr παρµβασηr· τι η Σουηδα ενηµρωσε την Επιτροπ για την πρθεση του οργανισµο
παρµβασr τηr να αυξσει κατ 143 510 τνουr την
ποστητα που τθηκε σε διαρκ διαγωνισµ για εξαγωγ·
τι πρπει να ανλθει σε 333 224 τνουr η συνολικ
ποστητα κριθr που τθηκε σε διαρκ διαγωνισµ για
εξαγωγ και χει στη διθεσ του ο σουηδικr οργανισµr
παρµβασηr·
5

τι, λαµβνονταr υπψη την αξηση των ποσοττων που
χουν τεθε σε διαγωνισµ, θεωρεται αναγκαο να γνουν
τροποποισειr στον πνακα των περιοχν και των

ρθρο 1
Ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 1667/98 τροποποιεται ωr εξr:
1. Το ρθρο 2 αντικαθσταται απ το ακλουθο κεµενο:
«ρθρο 2
1. Ο διαγωνισµr αφορ µγιστη ποστητα 333 224
τνων κριθr για εξαγωγ προr λεr τιr τρτεr χρεr,
εκτr απ τιr Ηνωµνεr Πολιτεεr τηr Αµερικr, τον
Καναδ και το Μεξικ.
2. Στο παρρτηµα Ι αναφρονται οι περιοχr στιr
οποεr εναι αποθηκευµνοι 333 224 τνοι κριθr.»
2. Το παρρτηµα Ι αντικαθσταται απ το παρρτηµα του
παρντοr κανονισµο.
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, 18 ∆εκεµβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

181
126
191
293
211
324

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

1. 7. 1992, σ. 21.
24. 5. 1996, σ. 37.
31. 7. 1993, σ. 76.
16. 11. 1996, σ. 1.
29. 7. 1998, σ. 17.
2. 12. 1998, σ. 23.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
(σε τνουr)
Τποr αποθκευσηr

Ποστητα

Stallarholmen

2 062

Motala

2 807

Rök

4 994

Gamleby

2 835

Ättersta

7 584

Broddbo 1

5 997

Velanda
Hova
Brännarp

7 645
12 981
2 624

Helsingborg

37 526

Djurön

39 504

Söråker

13 053

Gävle

10 847

Kalmar

15 738

Halmstad (Engströms)

4 659

Ormesta

5 077

Ervalla

934

Hästholmen

5 089

Vimmerby

3 997

Gistad

3 761

Broddbo 2

6 076

Falun
Fammarp

878
19 046

Funbo-Lövsta

6 579

Gullspång

2 391

Gårdsjö
Karlshamn

2 565
42 356

Laholm

2 737

Mariestad

1 956

Moraby

1 637

Norrtälje

10 014

Otterbäcken

7 210

Signestorp

2 672

Skivarp

9 415

Stavreviken

1 479

Värnamo

5 742

Tjustorp

9 879

Österbybruk

10 878»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2759/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 18ηr ∆εκεµβρου 1998
για την πληση, µε τιµ που καθορζεται κατ’ αποκοπ εκ των προτρων, βοεου κρατοr που
κατχεται απ ορισµνουr οργανισµοr παρεµβσεωr για να µεταποιηθε στην Κοιντητα και
την κατργηση του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2144/98
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 7 παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:
τι η εφαρµογ των µτρων παρεµβσεωr στον τοµα του
βοεου κρατοr δηµιουργε αποθµατα σε πολλ κρτη
µλη· τι, για να αποφευχθε υπερβολικ παρταση τηr
αποθεµατοποησηr, πρπει µροr των αποθεµτων να τεθε
προr πληση µε διαγωνισµ, µε σκοπ να µεταποιηθε στην
Κοιντητα·
τι η πληση αυτ θα πρπει να υπγεται στουr καννεr
που καθορζονται απ τουr κανονισµοr τηr Επιτροπr
(ΕΟΚ) αριθ. 2173/79 (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2417/95 (4), (ΕΟΚ) αριθ. 3002/
92 (5), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 770/96 (6), και (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77 (7), πωr
τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
2417/95, µε την επιφλαξη ορισµνων ειδικν εξαιρσεων
λγω τηr ειδικr χρσηr στην οποα υπκεινται τα εν λγω
προϊντα·
τι, για να εξασφαλισθε τακτικ και οµοιµορφη διαδικασα πλησηr, πρπει να εφαρµοσθον ιδωr οι διατξειr που
προβλπονται στον ττλο Ι του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
2173/79·
τι, για να διασφαλισθε η οικονοµικ διαχεριση των
αποθεµτων, εναι αναγκαο να προβλεφθε τι οι οργανισµο παρµβασηr πωλον κατ προτεραιτητα τα κρατα,
των οποων η διρκεια αποθεµατοποησηr εναι µεγαλτερη·
τι πρπει να προβλεφθον παρεκκλσειr στιr διατξειr του
ρθρου 2 παργραφοr 2 δετερο εδφιο του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 2173/79, λαµβανοµνων υπψη των διοικητικν δυσχερειν που δηµιουργε η εφαρµογ του εδαφου
αυτο στα κρτη µλη που αφορ·
τι, για να διασφαλιστε ο βλτιστοr λεγχοr για τον προορισµ του βοεου κρατοr παρµβασηr, πρπει να προβλεφθον, εκτr απ τα µτρα που προβλπονται απ τον
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
( 6)
( 7)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L
L

148
210
251
248
301
104
251

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

28. 6. 1968, σ. 24.
28. 7. 1997, σ. 17.
5. 10. 1979, σ. 12.
14. 10. 1995, σ. 39.
17. 10. 1992, σ. 17.
27. 4. 1996, σ. 13.
1. 10. 1977, σ. 60.

κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92, µτρα ελγχου που βασζονται σε φυσικοr ελγχουr ποιτηταr και ποστηταr·
τι θα πρπει να καταργηθε ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ.
2144/98 τηr Επιτροπr (8), πωr τροποποιθηκε τελευταα
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2511/98 (9)·
τι το ρθρο 2 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1103/97 του
Συµβουλου, τηr 17ηr Ιουνου 1997, σχετικ µε ορισµνεr
διατξειr που αφορον την εισαγωγ του ευρ (10), θεσπζει
τι απ την 1η Ιανουαρου 1999 οποιαδποτε αναφορ στο
Ecu που αναγρφεται σε να νοµικ µσον αντικαθσταται
απ αναφορ στο ευρ µε την ισοτιµα 1 EUR για 1 ECU·
τι τα µτρα που προβλπονται στο παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
βοεου κρατοr,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
1. Τθενται προr πληση, µε σκοπ τη µεταποησ τουr
στην Κοιντητα, τα προϊντα παρµβασηr που χουν αγορασθε σµφωνα µε το ρθρο 6 του κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 805/68:
— περπου 34 τνοι εµπροσθων τεταρτηµορων µε κκαλα
που κατχονται απ τον ολλανδικ οργανισµ παρµβασηr,
— περπου 400 τνοι εµπρσθιων τεταρτηµορων µε
κκαλα που κατχονται απ τον πορτογαλικ οργανισµ παρµβασηr,
— περπου 1 000 τνοι εµπρσθιων τεταρτηµορων µε
κκαλα που κατχονται απ τον αυστριακ οργανισµ
παρµβασηr,
— περπου 500 τνοι εµπρσθιων τεταρτηµορων µε
κκαλα που κατχονται απ το δανικ οργανισµ
παρµβασηr,
— περπου 1 000 τνοι εµπρσθιων τεταρτηµορων µε
κκαλα που κατχονται απ το γαλλικ οργανισµ
παρµβασηr,
— περπου 500 τνοι εµπρσθιων τεταρτηµορων µε
κκαλα που κατχονται απ τον ιταλικ οργανισµ
παρµβασηr,
— περπου 1 000 τνοι εµπρσθιων τεταρτηµορων µε
κκαλα που κατχονται απ τον ισπανικ οργανισµ
παρµβασηr,
(8) ΕΕ L 270 τηr 7. 10. 1998, σ. 31.
(9) ΕΕ L 313 τηr 21. 11. 1998, σ. 12.
(10) ΕΕ L 162 τηr 19. 6. 1997, σ. 1.
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— περπου 380 τνοι εµπρσθιων τεταρτηµορων µε
κκαλα που κατχονται απ τον ιρλανδικ οργανισµ
παρµβασηr,
— περπου 5 000 τνοι βοεων κρετων χωρr κκαλα που
κατχονται απ τον ιρλανδικ οργανισµ παρµβασηr,
— περπου 30 τνοι βοεων κρετων χωρr κκαλα που
κατχονται απ τον ισπανικ οργανισµ παρµβασηr,
— περπου 1 790 τνοι βοεων κρετων χωρr κκαλα που
κατχονται απ τον γαλλικ οργανισµ παρµβασηr,
— περπου 8 000 τνοι βοεων κρετων χωρr κκαλα που
κατχονται απ τον οργανισµ παρµβασηr του Ηνωµνου Βασιλεου,
Λεπτοµερ στοιχεα σχετικ µε τα προϊντα και τιr τιµr
πλησr τουr, παρατθενται στο παρρτηµα Ι.
2. Με την επιφλαξη των διατξεων του παρντοr κανονισµο, τα προϊντα που αναφρονται στην παργραφο 1
πωλονται σµφωνα µε τιr διατξειr των κανονισµν
(ΕΟΚ) αριθ. 2173/79, και ιδωr των ττλων Ι και ΙΙΙ, (ΕΟΚ)
αριθ. 2182/77 και (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92.
3. Οι πληροφορεr σχετικ µε τιr ποστητεr και τουr
τπουr που εναι αποθεµατοποιηµνα τα προϊντα µπορον να ληφθον απ τουr ενδιαφερµενουr στιr διευθνσειr που αναφρονται στο παρρτηµα ΙΙ του παρντοr
κανονισµο.
4. Για κθε προϊν που αναφρεται στο παρρτηµα Ι, οι
σχετικο οργανισµο παρεµβσεωr πωλον κατ προτεραιτητα τα κρατα των οποων η διρκεια αποθεµατοποισεωr εναι η µεγαλτερη.
5. Κατ παρκκλιση απ το ρθρο 2 παργραφοr 2
τερο εδφιο του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79,
αιτσειr αγορr δεν πρπει να υπρχει νδειξη τηr 
ψυκτικν εγκαταστσεων που βρσκεται το κραr
αποτελε αντικεµενο τηr ατησηr.

δεστιr
των
που

ρθρο 2
1. Η ατηση αγορr ισχει µνον εν χει υποβληθε απ
φυσικ  νοµικ πρσωπο  για λογαριασµ του, το οποο,
κατ το δωδεκµηνο πριν απ την ναρξη ισχοr του παρντοr κανονισµο, ασχολετο µε την παραγωγ µεταποιηµνων προϊντων που περιχουν βειο κραr και το οποο
εναι εγγεγραµµνο στο εθνικ µητρο VΠΑ. Επιπλον, η
εν λγω ατηση πρπει να υποβλλεται απ µεταποιητικ
εγκατσταση, εγκεκριµνη δυνµει του ρθρου 8 τηr οδηγαr 77/99/ΕΟΚ του Συµβουλου (1),  για λογαριασµ τηr.
2. Κατ παρκκλιση απ το ρθρο 3 παργραφοι 1 και 2
του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77, η προσφορ πρπει
να συνοδεεται απ:
(1) ΕΕ L 26 τηr 31. 1. 1977, σ. 85.
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— την νδειξη του προϊντοr που αναφρεται ετε στο
ρθρο 3, παργραφοr 2, ετε στο ρθρο 3 παργραφοr
3,
— γγραφη ανληψη υποχρωσηr του αγοραστ, που αναφρει τι θα µεταποισει τα κρατα στο προϊν που
καθορζεται, µ’ αυτοr τουr ρουr, εντr τηr προθεσµαr
που αναφρεται στο ρθρο 5 παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77,
— την ακριβ νδειξη τηr εγκατστασηr  των εγκαταστσεων που θα µεταποιηθον τα κρατα που αγορστηκαν.
3. Ο αγοραστr που αναφρεται στην παργραφο 1 δναται να αναθτει γραπτr σε αντιπρσωπο να παραλβει για
λογαριασµ του τα προϊντα που αγορζει. Στην περπτωση
αυτ, ο αντιπρσωποr υποβλλει την ατηση αγορr του
αγοραστ που αντιπροσωπεει, καθr και την γγραφη
εξουσιοδτηση που αναφρεται ανωτρω.
4. Κατ παρκκλιση απ το ρθρο 18 παργραφοr 1 του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79, η προθεσµα ανληψηr
των προϊντων εναι δο µνεr.
5. Οι αγοραστr και οι εντολοδχοι που αναφρονται
στιr προηγοµενεr παραγρφουr τηρον και ενηµερνουν
λογιστικ βιβλα στα οποα καθιστον εµφαν τον προορισµ και τη χρση των προϊντων, ιδωr ενψει εξακριβσεωr τηr αντιστοιχαr των ποσοττων που χουν αγορασθε
µε αυτr που χουν µεταποιηθε.
ρθρο 3
1. Το κραr που πωλεται βσει του παρντοr κανονισµο πρπει να µεταποιηθε σε προϊντα που ανταποκρνονται στουr ορισµοr των προϊντων «Α»  «Β» που αναφρονται στιr παραγρφουr 2 και 3.
2. Ωr «προϊν Α», ορζεται το µεταποιηµνο προϊν που
υπγεται στουr κωδικοr ΣΟ 1602 10 00, 1602 50 31,
1602 50 39  1602 50 80, το οποο περιχει µνον κραr
βοοειδν µε αναλογα κολλαγνου/πρωτενηr που δεν υπερβανει το 0,45 % (2), και περιχει κατ βροr τουλχιστον
20 % (3) παχο κραr [εκτr απ τα παραπροϊντα σφαγων (4) και τα λπη], το δε κραr και η πηκτ αποτελον
τουλχιστον το 85 % του συνολικο καθαρο βρουr.
Το προϊν πρπει να υποβλλεται σε κατλληλη θερµικ
επεξεργασα, για να εξασφαλζεται η πξη των πρωτεϊνν
κρατοr σε λο το προϊν και στο οποο, ρα, δεν εµφανζονται χνη ροζ υγρο στην κοµµνη πλευρ, ταν το
προϊν κβεται κατ µκοr γραµµr που διρχεται απ το
πιο παχ σηµεο του.
(2) Προσδιορισµr τηr περιεκτικτηταr σε κολλαγνο: περιεκτικτητα σε κολλαγνο θεωρεται η περιεκτικτητα σε υδροξυπρολνη πολλαπλασιαζµενη επ τον συντελεστ 8. Η περιεκτικτητα σε υδροξυπρολνη πρπει να προσδιορζεται σµφωνα µε
τη µθοδο ISO 3496-1994.
3
( ) Η περιεκτικτητα σε παχο βειο κραr, µη συµπεριλαµβανοµνου του λπουr, καθορζεται σµφωνα µε τη διαδικασα που
περιγρφεται στο παρρτηµα του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2429/
86 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 210 τηr 1. 8. 1986, σ. 39).
(4) Στα παραπροϊντα σφαγων περιλαµβνονται τα εξr: κεφλια
και τεµχια αυτν (συµπεριλαµβανοµνων των αυτιν), πδια,
ουρr, καρδιr, µαστο, συκτια, νεφρ, γλυκδια (θµοr αδναr
και πγκρεαr), µυαλ, πνευµνια, λαιµο, διαφργµατα, σπλνεr,
γλσσεr, σκπεr, νωτιαοι µυελο, βρσιµο δρµα, ργανα
αναπαραγωγr (δηλαδ µτρεr, ωοθκεr και ρχειr), θυροειδεr
αδνεr, υποφσειr.
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3. Ωr «προϊν Β», ορζεται το µεταποιηµνο προϊν που
περιχει βειο κραr εκτr απ:
— εκενα που ορζονται στο ρθρο 1 παργραφοr 1 στοιχεο α) του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 805/68, 
— εκενα που αναφρονται στην παργραφο 2.
Ωστσο, να µεταποιηµνο προϊν που υπγεται στον
κωδικ ΣΟ 0210 20 90, το οποο εναι αποξηραµνο  καπνιστ και συνεπr το χρµα και η ουσα του νωπο κρατοr
χουν εξαφανιστε εντελr και το οποο παρουσιζει αναλογα δατοr/πρωτεϊνν που δεν υπερβανει το 3,2, θεωρεται προϊν Β.
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— για τα εµπρσθια τεταρτηµρια µε κκαλα που προορζονται για τα προϊντα «Β»  σε να µεγµα προϊντων
«Α» και προϊντων «Β» σε 1 150 Ecu,
— για τα κρατα χωρr κκαλα που προορζονται για τα
προϊντα «Α» σε 1 750 Ecu,
— για τα κρατα χωρr κκαλα που προορζονται για τα
προϊντα «Β»  σε µεγµα προϊντων «Α» και
προϊντων «Β» σε 1 600 Ecu.
3. Κατ παρκκλιση απ το ρθρο 5 παργραφοr 3 του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77, η µεταποηση λου του
αγορασθντοr κρατοr σε τελικ προϊντα, πωr αναφρεται στην ατηση αγορr, αποτελε βασικ απατηση.

ρθρο 4

ρθρο 6

1. Τα κρτη µλη θεσπζουν σστηµα φυσικο ελγχου
και ελγχου των εγγρφων, για να εξασφαλιστε τι λα τα
κρατα µεταποιονται σµφωνα µε τιr διατξειr των
ρθρων 2 και 3.

Κατ παρκκλιση απ το ρθρο 9 του κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 2182/77, επιπλον των ενδεξεων που αναφρονται
στον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92:

Το σστηµα πρπει να περιλαµβνει φυσικοr ελγχουr τηr
ποστηταr και τηr ποιτηταr κατ την ναρξη, κατ τη
διρκεια και µετ το τλοr τηr µεταποησηr. Για το σκοπ
αυτ, οι µεταποιητr πρπει οποιαδποτε στιγµ να εναι σε
θση να αποδεξουν την ταυττητα και τη χρση του κρατοr µσω των κατλληλων µητρων παραγωγr.
Κατ τη διρκεια του τεχνικο ελγχου, τηr µεθδου
παραγωγr απ την αρµδια αρχ, στο βαθµ που εναι
απαρατητο, µπορον να λαµβνονται υπψη οι απλειεr
υγρν και ξακριδιν κρατοr.
Για να εξακριβωθε η ποιτητα του τελικο προϊντοr και η
αντιστοιχα µε την µθοδο του µεταποιητ, τα κρτη µλη
λαµβνουν αντιπροσωπευτικ δεγµατα και πραγµατοποιον αναλσειr των προϊντων. Το κστοr των εργασιν
αυτν βαρνει το σχετικ µεταποιητ.
2. Κατπιν αιτσεωr του µεταποιητ, το κρτοr µλοr
µπορε να επιτρψει την αφαρεση των κοκλων απ τα
τεταρτηµρια µε κκαλο σε λλη εγκατσταση απ αυτ
που προβλπεται για τη µεταποηση, εφσον οι σχετικr
εργασεr λαβαν χρα στο διο κρτοr µλοr υπ
κατλληλο λεγχο.
3. Το ρθρο 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77 δεν
εφαρµζεται.
ρθρο 5
1. Το ποσ τηr εγγησηr που προβλπεται στο ρθρο 15
παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79 καθορζεται σε 12 Ecu αν 100 χιλιγραµµα.
2. Το ποσ τηr εγγησηr που προβλπεται στο ρθρο 4
παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77 καθορζεται:
— για τα εµπρσθια τεταρτηµρια µε κκαλα που προορζονται για τα προϊντα «Α», σε 1 300 Ecu,

— Η θση 104 του αντιτπου ελγχου Τ5 πρπει να περιλαµβνει να  περισστερα απ τα ακλουθα στοιχεα:
— Para transformación [Reglamentos (CEE) no 2182/
77 y (CE) no 2759/98]
— Til forarbejdning (forordning (EØF) nr. 2182/77 og
(EF) nr. 2759/98)
— Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnungen
(EWG) Nr. 2182/77 und (EG) Nr. 2759/98)
— Για µεταποηση [κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77
και (ΕΚ) αριθ. 2759/98]
— For processing (Regulations (EEC) No 2182/77
and (EC) No 2759/98)
— Destinés à la transformation [règlements (CEE) no
2182/77 et (CE) no 2759/98]
— Destinate alla trasformazione [regolamenti (CEE)
n. 2182/77 e (CE) n. 2759/98]
— Bestemd om te worden verwerkt (Verordeningen
(EEG) nr. 2182/77 en (EG) nr. 2759/98)
— Para transformação [Regulamentos (CEE) në 2182/
/77 e (CE) në 2759/98]
— Jalostettavaksi (Asetukset (ETY) N:o 2182/77 ja
(EY) N:o 2759/98)
— För bearbetning (Förordningarna (EEG) nr 2182/
77 och (EG) nr 2759/98).
— Η θση 106 του αντιτπου ελγχου Τ5 πρπει να
συµπληρνεται µε την ηµεροµηνα τηr σµβασηr
πλησηr.
ρθρο 7
Ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 2144/98 καταργεται.
ρθρο 8
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την τρτη ηµρα
µετ τη δηµοσευσ του στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
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Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 18 ∆εκεµβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr
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ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BöLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I
Estado miembro

Productos (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

Mitgliedstaat

Erzeugnisse (1)

Κρτοr µλοr

Προϊντα (1)

Member State

Products (1)

État membre

Produits ( )

Stato membro

Prodotti ( )

Lidstaat

Producten (1)

Estado-membro

Produtos (1)

Jäsenvaltio

Tuotteet ( )

Medlemsstat

Produkter (1)

1

1

1

Cantidad aproximada
(toneladas)
Tilnærmet mængde
(tons)
Ungefähre Mengen
(Tonnen)
Κατ προσγγιση
ποστητα
(τνοι)
Approximate quantity
(tonnes)
Quantité approximative
(tonnes)
Quantità approssimativa
(tonnellate)
Hoeveelheid bij
benadering
(ton)
Quantidade aproximada
(toneladas)
Arvioitu määrä
(tonneina)
Ungefärlig kvantitet
(ton)

Precio de venta expresado en ecus por tonelada
Salgspriser i ECU/ton
Verkaufspreise, ausgedrückt in ECU/Tonne
Τιµr πλησηr εκφραζµενεr σε Ecu αν τνο
Selling prices expressed in ecus per tonne
Prix de vente exprimés en écus par tonne
Prezzi di vendita espressi in ecu per tonnellata
Verkoopprĳzen uitgedrukt in ECU per ton
Preço de venda expresso em ecus por tonelada
Myyntihinta ecuina tonnilta
Försäljningspris i ecu per ton

a) Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρατα µε κκαλα — Bone-in beef — Viande avec
os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben
DANMARK
ITALIA
IRELAND
FRANCE
ÖSTERREICH
PORTUGAL
ESPAÑA
NEDERLAND

—
—
—
—
—
—
—
—

Forfjerdinger
Quarti anteriori
Forequarters
Quartiers avant
Vorderviertel
Quartos dianteiros
Cuartos delanteros
Voorvoeten

500
500
380
1 000
1 000
400
1 000
34

(a) (2)

(b) (3)

650
650
650
650
650
650
650
650

800
800
800
800
800
800
800
800

b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρατα χωρr κκαλα — Boneless beef — Viande
désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött
FRANCE

Flanchet d’intervention (INT 18)
Jarret avant d’intervention (INT 21)
Épaule d’intervention (INT 22)

1 000
113
677

600
800
1 100

750
950
1 250

UNITED
KINGDOM

Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention

shank (INT 11)
thick flank (INT 12)
topside (INT 13)
silverside (INT 14)
flank (INT 18)
forerib (INT 19)
shin (INT 21)
shoulder (INT 22)
brisket (INT 23)
forequarter (INT 24)

1 000
1 000
500
500
1 000
500
1 000
1 000
500
1 000

700
1 200
1 450
1 400
600
1 000
700
1 000
700
1 000

850
1 350
1 600
1 550
750
1 150
850
1 100
850
1 150

IRELAND

Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention

shank (INT 11)
flank (INT 18)
shin (INT 21)
shoulder (INT 22)
brisket (INT 23)
forequarter (INT 24)
thick flank (INT 12)
topside (INT 13)
silverside (INT 14)
rump (INT 16)
forerib (INT 19)

500
500
500
1 000
500
1 000
200
200
200
200
200

800
700
800
1 100
800
1 100
1 300
1 550
1 500
1 500
1 100

950
850
950
1 250
950
1 250
1 450
1 700
1 650
1 650
1 250

ESPAÑA

Falda (INT 18)

30

600

750
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(1) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) no 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4.9.1993, p. 4); Reglamento cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 2304/98 (DO L 288 de 27.10.1998, p. 3).
(1) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4. 9. 1993, s. 4); forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 2304/98
(EFT L 288 af 27. 10. 1998, s. 3).
(1) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4.9.1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
2304/98 (ABl. L 288 vom 27.10.1998, S. 3).
(1) Βλπε παραρτµατα V και VII του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 225 τηr 4.9.1993, σ. 4), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 2304/98 (ΕΕ L 288 τηr 27.10.1998, σ. 3).
(1) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2304/98 (OJ L 288,
27.10.1998, p. 3).
(1) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) no 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4.9.1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
2304/98 (JO L 288 du 27. 10. 1998, p. 3).
(1) Cfr. allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2304/98
(GU L 288 del 27.10.1998, pag. 3).
(1) Zie de bĳlagen V en VII van Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2304/98
(PB L 288 van 27. 10. 1998, blz. 3).
(1) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) në 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4.9.1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) në 2304/98 (JO L 288 de 27.10.1998, p. 3).
(1) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4.9.1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2304/98 (EYVL L 288,
27.10.1998, s. 3), liitteet V ja VII.
(1) Se bilagorna V och VII i kommissionens förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2304/98 (EGT L 288,
27.10.1998, s. 3).
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

Precio aplicable a la transformación exclusivamente en los productos «A» contemplados en el apartado 2 del artículo 3.
Pris udelukkende for forarbejdning til A-produkter som omhandlet i artikel 3, stk. 2.
Geltender Preis nur für die Verarbeitung zu A-Erzeugnissen gemäß Artikel 3 Absatz 2.
Τιµ που εφαρµζεται για τη µεταποηση, µνο σε προϊντα «Α» που αναφρονται στο ρθρο 3 παργραφοr 2.
Price applying for processing solely into A products as referred to in Article 3(2).
Prix applicable uniquement pour la transformation en produits «A» visés à l’article 3, paragraphe 2.
Prezzo applicabile unicamente per la trasformazione in prodotti «A» di cui all’articolo 3, paragrafo 2.
Prijs uitsluitend voor verwerking tot de in artikel 3, lid 2, bedoelde A-producten.
Preço aplicável para a transformação apenas em produtos «A» referidos no në 2 do artigo 3ë
Hinta jota sovelletaan jalostettaessa ainoastaan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuiksi A-luokan tuotteiksi.
Pris för bearbetning endast till A-produkter i enlighet med artikel 3.2.

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

Precio aplicable a la transformación en los productos «B» contemplados en el apartado 3 del artículo 3, o en una mezcla de productos «A» y productos «B».
Pris for forarbejdning til B-produkter som omhandlet i artikel 3, stk. 3, eller en blanding af A- og B-produkter.
Geltender Preis für die Verarbeitung zu B-Erzeugnissen gemäß Artikel 3 Absatz 3 oder eine Mischung aus A- und B-Erzeugnissen.
Τιµ που εφαρµζεται για τη µεταποηση σε προϊντα «Β» που αναφρονται στο ρθρο 3 παργραφοr 3,  σε µεγµα προϊντων Α και προϊντων Β.
Price applying for processing into B products as referred to in Article 3(3) or a mix of A products and B products.
Prix applicable pour la transformation en produits «B» visés à l’article 3, paragraphe 3, ou pour un mélange de produits «A» et de produits «B».
Prezzo applicabile per la trasformazione in prodotti «B» di cui all’articolo 3, paragrafo 3, o per un miscuglio di prodotti «A» e di prodotti «B».
Prijs voor verwerking tot de in artikel 3, lid 3, bedoelde B-producten of tot een mengeling van A-producten en B-producten.
Preço aplicável para a transformação em produtos «B» referidos no në 3 do artigo 3ë, ou uma mistura de produtos «A» e produtos «B».
Hinta, jota sovelletaan jalostettaessa 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuiksi B-luokan tuotteiksi, tai A- ja B-luokan tuotteiden seokseksi.
Pris för bearbetning till B-produkter i enlighet med artikel 3.3 eller en blandning av A- och B-produkter.
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠAPAPTHMA II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II
Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — ∆ιευθνσειr των οργανισµν παρεµβσεωr — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d’intervention — Indirizzi degli
organismi d’intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos
de intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser

DANMARK
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
EU-direktoratet
Kampmannsgade 3
DK-1780 København V
Tlf. (45) 33 92 70 00; telex 151317 DK; fax (45) 33 92 69 48, (45) 33 92 69 23
ESPAÑA
FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)
Beneficencia, 8
E-28005 Madrid
Tel.: (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (34) 915 21 98 32,
915 22 43 87
FRANCE
OFIVAL
80, avenue des Terroirs-de-France
F-75607 Paris Cedex 12
Téléphone: (33 1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33
ITALIA
AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo)
Via Palestro 81
I-00185 Roma
Tel. 49 49 91; telex: 61 30 03; telefax: 445 39 40/445 19 58
IRELAND
Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House
Kildare Street
IRL-Dublin 2
Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806
Telex 93292 and 93607, telefax (01) 661 62 63, (01) 678 52 14 and (01) 662 01 98
NEDERLAND
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserĳ, Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau
p/a LASER, Zuidoost
Slachthuisstraat 71
Postbus 965
6040 AZ Roermond
Tel. (31-475) 35 54 44; telex 56396 VIBNL; fax (31-475) 31 89 39
ÖSTERREICH
AMA-Agrarmarkt Austria
Dresdner Straße 70
A-1201 Wien
Tel.: (431) 33 15 12 20; Telefax: (431) 33 15 1297
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PORTUGAL
Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola
Rua Fernando Curado Ribeiro, në 4-G
P-1600 Lisboa
Tel.: (351-1) 751 85 00; telefax: (351-1) 751 86 15
UNITED KINGDOM
Intervention Board Executive Agency
Kings House
33 Kings Road
Reading RG1 3BU
Berkshire
Tel. (01189) 58 36 26
Fax (01189) 56 67 50
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2760/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 18ηr ∆εκεµβρου 1998
σχετικ µε την εφαρµογ ενr προγρµµατοr για τη διασυνοριακ συνεργασα στο πλασιο
του προγρµµατοr Phare
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:

τι η Ρουµανα, η µνη υποψφια για προσχρηση χρα
χωρr κοιν σνορα µε την νωση, θα πρπει επσηr να
καταστε επιλξιµη για το πργραµµα δασυνοριακr συνεργασαr του Phare·

τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89 του Συµβουλου, τηr
18ηr ∆εκεµβρου 1989, για την οικονοµικ βοθεια σε ορισµνεr χρεr τηr Κεντρικr και Ανατολικr Ευρπηr (1),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΟΚ)
αριθ. 753/96 (2), του Συµβουλου και ιδωr το ρθρο 8 και
εξr,
Εκτιµνταr:
τι το Ευρωπαϊκ Συµβολιο , το οποο συνλθε στο Λουξεµβοργο το ∆εκµβριο του 1997, εξθεσε την ενισχυµνη
προενταξιακ στρατηγικ η οποα προτθεται να διευκολνει ενδεχοµνωr λεr τιr υποψφιεr για προσχρηση χρεr
τηr Κεντρικr και Ανατολικr Ευρπηr να καταστον µλη
τηr Ευρωπαϊκr νωσηr και, για το σκοπ αυτ, να ευθυγραµµισθον, κατ το δυνατ, µε το κεκτηµνο τηr νωσηr
πριν απ την προσχρηση·
τι οι εταιρικr σχσειr προσχρησηr, στοιχεο-κλειδ τηr
ενισχυµνηr προενταξιακr στρατηγικr, χουν καθορσει
τιr προτεραιτητεr για την περαιτρω εργασα προr την
κατεθυνση τηr προσχρησηr και τι αυτr πρπει να
ληφθον υπψη στο πλασιο τηr διασυνοριακr συνεργασαr·
τι τα πρτα χρνια τηr εφαρµογr του κανονισµο (ΕΚ)
αριθ. 1628/94 τηr Επιτροπr (3), που καθιερνει το διασυνοριακ πργραµµα Phare σε συνρτηση µε την Interreg
(κοινοτικ πρωτοβουλα για τιr παραµεθριεr περιοχr),
χουν δη οδηγσει σε αρκετ θετικ αποοτελσµατα,
ιδωr µε την καθιρωση διαλγου και συνεργασαr µεταξ
παραµεθριων περιοχν τηr Ευρωπαϊκr νωσηr και παρακεµενων περιοχν σε χρεr τηr Κεντρικr και Ανατολικr
Ευρπηr, συµβλλονταr τσι στην οικονοµικ ανπτυξη
στιr παραµεθριεr περιοχr των χωρν αυτν και στην
µεγαλτερη σγκλιση µε το εππεδο ανπτυξηr τηr Ευρωπαϊκr νωσηr, και προσφρονταr τη δυναττητα στιr
περιοχr αυτr να εξοικειωθον µε τιr πρακτικr και τιr
διαδικασεr τηr Interreg, συµπεριλαµβανοµνου του σχεδιασµο στρατηγικν περιφερειακr ανπτυξηr για τιr παραµεθριεr περιοχr·
τι θα πρπει να υπρξουν περαιτρω βελτισειr και, ιδιατερα, µε την αξηση του αριθµο των προγραµµτων πραγµατικ διασυνοριακο χαρακτρα και τη βελτωση τηr
ταχτηταr εφαρµογr·
(1) ΕΕ L 375 τηr 23. 12. 1989, σ. 11.
(2) ΕΕ L 103 τηr 26. 4. 1996, σ. 5.
(3) ΕΕ L 171 τηr 6. 7. 1994, σ. 14.

τι το πργραµµα διασυνοριακr συνεργασαr του Phare
θα καταστε προοδευτικ τµµα µιαr ευρτερηr πολιτικr
περιφερειακr ανπτυξηr στο πλασιο τηr προενταξιακr
στρατηγικr, η οποα θα διορθσει τιr υπρχουσεr ανισορροπεr µεταξ των πρων του προϋπολογισµο που χορηγονται για τη διασυνοριακ συνεργασα και τιr λλεr
προενταξιακr προτεραιτητεr και µεταξ των διαφρων
περιοχν στο εσωτερικ των κρατν που χουν υποβλει
ατηση για προσχρηση·
τι το Συµβολιο τνισε επανειληµµνωr την ανγκη να
ενισχυθε η συνεργασα και να τονωθε η ενσωµτωση των
χωρν τηr Κεντρικr και Ανατολικr Ευρπηr και τηr
Ευρωπαϊκr Κοιντηταr καθr και την ανγκη υποστριξηr τηr σταθερτηταr και τηr ασφλειαr στην περιοχ·
τι, ενψει τηr µελλοντικr συµµετοχr των χωρν που
πρκειται να προσχωρσουν στην διαρθρωτικ πολιτικ
τηr νωσηr, απαιτεται µεγαλτερη ευθυγρµµιση του προγρµµατοr διασυνοριακr συνεργασαr του Phare µε την
Interreg, ιδωr µε τη δηµιουργα κοινν διασυνοριακν
προγραµµτων και κοινν διαρθρσεων προγραµµατισµο·
τι, για τιr υποψφιεr χρεr τηr Κεντρικr και Ανατολικr
Ευρπηr, ο σηµερινr γεωγραφικr καθορισµr του προγρµµατοr διασυνοριακr συνεργασαr του Phare χρειζεται να επεκταθε προοδευτικ προκειµνου να συµπεριλβει, πρα απ τιr περιοχr που γειτονεουν µε την Ευρωπαϊκ νωση, παραµεθριεr περιοχr λλων υποψφιων
χωρν που εναι δικαιοχοι του προγρµµατοr Phare· σε
να µεταγενστερο στδιο, θα µπορσουν επσηr να καταστον επιλξιµεr παραµεθριεr περιοχr µε λλεr γειτονικr
χρεr που εναι δικαιοχοι του προγρµµατοr Phare 
λλων προγραµµτων βοθειαr τηr Κοιντηταr·
τι οι επιλξιµεr ενργειεr θα πρπει να εναι παρµοιεr µε
την Interreg, στο γενικ πλασιο των εταιρικν σχσεων
προσχρησηr·
τι εναι αναγκαο να ενισχυθε η συµµετοχ τοπικν και
περιφερειακν παραγντων στη διασυνοριακ συνεργασα,
να ενισχυθε η προσγγιση «εκ των κτω προr τα νω», να
υποστηριχθον οι δυναττητr τουr για προγραµµατισµ,
εφαρµογ και παρακολοθηση και να επιτραπε στιr τοπικr αρχr στιr παραµεθριεr περιοχr να λαµβνουν αποφσειr για µικρ προγρµµατα, πραγµατικ διασυνοριακο
χαρακτρα, µσω τηr δηµιουργαr πρων για µικρ προγρµµατα·
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τι εναι αναγκαο να αντικατασταθε ο κανονισµr (ΕΚ)
αριθ. 1628/94 τηr Επιτροπr·

τρπο που να συµφωνε µε την προστασα του περιβλλοντοr,

τι ο παρν κανονισµr συµφωνε µε τη γνµη τηr Επιτροπr για οικονοµικ αναδιρθρωση σε ορισµνεr χρεr
τηr Κεντρικr και Ανατολικr Ευρπηr,

ii) Η προθηση τηr δηµιουργαr και τηr ανπτυξηr δικτων
συνεργασαr στην καθεµα απ τιr πλευρr των συνρων
και τηr δηµιουργαr δεσµν µεταξ των δικτων αυτν
και των ευρτερων κοινοτικν δικτων.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Στο γενικ πλασιο του προγρµµατοr Phare, πωr καθορστηκε απ τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89, εφαρµζονται οι ακλουθοι καννεr για ενργειεr χρηµατοδτησηr
διαρθρωτικο χαρακτρα στιr παραµεθριεr περιοχr των
χωρν τηr Κεντρικr και Ανατολικr Ευρπηr που εναι
δικαιοχοι του προγρµµατοr Phare.
Οι ενργειεr αυτr εφαρµζονται λαµβνονταr υπψη τιr
κοινοτικr διαρθρωτικr πολιτικr και, ιδιατερα, την
πρωτοβουλα Interreg.
ρθρο 2
1. Οι επιλξιµεr παραµεθριεr περιοχr εναι εκενεr
µεταξ των χωρν τηr Κεντρικr και Ανατολικr Ευρπηr
και τηr Κοιντηταr καθr και εκενεr µεταξ των ακλουθων υποψηφων χωρν: Βουλγαρα, Τσεχικ ∆ηµοκρατα, Εσθονα, Ουγγαρα, Λετονα, Λιθουανα, Πολωνα,
Ρουµανα, Σλοβακα και Σλοβενα.
2. Οι σχετικr παραµεθριεr περιοχr θα καθοριστον
απ κθε ενδιαφερµενη χρα σε συµφωνα µε την Επιτροπ, λαµβνονταr υπψη τη µεθοδολογα που υιοθετεται
για την Interreg.
3. Επιδοτσειr µεταξ των δικαιοχων χωρν θα καθοριστον λαµβνονταr υπψη τα κριτρια του πληθυσµο, του
αν κεφαλ ΑΕΠ και την επιφνεια των σχετικν παραµεθριων περιοχν.
ρθρο 3
Οι κοινοτικr επιχορηγσειr µε βση το παρν πργραµµα,
θα χρηµατοδοτον πρωταρχικ τη συµµετοχ τηr σχετικr
χραr τηr Κεντρικr και Ανατολικr Ευρπηr σε κοιν
προγρµµατα µε κθε κρτοr µε το οποο συνορεει, πωr
ορζεται στο ρθρο 2.
Οι στχοι των προγραµµτων αυτν εναι:
i) η προθηση τηr συνεργασαr παραµεθριων περιοχν
στιr χρεr τηr Κεντρικr και Ανατολικr Ευρπηr µε
παρακεµενεr περιοχr σε µα γειτονικ χρα, πωr ορζεται στο ρθρο 1, και η βοθεια, µε τον τρπο αυτ,
των παραµεθριων περιοχν στην Κεντρικ και Ανατολικ Ευρπη να ξεπερσουν τα ειδικ προβλµατα ανπτυξηr τα οποα ενδεχοµνωr να δηµιουργονται, µεταξ
λλων, λγω τηr κατστασr τουr στιr εθνικr οικονοµεr, προr φελοr του τοπικο πληθυσµο και κατ

ρθρο 4
1. Στιr επιλεγεσεr παραµεθριεr περιοχr, σµφωνα µε
το ρθρο 2, τα προγρµµατα που θα πρπει να συµπεριληφθον στο πργραµµα διασυνοριακr συνεργασαr µπορον
να λβουν τη µορφ:
i) σχεδων που συνδονται µε µτρα που υποστηρζονται
απ την Interreg  απ λλα κοινοτικ προγρµµατα
εξωτερικr βοθειαr,
ii) σχεδων που χουν συµφωνηθε απ τιr σχετικr χρεr
και χουν διασυνοριακ αντκτυπο, συµβλουν στην
ανπτυξη δοµν στιr παραµεθριεr περιοχr και διευκολνουν τη συνεργασα µεταξ των χωρν σαν σνολο.
2. Ειδικ σηµασα θα δοθε σε σχδια στα οποα παρχεται συγχρηµατοδτηση απ τιr τοπικr αρχr  οικονοµικοr παργοντεr,  εξ ονµατοr, στιr χρεr τηr Κεντρικr
και Ανατολικr Ευρπηr.
3. Η χρηµατοδτηση µπορε να συµπεριλβει προυr απ
λλα κρτη µλη τηr Ευρωπαϊκr νωσηr και χρεr τηr
Κεντρικr και Ανατολικr Ευρπηr, απ διεθν χρηµατοδοτικ ιδρµατα και απ λλεr ιδιωτικr και δηµσιεr
πηγr.
ρθρο 5
1. Οι ενργειεr που µπορον να χρηµατοδοτηθον βσει
του παρντοr προγρµµατοr µπορε να περιλαµβνουν:
α) ελφρυνση των διοικητικν και θεσµικν εµποδων
στην ελεθερη κυκλοφορα ατµων, προϊντων  υπηρεσιν δια µσου των συνρων, εν λαµβνουν πντα
υπψη τιr πλευρr που αφορον την ασφλεια τηr
κυκλοφοραr αυτr·
β) βελτωση των υποδοµν, ιδιατερα των µσων επικοινωναr και την πρβλεψη για τοπικ παροχ δατοr,
υγραερου και ηλεκτρικο ρεµατοr απ την οποα επωφελονται οι παραµεθριεr περιοχr·
γ) προστασα του περιβλλοντοr, παραδεγµατοr χρη,
διαχεριση των αποβλτων, περιβαλλοντολογικ διαχερηση και πρληψη τηr ρπανσηr που αφορ προβλµατα που επιδειννονται απ τη γειτναση µε τα εξωτερικ σνορα·
δ) µτρα γεωργικr και αγροτικr ανπτυξηr µε ιδιατερη
σηµασα στη διευκλυνση σχεδων διασυνοριακr
συνεργασαr·
ε) µτρα στουr τοµεr τηr ενργειαr και των µεταφορν,
που χουν σκοπ να συµπληρσουν την ανπτυξη
διευρωπαϊκν δικτων σε συµφωνα µε τουr προσανατολισµοr που υιοθτησε η Επιτροπ·
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στ) ενργειεr που χουν σχση µε την κοινοτικ πολιτικ
για τη δικαιοσνη και τιr εσωτερικr υποθσειr·

γραµµτων και µελτεr παρακολοθησηr /και αξιολγησηr.

ζ) προθηση τηr συνεργασαr επιχειρσεων, ανπτυξη
επιχειρσεων, δηµοσιονοµικ συνεργασα µεταξ οργανισµν που εκπροσωπον τον επιχειρησιακ τοµα
(π.χ. εµπορικ επιµελητρια)·

ρθρο 6

η) βοθεια στιr επενδσειr και παροχ βοηθητικν υπηρεσιν και µσων, ιδιατερα για τη µεταφορ τεχνολογαr και το µρκετινγκ µικρν και µεσαων επιχειρσεων·
θ) µτρα κατρτισηr και απασχλησηr·
ι)

ανπτυξη τηr τοπικr οικονοµαr, συµπεριλαµβανοµνου του τουρισµο·

ια) µτρα για την προθηση τηr συνεργασαr στον τοµα
τηr υγεαr, ιδιατερα στην κατανοµ των πρων και
των µσων σε διασυνοριακ βση·
ιβ) ανπτυξη  καθιρωση µσων και πρων για τη βελτωση τηr ροr πληροφοριν και επικοινωναr µεταξ
των παραµεθριων περιοχν, συµπεριλαµβανοµνηr τηr
ενσχυσηr τηr διασυνοριακr ραδιοφωναr, τηλερασηr,
εφηµερδων και λλων µσων επικοινωναr·
ιγ) πολιτιστικr αλλαγr·
ιδ) τοπικr πρωτοβουλεr στον τοµα τηr απασχλησηr,
τηr εκπαδευσηr και τηr κατρτισηr.
Ωστσο, οι ενργειεr που αναφρονται στα στοιχεα ι) ωr
ιδ) µπορε να χρηµατοδοτηθον µνο βσει των ρων του
ρθρου 5.2 παρακτω:
2. Με στχο την ενθρρυνση των κοινν ενεργειν
µικρr κλµακαr µε τιr οποεr θα ενασχολονται τοπικο
παργοντεr απ τιr παραµεθριεr περιοχr, και την ενσχυση των δυνατοττων τουr για τον προσδιορισµ, την
ανπτυξη και την εφαρµογ παρµοιων ενεργειν, µπορε
να δηµιουργηθε να ταµεο µικρν προγραµµτων σε κθε
παραµεθριο περιοχ για το οποο θα µπορε να χρησιµοποιεται να περιορισµνο ποσοστ των πιστσεων για τα
σχετικ προγρµµατα και τιr πρωτοβουλεr τηr διασυνοριακr συνεργασαr.
3. Ιδιατερη σηµασα θα δοθε σε µτρα µε ισχυρ
χαρακτρα διασυνοριακr συνεργασαr που σχεδιζονται
σε στεν συνεργασα µε τιr περιφερειακr και τοπικr αρχr
στιr παραµεθριεr περιοχr και τα οποα περιλαµβνουν
την εφαρµογ  την ανπτυξη κοινν δοµν διαχερισηr µε
στχο τη διερυνση και την εµβθυνση τηr διασυνοριακr
συνεργασαr µεταξ δηµσιων φορων και φορων ευρτερου δηµσιου τοµα καθr και µη κερδοσκοπικν οργανισµν.
4. Μπορε επσηr να χρηµατοδοτηθε η εκπνηση σχεδων για την ανπτυξη των παραµεθορων περιοχν, ο
προσδιορισµr σχεδων και η διαµρφωση προγραµµτων,
µελτεr σκοπιµτηταr, βοθεια για την εφαρµογ των προ-

1. Η κοινοτικ συνεισφορ παρχεται κυρωr ωr επιχοργηση. Ωστσο, ταν η κοινοτικ επιχοργηση συµβλει στη χρηµατοδτηση δραστηριοττων που δηµιουργον
σοδα, η Επιτροπ θα πρπει να καθορσει, σε διαβολευση
µε τιr σχετικr αρχr, τουr καννεr για τη χρηµατοδτηση
οι οποοι µπορον να περιλαµβνουν τη συγχρηµατοδτηση
απ τα σοδα του προγρµµατοr  επιστροφ χρηµτων
απ τιr αρχικr επιχορηγσειr.
2. Η βοθεια µπορε να καλπτει ξοδα για εισαγωγr
και τοπικ ξοδα που απαιτθηκαν για τη διεξαγωγ των
σχεδων και προγραµµτων.
Vορολογικο δασµο και επιβαρνσειr καθr και η αγορ
ιδιοκτησαr εξαιρεται απ την κοινοτικ χρηµατοδτηση.
3. Τα ξοδα που καλπτονται µπορε να περιλαµβνουν
την τεχνικ στριξη, µελτεr, µτρα κατρτισηr και
δηµιουργαr θεσµν· προγρµµατα προµθειαr για βασικ
εξοπλισµ  εισροr· ενργειεr επενδσεων, συµπεριλαµβανοµνων προγραµµτων εργασαr.
4. Το κστοr διατρησηr και λειτουργαr στιr χρεr τηr
Κεντρικr και Ανατολικr Ευρπηr µπορε να καλπτεται
στην αρχικ φση και να µεινεται σταδιακ.

ρθρο 7
1. Για καθεµα απ τιr παραµεθριεr περιοχr, θα
δηµιουργηθε µια κοιν επιτροπ συνεργασαr που θα αποτελεται απ εκπροσπουr των σχετικν χωρν, συµπεριλαµβανοµνων περιφερειακν  τοπικν εκπροσπων τηr
Επιτροπr.
2. Η κοιν επιτροπ συνεργασαr θα εκπονε να
γγραφο κοινο διασυνοριακο προγραµµατισµο σε
πολυετ προοπτικ· το γγραφο αυτ θα περιλαµβνει κοινr στρατηγικr ανπτυξηr και προτεραιτητεr για την
περιοχ, που θα θεωρεται ωr µια κοινωνικοοικονοµικ και
γεωγραφικ εντητα καθr και διατξειr σχετικ µε την
κοιν εφαρµογ. Το γγραφο αυτ θα καθοδηγε τον προγραµµατισµ και την εφαρµογ των ενεργειν που θα πρπει να αναληφθον στο πλασιο των σχετικν προγραµµτων και πρωτοβουλιν διασυνοριακr συνεργασαr, που
στηρζονται απ την Ευρωπαϊκ Κοιντητα.
3. Η κοιν επιτροπ συνεργασαr θα καθορσει µια κοιν
σειρ σχεδων, µα φορ το χρνο, λαµβνονταr υπψη το
γγραφο του κοινο διασυνοριακο προγραµµατισµο που
προβλπεται στην παργραφο 2. Οι συστσειr για τα σχδια θα διαβιβζονται στην Επιτροπ απ την κυβρνηση
τηr χραr τηr Κεντρικr και Ανατολικr Ευρπηr µε βση
τιr προτσειr που υποβλλονται απ τιr σχετικr αρχr.
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ρθρο 8
1. Η Επιτροπ διαµορφνει µια πρταση προγρµµατοr
αν παραµεθριο περιοχ, λαµβνονταr υπψη τηr το
γγραφο κοινο διασυνοριακο προγραµµατισµο που αναφρεται στο ρθρο 7 παργραφοr 1 και τιr περαιτρω
συστσειr των κοινν επιτροπν συνεργασαr για σχδια
που πρκειται να χρηµατοδοτηθον βσει του παρντοr
προγρµµατοr, πωr διαβιβζονται απ την κυβρνηση τηr
σχετικr χραr τηr Κεντρικr και Ανατολικr Ευρπηr.
2. Η επιχοργηση που αποτελε την πλρη  µερικ
συνεισφορ τηr χραr τηr Κεντρικr και Ανατολικr
Ευρπηr στο κοιν πργραµµα εγκρνεται σµφωνα µε τη
διαδικασα που ορζεται στο ρθρο 9 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 3906/89 και συµφωνεται µε τη σχετικ χρααποδκτη µσω χρηµατοδοτικο υποµνµατοr.
ρθρο 9
1. Η Επιτροπ διαχειρζεται τη βοθεια συτ σµφωνα
µε την συνθη πρακτικ που εφαρµζεται στη βοθεια προr
την Κεντρικ και Ανατολικ Ευρπη, πωr ορζεται στον
κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89.
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2.
που εναι δυνατ, διαµορφνονται κοινr δοµr
παρακολοθησηr για να διευκολνουν την εφαρµογ των
προγραµµτων.

ρθρο 10
Κατ την εφαρµογ των προαναφερθντων στχων
σµφωνα µε το ρθρο 3, η Επιτροπ εξασφαλζει το συντονισµ και τη συνπεια µεταξ τηr βοθειαr απ το πργραµµα Phare, λλων προγραµµτων εξωτερικr βοθειαr
και τηr βοθειαr που παρχεται απ τα διαρθρωτικ
ταµεα.

ρθρο 11
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την τρτη ηµρα
µετ απ τη δηµοσευσ του στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων και αντικαθιστ τον κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 1628/94 κατ την ηµρα αυτ.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 18 ∆εκεµβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Hans VAN DEN BROEK

Μλοr τηr Επιτροπr
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2761/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 18ηr ∆εκεµβρου 1998
για την αξηση κοινοτικr δασµολογικr ποσστωσηr παγιωµνηr στη Γενικ Συµφωνα
∆ασµν και Εµπορου για δηµοσιογραφικ χαρτ που προρχεται απ τον Καναδ (1998)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1808/95 του Συµβουλου, τηr 24ηr
Ιουλου 1995, σχετικ µε το νοιγµα και τον τρπο διαχερισηr των παγιωµνων στη Γενικ Συµφωνα ∆ασµν και
Εµπορου (GATT) κοινοτικν δασµολογικν ποσοστσεων, και ορισµνων λλων κοινοτικν δασµολογικν
ποσοστσεων, για ορισµνα γεωργικ, βιοµηχανικ και
αλιευτικ προϊντα και για τον καθορισµ τηr µεθδου
τροποποησηr  προσαρµογr των εν λγω ποσοστσεων (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 1401/98 (2), και ιδωr τα ρθρα 9 και 10,

στην περπτωση εξντλησηr, πριν απ τη λξη ενr συγκεκριµνου τουr του εν λγω µρουr·
τι η κοινοτικ δασµολογικ ποσστωση για δηµοσιογραφικ χαρτ που προρχεται απ τον Καναδ χει
εξαντληθε· τι θα πρπει λοιπν, να αυξηθε κατ 30 000
τνουr η ποστητα µρουr τηr ποσστωσηr που προορζεται για τιr εισαγωγr αυτr·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr του τελωνειακο
κδικα,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1

Εκτιµνταr:
τι η Κοιντητα χει συνψει συµφωνα η οποα προβλπει,
ιδωr, το νοιγµα κοινοτικr δασµολογικr ποσστωσηr
για δηµοσιογραφικ χαρτ 650 000 τνων, απ τουr οποουr
600 000, σµφωνα µε το ρθρο ΧΙΙΙ τηr Γενικr Συµφωναr
∆ασµν και Εµπορου, προορζονται µχρι τιr 30 Νοεµβρου κθε τουr, αποκλειστικ υπρ των προϊντων προλευσηr Καναδ· τι η συµφωνα αυτ προβλπει, επσηr την
υποχρωση αξησηr κατ 5 % του µρουr τηr ποσστωσηr
που προορζεται για τιr εισαγωγr προλευσηr Καναδ

σον αφορ τον αριθµ σειρr 09.0015, η ποσοστωτικ
ποστητα αυξνει κατ 30 000 τνουr για το 1998.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την επµενη ηµρα
απ τη δηµοσευσ του στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
Εφαρµζεται απ την 1η Ιανουαρου 1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 18 ∆εκεµβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Mario MONTI

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 176 τηr 27. 7. 1995, σ. 1.
(2) ΕΕ L 188 τηr 2. 7. 1998, σ. 1.
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ΙΙ
(Πρξειr για την ισχ των οποων δεν απαιτεται δηµοσευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟVΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 24ηr Νοεµβρου 1998
για µια διταξη παρκκλισηr που αφορ την απφαση 71/128/ΕΟΚ σχετικ µε τη
συµβουλευτικ επιτροπ αλιεαr
[κοινοποιηθεσα υπ τον αριθµ Ε(1998) 3591]
(98/726/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΑΠΟVΑΣΙΖΕΙ:

χονταr υπψη τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr
Κοιντηταr,
Εκτιµνταr:
τι, µε την απφαση 71/128/ΕΟΚ τηr Επιτροπr ( ), πωr
τροποποιθηκε τελευταα απ την απφαση 97/246/ΕΚ (2),
συστθηκε µια συµβουλευτικ επιτροπ αλιεαr·
1

τι, µε την απφαση 97/246/ΕΚ, περιορστηκε η διρκεια
τηr θητεαr των µελν τηr επιτροπr σε 18 µνεr, τσι στε
να µπορον να προσαρµοστον ο ρλοr και ο τρποr λειτουργαr τηr επιτροπr, για να ληφθον υπψη οι εξελξειr
που µεσολβησαν απ τη σστασ τηr, µε σκοπ να βελτιωθε η διαδικασα διαβολευσηr και οι ροι µε τουr
οποουr λειτουργε η επιτροπ·
τι η Επιτροπ δεν χει ολοκληρσει εγκαρωr την κατρτιση κατλληλων διατξεων για τη διρθρωση τηr επιτροπr και τιr διαδικασεr λειτουργαr τηr, στε να εκδοθε
να απφαση πριν απ τη λξη τηr θητεαr τηr παροσαr
επιτροπr·
τι η Επιτροπ πρπει να εξακολουθσει τη λειτουργα τηr
ωr του εκδοθε να απφαση,

(1) ΕΕ L 68 τηr 22. 3. 1971, σ. 18.
(2) ΕΕ L 97 τηr 12. 4. 1997, σ. 27.

ρθρο 1
Κατ παρκκλιση των ρθρων 4 και 5 τηr απφασηr 71/
128/ΕΟΚ, τα µλη τηr συµβουλευτικr επιτροπr αλιεαr,
καθr και ο πρεδροr και οι δο αντιπρεδροι, εξακολουθον να ασκον τα καθκοντ τουr ωr την ηµεροµηνα
ορισµο τηr ναr επιτροπr  ωr τιr 31 Ιουλου 1999, το
αργτερο.
ρθρο 2
Η παροσα απφαση εφαρµζεται απ τιr 15 Νοεµβρου
1998.

Βρυξλλεr, 24 Νοεµβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Emma BONINO

Μλοr τηr Επιτροπr
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ΑΠΟVΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 9ηr ∆εκεµβρου 1998
για την τροποποηση τηr απφασηr 98/439/ΕΚ σχετικ µε την επιλεξιµτητα των δαπανν
που προβλπονται απ ορισµνα κρτη µλη κατ τη διρκεια του τουr 1998 για την
εφαρµογ των καθεσττων επιτρησηr και ελγχου που εφαρµζονται στην κοιν αλιευτικ
πολιτικ
[κοινοποιηθεσα υπ τον αριθµ Ε(1998) 3938]
(98/727/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
την απφαση 95/527/ΕΚ του Συµβουλου, τηr 8ηr ∆εκεµβρου 1995, σχετικ µε κοινοτικ χρηµατοδοτικ συµµετοχ σε ορισµνεr δαπνεr στιr οποεr υποβλλονται τα
κρτη µλη για την εφρµογ των καθεσττων επιτρησηr
και ελγχου που εφαρµζονται στην κοιν αλιευτικ πολιτικ (1), και ιδωr το ρθρο 6,
Εκτιµνταr:

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

ρθρο 1
Η απφαση 98/439/ΕΚ τροποποιεται ωr εξr:
1. Στο ρθρο 1 πρτη φρση, το ποσ «71 867 026 Ecu»
αντικαθσταται απ το ποσ «77 788 171 Ecu».
2. Στο ρθρο 1 τρτη φρση, το ποσ «20 570 152 Ecu»
αντικαθσταται απ το ποσ «23 530 725 Ecu».
3. Στο παρρτηµα Ι, τα ποσ «8 866 957 UKL, 13 425 954
Ecu και 3 449 817 Ecu» που προβλπονται για το
Ηνωµνο Βασλειο, αντικαθστανται αντστοιχα απ τα
ποσ «12 777 483 UKL, 19 347 099 Ecu και 6 410 390
Ecu».

τι η απφαση 98/439/ΕΚ τηr Επιτροπr (2) αφορ την
επιλεξιµτητα των δαπανν που προβλπονται απ ορισµνα κρτη µλη κατ τη διρκεια του τουr 1998 για τη
θση σε εφαρµογ καθεσττων επιτρησηr και ελγχου που
εφαρµζονται στην κοιν αλιευτικ πολιτικ·

4. Στο παρρτηµα I, τα σνολα «71 867 026 Ecu και
20 570 152 Ecu» αντικαθστανται αντστοιχα απ τα
σνολα «77 788 171 Ecu και 23 530 725 Ecu».

τι το Ηνωµνο Βασλειο ανακονωσε πληροφορεr σχετικ
µε την ατησ του για χρηµατοδοτικ συµµετοχ σον
αφορ τιr δαπνεr που αναφρονται στο ρθρο 2 τηr απφασηr 95/527/ΕΚ και οι οποεr προβλπονται για το τοr
1998·

Η παροσα απφαση απευθνεται στο Βασλειο του Βελγου, στο Βασλειο τηr ∆αναr, στην Οµοσπονδιακ ∆ηµοκρατα τηr Γερµαναr, στην Ελληνικ ∆ηµοκρατα, στο
Βασλειο τηr Ισπαναr, στη Γαλλικ ∆ηµοκρατα, στην
Ιρλανδα, στην Ιταλικ ∆ηµοκρατα, στο Βασλειο των
Κτω Χωρν, στην Πορτογαλικ ∆ηµοκρατα, στη ∆ηµοκρατα τηr Vινλανδαr, στο Βασλειο τηr Σουηδαr και στο
Ηνωµνο Βασλειο τηr Μεγληr Βρεταναr και τηr Βορεου
Ιρλανδαr.

τι οι πληροφορεr αυτr επηρεζουν το εππεδο των
επιλξιµων δαπανν του για χρηµατοδοτικ συµµετοχ
σµφωνα µε τουr ρουr τηr απφασηr 95/527/ΕΚ·
τι πρπει να τροποποιηθε η απφαση 98/439/ΕΚ, προκειµνου να ληφθον υπψη τα κατλληλα ποσ·
τι τα µτρα που προβλπονται στην παροσα απφαση
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
αλιεαr και υδατοκαλλιργειαr,

(1) ΕΕ L 301 τηr 14. 12. 1995, σ. 30.
ΕΕ L 302 τηr 15. 12. 1995, σ. 45 (διορθωτικ).
(2) ΕΕ L 194 τηr 10. 7. 1998, σ. 50.

ρθρο 2

Βρυξλλεr, 9 ∆εκεµβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Emma BONINO

Μλοr τηr Επιτροπr

L 345/56

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
∆ιορθωτικ του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1401/98 του Συµβουλου, τηr 22αr Ιουνου 1998, που τροποποιε τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1808/95 σχετικ µε το νοιγµα και τον τρπο διαχερισηr των παγιωµνων στη Γενικ
Συµφωνα ∆ασµν και Εµπορου (GATT) κοινοτικν δασµολογικν ποσοστσεων και ορισµνων λλων κοινοτικν δασµολογικν ποσοστσεων για ορισµνα γεωργικ, βιοµηχανικ και αλιευτικ προϊντα, και µε τον
καθορισµ τηr µεθδου τροποποησηr  προσαρµογr των εν λγω ποσοστσεων, καθr και τον κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 764/96
(Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων L 188 τηr 2αr Ιουλου 1998)
Σελδα 3, ρθρο 1, σηµεο 6:
αντ:
διβαζε:

«6. Το παρρτηµα IV αντικαθσταται απ το παρρτηµα Ι του παρντοr κανονισµο.»
«6. Στο παρρτηµα IV, τα µρη Α και Β αντικαθστανται απ το παρρτηµα Ι του παρντοr
κανονισµο.»
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