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ΑΠΟVΑΣΗ αριθ. 128/1999/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 14ηr ∆εκεµβρου 1998
σχετικ µε τη συντονισµνη εισαγωγ συστµατοr τρτηr γενεr κινητν και ασρµατων
επικοινωνιν (UMTS) στην Κοιντητα
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ττητα χραξηr κατευθνσεων επ τηr ουσαr του
θµατοr και θα διευκολνει, εντr του υφιστµενου
κοινοτικο νοµικο πλασιου, την γκυρη αδειοδτηση υπηρεσιν UMTS και, κατ περπτωση και
βσει τηr υφιστµενηr εκχρησηr αρµοδιοττων,
σον αφορ τη συντονισµνη εκχρηση συχνοττων
στην Κοιντητα και την πανευρωπαϊκ περιαγωγ·
τι, στιr 29 Ιανουαρου 1998, το Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο ενκρινε ψφισµα µε το οποο εξφρασε την
ντονη υποστριξ του προr την ανακονωση τηr
Επιτροπr τηr 27ηr Οκτωβρου 1997·

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
και ιδωr τα ρθρα 57, 66 και 100 Α,
την πρταση τηr Επιτροπr (1),
τη γνµη τηr Οικονοµικr και Κοινωνικr Επιτροπr (2),
τη γνµη τηr Επιτροπr των Περιφερειν (3),

(4)

τι πρπει να αναπτυχθε µια να γενι κοινοτµων
συστηµτων για την παροχ ασρµατων ευρυζωνικν πολυµεσικν υπηρεσιν, συµπεριλαµβανοµνων υπηρεσιν που βασζονται στο Internet (I/P),
την παροχ ευλικτων και εξατοµικευµνων υπηρεσιν και την υποστριξη υψηλν ταχυττων γκου
δεδοµνων, καστο των οποων θα συνδυζει τη
χρση επγειων, σταθερν και κινητν, καθr και
δορυφορικν συνιστωσν· τι η παροσα απφαση
ισχει για δορυφορικr συνιστσεr µε την επιφλαξη
τηr απφασηr αριθ. 710/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου και του Συµβουλου, τηr 24ηr Μαρτου
1997, για συντονισµνη µθοδο χοργησηr αδειν
στον τοµα των δορυφορικν προσωπικν επικοινωνιακν υπηρεσιν στην Κοιντητα (5)· τι απαιτεται
η εξασφλιση ταχεαr πρσβασηr στην αγορ για
αδιλειπτη παγκσµια κλυψη και χαµηλ κστοr,
καθr και προσφορr καινοτµων υπηρεσιν µσω
επαρκοr επιπδου ανταγωνισµο·

(5)

τι η παγκσµια διοικητικ ραδιοδισκεψη (WARC
92) τηr διεθνοr ενσεωr τηλεπικοινωνιν (ITU)
προσδιρισε, το 1992, το φσµα συχνοττων για την
ανπτυξη τσο του δορυφορικο σο και του επγειου σκλουr του µελλοντικο δηµσιου συστµατοr κινητν επικοινωνιν ξηρr (FPLMTS), το οποο
αργτερα µετονοµσθηκε ΙΜΤ-2000· τι, σµφωνα µε
το ψφισµα 212 τηr ITU και την παγκσµια δισκεψη ραδιοεπικοινωνιν του 1995 (WRC 95), η
αρχικ υλοποηση του επγειου σκλουr, θα πρπει
να πραγµατοποιηθε περ το τοr 2000·

Αποφασζονταr σµφωνα µε τη διαδικασα που ορζεται
στο ρθρο 189 Β τηr συνθκηr (4),
Εκτιµνταr:
(1)

τι, στιr 29 Μαου 1997, η Επιτροπ υπβαλε ανακονωση, προr το Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο, το Συµβολιο, την Οικονοµικ και Κοινωνικ Επιτροπ και
την Επιτροπ των Περιφερειν, σχετικ µε την
περαιτρω ανπτυξη των κινητν και ασυρµτων
επικοινωνιν·

(2)

τι, στιr 15 Οκτωβρου 1997, η Επιτροπ υπβαλε
ανακονωση σχετικ µε την στρατηγικ και τιr
κατευθνσειr σον αφορ την περαιτρω ανπτυξη
των κινητν και ασρµατων επικοινωνιν (UMTS)·

(3)

τι, την 1η ∆εκεµβρου 1997, το Συµβολιο κλεσε
την Επιτροπ να υποβλει, ωr τιr αρχr του 1998,
πρταση απφασηr του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου
και του Συµβουλου η οποα θα παρχει τη δυνα-

(1) ΕΕ C 131 τηr 29. 4. 1998, σ. 9 και ΕΕ C 276 τηr 4. 9. 1998,
σ. 4.
(2) ΕΕ C 214 τηr 10. 7. 1998, σ. 92.
3) Γνµη που διατυπθηκε στιr 16 Σεπτεµβρου 1998 (ΕΕ C 373
(
τηr 2. 12. 1998).
(4) Γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 18ηr Ιουνου 1998
(ΕΕ C 210 τηr 6. 7. 1998, σ. 200), κοιν θση του Συµβουλου
τηr 24ηr Σεπτεµβρου 1998 (ΕΕ C 333 τηr 30. 10. 1998, σ. 56)
και απφαση του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 18ηr Νοεµβρου 1998 (ΕΕ C 379 τηr 7. 12. 1998). Απφαση του Συµβουλου τηr 30r Νοεµβρου 1998.

(5) ΕΕ L 105 τηr 23. 4. 1997, σ. 4.
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(6)

τι οι αρχr του παγκσµιου συστµατοr κινητν
τηλεπικοινωνιν (UMTS) στην Κοιντητα πρπει να
εναι συµβατr µε τιr αρχr του κινητο συστµατοr
τρτηr γενιr που αποκαλεται «∆ιεθνεr κινητr
τηλεπικοινωνεr-2000 (ΙΜΤ 2000)», το οποο αναπτχθηκε απ την ITU σε παγκσµιο εππεδο, βσει του
ψηφσµατοr 212 τηr ITU·

(7)

τι οι κινητr και ασρµατεr επικοινωνεr εναι
στρατηγικr σηµασαr τσο για την ανπτυξη τηr
κοινοτικr βιοµηχαναr τηλεπικοινωνιν και για την
κοινωνα των πληροφοριν, σο και για την οικονοµα και απασχληση στο σνννολο τηr Κοιντηταr·
τι η Επιτροπ ενκρινε, στιr 3 ∆εκεµβρου 1997,
πρσινη ββλο σχετικ µε τη σκγλιση στουr κλδουr των τηλεπικοινωνιν, των µσων µαζικr επικοινωναr και των τεχνολογιν των πληροφοριν,
καθr και σχετικ µε τιr συνπειεr για τιr κανονιστικr ρυθµσειr· τι, βσει των διαβουλεσεων που
θα ακολουθσουν την εν λγω πρσινη ββλο, η
Επιτροπ θα εκτιµσει την επδραση τηr σγκλισηr
για το UMTS, λαµβνονταr ιδιατερα υπψη την
αναθερηση των κοινοτικν κανονιστικν ρυθµσεων για τιr τηλεπικοινωνεr ωr το 1999·

(8)

(9)

τι, για τη δηµιουργα ευνοϊκο κλµατοr για τιr
επενδσειr και την ανπτυξη του UMTS και προκειµνου να καταστε δυνατ η ανπτυξη υπηρεσιν
κοινοτικr κλµακαr, καθr επσηr και πανευρωπαϊκν και παγκσµιων υπηρεσιν µε την ευρτατη
δυνατ εδαφικ κλυψη, απαιτεται γκαιρη και
συγκεκριµνη δρση σε κοινοτικ εππεδο· τι τα
κρτη µλη θα πρπει να επιτρψουν την ταχεα και
συντονισµνη εισαγωγ συµβατν δικτων και υπηρεσιν UMTS στην Κοιντητα βσει αρχν τηr εσωτερικr αγορr και σµφωνα µε τα ευρωπαϊκ πρτυπα για UMTS, που εγκρθηκαν  αναπτχθηκαν
απ το ευρωπαϊκ ινστιτοτο τυποποησηr στον
τοµα των τηλεπικοινωνιν (ETSI), που αυτ εναι
διαθσιµα, περιλαµβανοµνου ιδωr ενr κοινο
ανοικτο και διεθνr ανταγωνιστικο προτπου διεπαφr αροr· τι οι αποκλνουσεr εθνικr νοµοθετικr, κανονιστικr και διοικητικr διατξειr θα παρεµπδιζαν  θα απκλειαν την παροχ υπηρεσιν
UMTS σε κοινοτικ και παγκσµια κλµακα, καθr
επσηr την ελεθερη διακνηση του σχετικο εξοπλισµο·
τι η κοινοτικ νοµοθεσα, συµπεριλαµβανοµνων
των κανονισµν ανταγωνισµο, ισχει στον εν λγω
κλδο, και ειδικτερα: η οδηγα 96/2/ΕΚ τηr Επιτροπr, τηr 16ηr Ιανουαρου 1996, για τροποποηση
τηr οδηγαr 90/388/ΕΟΚ σον αφορ τιr κινητr και
προσωπικr επικοινωνεr (1), η οδηγα 96/19/ΕΚ τηr
Επιτροπr, τηr 13ηr Μαρτου 1996, για τροποποηση
τηr οδηγαr 90/388/ΕΟΚ σον αφορ το πλρεr
νοιγµα των αγορν τηλεπικοινωνιν στον ανταγωνισµ (2), η οδηγα 97/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινο-

(1) ΕΕ L 20 τηr 26. 1. 1996, σ. 59.
(2) ΕΕ L 74 τηr 22. 3. 1996, σ. 13.

22. 1. 1999

βουλου και τηr Επιτροπr, τηr 10ηr Απριλου 1997,
σχετικ µε κοιν πλασιο γενικν και ειδικν
αδειν στον τοµα των τηλεπικοινωνιακν υπηρεσιν (3), η οδηγα 97/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου και του Συµβουλου, τηr 30r Ιουνου 1997,
για τη διασνδεση στο χρο των τηλεπικοινωνιν
προκειµνου να διασφαλισθε καθολικ υπηρεσα
και διαλειτουργικτητα, µε εφαρµογ των αρχν
παροχr ανοικτο δικτου (ΟΝΡ) (4) και η οδηγα
97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου και του
Συµβουλου, τηr 15ηr ∆εκεµβρου 1997, περ επεξεργασαr των δεδοµνων προσωπικο χαρακτρα και
προστασα τηr ιδιωτικr ζωr στον τηλεπικοινωνιακ τοµα (5)· τι ο κατλογοr των ρων στουr
οποουr µπορε να υπαχθον οι δειεr για UMTS
δυνµει τηr οδηγαr 97/13/ΕΚ δεν θγει τα µτρα
που λαµβνονται απ τα κρτη µλη σµφωνα µε
απαιτσειr δηµοσου συµφροντοr που αναγνωρζονται απ τη συνθκη, και ιδωr τα ρθρα 36 και 56,
κυρωr σον αφορ τη δηµσια ασφλεια, περιλαµβανοµνηr τηr ρευναr εγληµατικν δραστηριοττων·

(10)

τι οι οργανισµο που παρχουν δκτυα  υπηρεσεr
UMTS στα δκτυα αυτ θα πρπει να εναι σε θση
να εισλθουν στην αγορ χωρr περιττοr περιορισµοr  υπερβολικ τλη στε να δοθε η δυναττητα παρξηr δυναµικr αγορr και ευρεαr
ανταγωνιστικr προσφορr υπηρεσιν·

(11)

τι, κατ’ εφαρµογ τηr κοινοτικr νοµοθεσαr, και
ιδωr τηr οδηγαr 97/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου και του Συµβουλου και τηr οδηγαr 96/2/
ΕΚ τηr Επιτροπr: πρτον, οι ειδικr δειεr θα πρπει να περιορζονται στη δηµιουργα /και την εκµετλλευση δικτων UMTS· δετερον, ο αριθµr των
αδειν UMTS µπορε να περιορζεται µνον για
λγουr αποδεδειγµνηr λλειψηr χωρητικτηταr του
φσµατοr συχνοττων· και τρτον, οι δειεr θα πρπει να χορηγονται µε βση αντικειµενικ, αµερληπτα, λεπτοµερ και αναλογικ κριτρια, ανεξρτητα
απ το εν  χι οι αιτοντεr δεια εναι υφιστµενοι φορεr εκµετλλευσηr  λλα συστµατα·

(12)

τι οι δειεr θα πρπει να επιτρπουν, και τα κρτη
µλη να ενθαρρνουν, την υπερεθνικ περιαγωγ,
κατ τρπο στε να εξασφαλζονται υπηρεσεr κοινοτικr και πανευρωπαϊκr κλµακαr· τι θα πρπει
να υπρχει συνεργασα µε την ευρωπαϊκ δισκεψη
των ταχυδροµικν και τηλεπικοινωνιακν οργανισµν (CEPT) µσω τηr ευρωπαϊκr επιτροπr
τηλεπικοινωνιακν ρυθµιστικν αρχν (ECTRA)
για το UMTS· τι, ιδωr, θα µπορον να δδονται
εντολr, ταν χρειζεται, για την καθιρωση µονοαπευθυντικr διαδικασαr για τιr υπηρεσεr·

(3) ΕΕ L 117 τηr 7. 5. 1997, σ. 15.
(4) ΕΕ L 199 τηr 26. 7. 1997, σ. 32.
(5) ΕΕ L 24 τηr 30. 1. 1998, σ. 1.
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τι το εροr του διαθσιµου φσµατοr θα χει µεση
επδραση στο βαθµ ανταγωνιστικτηταr τηr αγορr· τι η εκτιµµενη ζτηση θα πρπει κατ συνπεια να λαµβνεται υπψη κατ τον καθορισµ του
ερουr του εκχωρητου φσµατοr· τι πρπει να
εκχωρεται επαρκr φσµα και να ελευθερνεται
επαρκr εκ των προτρων για την ενσχυση ευρεαr
ανταγωνιστικr προσφορr κινητν πολυµεσικν
υπηρεσιν·
τι η εκχρηση φσµατοr επιτυγχνεται αποτελεσµατικτατα στο πλασιο τηr CEPT απ την ευρωπαϊκ επιτροπ ραδιοεπικοινωνιν (ERC)· τι θα
πρπει να εξασφαλισθε η λψη κατλληλων και
γκαιρων κανονιστικν µτρων για την επτευξη τηr
εφαρµογr των αποφσεων τηr ERC στην Κοιντητα, ταν χρειζεται· τι τα κρτη µλη θα πρπει να ενθαρρυνθον να παρχουν στην Επιτροπ
τακτικ πληροφρηση ωr προr την υλοποηση των
µτρων τηr ERC· τι ενδχεται να απαιτηθε
ανληψη συµπληρωµατικr κοινοτικr δρσηr για
την εξασφλιση τηr γκαιρηr εφαρµογr των αποφσεων τηr CEPT στα κρτη µλη·

(15)

τι θα απαιτηθε επαρκr φσµα για την ενσχυση
τηr ανπτυξηr αγορr µε ευρεα ανταγωνιστικ
προσφορ κινητν πολυµεσικν υπηρεσιν· τι η
ERC εξδωσε, στιr 30 Ιουνου 1997, την απφαση
ERC/DEC/(97)07 µε τιr ζνεr σχετικ συχνοττων
για την εισαγωγ του UMTS, η οποα τθηκε σε ισχ
την 1η Οκτωβρου 1997·

(16)

τι, µε την εν λγω απφαση τηr ERC, οι ζνεr
συχνοττων 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz και
2110-2170 MHz προορζονται για επγειεr εφαρµογr
UMTS, εν για τιr εφαρµογr UMTS τηr δορυφορικr συνιστσαr παρχονται οι ζνεr 1980-2010
MHz και 2170-2200 MHz· τι πρπει να εκχωρηθε
επαρκr φσµα εντr των ζωνν που προσδιορσθηκαν απ την WARC 92 ανλογα µε τιr αυξανµενεr
ανγκεr για το φσµα αυτ, πριν απ την εµπορικ
ανπτυξη των υπηρεσιν UMTS· τι ενδχεται να
απαιτηθε πρσθετο φσµα συχνοττων µσα σε
λγα χρνια·

(17)

τι, σε εππεδο ITU, η ανασκπηση των θεµτων
φσµατοr και κανονιστικν ρυθµσεων που αναφρονται στο UMTS, καθr και η διευκλυνση τηr
πολυτροπικr λειτουργαr τερµατικν και η
περιαγωγ σε παγκσµια κλµακα του ΙΜΤ-2000,
χουν περιληφθε στο θεµατολγιο τηr επµενηr
WRC στε να προσδιορισθε πρσθετο φσµα τηr
αγορr ωr το 2005-2010· τι πρπει, συνεπr, να
αναπτυχθον κοινr ευρωπαϊκr θσειr και να προωθηθον σε παγκσµιο εππεδο µε τη συµµετοχ
λων των ενδιαφεροµνων µερν·

(18)

τι η διαθεσιµτητα φσµατοr και η ενδεδειγµνη
τιµολγηση, κλυψη και ποιτητα θα αποτελσουν
βασικr πτυχr για την επιτυχα τηr ανπτυξηr του
UMTS· τι κθε µθοδοr τιµολγησηr φσµατοr δεν

L 17/3

θα πρπει να χει αρνητικ εππτωση στην ανταγωνιστικ διρθρωση τηr αγορr, θα πρπει να ανταποκρνεται στο δηµσιο συµφρον και παρλληλα να
εξασφαλζει αποδοτικ χρση του φσµατοr ωr
πολτιµου πρου·
(19)

τι ενδχεται επσηr να απαιτηθε ειδικ συνεργασα
µεταξ φορων εκµετλλευσηr για την κλυψη
αραιοκατοικηµνων περιοχν· τι η παροσα απφαση δεν εµποδζει τα κρτη µλη να επιβλλουν
κατλληλεr µορφr εθνικr περιαγωγr µεταξ των
φορων εκµετλλευσηr που χουν λβει δεια στο
δαφr τουr, στο βαθµ που χρειζεται για να εξασφαλιστε ισρροποr και µερληπτοr ανταγωνισµr·

(20)

τι η Επιτροπ υπβαλε πρταση οδηγαr του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου και του Συµβουλου για τον
συνδεδεµνο τηλεπικοινωνιακ εξοπλισµ και την
αµοιβαα αναγνριση τηr συµµρφωσηr εξοπλισµο,
για αντικατσταση τηr οδηγαr 98/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου και του Συµβουλου, τηr 12ηr
Vεβρουαρου 1998, σχετικ µε τον τερµατικ εξοπλισµ τηλεπικοινωνιν, το εξοπλισµ δορυφορικν
επγειων σταθµν, καθr και την αµοιβαα αναγνριση τηr πισττηταr αυτν των εξοπλισµν (1)· τι
κατλληλα εναρµονισµνα πρτυπα που χουν
εκπονηθε απ το ETSI και χουν αναγνωρισθε
βσει τηr οδηγαr 98/13/ΕΟΚ θα διασφαλσουν την
ελεθερη κυκλοφορα του τερµατικο εξοπλισµο,
συµπεριλαµβανοµνων εκενων που αφορον το
UMTS·

(21)

τι, σµφωνα µε τον αρχικ ορισµ στην οδηγα
87/372/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 25ηr Ιουνου 1987,
σχετικ µε τιr ζνεr συχντηταr που θα διατεθον
για τη συντονισµνη εγκατσταση πανευρωπαϊκν
ψηφιακν κυψελωτν δηµσιων επγειων κινητν
επικοινωνιν στην Κοιντητα (2), τα συστµατα
ψηφιακν κυψελωτν κινητν επικοινωνιν τηr δετερηr γενιr λειτουργον στη ζνη συχντηταr 900
MHz· τι το DCS-1800 πρπει να θεωρηθε τι ανκει στην οικογνεια των GSM και σε αυτ τη δετερη γενι· τι η Κοιντητα θα πρπει να βασζεται
στην επιτυχα τηr σηµερινr γενιr τηr τεχνολογαr
του ψηφιακο κινητο, ιδωr του GSM, τσο στην
Ευρπη σο και παγκοσµωr, λαµβνονταr υπψη
τιr δυναττητεr διαλειτουργαr µεταξ του UMTS
και αυτν των συστηµτων τηr δετερηr γενιr· τι
δεν θα πρπει, σµφωνα µε την κοινοτικ νοµοθεσα,
να υπρχουν διακρσειr µεταξ των φορων εκµετλλευσηr GSM και των νεοεισερχµενων φορων στιr
αγορr UMTS· τι το UMTS θα πρπει να αναπτυχθε σε να αδιλειπτο περιβλλον λειτουργαr,
συµπεριλαµβανοµνηr τηr πλρουr περιαγωγr µε
GSM καθr επσηr και µεταξ των επγειων και
δορυφορικν συνιστωσν των δικτων UMTS,
πργµα που ενδχεται να καταστσει απαρατητα τα
υβριδικ τερµατικ, πωr τα τερµατικ διπλο
τπου/ζνηr GMS/UMTS και τα τερµατικ επγειαr/δορυφορικr µετδοσηr·

(1) ΕΕ L 74 τηr 12. 3. 1998, σ. 1.
(2) ΕΕ L 196 τηr 17. 7. 1987, σ. 85.
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(22)

τι εναι σηµαντικ τα δκτυα UMTS να παρχουν
ασφαλεr και αξιπιστεr επικοινωνεr και να εξασφαλζουν υψηλο επιπδου ασφλεια, συµπεριλαµβανοµνηr τηr προστασαr κατ τηr αθµιτηr χρσηr,
τουλχιστον ανλογεr µε εκενεr των κινητν επικοινωνιν τηr δετερηr γενιr·

(23)

τι το UMTS στοχεει σε παγκσµια αγορ· τι θα
πρπει να θεσπιστε κοιν ευρωπαϊκ πρτυπο
UMTS και να προταθε ωr µλοr του «ΙΜΤ-2000
Family Concept» που αναπτχθηκε απ την ITU
για την αξηση των πιθανοττων υιοθτησηr του
UMTS σε αγορr εκτr Ευρπηr· τι θα πρπει, κατ
συνπεια, οι προθεσµεr που θεσε η ITU να
τηρηθον εντr τηr Κοιντηταr και να ληφθον
υπψη οι τελικr απαιτσειr τηr ITU·

(24)

τι, εν η εκοσια εφαρµογ των προτπων παραµνει ο γενικr κανναr, ενδχεται να απαιτηθε προσφυγ σε υποχρεωτικ πρτυπα για διεπαφr και
περιστσειr, που κρνεται απαρατητη η διασφλιση
τηr διαλειτουργικτηταr και η διευκλυνση τηr
περιαγωγr κινητν δικτων και υπηρεσιν· τι τα
εναρµονισµνα πρτυπα θεσπζονται απ οργανισµοr τυποποησηr πωr το ETSI, γεγονr που διευκολνει την κανονιστικ δρση·
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(27)

τι οι κοινοτικr επιχειρσειr θα πρπει να επωφεληθον πλρωr απ τιr διεθνεr εµπορικr συµφωνεr, πωr εναι οι συµφωνεr που υπογρφηκαν στο
πλασιο του Παγκσµιου Οργανισµο Εµπορου
(ΠΟΕ), συµπεριλαµβανοµνων εκενων που αφορον
τα δασµολγια, πωr η συµφωνα για την τεχνολογα των πληροφοριν, και απ τη σµβαση τηr
Κωσταντινοποληr για την κατγηση τελωνειακν
τελν σε προσωπικ εδη και επαγγελµατικ εξοπλισµ, και να διαθτουν αποτελεσµατικ πρσβαση
στην αγορ υπ τουr ειδικοr ρουr και προϋποθσειr, συµπεριλαµβανοµνηr τηr εθνικr µεταχερισηr,
οι οποοι δεσµεουν τιr χρεr µλη στο πλασιο του
ΠΟΕ· τι η Επιτροπ δναται να λαµβνει λα τα
απαρατητα µτρα για την εφαρµογ διεθνν συµφωνιν· τι τα µτρα αυτ ενδχεται να χρειζεται να
συµπληρνονται απ ειδικr διµερεr  πολυµερεr
συµφωνεr και διαπραγµατεσειr τιr οποεr µπορε
να αρχζει η Επιτροπ επ τη βση εντολν του
Συµβουλου·

(28)

τι, κατ την εφαρµογ τηr παροσαr απφασηr, η
Επιτροπ θα πρπει να επικουρηθε απ την επιτροπ
αδειν που χει συστσει η οδηγα 97/13/ΕΚ· τι,
κατ την εφαρµογ τηr παροσαr απφασηr, η Επιτροπ, επικουροµενη απ την επιτροπ αδειν, θα
πρπει να συνεργζεται στεν µε τουr σχετικοr εξωτερικοr οργανισµοr,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

(25)

(26)

τι η Επιτροπ χοργησε το 1995 στο ETSI γενικ
εντολ τυποποησηr, σον αφορ το UMTS κατ’
εφαρµογ τηr οδηγαr 83/189/ΕΟΚ του Συµβουλου,
τηr 28ηr Μαρτου 1983, για την καθιρωση µιαr διαδικασαr πληροφρησηr στον τοµα των τεχνικν
προτπων και προδιαγραφν (1) και τηr απφασηr
87/95/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 22αr ∆εκεµβρου
1986, για την τυποποηση στον τοµα τηr τεχνολογαr των πληροφοριν και των τηλεπικοινωνιν (2),
και ενδχεται να χορηγσει και λλεr εντολr στο
µλλον·

τι θα πρπει να ληφθον υπψη τα κοινωτικ και
κοινωνικ αποτελσµατα, κατ τη µετβαση προr
την ασρµατη κοινωνα των πληροφοριν· τι η ανπτυξη του UMTS και των σχετικν προτπων θα
πρπει να συντονιστε µε συναφεr προσπθειr, πωr
η ανπτυξη κοινοτικr κοινωναr πληροφοριν, η
υποστριξη τηr κατρτισηr σε συναφεr µε το UMTS
τεχνολογεr, η πρσβαση για ηλικιωµνουr και
τοµα µε ειδικr ανγκεr και η ρευνα σχετικ µε
τουr πιθανοr κινδνουr για την υγεα απ τιr κινητr επικοινωνεr·

(1) ΕΕ L 109 τηr 26. 4. 1983, σ. 8· οδηγα πωr αντικαταστθηκε
τελευταα απ την οδηγα 98/34/ΕΚ (ΕΕ L 204 τηr 21. 7. 1998,
σ. 37).
(2) ΕΕ L 36 τηr 7. 2. 1987, σ. 31.

ρθρο 1
Σκοπr
Σκοπr τηr παροσαr απφασηr εναι η διευκλυνση τηr
ταχεαr και συντονισµνηr εισαγωγr στην Κοιντητα συµβατν δικτων και υπηρεσιν UMTS βσει αρχν τηr
εσωτερικr αγορr και σµφωνα µε την εµπορικ ζτηση.

ρθρο 2
Ορισµr
Για το σκοπ τηr παροσαr απφασηr, νοεται ωr «παγκσµιο σστηµα κινητν τηλεπικοινωνιν (UMTS)» σστηµα
κινητν και ασρµατων επικοινωνιν τρτηr γενεr το
οποο εναι ιδωr σε θση να υποστηρζει καινοτµεr πολυµεσικr υπηρεσεr, πραν των δυνατοττων συστηµτων
των δετερηr γενεr πωr το GSM, και το οποο εναι σε
θση να συνδυζει τη χρση επγειων και δορυφορικν
συνιστωσν. Το σστηµα αυτ πρπει τουλχιστον να εναι
σε θση να υποστηρζει τα χαρακτηριστικ που αναφρονται στο παρρτηµα Ι.
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ρθρο 3
Συντονισµνη µθοδοr αδειοδτησηr
1. Τα κρτη µλη λαµβνουν λα τα απαρατητα µτρα
για να καταστσουν δυνατ, σµφωνα µε το ρθρο 1 τηr
οδηγαr 97/13/ΕΚ, τη συντονισµνη και προοδευτικ εισαγωγ των υπηρεσιν UMTS στην επικρτει τουr ωr
την 1η Ιανουαρου 2002 το αργτερο, και ιδωr θεσπζουν
σστηµα αδειοδτησηr UMTS χι αργτερα απ την 1η
Ιανουαρου 2000.
2. Τα κρτη µλη λαµβνουν, κατπιν αιτσεωr,
συµπληρωµατικ προθεσµα εφαρµογr µχρι 12 µηνν
µετ τιr ηµεροµηνεr που αναφρονται στην παργραφο 1
για τη θσπιση συστµατοr αδειοδτησηr και την εισαγωγ
των υπηρεσιν UMTS, εφσον τοτο δικαιολογεται απ
τιr κτακτεr τεχνικr δυσκολεr που αντιµετωπζουν στην
απαρατητη προσαρµογ των συχνοττων τουr. Η ατησ
τουr πρπει να υποβληθε πριν απ την 1η Ιανουαρου
2000. Η Επιτροπ εξετζει τιr αιτσειr και λαµβνει αιτιολογηµνη απφαση εντr τριν µηνν. Οι παρεχµενεr
πληροφορεr τθενται, κατπιν αιτσεωr, στη διθεση κθε
ενδιαφεροµνου, λαµβανοµνων υπψη των εννµων συµφερντων περ παροστασαr του επαγγελµατικο απορρτου
και του απορρτου σε θµατα ασφαλεαr.
3. Κατ την προετοιµασα και την εφαρµογ των συστηµτων αδειοδτησηr, τα κρτη µλη µεριµνον, σµφωνα
µε την κοινοτικ νοµοθεσα, στε η παροχ UMTS, να
οργαννεται:
— σε ζνεr συχνοττων εναρµονισµνεr απ τη CEPT
σµφωνα µε τη διαδικασα που ορζεται στο ρθρο 5,
— τηρουµνων των, ενδεχοµνωr υπαρχντων, ευρωπαϊκν
προτπων UMTS που χουν εγκριθε  αναπτυχθε απ
το ETSI, συµπεριλαµβανοµνου ιδωr ενr κοινο, ανοικτο και διεθνr ανταγωνιστικο προτπου διεπαφr
αροr. Τα κρτη µλη µεριµνον στε οι δειεr να
επιτρπουν τη διασυνοριακ περιαγωγ στην Κοιντητα.
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ται η συνεχr και αδικοπη κλυψη υπηρεσιν σε κοινοτικ κλµακα.
2. Τα κρτη µλη µπορον να αναλαµβνουν, ταν
χρειζεται, δρση, σµφωνα µε την κοινοτικ νοµοθεσα,
στε να εξασφαλζεται η κλυψη αραιοκατοικηµνων
περιοχν.

ρθρο 5
Συνεργασα µε τη CEPT
1. Η Επιτροπ, σµφωνα µε τη διαδικασα που ορζεται
στο ρθρο 16 τηr οδηγαr 97/13/ΕΚ, αναθτει στη CEPT/
ERC και τη CEPT/ECTRA εντολr, µεταξ λλων, για την
εναρµνιση τηr χρσηr συχνοττων. Στιr εν λγω εντολr
καθορζονται τα καθκοντα που πρπει να εκτελεστον
καθr και χρονοδιγραµµα.
2. Το χρονοδιγραµµα για τιr πρτεr εντολr εναι το
οριζµενο στο παρρτηµα ΙΙ.
3. Μετ την εκτλεση των εντολν, αποφασζεται,
σµφωνα µε τη διαδικασα που ορζεται στο ρθρο 17 τηr
οδηγαr 97/13/ΕΚ, κατ πσον τα αποτελσµατα των εργασιν που χουν εκτελεστε σµφωνα µε τιr εντολr θα
καταστον εφαρµοστα στην Κοιντητα.
4. Παρ την παργραφο 3, εν η Επιτροπ  κρτοr
µλοr κρνει τι οι εργασεr που εκτελονται κατ’ εφαρµογ
των εντολν προr τη CEPT/ECTRA  τη CEPT/ERC δεν
προσχωρον ικανοποιητικ σε σχση µε το καθορισµνο
χρονοδιγραµµα, µπορε να παραπµψει το θµα στην επιτροπ αδειν, η οποα ενεργε σµφωνα µε τη διαδικασα
που καθορζεται στο ρθρο 17 τηr οδηγαr 97/13/ΕΚ.

ρθρο 6
Συνεργασα µε το ETSI

4. Λαµβνονταr υπψη τι για την αποτελεσµατικ
χρση των ραδιοσυχνοττων µπορε να κριθε απαρατητο
να περιοριστε ο αριθµr των εγκεκριµνων συστηµτων
UMTS στα κρτη µλη, εφσον διαπιστωθε σµφωνα µε
τη διαδικασα που ορζει το ρθρο 17 τηr οδηγαr 97/13/
ΕΚ και σε συνδυασµ µε την CEPT τι εναι ασµβατοι οι
πιθανο τποι των συστηµτων, τα κρτη µλη συντονζουν
την προσγγισ τουr, αποβλπονταr την αδειοδτηση συµβατν τπων συστηµτων UMTS στην Κοιντητα.

Η Επιτροπ λαµβνει λα τα απαρατητα µτρα, κατ
περπτωση σε συνεργασα µε το ETSI, στε να προωθηθε
κοιν και ανοικτ πρτυπο για την παροχ συµβατν υπηρεσιν UMTS σε λη την Ευρπη, σµφωνα µε τιr απαιτσειr τηr αγορr, λαµβνονταr υπψη την ανγκη παρουσασηr κοινο προτπου στην ITU, ωr υποψηφου για την
παγκσµια σσταση ΙΜΤ-2000 τηr ITU.

ρθρο 4

ρθρο 7

∆ικαιµατα και υποχρεσειr περιαγωγr

Επιτροπ αδειν

1. Τα κρτη µλη ενθαρρνουν τουr οργανισµοr που
παρχουν δκτυα UMTS να διαπραγµατεονται µεταξ τουr
συµφωνεr διασυνοριακr περιαγωγr στε να διασφαλζε-

Κατ την εφαρµογ τηr παροσαr απφασηr, η Επιτροπ
επικουρεται απ την επιτροπ αδειν που συγκροτεται
δυνµει του ρθρου 14 τηr οδηγαr 97/13/ΕΚ.
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ρθρο 8

ρθρο 11

Ανταλλαγ πληροφοριν

Εµπιστευτικτητα

1. Η Επιτροπ ενηµερνει τακτικ την επιτροπ αδειν
σχετικ µε τα αποτελσµατα των διαβουλεσεων µε τουr
εκπροσπουr των οργανισµν παροχr τηλεπικοινωνιακν
υπηρεσιν  δικτων, των χρηστν, των καταναλωτν, των
κατασκευαστν και των συνδικαλιστικν ενσεων.
2. Η επιτροπ αδειν, λαµβνονταr υπψη την κοινοτικ
τηλεπικοινωνιακ πολιτικ, ενθαρρνει την αταλλαγ
πληροφοριν µεταξ των κρατν µελν και τηr Επιτροπr
σχετικ µε την κατσταση και την εξλιξη των κανονιστικν δραστηριοττων που αφορον την αδειοδτηση
υπηρεσιν UMTS.

Οι διατξειr του ρθρου 20 τηr οδηγαr 97/13/ΕΟΚ εφαρµζονται στιr πληροφορεr που ανακοιννονται στο πλασιο τηr παροσαr απφασηr.
ρθρο 12
κθεση
Η Επιτροπ παρακολουθε τιr εξελξειr στον τοµα του
UMTS και υποβλλει κθεση προr το Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο και το Συµβολιο εντr δο ετν σχετικ µε την
αποτελεσµατικτητα τηr δρσηr που χει αναληφθε κατ’
εφαρµογ τηr παροσαr απφασηr.
ρθρο 13

ρθρο 9
∆ιεθνεr πτυχr
1. Η Επιτροπ λαµβνει λα τα απαρατητα µτρα για τη
διευκλυνση τηr εισαγωγr υπηρεσιν UMTS και την
ελεθερη κυκλοφορα εξοπλισµο UMTS σε τρτεr χρεr.
2. Για το σκοπ αυτ, η Επιτροπ επιδικει την εφαρµογ των διεθνν συµφωνιν που ισχουν για το UMTS,
και ιδωr που απαιτεται, υποβλλει προτσειr προr το
Συµβολιο για την κδοση των κατλληλων εντολν για
διαπραγµτευση διµερν και πολυµερν συµφωνιν µε τρτεr χρεr και διεθνεr οργανισµοr. Το Συµβολιο αποφασζει µε ειδικ πλειοψηφα.
3. Τα µτρα που λαµβνονται δυνµει του παρντοr ρθρου δεν θγουν τιr υποχρεσειr τηr Κοιντηταr και των
κρατν µελν στο πλασιο σχετικν διεθνν συµφωνιν.
ρθρο 10
Κοινοποηση
Τα κρτη µλη παρχουν στην Επιτροπ λεr τιr πληροφορεr που µπορε να απαιτσει για τον σκοπ τηr επαλθευσηr τηr εφαρµογr τηr παροσαr απφασηr.

Εφαρµογ
Τα κρτη µλη λαµβνουν λα τα απαρατητα νοµοθετικ
 διοικητικ µτρα για την εφαρµογ των µτρων που
προβλπονται  συµφωνονται στα πλασια τηr παροσαr
απφασηr.
ρθρο 14
∆ιρκεια
Η παροσα απφαση τθεται σε ισχ την ηµρα τηr δηµοσευσr τηr στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν
Κοινοττων και παραµνει σε ισχ για τσσερα τη µετ
την εν λγω ηµεροµηνα.
ρθρο 15
Αποδκτεr
Η παροσα απφαση απευθνεται στα κρτη µλη.
Βρυξλλεr, 14 ∆εκεµβρου 1998.
Για το Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο

Για το Συµβολιο

Ο Πρεδροr

Ο Πρεδροr

J. M. GIL-ROBLES

W. MOLTERER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ UMTS:
∆υναττητεr του συστµατοr που απαιτονται για την παροχ κατ’ επιλογ υπηρεσιν
1. ∆υναττητεr για πολυµσα· εφαρµογr πλρουr και χαµηλr κινητικτηταr σε διαφορετικ γεωγραφικ
περιβλλοντα, πραν των δυνατοττων των συστηµτων τηr δετερηr γενιr, πωr το GSM.
2. Αποτελεσµατικ πρσβαση στο ντερνετ, στα εσωτερικ διαδκτυα (Intranets) και λοιπr υπηρεσεr που
βασζονται στο πρωτκολλο του ντερνετ (Ι/Ρ).
3. Μετδοση οµιλαr σε υψηλ ποιτητα, αντστοιχη µε την ποιτητα των σταθερν δικτων.
4. Vορηττητα υπηρεσιν ανεξρτητα απ το εκστοτε περιβλλον UMTS, που απαιτεται (π.χ. δηµσιο/ιδιωτικ/επαγγελµατικ· σταθερ/κινητ).
5. Συνεχr και αδικοπο περιβλλον λειτουργαr, συµπεριλαµβανοµνηr πλρουr περιαγωγr µε GSM καθr
επσηr µεταξ των επγειων και δορυφορικν συνιστωσν των δικτων UMTS.
∆κτυα ραδιοπρσβασηr
— Να διεπαφ εδφουr αροr για πρσβαση σε λεr τιr υπηρεσεr, συµπεριλαµβανοµνων των υπηρεσιν
πακετοµεταγωγr δεδοµνων, η οποα θα υποστηρζει την ασµµετρη κνηση και θα επιτρπει τη διθεση
ερουr ζνηr και ρυθµο µετδοσηr των στοιχεων ανλογα µε τη ζτηση σε εναρµονισµνεr δσµεr
συχνοττων.
— Καλ γενικ φασµατικ απδοση, περιλαµβανοµνηr και τηr χρσηr ζευγν συχνοττων και απλν συχνοττων.
∆κτυο πυρνα
— ∆ιαχεριση των κλσεων, λεγχοr των υπηρεσιν και διαχεριση τηr θσηr και τηr κινητικτηταr, συµπεριλαµβανοµνηr δυναττηταr περιαγωγr σε πλρη κλµακα, βσει τηr εξλιξηr των υφισταµνων συστηµτων
δικτων πυρνα, παραδεγµατοr χρη βσει ενr εξελιγµνου δικτου πυρνα GSM, λαµβνονταr υπψη τη
σγκριση µεταξ κινητν/σταθερν δικτων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
Απ τον Vεβρουριο 1999, παροχ εντολν στη CEPT σχετικ µε περαιτρω εκχρηση φσµατοr, συµπεριλαµβανοµνηr τηr διαθεσιµτηταr πρσθετου φσµατοr πλον των ζωνν WARC-92 FPLMTS για το UMTS.
Απ τον Vεβρουριο 1999, παροχ εντολν στη CEPT για τη θσπιση, που απαιτεται, µονοαπευθυντικr
διαδικασαr για υπηρεσεr.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 129/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 21ηr Ιανουαρου 1999
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 22 Ιανουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 21 Ιανουαρου 1999.
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.

22. 1. 1999

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

L 17/9

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 21ηr Ιανουαρου 1999, για τον καθορισµ των κατ’ αποκοπ τιµν
κατ την εισαγωγ για τον καθορισµ τιµν εισδου ορισµνων οπωροκηπευτικν
(σε EUR/100 χιλιγραµµα)
Κωδικr ΣΟ

Κωδικr τρτηr χραr (1)

Κατ’ αποκοπ τιµ
κατ την εισαγωγ

0702 00 00

052
204
624
999
052
053
999
220
999
052
204
628
999
052
204
212
220
600
624
999
052
204
999

85,8
48,3
151,0
95,0
99,2
102,9
101,0
68,8
68,8
137,9
212,2
122,8
157,6
49,4
39,5
43,1
31,7
42,9
43,6
41,7
34,1
65,2
49,6

052
204
464
624
999
052
600
999
052
060
400
404
720
728
999
052
064
400
720
999

58,7
61,0
74,1
76,7
67,6
48,5
57,5
53,0
64,8
39,1
74,7
85,6
81,1
101,1
74,4
140,6
62,3
83,0
40,2
81,5

0707 00 05

0709 10 00
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. 130/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 21ηr Ιανουαρου 1999
για τον καθορισµ σε ποιο βαθµ µπορον να γνουν αποδεκτr οι αιτσειr χορηγσεωr
πιστοποιητικν εισαγωγr που υποβλθηκαν τον Ιανουριο 1999 για τιr συµπληρωµατικr
δασµολογικr ποσοστσειr βοεου κρατοr που προβλπονται απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
1279/98 για την Πολωνα, τη ∆ηµοκρατα τηr Ουγγαραr, την Τσεχικ ∆ηµοκρατα, τη
Σλοβακα, τη Βουλγαρα και τη Ρουµανα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1279/98 τηr Επιτροπr, τηr 19ηr
Ιουνου 1998, για τον καθορισµ των λεπτοµερειν εφαρµογr για τιr δασµολογικr ποσοστσειr βοεου κρατοr
που προβλπονται απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3066/95
του Συµβουλου για τη ∆ηµοκρατα τηr Πολωναr, τη ∆ηµοκρατα τηr Ουγγαραr, την Τσεχικ ∆ηµοκρατα, τη Σλοβακα, τη Βουλγαρα και τη Ρουµανα (1), και ιδωr το ρθρο 4
παργραφοr 4,
Εκτιµνταr:
τι, στα ρθρα 1 και 2 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1279/98,
χουν καθοριστε οι ποστητεr νωπο, διατηρηµνου µε
απλ ψξη  κατεψυγµνου κρατοr καταγωγr Πολωναr,
Ουγγαραr, Τσεχικr ∆ηµοκραταr, Σλοβακαr, Βουλγαραr
και Ρουµαναr, και για την Πολωνα το ισοδναµο τηr
ποστηταr κρατοr εκφρασµνο σε βροr µεταποιηµνων
προϊντων που µπορον να εισαχθον µε ειδικr συνθκεr
για την περοδο απ 1ηr Ιανουαρου ωr 31 Μαρτου 1999·
τι, σον αφορ τιr ποστητεr βοεου κρατοr νωπο,
διατηρηµνου µε απλ ψξη  κατεψυγµνου καταγωγr
Ουγγαραr, Τσεχικr ∆ηµοκραταr, Σλοβακαr, Ρουµαναr
και Βουλγαραr, για τιr οποεr χουν ζητηθε πιστοποιητικ
εισαγωγr, µπορον να ικανοποιηθον πλρωr λεr οι αιτσειr· τι, εντοτοιr, οι αιτσειr για βειο κραr καταγωγr
Πολωναr και για µεταποιηµνα προϊντα καταγωγr
Πολωναr πρπει να µειωθον αναλογικ σµφωνα µε το
ρθρο 4 παργραφοr 4 του εν λγω κανονισµο·
τι το ρθρο 2 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1279/98 θεσπζει τι εν, κατ την περοδο ποσοστσεωr, οι ποστητεr
εισαγωγr για την πρτη, τη δετερη  την τρτη ειδικ
περοδο του προηγοµενου εδαφου εναι µικρτερεr απ
τιr διαθσιµεr ποστητεr, οι υπλοιπεr ποστητεr προστθενται στιr διαθσιµεr ποστητεr για την επµενη περοδο·
τι, λαµβανοµνων υπψη των υπολοπων ποσοττων για
την τρτη περοδο, πρπει, συνεπr, να καθοριστον για την
τταρτη περοδο, απ την 1η Απριλου ωr τιr 30 Ιουνου
1999, οι διαθσιµεr ποστητεr για τιr εν λγω ξι χρεr,
(1) ΕΕ L 176 τηr 20. 6. 1998, σ. 12.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
1. Οι αιτσειr για τη χοργηση πιστοποιητικν εισαγωγr που υποβλλονται για την περοδο απ 1ηr
Ιανουαρου ωr 31 Μαρτου 1999 στο πλασιο των
ποσοστσεων που αναφρονται απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 1279/98 ικανοποιονται µχρι τιr ακλουθεr ποστητεr:
α) 100 % των ποσοττων που ζητονται για προϊντα που
υπγονται στουr κωδικοr ΣΟ 0201 και 0202, καταγωγr
Ουγγαραr, Τσεχικr ∆ηµοκραταr, Σλοβακαr, Βουλγαραr και Ρουµαναr·
β) 4,126 % των ποσοττων που ζητονται για προϊντα που
υπγονται στουr κωδικοr ΣΟ 0201, 0202, 1602 50 31 και
1602 50 39, καταγωγr Πολωναr.
2. Οι διαθσιµεr ποστητεr για την περοδο που αναφρονται στο ρθρο 2 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1279/98, η
οποα καλπτει το διστηµα απ 1ηr Απριλου ωr 30 Ιουνου 1999, ανρχονται σε:
α) βεια κρατα που υπγονται στουr κωδικοr ΣΟ 0201
και 0202:
— 6 246 τνουr κρετων καταγωγr Ουγγαραr,
— 2 877 τνουr κρετων καταγωγr Τσεχικr ∆ηµοκραταr,
— 1 571 τνουr κρετων καταγωγr Σλοβακαr,
— 230 τνουr κρετων καταγωγr Βουλγαραr,
— 1 425 τνουr κρετων καταγωγr Ρουµαναr·
β) 2 760 τνουr βοεου κρατοr που υπγονται στουr κωδικοr ΣΟ 0201 και 0202 καταγωγr Πολωναr  1 289,72
τνουr µεταποιηµνων προϊντων που υπγονται στουr
κωδικοr ΣΟ 1602 50 31 και 1602 50 39, καταγωγr
Πολωναr.

ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 22 Ιανουαρου
1999.

22. 1. 1999
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Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 21 Ιανουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 131/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 21ηr Ιανουαρου 1999
περ τροποποισεωr του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2249/98 για την επιβολ προσωρινο δασµο
αντιντµπινγκ και αντισταθµιστικο δασµο στιr εισαγωγr σολοµο Ατλαντικο εκτροφr
καταγωγr Νορβηγαr και για την τροποποηση τηr απφασηr 97/634/ΕΚ για την αποδοχ
των αναλψεων υποχρεσεων που προτθηκαν σε σχση µε τιr διαδικασεr αντιντµπινγκ
και αντεπιδοτσεων σον αφορ τιr εισαγωγr σολοµο Ατλαντικο εκτροφr, καταγωγr
Νορβηγαr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

βα, που να δικαιολογε την εκπρθεσµη  τη µη
υποβολ κθεσηr.

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συµβουλου, τηr 22αr
∆εκεµβρου 1995, για την µυνα κατ των εισαγωγν που
αποτελον αντικεµενο ντµπινγκ εκ µρουr χωρν µη
µελν τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr (1), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 905/98 (2), και
ιδωr το ρθρο 8,

(4)

Επιπλον, στο κεµενο των αναλψεων υποχρεσεων
προβλπεται επσηr τι αν δεν τηρηθον οι υποχρεσειr σον αφορ την πληση του υπ εξταση προϊντοr στην κοινοτικ αγορ στην  πνω απ την
ελχιστη τιµ που ορζεται στην ανληψη υποχρωσηr, αυτ θα εκληφθε ωr παραβαση των
αναληφθεισν υποχρεσεων.

(5)

Εν προκειµνω, σον αφορ το τταρτο τρµηνο του
1997, διαπιστθηκε τι ναr νορβηγr εξαγωγαr
επλησε το υπ εξταση προϊν στην αγορ τηr
Κοιντηταr σε τιµ χαµηλτερη απ την τιµ που
εχε οριστε στην ανληψη υποχρωσηr. Επιπλον,
διαπιστθηκε τι ναr απ τουr νορβηγοr εξαγωγεr που δεν υπβαλε κθεση για το πρτο τρµηνο
του 1998 εντr τηr προθεσµαr, επλησε επσηr το
υπ εξταση προϊν στην αγορ τηr Κοιντηταr σε
τιµ χαµηλτερη απ την τιµ που προβλεπταν
στην ανληψη υποχρωσηr.

(6)

Συνεπr, η Επιτροπ εχε λγουr να πιστεει τι οι
εν λγω εννα εταιρεεr παρβησαν τουr ρουr των
υποχρεσεων που εχαν αναλβει.

(7)

Κατπιν αυτο, η Επιτροπ, επβαλε µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2249/98 (7), εφεξr καλοµενο «ο
προσωρινr κανονισµr», προσωριν δασµ αντιντµπινγκ και αντισταθµιστικ δασµ στιr εισαγωγr
σολοµο Ατλαντικο εκτροφr που υπγεται στουr
κωδικοr ΣΟ ex 0302 12 00, ex 0304 10 13, ex
0303 22 00 και ex 0304 20 13, καταγωγr Νορβηγαr,
και εξγεται απ τιr εννα εταιρεεr που αναφρονται στο παρρτηµα του εν λγω κανονισµο. Με
τον διο κανονισµ, η Επιτροπ διγραψε τιr συγκεκριµνεr εταιρεεr απ το παρρτηµα τηr απφασηr
97/634/ΕΚ, που απαριθµονται οι εταιρεεr, των
οποων οι αναλψειr υποχρεσεων χουν γνει αποδεκτr.

τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2026/97 του Συµβουλου, τηr 6ηr
Οκτωβρου 1997, για την µυνα κατ των εισαγωγν που
αποτελον αντικεµενο επιδοτσεων εκ µρουr χωρν µη
µελν τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr (3), και ιδωr το ρθρο
13,
Κατπιν διαβουλεσεων µε τη συµβουλευτικ επιτροπ,
Εκτιµνταr τα ακλουθα:
Α. ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ
(1)

Η Επιτροπ, στο πλασιο των ερευνν κατ του
ντµπινγκ και των επιδοτσεων που ρχισαν µε τη
δηµοσευση δο χωριστν ανακοινσεων στην
Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων (4), κανε αποδεκτr, µε την απφαση 97/
634/ΕΚ (5) πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 82/1999 (6), τιr αναλψειr
υποχρεσεων που προσφεραν το Βασλειο τηr
Νορβηγαr και 190 νορβηγο εξαγωγεr.

(2)

Στο κεµενο των αναλψεων υποχρεσεων προβλπεται ρητr τι αν δεν υποβληθε η τριµηνιαα κθεση
σχετικ µε λεr τιr πωλσειr στον πρτο µη συνδεµενο πελτη στην Κοιντητα εντr τηr ταχθεσαr
προθεσµαr, πλην περιπτσεων ανωτραr βαr, αυτ
θα εκληφθε ωr παραβαση των αναληφθεισν υποχρεσεων.

(3)

σον αφορ το πρτο τρµηνο του 1998, οκτ
νορβηγικr εταιρεεr ετε δεν υπβαλαν κθεση εντr
τηr ταχθεσαr προθεσµαr, ετε δεν υπβαλαν καµα
κθεση. Οι εν λγω εξαγωγεr δεν προσκµισαν
καννα αποδεικτικ στοιχεο σχετικ µε ανωτρα

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ C
σ. 20.
(5) ΕΕ L
(6) ΕΕ L

56 τηr 6. 3. 1996, σ. 1.
128 τηr 30. 4. 1998, σ. 18.
288 τηr 21. 10. 1997, σ. 1.
235 τηr 31. 8. 1996, σ. 18 και ΕΕ C 235 τηr 31. 8. 1996,
267 τηr 30. 9. 1997, σ. 81.
8 τηr 14. 1. 1999, σ. 8.

Β. ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
(8)

Και οι εννα νορβηγικr εταιρεεr που υπκεινται
στουr προσωρινοr δασµοr ενηµερθηκαν γραπτr
για τα ουσιδη πραγµατικ περιστατικ και τιr
εκτιµσειr βσει των οποων επεβλθησαν οι εν
λγω προσωρινο δασµο. Επσηr, η Επιτροπ τουr
δωσε την ευκαιρα να υποβλουν τιr παρατηρσειr
τουr και να ζητσουν ακραση.

(7) ΕΕ L 282 τηr 20. 10. 1998, σ. 57.
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Μνο µα απ τιr ενδιαφερµενεr νορβηγικr εταιρεεr υπβαλε γραπτr τιr παρατηρσειr τηr εντr
τηr προθεσµαr που ριζε ο προσωρινr κανονισµr.
Μετ την παραλαβ των γραπτν παρατηρσεων, η
Επιτροπ αναζτησε και εξτασε λεr τιr πληροφορεr
που κρινε απαρατητεr προκειµνου να καταλξει σε
ορισµνα συµπερσµατα σον αφορ τη φαινοµνη
παραβαση. Επιπλον, µια εταιρεα που δεν δεσµεεται απ ανληψη υποχρωσηr υπβαλε παρατηρσειr
σον αφορ τη NorMan Trading Ltd AS.
Απ τιr εννα εταιρεεr που υπκεινται σε προσωριν
µτρα, µνο µα, η Norwell AS, ζτησε ακραση.

(11)

Τα ενδιαφερµενα µρη ενηµερθηκαν για τα
ουσιδη πραγµατικ περιστατικ και τιr εκτιµσειr
βσει των οποων η Επιτροπ προτθεται να αποσρει την εκ µρουr τηr αποδοχ των υποχρεσεων που
ανλαβαν αυτ τα µρη και να συστσει αφενr την
επιβολ οριστικο δασµο αντιντµπινγκ και αντισταθµιστικο δασµο και αφετρου την οριστικ
εσπραξη των ποσν που καταβλθηκαν ωr εγγηση
µε τη µορφ προσωρινν δασµν. Στα ανωτρω µρη
παραχωρθηκε επσηr προθεσµα, εντr τηr οποαr
µπορον να υποβλουν τιr παρατηρσειr τουr µετ
την κοινοποηση των εν λγω περιστατικν και
εκτιµσεων.

(12)

Οι παρατηρσειr που υποβλθηκαν προφορικr και
γραπτr απ τα ενδιαφερµενα µρη εξετστηκαν
και, κατ περπτωση, ελφθησαν υπψη στα οριστικ συµπερσµατα.

πιστωτικ σηµειµατα σε περπτωση πραγµατικν
και δεντωr αιτιολογηµνων ενστσεων ωr προr την
ποιτητα δεν θα πρπει να συνιστον παραβαση.
(15)

Βσει των προεκτεθντων και σµφωνα µε τα
επαρκ αποδεικτικ στοιχεα που προσκοµστηκαν
και επαληθεθηκαν σχετικ µε την νσταση τηr Norwell AS ωr προr την ασυνθιστα κακ ποιτητα τηr
συγκεκριµνηr αυτr αποστολr, συνγεται το
συµπρασµα τι δεν εναι σκπιµο να επιβληθον
οριστικ µτρα στην εταιρεα αυτ.

(16)

σον αφορ τη NorMan Trading Ltd AS, κατ τηr
οποαr επιβλθηκαν προσωρινο δασµο, µια λλη
νορβηγικ εταιρεα υποστριξε τι η εταιρεα αυτ
εχε διακψει τιr εµπορικr τηr δραστηριτητεr το
Σεπτµβριο 1997, τι εχε τεθε υπ εκκαθριση και
τι ορισµνεr απ τιr δραστηριτητr τηr εχαν µεταφερθε στην εταιρεα που υπβαλε τιr παρατηρσειr.
Εποµνωr, δεδοµνου τι δεν ελφθησαν παρατηρσειr σχετικ µε τα συµπερσµατα παραβασηr και
δεδοµνου τι η εταιρεα µπορε να µην υφσταται
πλον, θα πρπει να διαγραφε η επωνυµα τηr απ
τον κατλογο των νορβηγν εξαγωγων που απαλλσσονται απ τουr οριστικοr δασµοr αντιντµπινγκ και τουr αντισταθµιστικοr δασµοr.

(17)

πωr αναφρεται παραπνω, µετ την κοινοποηση
καµα απ τιr υπλοιπεr εταιρεεr που δεν τρησαν την
υποχρωση αποστολr των τριµηνιαων εκθσεων εντr
τηr προβλεπµενηr προθεσµαr δεν δικαιολγησε τη µη
τρηση τηr υποχρωσηr αυτr για λγουr ανωτραr
βαr. Επσηr, δεν ελφθησαν λλεr πληροφορεr απ
την εταιρεα που χι µνο δεν υπβαλε εγκαρωr την
κθεσ τηr αλλ και εξγαγε το υπ εξταση προϊν
στην Κοιντητα σε εππεδο χαµηλτερο απ την ελχιστη τιµ. Εποµνωr, πρπει να επιβληθον οριστικ
µτρα κατ των εταιρειν αυτν.

Γ. ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
(13)

(14)

Κατ την ακραση, η Norwell AS επαναβεβαωσε
τι η παραβαση τηr υποχρωσr τηr προκλθηκε
απ την αφαρεση ορισµνων πιστωτικν σηµειωµτων, η οποα συνβαλε στη µεωση τηr µσηr
τιµr πλησr τηr προr την Κοιντητα κτω απ
την ελχιστη τιµ εισαγωγr για το τελευταο
τρµηνο του 1997. Ωστσο, η εταιρεα επικαλστηκε
ελαφρυντικ στοιχεα, και συγκεκριµνα δλωσε τι
τα πιστωτικ σηµειµατα χορηγθηκαν παξ για να
αντισταθµσουν την ασυνθιστα κακ ποιτητα µιαr
αποστολr ψαριν που φθασε στιr εγκαταστσειr
των κοινοτικν αγοραστν. Λγω τηr κακr ποιτηταr των ψαριν, η εταιρεα αναγκστηκε να χορηγσει σηµαντικr µεισειr στουr πελτεr τηr. Αν και
παραδχθηκε τι η κδοση των πιστωτικν σηµειωµτων εχε ωr αποτλεσµα τη µεωση τηr µσηr
τιµr πλησηr τηr εταιρεαr κτω απ την ελχιστη
τιµ εισαγωγr, η εταιρεα υποστριξε τι, τη στιγµ
τηr διαπραγµτευσηr τηr τιµr πλησηr, δεν ταν
δυνατν να προβλεφθε η κδοση των πιστωτικν
σηµειωµτων για να ττοιο ποσ.
Η κδοση πιστωτικν σηµειωµτων για την αντιστθµιση τηr κακr ποιτηταr δικαιολογοσε επσηr
τη µεωση τηr δασµολογηταr αξαr η οποα, αν δεν
επρκειτο για ανληψη υποχρωσηr αλλ για
µεταβλητ δασµ, θα συνεπαγταν αναλογικ
µεωση των εφαρµοστων δασµν. Εποµνωr, για να
εξασφαλιστε η πλρηr ισοδυναµα µεταξ των
µτρων αντιντµπινγκ και των αντισταθµιστικν
δασµν, τσο υπ µορφ δασµν σο και αναλψεων υποχρεσεων, η Επιτροπ θερησε τι τα
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∆. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(18)

Κατ την παρακολοθηση των αναλψεων υποχρεσεων που προσφεραν οι νορβηγο εξαγωγεr, η Επιτροπ διαπστωσε, κατ τη διρκεια συγκεκριµνηr
περιδου, τι ορισµνοι εξαγωγεr δεν πραγµατοποησαν πωλσειr στην Ευρωπαϊκ Κοιντητα για διαδοχικ τρµηνα για τα οποα υπβαλαν εκθσειr. Τη
στιγµ τηr επαλθευσηr επιπλον, οι εταιρεεr αυτr
δλωσαν τι δεν εχαν πραγµατοποισει εξαγωγr
κατ την περοδο αναφορr των αρχικν ερευνν
µετ τιr οποεr επιβλθηκαν τα ισχοντα µτρα αντιντµπινγκ και αντισταθµιστικν δασµν και τι δεν
εχαν αναβλει σχετικr δεσµευτικr συµβατικr
υποχρεσειr για το µεσο µλλον.

(19)

Η Επιτροπ ενηµρωσε τα ενδιαφερµενα µρη για
τα εν λγω συµπερσµατ τηr και υπογρµµισε τι,
λγω των περιστατικν αυτν, οι εταιρεεr δεν
παρουσαζαν τα χαρακτηριστικ των εξαγωγων
σµφωνα µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 384/96
(εφεξr καλοµενο «βασικ κανονισµ αντιντµπινγκ») και τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2026/97
(εφεξr καλοµενο «βασικ κανονισµ κατ των επιδοτσεων»). Επιπλον, γνωστοποησε στα εν λγω
µρη τι θα ταν εξαιρετικ δσκολο απ διοικη-
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τικr πλευρr για την Επιτροπ, για λγουr παρακολοθησηr, να διατηρσει σε ισχ τιr αναλψειr υποχρεσεων υπ τιr συγκεκριµνεr συνθκεr.
Ανακοινθηκε επσηr στα εν λγω µρη τι χουν τη
δυναττητα, ταν υπρξουν οι σχετικr προϋποθσειr, να προσφρουν και πλι αναλψειr υποχρεσεων ωr νοι εξαγωγεr σµφωνα µε το ρθρο 2 του
κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1890/97 του Συµβουλου (1),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 2678/98 (2) και το ρθρο 2 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1891/97 του Συµβουλου (3), πωr
τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 2678/98. Τονστηκε επσηr τι οποιαδποτε
ατηση των µτρων αυτν, βσει των εν λγω
ρθρων, θα εξεταστε το ταχτερο δυνατ. Με τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2039/98 (4), το Συµβολιο επβαλε οριστικ δασµ αντιντµπινγκ και αντισταθµιστικ δασµ στιr 21 εταιρεεr που ανακλεσαν στη
συνχεια τιr αναλψειr υποχρεσεν τουr, και η
Επιτροπ τροποποησε, εποµνωr, την απφαση 97/
634/ΕΚ µε την απφαση 98/540/ΕΚ (5).
(20)

(21)

Μετ τιr τροποποισειr αυτr, τρειr επιπλον εταιρεεr, και συγκεκριµνα οι Hirsholm Norge AS,
Lorentz A. Lossius AS και Roger AS ανακλεσαν τιr
υποχρεσειr τουr εκουσωr. Επιπλον, µια λλη εταιρεα, η Fonn Egersund AS, ανακλεσε επσηr την
ανληψη υποχρωσr τηr, µλιr ενηµερθηκε απ
την Επιτροπ για τη φαινοµνη παραβαση τηr υποχρωσηr υποβολr εκθσεων.
Μετ την ανκληση των αναλψεων υποχρεσεν τουr,
οι εν λγω τσσεριr εταιρεεr δεν χουν το δικαωµα να
εξακολουθσουν να τυγχνουν απαλλαγr απ δασµοr
αντιντµπινγκ και αντισταθµιστικοr δασµοr και,
συνεπr, οι επωνυµεr τουr πρπει να διαγραφον απ
τον κατλογο των εταιρειν των οποων οι αναλψειr
υποχρεσεων χουν γνει αποδεκτr.
Ε. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΠΟVΑΣΗΣ 97/634/ΕΚ

(22)

ΤΗΣ

Παρλληλα µε τον παρντα κανονισµ, η Επιτροπ
υποβλλει πρταση κανονισµο του Συµβουλου για
την επιβολ οριστικο δασµο αντιντµπινγκ και

(23)

(24)
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αντισταθµιστικο δασµο στιr εισαγωγr σολοµο
Ατλαντικο εκτροφr, καταγωγr Νορβηγαr, εξαγµενου απ τιr υπλοιπεr οκτ εταιρεεr οι οποεr
υπκεινται στον προσωριν δασµ που επιβλθηκε
µε τον προσωριν κανονισµ.
Το παρρτηµα τηr απφασηr 97/634/ΕΚ για την
αποδοχ των αναλψεων υποχρεσεων στο πλασιο
τηr παροσαr διαδικασαr αντιντµπινγκ και αντεπιδοτσεων πρπει να τροποποιηθε στε να λαµβνει
υπψη την αποκατσταση τηr ανληψηr υποχρωσηr
που προσφερε η Norwell AS, ναντι τηr οποαr
πρπει να καταργηθε ο προσωρινr δασµr.
Για να ληφθον υπψη οι τροποποισειr αυτr και οι
προαναφερµενεr ανακλσειr υποχρεσεων, πρπει
να τροποποιηθε ανλογα το παρρτηµα τηr απφασηr 97/634/ΕΚ που απαριθµε τα µρη των οποων
οι αναλψειr υποχρεσεων χουν γνει αποδεκτr,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
1. Το παρρτηµα του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2249/98
αντικαθσταται απ το παρρτηµα Ι.
2. Τα ποσ που χουν καταβληθε ωr εγγηση υπ µορφ
προσωρινο δασµο αντιντµπινγκ και αντισταθµιστικο
δασµο στο πλασιο του εν λγω κανονισµο σον αφορ
το σολοµ Ατλαντικο εκτροφr (εκτr απ τον γριο) που
υπγεται στουr κωδικοr ΣΟ ex 0302 12 00 (κωδικr Taric:
0302 12 00*19), ex 0304 10 13 (κωδικr Taric: 0304 10 13*19),
ex 0303 22 00 (κωδικr Taric: 0303 22 00*19) και ex
0304 20 13 (κωδικr Taric: 0304 20 13*19) καταγωγr
Νορβηγαr, που εξγεται απ τη Norwell AS, UT No 128
(πρσθετοr κωδικr Taric 8316), αποδεσµεονται.
ρθρο 2
Το παρρτηµα τηr απφασηr 97/634/ΕΚ αντικαθσταται
απ το παρρτηµα ΙΙ τηr παροσαr απφασηr.
ρθρο 3
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, 21 Ιανουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Leon BRITTAN

Αντιπρεδροr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

267
337
267
263
252

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

30.
12.
30.
26.
12.

9. 1997, σ. 1.
12. 1998, σ. 1.
9. 1997, σ. 19.
9. 1998, σ. 3.
9. 1998, σ. 68.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Κατλογοr των επιχειρσεων που υπκεινται σε προσωριν δασµ αντιντµπινγκ και αντισταθµιστικ
δασµ
Αριθµr
ανληψηr
υποχρεσεων

Επωνυµα τηr εταιρεαr

Πρσθετοr
κωδικr
Taric

84

Langfjord Laks AS

8116

86

Leonhard Products AS

8423

90

Marex AS

8326

117

NorMan Trading AS

8230

129

Notfisk Arctic AS

8234

149

Salomega AS

8260

166

Skarpsno Mat

8277

177

Svenodak AS

8288
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Κατλογοr των 107 εταιρειν των οποων οι αναλψειr υποχρεσεων γιναν αποδεκτr, πωr αναπροσαρµστηκε µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 131/1999
Αριθµr
ανληψηr
υποχρεσεων

Εταιρεα

Πρσθετοr
κωδικr
Taric

3

Agnefest Seafood

8325

7

Aqua Export A/S

8100

8

Aqua Partner A/S

8101

11

Arctic Group International

8109

13

Arctic Superior A/S

8111

14

Arne Mathiesen A/S

8112

15

A/S Aalesundfisk

8113

16

A/S Austevoll Fiskeindustri

8114

17

A/S Keco

8115

20

A/S Refsnes Fiskeindustri

8118

21

A/S West Fish Ltd

8119

22

Astor A/S

8120

23

Atlantic King Stranda A/S

8121

24

Atlantic Seafood A/S

8122

26

Borkowski & Rosnes A/S

8124

27

Brødrene Aasjord A/S

8125

28

Brødrene Eilertsen A/S

8126

31

Christiansen Partner A/S

8129

32

Clipper Seafood A/A

8130

33

Coast Seafood A/S

8131

35

Dafjord Laks A/S

8133

36

Delfa Norge A/S

8134

39

Domstein Salmon A/S

8136

41

Ecco Fisk & Delikatesse

8138
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Αριθµr
ανληψηr
υποχρεσεων

Εταιρεα

L 17/17
Πρσθετοr
κωδικr
Taric

42

Edvard Johnsen A/S

8139

43

Eurolaks AS

8140

44

Euronor AS

8141

46

Fiskeforsyningen AS

8143

47

Fjord Aqua Group AS

8144

48

Fjord Trading Ltd AS

8145

50

Fossen AS

8147

51

Fresh Atlantic AS

8148

52

Fresh Marine Company AS

8149

53

Fryseriet AS

8150

58

Grieg Seafood AS

8300

60

Haafa fisk AS

8302

61

Hallvard Lerøy AS

8303

62

Herøy Filetfabrikk AS

8304

66

Hydro Seafood Sales AS

8159

67

Hydrotech-gruppen AS

8428

72

Inter Sea AS

8174

75

Janas AS

8177

76

Joh. H. Pettersen AS

8178

77

Johan J. Helland AS

8179

79

Karsten J. Ellingsen AS

8181

82

Labeyrie Norge AS

8184

83

Lafjord Group AS

8185

85

Leica Fiskeprodukter

8187

87

Lofoten Seafood Export AS

8188

92

Marine Seafood AS

8196

93

Marstein Seafood AS

8197
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Αριθµr
ανληψηr
υποχρεσεων

Εταιρεα

22. 1. 1999
Πρσθετοr
κωδικr
Taric

96

Memo Food AS

8200

99

Myre Sjømat AS

8203

100

Naco Trading AS

8206

101

Namdal Salmon AS

8207

104

Nergård AS

8210

105

Nils Williksen AS

8211

107

Nisja Trading AS

8213

108

Nor-Food AS

8214

111

Nordic Group ASA

8217

112

Nordreisa Laks AS

8218

113

Norexport AS

8223

114

Norfi Produkter AS

8227

115

Norfood Group AS

8228

116

Norfra Eksport AS

8229

119

Norsk Akvakultur AS

8232

120

Norsk Sjømat AS

8233

121

Northern Seafood AS

8307

122

Nortrade AS

8308

123

Norway Royal Salmon Sales AS

8309

124

Norway Royal Salmon AS

8312

128

Norwell AS

8316

130

Nova Sea AS

8235

134

Ok-Fish Kvalheim AS

8239

137

Pan Fish Sales AS

8242

140

Polar Seafood Norway AS

8247

141

Prilam Norvège AS

8248

142

Pundslett Fisk

8251
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Πρσθετοr
κωδικr
Taric

144

Rolf Olsen Seafood AS

8254

145

Ryfisk AS

8256

146

Rørvik Fisk- og fiskematforretning AS

8257

147

Saga Lax Norge AS

8258

148

Saga Lax Nord A/S

8259

151

Sangoltgruppa AS

8262

154

Sea Eagle Group AS

8265

155

Sea Star International AS

8266

156

Sea-Bell AS

8267

157

Seaco AS

8268

158

Seacom AS

8269

160

Seafood Farmers of Norway Ltd AS

8271

161

Seanor AS

8272

162

Sekkingstad AS

8273

164

Sirena Norway AS

8275

165

Kinn Salmon AS

8276

167

SL Fjordgruppen AS

8278

172

Stjernelaks AS

8283

174

Stolt Sea Farm AS

8285

175

Storm Company AS

8286

176

Superior AS

8287

178

Terra Seafood AS

8289

180

Timar Seafood AS

8294

182

Torris Products Ltd AS

8298

183

Troll Salmon AS

8317

187

Vie de France Norway AS

8321

188

Vikenco AS

8322

189

Wannebo International AS

8323

190

West Fish Norwegian Salmon AS

8324
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 132/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 21ηr Ιανουαρου 1999
για την τροποποηση του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2630/97 σον αφορ τον ελχιστο αριθµ
ελγχων που διενεργονται στο πλασιο του συστµατοr αναγνρισηr και καταγραφr των
βοοειδν
(Κεµενο που παρουσιζει ενδιαφρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,

µε τιr επιθεωρσειr σµφωνα µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
2630/97 που, αποκαλπτονται παραβισειr του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 820/97, στιr αρχr τιr αρµδιεr για την
εφαρµογ του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3887/92·

τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συµβουλου, τηr 21ηr
Απριλου 1997, σχετικ µε τη θσπιση συστµατοr αναγνρισηr και καταγραφr των βοοειδν και την επισµανση
του βοεου κρατοr και των προϊντων µε βση το βειο
κραr (1), και ιδωr το ρθρο 10 παργραφοr δ),

τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr του Ευρωπαϊκο
Γεωργικο Ταµεου Πρασανατολισµο και Εγγυσεων,

Εκτιµνταr:

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 2630/97 τηr Επιτροπr ( ),
ορζει αναλυτικοr καννεr για την εφαρµογ του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 820/97 σον αφορ τον ελχιστο αριθµ
ελγχων που διενεργονται στο πλασιο του συστµατοr
αναγνρισηr και καταγραφr των βοοειδν·
2

τι, ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 3887/92 τηr Επιτροπr (3),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 1678/98 (4), ορζει αναλυτικοr καννεr για την εφαρµογ του ολοκληρωµνου διοικητικο συστµατοr και
συστµατοr ελγχου για ορισµνα κοινοτικ προγρµµατα
ενισχσεων·
τι προκειµνου να διασφαλισθε αποτελεσµατικ συνεργασα µεταξ των αρµοδων αρχν για τουr ελγχουr στον
τοµα των βοοειδν, χει πρωταρχικ σηµασα να προβλεφθε η διαββαση αντιγρφων των εκθσεων των σχετικν

ρθρο 1
Η ακλουθη παργραφοr 6 προστθεται στο ρθρο 2 του
κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2630/97:
«6.
Αντγραφα των εκθσεων, τα οποα αναφρονται
στην παργραφο 5, που αποκαλπτονται παραβισειr
του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 820/97, αποστλλονται
αµελλητ στιr αρχr τιr αρµδιεr για την εφαρµογ του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3887/92».
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την εικοστ 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, 21 Ιανουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

117
354
391
212

τηr
τηr
τηr
τηr

7. 5. 1997, σ. 1.
30. 12. 1997, σ. 23.
31. 12. 1992, σ. 36.
30. 7. 1998, σ. 23.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 133/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 21ηr Ιανουαρου 1999
για την κδοση πιστοποιητικν εξαγωγr στον αµπελοοινικ τοµα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1685/95 τηr Επιτροπr, τηr 11ηr
Ιουλου 1995, για τη θσπιση καθεσττοr εκδσεωr πιστοποιητικν εξαγωγr στον αµπελοοινικ τοµα (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1354/
97 (2), και ιδωr το ρθρο 3 παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:
τι το ρθρο 55 παργραφοr 7 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
822/87 του Συµβουλου, τηr 16ηr Μαρτου 1987, περ κοινr
οργανσεωr τηr αµπελοοινικr αγορr (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1627/98 (4),
χει περιορσει τη χοργηση των επιστροφν κατ την
εξαγωγ για τα προϊντα του αµπελοοινικο τοµα στιr
ποστητεr και στιr δαπνεr που χουν συµφωνηθε στη
συµφωνα επ τηr γεωργαr, που χει συναφθε στο πλασιο
των πολυµερν εµπορικν διαπραγµατεσεων του Γρου
τηr Ουρουγουηr·
τι στο ρθρο 3 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1685/95 χουν
καθοριστε οι συνθκεr µε τιr οποεr µπορον να ληφθον
απ την Επιτροπ ειδικ µτρα για να αποφευχθε η υπρβαση τηr προβλεπµενηr ποστηταr  του διαθσιµου προϋπολογισµο στο πλασιο τηr συµφωναr αυτr·
τι, µε βση τιr πληροφορεr που διαθτει η Επιτροπ στιr
20 Ιανουαρου 1999 σχετικ µε τιr αιτσειr πιστοποιητικν
εξαγωγr, η ποστητα που εναι ακµα διαθσιµη για την

περοδο ωr τιr 15 Μαρτου 1999, που αναφρεται στο
ρθρο 1α, παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1685/
95, υπρχει κνδυνοr να υπερβληθε χωρr περιορισµοr
σον αφορ την κδοση αυτν των πιστοποιητικν
εξαγωγr που περιλαµβνουν προκαθορισµ τηr επιστροφr· τι πρπει, συνεπr, να εφαρµοσθε ενιαο ποσοστ αποδοχr των αιτσεων που υποβλθηκαν µεταξ 16ηr
και 19ηr Ιανουαρου 1999 και να ανασταλλε ωr τιr 15
Μαρτου 1999 η κδοση πιστοποιητικν για τιr αιτσειr
που χουν υποβληθε, καθr και η υποβολ των αιτσεων,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
1. Τα πιστοποιητικ εξαγωγr µε προκαθορισµ τηr επιστροφr στον αµπελοοινικ τοµα για τα οποα οι αιτσειr
χουν υποβληθε µεταξ 16ηr και 19ηr Ιανουαρου 1999
βσει του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1685/95 εκδδονται µχρι
ποσοστο 30 % των ζητοµενων ποσοττων.
2. Για τα προϊντα του αµπελοοινικο τοµα, η κδοση
των πιστοποιητικν εξαγωγr για τα οποα αιτσειr υποβλλονται απ τιr 20 Ιανουαρου 1999, καθr και η υποβολ, απ τιr 22 Ιανουαρου 1999, των αιτσεων πιστοποιητικν εξαγωγr αναστλλονται ωr τιr 15 Μαρτου 1999.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 22 Ιανουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 21 Ιανουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

161 τηr 12. 7. 1995, σ. 2.
186 τηr 16. 7. 1997, σ. 9.
84 τηr 27. 3. 1987, σ. 1.
210 τηr 28. 7. 1998, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 134/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 21ηr Ιανουαρου 1999
για την τροποποηση των κανονισµν (ΕΚ) αριθ. 936/97 για το νοιγµα και τον τρπο
διαχερισηr των δασµολογικν ποσοστσεων για τα βεια κρατα εκλεκτr ποιτηταr, νωπ,
διατηρηµνα µε απλ ψξη  κατεψυγµνα και το κατεψυγµνο κραr βουβλου και (ΕΟΚ)
αριθ. 139/81 περ καθορισµο των ρων απ τουr οποουr εξαρτται η υπαγωγ ορισµνων
κατεψυγµνων βοεων κρετων στη δικριση 0202 30 50 τηr συνδυασµνηr ονοµατολογαr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1095/96 του Συµβουλου, τηr 18ηr
Ιουνου 1996, περ εφαρµογr των παραχωρσεων του καταλγου CXL, καταρτισθντοr κατπιν των διαπραγµατεσεων του ρθρου XXIV.6 τηr GATT (1),
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συµβουλου, τηr
27ηr Ιουνου 1968, περ κοινr οργανσεωr αγορr στον
τοµα του βοεου κρατοr (2), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1633/98 (3),
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 936/97 τηr Επιτροπr, τηr 27ηr
Μαου 1997, για το νοιγµα και τον τρπο διαχερισηr των
δασµολογικν ποσοστσεων για τα βεια κρατα εκλεκτr
ποιτηταr, νωπ, διατηρηµνα µε απλ ψξη  κατεψυγµνα και για το κατεψυγµνο κραr βουβλου (4), πωr
τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
1680/98 (5), και ιδωr το ρθρο 7 παργραφοr 2,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 139/81 τηr Επιτροπr, τηr 16ηr
Ιανουαρου 1981, περ καθορισµο των ρων απ τουr
οποουr εξαρτται η υπαγωγ ορισµνων κατεψυγµνων

βοεων κρετων στη δικριση 0202 30 50 τηr συνδυασµνηr
ονοµατολογαr (6), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1680/98, και ιδωr το ρθρο 5 παργραφοr 2,
Εκτιµνταr τι η Αυστραλα ρισε να νο οργανισµ
κδοσηr των πιστοποιητικν γνησιτηταr· τι πρπει, κατ
συνπεια, να τροποποιηθε το παρρτηµα ΙΙ των κανονισµν (ΕΚ) αριθ. 936/97 και (ΕΟΚ) αριθ. 139/81,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Στο παρρτηµα ΙΙ του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 936/97, ο
οργανισµr ο ονοµαζµενοr «Department of Primary
Industries and Energy» αντικαθσταται απ «Department
of Agriculture, Fisheries and Forestry — Australia».
ρθρο 2
Στον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 139/81, το παρρτηµα ΙΙ αντικαθσταται απ το ακλουθο κεµενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Κατλογοr των οργανισµν των χωρν εξαγωγr που εναι εξουσιοδοτηµνεr να εκδσουν πιστοποιητικ γνησιτηταr
Οργανισµr
Τρτη χρα
Ονοµασα

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

146
148
210
137
212

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

20.
28.
28.
28.
30.

∆ιεθυνση

Αργεντιν

Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación (SAGPyA), Dirección General de Mercados Ganaderos

Paseo Colón 922 1er Piso
Oficina 146
(1063) Buenos Aires
Argentina

Αυστραλα

Department of Agriculture,
Fisheries and Forestry — Australia

PO Box 858
Canberra, ACT 2601

Μπουτσουνα

Ministry of Agriculture,
Department of Animal Health and Production

Principal Veterinary Officer
(Abattoir)
Private Bag 12
Lobatse

6.
6.
7.
5.
7.

1996,
1968,
1998,
1997,
1998,

σ.
σ.
σ.
σ.
σ.

1.
24.
17.
10.
36.

(6) ΕΕ L 15 τηr 17. 1. 1981, σ. 4.
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Οργανισµr
Τρτη χρα
Ονοµασα

∆ιεθυνση

Να Ζηλανδα

New Zealand Meat Producers Board

110 Featherston Street
Box 121
Wellington

Σουαζιλνδη

Ministry of Agriculture

PO Box 162
Mbabane

Ουρουγουη

Instituto Nacional de Carnes (INAC)

Rincón 459
Montevideo

Ντια Αφρικ

South African Livestock and Meat Industries Control Board

Hamilton and Vermeulen Streets
Pretoria

Ζιµπµπουε

Ministry of Agriculture
Department of Veterinary Services

PO Box 8012
Causeway
Harare
Zimbabwe

Ναµµπια

Ministry of Agriculture, Water and Rural
Development,
Directorate of Veterinary Services

Private Bag 12002
Auspanplatz
Windhoek 9000
Namibia»

ρθρο 3
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την 1η Vεβρουαρου 1999.
Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 21 Ιανουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 135/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 21ηr Ιανουαρου 1999
που καθορζει το κατ πσον µπορον να γνουν δεκτr οι αιτσειr πιστοποιητικν
εισαγωγr που υπεβλθησαν τον Ιανουριο 1999 για ορισµνα γαλακτοκοµικ προϊντα στο
πλασιο ορισµνων δασµολογικν ποσοστσεων που θεσπσθηκαν µε τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 1374/98
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1374/98 τηr Επιτροπr, τηr 29ηr
Ιουνου 1998, για τιr λεπτοµρειεr εφαρµογr του καθεσττοr εισαγωγr και για το νοιγµα δασµολογικν ποσοστσεων στον τοµα του γλακτοr και των γαλακτοκοµικν
προϊντων (1), και ιδωr το ρθρο 14 παργραφοr 4,
Εκτιµνταr τι οι αιτσειr που υποβλλονται για τα προϊντα που αναφρονται στο παρρτηµα ΙΙ του κανονισµο
(ΕΚ) αριθ. 1374/98 αφορον ποστητεr αντερεr απ τιr
διαθσιµεr· τι πρπει, συνεπr, να καθοριστον συντελεστr κατανοµr για τιr ποστητεr που ζητονται,

που περιλαµβνονται στο παρρτηµα Ι, που υποβλλονται
για την περοδο απ την 1η Ιανουαρου ωr τιr 31 Μαρτου
1999 δυνµει του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1374/98, εξαρτνται απ τουr αναφερµενουr συντελεστr κατανοµr.
2. Οι ποστητεr πιστοποιητικν εισαγωγr που ζητονται για τα προϊντα που υπγονται στουr αξοντεr αριθµοr στο παρρτηµα ΙΙΙβ του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1374/
98 που περιλαµβνονται στο παρρτηµα ΙΙ, που υποβλλονται για την περοδο απ την 1η Ιανουαρου ωr τιr 30
Ιουνου 1999 δυνµει του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1374/98,
εξαρτνται απ τον αναφερµενο συντελεστ κατανοµr.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
1. Οι ποστητεr πιστοποιητικν εισαγωγr που ζητονται για τα προϊντα που υπγονται στουr αξοντεr αριθµοr στο παρρτηµα ΙΙ του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1374/98

ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 22 Ιανουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 21 Ιανουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 185 τηr 30. 6. 1998, σ. 21.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Αξων αριθµr
στο παρρτηµα ΙΙ
του κανονισµο
(ΕΚ) αριθ. 1374/98

Αξων αριθµr
TARIC

Περοδοr:
Ιανουριοr-Μρτιοr 1999
Συντελεστr κατανοµr

36
37
39
40
41
42
44
47

09.4590
09.4599
09.4591
09.4592
09.4593
09.4594
09.4595
09.4596

0,0056
0,0029
0,1429
0,0108
0,0305
0,0081
0,0053
0,0022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Αξων αριθµr στο
παρρτηµα ΙΙΙ Β
του κανονισµο
(ΕΚ) αριθ. 1374/98

Αξων αριθµr
TARIC

Περοδοr:
Ιανουριοr-Ιονιοr 1999
Συντελεστr κατανοµr

13

09.4101

1,0000
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 136/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 21ηr Ιανουαρου 1999
για την τροποποηση του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89 σχετικ µε την αγορ βοεου
κρατοr µε διαγωνισµ
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 τηr αγορr στον
τοµα του βοεου κρατοr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1633/98 (2), και ιδωr το
ρθρο 6 παργραφοr 7,
Εκτιµνταr:

βαση στιr αναγκαεr αγορr για να εξασφαλισθε ορθολογικ στριξη τηr αγορr οδηγον, µε βση τιr τιµr τιr
οποεr γνωρζει η Επιτροπ, στην τροποποηση σµφωνα µε
το παρρτηµα του παρντοr κανονισµο του καταλγου
των κρατν µελν  περιοχν κρατν µελν που ο διαγωνισµr εναι ανοικτr καθr και των ποιοτικν οµδων
που µπορον να αποτελσουν αντικεµενο αγορν στην
παρµβαση,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

τι ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89 τηr Επιτροπr, τηr
9ηr Ιουνου 1989, σχετικ µε την αγορ βοεου κρατοr µε
διαγωνισµ (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 29/1999 (4), νοιξε τιr αγορr µε
διαγωνισµ σε ορισµνα κρτη µλη  περιοχr κρτουr
µλουr για ορισµνεr ποιοτικr οµδεr·
τι η εφαρµογ των διατξεων που προβλπονται στο
ρθρο 6 παργραφοι 2, 3 και 4 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
805/68 καθr και η αναγκαιτητα να περιοριστε η παρµ-

ρθρο 1
Το παρρτηµα του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89 αντικαθσταται απ το παρρτηµα του παρντοr κανονισµο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 25 Ιανουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 21 Ιανουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

148 τηr 28.
210 τηr 28.
159 τηr 10.
5 τηr 9. 1.

6. 1968,
7. 1998,
6. 1989,
1999, σ.

σ. 24.
σ. 17.
σ. 36.
39.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —
BöLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado
1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) no 1627/89
Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1627/89
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 1627/89 genannten Qualitätsgruppen
Κρτη µλη  περιοχr κρατν µελν και οµδεr ποιτητοr που αναφρονται στο ρθρο 1 παργραφοr 1 του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89
Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1) of
Regulation (EEC) No 1627/89
États membres ou régions d’États membres et groupes de qualités visés à l’article 1er paragraphe 1
du règlement (CEE) no 1627/89
Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all’articolo 1, paragrafo 1 del
regolamento (CEE) n. 1627/89
In artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1627/89 bedoelde lidstaten of gebieden van een
lidstaat en kwaliteitsgroepen
Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no nº 1 do
artigo 1º do Regulamento (CEE) nº 1627/89
Jäsenvaltiot tai alueet ja asetuksen (ETY) N:o 1627/89 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat laaturyhmät
Medlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr
1627/89

Estados miembros o regiones
de Estados miembros

Categoría A

Categoría C

Medlemsstat eller region

Kategori A

Kategori C

Mitgliedstaaten oder Gebiete
eines Mitgliedstaats

Kategorie A

Kategorie C

Κρτοr µλοr  περιοχr
κρτουr µλουr

Κατηγορα Α

Κατηγορα Γ

Member States or regions
of a Member State

Category A

Category C

États membres ou régions
d’États membres

Catégorie A

Catégorie C

Stati membri o regioni
di Stati membri

Categoria A

Categoria C

Lidstaat of gebied
van een lidstaat

Categorie A

Categorie C

Estados-membros ou regiões
de Estados-membros

Categoria A

Categoria C

Jäsenvaltiot tai alueet

Luokka A

Luokka C

Medlemsstater eller regioner

Kategori A

Kategori C

U

France
Great Britain
Ireland
Northern Ireland

R

O

U

R

×
×

×
×
×

O

×
×
×
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 137/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 21ηr Ιανουαρου 1999
για καθορισµ των επιστροφν που εφαρµζονται κατ την εξαγωγ τηr βνηr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλου, τηr
30r Ιουνου 1992, περ κοινr οργανσεωr αγορr στον
τοµα των σιτηρν (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 923/96 τηr Επιτροπr (2), και
ιδωr το ρθρο 13 παργραφοr 2 τρτο εδφιο,
Εκτιµνταr:
τι, κατ το ρθρο 13 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/
92, η διαφορ µεταξ των τιµν στη διεθν αγορ των
προϊντων που αναφρονται στο ρθρο 1 του κανονισµο
αυτο και των τιµν των προϊντων αυτν στην Κοιντητα
δναται να καλπτεται απ µια επιστροφ κατ την
εξαγωγ·
τι οι επιστροφr πρπει να καθορζονται λαµβανοµνων
υπψη των στοιχεων που προβλπονται στο ρθρο 1 του
κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1501/95 τηr Επιτροπr, τηr 29ηr
Ιουνου 1995, περ θεσπσεωr ορισµνων λεπτοµερν
καννων εφαρµογr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
του Συµβουλου σον αφορ τη χοργηση επιστροφν
κατ την εξαγωγ καθr και τα µτρα τα οποα πρπει να
λαµβνονται σε περπτωση διαταραχr τηr αγορr στον
τοµα των σιτηρν (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2513/98 (4)·
τι η επιστροφ που εφαρµζεται για τη βνη πρπει να
υπολογζεται λαµβανοµνηr υπψη τηr ποστηταr των
σιτηρν που εναι αναγκαα για την παρασκευ των σχε-

τικν προϊντων· τι οι ποστητεr αυτr καθορστηκαν
στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1501/95·
τι η κατσταση τηr διεθνοr αγορr  οι ειδικr απαιτσειr ορισµνων αγορν δνανται να καταστσουν αναγκαα τη διαφοροποηση τηr επιστροφr για ορισµνα
προϊντα ανλογα µε τον προορισµ·
τι η επιστροφ πρπει να καθορζεται µα φορ το µνα·
τι δναται να τροποποιεται ενδιαµσωr·
τι η εφαρµογ των λεπτοµερειν αυτν στη σηµεριν
κατσταση τηr αγορr στον τοµα των σιτηρν, και ιδωr
τιµr των προϊντων αυτν στην Κοιντητα και στη διεθν
αγορ, οδηγε στον καθορισµ τηr επιστροφr στα ποσ
που αναγρφονται στο παρρτηµα·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Οι επιστροφr κατ την εξαγωγ τηr βνηr που αναφρονται στο ρθρο 1 παργραφοr 1 στοιχεο γ) του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 καθορζονται στα ποσ που
ορζονται στο παρρτηµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 22 Ιανουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 21 Ιανουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

181
126
147
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1. 7. 1992, σ. 21.
24. 5. 1996, σ. 37.
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Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 21ηr Ιανουαρου 1999, για καθορισµ των επιστροφν που
εφαρµζονται κατ την εξαγωγ τηr βνηr
(EUR/τνο)
Κωδικr προϊντοr

Επιστροφ

1107 10 19 9000

44,00

1107 10 99 9000

69,70

1107 20 00 9000

81,80
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 138/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 21ηr Ιανουαρου 1999
για καθορισµ των επιστροφν που εφαρµζονται κατ την εξαγωγ των σιτηρν, των
αλερων και των πλιγουριν και των σιµιγδαλιν στου  σικλεωr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλου, τηr
30r Ιουνου 1992, περ κοινr οργανσεωr αγορr στον
τοµα των σιτηρν (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 923/96 τηr Επιτροπr (2), και
ιδωr το ρθρο 13 παργραφοr 2,
Εκτιµνταr:
τι, σµφωνα µε το ρθρο 13 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92, η διαφορ µεταξ των τιµν των προϊντων που
αναφρονται στο ρθρο 1 του κανονισµο αυτο και των
τιµν των προϊντων αυτν στην Κοιντητα δναται να
καλυφθε απ µια επιστροφ κατ την εξαγωγ·
τι οι επιστροφr πρπει να καθορζονται λαµβανοµνων
υπψη των στοιχεων που προβλπονται στο ρθρο 1 του
κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1501/95 τηr Επιτροπr, τηr 29ηr
Ιουνου 1995, περ θεσπσεωr ορισµνων λεπτοµερν
καννων εφαρµογr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
του Συµβουλου σον αφορ τη χοργηση επιστροφν
κατ την εξαγωγ καθr και τα µτρα τα οποα πρπει να
λαµβνονται σε περπτωση διαταραχr τηr αγορr στον
τοµα των σιτηρν (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2513/98 (4)·
τι, για τα λευρα, τα πλιγορια και σιµιγδλια στου και
σικλεωr, η επιστροφ που εφαρµζεται στα προϊντα αυτ
πρπει να υπολογζεται αφο ληφθε υπψη η αναγκαα
ποστητα σιτηρν για την παρασκευ των εξεταζµενων

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

ρθρο 1
Οι επιστροφr κατ την εξαγωγ των αναφερµενων στο
ρθρο 1 στοιχεα α), β) και γ) του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 προϊντων, εκτr τηr βνηr, ωr χουν, καθορζονται στα ποσ που ορζονται στο παρρτηµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 22 Ιανουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 21 Ιανουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr
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(3)
(4)
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ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 21ηr Ιανουαρου 1999, για καθορισµ των επιστροφν που εφαρµζονται
κατ την εξαγωγ των σιτηρν, των αλερων και των πλιγουριν και σιµιγδαλιν στου  σικλεωr
(EUR/τνο)

(EUR/τνο)
Κωδικr προϊντοr

Προορισµr (1)

Επιστροφ

Κωδικr προϊντοr

Προορισµr (1)

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

—
01
—
03
02
03
02
—
03
02
—
—
—
03
02
—
—

—
0
—
22,00
0
64,00
0
—
44,75
0
—
—
—
39,00
0
—
—

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

—
01
01
01
01
01
—
—
01
—
—
01
01
—
01
—

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

Επιστροφ

—
44,00
41,25
38,00
35,00
32,50
—
—
82,00
—
—
30,00 (2)
27,00 (2)
—
30,00 (2)
—

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

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

NB: Οι ζνεr εναι αυτr που ορζονται στον τροποποιηµνο κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 2145/92 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 214 τηr 30. 7. 1992, σ. 20).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 139/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 21ηr Ιανουαρου 1999
για καθορισµ τηr µγιστηr µεωσηr των δασµν κατ την εισαγωγ αραβοστου στο
πλασιο του διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2850/98
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

πεδο τηr µγιστηr µεωσηr του δασµο κατ την εισαγωγ
 εναι µικρτερεr αυτο του επιπδου·
τι η εφαρµογ των κριτηρων που προβλπονται ανωτρω
στη σηµεριν κατσταση τηr αγορr του εν λγω σιτηρο,
οδηγε στον καθορισµ τηr µγιστηr µεωσηr του δασµο
κατ την εισαγωγ στο ποσ που αναφρεται στο ρθρο 1·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,

τι χει προκηρυχθε διαγωνισµr για τη µγιστη µεωση
του δασµο κατ την εισαγωγ αραβοστου στην Πορτογαλα µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2850/98 τηr Επιτροπr (3)·

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

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

Για τιr προσφορr που ανακοιννονται στο πλασιο του
διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
2850/98 απ τιr 15 ωr τιr 21 Ιανουαρου 1999, η µγιστη
µεωση του δασµο κατ την εισαγωγ αραβοστου καθορζεται σε 69,85 EUR αν τνο για µγιστη συνολικ
ποστητα 15 000 τνων.

ρθρο 1

ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 22 Ιανουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 21 Ιανουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
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τηr
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 140/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 21ηr Ιανουαρου 1999
για καθορισµ τηr µγιστηr µεωσηr των δασµν κατ την εισαγωγ αραβοστου στο
πλασιο του διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2849/98
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

πεδο τηr µγιστηr µεωσηr του δασµο κατ την εισαγωγ
 εναι µικρτερεr αυτο του επιπδου·
τι η εφαρµογ των κριτηρων που προβλπονται ανωτρω
στη σηµεριν κατσταση τηr αγορr του εν λγω σιτηρο,
οδηγε στον καθορισµ τηr µγιστηr µεωσηr του δασµο
κατ την εισαγωγ στο ποσ που αναφρεται στο ρθρο 1·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,

τι χει προκηρυχθε διαγωνισµr για τη µγιστη µεωση
του δασµο κατ την εισαγωγ αραβοστου στην Ισπανα
µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2849/98 τηr Επιτροπr (3)·

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

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

Για τιr προσφορr που ανακοιννονται στο πλασιο του
διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
2849/98 απ την 15η ωr τιr 21 Ιανουαρου 1999, η µγιστη
µεωση του δασµο κατ την εισαγωγ αραβοστου καθορζεται σε 74,86 EUR αν τνο για µγιστη συνολικ
ποστητα 10 000 τνων.

ρθρο 1

ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 22 Ιανουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 21 Ιανουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
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ΕΕ

L
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L
L
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 141/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 21ηr Ιανουαρου 1999
για καθορισµ τηr µγιστηr µεωσηr των δασµν κατ την εισαγωγ σργου στο πλασιο του
διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2852/98
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

πεδο τηr µγιστηr µεωσηr του δασµο κατ την εισαγωγ
 εναι µικρτερεr αυτο του επιπδου·
τι η εφαρµογ των κριτηρων που προβλπονται ανωτρω
στη σηµεριν κατσταση τηr αγορr του εν λγω σιτηρο,
οδηγε στον καθορισµ τηr µγιστηr µεωσηr του δασµο
κατ την εισαγωγ στο ποσ που αναφρεται στο ρθρο 1·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,

τι χει προκηρυχθε διαγωνισµr για τη µγιστη µεωση
του δασµο κατ την εισαγωγ σργου στην Ισπανα µε
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2852/98 τηr Επιτροπr (3)·

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

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

Για τιr προσφορr που ανακοιννονται στο πλασιο του
διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
2852/98 απ την 15η ωr τιr 21 Ιανουαρου 1999, η µγιστη
µεωση του δασµο κατ την εισαγωγ σργου καθορζεται
σε 77,94 EUR αν τνο για µγιστη συνολικ ποστητα
100 000 τνων.

ρθρο 1

ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 22 Ιανουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 21 Ιανουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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ΕΕ
ΕΕ
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ΕΕ
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L
L
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31. 12. 1998, σ. 55.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 142/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 21ηr Ιανουαρου 1999
για καθορισµ τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ µαλακο στου στο πλασιο του
διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2004/98
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλου, τηr
30r Ιουνου 1992, περ δηµιουργαr κοινr οργανσεωr
αγορr στον τοµα των σιτηρν (1), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 923/96 (2),
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1501/95 τηr Επιτροπr, τηr 29ηr
Ιουνου 1995, περ θεσπσεωr ορισµνων λεπτοµερν
καννων εφαρµογr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
του Συµβουλου, σον αφορ τη χοργηση επιστροφν
κατ την εξαγωγ, καθr και τα µτρα τα οποα πρπει να
λαµβνονται σε περπτωση διαταραχr τηr αγορr στον
τοµα των σιτηρν (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2513/98 (4), και ιδωr το ρθρο 7,
Εκτιµνταr:
τι, µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2004/98 τηr Επιτροπr (5),
προκηρχθηκε διαγωνισµr για τον καθορισµ τηr επιστροφr /και του φρου κατ την εξαγωγ µαλακο στου
προr ορισµνεr χρεr ΑΚΕ·
τι το ρθρο 7 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1501/95, προβλπει τι, µε βση τιr ανακοινωθεσεr προσφορr, η Επιτροπ
δναται, σµφωνα µε τη διαδικασα που προβλπεται στο
ρθρο 23 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασσει να καθορσει µια µγιστη επιστροφ κατ την
εξαγωγ, λαµβνονταr υπψη τα κριτρια που αναφρονται

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

ρθρο 1
Για τιr προσφορr που ανακοιννονται απ την 15η ωr τιr
21 Ιανουαρου 1999 στο πλασιο του διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2004/98, η µγιστη
επιστροφ κατ την εξαγωγ µαλακο στου καθορζεται
σε 38,88 EUR αν τνο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 22 Ιανουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 21 Ιανουαρου 1999.
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
147
313
258

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

1. 7. 1992, σ. 21.
24. 5. 1996, σ. 37.
30. 6. 1995, σ. 7.
21. 11. 1998, σ. 16.
22. 9. 1998, σ. 4.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 143/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 21ηr Ιανουαρου 1999
σχετικ µε τιr προσφορr που ανακοιννονται για την εξαγωγ βρµηr στο πλασιο του
διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2007/98
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλου, τηr
30r Ιουνου 1992 περ δηµιουργαr κοινr οργανσεωr
αγορr στον τοµα των σιτηρν (1), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 923/96 (2),
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1501/95 τηr Επιτροπr, τηr 29ηr
Ιουνου 1995, περ θεσπσεωr ορισµνων λεπτοµερν
καννων εφαρµογr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
του Συµβουλου σον αφορ τη χοργηση επιστροφν
κατ την εξαγωγ καθr και τα µτρα τα οποα πρπει να
λαµβνονται σε περπτωση διαταραχr τηr αγορr στον
τοµα των σιτηρν (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2513/98 (4),
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2007/98 τηr Επιτροπr, τηr 21ηr
Σεπτεµβρου 1998, περ ειδικο µτρου παρµβασηr για τα
σιτηρ στη Vινλανδα και τη Σουηδα (5), πωr τροποποιθηκε απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2599/98 (6), και ιδωr
το ρθρο 8,
Εκτιµνταr:
τι, µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2007/98, προκηρχθηκε
διαγωνισµr για τον καθορισµ τηr επιστροφr κατ την
εξαγωγ βρµηr που παργεται στη Vινλανδα και στη
Σουηδα και προορζεται για εξαγωγ απ τη Vινλανδα και
τη Σουηδα προr λεr τιr τρτεr χρεr·
τι το ρθρο 8 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2007/98, προβλπει τι, µε βση τιr ανακοινωθεσεr προσφορr, η Επιτροπ
δναται, σµφωνα µε τη διαδικασα που προβλπεται στο

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

181
126
147
313
258
325

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

1. 7. 1992, σ. 21.
24. 5. 1996, σ. 37.
30. 6. 1995, σ. 7.
21. 11. 1998, σ. 16.
22. 9. 1998, σ. 13.
3. 12. 1998, σ. 10.

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

ρθρο 1
∆εν δδεται συνχεια στιr προσφορr που ανακοιννονται
απ τιr 15 ωr τιr 21 Ιανουαρου 1999, στο πλασιο του
διαγωνισµο τηr επιστροφr κατ την εξαγωγ βρµηr που
αναφρεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2007/98.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 22 Ιανουαρου
1999.
Βρυξλλεr, 21 Ιανουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 144/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 21ηr Ιανουαρου 1999
για καθορισµ τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ µαλακο στου στο πλασιο του
διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1079/98
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλου, τηr
30r Ιουνου 1992, περ δηµιουργαr κοινr οργανσεωr
αγορr στον τοµα των σιτηρν (1), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 923/96 (2),
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1501/95 τηr Επιτροπr, τηr 29ηr
Ιουνου 1995, περ θεσπσεωr ορισµνων λεπτοµερν
καννων εφαρµογr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
του Συµβουλου, σον αφορ τη χοργηση επιστροφν
κατ την εξαγωγ, καθr και τα µτρα τα οποα πρπει να
λαµβνονται σε περπτωση διαταραχr τηr αγορr στον
τοµα των σιτηρν (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2513/98 (4), και ιδωr το ρθρο 4,
Εκτιµνταr:
τι, µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1079/98 τηr Επιτροπr (5),
πωr τροποποιθηκε απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2005/
98 (6), προκηρχθηκε διαγωνισµr για τον καθορισµ τηr
επιστροφr /και του φρου κατ την εξαγωγ µαλακο
στου προr λεr τιr τρτεr χρεr εκτr ορισµνων χωρν
ΑΚΕ·
τι το ρθρο 7 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1501/95, προβλπει τι, µε βση τιr ανακοινωθεσεr προσφορr, η Επιτροπ
δναται, σµφωνα µε τη διαδικασα που προβλπεται στο
ρθρο 23 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασσει να καθορσει µια µγιστη επιστροφ κατ την

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

ρθρο 1
Για τιr προσφορr που ανακοιννονται στο πλασιο του
διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
1079/98 απ την 15η ωr τιr 21 Ιανουαρου 1999, η µγιστη
επιστροφ κατ την εξαγωγ µαλακο στου καθορζεται
σε 31,99 EUR αν τνο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 22 Ιανουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 21 Ιανουαρου 1999.
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
147
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258

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

1. 7. 1992, σ. 21.
24. 5. 1996, σ. 37.
30. 6. 1995, σ. 7.
21. 11. 1998, σ. 16.
28. 5. 1998, σ. 24.
22. 9. 1998, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 145/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 21ηr Ιανουαρου 1999
για καθορισµ τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ σκαληr στο πλασιο του
διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1746/98
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλου, τηr
30r Ιουνου 1992, περ δηµιουργαr κοινr οργανσεωr
αγορr στον τοµα των σιτηρν (1), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 923/96 (2),
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1501/95 τηr Επιτροπr, τηr 29ηr
Ιουνου 1995, περ θεσπσεωr ορισµνων λεπτοµερν
καννων εφαρµογr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
του Συµβουλου, σον αφορ τη χοργηση επιστροφν
κατ την εξαγωγ, καθr και τα µτρα τα οποα πρπει να
λαµβνονται σε περπτωση διαταραχr τηr αγορr στον
τοµα των σιτηρν (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2513/98 (4), και ιδωr το ρθρο 7,
Εκτιµνταr:
τι, µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1746/98 τηr Επιτροπr (5),
προκηρχθηκε διαγωνισµr για τον καθορισµ τηr επιστροφr /και του φρου κατ την εξαγωγ σκαληr προr
λεr τιr τρτεr χρεr·
τι το ρθρο 7 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1501/95, προβλπει τι, µε βση τιr ανακοινωθεσεr προσφορr, η Επιτροπ
δναται, σµφωνα µε τη διαδικασα που προβλπεται στο
ρθρο 23 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασσει να καθορσει µια µγιστη επιστροφ κατ την
εξαγωγ, λαµβνονταr υπψη τα κριτρια που αναφρονται

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

ρθρο 1
Για τιr προσφορr που ανακοιννονται στο πλασιο του
διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
1746/98 απ την 15η ωr τιr 21 Ιανουαρου 1999, η µγιστη
επιστροφ κατ την εξαγωγ σκαληr καθορζεται σε 74,45
EUR αν τνο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 22 Ιανουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 21 Ιανουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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τηr

1. 7. 1992, σ. 21.
24. 5. 1996, σ. 37.
30. 6. 1995, σ. 7.
21. 11. 1998, σ. 16.
7. 8. 1998, σ. 3.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 146/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 21ηr Ιανουαρου 1999
για καθορισµ τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ κριθr στο πλασιο του
διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1078/98
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλου, τηr
30r Ιουνου 1992, περ δηµιουργαr κοινr οργανσεωr
αγορr στον τοµα των σιτηρν (1), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 923/96 (2),
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1501/95 τηr Επιτροπr, τηr 29ηr
Ιουνου 1995, περ θεσπσεωr ορισµνων λεπτοµερν
καννων εφαρµογr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
του Συµβουλου, σον αφορ τη χοργηση επιστροφν
κατ την εξαγωγ, καθr και τα µτρα τα οποα πρπει να
λαµβνονται σε περπτωση διαταραχr τηr αγορr στον
τοµα των σιτηρν (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2513/98 (4), και ιδωr το ρθρο 4,
Εκτιµνταr:
τι, µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1078/98 τηr Επιτροπr (5),
προκηρχθηκε διαγωνισµr για τον καθορισµ τηr επιστροφr /και του φρου κατ την εξαγωγ κριθr προr
λεr τιr τρτεr χρεr·
τι το ρθρο 7 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1501/95, προβλπει τι, µε βση τιr ανακοινωθεσεr προσφορr, η Επιτροπ
δναται, σµφωνα µε τη διαδικασα που προβλπεται στο
ρθρο 23 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασσει να καθορσει µια µγιστη επιστροφ κατ την
εξαγωγ, λαµβνονταr υπψη τα κριτρια που αναφρονται

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

ρθρο 1
Για τιr προσφορr που ανακοιννονται στο πλασιο του
διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
1078/98 απ την 15η ωr τιr 21 Ιανουαρου 1999, η µγιστη
επιστροφ κατ την εξαγωγ κριθr καθορζεται σε 54,88
EUR αν τνο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 22 Ιανουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 21 Ιανουαρου 1999.
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
147
313
154

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

1. 7. 1992, σ. 21.
24. 5. 1996, σ. 37.
30. 6. 1995, σ. 7.
21. 11. 1998, σ. 16.
28. 5. 1998, σ. 20.

L 17/40

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

22. 1. 1999

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 147/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 21ηr Ιανουαρου 1999
για καθορισµ των επιστροφν που εφαρµζονται κατ την εξαγωγ των µεταποιηµνων
προϊντων µε βση τα σιτηρ και την ρυζα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

181
126
329
265
147
312

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

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

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Οι επιστροφr κατ την εξαγωγ των προϊντων που αναφρονται στο ρθρο 1 παργραφοr 1 στοιχεο δ) του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 και στο ρθρο 1 παργραφοr 1
στοιχεο γ) του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95 και υπγονται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1518/95 καθορζονται
σµφωνα µε το παρρτηµα του παρντοr κανονισµο.
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ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 22 Ιανουαρου 1999.
Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 21 Ιανουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 21ηr Ιανουαρου 1999, για καθορισµ των επιστροφν που εφαρµζονται κατ την εξαγωγ των µεταποιηµνων προϊντων µε βση τα σιτηρ και την ρυζα
(EUR/τνο)

(EUR/τνο)
Κωδικr προϊντοr

1102 20 10 9200 (1)
1102 20 10 9400 (1)
1102 20 90 9200 (1)
1102 90 10 9100
1102 90 10 9900
1102 90 30 9100
1103 12 00 9100
1103 13 10 9100 (1)
1103 13 10 9300 (1)
1103 13 10 9500 (1)
1103 13 90 9100 (1)
1103 19 10 9000
1103 19 30 9100
1103 21 00 9000
1103 29 20 9000
1104 11 90 9100
1104 12 90 9100
1104 12 90 9300
1104 19 10 9000
1104 19 50 9110
1104 19 50 9130
1104 21 10 9100
1104 21 30 9100
1104 21 50 9100
1104 21 50 9300
1104 22 20 9100
1104 22 30 9100

Επιστροφ

77,66
66,56
66,56
73,35
49,88
91,28
91,28
99,85
77,66
66,56
66,56
51,70
75,80
30,99
49,88
73,35
101,42
81,14
30,99
88,75
72,11
73,35
73,35
97,80
78,24
81,14
86,21

Κωδικr προϊντοr

1104 23 10 9100
1104 23 10 9300
1104 29 11 9000
1104 29 51 9000
1104 29 55 9000
1104 30 10 9000
1104 30 90 9000
1107 10 11 9000
1107 10 91 9000
1108 11 00 9200
1108 11 00 9300
1108 12 00 9200
1108 12 00 9300
1108 13 00 9200
1108 13 00 9300
1108 19 10 9200
1108 19 10 9300
1109 00 00 9100
1702 30 51 9000 (2)
1702 30 59 9000 (2)
1702 30 91 9000
1702 30 99 9000
1702 40 90 9000
1702 90 50 9100
1702 90 50 9900
1702 90 75 9000
1702 90 79 9000
2106 90 55 9000

Επιστροφ

83,21
63,79
30,99
30,38
30,38
7,60
13,87
54,08
87,04
60,76
60,76
88,75
88,75
88,75
88,75
42,56
42,56
0,00
102,82
78,72
102,82
78,72
78,72
102,82
78,72
107,74
74,78
78,72

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

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

L 17/42

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

22. 1. 1999

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 148/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 21ηr Ιανουαρου 1999
για καθορισµ των ποσοστν των επιστροφν που εφαρµζονται σε ορισµνα προϊντα των
τοµων των σιτηρν και τηr ρυζαr που εξγονται υπ µορφ εµπορευµτων που δεν
υπγονται στο παρρτηµα ΙΙ τηr συνθκηr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

181
126
329
265
136
184

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

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

τι, στερα απ το διακανονισµ ανµεσα στην Ευρωπαϊκ
Κοιντητα και τιr Ηνωµνεr Πολιτεεr τηr Αµερικr σχετικ µε τιr εξαγωγr ζυµαρικν απ την Κοιντητα στιr
Ηνωµνεr Πολιτεεr, που εγκρθηκε µε την απφαση 87/
482/ΕΟΚ του Συµβουλου (7), εναι αναγκαο να διαφοροποιηθον οι επιστροφr για τα εµπορεµατα που υπγονται
στουr κωδικοr ΣΟ 1902 11 00 και 1902 19 ανλογα µε τον
προορισµ τουr·
τι, σµφωνα µε το ρθρο 4 παργραφοr 5 στοιχεο β) του
κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1222/94, ταν δεν προσκοµζεται η
απδειξη για την οποα ο λγοr στο ρθρο 4 παργραφοr 5
στοιχεο α) του διου ωr νω κανονισµο, εναι σκπιµο να
καθορζεται µειωµνο ψοr επιστροφr κατ την εξαγωγ,
µε συνεκτµηση του ποσο τηr επιστροφr κατ την
παραγωγ που εφαρµζεται, δυνµει του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 τηr Επιτροπr (8), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 87/1999 (9), για το
βασικ προϊν το οποο χρησιµοποιθηκε, και που ισχει
για το χρονικ διστηµα κατ το οποο θεωρεται τι
παρχθησαν τα εµπορεµατα·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

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

ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 22 Ιανουαρου
1999.
(7) ΕΕ L 275 τηr 29. 9. 1987, σ. 36.
(8) ΕΕ L 159 τηr 1. 7. 1993, σ. 112.
(9) ΕΕ L 9 τηr 15. 1. 1999, σ. 8.
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Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 21 Ιανουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Martin BANGEMANN

Μλοr τηr Επιτροπr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 21ηr Ιανουαρου 1999, για καθορισµ των ποσοστν των επιστροφν που
εφαρµζονται σε ορισµνα προϊντα των τοµων των σιτηρν και τηr ρυζαr που εξγονται υπ µορφ
εµπορευµτων που δεν υπγονται στο παρρτηµα ΙΙ τηr συνθκηr
(EUR/100 kg)
Κωδικr ΣΟ

1001 10 00

1001 90 99

Περιγραφ εµπορευµτων (1)

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

1,365
2,100

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

—
3,038

1002 00 00

Σκαλη

5,170

1003 00 90

Κριθρι

5,362

1004 00 00

Βρµη

5,071

1005 90 00

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

ex 1006 30

(1)

Ποσοστ επιστροφν
αν 100 kg
των προϊντων βσεωr

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

1,975

1,538
5,547

0,911
4,920
5,547

1,538
5,547
10,800
10,800
10,800

1006 40 00

Ρζι σε θρασµατα

2,800

1007 00 90

Σργο

5,362

σον αφορ τα γεωργικ προϊντα που προρχονται απ τη µεταποηση του βασικο προϊντοr /και εκενα τα οποα
εξοµοιονται προr αυτ, εφαρµζονται οι συντελεστr που παρατθενται στο παρρτηµα Ε του τροποποιηµνου κανονισµο
(ΕΚ) αριθ. 1222/94 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 136 τηr 31. 5. 1994, σ 5).
(2) Τα προϊντα για τα οποα γνεται λγοr αναφρονται στο παρρτηµα Ι του τροποποιηµνου κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1722/93 τηr
Επιτροπr (ΕΕ L 159 τηr 1. 7. 1993, σ. 112).
(3) σον αφορ τα σιρπια που υπγονται στουr κωδικοr ΣΟ 1702 30 99, 1702 40 90 και 1702 60 90 τα οποα χουν κατασκευαστε
απ µεγµατα των σιροπιν γλυκζηr και φρουκτζηr δνει δικαωµα επιστροφr κατ την εξαγωγ.
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ΙΙ
(Πρξειr για την ισχ των οποων δεν απαιτεται δηµοσευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟVΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 21ηr ∆εκεµβρου 1998
για την προθηση ευρωπαϊκν περιδων εναλλασσµενηr κατρτισηr, συµπεριλαµβανοµνηr
τηr µαθητεαr
(1999/51/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

την εφαρµογ πολιτικr τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr
για την επαγγελµατικ κατρτιση·

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
και ιδωr το ρθρο 127,

(3)

τι το Ευρωπαϊκ Συµβολιο τηr Vλωρενταr ζτησε
απ την Επιτροπ να αναλβει µελτη σχετικ µε το
ρλο τηr µαθητεαr στη δηµιουργα θσεων εργασαr· τι ο σηµαντικ ρλοr τηr µαθητεαr επισηµνθηκε απ την Επιτροπ στην ανακονωσ τηr «Η
προθηση τηr µαθητεαr στην Ευρπη»·

(4)

τι το ψφισµα του Συµβουλου τηr 18ηr ∆εκεµβρου
1979 σχετικ µε την εναλλασσµενη κατρτιση των
νων (6) συνιστ στα κρτη µλη να προωθσουν την
ανπτυξη των αποτελεσµατικν σχσεων µεταξ τηr
κατρτισηr και τηr εµπειραr στο χρο εργασαr·

(5)

τι το ψφισµα του Συµβουλου τηr 15ηr Ιουλου
1996 (7) καλε τα κρτη µλη να προωθσουν τη διαφνεια των πιστοποιητικν επαγγελµατικr κατρτισηr·

(6)

τι τα συµπερσµατα που εγκρθηκαν απ το Συµβολιο τηr 6ηr Μαου 1996 (8) σχετικ µε το Λευκ
Βιβλο τηr Επιτροπr «∆ιδασκαλα και µθηση: προr
την κοινωνα τηr γνσηr» δνουν µφαση στην αναγκαα συνεργασα σχολεου και επιχερησηr· τι οι
κατευθυντριεr γραµµr για την απασχληση το 1998
και το 1999 (9), ζητον απ τα κρτη µλη να βελτισουν τιr προοπτικr απασχλησηr για τουr νουr,
προσφροντr τουr ειδικεσειr που ανταποκρνονται
στιr απαιτσειr τηr αγορr· τι, στο πλασιο αυτ,
το Συµβολιο καλε τα κρτη µλη, ενδεχοµνωr, να
θεσπσουν  να αναπτξουν συστµατα µαθητεαr·

την πρταση τηr Επιτροπr (1),
τη γνµη τηr Οικονοµικr και Κοινωνικr Επιτροπr (2),
Αποφασζονταr σµφωνα µε τη διαδικασα του ρθρου 189
Γ τηr συνθκηr (3),
Εκτιµνταr:
(1)

(2)

τι η συνθκη αναθτει στην Κοιντητα την ευθνη
να εφαρµζει πολιτικ επαγγελµατικr εκπαδευσηr
η οποα να στηρζει και να συµπληρνει τιr δρσειr
των κρατν µελν — σεβµενη ταυτχρονα πλρωr
την αρµοδιτητα των κρατν µελν — διεκολνονταr ιδωr την κινητικτητα των εκπαιδευµενων και
αποκλεονταr κθε εναρµνιση των νοµοθετικν και
κανονιστικν διατξεων των κρατν µελν·
τι το Συµβολιο, µε την απφασ του 63/266/
ΕΟΚ (4), χει ορσει τιr γενικr αρχr και χει καθορσει ορισµνουr θεµελιδειr στχουr για την εφαρµογ κοινr πολιτικr επαγγελµατικr κατρτισηr·
τι, µε την απφασ του 94/819/ΕΚ (5), ενκρινε το
πργραµµα δρσηr Leonardo da Vinci σχετικ µε

(1) ΕΕ C 67 τηr 3. 3. 1998, σ. 7.
(2) Γνµη που διατυπθηκε στιr 29 Απριλου 1997 (ΕΕ C 214 τηr
10. 7. 1998, σ. 63).
(3) Γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 30r Απριλου 1998
(ΕΕ C 152 τηr 18. 5. 1998, σ. 48), κοιν θση του Συµβουλου
τηr 29ηr Ιουνου 1998 (ΕΕ C 262 τηr 19. 8. 1998, σ. 41) και
απφαση του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 5ηr Νοεµβρου
1998 (ΕΕ C 359 τηr 23. 11. 1998).
(4) ΕΕ 63 τηr 20. 4. 1963, σ. 1338/63.
(5) ΕΕ L 340 τηr 29. 12. 1994, σ. 8.

(6)
(7)
(8)
(9)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

C
C
C
C

1 τηr 3. 1. 1980, σ. 1.
224 τηr 1. 8. 1996, σ. 7.
195 τηr 6. 7. 1996, σ. 1.
30 τηr 28. 1. 1998, σ. 1.
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τι το δρυµα κατρτισηr, αφενr, και η επιχερηση,
αφετρου, µπορον να αποτελσουν συµπληρωµατικοr χρουr απκτησηr γενικν, τεχνικν, κοινωνικν και προσωπικν γνσεων και ικανοττων· τι,
µε την προοπτικ αυτ, η εναλλασσµενη κατρτιση,
συµπεριλαµβανοµνηr τηr µαθητεαr, συµβλλει
σηµαντικ στην καλτερη κοινωνικ και επαγγελµατικ νταξη στον ενεργ βο και στην αγορ εργασαr· τι µπορε να καλπτει διφορεr κατηγορεr
ατµων και διφορα εππεδα εκπαδευσηr και κατρτισηr, συµπεριλαµβανοµνηr τηr τριτοβθµιαr εκπαδευσηr·
τι το ψφισµα του Συµβουλου τηr 5ηr ∆εκεµβρου
1994 (1) σχετικ µε την ποιτητα και την ελκυστικτητα τηr επαγγελµατικr εκπαδευσηr και κατρτισηr, υπογραµµζει τη σηµασα τηr εναλλασσµενηr
κατρτισηr και την αναγκαα εντατικοποηση των
περιδων επαγγελµατικr κατρτισηr σε λλα κρτη
µλη, καθr και την ενσωµτωση των περιδων
αυτν στα εθνικ συστµατα επαγγελµατικr κατρτισηr·

(9)

τι, για την προθηση µιαr ττοιαr κινητικτηταr,
εναι ευκταο να καταρτιστε να γγραφο αποκαλοµενο «Ευρωπαϊκ βιβλιριο κατρτισηr (Europass —
Κατρτιση)», το οποο θα πιστοποιε, σε κοινοτικ
εππεδο, την  τιr περιδουr κατρτισηr σε λλο
κρτοr µλοr·

(10)

τι χει σηµασα να εξασφαλζεται η ποιτητα
αυτν των περιδων διασυνοριακr κινητικτηταr·
τι τα κρτη µλη χουν ιδιατερη ευθνη στον
τοµα αυτ· τι η Επιτροπ, σε στεν συνεργασα µε
τα κρτη µλη, θα πρπει να θσει σε εφαρµογ να
σστηµα αµοιβααr πληροφρησηr και συντονισµο
των δραστηριοττων και των µηχανισµν που χουν
καταρτσει τα κρτη µλη για την εφαρµογ τηr
παροσαr απφασηr·

(11)

τι το κτακτο Ευρωπαϊκ Συµβολιο του Λουξεµβοργου, που ταν αφιερωµνο στην απασχληση,
αναγνρισε τον αποφασιστικ ρλο των µικροµεσαων επιχειρσεων σον αφορ τη δηµιουργα βισιµων θσεων απασχλησηr·

(12)

τι η εναλλασσµενη κατρτιση, περιλαµβανοµνηr
τηr µαθητεαr, στο πλασιο των πολ µικρν επιχειρσεων, των µικροµεσαων επιχειρσεων και στον
τοµα τηr βιοτεχναr, συνιστ να σηµαντικ εργαλεο επαγγελµατικr νταξηr· τι θα πρπει να
ληφθον υπψη οι ειδικr ανγκεr τουr στον τοµα
αυτ·

(13)

τι το υπ κατρτιση τοµο θα πρπει να ενηµερνεται επαρκr σον αφορ τιr σχετικr διατξειr που
ισχουν στο κρτοr µλοr υποδοχr·

(14)

τι ο κοινοτικr χρτηr των θεµελιωδν κοινωνικν
δικαιωµτων των εργαζοµνων αναγνωρζει τη σηµασα τηr καταπολµησηr των διακρσεων υπ οποιαδποτε µορφ, ιδωr αυτν που βασζονται στο φ-

(1) ΕΕ C 374 τηr 30. 12. 1994, σ. 1.
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λο, το χρµα, τη φυλ, τα φρονµατα και τιr θρησκευτικr πεποιθσειr·
(15)

τι το Συµβολιο, στο ψφισµ του τηr 30r Ιουνου
1993, για την πρσβαση στη συνεχ επαγγελµατικ
κατρτιση (2), ενθαρρνει την πρσβαση των γυναικν και την πραγµατικ συµµετοχ τουr στη
συνεχ επαγγελµατικ κατρτιση· τι, συνεπr, θα
πρπει να ληφθε µριµνα για την προθηση τηr
ιστηταr των ευκαιριν σον αφορ τη συµµετοχ
στιr «ευρωπαϊκr περιδουr κατρτισηr»· τι, για το
σκοπ αυτ, πρπει να ληφθον κατλληλα µτρα·

(16)

τι η Επιτροπ καλεται να µεριµν, σε συνεργασα
µε τα κρτη µλη, για τη συνολικ συνοχ µεταξ
τηr εφαρµογr τηr παροσαr απφασηr και των κοινοτικν προγραµµτων και πρωτοβουλιν στον
τοµα τηr εκπαδευσηr, τηr επαγγελµατικr κατρτισηr και τηr νετηταr·

(17)

τι χει σηµασα να εξασφαλζεται η αδιλειπτη
παρακολοθηση τηr εφαρµογr τηr· τι, κατ συνπεια, η Επιτροπ καλεται να υποβλει κθεση στο
Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο, το Συµβολιο και την
Οικονοµικ και Κοινωνικ Επιτροπ για την εφαρµογ τηr και να κνει κθε απαρατητη πρταση για
το µλλον·

(18)

τι θα πρπει να προβλεφθε, µετ την προδο τριεταr απ την κδοση τηr παροσαr απφασηr, αξιολγηση των επιπτσεν τηr και απολογισµr των
αποκτηθεισν εµπειριν που θα επιτρπουν την ενδεχµενη θσπιση διορθωτικν µτρων·

(19)

τι εγγρφεται στην παροσα απφαση να ποσ
δηµοσιονοµικr αναφορr, κατ την ννοια του
σηµεου 2 τηr δλωσηr του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου, του Συµβουλου και τηr Επιτροπr τηr 6ηr
Μαρτου 1995, µε σκοπ να διευκολυνθε η εισαγωγ
του µτρου Europass, χωρr να θγονται οι αρµοδιτητεr τηr αρµδιαr για τον προϋπολογισµ αρχr,
πωr καθορζονται στη συνθκη· τι η χρηµατοδοτικ ενσχυση απ τον προϋπολογισµ τηr Κοιντηταr περιορζεται σε µια εισαγωγικ φση, η οποα
εκτενεται απ την 1η Ιανουαρου 2000 ωr τιr 31
∆εκεµβρου 2004·

(20)

τι, σµφωνα µε την αρχ τηr επικουρικτηταr και
την αρχ τηr αναλογικτηταr, πωr διατυπνονται
στο ρθρο 3 Β τηr συνθκηr, οι στχοι τηr προβλεπµενηr δρσηr σχετικ µε την κατρτιση του
εγγρφου «Ευρωπαϊκ βιβλιριο κατρτισηr (Europass — Κατρτιση)» απαιτον συντονισµνεr ενργειεr σε κοινοτικ εππεδο, λγω τηr ποικιλαr των
συστηµτων και των µηχανισµν κατρτισηr στα
κρτη µλη· τι, για τηνεπτευξη αυτν των στχων,
η παροσα απφαση δεν υπερβανει ,τι εναι απαρατητο,

(2) ΕΕ L 181 τηr 23. 7. 1993, σ. 37.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

ρθρο 1
Στχοι
1. Η παροσα απφαση αποσκοπε στην κδοση, βσει
κοινν αρχν που καθορζονται στο ρθρο 3, του εγγρφου, που καλεται «Ευρωπαϊκ βιβλιριο κατρτισηr (Europass — Κατρτιση)», το οποο θα πιστοποιε, σε κοινοτικ
εππεδο, την  τιr περιδουr κατρτισηr που πραγµατοποησε να τοµο που παρακολουθε εναλλασσµενη
κατρτιση, περιλαµβανµενηr τηr µαθητεαr, σε λλο κρτοr µλοr απ εκενο που πραγµατοποιεται η κανονικ
του κατρτιση (οι περοδοι αυτr καλονται «ευρωπαϊκr
περοδοι κατρτισηr»).
2. Η χρησιµοποηση αυτο του εγγρφου και η συµµετοχ στιr ευρωπαϊκr περιδουr κατρτισηr εναι προαιρετικr και δεν συνεπγονται λλεr υποχρεσειr οτε δικαιµατα πραν αυτν που ορζονται στην παροσα απφαση.
ρθρο 2
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5. «εταροr υποδοχr»: κθε οργανισµr στο κρτοr µλοr
υποδοχr (ιδωr εργοδτηr στον ιδιωτικ  στο δηµσιο
τοµα, δρυµα  κντρο κατρτισηr), ο οποοr χει εταιρικ σχση µε τον υπεθυνο οργανισµ τηr οργνωσηr
τηr καταρτισηr στο κρτοr µλοr προλευσηr, για την
πραγµατοποηση ευρωπαϊκr περιδου κατρτισηr.
ρθρο 3
Περιεχµενο και κοινr αρχr
Οι ακλουθεr προϋποθσειr εφαρµζονται σον αφορ τη
χρησιµοποηση του «Ευρωπαϊκο βιβλιαρου κατρτισηr
(Europass — Κατρτιση)»:
1. κθε ευρωπαϊκ περοδοr κατρτισηr αποτελε µροr τηr
κατρτισηr που πραγµατοποιεται στο κρτοr µλοr
προλευσηr, σµφωνα µε τη νοµοθεσα, τιr διαδικασεr 
πρακτικr που ισχουν στο εν λγω κρτοr·
2. ο οργανισµr που εναι αρµδιοr για την οργνωση τηr
κατρτισηr στο κρτοr µλοr προλευσηr και ο εταροr
υποδοχr συµφωνον, στο πλασιο τηr σµπραξηr, για
το περιεχµενο, τουr στχουr τη διρκεια και τιr λεπτοµρειεr τηr ευρωπαϊκr περιδου κατρτισηr·

Ορισµο

3. η ευρωπαϊκ περοδοr κατρτισηr παρακολουθεται και
επιβλπεται απ εκπαιδευτ.

Για τουr σκοποr τηr παροσαr απφασηr και δεδοµνων
των διαφορν που υπρχουν µεταξ των συστηµτων και
των µηχανισµν εναλλασσµενηr κατρτισηr των κρατν
µελν, περιλαµβανοµνηr τηr µαθητεαr, νοεται ωr:

ρθρο 4
«Ευρωπαϊκ

1. «ευρωπαϊκ περοδοr κατρτισηr»: εφσον χει υπρξει
συµφωνα για τη χρησιµοποηση του εγγρφου «Ευρωπαϊκ βιβλιριο κατρτισηr (Europass — Κατρτιση)»,
κθε περοδοr επαγγελµατικr κατρτισηr που πραγµατοποιεται απ να τοµο σε κρτοr µλοr (κρτοr µλοr
υποδοχr) λλο απ εκενο που το τοµο παρακολουθε εναλλασσµενη κατρτιση (κρτοr µλοr προλευσηr) και στο πλασιο τηr εν λγω κατρτισηr·

1. Σε κθε τοµο που ολοκληρνει ευρωπαϊκ περοδο
κατρτισηr χορηγεται, απ τον οργανισµ που εναι αρµδιοr για την κατρτιση στο κρτοr µλοr προλευσηr κοινοτικ πληροφοριακ γγραφο καλοµενο «Ευρωπαϊκ
βιβλιριο κατρτισηr (Europass — Κατρτιση)», του
οποου το περιεχµενο και η µορφ περιγρφονται στο
παρρτηµα.

2. «τοµο που παρακολουθε εναλλασσµενη κατρτιση»:
κθε τοµο, οιασδποτε ηλικαr, το οποο παρακολουθε
επαγγελµατικ κατρτιση, οποιουδποτε επιπδου, περιλαµβανοµνηr τηr τριτοβθµιαr εκπαδευσηr. Η κατρτιση αυτ, η οποα αναγνωρζεται  βεβαινεται απ τιr
αρµδιεr αρχr στο κρτοr µλοr προλευσηr σµφωνα
µε την εκε ισχουσα νοµοθεσα, διαδικασεr  πρακτικr, περιλαµβνει διαρθρωµνεr περιδουr κατρτισηr
σε επιχερηση και, ενδεχοµνωr, σε δρυµα  κντρο
κατρτισηr, ανεξαρττωr απ το καθεστr του δικαιοχου (σµβαση εργασαr, σµβαση µαθητεαr, καθεστr
του µαθητ  του σπουδαστ)·
3. «εκπαιδευτr»: κθε τοµο το οποο, παρ τω πλευρ
εργοδτη στον ιδιωτικ  στο δηµσιο τοµα  σε
δρυµα  κντρο κατρτισηr στο κρτοr µλοr υποδοχr,
χει ωr αποστολ να βοηθ, να ενηµερνει, να καθοδηγε και να παρακολουθε τουr καταρτιζµενουr κατ τη
διρκεια τηr ευρωπαϊκr περιδου κατρτισηr·
4. «Ευρωπαϊκ βιβλιριο κατρτισηr (Europass — Κατρτιση)»: γγραφο που πιστοποιε τι ο κτοχr του πραγµατοποησε σε λλο κρτοr µλοr µα  περισστερεr
περιδουr εναλλασσµενηr κατρτισηr περιλαµβανοµνηr τηr µαθητεαr, υπ τουr ρουr τηr παροσαr απφασηr·

βιβλιριο κατρτισηr
Κατρτιση)»

(Europass

—

2. «Ευρωπαϊκ βιβλιριο κατρτισηr (Europass —
Κατρτιση)»:
α) διευκρινζει την πραγµατοποιηθεσα επαγγελµατικ
κατρτιση, στο πλασιο τηr οποαr πραγµατοποιθηκε
η ευρωπαϊκ περοδοr κατρτισηr, καθr και το
δπλωµα  το πτυχο, τον ττλο  κθε λλο πιστοποιητικ στο οποο αποβλπει η κατρτιση·
β) διευκρινζει τι αυτ η ευρωπαϊκ περοδοr κατρτισηr
αποτελε µροr τηr κατρτισηr που πραγµατοποιεται
στο κρτοr µλοr προλευσηr, σµφωνα µε τη νοµοθεσα, τιr διαδικασεr  πρακτικr που ισχουν στο εν
λγω κρτοr·
γ) προσδιορζει το περιεχµενο τηr ευρωπαϊκr περιδου
κατρτισηr, δνονταr τιr σχετικr πληροφορεr για την
εργασιακ εµπειρα  την κατρτιση κατ τη διρκει
τηr καθr και, ενδεχοµνωr, τιr δεξιτητεr που αποκτθηκαν κατ τη µθοδο αξιολγησr τουr:
δ) αναφρει τη διρκεια τηr ευρωπαϊκr περιδου κατρτισηr που διοργανθηκε απ τον εταρο υποδοχr κατ
τη διρκεια τηr εργασιακr εµπειραr  τηr κατρτισηr·
ε) αναφρει τα στοιχεα του εταρου υποδοχr·
στ) προσδιορζει τουr ττλουr του εκπαιδευτ·
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ζ) χορηγεται απ τον οργανισµ που εναι υπεθυνοr για
την οργνωση τηr κατρτισηr στο κρτοr µλοr προλευσηr. Περιχει, για κθε ευρωπαϊκ περοδο κατρισηr, βεβαωση που αποτελε αναπσπαστο µροr του
«Ευρωπαϊκο βιβλιαρου κατρτισηr (Europass —
Κατρτιση)», η οποα συµπληρνεται απ τον εταρο
υποδοχr και τον δικαιοχο.

4. Κατ την εφαρµογ των διατξεων τηr παροσαr απφασηr, η Επιτροπ και τα κρτη µλη λαµβνουν υπψη
τουr τη σηµασα των µικροµεσαων επιχειρσεων και τηr
βιοτεχναr, καθr και των ιδιατερων απαιτσεν τουr.

ρθρο 5

Το ποσ τηr δηµοσιονοµικr αναφορr που απαιτεται για
την εφαρµογ του ρθρου 6 παργραφοι 1, 3 και 4, και για
την περοδο απ 1ηr Ιανουαρου 2000 ωr 31 ∆εκεµβρου
2004, εναι 7,3 εκατοµµρια Ecu.

Συνοχ και συµπληρωµατικτητα
Τηρουµνων των διαδικασιν και των πρων των κοινοτικν προγραµµτων και πρωτοβουλιν στον τοµα τηr
εκπαδευσηr και τηr επαγγελµατικr κατρτισηr, η Επιτροπ, σε συνεργασα µε τα κρτη µλη, µεριµν για τη
συνολικ συνοχ µεταξ τηr εφαρµογr τηr παροσαr απφασηr και των εν λγω προγραµµτων και πρωτοβουλιν.
ρθρο 6
Μτρα ενθρρυνσηr και συνοδευτικ µτρα
1. Η Επιτροπ εξασφαλζει την κατλληλη παραγωγ,
διθεση και παρακολοθηση των «Ευρωπαϊκν βιβλιαρων
κατρτισηr (Europass — Κατρτιση)», σε στεν συνεργασα µε τα κρτη µλη. Για το σκοπ αυτ, κθε κρτοr
µλοr ορζει ναν  περισστερουr οργανισµοr που θα
διασφαλζουν την εφαρµογ σε εθνικ εππεδο, σε στεν
συνεργασα µε τουr κοινοτικοr εταρουr και, ενδεχοµνωr,
µε τουr οργανισµοr που εκπροσωπον τον τοµα τηr εναλλασσµενηr κατρτισηr.
2. Για το σκοπ αυτ, κθε κρτοr µλοr λαµβνει µτρα
στε:
α) να διευκολνεται η πρσβαση στο ευρωπαϊκ βιβλιριο
κατρτισηr, µε τη διδοση των απαιτοµενων πληροφοριν·
β) να µπορε να πραγµατοποιηθε αξιολγηση των πραγµατοποιοµενων δρσεων και
γ) να προωθεται η ιστητα των ευκαιριν, ιδωr µσω τηr
ευαισθητοποησηr λων των ενδιαφερµενων.
3. Η Επιτροπ, σε στεν συνεργασα µε τα κρτη µλη,
καθιερνει µηχανισµ αµοιβααr πληροφρησηr και συντονισµο.

ρθρο 7
Χρηµατοδτηση

Η αρµδια για τον προϋπολογισµ αρχ εγκρνει τιr ετσιεr πιστσειr εντr των ορων των δηµοσιονοµικν προοπτικν.
ρθρο 8
Η παροσα απφαση εφαρµζεται απ την 1η Ιανουαρου
2000.
ρθρο 9
Αξιολγηση
Μετ την προδο τριεταr απ την κδοση τηr παροσαr
απφασηr, η Επιτροπ υποβλλει στο Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο και το Συµβολιο κθεση για την εφαρµογ τηr,
αξιολογε τιr επιπτσειr τηr στην προθηση τηr κινητικτηταr στα πλασια τηr εναλλασσµενηr κατρτισηr, περιλαµβανοµνηr τηr µαθητεαr, προτενει ενδεχµενα διορθωτικ µτρα για την αξηση τηr αποτελεσµατικτητr τηr
και διατυπνει οιαδποτε πρταση κρνει απαρατητη,
καθr επσηr και προτσειr για θµατα προϋπολογισµο.
ρθρο 10
Η παροσα απφαση απευθνεται στα κρτη µλη.
Βρυξλλεr, 21 ∆εκεµβρου 1998.
Για το Συµβολιο
Ο Πρεδροr
M. BARTENSTEIN
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (EUROPASS — ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ)»
Περιγραφ του εγγρφου

Το γγραφο θα χει τη µορφ βιβλιαρου σχµατοr Α5.
Το βιβλιριο θα χει, εκτr απ το εξφυλλο, 12 σελδεr.
Εξωτερικ ψη εξωφλλου
πρπει να εµφανονται:
— ο ροr «Ευρωπαϊκ βιβλιριο κατρτισηr (Europass — Κατρτιση)».
— το µβληµα τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr.
Οπσθια ψη εξωφλλου
Γενικ παρουσαση του «Ευρωπαϊκο βιβλιαρου κατρτισηr» (στη γλσσα στην οποα πραγµατοποιθηκε η
κατρτιση στο κρτοr µλοr προλευσηr).
«Το παρν κοινοτικ πληροφοριακ γγραφο που αποκαλεται “Ευρωπαϊκ βιβλιριο κατρτισηr (Europass
— Κατρτιση)” εκδδεται σµφωνα µε την απφαση 1999/51/ΕΚ του Συµβουλου, τηr Ευρωπαϊκr νωσηr
για την προθηση ευρωπαϊκν περιδων εναλλασσµενηr κατρτισηr περιλαβανοµνηr τηr µαθητεαr (ΕΕ L
17 τηr 22. 1. 1999, σ. 45). Το παρν γγραφο πιστοποιε (ρθρο 1 τηr απφασηr), σε κοινοτικ εππεδο, την 
τιr περιδουr κατρτισηr που πραγµατοποησε να τοµο στο πλασιο εναλλασσµενηr κατρτισηr, περιλαµβανοµνηr τηr µαθητεαr, σε λλο κρτοr µλοr απ εκενο που πραγµατοποεται η κανονικ του κατρτιση.
Χορηγεται απ . . . (αρµδιοr οργανισµr για την οργνωση τηr κατρτισηr στο κρτοr µλοr προλευσηr).
(ηµεροµηνα και υπογραφ)»
Σελδα 1 (στη γλσσα του ιδρµατοr προλευσηr)
Στοιχεα ταυττηταr του δικαιοχου:
— επνυµο,
— νοµα,
— υπογραφ.
Αντιστοιχα των διαφρων επιγραφν στιr λλεr επσηµεr γλσσεr των οργνων τηr Ευρωπαϊκr νωσηr θα
παρχεται στην εσωτερικ ψη του οπισθφυλλου.
Σελδα 2 (στη γλσσα του εταρου υποδοχr)
Πρτη περοδοr ευρωπαϊκr κατρτισηr
α) Επαγγελαµτικ κατρτιση που πραγµατοποιθηκε
β)

Αυτ η ευρωπαϊκ περοδοr κατρτισηr αποτελε αναπσπαστο µροr τηr κατρτισηr που πραγµατοποιθηκε
στο κρτοr µροr προλευσηr

γ)

Περιεχµενο τηr ευρωπαϊκr περιδου κατρτισηr, µε παροχ σχετικν πληροφοριν για την εργασιακ
εµπειρα  την κατρτιση που πραγµατοποιθηκε στη διρκει τηr καθr και, ενδεχοµνωr, αποκτηθεσεr
δεξιτητεr και µεθδοr αξιολγησηr

δ)

∆ιρκεια τηr ευρωπαϊκr περιδου κατρτισηr

ε)

Στοιχεα του εταρου αποδοχr

στ)
ζ)

νοµα και ττλοι του εκπαιδευτ
Υπογραφ του εταρου υποδοχr και του δικαιοχου

Σελδα 3 (στη γλσσα του ιδρµατοr προλευσηr)
Πρτη ευρωπαϊκ περοδοr κατρτισηr
Αναγραφ των στοιχεων τηr σελδαr 2 στη γλσσα του ιδρµατοr προλευσηr
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Σελδα 4 (στη γλσσα του δικαιοχου)
Πρτη ευρωπαϊκ περοδοr κατρτισηr
Αναγραφ των στοιχεων τηr σελδαr 2 στη γλσσα του δικαιοχου, εφσον αυτ εναι διαφορετικ απ εκενη
που χρησιµοποιεται στιr σελδεr 1 και 2, και υπ την προϋπθεση τι ανκει στιr επσηµεr γλσσεr των οργνων
τηr Ευρωπαϊκr νωσηr.
Σελδεr 5, 6 και 7
∆ετερη ευρωπαϊκ περοδοr κατρτισηr (εν χρειζεται)
Σελδεr 8, 9 και 10
Τρτη ευρωπαϊκ περοδοr κατρτισηr (εν χρειζεται)

22. 1. 1999
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟVΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 8ηr Ιανουαρου 1999
για τροποποηση τηr απφασηr 97/252/ΕΚ για την κατρτιση των προσωρινν καταλγων
επιχειρσεων τρτων χωρν απ τιr οποεr τα κρτη µλη επιτρπουν τιr εισαγωγr γλακτοr
και προϊντων µε βση το γλα που προορζονται για κατανλωση απ τον νθρωπο
[κοινοποιηθεσα υπ τον αριθµ Ε(1998) 4540]
(Κεµενο που παρουσιζει ενδιαφρον για τον ΕΟΧ)

(1999/52/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
την απφαση 95/408/ΕΚ του Συµβουλου, τηr 22αr Ιουνου
1995, σχετικ µε τιr λεπτοµρειεr κατρτισηr, για µια µεταβατικ περοδο, προσωρινν καταλγων επιχειρσεων
τρτων χωρν απ τιr οποεr επιτρπεται στα κρτη µλη
να εισγουν ορισµνα προϊντα ζωικr προλευσηr, προϊντα αλιεαr και ζντα δθυρα µαλκια (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την απφαση 98/603/ΕΚ (2), και ιδωr
το ρθρο 2 παργραφοι 1 και 4,
Εκτιµνταr:
τι µε την απφαση 95/340/ΕΚ τηr Επιτροπr (3), πωr
τροποποιθηκε τελευταα απ την απφαση 96/584/ΕΚ (4),
καταρτστηκε κατλογοr των τρτων χωρν απ τιr οποεr
τα κρτη µλη επιτρπουν τιr εισαγωγr γλακτοr και
προϊντων µε βση το γλα·
τι, για τιr χρεr που εµφανονται στον κατλογο αυτ, οι
ροι υγειονοµικο ελγχου και η κτηνιατρικ πιστοποηση
που απαιτονται για την εισαγωγ γλακτοr και προϊντων
µε βση το γλα καθορστηκαν µε την απφαση 95/343/ΕΚ
τηr Επιτροπr (5), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την
απφαση 97/115/ΕΚ (6)·
τι η απφαση 97/252/ΕΚ τηr Επιτροπr (7), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την απφαση 98/394/ΕΚ (8),
κατρτισε τουr προσωρινοr καταλγουr των επιχειρσεων
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L
L
L

243 τηr 11. 10. 1995, σ. 17.
289 τηr 28. 10. 1998, σ. 36.
200 τηr 24. 8. 1995, σ. 38.
255 τηr 9. 10. 1996, σ. 20.
200 τηr 24. 8. 1995, σ. 52.
42 τηr 13. 2. 1997, σ. 16.
101 τηr 18. 4. 1997, σ. 46.
176 τηr 20. 6. 1998, σ. 28.

των τρτων χωρν απ τιr οποεr τα κρτη µλη επιτρπουν
τιr εισαγωγr γλακτοr και προϊντων µε βση το γλα
που προορζονται για την κατανλωση απ τον νθρωπο·
τι η Επιτροπ λαβε εκ µρουr τηr Ισλανδαr, τηr Εσθοναr και τηr Πολωναr τουr καταλγουr των επιχειρσεν
τουr, συνοδευµενουr απ εγγυσειr τι οι επιχειρσειr
αυτr πληρον τιr ανλογεr υγειονοµικr απαιτσειr τηr
Κοιντηταr και τι, σε περπτωση µη τρησηr των εγγυσεων αυτν απ κποια επιχερηση, θα µποροσαν να ανασταλον οι δραστηριτητεr εξαγωγν τουr προr την Ευρωπαϊκ Κοιντητα·
τι, απ µα κοινοτικ επιθερηση διαπιστθηκε για την
Εσθονα η συµφωνα µαr επιχερησηr µε τιr απαιτσειr
που καθορζονται απ την κοινοτικ κανονιστικ ρθµιση·
τι, απ µα κοινοτικ επιθερηση διαπιστθηκε για την
Πολωνα η συµφωνα πντε επιχειρσεων, σον αφορ τιr
διαδικασεr παρασκευr ορισµνων προϊντων, µε τιr
απαιτσειr που καθορζονται απ την κοινοτικ κανονιστικ ρθµιση·
τι τα µτρα που προβλπονται στην παροσα απφαση
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr µνιµηr κτηνιατρικr επιτροπr,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

ρθρο 1
Το παρρτηµα τηr απφασηr 97/252/ΕΚ συµπληρνεται µε
το παρρτηµα τηr παροσαr απφασηr, σον αφορ την
Ισλανδα, την Εσθονα και την Πολωνα.
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Η παροσα απφαση απευθνεται στα κρτη µλη.
Βρυξλλεr, 8 Ιανουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —
BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA
País: ISLANDIA / Land: ISLAND / Land: ISLAND / Χρα: ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ / Country: ICELAND /
Pays: ISLANDE / Paese: ISLANDA / Land: IJSLAND / País: ISLÂNDIA / Maa: ISLANTI /
Land: ISLAND
1

IS-109

2

MJOLKURSAMLAG KEA

3

4

5

6

AKUREYRI

País: ESTONIA / Land: ESTLAND / Land: ESTLAND / Χρα: ΕΣΘΟΝΙΑ / Country: ESTONIA /
Pays: ESTONIE / Paese: ESTONIA / Land: ESTLAND / País: ESTÓNIA / Maa: VIRO /
Land: ESTLAND
1

102

2

AS PÖLVA PIIM

3

PÖLVA

4

5

PÖLVAMAA

6

*

País: POLONIA / Land: POLEN / Land: POLEN / Χρα: ΠΟΛΩΝΙΑ / Country: POLAND /
Pays: POLOGNE / Paese: POLONIA / Land: POLEN / País: POLÓNIA / Maa: PUOLA /
Land: POLEN
1

2

3

4

5

6

023/ML

SPOLDZIELCZA
MLECZARNIA
«SPOMLEK»

RADZYN
PODLASKI

Επιτρπεται µνο για τα ακλουθα
προϊντα: αποκορυφωµνο γλα σε
σκνη, πλρεr γλα σε σκνη,
σκνη ορο γλακτοr, βοτυρο,
ριµο τυρ

*

259/ML

SPOLDZIELNIA
MLECZARSKA
«MLEKOVITA»

WYSOKIE
MAZOWIECKIE

Επιτρπεται µνο για τα ακλουθα
προϊντα: βοτυρο, γλα σε σκνη,
ριµο τυρ

*

263/ML

SPOLDZIELNIA
MLECZARSKA
KURPIANKA

KOLNO

Επιτρπεται µνο για τα ακλουθα
προϊντα: ριµο τυρ

*

390/ML

PHZ «LACPOL»
ZAKLAD
PRZETWORSTWA
KAZEINY

MUROWANA
GOSLINA

Επιτρπεται µνο για τα ακλουθα
προϊντα: καζεϊνικ ντριο και
καζεϊνικ
ασβστιο,
καζενη,
πρωτεϊνικ συµπκνωµα πλρουr
γλακτοr

*

477/ML

PPHU
«LACTOPOL»

SUWALKI

Επιτρπεται µνο για τα ακλουθα
προϊντα: ορr σε σκνη, σκνη
αποκορυφωµνου γλακτοr

*
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ΑΠΟVΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 8ηr Ιανουαρου 1999
για τροποποηση τηr απφασηr 98/587/ΕΚ σχετικ µε την κοινοτικ χρηµατοδοτικ ενσχυση για τη λειτουργα ορισµνων κοινοτικν εργαστηρων αναφορr στον κτηνιατρικ
τοµα
[κοινοποιηθεσα υπ τον αριθµ Ε(1998) 4544]
(Τα κεµενα στην ισπανικ, δανικ, γερµανικ, αγγλικ, γαλλικ, ιταλικ, ολλανδικ και σουηδικ
γλσσα εναι τα µνα αυθεντικ)

(1999/53/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
την απφαση 90/424/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 26ηr Ιουνου 1990, σχετικ µε ορισµνεr δαπνεr στον κτηνιατρικ
τοµα (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την απφαση
94/370/ΕΚ (2), και ιδωr το ρθρο 28 παργραφοr 2,
Εκτιµνταr:
τι πρπει να προβλεφθε κοινοτικ χρηµατοδοτικ ενσχυση για τα κοινοτικ εργαστρια αναφορr τα οποα
ορστηκαν σε κοινοτικ εππεδο για την εκτλεση των
αρµοδιοττων και των καθηκντων τουr·
τι, µε την απφαση 98/587/ΕΚ τηr Επιτροπr, τηr 9ηr
Οκτωβρου 1998, για την κοινοτικ χρηµατοδοτικ ενσχυση για τη λειτουργα ορισµνων κοινοτικν εργαστηρων αναφορr στον κτηνιατρικ τοµα (3), θεσπσθηκαν
διατξειr οι οποεr προβλπουν τη χοργηση χρηµατοδοτικr ενσχυσηr σε ορισµνα κοινοτικ εργαστρια αναφορr· τι οι εν λγω διατξειr πρπει επσηr να περιλαµβνουν την υποβολ στην Επιτροπ µιαr τεχνικr κθεσηr για
την εκτλεση των αρµοδιοττων και των καθηκντων των
εν λγω εργαστηρων·
τι η οδηγα 92/119/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 17ηr ∆εκεµβρου 1992, για τον καθορισµ των γενικν κοινοτικν
µτρων καταπολµησηr ορισµνων ζωικν ασθενειν,
καθr και τον καθορισµ ειδικν µτρων για την
κυστοειδ ασθνεια του χορου (4), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ την απφαση 95/1/ΕΚ, Ευρατµ, ΕΚΑΧ (5),
καθορζει το «Institute for Animal Health, Pirbright, UK»
ωr κοινοτικ εργαστριο αναφορr για την κυστοειδ
ασθνεια του χορου· τι η εν λγω οδηγα καθορζει
επσηr τιr αρµοδιτητεr και τα καθκοντα που πρπει να
εκτελεσθον·
τι η κοινοτικ ενσχυση εξαρτται απ την ολοκλρωση
των εν λγω αρµοδιοττων και καθηκντων απ το σχετικ
εργαστριο·
τι, για δηµοσιονοµικοr λγουr, η κοινοτικ χρηµατοδοτικ ενσχυση χορηγεται για περοδο ενr τουr·
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τι τα µτρα που προβλπονται στην παροσα απφαση
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr µνιµηr κτηνιατρικr επιτροπr,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

ρθρο 1
1.
Πρπει να περιληφθε στην απφαση 98/587/ΕΚ το
κτωθι ρθρο:
«ρθρο 15α
1.
Η Κοιντητα χορηγε χρηµατοδοτικ ενσχυση
στο Ηνωµνο Βασλειο για τιr αρµοδιτητεr και τα
καθκοντα που πρπει να διεκπεραισει το κντρο “Pirbright Laboratory, Ηνωµνο Βασλειο” για την οµοιοµορφα των µεθδων δοκιµr και αξιολγηση των αποτελεσµτων των βοοειδν αναπαραγωγr καθαρr
φυλr πωr προβλπεται στο παρρτηµα ΙΙΙ τηr οδηγαr
92/119/ΕΟΚ.
2.
Η χρηµατοδοτικ ενσχυση καθορζεται σε 55 000
Ecu κατ’ αντατο ριο για την περοδο απ 1ηr Ιανουαρου ωr 31 ∆εκεµβρου 1998».
2.
Στο ρθρο 16 στοιχεο β) τηr απφασηr 98/587/ΕΚ
µετ απ τουr ρουr «δικαιολογητικ γγραφα» να συµπεριληφθον οι ροι: «και τεχνικ κθεση».
ρθρο 2
Η παροσα απφαση απευθνεται στο Βασλειο τηr ∆αναr,
στην Οµοσπονδιακ ∆ηµοκρατα τηr Γερµαναr, στο Βασλειο τηr Ισπαναr, στη Γαλλικ ∆ηµοκρατα, στην Ιταλικ
∆ηµοκρατα, στο Βασλειο των Κτω Χωρν, στο Βασλειο
τηr Σουηδαr και στο Ηνωµνο Βασλειο τηr Μεγληr Βρεταναr και Βορεου Ιρλανδαr.
Βρυξλλεr, 8 Ιανουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

