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Ι
(Πρξειr για την ισχ των οποων απαιτεται δηµοσευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 263/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 4ηr Vεβρουαρου 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 5 Vεβρουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 4 Vεβρουαρου 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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 4ηr Vεβρουαρου 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
999
068
999
220
999
052
204
999
052
204
212
600
624
999
204
624
999

55,0
41,8
48,4
116,3
116,3
213,2
213,2
150,2
187,0
168,6
73,9
42,6
42,4
47,0
52,3
51,6
72,5
82,3
77,4

052
204
464
600
624
999
052
600
999
039
060
400
404
728
999
052
388
400
624
999

56,2
65,5
94,1
72,5
69,5
71,6
53,4
62,3
57,9
76,4
49,2
73,3
61,9
78,5
67,9
134,7
104,8
85,9
55,7
95,3

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. 264/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 4ηr Vεβρουαρου 1999
για την τροποποηση του κανονισµο (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 (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συµβουλου, τηr
27ηr Ιουνου 1968, περ κοινr οργανσεωr αγορr στον
τοµα του βοεου κρατοr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1633/98 (2),
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 (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον

κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 134/1999 (4), και ιδωr το ρθρο 5
παργραφοr 2,
Εκτιµνταr τι η Να Ζηλανδα ρισε να νο οργανισµ
κδοσηr των πιστοποιητικν γνησιτηταr· τι πρπει, κατ
συνπεια, να τροποποιηθε το παρρτηµα ΙΙ του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 139/81,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
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

∆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

Να Ζηλανδα

New Zealand Meat Board

PO 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»

(1) ΕΕ L 148 τηr 28. 6. 1968, σ. 24.
(2) ΕΕ L 210 τηr 28. 7. 1998, σ. 17.
(3) ΕΕ L 15 τηr 17. 1. 1981, σ. 4.

(4) ΕΕ L 17 τηr 21. 1. 1999, σ. 22.
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Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων
ρθρο 2

Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την τρτη ηµρα απ τη δηµοσευσ του στην Επσηµη
Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 4 Vεβρουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

5. 2. 1999
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 265/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 4ηr Vεβρουαρου 1999
σχετικ µε τον καθορισµ του ποσο τηr προκαταβολr τηr ενσχυσηr για τα πορτοκλια για
την περοδο 1998/99
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2202/96 του Συµβουλου, τηr 28ηr
Οκτωβρου 1996, περ καθεσττοr ενσχυσηr των παραγωγν ορισµνων εσπεριδοειδν (1),
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1169/97 τηr Επιτροπr, τηr 26ηr
Ιουνου 1997, περ λεπτοµερειν εφαρµογr του κανονισµο
(ΕΚ) αριθ. 2202/96 του Συµβουλου περ καθεσττοr ενσχυσηr των παραγωγν ορισµνων εσπεριδοειδν (2), πωr
τροποποιθηκε απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1145/98 (3),
και ιδωr το ρθρο 14 παργραφοr 5,

τι τα κρτη µλη, στο πλασιο του ρθρου 22 παργραφοr
1 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1169/97 γνωστοποησαν τιr
ποστητεr για τιr οποεr χουν υπογραφε συµβσειr κατανεµηµνεr αν περιδουr παραδσεων των πορτοκαλιν για
την περοδο 1998/99· τι µε βση τα εν λγω δεδοµνα και
τιr ποστητεr που µεταποιθηκαν µε τη χοργηση ενσχυσηr κατ τιr περιδουr 1996/97 και 1997/98, υπρχει
κνδυνοr υπρβασηr του κατωφλου µεταποησηr για τα εν
λγω προϊντα· τι, εποµνωr, πρπει να µειωθε το ποσοστ τηr προκαταβολr τηr ενσχυσηr για την περοδο 1998/
99·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr οπωροκηπευτικν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµνταr:
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 1169/97 τηr Επιτροπr, προβλπει στο ρθρο 14 παργραφοr 1, τι για τα πορτοκλια,
τα µανταρνια, τιr κληµεντνεr, τα σατσοµαr και τα λεµνια τα οποα παραδδονται για µεταποηση στο πλασιο
συµβσεων, η οργνωση παραγωγν δναται να υποβλει
ατηση προκαταβολr τηr ενσχυσηr, αν προϊν και αν
περοδο παραδσεων· τι η παργραφοr 2 του εν λγω
ρθρου προβλπει τι το ποσ τηr προκαταβολr εναι σο
προr το 70 % των ποσν των ενισχσεων που προβλπονται
στο παρρτηµα του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2202/96· τι η
παργραφοr 5 του ιδου ρθρου προβλπει τι ταν διαφανε κνδυνοr υπρβασηr του επιπδου των κατωφλων µεταποησηr που ορζονται στο ρθρο 5 του κανονισµο (ΕΚ)
αριθ. 2202/96, το ποσοστ του 70 % µπορε να µειωθε·

ρθρο 1
Για την περοδο 1998/99, το ποσ τηr προκαταβολr τηr
ενσχυσηr που προβλπεται στο ρθρο 14 παργραφοr 2
του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1169/97 καθορζεται σε 48 %
των ποσν τηr ενσχυσηr που καθορζονται στο παρρτηµα
του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2202/96 για τα πορτοκλια.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την τρτη ηµρα απ
τη δηµοσευσ του στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
Εφαρµζεται απ την περοδο 1998/99.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 4 Vεβρουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 297 τηr 21. 11. 1996, σ. 49.
(2) ΕΕ L 169 τηr 27. 6. 1997, σ. 15.
(3) ΕΕ L 159 τηr 3. 6. 1998, σ. 29.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 266/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 4ηr Vεβρουαρου 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 29ηr Ιανουαρου ωr τιr 4 Vεβρουαρου
1999, η µγιστη µεωση του δασµο κατ την εισαγωγ
αραβοστου καθορζεται σε 70,76 EUR αν τνο για
µγιστη συνολικ ποστητα 53 600 τνων.

ρθρο 1

ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 5 Vεβρουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 4 Vεβρουαρου 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
358
177
189

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

1. 7. 1992, σ. 21.
24. 5. 1996, σ. 37.
31. 12. 1998, σ. 44.
28. 7. 1995, σ. 4.
10. 8. 1995, σ. 22.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 267/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 4ηr Vεβρουαρου 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,

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

Εκτιµνταr:
τι χει προκηρυχθε διαγωνισµr για τη µγιστη µεωση
του δασµο κατ την εισαγωγ αραβοστου στην Ισπανα
µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 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 29ηr Ιανουαρου ωr τιr 4 Vεβρουαρου
1999, η µγιστη µεωση του δασµο κατ την εισαγωγ
αραβοστου καθορζεται σε 74,78 EUR αν τνο για
µγιστη συνολικ ποστητα 42 000 τνων.

ρθρο 1

ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 5 Vεβρουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 4 Vεβρουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
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L
L
L
L
L

181
126
358
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τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

1. 7. 1992, σ. 21.
24. 5. 1996, σ. 37.
31. 12. 1998, σ. 43.
28. 7. 1995, σ. 4.
10. 8. 1995, σ. 22.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 268/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 4ηr Vεβρουαρου 1999
σχετικ µε τιr προσφορr που ανακοιννονται για την εξαγωγ κριθr στο πλασιο του
διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1564/98
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλου, τηr
30r Ιουνου 1992 περ δηµιουργαr κοινr οργανσεωr
αγορr στον τοµα των σιτηρν (1), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 923/96 (2),
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1501/95 τηr Επιτροπr, τηr 29ηr
Ιουνου 1995, περ θεσπσεωr ορισµνων λεπτοµερν
καννων εφαρµογr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
του Συµβουλου σον αφορ τη χοργηση επιστροφν
κατ την εξαγωγ καθr και τα µτρα τα οποα πρπει να
λαµβνονται σε περπτωση διαταραχr τηr αγορr στον
τοµα των σιτηρν (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2513/98 (4), και ιδωr το ρθρο 7,
Εκτιµνταr:
τι, µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1564/98 τηr Επιτροπr (5),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 2309/98 (6), προκηρχθηκε διαγωνισµr για τον καθορισµ τηr επιστροφr /και του φρου κατ την εξαγωγ
κριθr απ την Ισπανα προr λεr τιr τρτεr χρεr·
τι, σµφωνα µε το ρθρο 7 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
1501/95, µε βση τιr ανακοινωθεσεr προσφορr, η Επιτροπ µπορε να αποφασσει σµφωνα µε τη διαδικασα

που προβλπεται στο ρθρο 23 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92, 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 την 29ηr Ιανουαρου ωr τιr 4 Vεβρουαρου 1999, στο
πλασιο του διαγωνισµο τηr επιστροφr  του φρου κατ
την εξαγωγ κριθr που αναφρεται στον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 1564/98.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 5 Vεβρουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 4 Vεβρουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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ΕΕ
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ΕΕ
ΕΕ
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L
L
L
L
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1. 7. 1992, σ. 21.
24. 5. 1996, σ. 37.
30. 6. 1995, σ. 7.
21. 11. 1998, σ. 16.
21. 7. 1998, σ. 6.
27. 10. 1998, σ. 11.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 269/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 4ηr Vεβρουαρου 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 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 απ την 29ηr
Ιανουαρου ωr τιr 4 Vεβρουαρου 1999 στο πλασιο του
διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
2004/98, η µγιστη επιστροφ κατ την εξαγωγ µαλακο
στου καθορζεται σε 38,00 EUR αν τνο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 5 Vεβρουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 4 Vεβρουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr
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(4)
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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. 270/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 4ηr Vεβρουαρου 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 τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 244/
1999 (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
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 29ηr Ιανουαρου ωr τιr 4 Vεβρουαρου 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 5 Vεβρουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 4 Vεβρουαρου 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 τηr 1. 7. 1992, σ. 21.
126 τηr 24. 5. 1996, σ. 37.
147 τηr 30. 6. 1995, σ. 7.
313 τηr 21. 11. 1998, σ. 16.
258 τηr 22. 9. 1998, σ. 13.
27 τηr 2. 2. 1999, σ. 10.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 271/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 4ηr Vεβρουαρου 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 29ηr Ιανουαρου ωr τιr 4 Vεβρουαρου1999, η µγιστη επιστροφ κατ την εξαγωγ µαλακο
στου καθορζεται σε 33,48 EUR αν τνο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 5 Vεβρουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 4 Vεβρουαρου 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
313
154
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. 272/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 4ηr Vεβρουαρου 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 29ηr Ιανουαρου ωr τιr 4 Vεβρουαρου
1999, η µγιστη επιστροφ κατ την εξαγωγ σκαληr
καθορζεται σε 74,45 EUR αν τνο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 5 Vεβρουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 4 Vεβρουαρου 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
219

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.
7. 8. 1998, σ. 3.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 273/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 4ηr Vεβρουαρου 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 29ηr Ιανουαρου ωr τιr 4 Vεβρουαρου
1999, η µγιστη επιστροφ κατ την εξαγωγ κριθr καθορζεται σε 49,98 EUR αν τνο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 5 Vεβρουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 4 Vεβρουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
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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 32/14

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

5. 2. 1999

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 274/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 4ηr Vεβρουαρου 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 5 Vεβρουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 4 Vεβρουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

181
126
147
313

τηr
τηr
τηr
τηr

1. 7. 1992, σ. 21.
24. 5. 1996, σ. 37.
30. 6. 1995, σ. 7.
21. 11. 1998, σ. 16.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 4ηr Vεβρουαρου 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
—
23,50
0
64,50
0
—
40,00
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

—
46,00
43,00
39,75
36,75
34,25
—
—
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. 275/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 4ηr Vεβρουαρου 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 5 Vεβρουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 4 Vεβρουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

181
126
147
313

τηr
τηr
τηr
τηr

1. 7. 1992, σ. 21.
24. 5. 1996, σ. 37.
30. 6. 1995, σ. 7.
21. 11. 1998, σ. 16.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 4ηr Vεβρουαρου 1999, για καθορισµ των επιστροφν που
εφαρµζονται κατ την εξαγωγ τηr βνηr
(EUR/τνο)
Κωδικr προϊντοr

Επιστροφ

1107 10 19 9000

46,00

1107 10 99 9000

63,50

1107 20 00 9000

74,50
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ΙΙ
(Πρξειr για την ισχ των οποων δεν απαιτεται δηµοσευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟVΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 3ηr Ιουνου 1998
σχετικ µε το νµο τηr περιφρειαr τηr Σικελαr αριθ. 25/93 περ εκτκτων παρεµβσεων για
την παραγωγικ απασχληση στη Σικελα (ρθρα 51, 114, 117 και 119)
[κοινοποιηθεσα υπ τον αριθµ Ε(1998) 1713]
(Το κεµενο στην ιταλικ γλσσα εναι το µνο αυθεντικ)
(Κεµενο που παρουσιζει ενδιαφρον για τον ΕΟΧ)

(1999/99/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

1997, αριθ. 7072 τηr 22αr Οκτωβρου 1997 και τηr 6ηr
Μαου 1998.

χονταr υπψη:

∆εν υποβλθηκαν στην Επιτροπ παρατηρσειr οτε
εκ µρουr λλων κρατν µελν οτε εκ µρουr
τρτων ενδιαφεροµνων.

τη συνθκη περ ιδρσεωr τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr και
ιδωr το ρθρο 93, παργραφοr 2, πρτο εδφιο,
αφο κλεσε τουr ενδιαφεροµνουr να τηr υποβλουν τιr
παρατηρσειr τουr, σµφωνα µε το προαναφερθν ρθρο,
Εκτιµνταr τα ακλουθα:

ΙΙΙ
(3)

Τα µτρα ενισχσεων που περιλαµβνονται στην επιστολ τηr 2αr Μαου 1997 αναφρονται κατωτρω.

(4)

Το ρθρο 51 του νµου τηr περιφρειαr τηr Σικελαr
αριθ. 25/93 επαναχρηµατοδοτε για ποσ ψουr 24
δισεκατοµµυρων ιταλικν λιρν (12,7 εκατοµµρια
Ecu) το καθεστr ενισχσεων υπρ των συνεταιρισµν που προβλπεται στον περιφερειακ νµο 36/
91. Οι ενισχσειr που προβλπονται στο εν λγω
καθεστr, µετ την επαναχρηµατοδτηση, εναι οι
ακλουθεr:

Ι
(1)

Με την επιστολ αριθ. 3416 τηr 2αr Μαου 1997 (1), η
Επιτροπ ανακονωσε στην ιταλικ κυβρνηση την
απφαση να κινσει τη διαδικασα που προβλπεται
στιr διατξειr του ρθρου 93 παργραφοr 2 τηr
συνθκηr σχετικ µε τιr ενισχσειr που προβλπονται στα ρθρα 51, 114, 117 και 119 του περιφερειακο νµου αριθ. 25/93. Με την δια επιστολ, η
Επιτροπ κλεσε την Ιταλικ Κυβρνηση και τουr
λοιποr ενδιαφεροµνουr να τηr υποβλουν τιr
παρατηρσειr τουr εντr προθεσµαr 30 ηµερν απ
τηr ηµεροµηναr αντστοιχα τηr κοινοποισεωr και
τηr δηµοσιεσεωr τηr επιστολr.
ΙΙ

(2)

Η ιταλικ κυβρνηση υπβαλε τιr παρατηρσειr τηr
µε επιστολr τηr Μνιµηr Αντιπροσωπεαr αριθ. 4319
τηr 30r Ιουνου 1997, αριθ. 6799 τηr 10ηr Οκτωβρου

(1) ΕΕ C 204 τηr 4. 7. 1997, σ. 10.

α) σµφωνα µε το ρθρο 8 παργραφοr 1 χορηγονται στιr συνεταιριστικr επιχειρσειr µχρι 50 %
των επιλξιµων δαπανν για επενδσειr που υπκεινται σε αντατο ριο ψουr 150 εκατοµµυρων
ιταλικν λιρν (+/– 78 000 Ecu)·
β) σµφωνα µε το ρθρο 8 παργραφοr 2, χορηγονται δνεια µε επιτκιο 4 % υπρ των συνεταιριστικν επιχειρσεων για τη χρηµατοδτηση του
τµµατοr τηr επνδυσηr που δεν καλπτεται απ
τιr επιχορηγσειr βσει του ρθρου 8 παργραφοr 1.
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(6)

(7)

(8)

(9)
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Οι ανωτρω ενισχσειr διατθενται για επενδσειr
στιr κατασκευr, τον εκσυγχρονισµ, την επκταση
και την ανπτυξη παραγωγικν πρωτοβουλιν για
τη διαφλαξη και την αξηση των θσεων εργασαr
καθr επσηr για δαπνεr που αφορον εξοπλισµ
και µηχανµατα. Η µγιστη νταση των ενισχσεων
δεν µπορε να υπερβε τιr µγιστεr εντσειr που
χουν καθοριστε για την Σικελα (1) σµφωνα µε το
µγεθοr και τον τπο εγκατστασηr τηr επιχερησηr·
γ) σµφωνα µε το ρθρο 14 παργραφοr 1, χορηγονται δνεια µε επιτκιο 4 % για περοδο που δεν
υπερβανει τουr 24 µνεr για τη χρηµατοδτηση
του κεφαλαου κνησηr·
δ) σµφωνα µε το ρθρο 14 παργραφοr 2, χορηγονται δνεια µε επιτκιο 4 % (για περοδο 15 ετν,
περιλαµβανοµνων δο ετν περιδου χριτοr)
και συµφωνεr χρηµατοδοτικr µσθωσηr µε επιτκιο 7,5 %. Εναι επιλξιµεr για ττοιου εδουr
ενισχσειr οι αντστοιχεr επενδσειr και δαπνεr
µε εκενεr που καλπτονται απ τιr διατξειr του
ρθρου 8 παργραφοι 1 και 2.
Το ρθρο 114 του περιφερειακο νµου 25/93 εξουσιοδοτε το ινστιτοτο IRCAC (Περιφερειακ ινστιτοτο για τη χοργηση πιστσεων σε συνεταιριστικr επιχειρσειr) να χορηγε πιστσειr στιr συνεταιριστικr επιχειρσειr του τουριστικο-ξενοδοχειακο
τοµα καθr και του τοµα αγροτικο τουρισµο οι
οποεr προβλπονται στο ρθρο 14, παργραφοr 2
του προαναφερθντοr περιφερειακο νµου 36/91
στε να διευκολυνθον στην εξφληση των χρεν
τουr προr κρατικοr οργανισµοr σε εθνικ και περιφερειακ εππεδο και προr τρπεζεr. Η παρµβαση
αυτ περιορζεται σε χρη που συνφθηκαν πριν απ
την 30 Ιουνου 1993.
Η διταξη αυτ εφαρµζεται επσηr στιr επιχειρσειr
που ασκον δραστηριτητεr στον ψυχαγωγικ-αθλητικ τοµα οι οποεr συνψαν δνεια βσει περιφερειακν νµων και συναντον χρηµατοοικονοµικr
δυσχρειεr ωr αποτλεσµα τηr φεσηr στον τουριστικ τοµα.
Το ρθρο 117, που τροποποιε να καθεστr ενισχσεων το οποο θεσπστηκε βσει του περιφερειακο
νµου 46/67, προβλπει επιχορηγσειr που καλπτουν το 20 % του κστουr και στοχεουν στην προθηση τηr µεταφορr τουριστν µε πτσειr τσρτερ
και προορζονται για τουr τουριστικοr πρκτορεr οι
οποοι µισθνουν αεροσκφη για την µεταφορ τουριστν στην Σικελα.
Προβλπονται επσηr επιχορηγσειr στο διο ποσοστ ψουr 20 % επ του κστουr µεταφορr, υπρ
ιταλικν και αλλοδαπν ταξιδιωτικν πρακτορεων
για τιr τουριστικr µεταφορr µσω «inclusive tour»
(λα πληρωµνα),  σιδηροδροµικr  δια θαλσσιαr
οδο.
Οι ροι επιλεξιµτηταr καθορστηκαν στο πλασιο
τηr εγκυκλου τηr Περιφρειαr τηr Σικελαr µε αριθ.
15353 τηr 14ηr Οκτωβρου 1993 και στο προβλεπµενο ντυπο για την υποβολ τηr σχετικr γκρισηr

(1) Πρκειται για τα µγιστα ρια που καθορστηκαν στην
απφαση τηr Επιτροπr τηr 1ηr Μαρτου 1995 για τιr ενισχσειr περιφερειακο χαρακτρα στην Ιταλα (ενσχυση Ν 40/95),
ΕΕ C 184 τηr 18. 7. 1995, σ. 4.
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για την χοργηση επιδοτσεων. Οι επιδοτσειr χορηγονται αποκλειστικ εν οι µεταφερθντεr τουρστεr διαµενουν στη Σικελα για ξι τουλχιστον
βρδια. Ο τουριστικr πρκτοραr και το πρακτορεο
ταξιδων οφελουν να κοινοποιον στη διοκηση το
νοµα του τουριστικο καταλµατοr σον διαµνουν
οι τουρστεr. Η αρµδια διοκηση οφελει να προβε
σε συµφωνεr µε τιr τουριστικr επιχειρσειr στε να
διασφαλιστε τι τα ποσ των ενισχσεων τα οποα
λαµβνουν αντιστοιχον προr τιr µεισειr των τιµν
που χρενονται στουr τουρστεr.
Οι τουριστικο πρκτορεr και τα ταξιδιωτικ πρακτορεα οφελουν να υποβλλουν τα απαρατητα
δικαιολογητικ στε να επιτρπουν στη διοκηση να
ελγχει το κστοr αν µονδα µεταφορr επιβτη
(αποδεξειr του κστουr του µεταφορικο µσου,
αριθµr µεταφερθντων επιβατν κ.λπ.). Πρπει
επσηr να υποβλλουν τα απαρατητα δικαιολογητικ στε να επιτρπουν στη διοκηση να ελγχει
κατ πσον οι καταβληθεσεr επιχορηγσειr ισοδυναµον µε τιr µεισειr των ποσν που χρενονται
στουr τουρστεr. Εξλλου, οι τουριστικο πρκτορεr
και τα πρακτορεα ταξιδων οφελουν να επισηµανουν στα διαφηµιστικ τουr δελτα την πρωτοβουλα
τηr Περιφρειαr τηr Σικελαr, πληροφορνταr τουr
τουρστεr για τα πλεονεκτµατα τα οποα απορρουν
ειr φελr τουr.
(10)

Ο ετσιοr προϋπολογισµr του εν λγω καθεσττοr
ανρχεται σε ποσ ψουr 15 δισεκατοµµυρων ιταλικν λιρν (7,7 εκατοµµρια Ecu).

(11)

Το ρθρο 119 προβλπει τη χοργηση δανεων µε
επιτκιο 4 % προr ταξιδιωτικ γραφεα και λοιποr
φορεr που παρχουν κτακτεr οδικr µεταφορικr
υπηρεσεr. Τα δνεια προορζονται για τη χρηµατοδτηση του κεφαλαου κνησηr και περιορζονται σε
αντατο ριο ψουr 150 εκατοµµυρων ιταλικν
λιρν. Προβλπεται επσηr µα επικουρικ εγγηση
εκ µρουr τηr περιφρειαr τηr Σικελαr.
Ο προϋπολογισµr για τα τη 1993, 1994 και 1995
ανρχεται σε ποσ ψουr 3 δισεκατοµµυρων ιταλικν λιρν.
Με την επιστολ αριθ. 4319 τηr 30r Ιουνου 1997 οι
αρµδιεr αρχr πληροφρησαν την Επιτροπ τι το
καθεστr που προβλφθηκε βσει του εν λγω
µτρου καταργθηκε απ το νµο τηr περιοχr τηr
Σικελαr αριθ. 33/96 και τι προηγουµνωr δεν χορηγθηκε καµα ενσχυση. Κατ συνπεια, η διαδικασα που κινθηκε ωr προr το καθεστr αυτ καθσταται στο εξr νευ αντικειµνου.

IV
(12)

Οι επιχορηγσειr για συνεταιριστικr επιχειρσειr
που επαναχρηµατοδοτθηκαν βσει του ρθρου 51
του περιφερειακο νµου 25/93 και τροποποιθηκαν
µε το ρθρο 114 του ιδου νµου εµππτουν στο
πεδο εφαρµογr του ρθρου 92α παργραφοr 1 τηr
συνθκηr ΕΚ.
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(13)

Οι ενισχσειr αυτr χορηγθηκαν σε επιχειρσειr
που ασκον δραστηριτητεr σε συγκεκριµνεr περιοχr τηr ιταλικr επικρτειαr, που, κατ συνπεια,
βρσκονται σε πλεονεκτικ θση σε σχση µε τιr
επιχειρσειr που εναι εγκατεστηµνεr σε λλεr
περιοχr.

(14)

Οι ενισχσειr στρεβλνουν τον ανταγωνισµ εφσον
ενισχουν την χρηµατοοικονοµικ θση και τιr δυναττητεr ανληψηr επιχειρηµατικr δρσηr των αποδεκτριν επιχειρσεων σε συνρτηση µε τιr ανταγωνστριr τουr οι οποεr δεν λαµβνουν ενισχσειr.
Εξλλου, επηρεζουν τιr ενδοκοινοτικr συναλλαγr
εφσον πραγµατοποιονται στο πλασιο αυτ.

λγω ελλεψεωr σχετικν πληροφοριν για το
βασικ καθεστr. Κατπιν των συµπληρωµατικν
πληροφοριν που υποβλθηκαν απ τιr αρµδιεr
αρχr κατστη δυνατ να διασαφηνιστε τι το
καθεστr που θεσπστηκε βσει του νµου 36/91
κοινοποιθηκε και εγκρθηκε απ την Επιτροπ τον
Απρλιο του 1991 (2). Εξλλου, οι πληροφορεr τιr
οποεr κατχει αυτ τη στιγµ η Επιτροπ, αιτιολογον τα ακλουθα συµπερσµατα:

(18)

σον αφορ την επαναχρηµατοδτηση των ενισχσεων υπρ παραγωγικν επενδσεων που προβλπεται στιr διατξειr του ρθρου 8, παργραφοι 1 και 2
και του ρθρου 14 παργραφοr 2 του νµου 36/91, η
Επιτροπ επιβεβαινει την ευνοϊκ θση που εξφρασε το 1991. Η Σικελα, που παρουσιζει ιδιατερα
σοβαρ προβλµατα σε σχση µε την υπρχουσα
κατσταση στην υπλοιπη Κοιντητα αιτιολογε την
εφαρµογ τηr παρκκλισηr του ρθρου 92 παργραφοr 3, στοιχεο α) (3). Οι διατξειr εφαρµογr των εν
λγω ενισχσεων τηρον τουr κοινοτικοr καννεr
στον τοµα των επιλξιµων δαπανν για επενδσειr
και στο πλασιο των µγιστων αποδεκτν εντσεων.
Κατ συνπεια, οι εν λγω ενισχσειr µπορον να
επωφεληθον τηr παρκκλισηr που προβλπεται στο
ρθρο 92 παργραφοr 3, στοιχεο α) εφσον πρκειται για ενισχσειr που προορζονται για την υποστριξη τηr οικονοµικr ανπτυξηr µιαr περιοχr στην
οποα το βιοτικ εππεδο εναι ασυνθωr χαµηλ και
που επσηr επικρατε σοβαρ υποαπασχληση.

(19)

σον αφορ την επαναχρηµατοδτηση των ενισχσεων που προορζονται για τη χρηµατοδτηση του
κεφαλαου κνησηr που προβλπεται στο ρθρο 14
παργραφοr 1 του νµου 36/91, η ιταλικ κυβρνηση
δεν αµφισβτησε τιr αντιρρσειr τηr Επιτροπr που
διατυπθηκαν στο πλασιο τηr κνησηr τηr διαδικασαr. Κατ την εποχ αυτ η Επιτροπ παρατρησε,
µεταξ λλων, τι ορισµνεr παρεµβσειr συνιστοσαν ενισχσειr υπρ τηr λειτουργαr και δεν πληροσαν τουr ρουr που προβλπονται στην ανακονωση
τηr Επιτροπr του 1988 (4) σχετικ µε τη µθοδο
εφαρµογr του ρθρου 92 παργραφοr 3, στοιχεα α)
και γ) στιr περιφερειακr ενισχσειr, εφσον οτε
περιορζονταν χρονικ, οτε εχαν µειωτικ τση,
οτε προορζονταν για την υπρβαση διαρθρωτικν
προβληµτων. ∆εν υπρχουν αντιρρσειr ωr προr τα
στοιχεα αυτ.

(20)

Τα δια επιχειρµατα ισχουν σον αφορ τη
χοργηση δανεων, βσει του ρθρου 114 του νµου
25/93, πωr προβλπονται στο ρθρο 14 παργραφοr
2 του νµου 36/91 υπρ επιχειρσεων του τουριστικο-ξενοδοχειακο τοµα καθr και του τοµα του
αγροτικο τουρισµο στε να τουr επιτραπε να

Ειδικτερα, οι ενισχσειr αυτr στρεβλνουν τον
ανταγωνισµ και επηρεζουν τιr συναλλαγr µεταξ
κρατν µελν εφσον οι αποδκτριεr επιχειρσειr
εξγουν µροr τηr παραγωγr τουr προr λλα κρτη
µλη. Επσηr, ακµη και στην περπτωση που οι
επιχειρσειr αυτr δεν πραγµατοποιον εξαγωγr, η
εθνικ παραγωγ ευνοεται εφσον επιχειρσειr που
εναι εγκατεστηµνεr σε λλα κρτη µλη χουν
λιγτερεr δυναττητεr να εξγουν τα προϊντα τουr
στην ιταλικ αγορ (1).
(15)

Οι ενισχσειr επηρεζουν αποφσειr σχετικ µε την
εγκατσταση των αποδεκτριν των ενισχσεων επιχειρσεων, πργµα που επσηr επηρεζει τιr συναλλαγr. Εφσον οι ενισχσειr ενθαρρνουν επιχειρσειr να αλλξουν τπο εγκατστασηr, µετακινοµενεr σε επιδοτοµενεr περιοχr  να µετακινηθον
απ να κρτοr µλοr σε λλο, η παραγωγ στη να
εγκατσταση και η προσφορ προϊντων που απορρει απ αυτν αλλζουν τιr ροr των συναλλαγν
µεταξ των κρατν µελν.

(16)

Απ τα παραπνω απορρει τι οι χορηγηθεσεr
ενισχσειr βσει του καθεσττοr που προβλπεται
στον περιφερειακ νµο 36/91, η επαναχρηµατοδτηση των οποων προβλπεται βσει του ρθρου
51 του νµου αριθ. 25/93, καθr και η τροποποηση
που προβλπεται στο ρθρο 114 του ιδου νµου
25/93, εµππτουν στο πεδο εφαρµογr του ρθρου
92, παργραφοr 1. Κατ συνπεια, εναι ασυµββαστεr προr την κοιν αγορ, εκτr αν αιτιολογεται η
εφαρµογ µιαr απ τιr παρεκκλσειr που προβλπονται στη συνθκη. Εξλλου, οι εν λγω ενισχσειr
εναι παρνοµεr εφσον εφαρµστηκαν απ την ιταλικ κυβρνηση προτο εκδοθε η σχετικ απφαση
τηr Επιτροπr, παρ το ανασταλτικ αποτλεσµα
του ρθρου 93 παργραφοr 3.

(17)

σον αφορ την επαναχρηµατοδτηση του καθεσττοr που προβλπεται στον περιφερειακ νµο 36/91,
το οποο θεσπστηκε βσει των διατξεων του ρθρου 51 του νµου 25/93, καθr και την τροποποηση ενr απ τα µτρα του εν λγω καθεσττοr
που προβλπεται στο ρθρο 114 του ιδου νµου
25/93, η κνηση τηr διαδικασαr αιτιολογεται κυρωr

(1) Απφαση τηr 13ηr Ιουλου 1988 στην υπθεση 102/87 (SEB),
Συλλογ 1988, σ. 4067.
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(2) Κρατικ ενσχυση Ν 582/90, ΕΕ C 192 τηr 23. 7. 1991, σ. 2.
(3) Απφαση τηr Επιτροπr τηr 1ηr Μαρτου 1995 (Ενσχυση 40/
95).
(4) ΕΕ C 212 τηr 12. 8. 1988, σ. 2.
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εξοφλσουν τα χρη τουr προr εθνικοr και περιφερειακοr φορεr και πιστωτικ ιδρµατα. Οι αρµδιεr αρχr δεν αµφισβτησαν τι το µτρο αυτ
περιεχε ενισχσειr υπρ τηr λειτουργαr. Επσηr οι
ενισχσειr αυτr θεωρονται ενισχσειr υπρ τηr λειτουργαr χωρr προοδευτικ µεωση. Εξλλου, λαµβανοµνου υπψη του γεγοντοr τι οι ενισχσειr
αφορον δη καταβληθεσεr δαπνεr, δεν περιχουν
χαρακτρα κιντρου για την πραγµατοποηση πρσθετων επενδσεων.
(21)

V

Πρπει να σηµειωθε τι στην ανακονωση σχετικ
µε τιr ενισχσειr «de minimis» (1), η Επιτροπ καθρισε τι το µγιστο ποσ ψουr 100 000 Ecu αν
τριετα συνιστ το ριο τηr ενσχυσηr κτω απ το
οποο δεν τυγχνει εφαρµογr το ρθρο 92, παργραφοr 1 τηr συνθκηr και η ενσχυση δεν υπκειται
στην υποχρωση προηγοµενηr κοινοποησηr βσει
του ρθρου 93 παργραφοr 3.
Πντωr, η Επιτροπ διευκρνισε τουr ρουr εφαρµογr του καννα αυτο, ειδικτερα τουr ρουr που
αναφρονται στον λεγχο για τη σρευση των ποικλων ενισχσεων που χορηγονται στην δια αποδκτρια επιχερηση ωr ενσχυση «de minimis» βσει
του ανωττου ορου που χει καθοριστε  τουr
ρουr που αφορον την µετατροπ σε ισοδναµο
επιχοργησηr των ενισχσεων που χορηγθηκαν µε
ποικλεr µορφr επιδοτσεων. Αυτr ο κανναr «de
minimis» αφορ κατ κριο λγο τιr µικροµεσαεr
επιχειρσειr, αλλ εφαρµζεται σε λεr τιr αποδκτριεr επιχειρσειr ανεξαρττωr του µεγθουr τουr.

(22)
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Κατ συνπεια, οι ενισχσειr που χορηγθηκαν
βσει του ρθρου 14 παργραφοr 1 του νµου 36/91
και οι ενισχσειr που χορηγθηκαν κατ’ εφαρµογν
τηr τροποποησηr του ρθρου 14 παργραφοr 2 του
ιδου νµου, πωr τροποποιθηκε µε το ρθρο 114
του νµου 25/93, δεν εναι σµφωνεr προr τιr κοινοτικr διατξειr στον τοµα των ενισχσεων υπρ τηr
λειτουργαr. Οι ενισχσειr αυτr δεν µπορον να
τχουν καµαr παρκκλισηr και κατπιν τοτου εναι
ασυµββαστεr προr τη συνθκη για το τµµα που δεν
καλπτεται απ τον καννα «de minimis».

(23)

σον αφορ την παρµβαση που προβλπεται στο
ρθρο 117 του νµου 25/93, οι ιταλικr αρχr κοινοποησαν στην Επιτροπ τιr ακλουθεr παρατηρσειr.

(24)

Κατ’ αρχr, οι ιταλικr αρχr ισχυρζονται τι το
µτρο δεν προκαλε διακρσειr οτε σε εππεδο
εθνικ οτε σον αφορ τα µσα µεταφορr που
χρησιµοποιονται. Πργµατι επωφελονται και τα
ιταλικ και τα αλλοδαπ ταξιδιωτικ γραφεα και οι
τουριστικο πρκτορεr και εξλλου εφαρµζεται σε
λα τα µσα µεταφορr. Κατ συνπεια, οι ιταλικr
αρχr θεωρον τι δεν µπορον να υπρχουν επιπτσειr στον ανταγωνισµ στα εππεδα αυτ.

(25)

Εξλλου, κατ την ποψ τουr, οι µεσοι αποδκτεr
των εν λγω επιδοτσεων εναι οι καταναλωτr-τουρστεr εφσον οι τουριστικο πρκτορεr και τα γραφεα ταξιδων οφελουν, βσει του νµου, να µεινουν την τιµ µεταφορr για ποσ που ισοται µε
την καταβληθεσα επιδτηση απ την περιφρεια τηr
Σικελαr και κατ τον τρπο αυτ να µεταφρουν
στουr καταναλωτr το σνολο τηr επιδτησηr. Οι
τουριστικο πρκτορεr και τα ταξιδιωτικ γραφεα
απλr λειτουργον ωr µεσζοντεr εφσον οι διοι
δεν επωφελονται απ οποιοδποτε τµµα τηr ενσχυσηr που καταβλλεται απ την περιφρεια.

(26)

Κατ συνπεια, οι ιταλικr αρχr θεωρον τι,
παρτι το µτρο αναµφβολα στοχεει στο να προσελκσει τουρστεr στη Σικελα, οι επιχορηγσειr
χουν µνο µµεσεr επιπτσειr που αφορον
ολκληρο τον οικονοµικ τοµα του τουρισµο και
εν γνει την οικονοµα του νησιο. Σµφωνα µε τιr
ιταλικr αρχr, τα πλεονεκτµατα αυτ εναι εκ
φσεωr µµεσα, δισπαρτα και µη δυνµενα να
προσδιοριστον ποσοτικ και δεν εµππτουν στιr διατξειr του ρθρου 92, παργραφοr 1 τηr συνθκηr.

(27)

Εξλλου, οι ιταλικr αρχr υπβαλαν µια σειρ στοιχεων σον αφορ τον τοµα του τουρισµο στη
Σικελα, ο οποοr κατ τη γνµη τουr χρειζεται τιr
εν λγω παρεµβσειr για να διατηρσει την ανπτυξ του. Ειδικτερα πρκειται για τα ακλουθα
στοιχεα:

Πνακαr 1
Στοιχεα τηr περιφρειαr τηr Σικελαr
τοr

Νχτεr

Μσοr ροr ηµερσιαr
διαµονr στη Σικελα

1991

10 820 000

4,2

1992

7 033 000

3,80

1995

9 548 000

3,01

1996

10 228 000

2,99

1997

10 329 000

3,10

(1) ΕΕ C 68 τηr 6. 3. 1996, σ. 9.
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Πνακαr 2
Στοιχεα τηr περιφρειαr τηr Σικελαr για το τοr 1996
Περιοχ

Τουρστεr/κτοικοι

Τουρστεr/km2

Μση ηµερσια διαµον (1)

Sicilia

1,74

344

2,99

Veneto

12,04

2 899

5,10

Friuli V. G.

7,97

1 210

5,80

Val d’Aosta

22,62

821

4,02

7,17

1 271

4,31

Emilia R.

(1) Η µση ηµερσια διαµον των τουριστν στην Ιταλα εναι 4,3 ηµρεr.

(28)

Εξλλου, η Επιτροπ διαθτει τα ακλουθα συµπληρωµατικ στοιχεα για την Περιφρεια τηr
Σικελαr:
Πνακαr 3
Προστιθµενη αξα του τοµα του τουρισµο στο κστοr συντελεστν σε ποσοστ επ τοιr εκατ τηr
προστιθµενηr αξαr του συνλου τηr οικονοµικr δραστηριτηταr
(Στοιχεα για το 1991, πηγ Ινστιτοτο Tagliacarne)
(%)

(29)

(30)

Ιταλα

2,8

Trentino

9,7

Val d’Aosta

7,1

Friuli V. G.

3,5

Veneto

3,1

Emilia Romagna

2,8

Sicilia

1,9

Το 1996 η παραγωγικτητα του Mezzogiorno (µροr
του οποου αποτελε η Σικελα) αντιπροσπευε το
76,6 % τηr Κεντρικr-Βρειαr Ιταλαr. Ο γενικr
δεκτηr παροχr υποδοµν στη Σικελα το 1995 ταν
σοr προr το 69,3 % του εθνικο δεκτη (Ιταλα =
100). Το ποσοστ τηr ανεργαr το 1996 ταν σο µε
24 % και τηr ανεργαr των νων 60,1 %. Στον τοµα
τηr επαγγελµατικr εκπαδευσηr επισηµανεται τι
τα µαθµατα επαγγελµατικr εκπαδευσηr που
οργαννονται στο Mezzogiorno αντιπροσωπεουν
µνο το 22 % του εθνικο συνλου.
σον αφορ τον χαρακτρα ενισχσεων των εν
λγω παρεµβσεων, η Επιτροπ παρατηρε κυρωr
τι:
α) το µτρο µπορε να θεωρηθε τι δεν προκαλε
διακρσειr, σµφωνα µε την ανλυση των ιταλικν αρχν, εφσον δεν προκαλε επιπτσειr
στον ανταγωνισµ οτε σε εππεδο ταξιδιωτικν

πρακτορεων οτε σε εππεδο του χρησιµοποιοµενου ταξιδιωτικο µσου µεταφορr·
β) λαµβανοµνου υπψη του οικονοµικο πλαισου
του συστµατοr, οι µεσεr επιπτσειr τηr ενσχυσηr σε ρουr χρηµατοοικονοµικν πλεονεκτηµτων πργµατι µεταβιβζονται απ τα ταξιδιωτικ πρακτορεα και τουr τουριστικοr πρκτορεr
στουr καταναλωτr, πργµα που συνεπγεται τι
οι εν λγω οικονοµικο φορεr δεν επωφελονται
απ καννα µεσο οικονοµικ πλεονκτηµα απ
την ενσχυση.
Πντωr, επιφυλασσοµνων των παρατηρσεων που
περιλαµβνονται στα στοιχεα α) και β), το εν λγω
µτρο χει ωr στχο και ωr αποτλεσµα το να προσελκσει τουρστεr να επισκεφθον τη Σικελα. Κατ
συνπεια, οι τουριστικο πρκτορεr επωφελονται
απ να µµεσο πλεονκτηµα που συνδεται µε την
αξηση τηr ζτησηr, πργµα που καθσταται δυνατ
µσω των εν λγω επιδοτσεων.
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(31)

Παρτι η Επιτροπ συµφωνε µε την ιταλικ
κυβρνηση τι το αποτλεσµα που απορρει απ το
ανωτρω πλεονκτηµα εναι µµεσο, δισπαρτο και
µη δυνµενο να προσδιοριστε ποσοτικ, θεωρε τι
εµππτει στιr διατξειr του ρθρου 92 παργραφοr 1.
Αυτ ισχει γιατ επωφελονται των ενισχσεων
µνον επιχειρσειr που ασκον δραστηριτητεr σε
ορισµνουr τοµεr, και κατ συνπεια οι επιχειρσειr
αυτr βρσκονται σε πλεονεκτικ θση εφσον δεν
χορηγεται ενσχυση για τη µεταφορ τουριστν
εκτr των περιοχν αυτν.

(32)

Εφσον οι ενισχσειr επηρεζουν τιr επιλογr των
τουριστν υπρχουν επσηr επιπτσειr στιr συναλλαγr. Πργµατι, εφσον οι επιδοτσειr ενθαρρνουν
τουr τουρστεr να επιλξουν να διαµενουν στιr επιδοτοµενεr περιοχr, αλλοινεται η κοινοτικ τουριστικ ρο. Συνεπr, οι ενισχσειr στρεβλνουν τον
ανταγωνισµ και ενισχουν την οικονοµικ θση και
τιr δυναττητεr των αποδεκτριν επιχειρσεων σε
συνρτηση µε τουr ανταγωνιστr τουr οι οποοι δεν
λαµβνουν ενισχσειr. Εφσον οι επιπτσειr προκαλονται σε εππεδο ενδοκοινοτικν συναλλαγν,
γνονται αισθητr στουr ανταγωνιστr.

(33)

Βσει των παραπνω παρατηρσεων, η Επιτροπ
θεωρε τι οι εν λγω επιδοτσειr εµππτουν στο
πεδο εφαρµογr του ρθρου 92 παργραφοr 1. Κατ
συνπεια εναι ασυµββαστεr προr την κοιν αγορ
εφσον δεν µπορον να τχουν καµαr απ τιr
παρεκκλσειr που προβλπονται στη συνθκη. Εξλλου, οι επιδοτσειr εναι παρνοµεr, εφσον χορηγθηκαν απ την Ιταλα προτο εκδσει απφαση η
Επιτροπ, παρ το ανασταλτικ αποτλεσµα του
ρθρου 93 παργραφοr 3.

(34)

Για την εκτµηση του συµβιβσιµου των εν λγω
ενισχσεων, η Επιτροπ κατ’ αρχr πρπει να τονσει, πωr δη παρατρησε επ’ ευκαιρα τηr κνησηr
τηr διαδικασαr, τι πρκειται για ενσχυση υπρ τηr
λειτουργαr. Την εποχ εκενη, η Επιτροπ εχε
επσηr τονσει το µη συµβιβσιµο των εν λγω
µτρων προr τουr κοινοτικοr καννεr στον τοµα
των ενισχσεων υπρ τηr λειτουργαr και ιδωr τουr
καννεr που αφορον τον χρονικ περιορισµ, την
προοδευτικ µεωση και τον στχο τηr υπρβασηr
διαρθρωτικν προβληµτων.

(35)

Η Επιτροπ πρπει να λβει υπψη τα ακλουθα
συµπληρωµατικ στοιχεα. ∆εδοµνηr τηr φυσικr
ωραιτηταr και τηr αρχιτεκτονικr κληρονοµιr του
νησιο, η τουριστικ βιοµηχανα µπορε να διαδραµατσει σηµαντικ ρλο στην ανπτυξη τηr οικονοµαr τηr Σικελαr, που αποτελε µα απ τιr πλον
µειονεκτικr περιοχr τηr νωσηr, σµφωνα µε τιr
διατξειr του ρθρου 92 παργραφοr 3, στοιχεο α)
τηr συνθκηr. Λγω ορισµνων διαρθρωτικν παραγντων, πωr η υποανπτυξη των υποδοµν και το
χαµηλ εππεδο επαγγελµατικr εκπαδευσηr, η τουριστικ βιοµηχανα στη Σικελα δεν χει ακµη αναπτυχθε στο βαθµ που τηr αντιστοιχε. Σµφωνα µε
τα στοιχεα που υποβλθηκαν απ τιr ιταλικr αρχr
(βλπε πνακα 2) σε σγκριση µε πντε λλεr ιταλικr τουριστικr περιοχr απορρει τι η Σικελα εναι
η λιγτερο ανεπτυγµνη περιοχ σον αφορ τον
αριθµ των τουριστν, σε συνρτηση ετε µε τον
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αριθµ των µονµων κατοκων (1,75 για τη Σικελα
και µεταξ 7,17 και 22,62 για τιr λοιπr περιοχr) και
αν km2 τηr επικρτειαr (344 για τη Σικελα και
µεταξ 821 και 2 899 για τιr λοιπr περιοχr). Απ τα
στοιχεα αυτ απορρει επσηr τι ο αριθµr των
τουριστν δεν αυξθηκε τουλχιστον απ το 1991
και τι η προστιθµενη αξα τηr τουριστικr βιοµηχαναr σε συνρτηση µε την προστιθµενη αξα τηr
οικονοµαr συνολικ εναι πολ χαµηλτερη στη
Σικελα απ ,τι στην Ιταλα εν γνει και στιr λοιπr
τουριστικr περιοχr τηr χραr. Τλοr, το ποσοστ
διαµονr τουριστν στη Σικελα (2,99 ηµρεr) εναι
κατ πολ χαµηλτερο του µσου ποσοστο τηr
χραr ωr σνολο (4,3 ηµρεr).
(36)

Κατ καννα, η Επιτροπ θεωρε τι η ανπτυξη
πρπει να βασζεται σε µακροχρνιεr πολιτικr που
δνανται να επηρεσουν την απαιτοµενη υποδοµ
για το σκοπ αυτ. Πντωr, τα εν λγω µτρα µπορον να παρχουν χρσιµο συµπλρωµα στα διαρθρωτικ µτρα. Πρτον, εφσον εφαρµζονται
µνον εν οι τουρστεr διαµνουν τουλχιστον ξι
νχτεr στη Σικελα, τα µτρα θα χουν ωr αποτλεσµα την παρταση τηr διαµονr των τουριστν. Απ
την λλη πλευρ, λαµβανοµνηr υπψη ετε τηr οικονοµικr κατστασηr του νησιο ετε των διαρθρωτικν προβληµτων του τοµα, απορρει τι εναι
απαρατητο να συνεχιστε η υποστριξη, εκτκτωr,
τηr ανπτυξηr του τουριστικο δυναµικο τηr
περιοχr, µσω των υπ εξταση µτρων. Πργµατι,
πρπει να προβλεφθε τι η υποστριξη τηr ζτησηr
αποτελε καθοριστικ στοιχεο για τη βελτωση τηr
τουριστικr προσφορr και τι κατ συνπεια τα εν
λγω µτρα µπορον να συµβλλουν επωφελr στη
βελτωση των υποδοµν και την ανπτυξη του
τοµα.

(37)

Βσει των ανωτρω παρατηρσεων η Επιτροπ θεωρε τι οι υπ εξταση παρεµβσειr, υπ τον ρο του
χρονικο περιορισµο, εναι συµβιβσιµεr προr την
κοιν αγορ, δυνµει τηr παρκκλισηr του ρθρου
92 παργραφοr 3, στοιχεο α). σον αφορ τον χρονικ περιορισµ, φανεται κατλληλοr ο καθορισµr
πενταετοr περιδου απ τηr ηµεροµηναr κνησηr
τηr διαδικασαr. Κατ συνπεια, ωr ηµεροµηνα
λξηr τηr ισχοr του καθεσττοr ορζεται η 31
∆εκεµβρου 2002. Λαµβανοµνου υπψη του γεγοντοr τι οι παρεµβσειr πραγµατοποιονται απ το
1967 δεν τθεται θµα ενδεχµενηr παρτασηr  επαναχρηµατοδτησr τουr,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

ρθρο 1
Η επαναχρηµατοδτηση και η τροποποηση του καθεσττοr ενισχσεων υπρ των συνεταιριστικν επιχειρσεων
που προβλπονται στα ρθρα 51 και 114 του νµου τηr
Περιφρειαr τηr Σικελαr αριθ. 25/93 για το τµµα που δεν
καλπτεται απ τον καννα de minimis εναι παρνοµεr,
εφσον χορηγθηκαν προτο ληφθε η σχετικ απφαση
τηr Επιτροπr, σµφωνα µε το ρθρο 93 παργραφοr 3 τηr
συνθκηr ΕΚ.
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ρθρο 2

ρθρο 5

Η επαναχρηµατοδτηση των µτρων ενσχυσηr που προβλπονται στο ρθρο 8, παργραφοι 1 και 2, στο ρθρο 14,
παργραφοr 2 του νµου τηr περιφρειαr τηr Σικελαr 36/
91, σµφωνα µε το ρθρο 51 του νµου αριθ. 25/93 εναι
συµβιβσιµη προr την κοιν αγορ κατ’ εφαρµογν τηr
παρκκλισηr του ρθρου 92 παργραφοr 3, στοιχεο α) τηr
συνθκηr ΕΚ.

Οι προβλεφθεσεr ενισχσειr στο ρθρο 117 του νµου τηr
περιφρειαr τηr Σικελαr αριθ. 25/93 εναι παρνοµεr, εφσον χορηγθηκαν προτο εκδοθε η σχετικ απφαση τηr
Επιτροπr, σµφωνα µε το ρθρο 93 παργραφοr 3 τηr
συνθκηr ΕΚ.

ρθρο 3
Η επαναχρηµατοδτηση των µτρων ενσχυσηr που προβλπονται στο ρθρο 14, παργραφοr 1 του νµου τηr περιφρειαr τηr Σικελαr αριθ. 36/91, σµφωνα µε το ρθρο 51 του
νµου αριθ. 25/93, καθr και η τροποποηση τηr ενσχυσηr
βσει του ρθρου 14 παργραφοr 2, σµφωνα µε το ρθρο
114 του ιδου νµου αριθ. 25/93, εναι ασυµββαστεr προr
την κοιν αγορ για το τµµα που υπερβανει το αντατο
ριο των 100 000 Ecu για την περοδο των τριν ετν που
καθορστηκε στον καννα «de minimis», εφσον δεν εφαρµζεται καµα απ τιr παρεκκλσειr που προβλπονται στο
ρθρο 92, παργραφοι 2 και 3 τηr συνθκηr ΕΚ και το
ρθρο 61 παργραφοι 2 και 3 τηr συµφωναr ΕΟΧ.
ρθρο 4
Η Ιταλα εκδδει τα κατλληλα µτρα για να πασει
αµσωr τη χοργηση ενσχυσηr που αναφρονται στο
ρθρο 3 τηr παροσαr απφασηr εφσον το συνολικ ποσ
τηr ενσχυσηr υπερβανει το αντατο ριο που καθορστηκε απ τον καννα de minimis που αναφρεται στο
διο ρθρο.
Εξλλου η Ιταλα λαµβνει κατλληλα µτρα για να διασφαλσει την επιστροφ των παρανµωr καταβληθεισν
ενισχσεων σµφωνα µε τιr διατξειr του ρθρου 3. Η
ενσχυση θα επιστραφε σµφωνα µε τη διαδικασα και τιr
διατξειr τηr ιταλικr νοµοθεσαr, προσαυξηµνη µε το
επιτκιο που ισοται µε το επιτκιο αναφορr για τον
υπολογισµ του καθαρο ισοδναµου επιχοργησηr των
περιφερειακν ενισχσεων στην Ιταλα και θα εφαρµοστε
µχρι τηr πραγµατικr επιστροφr των εν λγω ενισχσεων.

Οι παρεµβσειr που προβλπονται στο προηγοµενο εδφιο
εναι συµβιβσιµεr προr την κοιν αγορ δυνµει τηr
παρκκλισηr του ρθρου 92 παργραφοr 3, στοιχεο α) τηr
συνθκηr ΕΚ, για περιορισµνη χρονικ περοδο, διρκειαr
πντε ετν απ τηr ηµεροµηναr τηr κνησηr τηr διαδικασαr. Η εν λγω περοδοr λγει την 31η ∆εκεµβρου 2002.
Αποκλεεται οποιαδποτε παρταση  επαναχρηµατοδτηση του καθεσττοr.
ρθρο 6
Η Ιταλα εκδδει τα κατλληλα µτρα για να θσει τλοr
στιr 31 ∆εκεµβρου 2002 στην χοργηση των ενισχσεων
που αναφρονται στο ρθρο 5.
ρθρο 7
Η Ιταλα οφελει να ενηµερσει την Επιτροπ, εντr δο
µηνν απ τηr κοινοποισεωr τηr παροσαr απφασηr, για
τα µτρα που λαβε προr συµµρφωσ τηr.
ρθρο 8
Η παροσα
∆ηµοκρατα.

απφαση

απευθνεται

στην

Βρυξλλεr, 3 Ιουνου 1998.
Για την Επιτροπ
Karel VAN MIERT

Μλοr τηr Επιτροπr

Ιταλικ
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ΑΠΟVΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 14ηr Ιουλου 1998
σχετικ µε µα ενσχυση στουr παραγωγοr φακr του Νοµο Λευκδαr
[κοινοποιηθεσα υπ τον αριθµ Ε(1998) 2367]
(Το κεµενο στην ελληνικ γλσσα εναι το µνο αυθεντικ)

(1999/100/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr και
ιδωr το ρθρο 93 παργραφοr 2, πρτο εδφιο,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 827/68 του Συµβουλου, τηr
28ηr Ιουνου 1968, περ κοινr οργανσεωr αγορr για
ορισµνα προϊντα που απαριθµονται στο παρρτηµα ΙΙ
τηr συνθκηr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 195/96 (2), και ιδωr το ρθρο 5,
αφο, σµφωνα µε το ρθρο 93 παργραφοr 2 πρτο εδφιο τηr συνθκηr, ταξε προθεσµα στουr ενδιαφεροµνουr
να τηr υποβλουν τιr παρατηρσειr τουr (3),
Εκτιµνταr τι:
I
1. Με την επιστολ τηr 19ηr Νοεµβρου 1996, η οποα
πρωτοκολλθηκε στιr 22 Νοεµβρου 1996, η Μνιµη
Αντιπροσωπεα τηr Ελλδαr στην Ευρωπαϊκ νωση
κοινοποησε στην Επιτροπ, σµφωνα µε το ρθρο 93
παργραφοr 3 τηr συνθκηr, τα µτρα που αναφρονται
στο θµα.
Με την επιστολ τηr 7ηr Μαρτου 1997 η οποα πρωτοκολλθηκε στιr 10 Μαρτου 1997, η Μνιµη Αντιπροσωπεα τηr Ελλδαr στην Ευρωπαϊκ νωση διαββασε
στην Επιτροπ τα συµπληρωµατικ στοιχεα που ζτησε
η Επιτροπ µε την επιστολ τηr 21ηr Ιανουαρου 1997.
Στην πρτη αυτ κοινοποηση, οι ελληνικr αρχr ανφεραν τι το σχδιο διυπουργικr απφασηr εχε δη
εγκριθε σε εθνικ εππεδο. Εντοτοιr, οι ελληνικr
αρχr διαβεβαωσαν τι δεν εχε ακµη εφαρµοστε.
2. Κατ το τοr 1996, η ξηρασα εχε επιπτσειr στην
οικονοµικ κατσταση των παραγωγν του Νοµο Λευκδαr (Ινια νησι). Οι περισστεροι απ αυτοr τουr
γεωργοr βρσκονται σε ορεινr κοιντητεr και τα εισοδµατ τουr εξαρτνται σε µεγλο βαθµ απ την
καλλιργεια τηr φακr. Η υπ εξταση κρατικ ενσχυση
αφορ τη χοργηση χρηµατοδοτικr ενσχυσηr στουr
καλλιεργητr φακr του Νοµο Λευκδαr, των οποων η
(1) ΕΕ L 151 τηr 30. 6. 1968, σ. 16.
(2) ΕΕ L 26 τηr 2. 2. 1996, σ. 13.
(3) ΕΕ C 225 τηr 24. 7. 1997, σ. 19.

παραγωγ καταστρφηκε απ την ξηρασα µχρι 50 %
τουλχιστον κατ τη διρκεια του τουr 1996, για να
αντισταθµιστε η απλεια εισοδµατοr που υπστησαν
κατ τη διρκεια αυτο του τουr.
Η ενσχυση για κθε γεωργ που υπστη ζηµεr ανρχεται σε 30 % τηr ακαθριστηr αξαr τηr παραγωγr και
δεν µπορε να υπερβανει τιr 50 000 δρχ. το στρµµα
(500 000 δρχ./εκτριο). Ο υπολογισµr του ποσο τηr
ενσχυσηr γινε απ τιr ελληνικr αρχr µε τον ακλουθο τρπο:
— η παραγωγ φακr που ελφθη υπψη εναι η µση
απδοση αν εκτριο των τεσσρων τελευταων
ετν και ισοδυναµε µε 680 kg/εκτριο·
— οι τιµr που πληρθηκαν στουr παραγωγοr κυµανονται µεταξ 1 500 και 2 000 δρχ./kg. Για τον υπολογισµ τηr ενσχυσηr ελφθη υπψη η αξα των
2 000 δραχµν/kg·
— η ακαθριστη αξα τηr παραγωγr εναι 680
kg/εκτριο × 2 000 δραχµr/kg = 1 360 000
δρχ./εκτριο·
— η µγιστη ενσχυση, που αντιπροσωπεει το 30 %
τηr ακαθριστηr αξαr τηr παραγωγr, ανρχεται
σε 30 % × 1 360 000 δρχ./εκτριο=408 000
δρχ./εκτριο.
Οι ελληνικr αρχr υπολγισαν τον αριθµ των
δικαιοχων σε 120 και ο συνολικr προϋπολογισµr που
διατθηκε απ το ελληνικ κρτοr γι’ αυτ το µτρο
ανλθε σε 40 εκατοµµρια δραχµr.

ΙΙ
1. Με την επιστολ SG(97) D/4136 τηr 30r Μαου 1997, η
Επιτροπ ενηµρωσε τιr ελληνικr αρχr για την απφασ τηr να κινσει τη διαδικασα που προβλπεται στο
ρθρο 93 παργραφοr 2 τηr συνθκηr για τα κοινοποιηθντα µτρα.
2. Με την επιστολ αυτ, η Επιτροπ πληροφρησε τιr
ελληνικr αρχr τι το µτρο αυτ δεν φαινταν να
µπορε να τχει τηr εξαρεσηr που προβλπεται στο
ρθρο 92 παργραφοr 2, στοιχεο β) τηr συνθκηr και,
ωr εκ τοτου, πρεπε να θεωρηθε ασυµββαστο µε την
κοιν αγορ.
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Η Επιτροπ θερησε τι η ενσχυση φαινταν να πληρο
τουr ρουr για την εφαρµογ τηr πγιαr πρακτικr τηr
Επιτροπr σον αφορ την αντιστθµιση ζηµιν που
προκαλονται απ φυσικr καταστροφr  λλα κτακτα
γεγοντα. Η Επιτροπ, θεωρε τι µνο καιρικ φαινµενα πωr ο παγετr, το χαλζι, η βροχ  η ξηρασα
µπορον να εξοµοιωθον µε θεοµηνεr κατ την ννοια
του ρθρου 92 παργραφοr 2, στοιχεο β) τηr συνθκηr
ταν οι προκαλοµενεr καταστροφr φθνουν ορισµνο
ποσοστ σον αφορ τον κθε να δικαιοχο τηr ενισχσεωr. Το ποσοστ αυτ καθορζεται, για τιr ετσιεr
καλλιργειεr στο 30 % των απωλειν παραγωγr σε
σχση µε µα κανονικ περοδο (κατ’ αρχν, ο µσοr
ροr των τριν προηγουµνων ετν απ εκενο κατ τη
διρκεια του οποου επλθε το συµβν) και 20 % στιr
µειονεκτικr περιοχr κατ την ννοια του ρθρου 21
παργραφοr 2 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 950/97 του
Συµβουλου (1). Οι ζηµεr µπορον να αποζηµιωθον
µχρι ανωττου ποσοστο 100 % των απωλειν που
υπστησαν οι παραγωγο.
Πργµατι, στην εξεταζµενη περπτωση, ο µηχανισµr
αντιστθµισηr µπορε να ενεργοποιηθε µνον ταν το
ψοr των ζηµιν που προκαλονται φθνει το 50 % σε
σχση µε το σνηθεr εππεδο τηr παραγωγr. Εξλλου,
το εππεδο τηr αντιστθµισηr καθορστηκε σε 30 % τηr
ακαθριστηr αξαr τηr παραγωγr.

ρηθε συµβιβσιµη µε τιr διατξειr του ρθρου 92 παργραφοr 2 στοιχεο β).
3. Στο πλασιο αυτr τηr διαδικασαr, η Επιτροπ ταξε
προθεσµα στην ελληνικ κυβρνηση για να τηr υποβλει τιr παρατηρσειr τηr σχετικ µ’ αυτ το θµα.
Η Επιτροπ κλεσε, µε δηµοσευση στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων, τα λλα κρτη
µλη και τουr λοιποr ενδιαφεροµνουr να τηr υποβλουν τιr παρατηρσειr τουr.
ΙΙΙ
1. Με την επιστολ τηr 23ηr Ιουνου 1997, η ελληνικ
κυβρνηση υπβαλε τιr παρατηρσειr τηr σχετικ µε το
θµα των µτρων που περιγρφονται ανωτρω.
α)

Η Επιτροπ κρινε ακµη τι η µθοδοr υπολογισµο
τηr ακαθριστηr αξαr τηr παραγωγr που χρησιµοποησαν οι ελληνικr αρχr οδγησε σε υπεραντιστθµιση,
που προστθεται σε εκενη που αναφρθηκε στο εππεδο
τηr τιµr πλησηr των προϊντων, κατ 22,5 %. Η Επιτροπ κρινε τι υπρχαν ενδεξειr τι υπρξε υπεραντιστθµιση των ζηµιν που προκλθηκαν απ την ξηρασα και τι η εν λγω ενσχυση δεν µποροσε να θεω(1) ΕΕ L 142 τηr 2. 6. 1997, σ. 1.
(2) Κατ την κνηση τηr διαδικασαr που προβλπεται στο ρθρο
93, παργραφοr 2 τηr συνθκηr, οι υπολογισµο και τα συµπερσµατα τηr Επιτροπr βασζονται σε ισοτιµα 1 Ecu = 305
δρχ. που σχυε τον Απρλιο του 1997.

σον αφορ τα διαδικαστικ ζητµατα, οι ελληνικr
αρχr αναφρουν τι τα µτρα ενσχυσηr δεν εκτελστηκαν προτο καταλξει η διαδικασα σε τελικ
απφαση.
Πργµατι, οι ελληνικr αρχr αναφρουν τι η
κδοση τηr διυπουργικr απφασηr απ τουr αρµδιουr υπουργοr δεν προδικζει την αυτµατη εφαρµογ τηr. Σµφωνα µε τιr εν λγω αρχr, η εκτλεση
τηr απφασηr απαιτε την κδοση δο αποφσεων
του Υπουργεου Γεωργαr που καθορζουν τιr λεπτοµρειεr εφαρµογr και τιr λεπτοµρειεr πληρωµr τηr
ενσχυσηr.

Ωστσο, η Επιτροπ θερησε τι η ακαθριστη αξα τηr
µγιστηr παραγωγr για την καλλιργεια φακr ταν 881
Ecu/εκτριο (5 270 000 δρχ./εκτριο τον Απρλιο του
1997) (2), σε κοινοτικ εππεδο. Σµφωνα µε τον υπολογισµ που διαβιβστηκε απ τιr ελληνικr αρχr, η ακαθριστη αξα τηr παραγωγr φακr τηr Λευκδαr, ταν
1 360 000 δρχ./εκτριο, το οποο αντιπροσπευε, µε την
ισχουσα συναλλαγµατικ ισοτιµα τον Απρλιο του
1997, περπου το πενταπλσιο τηr ακαθριστηr αξαr τηr
µγιστηr παραγωγr για την καλλιργεια στιr λλεr
περιοχr τηr Κοιντηταr.
Η τιµ τηr αγορr των 2 000 δρχ./kg θεωρθηκε απ την
Επιτροπ ασυνθιστα υψηλ για προϊντα πωr οι
φακr. Πργµατι, η αξα τηr αγορr τηr φακr τηr Λευκδαr ταν 9 φορr µεγαλτερη απ την κοινοτικ τιµ,
στο νω µροr τηr ψαλδαr των 0,7 Ecu/kg (215 δρχ./kg)
που λαβαν οι παραγωγο λλων κρατν µελν. H αξα
αυτ ταν τσο υψηλ που δηµιοργησε στην Επιτροπ
αµφιβολεr ωr προr την αληθοφνει τηr, ακµη και εν
ληφθον υπψη χαρακτηριστικ ιδιατερηr ποιτηταr
που αποδδονται σ’ αυτr τιr φακr απ τιr ελληνικr
αρχr.
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Οι εν λγω αποφσειr δεν εξεδθησαν, κατ συνπεια, η Ελλδα δεν εκτλεσε την επµαχη διυπουργικ απφαση. Οι ελληνικr αρχr πληροφορον την
Επιτροπ τι η ενσχυση δεν θα εφαρµοστε πριν απ
την κδοση τηr σχετικr οριστικr απφασηr στο
πλασιο τηr διαδικασαr που προβλπεται στο ρθρο
93 παργραφοr 2 τηr συνθκηr.
β)

σον αφορ τα θµατα ουσαr, οι ελληνικr αρχr
πληροφορον την Επιτροπ τι η υψηλ τιµ αν
χιλιγραµµο που απορρει απ το γεγονr τι η ποικιλα τηr φακr «Εγκλουβr» καλλιεργεται σε αναβαθµοr µειωµνηr αντστασηr, τσι στε να εναι
αδνατη η χρση µηχανηµτων. λεr οι καλλιεργητικr εργασεr, ακµη και το κοπνισµα µετ την
συγκοµιδ, γνονται χειρωνακτικ, πργµα το οποο
αυξνει σηµαντικ το κστοr παραγωγr.
Οι ελληνικr αρχr επισηµανουν ακµη τι, στη
συγκεκριµνη περπτωση, η τιµ που πληρθηκε
στουr παραγωγοr εναι λιανικ τιµ, εφσον οι
παραγωγο πωλον οι διοι την «πολ µικρ»
παραγωγ τουr αµσωr µετ τη συγκοµιδ. Οι εν
λγω αρχr προσθτουν τι πρκειται για ελχιστη
παραγωγ (συνολικ 30-35 τνοι).
Τλοr, οι ελληνικr αρχr αναφρουν τι, στην
περπτωση που θα χουν την γκριση τηr Επιτροπr
για την εν λγω ενσχυση, θα λβουν υπψη στην
απφαση που θα καθορζει τιr λεπτοµρειεr εφαρµογr το ελχιστο ριο τηr τιµr που καταβλλεται
στουr παραγωγοr, δηλαδ 1 500 δρχ./κιλ.
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2. Η Επιτροπ δεν λαβε παρατηρσειr εκ µρουr των
λλων κρατν µελν  των λοιπν ενδιαφεροµνων.
IV
σον αφορ τα επιχειρµατα που προβαλαν οι ελληνικr
αρχr, η Επιτροπ διευκρινζει τι:
α) Η τελευταα φρση του ρθρου 93 παργραφοr 3 τηr
συνθκηr ορζει τι το ενδιαφερµενο κρτοr µλοr δεν
δναται να εφαρµσει τα σχεδιαζµενα µτρα πριν η
Επιτροπ λβει τελικ απφαση σχετικ µ’ αυτ.
Η εφαρµογ δεν καλπτει µνο την πραγµατικ
χοργηση τηr ενσχυσηr στο δικαιοχο, αλλ την απονοµ των εξουσιν που επιτρπουν τη χοργηση τηr
ενσχυσηr χωρr λλεr διατυπσειr (1). Συνιστται στα
κρτη µλη, προκειµνου να αποφεγουν αυτν την
παρβαση κατ την γκριση των µτρων σε νοµοθετικ
εππεδο, ετε να τα κοινοποιον ταν εναι ακµη στη
φση του σχεδου, ετε, ελλεψει αυτο, να περιλαµβνουν µα διταξη σµφωνα µε την οποα ο οργανισµr
πληρωµr τηr ενσχυσηr να δναται να προβανει στιr
καταβολr µνο µετ την γκριση τηr Επιτροπr.
Στην υπ εξταση περπτωση, οι ελληνικr αρχr κοινοποησαν στην Επιτροπ σχδιο διυπουργικr απφασηr.
Κατ την απντηση στα συµπληρωµατικ στοιχεα που
ζτησε η Επιτροπ, οι ελληνικr αρχr πληροφρησαν
την Επιτροπ τι η διυπουργικ απφαση εχε δη
εκδοθε αλλ δεν εχε ακµη τεθε σε εφαρµογ. Στα
στοιχεα που εχαν διαβιβαστε αρχικ δεν αναφερταν
τι ταν αναγκαο να εκδοθον διατξειr εφαρµογr
του µτρου. Υπ τουr ρουr αυτοr, και δεδοµνου τι
τα µτρα ενσχυσηr εχαν τεθε σε εκτλεση σµφωνα µε
τον προαναφερθντα κοινοτικ ορισµ, η ενσχυση
µεταφρθηκε στην κατσταση των µη κοινοποιηθεισν
ενισχσεων.
Η Επιτροπ λαµβνει ωστσο υπψη το γεγονr τι οι
δο αποφσειr του Υπουργεου Γεωργαr σχετικ µε τιr
διατξειr τηr εφαρµογr και πληρωµr ταν αναγκαεr
για την εκτλεση τηr ενσχυσηr, τι δεν εχαν ακµη
εγκριθε και τι στην πραγµατικτητα τα κοινοποιηθντα µτρα δεν εχαν τεθε σε εφαρµογ.
β) Κατ την κνηση τηr διαδικασαr που προβλπεται στο
ρθρο 93 παργραφοr 2 τηr συνθκηr, η Επιτροπ εχε
θεωρσει τι τα επιχειρµατα που εχαν προβλει οι
ελληνικr αρχr δεν φανονταν επαρκ για να δικαιολογσουν την κατ δκα φορr µεγαλτερη εµπορικ
αξα τηr καλλιργειαr. Ακµη και αν ταν δυνατ τα
ιδιατερα χαρακτηριστικ τηr παραγωγr να προσδδουν
σ’ αυτr τιr φακr καλτερη ποιτητα και, κατ συνπεια, τη δυναττητα να αυξηθε η εµπορικ αξα του
προϊντοr, η Επιτροπ εξφρασε ντονεr επιφυλξειr
σχετικ µε το γεγονr τι η αξα αυτ θα µποροσε να
εναι δεκαπλσια τηr συνθουr τιµr τηr αγορr για τιr
φακr.
Η φση των πρσθετων στοιχεων που διαβιβστηκαν
απ τιr ελληνικr αρχr δεν εναι ττοια στε να οδηγε
στην τροποποηση τηr αρχικr θσηr τηr Επιτροπr.
(1) Επιστολ τηr Επιτροπr στα κρτη µλη SG(89) D/5521 τηr
27ηr Απριλου 1989.
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Μολοντι χει προφαν αποτελσµατα στην ανταγωνιστικτητα των εν λγω επιχειρσεων, το υψηλτερο
κστοr παραγωγr το οποο οφελεται στη µη δυναττητα χρσηr µηχανν για τιr καλλιεργητικr εργασεr, η πολ περιορισµνη παραγωγ και το γεγονr τι
τα προϊντα πωλονται απευθεαr στουr καταναλωτr
δεν αποτελον αιτεr που µπορον να δικαιολογσουν
την υψηλτερη εµπορικ αξα. Οι ελληνικr αρχr δεν
χουν παρσχει, και η Επιτροπ δεν µπρεσε να διαπιστσει, καννα στοιχεο που να επιτρπει να αποδειχθε τι οι καταναλωτr εναι τοιµοι να πληρσουν γι’
αυτr τιr φακr µα τιµ που εναι κατ δκα φορr
υψηλτερη απ τη µγιστη τιµ που καταβλλει ο µσοr
ευρωπαοr καταναλωτr για το διο προϊν. Λαµβνονταr υπψη το ψοr τηr ενσχυσηr (30 % τηr ακαθριστηr αξαr τηr παραγωγr), η αξηση τηr εµπορικr
αξαr τηr φακr θα εχε σαν συνπεια να καταβληθε
αντιστθµιση ση µε το τριπλσιο των απωλειν που
υπολογζονται στιr κανονικr τιµr τηr αγορr.
Εξλλου, το γεγονr τι οι ελληνικr αρχr δεσµεονται
να ορσουν, στο πλασιο των λεπτοµερειν εφαρµογr
τηr ενσχυσηr, την αξα τηr παραγωγr σε τιµ αγορr
ση µε 1 500 δρχ./kg, δεν σηµανει τι οι παραγωγο
αυτο δεν λαµβνουν υπερβολικ αντιστθµιση για τιr
ζηµιr που χουν υποστε. Πργµατι, η εµπορικ αξα
αυτr τηr φακr παραµνει, εν πση περιπτσει, ξι
φορr υψηλτερη απ τη µγιστη αξα που επιτυγχνουν
οι υπλοιποι κοινοτικο παραγωγο. Λαµβνονταr
υπψη το µσο τηr ενισχσεωr, η τιµ αυτ θα αντιπροσπευε υπερβολικ αντιστθµιση που θα πλησαζε
το διπλσιο των απωλειν οι οποεr υπολογζονται στην
κανονικ τιµ τηr αγορr.

V
Το ρθρο 5 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 827/68 ορζει τι
τα ρθρα 92 ωr 94 τηr συνθκηr εφαρµζονται στην
παραγωγ και στο εµπριο προϊντων που απαριθµονται
στο παρρτηµα του εν λγω κανονισµο.
Σµφωνα µε το ρθρο 92 παργραφοr 1 τηr συνθκηr, εναι
ασυµββαστεr µε την κοιν αγορ, κατ το µτρο που
επηρεζουν τιr µεταξ κρατν µελν συναλλαγr, οι ενισχσειr που χορηγονται απ τα κρτη  µε κρατικοr
προυr υπ οποιαδποτε µορφ και που νοθεουν  απειλον να νοθεσουν τον ανταγωνισµ δια τηr ευνοϊκr µεταχειρσεωr ορισµνων επιχειρσεων  ορισµνων κλδων
παραγωγr.
Η κοινοτικ παραγωγ πρωτεϊνοχων ανρχεται σε 5,26
εκατοµµρια τνουr (2). Η ελληνικ παραγωγ πρωτεϊνοχων ανρχεται σε 39 300 τνουr. Πρκειται για προϊντα
για τα οποα υπρχουν συναλλαγr µεταξ τηr Ευρωπαϊκr
Κοιντηταr και τηr Ελλδαr. Πργµατι, η Ελλδα εισγει
ετησωr απ τα υπλοιπα κρτη µλη 3 600 τνουr πρωτεϊνοχων και εξγει 513 τνουr. Η χρηµατικ αξα των
συναλλαγν αυτν, σον αφορ την Ελλδα ανρχεται σε
0,73 εκατοµµρια Ecu για τιr εξαγωγr και 1,54 εκατοµµρια Ecu για τιr εισαγωγr.
(2) Πηγ Eurostat.
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Συνεπr, τα µτρα αυτ εναι δυνατν να επηρεσουν τιr
συναλλαγr των πρωτεϊνοχων µεταξ των κρατν µελν,
δεδοµνου τι οι εν λγω συναλλαγr επηρεζονται ταν οι
ενισχσειr ευνοον τουr επιχειρηµατεr που δραστηριοποιονται σε να κρτοr µλοr σε σχση µε τουr λλουr. Τα
εν λγω µτρα χουν µεση και απευθεαr εππτωση επ του
κστουr παραγωγr των εν λγω επιχειρσεων. Εκ του
γεγοντοr αυτο, παρχουν οικονοµικ πλεονκτηµα σε
σχση µε τιr εκµεταλλεσειr του τοµα οι οποοι δεν χουν
πρσβαση, στην Ελλδα και στα λλα κρτη µλη, σε
ανλογεr ενισχσειr. Κατ συνπεια, νοθεουν  υπρχει
κνδυνοr να νοθεσουν τον ανταγωνισµ.
Λαµβανοµνων υπψη των ανωτρω, οι εν λγω ενισχσειr
θεωρονται κρατικr ενισχσειr που πληρον τα κριτρια
που προβλπονται στο ρθρο 92 παργραφοr 1 τηr
συνθκηr.

VI
Το ρθρο 92 παργραφοr 1 τηr συνθκηr προβλπει τι οι
ενισχσειr που ανταποκρνονται στα κριτρια που ορζει
εναι κατ’ αρχν ασυµββαστεr µε την κοιν αγορ.
Οι εξαιρσειr απ τον εν λγω καννα προβλπονται στην
παργραφο 2 στοιχεα α) (ενισχσειr κοινωνικο χαρακτρα) και γ) (ενισχσειr σε ορισµνεr περιοχr τηr Γερµαναr) του ρθρου 92 δεν εναι, σαφr, εφαρµοστεr στιr εν
λγω ενισχσειr και οτε τιr επικαλστηκε η ελληνικ
κυβρνηση.
Η εξαρεση που προβλπεται στο ρθρο 92 παργραφοr 2
στοιχεο β) (ενισχσειr για την επανρθωση ζηµιν που
προκαλονται απ θεοµηνεr  λλα κτακτα γεγοντα) δεν
εναι εφαρµοστα, δεδοµνου τι το µτρο επιτρπει υπερβολικ αντιστθµιση των ζηµιν που προκλθηκαν απ
την ξηρασα.
σον αφορ τιr παρεκκλσειr που προβλπονται στην
παργραφο 3 του εν λγω ρθρου, διευκρινζεται τι οι
επιδιωκµενοι στχοι πρπει να παρουσιζουν ενδιαφρον
για την Κοιντητα και χι µνο για τουr ιδιατερουr τοµεr
τηr εθνικr οικονοµαr. Οι παρεκκλσειr αυτr (που πρπει
να ερµηνεονται αυστηρ) δναται να χορηγονται µνο
στιr περιπτσειr που η Επιτροπ µπορε να διαπιστσει τι
οι ενισχσειr εναι αναγκαεr για την υλοποηση ενr απ
τουr στχουr που προβλπονται απ’ αυτr τιr διατξειr. Η
χοργηση του ευεργετµατοr των εν λγω παρεκκλσεων σε
ενισχσειr που δεν συνεπγονται µα ττοια αντιστθµιση
θα σµαινε τι επιτρπεται να θιγον οι συναλλαγr µεταξ
των κρατν µελν και να διαστρεβλωθε ο ανταγωνισµr
χωρr αυτ να δικαιολογεται απ το κοιν συµφρον και,
εποµνωr, να χορηγηθον αδικαιολγητα πλεονεκτµατα σε
σχση µε τουr συναλλασσµενουr λλων κρατν µελν.
Στη συγκεκριµνη περπτωση, η χοργηση των εν λγω
ενισχσεων δεν επιτρπει να διαπιστωθε η παρξη µιαr
ττοιαr αντιστθµισηr. Πργµατι, οτε η ελληνικ
κυβρνηση χει παρσχει οτε η Επιτροπ χει διαπιστσει
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καµα δικαιολογα που να επιτρπει να διαπιστωθε τι οι
συγκεκριµνεr ενισχσειr πληρον τουr ρουr που απαιτονται για την εφαρµογ µαr απ τιr παρεκκλσειr που προβλπονται στο ρθρο 92 παργραφοr 3 τηr συνθκηr.
∆εν πρκειται για µτρα που προορζονται για την προθηση σηµαντικο σχεδου κοινο ευρωπαϊκο ενδιαφροντοr κατ την ννοια του ρθρου 92 παργραφοr 3 στοιχεο
β), δεδοµνου τι, µε τα αποτελσµατα που µπορον να
χουν στιr συναλλαγr, οι ενισχσειr αυτr αντκεινται στο
κοιν συµφρον.
Οτε πρκειται για µτρα που αποσκοπον στην ρση
σοβαρr διαταραχr τηr οικονοµαr του συγκεκριµνου
κρτουr µλουr, κατ την ννοια τηr διαr διταξηr.
σον αφορ τιr παρεκκλσειr που προβλπονται στο ρθρο
92 παργραφοr 3 στοιχεα α) και γ) οι οποεr αφορον
ενισχσειr που προορζονται για την προθηση  τη διευκλυνση τηr οικονοµικr ανπτυξηr ορισµνων περιοχν 
ορισµνων δραστηριοττων, πρπει να επισηµανθε τι,
δεδοµνου τι οι ενισχσειr αυτr χουν χαρακτρα ενισχσεων για τη λειτουργα, δεν µπορον να βελτισουν µε
σταθερ τρπο τιr συνθκεr του τοµα και τηr σχετικr
περιοχr (1).
Ωr εκ τοτου, οι εν λγω ενισχσειr δεν µπορον να τχουν
καµιr απ τιr παρεκκλσειr που προβλπονται στην παργραφο 3 του ρθρου 92 τηr συνθκηr.
Εξλλου, πρπει να ληφθε υπψη τι η ενσχυση αυτ
αφορ να απ τα προϊντα που υπκεινται σε κοιν
οργνωση αγορr και τι υφστανται ρια στην εξουσα
των κρατν µελν να παρεµβανουν στη λειτουργα µαr
ττοιαr οργνωσηr η οποα υπγεται στην αποκλειστικ
αρµοδιτητα τηr Κοιντηταr.
Οι κοινr οργανσειr αγορr πρπει να θεωρονται πλρη
και εξαντλητικ συστµατα που αποκλεουν κθε εξουσα
των κρατν µελν να θεσπζουν µτρα που µπορον να
παρεκκλνουν απ αυτr  να τιr αλλοισουν.
Η εν λγω ενσχυση πρπει να θεωρηθε, λοιπν, τι παραβανει την κοινοτικ κανονιστικ ρθµιση. Ωr εκ τοτου,
δεν µπορε να γνει επκληση καµιr απ τιr παρεκκλσειr
που προβλπονται στο ρθρο 92 παργραφοr 3.
Το εν λγω µτρο ενσχυσηr εναι λοιπν ασυµββαστο µε
την κοιν αγορ,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

ρθρο 1
Το µτρο ενσχυσηr που προβλπει να χορηγσει η Ελλδα
στουr παραγωγοr φακr του Νοµο Λευκδαr εναι ασυµββαστο µε την κοιν αγορ. Για το λγο αυτ, δεν δναται
να επιτραπε η χοργηση τηr εν λγω ενσχυσηr.
ρθρο 2
Η Ελλδα ενηµερνει την Επιτροπ εντr δο µηνν απ
την κοινοποηση τηr παροσαr απφασηr σχετικ µε τα
µτρα που λαβε για να συµµορφωθε µε αυτν.
(1) Απφαση τον Πρωτοδικεου των Ευρωπαϊκν Κοινοττων τηr
8ηr Ιουνου 1995 στην υπθεση Τ-459/93, Siemens ΑΕ κατ
Επιτροπr. Συλλογ 1995, σ. ΙΙ-1675.
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Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων
ρθρο 3

Η παροσα απφαση απευθνεται στην Ελληνικ ∆ηµοκρατα.
Βρυξλλεr, 14 Ιουλου 1998.
Για την Επιτροπ
Karel VAN MIERT

Μλοr τηr Επιτροπr
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