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Ι
(Πρξειr για την ισχ των οποων απαιτεται δηµοσευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 307/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 8ηr Vεβρουαρου 1999
για τροποποηση του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περ εφαρµογr των συστηµτων κοινωνικr
ασφλισηr στουr µισθωτοr, στουr µη µισθωτοr και στα µλη των οικογενειν τουr που διακινονται εντr τηr Κοιντηταr και του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 περ του τρπου εφαρµογr του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, οτωr στε να επεκταθον και στουr σπουδαστr
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr, και ιδωr τα ρθρα 51 και 235,
την πρταση τηr Επιτροπr (1), που υποβλθηκε µετ απ διαβουλεσειr µε τη διοικητικ επιτροπ
και την κοινωνικ ασφλιση των διακινουµνων εργαζοµνων,
τη γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου (2),
τη γνµη τηr Οικονοµικr και Κοινωνικr Επιτροπr (3),
Εκτιµνταr:
(1)

τι το ρθρο 3 στοιχεο γ) τηr συνθκηr ορζει τι η δρση τηr Κοιντηταr περιλαµβνει,
σµφωνα µε τουr ρουr που προβλπει η συνθκη, την εξλειψη των εµποδων στην ελεθερη
κυκλοφορα των προσπων µεταξ των κρατν µελν·

(2)

τι το ρθρο 7 Α τηr συνθκηr προβλπει τι η εσωτερικ αγορ περιλαµβνει να χρο
χωρr εσωτερικ σνορα µσα στον οποο εξασφαλζεται η ελεθερη κυκλοφορα των εµπορευµτων, των προσπων, των υπηρεσιν και των κεφαλαων σµφωνα µε τιr διατξειr τηr
συνθκηr·

(3)

τι το Συµβολιο, για να καθιερσει την ελεθερη κυκλοφορα των µισθωτν και των
αυτοαπασχολουµνων και για να εξαλεψει τα εµπδια που θα προκυπταν στον τοµα τηr
κοινωνικr ασφλισηr, απ την εφαρµογ µνον των εθνικν νοµοθεσιν, θσπισε, βσει
των ρθρων 51 και 235 τηr συνθκηr, τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περ εφαρµογr
των συστηµτων κοινωνικr ασφαλσεωr στουr µισθωτοr, στουr µη µισθωτοr και στα µλη
των οικογενειν τουr που διακινονται εντr τηr Κοιντηταr (4) και τον κανονισµ (ΕΟΚ)
αριθ. 574/72 περ του τρπου εφαρµογr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 (5)·

(4)

τι, εξλλου, το πεδο εφαρµογr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 πρπει να επεκταθε
στε να περιλβει, καταρχν, τα ειδικ συστµατα που καλπτουν σπουδαστr·

(5)

τι, στον τοµα τηr κοινωνικr ασφλισηr, η εφαρµογ µνο των εθνικν νοµοθεσιν δεν
επιτρπει την εξασφλιση επαρκοr προστασαr των σπουδαστν που διακινονται εντr τηr
Κοιντηταr· τι, για να πραγµατωθε πλρωr η ελεθερη κυκλοφορα των προσπων, πρπει
να υπρξει συντονισµr των ισχυντων, ναντι αυτν, συστηµτων κοινωνικr ασφλισηr·

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

ΕΕ C 46 τηr 20. 2. 1992, σ. 1.
ΕΕ C 94 τηr 13. 4. 1992, σ. 326.
ΕΕ C 98 τηr 21. 4. 1992, σ. 4.
ΕΕ L 149 τηr 5. 7. 1971, σ. 2· κανονισµr πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
1606/98 (ΕΕ L 209 τηr 25. 7. 1998, σ. 1).
(5) ΕΕ L 74 τηr 27. 3. 1972, σ. 1· κανονισµr πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
1606/98 (ΕΕ L 209 τηr 25. 7. 1998, σ. 1).
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(6)

τι για λγουr δικαιοσνηr ενδεκνυται να ισχουν για τουr σπουδαστr οι ειδικο καννεr
που προβλπονται για τουr µισθωτοr και τουr αυτοαπασχολοµενουr· τι οι εν λγω
καννεr, χριν απλτηταr και σαφνειαr, πρπει να θεσπιστον ωr συµπλρωµα των διατξεων που δη ισχουν για τουr µισθωτοr και τουr µη µισθωτοr και τα µλη των οικογενειν τουr·

(7)

τι στουr κανονισµοr (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 πρπει να γνουν οι
αναγκαεr προσαρµογr για να καταστε δυνατ η εφαρµογ των διατξεων των εν λγω
κανονισµν στουr σπουδαστr που διακινονται στο εσωτερικ τηr Κοιντηταr, λαµβανοµνηr υπψη τηr ιδιοµορφαr τσο τηr κατστασηr των εν λγω προσπων, σο και των
συστηµτων στα οποα υπγονται και των παροχν τιr οποεr δικαιονται·

(8)

τι, µολοντι, η ιδιοµορφα τηr κατστασηr των σπουδαστν δεν επτρεψε να προβλεφθον
καννεr περ καθορισµο τηr εφαρµοσταr νοµοθεσαr, θα πρπει, ωστσο, να αποφευχθε,
στο µτρο του δυνατο, η καταβολ διπλν εισφορν απ τουr ενδιαφερµενουr  η
καταβολ διπλν παροχν στουr δικαιοχουr·

(9)

τι οι προσαρµογr που πρπει να γνουν στιr διατξειr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71
απαιτον την προσαρµογ του παραρτµατοr VI·

(10)

τι η ιδιατερη κατσταση του Λουξεµβοργου βσει τηr οποαr λοι οι σπουδαστr που
φοιτον στο εξωτερικ χουν δικαωµα υγειονοµικr περθαλψηr, δικαιολογε την αυτµατη
εξαρεση των σπουδαστν αυτν απ την υπαγωγ σε σστηµα υγειονοµικr ασφλισηr στη
χρα που σπουδζουν·

(11)

τι λγω τηr ειδικr κατστασηr των σπουδαστν, δεν υπρξε δυνατν να θεσπισθε σφαιρικ σστηµα συντονισµο των δικαιωµτων υγειονοµικr περθαλψηr των σπουδαστν σε
κοινοτικ εππεδο, ιδωr σον αφορ τιr παροχr αναπηραr των σπουδαστν· τι οι παροχr
κοινωνικr ασφλισηr των σπουδαστν ποικλουν σε µεγλο βαθµ µεταξ των κρατν
µελν ιδωr σον αφορ τιr ειδικr παροχr χωρr συνεισφορ που χουν προβλεφθε για την
κλυψη του πρσθετου κστουr των αναγκν περθαλψηr και κινητικτηταr των µειονεκτοντων ατµων· τι το ∆ικαστριο των Ευρωπαϊκν Κοινοττων αναγνρισε τι οι λεπτοµερεr καννεr για τη χοργηση ορισµνων παροχν συνδονται στεν µε να συγκεκριµνο
οικονοµικ και κοινωνικ πλασιο· τι ωr εκ τοτου δικαιολογεται περιορισµνη απκλιση
απ τουr καννεr συντονισµο για τιr περιδουr που προβλπονται απ το ρθρο 10α
παργραφοr 2, του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1408/71·

(12)

τι η συνθκη δεν προβλεψε τιr απαρατητεr εξουσεr για τη λψη των κατλληλων µτρων
στον τοµα τηr κοινωνικr ασφλισηr των σπουδαστν και εποµνωr, δικαιολογεται η
χρησιµοποηση του ρθρου 235 επιπλον του ρθρου 51·

(13)

τι ο παρν κανονισµr εφαρµζεται χωρr να θγονται οι προϋποθσειr που ορζονται στην
οδηγα 93/96/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 29ηr Οκτωβρου 1993, σχετικ µε το δικαωµα
διαµονr των σπουδαστν (1),

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 τροποποιεται δι του παρντοr ωr εξr:
1. Το ρθρο 1 τροποποιεται ωr εξr:
α) µετ το στοιχεο γ), προστθεται το ακλουθο σηµεο:
«γα) Ωr “σπουδαστr” νοεται κθε πρσωπο που δεν εναι µισθωτr  αυτοαπασχολοµενοr  µλοr τηr οικογνειr του  επιζν υπ την ννοια του παρντοr κανονισµο, το
οποο σπουδζει  παρακολουθε µαθµατα επαγγελµατικr κατρτισηr που οδηγον
σε ττλο ο οποοr αναγνωρζεται επσηµα απ τιr αρχr κρτουr µλουr και εναι
ασφαλισµνο στο πλασιο γενικο συστµατοr κοινωνικr ασφαλσεωr  ειδικο
συστµατοr κοινωνικr ασφαλσεωr που ισχει για τουr σπουδαστr»·
(1) ΕΕ L 317 τηr 18. 12. 1993, σ. 59.
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β) στο στοιχεο στ) σηµεο i) και στο στοιχεο στ) σηµεο ii) οι ροι «µισθωτο  µη
µισθωτο» αντικαθστανται απ τουr ρουr «µισθωτο  µη µισθωτο  σπουδαστο».
2. Το ρθρο 2 αντικαθσταται απ τα εξr:
«ρθρο 2
Καλυπτµενα πρσωπα

1.
Ο παρν κανονισµr ισχει για µισθωτοr  µη µισθωτοr και για σπουδαστr, που
υπγονται  υπχθησαν στη νοµοθεσα ενr  περισστερων απ τα κρτη µλη και εναι
υπκοοι ενr απ τα κρτη µλη  απτριδεr  πρσφυγεr που κατοικον στο δαφοr κρτουr
µλουr, καθr και για τα µλη τηr οικογνειr τουr και για τουr επιζντεr τουr.
2.
Ο παρν κανονισµr ισχει για τουr επιζντεr των µισθωτν  µη µισθωτν και των
σπουδαστν οι οποοι εχαν υπαχθε στη νοµοθεσα ενr  περισστερων απ τα κρτη µλη,
ανεξαρττωr ιθαγενεαr ταν οι επιζντεr αυτο εναι υπκοοι ενr απ τα κρτη µλη, 
απτριδεr,  πρσφυγεr και κατοικον στο δαφοr κρτουr µλουr».
3. Στο ρθρο 9α, στο γερµανικ κεµενο, οι λξειr «der Arbeitnehmer oder Selbständige» αντικαθστανται απ τιr λξειr «die Person».
4. Στο ρθρο 10 παργραφοr 2, οι λξειr «υπ την ιδιτητα του εργαζοµνου, µισθωτο  µη
µισθωτο» διαγρφονται.
5. ∆ιαγρφεται το ρθρο 22γ.
6. Στο κεφλαιο 1 του ττλου ΙΙΙ, προστθεται το ακλουθο τµµα:
«Τµµα 5α
Πρσωπα που σπουδζουν  παρακολουθον µαθµατα επαγγελµατικr κατρτισηr και µλη
τηr οικογνειr τουr
ρθρο 34α
Ειδικr διατξειr για σπουδαστr και µλη τηr οικογνειr τουr

Οι διατξειr του ρθρου 18, του ρθρου 19, του ρθρου 22 παργραφοr 1 στοιχεα α) και γ) τηr
δετερηr φρσηr, του ρθρου 22 παργραφοr 2, του ρθρου 22 παργραφοr 3, του ρθρου 23,
του ρθρου 24 και των τµηµτων 6 και 7 εφαρµζονται κατ’ αναλογα στουr σπουδαστr και τα
µλη των οικογενειν τουr, ανλογα µε την περπτωση.
ρθρο 34β
Κοινr διατξειr

να τοµο, πωr αναφρεται στο ρθρο 22 παργραφοι 1 και 3 και στο ρθρο 34α το οποο
διαµνει σε κρτοr µλοr λλο απ το αρµδιο, για λγουr σπουδν  επαγγελµατικr κατρτισηr η οποα επιστφεται απ ττλο επισµωr αναγνωριζµενο απ τιr εθνικr αρχr κρτουr
µλουr, καθr και τα µλη τηr οικογενεαr του που το συνοδεουν στη διρκεια τηr διαµονr,
καλπτονται απ τιr διατξειr του ρθρου 22 παργραφοr 1 στοιχεο α), για κθε περπτωση
κατ την οποα χρειζονται παροχr στη διρκεια τηr διαµονr στο δαφοr του κρτουr µλουr
που το εν λγω τοµο σπουδζει  παρακολουθε µαθµατα κατρτισηr».
7. Στο ρθρο 35 παργραφοr 3, οι λξειr «δεν ισχουν για τουr µισθωτοr  µη µισθωτοr και τα
µλη τηr οικογενεαr τουr που» αντικαθστανται απ τιr λξειr «δεν ισχουν για τα πρσωπα
που».
8. Στο κεφλαιο 4 του ττλου ΙΙΙ, προστθεται το ακλουθο τµµα:
«Τµµα 5α
Σπουδαστr
ρθρο 63α
Οι διατξειr των τµηµτων 1 ωr 4 εφαρµζονται κατ’ αναλογα στουr σπουδαστr».
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9. Προστθεται το ακλουθο ρθρο:
«ρθρο 66α
Σπουδαστr

Οι διατξειr των ρθρων 64 ωr 66 εφαρµζονται κατ’ αναλογα στουr σπουδαστr και στα µλη
των οικογενειν τουr».
10. Προστθεται το ακλουθο ρθρο 76α:
«ρθρο 76α
Σπουδαστr

Οι διατξειr του ρθρου 72 εφαρµζονται κατ’ αναλογα στουr σπουδαστr».
11. Προστθεται το ακλουθο ρθρο 95δ:
«ρθρο 95δ
Μεταβατικr διατξειr για σπουδαστr

1.
Ο παρν κανονισµr δεν δηµιουργε καννα δικαωµα υπρ των φοιτητν, µελν τηr
οικογνειαr  επιζντων φοιτητν, για περοδο προγενστερη τηr 1ηr Μαου 1999·
2.
Κθε περοδοr ασφλισηr, καθr και, αναλγωr, κθε περοδοr απασχλησηr, αυτοαπασχλησηr  διαµονr που συµπληρθηκε δυνµει τηr νοµοθεσαr κρτουr µλουr πριν την 1η
Μαου 1999 λαµβνεται υπψη για τον καθορισµ των δικαιωµτων που γενννται σµφωνα µε
τιr διατξειr του παρντοr κανονισµο.
3.
Με την επιφλαξη των διατξεων τηr παραγρφου 1, γεννται δικαωµα δυνµει του
παρντοr κανονισµο, ακµα και αν ο γενεσιουργr λγοr ανκυψε πριν απ την 1η Μαου
1999·
4.
Κθε παροχ που δεν εκκαθαρστηκε  που ανεστλη λγω τηr ιθαγνειαr  τηr διαµονr
του ενδιαφερµενου, εκκαθαρζεται  ανακτται απ την 1η Μαου 1999, µετ απ ατηση του
ενδιαφεροµνου, µε την επιφλαξη τι τα προηγουµνωr εκκαθαρισθντα δικαιµατα δεν ρυθµστηκαν δι’ εφπαξ καταβολr.
5.
Εν η ατηση που αναφρεται στην παργραφο 4 υποβληθε εντr δο ετν απ την 1η
Μαου 1999, τα δικαιµατα που γενννται δυνµει του παρντοr κανονισµο, υπρ των σπουδαστν, µελν τηr οικογνειαr  επιζντων σπουδαστν αποκτνται απ την ηµεροµηνα αυτ,
χωρr να µπορον να αντιταχθον στουr ενδιαφεροµνουr οι διατξειr τηr νοµοθεσαr οιουδποτε κρτουr µλουr σχετικ µε την κπτωση απ τα δικαιµατα  την παραγραφ των
δικαιωµτων.
6.
Εν η ατηση που προβλπεται στην παργραφο 4 υποβληθε µετ τη λξη τηr διετοr
προθεσµαr υπολογιζοµνηr απ την 1η Μαου 1999, τα δικαιµατα απ τα οποα δεν επλθε
κπτωση  τα οποα δεν χουν παραγραφε αποκτνται απ την ηµεροµηνα τηr ατησηr, µε την
επιφλαξη ευνοϊκοτρων διατξεων τηr νοµοθεσαr κθε κρτουr µλουr».
12. Το παρρτηµα VI τροποποιεται ωr εξr:
α) στο τµµα «∆. ΙΣΠΑΝΙΑ» προστθεται το ακλουθο σηµεο:
«9. Το ισπανικ ειδικ σστηµα για σπουδαστr (Seguro Escolar) δεν βασζεται, για την
αναγνριση δικαιωµτων, στη συµπλρωση περιδων ασφλισηr, απασχλησηr και
διαµονr, πωr ορζονται στο ρθρο 1 στοιχεα ιη), ιθ) και ιθ α) του κανονισµο.
Συνεπr, τα ισπανικ ιδρµατα δεν µπορον να χορηγον σχετικ πιστοποιητικ για
τουr σκοποr τηr θροισηr των περιδων.
Ωστσο, το ισπανικ ειδικ σστηµα για σπουδαστr θα εφαρµζεται στουr σπουδαστr
που εναι υπκοοι λλων κρατν µελν και φοιτον στην Ισπανα υπ τουr ιδουr ρουr
πωr και για τουr σπουδαστr ισπανικr υπηκοτηταr»·
β) στο τµµα «Θ. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ» προστθεται το ακλουθο σηµεο:
«8. Τα πρσωπα τα οποα τυγχνουν ασφλισηr στο Μεγλο ∆ουκτο του Λουξεµβοργο
και φοιτον σε λλο κρτοr µλοr, εξαιρονται απ την υπαγωγ τουr ωr σπουδαστr
στο σστηµα υγειονοµικr ασφλισηr του κρτουr που φοιτον δυνµει τηr νοµοθεσαr του κρτουr αυτο»·
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γ) στο τµµα «ΙΕ. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ» προστθεται το ακλουθο σηµεο:
«21. Στην περπτωση σπουδαστν  µελν τηr οικογνειαr  επιζντων σπουδαστν το
ρθρο 10α παργραφοr 2 του κανονισµο δεν εφαρµζεται σε παροχr που προορζονται µνον ωr ειδικ προστασα για µειονεκτοντα τοµα».
ρθρο 2
Το ρθρο 120 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 αντικαθσταται ωr εξr:
«ρθρο 120
Πρσωπα που σπουδζουν  εκπαιδεονται επαγγελµατικ

Οι διατξειr του παρντοr κανονισµο µε εξαρεση τα ρθρα 10 και 10α εφαρµζονται κατ’
αναλογα στουr σπουδαστr, ανλογα µε την περπτωση».
ρθρο 3
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την πρτη ηµρα του τρτου µνα που ακολουθε τη
δηµοσευσ του στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 8 Vεβρουαρου 1999.
Για το Συµβολιο
Ο Πρεδροr
O. LAFONTAINE
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 308/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 8ηr Vεβρουαρου 1999
για τροποποηση του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 850/98 για τη διατρηση των αλιευτικν πρων
µσω τεχνικν µτρων προστασαr των νεαρν θαλσσιων οργανισµν
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

χονταr υπψη:

3. Στο παρρτηµα Ι:
α) η υποσηµεωση 1 αντικαθσταται απ:

τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
και ιδωr το ρθρο 43,
την πρταση τηr Επιτροπr (1),
τη γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου (2),
τη γνµη τηr Οικονοµικr και Κοινωνικr Επιτροπr (3),
Εκτιµνταr:
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 850/98 (4) παρουσιζει ναν
αριθµ παραλεψεων, σφαλµτων κειµνου και συντακτικν αστοχιν·
τι µετ τον επανακαθορισµ απ το Ηνωµνο Βασλειο
των ορων των ιχθυοτπων του, καννα τµµα τηr επιµρουr ζνηr CIEM XII βρεια του γεωγραφικο πλτουr 56°
Β δεν υπγεται στην κυριαρχα  τη δικαιοδοσα των
κρατν µελν· τι, ωr εκ τοτου, η περιοχ αυτ δεν πρπει
πλον να αναφρεται·
τι η µθοδοr µε την οποα πρπει να καθορζεται το
µγεθοr τηr καβουροµναr (maia squinado) θεωρεται τι
δεν εναι πρακτικ και ωr εκ τοτου πρπει να αναθεωρηθε·
τι θα πρπει, κατ συνπεια, να τροποποιηθε ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 850/98,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 850/98 τροποποιεται ωr εξr:
1. Στο ρθρο 29 παργραφοr 4 στοιχεο β) σηµεο iii) τρτη
περπτωση, οι λξειr «οι ποστητεr χωµατδαr και
γλσσαr» πρπει να αντικατασταθον απ τιr λξειr «οι
ποστητεr χωµατδαr /και γλσσαr».
2. Στο ρθρο 30 παργραφοr 2, το στοιχεο β) αντικαθσταται απ:
«β) τη ζνη CIEM Vb και την επιµρουr ζνη CIEM VI
βρεια του γεωγραφικο πλτουr 56° Β».
(1) ΕΕ C 337 τηr 5. 11. 1998, σ. 8.
(2) Γνµη που διατυπθηκε στιr 13 Ιανουαρου 1999 (δεν χει
ακµη δηµοσιευθε στην Επσηµη Εφηµερδα).
(3) Γνµη που διατυπθηκε στιr 2 ∆εκεµβρου 1998.
(4) ΕΕ L 125 τηr 27. 4. 1998, σ. 1.

«(1) Στη Βρεια Θλασσα απ 1η Μαρτου ωr 31
Οκτωβρου και κατ τη διρκεια ολκληρου του
τουr στιr υπλοιπεr περιοχr 1 και 2, εκτr του
Skagerrak και Kattegat»·
β) η υποσηµεωση 6 αντικαθσταται απ:
«(6) Κατ το πρτο τοr µετ την ηµεροµηνα εφαρµογr του παρντοr κανονισµο ισχει να ελχιστο ποσοστ ειδν-στχων 50 % σε σχση µε
αλιεµατα που αλιεονται στην περιοχ 2, εκτr
τηr Βορεου Θαλσσηr, τηr ζνηr CIEM Vb και
τηr επιµρουr ζνηr VI βρεια του γεωγραφικο
πλτουr 56° Β».
4. Το παρρτηµα IV αντικαθσταται απ το παρρτηµα I
του παρντοr κανονισµο.
5. Στο παρρτηµα IX, η γραµµ «70-79 + ≥ 70» αντικαθσταται απ: «60-69 + ≥ 70».
6. Στο παρρτηµα XII, λεr οι αναφορr στο «Σκουµπρ
(Scomber scombrus)» αντικαθστανται απ «Σκουµπρ
(Scomber spp.)», και κθε αναφορ στο «Σαυρδι (Trachurus trachurus)» αντικαθσταται απ «Σαυρδι (Trachurus spp.)».
7. Στο παρρτηµα XIII, η παργραφοr 5 αντικαθσταται
απ το ακλουθο κεµενο:
«5. α) Το µγεθοr τηr καβουροµναr (maia squinado)
µετρται ωr εµφανεται στην εικνα 4Α, και
αφορ το µκοr του κελφουr, κατ µκοr τηr
διαµσου γραµµr, απ την ακµ του κελφουr
µεταξ των ρυγχν προr την οπσθια ακµ του
κελφουr.
β) Το µγεθοr ενr βρσιµου κβουρα µετρται,
πωr εµφανεται στην εικνα 4Β, και αφορ το
µγιστο πλτοr του κελφουr το οποο µετρται
καθτωr προr την πρσθια/οπσθια διµεσο
γραµµ του κελφουr».
8. Η εικνα 4Α αντικαθσταται απ την εικνα του
παραρτµατοr ΙΙ του παρντοr κανονισµο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την βδοµη ηµρα
απ τη δηµοσευσ του στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
Εφαρµζεται απ την 1η Ιανουαρου 2000.
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Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 8 Vεβρουαρου 1999.
Για το Συµβολιο
Ο Πρεδροr
O. LAFONTAINE
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Skagerrak και Kattegat
Κατηγορεr µεγεθν µατιν, εδη-στχοι και απαιτοµενα ποσοστ αλιευµτων που εφαρµζονται για
χρησιµοποηση µιαr µνον κατηγοραr µεγθουr µατιν
Κατηγορεr ελαχστων µεγεθν των µατιν (σε mm)
: 16

Εδη

16-31

32-69

70-89

≥ 90

Ελχιστο ποσοστ των ειδν-στχων

Αµµχελα (Ammodytidae) (3)

50 %

50 %

20 %

50 %

20 %

50 %

30 %

ουδν

×

×

×

×

×

×

×

×

Αµµχελα (Ammodytidae) (4)

×

×

×

×

×

×

Μπακαλιαρκι τηr Νορβηγαr (Trisopterus
esmarkii)

×

×

×

×

×

×

Προσφυγκι (Micromesistius poutassou)

×

×

×

×

×

×

∆ρκαινα (Trachinus draco) ( )

×

×

×

×

×

×

Μαλκια (εκτr Sepia) ( )

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Καπνι γκρζο (Eutrigla gurnardus) ( )

×

×

×

×

×

×

Γουρλοµτηr (Argentina spp.)

×

×

×

×

×

×

Παπαλνα (Σαρδελρεγγα) (Sprattus sprattus)

×

×

×

×

×

×

1

1

Ζαργνα (Belone belone) ( )
1

1

Χλι (Anguilla anguilla)

×

×

×

×

×

×

Κοινr γαρδεr/Γαρδεr τηr Βαλτικr
(Crangon spp., Palaemon
adspersus) (2)

×

×

×

×

×

×

Σκουµπρ (Scomber spp.)

×

×

×

×

Σαυρδι (Trachurus spp.)

×

×

×

×

Ργγα (Clupea harengus)

×

×

×

×

Γαρδα του Βορρ (Pandalus borealis)

×

×

×

×

Κοινr γαρδεr/Γαρδεr τηr Βαλτικr
(Crangon spp., Palaemon
adspersus) (1)

×

×

×

×

Μπακαλιροr Μερλν (Merlangius
merlangus)

×

×

Καραβδα θαλασσιν (Nephrops norvegicus)

×

×

λοι οι λοιπο θαλσσιοι οργανισµο
(1)
(2)
(3)
(4)

×

Μνον εντr 4 µιλων απ τιr γραµµr βσηr.
Εκτr των 4 µιλων απ τιr γραµµr βσηr.
Απ την 1η Μαρτου ωr την 31η Οκτωβρου στο Skagerrak και απ 1η Μαρτου ωr 31 Ιουλου στο Kattegat.
Απ την 1η Νοεµβρου ωr την τελευταα ηµρα του Vεβρουαρου στο Skagerrak και απ την 1η Αυγοστου ωr την τελευταα
ηµρα του Vεβρουαρου στο Kattegat.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
«Εικνα 4Α»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 309/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 11ηr 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 12 Vεβρουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 11 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 11ηr 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
212
624
999
052
068
999
220
999
052
204
999
052
204
212
220
600
624
999
204
624
999

59,9
43,9
104,0
198,1
101,5
118,3
160,7
139,5
241,4
241,4
133,8
194,7
164,3
80,9
42,2
40,7
27,5
48,1
53,6
48,8
80,6
82,3
81,5

052
204
464
600
624
999
052
600
999
060
400
404
728
999
052
388
400
512
528
624
999

54,3
64,1
96,1
69,6
78,8
72,6
47,1
64,5
55,8
47,0
79,6
74,1
71,0
67,9
132,7
103,4
84,6
68,0
95,0
55,8
89,9

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. 310/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 11ηr Vεβρουαρου 1999
για τροποποηση του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1760/98 και για ναρξη διαρκοr διαγωνισµο
για εξαγωγ 1 900 000 τνων κριθr που χει στη διθεσ του ο γαλλικr οργανισµr
παρεµβσεωr
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 5,

ποσοττων που χουν αποθεµατοποιηθε· τι πρπει,
συνεπr, να τροποποιηθε κυρωr το παρρτηµα Ι του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1760/98·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµνταr:

ρθρο 1

τι ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 τηr Επιτροπr (3),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 39/1999 (4), καθορζει τιr διαδικασεr και τουr ρουr
πωλσεωr των σιτηρν που βρσκονται στην κατοχ των
οργανισµν παρεµβσεωr·
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 1760/98 τηr Επιτροπr (5),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 2804/98 (6), νοιξε διαρκ διαγωνισµ για την
εξαγωγ 1 700 000 τνων κριθr που χει στη διθεσ του ο
γαλλικr οργανισµr παρµβασηr· τι η Γαλλα ενηµρωσε
την Επιτροπ για την πρθεση του οργανισµο παρµβασr
τηr να αυξσει κατ 200 000 τνουr την ποστητα που
τθηκε σε διαρκ διαγωνισµ για εξαγωγ· τι πρπει να
ανλθει σε 1 900 000 τνουr η συνολικ ποστητα κριθr
που τθηκε σε διαρκ διαγωνισµ για εξαγωγ και χει στη
διθεσ του ο γαλλικr οργανισµr παρµβασηr·
τι, λαµβνονταr υπψη την αξηση των ποσοττων που
χουν τεθε σε διαγωνισµ, θεωρεται αναγκαο να γνουν
τροποποισειr στον πνακα των περιοχν και των

Ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 1760/98 τροποποιεται ωr εξr:
1. Το ρθρο 2 αντικαθσταται απ το ακλουθο κεµενο:
«ρθρο 2
1. Ο διαγωνισµr αφορ µγιστη ποστητα 1 900 000
τνων κριθr για εξαγωγ προr λεr τιr τρτεr χρεr
εκτr απ τιr Ηνωµνεr Πολιτεεr τηr Αµερικr, τον
Καναδ και το Μεξικ.
2. Στο παρρτηµα Ι αναφρονται οι περιοχr στιr
οποεr εναι αποθηκευµνοι 1 900 000 τνοι κριθr.»
2. Το παρρτηµα Ι αντικαθσταται απ το παρρτηµα του
παρντοr κανονισµο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την ηµρα τηr δηµοσευσr του στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν
Κοινοττων.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 11 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.
191 τηr 31. 7. 1993, σ. 76.
5 τηr 9. 1. 1999, σ. 64.
221 τηr 8. 8. 1998, σ. 13.
349 τηr 24. 12. 1998, σ. 17.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
(σε τνουr)
Τποr αποθκευσηr

Ποστητα

Amiens

81 000

Châlons

133 000

Dijon

59 000

Lille

299 054

Nantes

37 000

Nancy

51 000

Orléans

380 000

Paris

114 000

Poitiers

185 000

Rouen

559 546

Toulouse

1 400»

L 38/13
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 311/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 11ηr Vεβρουαρου 1999
για παρκκλιση απ τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 περ λεπτοµερειν εφαρµογr του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συµβουλου σον αφορ τη δηµσια παρµβαση
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:
τι στον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 τηr Επιτροπr (3),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 2812/94 (4), χουν ιδωr ορισθε οι λεπτοµρειεr που
αφορον τη διαδικασα τηr δηµοπρασαr· τι λγω των
αργιν του Μαου 1999 εναι σκπιµο για πρακτικοr
λγουr να τροποποιηθε η προθεσµα για την υποβολ των
προσφορν·

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

ρθρο 1
Κθε παρκκλιση απ το ρθρο 10 πρτη φρση του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93, ωr προθεσµα για την υποβολ
των προσφορν, το Μιο του 1999, ορζεται η τρτη Τρτη
του µνα, στιr 12.00 (ρα Βρυξελλν).
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, 11 Vεβρουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

148
210
225
349

τηr
τηr
τηr
τηr

28. 6. 1968, σ. 24.
28. 7. 1998, σ. 17.
4. 9. 1993, σ. 4.
24. 12. 1998, σ. 47.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 312/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 11ηr Vεβρουαρου 1999
για καθορισµ των επιστροφν κατ την εξαγωγ στον τοµα του γλακτοr και των
γαλακτοκοµικν προϊντων
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συµβουλου τηr
27ηr Ιουνου 1968 περ κοινr οργανσεωr αγορr στον
τοµα του γλακτοr και των γαλακτοκοµικν
προϊντων (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1587/96 (2), και ιδωr το ρθρο 17
παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:
τι, δυνµει του ρθρου 17 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
804/68, η διαφορ µεταξ των τιµν στο διεθνr εµπριο
των προϊντων που αναφρονται στο ρθρο 1 του εν λγω
κανονισµο και των τιµν των προϊντων αυτν εντr τηr
Κοιντηταr δναται να καλυφθε µε µια επιστροφ κατ
την εξαγωγ εντr των ορων που προκπτουν απ τιr
συµφωνεr που χουν συναφθε σµφωνα µε το ρθρο 228
τηr συνθκηr·
τι, κατ τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 804/68, οι επιστροφr
για τα προϊντα που αναφρονται στο ρθρο 1 του εν λγω
κανονισµο τα οποα εξγονται ωr χουν καθορζονται
αφο ληφθον υπψη:
— η κατσταση και οι προοπτικr εξελξεωr στην αγορ
τηr Κοιντηταr σον αφορ την τιµ του γλακτοr,
των γαλακτοκοµικν προϊντων και των διαθεσµων
ποσοττων, καθr και στο διεθνr εµπριο, σον
αφορ τιr τιµr του γλακτοr και των γαλακτοκοµικν
προϊντων,
— τα ξοδα εµποραr και τα πλον συµφροντα ξοδα
µεταφορr απ την αγορ τηr Κοιντηταr µχρι τουr
λιµνεr  λλουr τπουr εξαγωγr τηr Κοιντηταr
καθr και τιr δαπνεr διοχετεσεωr µχρι τιr χρεr
προορισµο,
— οι στχοι τηr κοινr οργανσεωr αγορr, στον τοµα
του γλακτοr και των γαλακτοκοµικν προϊντων, οι
οποοι αποβλπουν στην εξασφλιση ισορροπαr και
κανονικν εξελξεων των τιµν και των συναλλαγν
στιr αγορr αυτr,
— τα ρια που προκπτουν απ τιr συµφωνεr που χουν
συναφθε σµφωνα µε το ρθρο 228 τηr συνθκηr,
— η ανγκη αποφυγr διαταραχν στην αγορ τηr Κοιντηταr,
— η οικονοµικ πλευρ των σχεδιαζοµνων εξαγωγν·
τι, κατ το ρθρο 17 παργραφοr 5 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 804/68, οι τιµr εντr τηr Κοιντηταr καθορζονται αφο ληφθον υπψη οι εφαρµοζµενεr τιµr που
αποδεικνονται οι πλον ευνοϊκr για την εξαγωγ, οι δε
(1) ΕΕ L 148 τηr 28. 6. 1968, σ. 13.
(2) ΕΕ L 206 τηr 16. 8. 1996, σ. 21.

τιµr στο διεθνr εµπριο καθορζονται αφο ληφθον
υπψη ιδωr:
α) οι τιµr που εφαρµζονται στιr αγορr τρτων χωρν·
β) οι τιµr οι πλον ευνοϊκr κατ την εισαγωγ, προελεσεωr απ τρτεr χρεr, στιr τρτεr χρεr προορισµο·
γ) οι τιµr στην παραγωγ που διαπιστνονται στιr τρτεr
χρεr εξαγωγεr, λαµβνονταr υπψη, κατ περπτωση,
τιr επιδοτσειr που χορηγονται απ τιr χρεr αυτr·
δ) οι τιµr προσφορr «ελεθερο στα σνορα» τηr Κοιντηταr·
τι, κατ το ρθρο 17 παργραφοr 3 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 804/68, η κατσταση τηr διεθνοr αγορr  οι
ειδικr απαιτσειr ορισµνων αγορν δνανται να
καταστσουν αναγκαα τη διαφοροποηση τηr επιστροφr
για τα προϊντα που αναφρονται στο ρθρο 1 του εν λγω
κανονισµο ανλογα µε τον προορισµ τουr·
τι το ρθρο 17 παργραφοr 3 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
804/68 προβλπει τι ο κατλογοr των προϊντων για τα
οποα χορηγεται µια επιστροφ κατ την εξαγωγ και το
ποσ τηr επιστροφr αυτr καθορζονται τουλχιστον µα
φορ κθε τσσεριr εβδοµδεr· τι το ποσ τηr επιστροφr
δναται να διατηρηθε στο αυτ εππεδο περισστερο απ
τσσεριr εβδοµδεr·
τι, βσει του ρθρου 16 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 174/
1999 τηr Επιτροπr, τηr 26ηr Ιανουαρου 1999, περ ειδικν
λεπτοµερειν εφαρµογr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 804/
68 του Συµβουλου σον αφορ τα πιστοποιητικ εξαγωγr
και των επιστροφν κατ την εξαγωγ στον τοµα του
γλακτοr και των γαλακτοκοµικν προϊντων (3), η επιστροφ που χορηγεται στα ζαχαροχα γαλακτοκοµικ
προϊντα ισοται µε το θροισµα δο στοιχεων· τι το να
στοιχεο χει σκοπ να λβει υπψη την ποστητα των
γαλακτοκοµικν προϊντων και υπολογζεται πολλαπλασιζονταr το βασικ ποσ επ την περιεκτικτητα σε γαλακτοκοµικ προϊντα του εν λγω προϊντοr· τι το λλο στοιχεο χει σκοπ να λβει υπψη την ποστητα τηr ζαχαρζηr που χει προστεθε και υπολογζεται πολλαπλασιζονταr την περιεκτικτητα σε ζαχαρζη ολοκλρου του προϊντοr επ το βασικ ποσ τηr επιστροφr που ισχει την
ηµρα τηr εξαγωγr για τα προϊντα που αναφρονται στο
ρθρο 1 παργραφοr 1 στοιχεο δ) του κανονισµο (ΕΚ)
αριθ. 1785/81 (4) του Συµβουλου, τηr 30r Ιουνου 1981,
περ κοινr οργανσεωr τηr αγορr στον τοµα τηr
ζχαρηr, πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1148/98τηr Επιτροπr (5)· τι ωστσο, το
τελευταο αυτ στοιχεο λαµβνεται υπψη µνον εν η
ζαχαρζη που χει προστεθε στο προϊν χει παραχθε απ
ζαχαρτευτλα  ζαχαροκλαµα που χουν συγκοµισθε
στην Κοιντητα·
(3) ΕΕ L 20 τηr 27. 1. 1999, σ. 8.
(4) ΕΕ L 177 τηr 1. 7. 1981, σ. 4.
(5) ΕΕ L 159 τηr 3. 6. 1998, σ. 38.
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τι το ποσ επιστροφr για τα τυρι υπολογζεται για τα
προϊντα που προορζονται για µεση κατανλωση· τι η
κροστα και τα υπολεµµατα δεν εναι προϊντα που ανταποκρνονται στον προορισµ αυτν· τι για να αποφευχθε
κθε σγχυση ερµηνεαr πρπει να διευκρινισθε τι τα
τυρι αξαr ελεθερο στα σνορα µικρτερηr απ 230,00
EUR αν 100 χιλιγραµµα δεν απολαουν επιστροφr·
τι ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 896/84 τηr Επιτροπr (1),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΟΚ)
αριθ. 222/88 (2) προβλεψε συµπληρωµατικ µτρα σον
αφορ τη χοργηση επιστροφν κατ τιr αλλαγr περιδου· τι οι διατξειr αυτr προβλπουν τη δυναττητα διαφοροποισεωr των επιστροφν των αποδσεων συναρτσει
τηr ηµεροµηναr παρασκευr των προϊντων·
τι, για τον υπολογισµ του ποσο τηr επιστροφr για τα
λιωµνα τυρι, εναι αναγκαο να προβλεφθε τι, στην
περπτωση που χουν προστεθε καζενη /και καζεϊνικ
λατα, η ποστητα αυτ δεν πρπει να λαµβνεται υπψη·
τι η εφαρµογ των λεπτοµερειν αυτν στην παροσα
κατσταση τηr αγορr στον τοµα του γλακτοr και των
γαλακτοκοµικν προϊντων, και ιδωr στιr τιµr των
προϊντων αυτν στην Κοιντητα και στη διεθν αγορ,
οδηγε στον καθορισµ τηr επιστροφr για τα προϊντα και
τα ποσ που ορζονται στο παρρτηµα του παρντοr κανονισµο·

12. 2. 1999

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

ρθρο 1
1. Οι επιστροφr κατ την εξαγωγ σε φυσικ κατσταση των προϊντων που αναφρονται στο ρθρο 17 του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 καθορζονται στα ποσ
που ορζονται στο παρρτηµα.
2. ∆εν καθορζεται επιστροφ για τιr εξαγωγr προr τον
προορισµ αριθ. 400 για τα προϊντα που υπγονται στουr
κωδικοr ΣΟ 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 και 2309.
3. ∆εν καθορζεται επιστροφ για τιr εξαγωγr προr τουr
προορισµοr αριθ. 022, 024, 028, 043, 044, 045, 046, 052, 404,
600, 800 και 804 για τα προϊντα που υπγονται στον
κωδικ ΣΟ 0406.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 12 Vεβρουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 11 Vεβρουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 91 τηr 1. 4. 1984, σ. 71.
(2) ΕΕ L 28 τηr 1. 2. 1988, σ. 1.
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Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

L 38/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 11ηr Vεβρουαρου 1999, για καθορισµ των επιστροφν κατ την
εξαγωγ στον τοµα του γλακτοr και των γαλακτοκοµικν προϊντων
(EUR/100 kg καθαρο βρουr, εκτr λληr ενδεξεωr)
Κωδικr
του προϊντοr

0401 10 10 9000
0401 10 90 9000
0401 20 11 9100
0401 20 11 9500
0401 20 19 9100
0401 20 19 9500
0401 20 91 9100
0401 20 91 9500
0401 20 99 9100
0401 20 99 9500
0401 30 11 9100
0401 30 11 9400
0401 30 11 9700
0401 30 19 9100
0401 30 19 9400
0401 30 19 9700
0401 30 31 9100
0401 30 31 9400
0401 30 31 9700
0401 30 39 9100
0401 30 39 9400
0401 30 39 9700
0401 30 91 9100
0401 30 91 9400
0401 30 91 9700
0401 30 99 9100
0401 30 99 9400
0401 30 99 9700
0402 10 11 9000
0402 10 19 9000
0402 10 91 9000
0402 10 99 9000
0402 21 11 9200
0402 21 11 9300
0402 21 11 9500
0402 21 11 9900
0402 21 17 9000
0402 21 19 9300
0402 21 19 9500
0402 21 19 9900
0402 21 91 9100
0402 21 91 9200
0402 21 91 9300
0402 21 91 9400
0402 21 91 9500
0402 21 91 9600
0402 21 91 9700

Προορισµr (*)

Ποσ των
επιστροφν

Κωδικr
του προϊντοr

Προορισµr (*)

Ποσ των
επιστροφν

970
***
970
***
970
***
970
***
970
***
970
***
970
***
+
970
***
+
+
970
***
970
***
+
+
970
***
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2,327
—
2,327
—
2,327
—
3,597
—
2,327
—
3,597
—
4,551
—
—
4,551
—
—
—
10,50
—
15,77
—
—
—
15,77
—
38,32
59,85
66,00
38,32
59,85
66,00
75,22
110,55
129,01
75,22
110,55
129,01
90,00
90,00
0,9000
0,9000
90,00
105,89
111,56
120,00
90,00
105,89
111,56
120,00
120,86
121,69
123,20
131,67
134,61
145,88
152,49

0402 21 91 9900
0402 21 99 9100
0402 21 99 9200
0402 21 99 9300
0402 21 99 9400
0402 21 99 9500
0402 21 99 9600
0402 21 99 9700
0402 21 99 9900
0402 29 15 9200
0402 29 15 9300
0402 29 15 9500
0402 29 15 9900
0402 29 19 9200
0402 29 19 9300
0402 29 19 9500
0402 29 19 9900
0402 29 91 9100
0402 29 91 9500
0402 29 99 9100
0402 29 99 9500
0402 91 11 9110
0402 91 11 9120
0402 91 11 9310
0402 91 11 9350
0402 91 11 9370
0402 91 19 9110
0402 91 19 9120
0402 91 19 9310
0402 91 19 9350
0402 91 19 9370
0402 91 31 9100
0402 91 31 9300
0402 91 39 9100
0402 91 39 9300
0402 91 51 9000
0402 91 59 9000
0402 91 91 9000
0402 91 99 9000
0402 99 11 9110
0402 99 11 9130
0402 99 11 9150
0402 99 11 9310
0402 99 11 9330
0402 99 11 9350
0402 99 19 9110
0402 99 19 9130
0402 99 19 9150
0402 99 19 9310
0402 99 19 9330
0402 99 19 9350
0402 99 31 9110
0402 99 31 9150
0402 99 31 9300
0402 99 31 9500
0402 99 39 9110
0402 99 39 9150
0402 99 39 9300

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

159,96
120,86
121,69
123,20
131,67
134,61
145,88
152,49
159,96
0,9000
1,0589
1,1156
1,2002
0,9000
1,0589
1,1156
1,2002
1,2086
1,3167
1,2086
1,3167
—
—
11,31
13,85
16,84
—
—
11,31
13,85
16,84
—
19,91
—
19,91
—
—
63,94
63,94
—
—
—
0,2689
0,3228
0,4291
—
—
—
0,2689
0,3228
0,4291
—
0,4467
0,3832
0,6600
—
0,4467
0,3832

L 38/18
Κωδικr
του προϊντοr

0402 99 39 9500
0402 99 91 9000
0402 99 99 9000
0403 10 11 9400
0403 10 11 9800
0403 10 13 9800
0403 10 19 9800
0403 10 31 9400
0403 10 31 9800
0403 10 33 9800
0403 10 39 9800
0403 90 11 9000
0403 90 13 9200
0403 90 13 9300
0403 90 13 9500
0403 90 13 9900
0403 90 19 9000
0403 90 31 9000
0403 90 33 9200
0403 90 33 9300
0403 90 33 9500
0403 90 33 9900
0403 90 39 9000
0403 90 51 9100
0403 90 51 9300
0403 90 53 9000
0403 90 59 9110
0403 90 59 9140
0403 90 59 9170
0403 90 59 9310
0403 90 59 9340
0403 90 59 9370
0403 90 59 9510
0403 90 59 9540
0403 90 59 9570
0403 90 61 9100
0403 90 61 9300
0403 90 63 9000
0403 90 69 9000
0404 90 21 9100
0404 90 21 9910
0404 90 21 9950
0404 90 23 9120
0404 90 23 9130
0404 90 23 9140
0404 90 23 9150
0404 90 23 9911
0404 90 23 9913
0404 90 23 9915
0404 90 23 9917
0404 90 23 9919
0404 90 23 9931
0404 90 23 9933
0404 90 23 9935
0404 90 23 9937
0404 90 23 9939
0404 90 29 9110
0404 90 29 9115
0404 90 29 9120
0404 90 29 9130
0404 90 29 9135
0404 90 29 9150

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

Προορισµr (*)

Ποσ των
επιστροφν

Κωδικr
του προϊντοr

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
970
***
+
+
+
+
970
***
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

0,6600
0,7522
0,7522
—
—
—
—
—
—
—
—
88,48
88,48
104,95
110,56
118,93
119,81
0,8848
0,8848
1,0495
1,1056
1,1893
1,1981
2,327
—
—
—
—
—
15,77
—
38,32
59,85
66,00
75,22
110,55
129,01
—
—
—
—
90,00
—
11,31
90,00
105,89
111,56
120,00
—
—
—
—
—
11,31
13,85
16,84
19,91
20,81
120,86
121,69
123,20
131,67
134,61
145,88

0404 90 29 9160
0404 90 29 9180
0404 90 81 9100
0404 90 81 9910
0404 90 81 9950
0404 90 83 9110
0404 90 83 9130
0404 90 83 9150
0404 90 83 9170
0404 90 83 9911
0404 90 83 9913
0404 90 83 9915
0404 90 83 9917
0404 90 83 9919
0404 90 83 9931
0404 90 83 9933
0404 90 83 9935
0404 90 83 9937
0404 90 89 9130
0404 90 89 9150
0404 90 89 9930
0404 90 89 9950
0404 90 89 9990
0405 10 11 9500
0405 10 11 9700
0405 10 19 9500
0405 10 19 9700
0405 10 30 9100
0405 10 30 9300
0405 10 30 9500
0405 10 30 9700
0405 10 50 9100
0405 10 50 9300
0405 10 50 9500
0405 10 50 9700
0405 10 90 9000
0405 20 90 9500
0405 20 90 9700
0405 90 10 9000
0405 90 90 9000
0406 10 20 9100
0406 10 20 9230

0406 10 20 9290

0406 10 20 9300

12. 2. 1999

Προορισµr (*)

Ποσ των
επιστροφν

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***

152,49
159,96
0,9000
—
0,2689
0,9000
1,0589
1,1156
1,2002
—
—
—
—
—
0,2689
0,3228
0,4291
0,4467
1,2086
1,3167
0,4601
0,6600
0,7522
165,85
170,00
165,85
170,00
165,85
170,00
165,85
170,00
165,85
170,00
165,85
170,00
176,22
155,49
161,71
216,00
170,00
—
—
—
37,68
22,83
37,68
—
—
35,05
15,29
35,05
—
—
15,39
7,834
15,39

12. 2. 1999
Κωδικr
του προϊντοr

0406 10 20 9610

0406 10 20 9620

0406 10 20 9630

0406 10 20 9640

0406 10 20 9650

0406 10 20 9660
0406 10 20 9830

0406 10 20 9850

0406 10 20 9870
0406 10 20 9900
0406 20 90 9100
0406 20 90 9913

0406 20 90 9915

0406 20 90 9917

0406 20 90 9919

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

Προορισµr (*)

Ποσ των
επιστροφν

Κωδικr
του προϊντοr

037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
+
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
+
+
+
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***

—
—
51,11
30,98
51,11
—
—
51,83
31,42
51,83
—
—
57,86
35,06
57,86
—
—
85,03
48,35
85,03
—
—
70,86
25,44
70,86
—
—
—
26,28
13,38
26,28
—
—
31,87
16,22
31,87
—
—
—
—
—
58,77
31,59
58,77
—
—
77,56
42,12
77,56
—
—
82,41
44,75
82,41
—
—
92,10
50,02
92,10

0406 20 90 9990
0406 30 31 9710

0406 30 31 9730

0406 30 31 9910

0406 30 31 9930

0406 30 31 9950

0406 30 39 9500

0406 30 39 9700

0406 30 39 9930

0406 30 39 9950

0406 30 90 9000

0406 40 50 9000

L 38/19

Προορισµr (*)

Ποσ των
επιστροφν

+
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***

—
—
—
9,536
8,346
17,88
—
—
13,99
12,25
26,24
—
—
9,536
8,346
17,88
—
—
13,99
12,25
26,24
—
—
20,36
17,81
38,17
—
—
13,99
12,25
26,24
—
—
20,36
17,81
38,17
—
—
20,36
17,81
38,17
—
—
23,02
21,14
43,16
—
—
24,15
21,14
45,28
—
—
90,00
32,98
90,00

L 38/20
Κωδικr
του προϊντοr

0406 40 90 9000

0406 90 13 9000

0406 90 15 9100

0406 90 17 9100

0406 90 21 9900

0406 90 23 9900

0406 90 25 9900

0406 90 27 9900

0406 90 31 9119

0406 90 33 9119

0406 90 33 9919

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

Προορισµr (*)

037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***

Ποσ των
επιστροφν

—
—
92,42
32,98
92,42
—
—
101,62
60,16
101,62
—
—
105,01
62,17
105,01
—
—
105,01
62,17
105,01
—
—
102,90
44,53
102,90
—
—
90,36
18,57
90,36
—
—
89,77
21,16
89,77
—
—
81,30
18,57
81,30
—
—
74,72
25,56
74,72
—
—
74,72
25,56
74,72
—
—
68,29
20,33
68,29

Κωδικr
του προϊντοr

0406 90 33 9951

0406 90 35 9190

0406 90 35 9990

0406 90 37 9000

0406 90 61 9000

0406 90 63 9100

0406 90 63 9900

0406 90 69 9100
0406 90 69 9910

0406 90 73 9900

0406 90 75 9900

0406 90 76 9300

12. 2. 1999

Προορισµr (*)

037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
+
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***

Ποσ των
επιστροφν

—
—
68,98
20,01
68,98
28,95
28,95
105,71
61,40
105,71
—
—
105,71
40,19
105,71
—
—
101,62
60,16
101,62
40,61
40,61
112,00
57,27
112,00
37,12
37,12
111,41
63,89
111,41
29,52
29,52
107,11
48,93
107,11
—
—
—
107,11
48,93
107,11
—
—
93,28
52,63
93,28
—
—
93,90
22,27
93,90
—
—
84,68
20,12
84,68

12. 2. 1999

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

L 38/21

Κωδικr
του προϊντοr

Προορισµr (*)

Ποσ των
επιστροφν

Κωδικr
του προϊντοr

Προορισµr (*)

Ποσ των
επιστροφν

0406 90 76 9400

037

—

0406 90 85 9999

+

—

039

—

0406 90 86 9100

+

—

099

94,85

0406 90 86 9200

037

—

400

23,22

039

—

***

94,85

099

86,17

037

—

400

27,65

039

—

***

86,17

037

—

039

—

099

87,41

400

30,30

***

87,41

037

—

039

—

099

92,87

400

34,28

***

92,87

037

—

039

—

0406 90 76 9500

0406 90 78 9100

0406 90 78 9300

0406 90 78 9500

0406 90 79 9900

0406 90 81 9900

0406 90 85 9910

0406 90 85 9991

0406 90 85 9995

099

90,24

400

23,22

***

90,24

037

—

039

—

099

87,50

400

18,14

***

87,50

037

—

039

—

099

92,78

400

20,12

***

92,78

037

—

039

—

099

91,91

400

23,22

***

91,91

037

—

039

—

099

75,02

400

19,23

***

75,02

037

—

039

—

099

94,85

400

47,61

***

94,85

037

28,95

039

28,95

099

102,43

400

59,27

***

102,43

037

—

039

—

0406 90 86 9300

0406 90 86 9400

0406 90 86 9900

099

102,43

400

40,24

***

102,43

0406 90 87 9100

+

—

0406 90 87 9200

037

—

0406 90 87 9300

0406 90 87 9400

0406 90 87 9951

039

—

099

71,81

400

24,78

***

71,81

037

—

039

—

099

80,27

400

28,02

***

80,27

037

—

039

—

099

82,36

400

30,66

***

82,36

037

—

039

—

099

93,15

400

42,19

***

93,15

037

—

099

102,43

400

40,19

039

—

***

102,43

099

93,15

0406 90 87 9971

037

—

400

34,41

039

—

***

93,15

099

93,90

099

39,68

400

21,16

400

13,67

***

93,90

***

39,68

0406 90 87 9972

L 38/22

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

12. 2. 1999

Κωδικr
του προϊντοr

Προορισµr (*)

Ποσ των
επιστροφν

Κωδικr
του προϊντοr

Προορισµr (*)

Ποσ των
επιστροφν

0406 90 87 9973

037

—

039

—

099

91,46

400

24,08

***

91,46

037

—

2309 10 19 9100
2309 10 19 9200
2309 10 19 9300
2309 10 19 9400
2309 10 19 9500
2309 10 19 9600
2309 10 19 9700
2309 10 19 9800
2309 10 70 9010
2309 10 70 9100
2309 10 70 9200
2309 10 70 9300
2309 10 70 9500
2309 10 70 9600
2309 10 70 9700
2309 10 70 9800
2309 90 35 9010
2309 90 35 9100
2309 90 35 9200
2309 90 35 9300
2309 90 35 9400
2309 90 35 9500
2309 90 35 9700
2309 90 39 9010
2309 90 39 9100
2309 90 39 9200
2309 90 39 9300
2309 90 39 9400
2309 90 39 9500
2309 90 39 9600
2309 90 39 9700
2309 90 39 9800
2309 90 70 9010
2309 90 70 9100
2309 90 70 9200
2309 90 70 9300
2309 90 70 9500
2309 90 70 9600
2309 90 70 9700
2309 90 70 9800

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

—
—
—
—
—
—
—
—
—
13,85
18,47
23,09
27,70
32,32
36,94
40,63
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
13,85
18,47
23,09
27,70
32,32
36,94
40,63

0406 90 87 9974

0406 90 87 9979

039

—

099

99,26

400

24,08

***

99,26

037

—

039

—

099

90,36

400

24,08

***

90,36

0406 90 88 9100

+

—

0406 90 88 9105

037

—

0406 90 88 9300

039

—

099

96,27

400

30,30

***

96,27

037

—

039

—

099

70,90

400

30,30

***

70,90

2309 10 15 9010

+

—

2309 10 15 9100

+

—

2309 10 15 9200

+

—

2309 10 15 9300

+

—

2309 10 15 9400

+

—

2309 10 15 9500

+

—

2309 10 15 9700

+

—

2309 10 19 9010

+

—

(*) Οι κωδικο αριθµο των προορισµν εναι εκενοι που εµφανονται στο παρρτηµα του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2645/98 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 335 τηr 10. 12. 1998, σ. 22.)
Εντοτοιr:
— ο κωδικr «099» συγκεντρνει λουr τουr κωδικοr προορισµν απ τον 053 ωr και τον 096.
— ο κωδικr «970» περιλαµβνει τιr εξαγωγr που αναφρονται στο ρθρο 34 παργραφοr 1 στοιχεα α) και γ) και στο ρθρο 42 παργραφοr 1 στοιχεα α) και
β) του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 351 τηr 14. 12. 1987, σ. 1).
Για τουr λλουr προορισµοr απ εκενουr που εµφανονται για κθε «κωδικ προϊντοr», το ποσ τηr επιστροφr που εφαρµζεται εµφανεται µε ***.
Στην περπτωση κατ την οποα δεν εµφανεται κανναr προορισµr («+»), το ποσ τηr επιστροφr εφαρµζεται προr οιονδποτε προορισµ πλην εκενων που
αναφρονται στο ρθρο 1 παργραφοι 2 και 3.

NB: Οι κωδικο των προϊντων, συµπεριλαµβανοµνων των υποσηµεισεων, καθορζονται στον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 τηr Επιτροπr
(ΕΕ L 366 τηr 24. 12. 1987, σ. 1), πωr τροποποιθηκε.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 313/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 11ηr Vεβρουαρου 1999
για την τροποποηση του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2993/94 για τον καθορισµ των ενισχσεων
για τον εφοδιασµ των Καναρων Νσων σε γαλακτοκοµικ προϊντα στο πλασιο του
καθεσττοr που προβλπεται στα ρθρα 2 ωr 4 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 του
Συµβουλου
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 του Συµβουλου, τηr
15ηr Ιουνου 1992, για ειδικ µτρα που αφορον ορισµνα
γεωργικ προϊντα υπρ των Καναρων Νσων (1), πωr
τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
2348/96 (2), και ιδωr το ρθρο 3 παργραφοr 4,

τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 312/1999 τηr Επιτροπr, τηr
11ηr Vεβρουαρου 1999, για καθορισµ των επιστροφν
κατ την εξαγωγ στον τοµα του γλακτοr και των γαλακτοκοµικν προϊντων (7) χει καθορσει τιr επιστροφr για
τα προϊντα αυτ· τι για να ληφθον υπψη οι τροποποισειr αυτr πρπει να προσαρµοσθε το παρρτηµα του
κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2993/94·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
γλακτοr και γαλακτοκοµικν προϊντων,

Εκτιµνταr:
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 2790/94 τηr Επιτροπr (3),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 825/98 (4), καθορζει κυρωr τιr λεπτοµρειεr εφαρµογr του ειδικο καθεσττοr εφοδιασµο των Καναρων
Νσων µε ορισµνα γεωργικ προϊντα·
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 2993/94 τηr Επιτροπr (5),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 2439/98 (6), ενισχσεων για τα γαλακτοκοµικ προϊντα·

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Το παρρτηµα του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2993/94 αντικαθσταται απ το παρρτηµα του παρντοr κανονισµο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 12 Vεβρουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 11 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

173
320
296
117
316
303

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

27. 6. 1992, σ. 13.
11. 12. 1996, σ. 1.
17. 11. 1994, σ. 23.
21. 4. 1998, σ. 5.
9. 12. 1994, σ. 11.
13. 11. 1998, σ. 20.

(7) Βλπε σελδα 15 τηr παροσαr Επσηµηr Εφηµερδαr.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(σε EUR/100 kg καθαρο βρουr, εκτr λλων ενδεξεων)
Κωδικr ΣΟ

Περιγραφ των εµπορευµτων

Κωδικr
προϊντων

Υποσηµεισειr

Ποσ των
ενισχσεων

0401

Γλα και κρµα γλακτοr (ανθγαλα) που δεν εναι συµπυκνωµνα και δεν
περιχουν ζχαρη  λλα γλυκαντικ:

0401 10

– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr που δεν υπερβανει το 1 %:

0401 10 10

– – Σε µεσεr συσκευασεr καθαρο περιεχοµνου που δεν υπερβανει τα 2 l

0401 10 10 9000

2,327

0401 10 90

– – λλα

0401 10 90 9000

2,327

0401 20

– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr που υπερβανει το 1 % αλλ
δεν υπερβανει το 6 %:

– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr καττερηr  σηr
του 1,5 %

0401 20 11 9100

2,327

– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr αντερηr του 1,5 %

0401 20 11 9500

3,597

– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr καττερηr  σηr
του 1,5 %

0401 20 19 9100

2,327

– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr αντερηr του 1,5 %

0401 20 19 9500

3,597

– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr καττερηr  σηr
του 4 %

0401 20 91 9100

4,551

– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr αντερηr του 4 %

0401 20 91 9500

5,302

– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr καττερηr  σηr
του 4 %

0401 20 99 9100

4,551

– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr αντερηr του 4 %

0401 20 99 9500

5,302

– Καττερηr  σηr του 10 %

0401 30 11 9100

6,803

– Αντερηr του 10 % και καττερηr  σηr του 17 %

0401 30 11 9400

10,50

– Αντερηr του 17 %

0401 30 11 9700

15,77

– – Που δεν υπερβανει το 3 %:
0401 20 11

0401 20 19

– – – Σε µεσεr συσκευασεr καθαρο περιεχοµνου που δεν υπερβανει
τα 2 l:

– – – λλα:

– – Που υπερβανει το 3 %:
0401 20 91

0401 20 99

0401 30

– – – Σε µεσεr συσκευασεr καθαρο περιεχοµνου που δεν υπερβανει
τα 2 l:

– – – λλα:

– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr που υπερβανει το 6 %:
– – Που δεν υπερβανει το 21 %:

0401 30 11

– – – Σε µεσεr συσκευασεr καθαρο περιεχοµνου που δεν υπερβανει
τα 2 l:
– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr:

0401 30 19

– – – λλα:
– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr:
– Καττερηr  σηr του 10 %

0401 30 19 9100

– Αντερηr του 10 % και καττερηr  σηr του 17 %

0401 30 19 9400

10,50

6,803

– Αντερηr του 17 %

0401 30 19 9700

15,77

– Καττερηr  σηr του 35 %

0401 30 31 9100

38,32

– Αντερηr του 35 % και καττερηr  σηr του 39 %

0401 30 31 9400

59,85

– Αντερηr του 39 %

0401 30 31 9700

66,00

– – Που υπερβανει το 21 % αλλ που δεν υπερβανει το 45 %:
0401 30 31

– – – Σε µεσεr συσκευασεr καθαρο περιεχοµνου που δεν υπερβανει
τα 2 l:
– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr:
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L 38/25
(σε EUR/100 kg καθαρο βρουr, εκτr λλων ενδεξεων)

Κωδικr ΣΟ

0401 30 39

Περιγραφ των εµπορευµτων

Κωδικr
προϊντων

Υποσηµεισειr

Ποσ των
ενισχσεων

– – – λλα:
– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr:
– Καττερηr  σηr του 35 %

0401 30 39 9100

38,32

– Αντερηr του 35 % και καττερηr  σηr του 39 %

0401 30 39 9400

59,85

– Αντερηr του 39 %

0401 30 39 9700

66,00

– – Που υπερβανει το 45 %:
0401 30 91

– – – Σε µεσεr συσκευασεr καθαρο περιεχοµνου που δεν υπερβανει
τα 2 l:
– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr:

0401 30 99

– Καττερηr  σηr του 68 %

0401 30 91 9100

75,22

– Αντερηr του 68 % και καττερηr  σηr του 80 %

0401 30 91 9400

110,55

– Αντερηr του 80 %

0401 30 91 9700

129,01

– Καττερηr  σηr του 68 %

0401 30 99 9100

75,22

– Αντερηr του 68 % και καττερηr  σηr του 80 %

0401 30 99 9400

110,55

– Αντερηr του 80 %

0401 30 99 9700

129,01

– – – λλα:
– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr:

0402

Γλα και κρµα γλακτοr (ανθγαλα), συµπυκνωµνα  µε προσθκη ζχαρηr
 λλων γλυκαντικν:

0402 10

– Σε σκνη, σε κκκουr  σε λλεr στερεr µορφr, περιεκτικτηταr σε βροr
λιπαρν ουσιν που δεν υπερβανει το 1,5 % (7):
– – Χωρr προσθκη ζχαρηr  λλων γλυκαντικν:

0402 10 11

– – – Σε µεσεr συσκευασεr καθαρο περιεχοµνου που δεν υπερβανει
τα 2,5 kg

0402 10 11 9000

(13)

90,00

0402 10 19

– – – λλα

0402 10 19 9000

( )

90,00

13

– – λλα:
0402 10 91

– – – Σε µεσεr συσκευασεr καθαρο περιεχοµνου που δεν υπερβανει
τα 2,5 kg

0402 10 91 9000

(14)

0,9000

0402 10 99

– – – λλα

0402 10 99 9000

( )

0,9000

– Καττερηr  σηr του 11 %

0402 21 11 9200

(13)

90,00

– Αντερηr του 11 % και καττερηr  σηr του 17 %

0402 21 11 9300

(13)

105,89

– Αντερηr του 17 % και καττερηr  σηr του 25 %

0402 21 11 9500

(13)

111,56

– Αντερηr του 25 %

0402 21 11 9900

(13)

120,00

0402 21 17 9000

(13)

90,00

– Καττερηr  σηr του 17 %

0402 21 19 9300

(13)

105,89

– Αντερηr του 17 % και καττερηr  σηr του 25 %

0402 21 19 9500

13

( )

111,56

– Αντερηr του 25 %

0402 21 19 9900

(13)

120,00

14

– Σε σκνη, σε κκκουr  σε λλεr στερεr µορφr, περιεκτικτηταr κατ βροr
σε λιπαρr ουσεr που δεν υπερβανει το 1,5 % (7):
0402 21

– – Χωρr προσθκη ζχαρηr  λλων γλυκαντικν:
– – – Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr που δεν υπερβανει
το 27 %:

0402 21 11

– – – – Σε µεσεr συσκευασεr καθαρο περιεχοµνου που δεν υπερβανει
τα 2,5 kg:
– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr:

– – – – λλα:
0402 21 17

– – – – – Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr που δεν
υπερβανει το 11 %

0402 21 19

– – – – – Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr που υπερβανει
το 11 % αλλ δεν υπερβανει το 27 %:

– – – Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr που υπερβανει το 27 %:
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Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

12. 2. 1999
(σε EUR/100 kg καθαρο βρουr, εκτr λλων ενδεξεων)
Κωδικr
προϊντων

Υποσηµεισειr

– Καττερηr  σηr του 28 %

0402 21 91 9100

(13)

120,86

– Αντερηr του 28 % και καττερηr  σηr του 29 %

0402 21 91 9200

(13)

121,69

– Αντερηr του 29 % και καττερηr  σηr του 41 %

0402 21 91 9300

13

( )

123,20

– Αντερηr του 41 % και καττερηr  σηr του 45 %

0402 21 91 9400

(13)

131,67

– Αντερηr του 45 % και καττερηr  σηr του 59 %

0402 21 91 9500

13

( )

134,61

– Αντερηr του 59 % και καττερηr  σηr του 69 %

0402 21 91 9600

(13)

145,88

– Αντερηr του 69 % και καττερηr  σηr του 79 %

0402 21 91 9700

13

( )

152,49

– Αντερηr του 79 %

0402 21 91 9900

(13)

159,96

– Καττερηr  σηr του 28 %

0402 21 99 9100

(13)

120,86

– Αντερηr του 28 % και καττερηr  σηr του 29 %

0402 21 99 9200

13

( )

121,69

– Αντερηr του 29 % και καττερηr  σηr του 41 %

0402 21 99 9300

(13)

123,20

– Αντερηr του 41 % και καττερηr  σηr του 45 %

0402 21 99 9400

13

( )

131,67

– Αντερηr του 45 % και καττερηr  σηr του 59 %

0402 21 99 9500

(13)

134,61

– Αντερηr του 59 % και καττερηr  σηr του 69 %

0402 21 99 9600

13

( )

145,88

– Αντερηr του 69 % και καττερηr  σηr του 79 %

0402 21 99 9700

(13)

152,49

– Αντερηr του 79 %

0402 21 99 9900

( )

159,96

– Καττερηr  σηr του 11 %

0402 29 15 9200

(14)

0,9000

– Αντερηr του 11 % και καττερηr  σηr του 17 %

0402 29 15 9300

(14)

1,0589

– Αντερηr του 17 % και καττερηr  σηr του 25 %

0402 29 15 9500

(14)

1,1156

– Αντερηr του 25 %

0402 29 15 9900

14

( )

1,2002

– Καττερηr  σηr του 11 %

0402 29 19 9200

(14)

0,9000

– Αντερηr του 11 % και καττερηr  σηr του 17 %

0402 29 19 9300

14

( )

1,0589

– Αντερηr του 17 % και καττερηr  σηr του 25 %

0402 29 19 9500

(14)

1,1156

– Αντερηr του 25 %

0402 29 19 9900

14

( )

1,2002

– Καττερηr  σηr του 41 %

0402 29 91 9100

(14)

1,2086

– Αντερηr του 41 %

0402 29 91 9500

(14)

1,3167

– Καττερηr  σηr του 41 %

0402 29 99 9100

(14)

1,2086

– Αντερηr του 41 %

0402 29 99 9500

( )

1,3167

Κωδικr ΣΟ

0402 21 91

Περιγραφ των εµπορευµτων

Ποσ των
ενισχσεων

– – – – Σε µεσεr συσκευασεr καθαρο περιεχοµνου που δεν υπερβανει
τα 2,5 kg:
– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr:

0402 21 99

– – – – λλα:
– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr:

ex 0402 29

13

– – λλα:
– – – Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr που δεν υπερβανει
το 27 %:
– – – – λλα:

0402 29 15

– – – – – Σε µεσεr συσκευασεr
υπερβανει τα 2,5 kg:

καθαρο

περιεχοµνου

που

δεν

– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr:

0402 29 19

– – – – – λλα:
– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr:

– – – Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr που υπερβανει το 27 %:
0402 29 91

– – – – Σε µεσεr συσκευασεr καθαρο περιεχοµνου που δεν υπερβανει
τα 2,5 kg:
– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr:

0402 29 99

– – – – λλα:
– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr:
14
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(σε EUR/100 kg καθαρο βρουr, εκτr λλων ενδεξεων)
Κωδικr
προϊντων

Υποσηµεισειr

Ποσ των
ενισχσεων

– Καττερηr  σηr του 3 %

0402 91 11 9110

(13)

2,327

– Αντερηr του 3 %

0402 91 11 9120

( )

4,551

– Καττερηr  σηr του 3 %

0402 91 11 9310

(13)

13,30

– Αντερηr του 3 % και καττερηr  σηr του 7,4 %

0402 91 11 9350

13

( )

16,29

– Αντερηr του 7,4 %

0402 91 11 9370

(13)

19,81

– Καττερηr  σηr του 3 %

0402 91 19 9110

(13)

2,327

– Αντερηr του 3 %

0402 91 19 9120

(13)

4,551

– Καττερηr  σηr του 3 %

0402 91 19 9310

(13)

13,30

– Αντερηr του 3 % και καττερηr  σηr του 7,4 %

0402 91 19 9350

13

( )

16,29

– Αντερηr του 7,4 %

0402 91 19 9370

(13)

19,81

– Καττερηr του 15 % κατ βροr

0402 91 31 9100

(13)

– σηr  αντερηr του 15 % κατ βροr

0402 91 31 9300

( )

– Καττερηr του 15 % κατ βροr

0402 91 39 9100

(13)

– σηr  αντερηr του 15 % κατ βροr

0402 91 39 9300

(13)

23,42

Κωδικr ΣΟ

Περιγραφ των εµπορευµτων

– λλα:
0402 91

– – Χωρr προσθκη ζχαρηr  λλων γλυκαντικν:
– – – Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr που δεν υπερβανει
το 8 %:

0402 91 11

– – – – Σε συσκευασεr καθαρο περιεχοµνου που δεν υπερβανει τα
2,5 kg:
– Περιεκτικτηταr σε ξηρ ουσα προελεσεωr γλακτοr, µη
λιπαρ:
– Καττερηr του 15 % κατ βροr και περιεκτικτηταr κατ
βροr σε λιπαρr ουσεr:
13

– σηr  αντερηr κατ βροr και περιεκτικτηταr κατ βροr
σε λιπαρr ουσεr:

0402 91 19

– – – – λλα:
– Περιεκτικτηταr σε ξηρ ουσα προελεσεωr γλακτοr, µη
λιπαρ:
– Καττερηr του 15 % κατ βροr και περιεκτικτηταr κατ
βροr σε λιπαρr ουσεr:

– σηr  αντερηr του 15 % κατ βροr και περιεκτικτηταr
κατ βροr σε λιπαρr ουσεr:

– – – Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr που υπερβανει το 8 %
αλλ που δεν υπερβανει το 10 %:
0402 91 31

– – – – Σε µεσεr συσκευασεr καθαρο περιεχοµνου που δεν υπερβανει τα
2,5 kg:
– Περιεκτικτηταr σε ξηρ ουσα προελεσεωr γλακτοr, µη
λιπαρ:

0402 91 39

13

8,991
23,42

– – – – λλα:
– Περιεκτικτηταr σε ξηρ ουσα προελεσεωr γλακτοr, µη
λιπαρ:
8,991

– – – Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr που υπερβανει το 10 %
αλλ που δεν υπερβανει το 45 %:
0402 91 51

– – – – Σε µεσεr συσκευασεr καθαρο περιεχοµνου που δεν υπερβανει τα
2,5 kg

0402 91 51 9000

(13)

10,50

0402 91 59

– – – – λλα

0402 91 59 9000

(13)

10,50

– – – Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr που υπερβανει το 45 %:
0402 91 91

– – – – Σε µεσεr συσκευασεr καθαρο περιεχοµνου που δεν υπερβανει τα
2,5 kg

0402 91 91 9000

(13)

75,22

0402 91 99

– – – – λλα

0402 91 99 9000

( )

75,22

13
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12. 2. 1999
(σε EUR/100 kg καθαρο βρουr, εκτr λλων ενδεξεων)
Κωδικr
προϊντων

Υποσηµεισειr

– Καττερηr  σηr του 3 %

0402 99 11 9110

(14)

0,0233

– Αντερηr του 3 % και καττερηr  σηr του 6,9 %

0402 99 11 9130

(14)

0,0456

– Αντερηr του 6,9 %

0402 99 11 9150

(14)

0,1269

– Καττερηr  σηr του 3 %

0402 99 11 9310

(14)

0,2689

– Αντερηr του 3 % και καττερηr  σηr του 6,9 %

0402 99 11 9330

14

( )

0,3228

– Αντερηr του 6,9 %

0402 99 11 9350

(14)

0,4291

– Καττερηr  σηr του 3 %

0402 99 19 9110

(14)

0,0233

– Αντερηr του 3 % και καττερηr  σηr του 6,9 %

0402 99 19 9130

(14)

0,0456

– Αντερηr του 6,9 %

0402 99 19 9150

(14)

0,1269

– Καττερηr  σηr του 3 %

0402 99 19 9310

(14)

0,2689

– Αντερηr του 3 % και καττερηr  σηr του 6,9 %

0402 99 19 9330

14

( )

0,3228

– Αντερηr του 6,9 %

0402 99 19 9350

(14)

0,4291

– Περιεκτικτηταr σε ξηρ ουσα προελεσεωr γλακτοr, µη
λιπαρ, καττερηr του 15 % κατ βροr

0402 99 31 9110

(14)

0,0975

– Περιεκτικτηταr σε ξηρ ουσα προελεσεωr γλακτοr, µη
λιπαρ, σηr  αντερηr του 15 % κατ βροr

0402 99 31 9150

(14)

0,4467

– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr αντερηr του
21 % και καττερηr  σηr του 39 %

0402 99 31 9300

(14)

0,3832

– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr αντερηr του
39 %

0402 99 31 9500

(14)

0,6600

– Περιεκτικτηταr σε ξηρ ουσα προελεσεωr γλακτοr, µη
λιπαρ, καττερηr του 15 % κατ βροr

0402 99 39 9110

(14)

0,0975

– Περιεκτικτηταr σε ξηρ ουσα προελεσεωr γλακτοr, µη
λιπαρ, σηr  αντερηr του 15 % κατ βροr

0402 99 39 9150

(14)

0,4467

– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr αντερηr του
21 % και καττερηr  σηr του 39 %

0402 99 39 9300

(14)

0,3832

– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr αντερηr
του 39 %

0402 99 39 9500

(14)

0,6600

Κωδικr ΣΟ

0402 99

Περιγραφ των εµπορευµτων

Ποσ των
ενισχσεων

– – λλα:
– – – Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr που δεν υπερβανει
το 9,5 %:

0402 99 11

– – – – Σε µεσεr συσκευασεr καθαρο περιεχοµνου που δεν υπερβανει τα
2,5 kg:
– Περιεκτικτηταr σε ξηρ ουσα προελεσεωr γλακτοr, µη
λιπαρ, καττερηr του 15 % κατ βροr και περιεκτικτηταr
κατ βροr σε λιπαρr ουσεr:

– Περιεκτικτηταr σε ξηρ ουσα προελεσεωr γλακτοr, µη
λιπαρ, σηr  αντερηr του 15 % κατ βροr και
περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr:

0402 99 19

– – – – λλα:
– Περιεκτικτηταr σε ξηρ ουσα προελεσεωr γλακτοr, µη
λιπαρ, καττερηr του 15 % κατ βροr και περιεκτικτηταr
κατ βροr σε λιπαρr ουσεr:

– Περιεκτικτηταr σε ξηρ ουσα προελεσεωr γλακτοr, µη
λιπαρ, σηr  αντερηr του 15 % κατ βροr και
περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr:

– – – Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr που υπερβανει το 9,5 %
αλλ που δεν υπερβανει το 45 %:
0402 99 31

– – – – Σε µεσεr συσκευασεr καθαρο περιεχοµνου που δεν υπερβανει τα
2,5 kg:
– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr που δεν
υπερβανει το 21 %:

0402 99 39

– – – – λλα:
– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr καττερηr  σηr
του 21 %:

12. 2. 1999
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Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων
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(σε EUR/100 kg καθαρο βρουr, εκτr λλων ενδεξεων)

Κωδικr ΣΟ

Περιγραφ των εµπορευµτων

Κωδικr
προϊντων

Υποσηµεισειr

Ποσ των
ενισχσεων

– – – Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr που υπερβανει το 45 %:
0402 99 91

– – – – Σε µεσεr συσκευασεr καθαρο περιεχοµνου που δεν υπερβανει τα
2,5 kg

0402 99 91 9000

(14)

0,7522

0402 99 99

– – – – λλα

0402 99 99 9000

(14)

0,7522

ex 0405
0405 10

Βοτυρα και λλεr λιπαρr ουσεr
γαλακτοκοµικο πολτο για επλειψη

που

προρχονται

απ

το

γλα·

– Βοτυρο:
– – Περιεκτικτηταr σε λιπαρr ουσεr κατ βροr που δεν υπερβανουν
το 85 %:
– – – Vυσικ βοτυρο:

0405 10 11

– – – – Σε µεσεr συσκευσεr καθαρο περιεχοµνου που δεν υπερβανει
το 1 kg:
– – – – – Περιεκτικτηταr σε λιπαρr ουσεr κατ βροr:

0405 10 19

– – – – – – σηr  αντερηr του 80 % αλλ καττερηr του 82 %

0405 10 11 9500

176,10

– – – – – – σηr  αντερηr του 82 %

0405 10 11 9700

180,50

– – – – – – σηr  αντερηr του 80 %, αλλ καττερηr του 82 %

0405 10 19 9500

176,10

– – – – – – σηr  αντερηr του 82 %

0405 10 19 9700

180,50

– – – – – – σηr  αντερηr του 80 %, αλλ καττερηr του 82 %

0405 10 30 9100

176,10

– – – – – – σηr  αντερηr του 82 %

0405 10 30 9300

180,50

– – – – – – σηr  αντερηr του 80 %, αλλ καττερηr του 82 %

0405 10 30 9500

176,10

– – – – – – σηr  αντερηr του 82 %

0405 10 30 9700

180,50

– – – – – – σηr  αντερηr του 80 %, αλλ καττερηr του 82 %

0405 10 50 9100

176,10

– – – – – – σηr  αντερηr του 82 %

0405 10 50 9300

180,50

– – – – – – σηr  αντερηr του 80 %, αλλ καττερηr του 82 %

0405 10 50 9500

176,10

– – – – – – σηr  αντερηr του 82 %

0405 10 50 9700

180,50

– – λλα

0405 10 90 9000

187,10

– – – – σηr  αντερηr του 75 %, αλλ καττερηr του 78 %

0405 20 90 9500

165,09

– – – – σηr  αντερηr του 78 %

0405 20 90 9700

171,69

– – – – λλα:
– – – – – Περιεκτικτηταr σε λιπαρr ουσεr κατ βροr:

0405 10 30

– – – Βοτυρο ανασυσταθν:
– – – – Σε µεσεr συσκευσεr καθαρο περιεχοµνου που δεν υπερβανει
το 1 kg:
– – – – – Περιεκτικτηταr σε λιπαρr ουσεr κατ βροr:

– – – – λλα:
– – – – – Περιεκτικτηταr σε λιπαρr ουσεr κατ βροr:

0405 10 50

– – – Βοτυρο απ ορ γλακτοr:
– – – – Σε µεσεr συσκευσεr καθαρο περιεχοµνου που δεν υπερβανει
το 1 kg:
– – – – – Περιεκτικτηταr σε λιπαρr ουσεr κατ βροr:

– – – – λλα:
– – – – – Περιεκτικτηταr σε λιπαρr ουσεr κατ βροr:

0405 10 90
ex 0405 20
0405 20 90

– Γαλακτοκοµικο πολτο για επλειψη:
– – Περιεκτικτηταr σε λιπαρr ουσεr κατ βροr σηr  αντερηr του 75 %
αλλ καττερηr του 80 %:
– – – Περιεκτικτηταr σε λιπαρr ουσεr κατ βροr:

0405 90

– λλα

0405 90 10

– – Περιεκτικτηταr σε λιπαρr ουσεr κατ βροr σηr  αντερηr του 99,3 %
και περιεκτικτηταr σε νερ κατ βροr που δεν υπερβανει το 0,5 %

0405 90 10 9000

228,00

0405 90 90

– – λλα

0405 90 90 9000

180,50
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(σε EUR/100 kg καθαρο βρουr, εκτr λλων ενδεξεων)
Συµπληρωµατικr απαιτσειr
για τη χρησιµοποηση του
κωδικο προϊντοr
Κωδικr ΣΟ

Περιγραφ των προϊντων

ex 0406

Τυρι και πηγµνο γλα για τυρ (5):

ex 0406 30

– Τυρι λιωµνα, λλα απ τα τριµµνα  σε σκνη (6):

Ελχιστη
Μγιστη
περιεκτικτητα σε
περιεκτικτητα σε
λιπαρr ουσεr
νερ κατ βροr
εντr τηr ξηρr
του προϊντοr
ουσαr
(%)
(%)

Κωδικr
των προϊντων

Υποση- Ποσ των
µεισειr ενισχσεων

– – λλα:
– – – Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr που δεν
υπερβανει το 36 % και περιεκτικτηταr σε λιπαρr ουσεr
κατ βροr ξηρr ουσαr:
ex 0406 30 31

– – – – Που δεν υπερβανει το 48 %:
– – – – – Περιεκτικτηταr κατ βροr ξηρr ουσαr:
– – – – – – σηr  αντερηr του 40 % και καττερηr του
43 % και περιεκτικτηταr σε λιπαρr ουσεr κατ
βροr ξηρr ουσαr:
– – – – – – – Καττερηr του 20 %

60

– – – – – – – σηr  αντερηr του 20 %

60

20

0406 30 31 9710

(5)

17,88

0406 30 31 9730

5

()

26,24

0406 30 31 9910

(5)

17,88

– – – – – – σηr  αντερηr του 43 % και περιεκτικτητα σε
λιπαρr ουσεr κατ βροr ξηρr ουσαr:
– – – – – – – Καττερηr του 20 %

57

– – – – – – – σηr  αντερηr του 20 % αλλ καττερηr
του 40 %

57

20

0406 30 31 9930

(5)

26,24

– – – – – – – σηr  αντερηr του 40 %

57

40

0406 30 31 9950

(5)

38,17

– – – – – – σηr  αντερηr του 40 % αλλ καττερηr
του 43 %

60

48

0406 30 39 9500

(5)

26,24

– – – – – – σηr  αντερηr του 43 % αλλ καττερηr
του 46 %

57

48

0406 30 39 9700

(5)

38,17

– – – – – – – Καττερηr του 55 %

54

48

0406 30 39 9930

(5)

38,17

– – – – – – – σηr  αντερηr του 55 %

54

55

0406 30 39 9950

(5)

43,16

ex 0406 30 90

– – – Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr που υπερβανει το 36 %

54

79

0406 30 90 9000

(5)

45,28

ex 0406 90 23

– – – Edam

47

40

0406 90 23 9900

5

()

90,36

ex 0406 90 25

– – – Tilsit

47

45

0406 90 25 9900

(5)

89,77

ex 0406 90 27

– – – Butterkäse

52

45

0406 90 27 9900

5

()

81,30

ex 0406 90 76

– – – – – – – Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo,
samsø:

– – – – – – – – – Περιεκτικτηταr κατ βροr ξηρr
ουσαr σηr  αντερηr του 50 %, αλλ
καττερηr του 56 %

50

45

0406 90 76 9300

(5)

84,68

– – – – – – – – – Περιεκτικτηταr κατ βροr ξηρr
ουσαr σηr  αντερηr του 56 %

46

55

0406 90 76 9400

(5)

94,85

– – – – – – – – Περιεκτικτηταr σε λιπαρr ουσεr, κατ
βροr ξηρr ουσαr σηr  αντερηr του
55 %

46

55

0406 90 76 9500

(5)

90,24

ex 0406 30 39

– – – – Που υπερβανει το 48 %
– – – – – Περιεκτικτηταr κατ βροr ξηρr ουσαr:

– – – – – – σηr  αντερηr του 46 % και περιεκτικτηταr
σε λιπαρr ουσεr κατ βροr τηr ξηρr ουσαr:

– – – – – – – – Περιεκτικτηταr σε λιπαρr ουσεr κατ
βροr ξηρr ουσαr, σηr  αντερηr του
45 %, αλλ καττερηr του 55 %:
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(σε EUR/100 kg καθαρο βρουr, εκτr λλων ενδεξεων)
Συµπληρωµατικr απαιτσειr
για τη χρησιµοποηση του
κωδικο προϊντοr
Κωδικr ΣΟ

ex 0406 90 78

Περιγραφ των προϊντων

Ελχιστη
Μγιστη
περιεκτικτητα σε
περιεκτικτητα σε
λιπαρr ουσεr
νερ κατ βροr
εντr τηr ξηρr
του προϊντοr
ουσαr
(%)
(%)

Κωδικr
των προϊντων

Υποση- Ποσ των
µεισειr ενισχσεων

– – – – – – – Gouda:
– – – – – – – – Περιεκτικτηταr σε λιπαρr ουσεr κατ
βροr ξηρr ουσαr καττερηr απ 48 %

50

20

0406 90 78 9100

(5)

87,50

– – – – – – – – Περιεκτικτηταr σε λιπαρr ουσεr κατ
βροr ξηρr ουσαr σηr  αντερηr απ
48 % αλλ καττερηr απ 55 %

45

48

0406 90 78 9300

(5)

92,78

– – – – – – – – λλα

45

55

0406 90 78 9500

5

()

91,91

ex 0406 90 79

– – – – – – – Esrom, italico, kernham, saint-nectaire, saintpaulin, taleggio

56

40

0406 90 79 9900

(5)

75,02

ex 0406 90 81

– – – – – – – Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire,
double gloucester, blarney, colby, monterey

44

45

0406 90 81 9900

(5)

94,85

ex 0406 90 86

– – – – – – – – Που υπερβανουν το 47 % αλλ δεν υπερβανουν το 52 %:
– – – – – – – – – Τυρι που παρασκευζονται απ ορ
γλακτοr

0406 90 86 9100

—

– – – – – – – – – λλα, περιεκτικτηταr σε λιπαρr
ουσεr κατ βροr ξηρr ουσαr:

ex 0406 90 87

– – – – – – – – – – Καττερηr του 5 %

52

0406 90 86 9200

(5)

86,17

– – – – – – – – – – σηr  αντερηr του 5 % αλλ
καττερηr του 19 %

51

5

0406 90 86 9300

(5)

87,41

– – – – – – – – – – σηr  αντερηr του 19 % αλλ
καττερηr του 39 %

47

19

0406 90 86 9400

(5)

92,87

– – – – – – – – – – σηr  αντερηr του 39 %

40

39

0406 90 86 9900

()

102,43

5

– – – – – – – – Που υπερβανουν το 52 % αλλ δεν υπερβανουν το 62 %:
– – – – – – – – – Τυρι που παρασκευζονται απ ορ
γλακτοr εκτr απ το µανορι

0406 90 87 9100

—

– – – – – – – – – λλα, περιεκτικτηταr σε λιπαρr
ουσεr κατ βροr ξηρr ουσαr:
– – – – – – – – – – Καττερηr του 5 %

60

0406 90 87 9200

(5)

71,81

– – – – – – – – – – σηr  αντερηr του 5 % αλλ
καττερηr του 19 %

55

5

0406 90 87 9300

(5)

80,27

– – – – – – – – – – σηr  αντερηr του 19 % αλλ
καττερηr του 40 %

53

19

0406 90 87 9400

(5)

82,36

– – – – – – – – – – – Idiazábal, manchego και roncal
που παρασκευζονται αποκλειστικ απ πρβειο γλα

45

45

0406 90 87 9951

(5)

93,15

– – – – – – – – – – – Maasdam

45

45

0406 90 87 9971

(5)

93,15

– – – – – – – – – – – Μανορι

43

53

0406 90 87 9972

5

()

39,68

– – – – – – – – – – – Hushallsost

46

45

0406 90 87 9973

5

()

91,46

– – – – – – – – – – – Murukotoinen

41

50

0406 90 87 9974

5

()

99,26

– – – – – – – – – – – λλα

47

40

0406 90 87 9979

()

90,36

– – – – – – – – – – σηr  αντερηr του 40 %:

5
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(σε EUR/100 kg καθαρο βρουr, εκτr λλων ενδεξεων)
Συµπληρωµατικr απαιτσειr
για τη χρησιµοποηση του
κωδικο προϊντοr
Κωδικr ΣΟ

ex 0406 90 88

Περιγραφ των προϊντων

Ελχιστη
Μγιστη
περιεκτικτητα σε
περιεκτικτητα σε
λιπαρr ουσεr
νερ κατ βροr
εντr τηr ξηρr
του προϊντοr
ουσαr
(%)
(%)

Κωδικr
των προϊντων

Υποση- Ποσ των
µεισειr ενισχσεων

– – – – – – – – Που υπερβανουν το 62 % αλλ δεν υπερβανουν το 72 %:
– – – – – – – – – Τυρι που παρασκευζονται απ ορ
γλακτοr

0406 90 88 9100

—

– – – – – – – – – λλα:
– – – – – – – – – – λλα:
– – – – – – – – – – – Περιεκτικτηταr σε λιπαρr
ουσεr κατ βροr ξηρr ουσαr:
– – – – – – – – – – – – σηr  αντερηr του 10 %
αλλ καττερηr του 19 %

60

10

0406 90 88 9300

(5)

70,90

(5) Η ενσχυση που εφαρµζεται στα τυρι που παρουσιζονται σε µεση συσκευασα που περιχει επσηr υγρ διατηρσεωr, ιδωr λµη, χορηγεται επ του καθαρο βρουr, µετ
µεωση του βρουr του υγρο αυτο.
(6)

ταν το προϊν περιχει µη γαλακτικr ουσεr /και καζενη /και καζεϊνικ /και ορ γλακτοr /και προϊντα παργωγα του ορο γλακτοr /και λακτζη /και διθηµα /και
προϊντα που υπγονται στον κωδικ ΣΟ 3504, το µροr αντιπροσωπεει πρσθετεr µη γαλακτικr ουσεr /και καζενη /και καζεϊνικ /και ορ γλακτοr /και προϊντα
παργωγα του ορο γλακτοr /και λακτζη /και διθηµα /και προϊντα που υπγονται στον κωδικ 3504 δεν πρπει να λαµβνεται υπψη για τον υπολογισµ του ποσο
ενσχυσηr. Κατ την τρηση των τελωνειακν διατυπσεων, ο ενδιαφερµενοr υποχρεοται να αναφρει στη δλωση που προβλπεται γι’ αυτν το σκοπ εν χουν προστεθε µη
γαλακτικr ουσεr /και καζενη /και καζεϊνικ /και ορr γλακτοr /και προϊντα παργωγα του ορο γλακτοr /και λακτζη /και διθηµα /και προϊντα που υπγονται
στον κωδικ 3504 και, εν υπρξε προσθκη, τη µγιστη περιεκτικτητα σε βροr των µη γαλακτικν ουσιν /και καζενηr /και καζεϊνικν /και ορο γλακτοr /και προϊντων
παργωγων του ορο γλακτοr /και λακτζηr /και διηθµατοr /και προϊντων που υπγονται στον κωδικ ΣΟ 3504 που χουν προστεθε σε 100 χιλιγραµµα τελικο προϊντοr.

(7) Το ποσ τηr ενσχυσηr για το κατεψυγµνο συµπυκνωµνο γλα εναι δια µε αυτ που εφαρµζεται στουr κωδικοr ΣΟ 0402 91  0402 99.
(13)

ταν το προϊν περιλαµβνει µη γαλακτικr ουσεr, το µροr που αντιπροσωπεει τιr µη γαλακτικr ουσεr δεν λαµβνεται υπψη για τον υπολογισµ του ποσο τηr ενσχυσηr.
Κατ την περτωση των τελωνειακν διατυπσεων, ο ενδιαφερµενοr υποχρεοται να αναγρψει στη δλωση που προβλπεται για το σκοπ αυτ εν, ναι  χι, χουν προστεθε
µη γαλακτικr λιπαρr ουσεr και εν χουν προστεθε, τη µγιστη περιεκτικτητα κατ βροr των µη γαλακτικν ουσιν οι οποεr χουν προστεθε σε 100 χιλιγραµµα του
τελικο προϊντοr.

(14)

ταν το προϊν περιλαµβνει µη γαλακτικr ουσεr, εκτr απ τη σακχαρζη, το µροr που αντιπροσωπεει τιr µη γαλακτικr ουσεr εκτr τηr σακχαρζηr δεν λαµβνεται υπψη
για τον υπολογισµ του ποσο τηr ενσχυσηr.
Το ποσ τηr επιστροφr αν 100 χιλιγραµµα του προϊντοr που υπγεται στη δικριση αυτ ισοται µε το θροισµα των ακολοθων στοιχεων:
α) το αναγραφµενο ποσ αν χιλιγραµµο πολλαπλασιαζµενο επ το βροr του γαλακτικο µρουr που περιλαµβνεται σε 100 χιλιγραµµα του προϊντοr·
β) να στοιχεο που υπολογζεται σµφωνα µε τιr διατξειr του ρθρου 12 παργραφοr 3 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1466/95 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 144 τηr 28. 6. 1995, σ. 22).
Κατ την εκπλρωση των τελωνειακν διατυπσεων, ο ενδιαφερµενοr υποχρεοται να αναγρψει στη δλωση που προβλπεται για το σκοπ αυτ τη µγιστη περιεκτικτητα
κατ βροr σακχαρζηr /και λλων µη γαλακτικν ουσιν που χουν προστεθε αν 100 χιλιγραµµα του τελικο προϊντοr.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 314/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 11ηr Vεβρουαρου 1999
για την τροποποηση του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2219/92 σχετικ µε τιr λεπτοµρειεr
εφαρµογr του ειδικο καθεσττοr για τον εφοδιασµ τηr Μαδραr µε γαλακτοκοµικ
προϊντα σον αφορ τα ποσ των ενισχσεων
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92 του Συµβουλου, τηr
15ηr Ιουνου 1992, για ειδικ µτρα που αφορον ορισµνα
γεωργικ προϊντα υπρ των Αζορν και τηr Μαδραr (1),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 562/98 τηr Επιτροπr (2), και ιδωr το ρθρο 10,
Εκτιµνταr:
τι ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 1696/92 τηr Επιτροπr (3),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΟΚ)
αριθ. 2596/93 (4), καθορζει κυρωr τιr λεπτοµρειεr εφαρµογr του ειδικο καθεσττοr εφοδιασµο των Αζορν και
τηr Μαδραr µε ορισµνα γεωργικ προϊντα·
τι ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 2219/92 τηr Επιτροπr, τηr
30r Ιουλου 1992, σχετικ µε τιr λεπτοµρειεr εφαρµογr
του ειδικο καθεσττοr για τον εφοδιασµ τηr Μαδραr σε
γαλακτοκοµικ προϊντα και την κατρτιση των σχετικν
προβλψεων (5), πωr τροποποιθηκε απ τον κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 2440/98 (6), καθρισε στο παρρτηµα ΙΙ τιr ενισχσειr για τα γαλακτοκοµικ προϊντα·

τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 312/1999 τηr Επιτροπr, τηr
11ηr Vεβρουαρου 1999, για καθορισµ των επιστροφν
κατ την εξαγωγ στον τοµα του γλακτοr και των γαλακτοκοµικν προϊντων (7), χει καθορσει τιr επιστροφr
για τα προϊντα αυτ· τι για να ληφθον υπψη οι τροποποισειr αυτr πρπει να προσαρµοσθε το παρρτηµα ΙΙ
του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2219/92·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
γλακτοr και γαλακτοκοµικν προϊντων,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Το παρρτηµα ΙΙ του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2219/92
αντικαθσταται απ το παρρτηµα του παρντοr κανονισµο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 12 Vεβρουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 11 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

173 τηr 27. 6. 1992, σ. 1.
76 τηr 13. 3. 1998, σ. 6.
179 τηr 1. 7. 1992, σ. 6.
238 τηr 23. 9. 1993, σ. 24.
218 τηr 1. 8. 1992, σ. 75.
303 τηr 13. 11. 1998, σ. 30.

(7) Βλπε σελδα 15 τηr παροσαr Επσηµηr Εφηµερδαr.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
(σε EUR/100 kg καθαρο βρουr, εκτr λλων ενδεξεων)
Κωδικr ΣΟ

Περιγραφ των εµπορευµτων

Κωδικr
προϊντων

Υποσηµεισειr

Ποσ των
ενισχσεων

0401

Γλα και κρµα γλακτοr (ανθγαλα) που δεν εναι συµπυκνωµνα και δεν
περιχουν ζχαρη  λλα γλυκαντικ:

0401 10

– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr που δεν υπερβανει το 1 %:

0401 10 10

– – Σε συσκευασεr καθαρο περιεχοµνου που δεν υπερβανει τα 2 l

0401 10 10 9000

2,327

0401 10 90

– – λλα

0401 10 90 9000

2,327

0401 20

– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr που υπερβανει το 1 % αλλ
δεν υπερβανει το 6 %:

– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr καττερηr  σηr του
1,5 %

0401 20 11 9100

2,327

– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr αντερηr του 1,5 %

0401 20 11 9500

3,597

– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr καττερηr  σηr του
1,5 %

0401 20 19 9100

2,327

– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr αντερηr του 1,5 %

0401 20 19 9500

3,597

– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr καττερηr  σηr του
4%

0401 20 91 9100

4,551

– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr αντερηr του 4 %

0401 20 91 9500

5,302

– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr καττερηr  σηr του
4%

0401 20 99 9100

4,551

– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr αντερηr του 4 %

0401 20 99 9500

5,302

– Καττερηr  σηr του 10 %

0401 30 11 9100

6,803

– Αντερηr του 10 % και καττερηr  σηr του 17 %

0401 30 11 9400

10,50

– Αντερηr του 17 %

0401 30 11 9700

15,77

– – Που δεν υπερβανει το 3 %:
0401 20 11

0401 20 19

– – – Σε µεσεr συσκευασεr καθαρο περιεχοµνου που δεν υπερβανει τα
2 l:

– – – λλα:

– – Που υπερβανει το 3 %:
0401 20 91

0401 20 99

0401 30

– – – Σε µεσεr συσκευασεr καθαρο περιεχοµνου που δεν υπερβανει τα
2 l:

– – – λλα:

– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr που υπερβανει το 6 %:
– – Που δεν υπερβανει το 21 %:

0401 30 11

– – – Σε µεσεr συσκευασεr καθαρο περιεχοµνου που δεν υπερβανει τα
2 l:
– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr:

0401 30 19

– – – λλα:
– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr:
– Καττερηr  σηr του 10 %

0401 30 19 9100

– Αντερηr του 10 % και καττερηr  σηr του 17 %

0401 30 19 9400

10,50

– Αντερηr του 17 %

0401 30 19 9700

15,77

– – Που υπερβανει το 21 % αλλ που δεν υπερβανει το 45 %:

6,803
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(σε EUR/100 kg καθαρο βρουr, εκτr λλων ενδεξεων)

Κωδικr ΣΟ

0401 30 31

Περιγραφ των εµπορευµτων

Κωδικr
προϊντων

Υποσηµεισειr

Ποσ των
ενισχσεων

– – – Σε µεσεr συσκευασεr καθαρο περιεχοµνου που δεν υπερβανει τα
2 l:
– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr:

0401 30 39

– Καττερηr  σηr του 35 %

0401 30 31 9100

38,32

– Αντερηr του 35 % και καττερηr  σηr του 39 %

0401 30 31 9400

59,85

– Αντερηr του 39 %

0401 30 31 9700

66,00

– Καττερηr  σηr του 35 %

0401 30 39 9100

38,32

– Αντερηr του 35 % και καττερηr  σηr του 39 %

0401 30 39 9400

59,85

– Αντερηr του 39 %

0401 30 39 9700

66,00

– Καττερηr  σηr του 68 %

0401 30 91 9100

75,22

– Αντερηr του 68 % και καττερηr  σηr του 80 %

0401 30 91 9400

110,55

– Αντερηr του 80 %

0401 30 91 9700

129,01

– Καττερηr  σηr του 68 %

0401 30 99 9100

75,22

– Αντερηr του 68 % και καττερηr  σηr του 80 %

0401 30 99 9400

110,55

– Αντερηr του 80 %

0401 30 99 9700

129,01

– – – λλα:
– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr:

– – Που δεν υπερβανει το 45 %:
0401 30 91

– – – Σε µεσεr συσκευασεr καθαρο περιεχοµνου που δεν υπερβανει τα
2 l:
– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr:

0401 30 99

– – – λλα:
– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr:

ex 0402

Γλα αποκορυφωµνο σε σκνη µε κατ βροr περιεκτικτητα σε λιπαρr ουσεr
χι µεγαλτερη απ 1,5 %

0402 10 11 9000
0402 10 19 9000

(13)

90,00

ex 0402

Γλα πλρεr σε σκνη µε κατ βροr περιεκτικτητα σε λιπαρr ουσεr χι
µεγαλτερη απ 27 %

0402 21 11 9900
0402 21 19 9900

(13)

120,00

– Καττερηr  σηr του 11 %

0402 21 11 9200

(13)

90,00

– Αντερηr του 11 % και καττερηr  σηr του 17 %

0402 21 11 9300

(13)

105,89

– Αντερηr του 17 % και καττερηr  σηr του 25 %

0402 21 11 9500

(13)

111,56

– Αντερηr του 25 %

0402 21 11 9900

13

( )

120,00

– Καττερηr  σηr του 17 %

0402 21 19 9300

(13)

105,89

– Αντερηr του 17 % και καττερηr  σηr του 25 %

0402 21 19 9500

(13)

111,56

– Αντερηr του 25 %

0402 21 19 9900

( )

120,00

0402 21 11

– – – – Σε µεσεr συσκευασεr καθαρο περιεχοµνου που δεν υπερβανει τα
2,5 kg:
– Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr:

– – – – λλα:
0402 21 19

– – – – – Περιεκτικτηταr κατ βροr σε λιπαρr ουσεr που υπερβανει το
11 % αλλ δεν υπερβανει το 27 %:

13
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(σε EUR/100 kg καθαρο βρουr, εκτr λλων ενδεξεων)

Κωδικr ΣΟ

ex 0405
0405 10

Κωδικr
προϊντων

Περιγραφ των εµπορευµτων

Βοτυρα και λλεr λιπαρr ουσεr
γαλακτοκοµικο πολτο για επλειψη

που

προρχονται

απ

το

Υποσηµεισειr

Ποσ των
ενισχσεων

γλα·

– Βοτυρο:
– – Περιεκτικτηταr σε λιπαρr ουσεr κατ βροr που δεν υπερβανουν το
85 %:
– – – Vυσικ βοτυρο:

0405 10 11

– – – – Σε µεσεr συσκευσεr καθαρο περιεχοµνου που δεν υπερβανει το
1 kg:
– – – – – Περιεκτικτηταr σε λιπαρr ουσεr κατ βροr:

0405 10 19

– – – – – – σηr  αντερηr του 80 % αλλ καττερηr του 82 %

0405 10 11 9500

176,10

– – – – – – σηr  αντερηr του 82 %

0405 10 11 9700

180,50

– – – – – – σηr  αντερηr του 80 %, αλλ καττερηr του 82 %

0405 10 19 9500

176,10

– – – – – – σηr  αντερηr του 82 %

0405 10 19 9700

180,50

– – – – – – σηr  αντερηr του 80 %, αλλ καττερηr του 82 %

0405 10 30 9100

176,10

– – – – – – σηr  αντερηr του 82 %

0405 10 30 9300

180,50

– – – – – – σηr  αντερηr του 80 %, αλλ καττερηr του 82 %

0405 10 30 9500

176,10

– – – – – – σηr  αντερηr του 82 %

0405 10 30 9700

180,50

– – – – – – σηr  αντερηr του 80 %, αλλ καττερηr του 82 %

0405 10 50 9100

176,10

– – – – – – σηr  αντερηr του 82 %

0405 10 50 9300

180,50

– – – – – – σηr  αντερηr του 80 %, αλλ καττερηr του 82 %

0405 10 50 9500

176,10

– – – – – – σηr  αντερηr του 82 %

0405 10 50 9700

180,50

– – λλα

0405 10 90 9000

187,10

– – – – σηr  αντερηr του 75 %, αλλ καττερηr του 78 %

0405 20 90 9500

165,09

– – – – σηr  αντερηr του 78 %

0405 20 90 9700

171,69

– – – – λλα:
– – – – – Περιεκτικτηταr σε λιπαρr ουσεr κατ βροr:

0405 10 30

– – – Βοτυρο ανασυσταθν:
– – – – Σε µεσεr συσκευσεr καθαρο περιεχοµνου που δεν υπερβανει το
1 χλγρ:
– – – – – Περιεκτικτηταr σε λιπαρr ουσεr κατ βροr:

– – – – λλα:
– – – – – Περιεκτικτηταr σε λιπαρr ουσεr κατ βροr:

0405 10 50

– – – Βοτυρο απ ορ γλακτοr:
– – – – Σε µεσεr συσκευσεr καθαρο περιεχοµνου που δεν υπερβανει το
1 kg:
– – – – – Περιεκτικτηταr σε λιπαρr ουσεr κατ βροr:

– – – – λλα:
– – – – – Περιεκτικτηταr σε λιπαρr ουσεr κατ βροr:

0405 10 90
ex 0405 20
0405 20 90

– Γαλακτοκοµικο πολτο για επλειψη:
– – Περιεκτικτηταr σε λιπαρr ουσεr κατ βροr σηr  αντερηr του 75 %
αλλ καττερηr του 80 %:
– – – Περιεκτικτηταr σε λιπαρr ουσεr κατ βροr:

0405 90

– λλα

0405 90 10

– – Περιεκτικτηταr σε λιπαρr ουσεr κατ βροr σηr  αντερηr του 99,3 %
και περιεκτικτηταr σε νερ κατ βροr που δεν υπερβανει το 0,5 %

0405 90 10 9000

228,00

0405 90 90

– – λλα

0405 90 90 9000

180,50
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(σε EUR/100 kg καθαρο βρουr, εκτr λλων ενδεξεων)
Συµπληρωµατικr απαιτσειr για τη
χρησιµοποηση του κωδικο προϊντοr
Κωδικr ΣΟ

Ελχιστη
Μγιστη
περιεκτικτητα σε
περιεκτικτητα σε
λιπαρr ουσεr
νερ και βροr
εκτr τηr ξηρr
του προϊντοr
ουσαr
(%)
(%)

Περιγραφ των προϊντων

Κωδικr των
προϊντων

Υποση- Ποσ των
µεισειr ενισχσεων

ex 0406

Τυρι και πηγµνο γλα για τυρ (3):

ex 0406 90 23

– – – Edam

47

40

0406 90 23 9900

(3)

90,36

ex 0406 90 25

– – – Tilsit

47

45

0406 90 25 9900

(3)

89,77

ex 0406 90 76

– – – – – – – Danbo, fontal,
maribo, samsø:

– – – – – – – – – Περιεκτικτηταr κατ βροr ξηρr
ουσαr σηr  αντερηr του 50 %, αλλ
καττερηr του 56 %

50

45

0406 90 76 9300

(3)

84,68

– – – – – – – – – Περιεκτικτηταr κατ βροr ξηρr
ουσαr σηr  αντερηr του 56 %

44

45

0406 90 76 9400

(3)

94,85

– – – – – – – – Περιεκτικτηταr σε λιπαρr ουσεr κατ
βροr ξηρr ουσαr, σηr  αντερηr του
55 %

46

55

0406 90 76 9500

(3)

90,24

– – – – – – – – Περιεκτικτηταr σε λιπαρr ουσεr κατ
βροr ξηρr ουσαr καττερηr απ 48 %

50

20

0406 90 78 9100

(3)

87,50

– – – – – – – – Περιεκτικτηταr σε λιπαρr ουσεr κατ
βροr ξηρr ουσαr σηr  αντερηr απ
48 % αλλ καττερηr απ 55 %

45

48

0406 90 78 9300

(3)

92,78

– – – – – – – – λλα

45

55

0406 90 78 9500

(3)

91,91

56

40

0406 90 79 9900

(3)

75,02

44

44

0406 90 81 9900

(3)

94,85

fontina,

fynbo,

havarti,

– – – – – – – – Περιεκτικτηταr σε λιπαρr ουσεr κατ
βροr ξηρr ουσαr, σηr  αντερηr του
45 %, αλλ καττερηr του 55 %:

ex 0406 90 78

– – – – – – – Gouda:

ex 0406 90 79

– – – – – – – Esrom, italico, kernham,
saint-paulin, taleggio

saint-nectaire,

ex 0406 90 81

– – – – – – – Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire,
double gloucester, blarney, colby, monterey

ex 0406 90 86

– – – – – – – – Που υπερβανουν το 47 % αλλ δεν
υπερβανουν το 52 %:
– – – – – – – – – Τυρι που παρασκευζονται απ ορ
γλακτοr

0406 90 86 9100

—

– – – – – – – – – λλα, περιεκτικτηταr σε λιπαρr
ουσεr κατ βροr ξηρr ουσαr:

ex 0406 90 87

– – – – – – – – – – Καττερηr του 5 %

52

0406 90 86 9200

(3)

86,17

– – – – – – – – – – σηr  αντερηr του 5 % αλλ
καττερηr του 19 %

51

5

0406 90 86 9300

(3)

– – – – – – – – – – σηr  αντερηr του 19 % αλλ
καττερηr του 39 %

87,41

47

19

0406 90 86 9400

(3)

92,87

– – – – – – – – – – σηr  αντερηr του 39 %

40

39

0406 90 86 9900

()

102,43

3

– – – – – – – – Που υπερβανουν το 52 % αλλ δεν
υπερβανουν το 62 %
– – – – – – – – – Τυρι που παρασκευζονται απ ορ
γλακτοr µε εξαρεση το µανορι

0406 90 87 9100

—

– – – – – – – – – λλα, περιεκτικτηταr σε λιπαρr
ουσεr κατ βροr ξηρr ουσαr:
– – – – – – – – – – Καττερηr του 5 %

60

– – – – – – – – – – σηr  αντερηr του 5 % αλλ
καττερηr του 19 %

55

– – – – – – – – – – σηr  αντερηr του 19 % αλλ
καττερηr του 40 %

53

0406 90 87 9200

(3)

71,81

5

0406 90 87 9300

(3)

80,27

19

0406 90 87 9400

(3)

82,36
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(σε EUR/100 kg καθαρο βρουr, εκτr λλων ενδεξεων)
Συµπληρωµατικr απαιτσειr για τη
χρησιµοποηση του κωδικο προϊντοr
Κωδικr ΣΟ

ex 0406 90 87
(συνχεια)

ex 0406 90 88

Περιγραφ των προϊντων

– – – – – – – – – – σηr  αντερηr του 40 %:
– – – – – – – – – – – Idiazábal, manchego και roncal
που παρασκευζονται αποκλειστικ απ πρβειο γλα
– – – – – – – – – – – Maasdam
– – – – – – – – – – – Μανορι
– – – – – – – – – – – Hushallsost
– – – – – – – – – – – Murukoloinen
– – – – – – – – – – – λλα
– – – – – – – – Που υπερβανουν το 62 % αλλ δεν
υπερβανουν το 72 %:
– – – – – – – – – Τυρι που παρασκευζονται απ ορ
γλακτοr
– – – – – – – – – λλα:
– – – – – – – – – – λλα:
– – – – – – – – – – – Περιεκτικτηταr σε λιπαρr
ουσεr κατ βροr ξηρr ουσαr:
– – – – – – – – – – – – σηr  αντερηr του 10 %
αλλ καττερηr του 19 %

Ελχιστη
Μγιστη
περιεκτικτητα σε
περιεκτικτητα σε
λιπαρr ουσεr
νερ και βροr
εκτr τηr ξηρr
του προϊντοr
ουσαr
(%)
(%)

45
45
43
46
41
47

45
45
53
45
50
40

Κωδικr των
προϊντων

0406 90 87 9951
0406 90 87 9971
0406 90 87 9972
0406 90 87 9973
0406 90 87 9974
0406 90 87 9979

Υποση- Ποσ των
µεισειr ενισχσεων

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

0406 90 88 9100

60

10

0406 90 88 9300

93,15
93,15
39,68
91,46
99,26
90,36

—

(3)

70,90

(3) Η ενσχυση που εφαρµζεται στα τυρι που παρουσιζονται σε µεση συσκευασα που περιχει επσηr υγρ διατηρσεωr, ιδωr λµη, χορηγεται επ του καθαρο βρουr, µετ
µεωση του βρουr του υγρο αυτο.
(13)

ταν το προϊν περιλαµβνει µη γαλακτικr ουσεr, το µροr που αντιπροσωπεει τιr µη γαλακτικr ουσεr δεν λαµβνεται υπψη για τον υπολογισµ του ποσο τηr ενσχυσηr.
Κατ την περτωση των τελωνειακν διατυπσεων, ο ενδιαφερµενοr υποχρεοται να αναγρψει στη δλωση που προβλπεται για το σκοπ αυτ εν, ναι  χι, χουν προστεθε
µη γαλακτικr λιπαρr ουσεr και εν χουν προστεθε, τη µγιστη περιεκτικτητα κατ βροr των µη γαλακτικν ουσιν οι οποεr χουν προστεθε σε 100 χιλιγραµµα του
τελικο προϊντοr.»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 315/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 11ηr Vεβρουαρου 1999
για τον καθορισµ, για το µνα Ιανουριο 1999, τηr ειδικr συναλλαγµατικr ισοτιµαr για
τη µετατροπ του επιστρεφµενου ποσο των δαπανν αποθεµατοποησηr στον τοµα τηr
ζχαρηr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συµβουλου, τηr
30r Ιουνου 1981, περ κοινr οργανσεωr αγορr στον
τοµα τηr ζχαρηr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1148/98 (2),
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2799/98 του Συµβουλου, τηr 15ηr
∆εκεµβρου 1998, για τον καθορισµ του αγρονοµισµατικο
καθεσττοr του ευρ (3),
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1713/93 τηr Επιτροπr, τηr 30r
Ιουνου 1993, περ ειδικν λεπτοµερειν εφαρµογr του
γεωργικο συντελεστ µετατροπr στον τοµα τηr
ζχαρηr (4), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 59/97 (5), και ιδωr το ρθρο 1 παργραφοr
3,
Εκτιµνταr:
τι το ρθρο 1 παργραφοr 2 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
1713/93 ορζει τι το επιστρεφµενο ποσ των δαπανν
αποθεµατοποησηr που αναφρεται στο ρθρο 8 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 µετατρπεται σε εθνικ νµισµα βσει ειδικο γεωργικο συντελεστ µετατροπr, ο
οποοr υπολογζεται pro rata temporis ωr ο µσοr ροr των
γεωργικν συντελεστν µετατροπr που ισχουν κατ το
µνα τηr αποθεµατοποησηr· τι ο εν λγω ειδικr γεωργικr συντελεστr πρπει να καθορζεται κθε µνα για τον
προηγοµενο µνα· τι ο εν λγω γεωργικr συντελεστr
πρπει να καθορζεται κθε µνα για τον προηγοµενο

µνα· τι ωστσο για τα επιστρεφµενα ποσ απ την 1η
Ιανουαρου 1999, λγω τηr εισαγωγr του αγρονοµισµατικο καθεσττοr του ευρ απ την δια αυτ ηµεροµηνα,
πρπει να περιοριστε ο καθορισµr των συντελεστν µετατροπr στιr ειδικr συναλλαγµατικr ισοτιµεr µεταξ του
ευρ και των εθνικν νοµισµτων των κρατν µελν που
δεν χουν εγκρνει το ενιαο νµισµα·
τι η εφαρµογ των εν λγω διατξεων οδηγε στον καθορισµ, για το µνα Ιανουριο 1999, τηr ειδικr συναλλαγµατικr ισοτιµαr µετατροπr του επιστρεφµενου ποσο των
δαπανν αποθεµατοποησηr στα διφορα εθνικ νοµσµατα, πωr αναφρεται στο παρρτηµα του παρντοr
κανονισµο,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Ο ειδικr γεωργικr συντελεστr που πρπει να χρησιµοποιεται για τη µετατροπ του επιστρεφµενου ποσο των
δαπανν αποθεµατοποησηr που αναφρεται στο ρθρο 8
του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 σε καθνα απ τα
εθνικ νοµσµατα καθορζεται, για το µνα Ιανουριο 1999,
πωr αναφρεται στο παρρτηµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 12 Vεβρουαρου
1999.
Εφαρµζεται απ την 1η Ιανουαρου 1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 11 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

177 τηr 1. 7. 1981, σ. 4.
159 τηr 3. 6. 1998, σ. 38.
349 τηr 24. 12. 1998, σ. 1.
159 τηr 1. 7. 1993, σ. 94.
14 τηr 17. 1. 1997, σ. 25.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 11ηr Vεβρουαρου 1999, για τον καθορισµ, για το µνα Ιανουριο
1999 τηr ειδικr συναλλαγµατικr ισοτιµαr για τη µετατροπ του επιστρεφµενου ποσο των δαπανν
αποθεµατοποησηr στον τοµα τηr ζχαρηr
Ειδικr συναλλαγµατικr ισοτιµεr

1 ευρ =

7,44223
323,999
9,13150
0,703911

δανικr κορνεr
δραχµr
σουηδικr κορνεr
στερλνεr

12. 2. 1999

12. 2. 1999
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 316/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 11ηr 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 5η ωr τιr 11 Vεβρουαρου 1999, η µγιστη
επιστροφ κατ την εξαγωγ µαλακο στου καθορζεται
σε 33,48 EUR αν τνο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 12 Vεβρουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 11 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. 317/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 11ηr 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 5η ωr τιr
11 Vεβρουαρου 1999 στο πλασιο του διαγωνισµο που
προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2004/98, η µγιστη
επιστροφ κατ την εξαγωγ µαλακο στου καθορζεται
σε 37,94 EUR αν τνο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 12 Vεβρουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 11 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
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. 318/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 11ηr Vεβρουαρου 1999
σχετικ µε τιr προσφορr που ανακοιννονται για 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, 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  ενr
ελχιστου φρου·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
∆εν δδεται συνχεια στιr προσφορr που ανακοιννονται
απ τιr 5 ωr τιr 11 Vεβρουαρου 1999, στο πλασιο του
διαγωνισµο τηr επιστροφr  του φρου κατ την
εξαγωγ κριθr που αναφρεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
1078/98.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 12 Vεβρουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 11 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
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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.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 319/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 11ηr 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 5η ωr τιr 11 Vεβρουαρου 1999, η µγιστη
επιστροφ κατ την εξαγωγ σκαληr καθορζεται σε 74,75
EUR αν τνο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 12 Vεβρουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 11 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
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313
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 320/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 11ηr Vεβρουαρου 1999
για καθορισµ τηr µγιστηr επιστροφr κατ 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 καθορσει µια µγιστη επιστροφ κατ την
εξαγωγ, λαµβνονταr υπψη τα κριτρια που αναφρονται
στο ρθρο 1 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1501/95· τι στην
περπτωση αυτ, ο διαγωνισµr κατακυρνεται σ’ εκενον 
σ’ εκενουr εκ των προσφερντων των οποων η προσφορ
εναι µικρτερη  ση απ τη µγιστη επιστροφ·
τι η εφαρµογ των ανωτρω κριτηρων στην παροσα
κατσταση τηr αγορr του εν λγω σιτηρο οδηγε στον
καθορισµ τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ στο
ποσ που αναφρεται στο ρθρο 1·
τι 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.
2007/98 απ την 5η ωr τιr 11 Vεβρουαρου 1999, η µγιστη
επιστροφ κατ την εξαγωγ βρµηr καθορζεται σε 60,90
EUR αν τνο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 12 Vεβρουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 11 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. 321/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 11ηr 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 5η ωr τιr 11 Vεβρουαρου 1999, η µγιστη
µεωση του δασµο κατ την εισαγωγ αραβοστου καθορζεται σε 69,84 EUR αν τνο για µγιστη συνολικ
ποστητα 10 000 τνων.

ρθρο 1

ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 12 Vεβρουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 11 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
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1. 7. 1992, σ. 21.
24. 5. 1996, σ. 37.
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28. 7. 1995, σ. 4.
10. 8. 1995, σ. 22.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 322/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 11ηr 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,

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 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 5 ωr τιr 11 Vεβρουαρου 1999, η µγιστη
µεωση του δασµο κατ την εισαγωγ αραβοστου καθορζεται σε 68,32 EUR αν τνο για µγιστη συνολικ
ποστητα 29 950 τνων.

ρθρο 1

ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 12 Vεβρουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 11 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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ΙΙ
(Πρξειr για την ισχ των οποων δεν απαιτεται δηµοσευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟVΑΣΗ αριθ. 1/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
µεταξ των Ευρωπαϊκν Κοινοττων και των κρατν µελν τουr, αφενr, και τηr
∆ηµοκραταr τηr Βουλγαραr, αφετρου
τηr 28ηr Ιανουαρου 1999
για την τροποποηση του πρωτοκλλου αριθ. 4 τηr ευρωπαϊκr συµφωναr σνδεσηr µεταξ
των Ευρωπαϊκν Κοινοττων και των κρατν µελν τουr, αφενr, και τηr ∆ηµοκραταr τηr
Βουλγαραr, αφετρου
(1999/122/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ,

χονταr υπψη την ευρωπαϊκ συµφωνα σνδεσηr µεταξ
των Ευρωπαϊκν Κοινοττων και των κρατν µελν τουr,
αφενr, και τηr ∆ηµοκραταr τηr Βουλγαραr, αφετρου (1),
που υπεγρφη στιr Βρυξλεr στιr 8 Μαρτου 1993, και ιδωr
το ρθρο 38 του πρωτοκλλου αριθ. 4 (2),
Εκτιµνταr:
τι, στο πλασιο τηr ερυθµηr λειτουργαr του διευρυµνου
συστµατοr σρευσηr, το οποο παρχει τη δυναττητα
χρσηr υλν, καταγωγr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr, Πολωναr, Ουγγαραr, Τσεχικr ∆ηµοκραταr, Σλοβακικr ∆ηµοκραταr, Βουλγαραr, Ρουµαναr, Λετοναr, Λιθουαναr,
Εσθοναr, Σλοβεναr, Ευρωπαϊκο Οικονοµικο Χρου
(εφεξr καλοµενου «ΕΟΧ»), Ισλανδαr, Νορβηγαr και
Ελβεταr, πρπει να επλθουν ορισµνεr τροποποισειr στον
ορισµ τηr ννοιαr «καταγµενα προϊντα»  «προϊντα
καταγωγr» στο πρωτκολλο αριθ. 4·
τι κρνεται σκπιµο να διατηρηθε σε ισχ, µχρι τιr 31
∆εκεµβρου 2000, το σστηµα των κατ’ αποκοπν συντελεστν που προβλπει το ρθρο 15 του πρωτοκλλου αριθ.
4, σε συνρτηση µε την απαγρευση τηr επιστροφr
δασµν  τηr απαλλαγr απ δασµοr·
τι, λαµβανοµνηr υπψη τηr ιδιζουσαr κατστασηr που
ισχει µεταξ τηr Κοιντηταr και τηr Τουρκαr σον
αφορ τα βιοµηχανικ προϊντα, δικαιολογεται η διε(1) ΕΕ L 358 τηr 31. 12. 1994, σ. 3.
(2) Το πρωτκολλο αριθ. 4 αντικαταστθηκε µε την απφαση αριθ.
1/97 του Συµβουλου Σνδεσηr (ΕΕ L 134 τηr 24. 5. 1997, σ. 1).

ρυνση του συστµατοr σρευσηr, στε να καλπτει επσηr
αυτ τα προϊντα, καταγωγr Τουρκαr·
τι, προκειµνου να διευκολυνθον οι συναλλαγr και να
απλουστευθε το διοικητικ ργο, εναι σκπιµο να τροποποιηθε το κεµενο των ρθρων 3, 4 και 12 του πρωτοκλλου αριθ. 4·
τι πρπει να επλθουν ορισµνεr διορθσειr στον πνακα
µε τιr επεξεργασεr και µεταποισειr οι οποεr εναι απαρατητεr προκειµνου οι µη καταγµενεr λεr να αποκτσουν το χαρακτρα καταγωγr, στε να ληφθον υπψη,
αφενr, η εξλιξη των τεχνικν µεταποησηr και, αφετρου,
ορισµνεr περιπτσειr ελλεψεωr πρτων υλν,

ΑΠΟVΑΣΙΖΕΙ:

ρθρο 1
Το πρωτκολλο αριθ. 4 για τον ορισµ τηr ννοιαr «καταγµενα προϊντα»  «προϊντα καταγωγr» και για τιr
µεθδουr διοικητικr συνεργασαr, τροποποιεται ωr εξr:
1. Στο ρθρο 1, το στοιχεο θ) αντικαθσταται απ το
ακλουθο κεµενο:
«θ) “προστιθµενη αξα”, η τιµ εκ του εργοστασου
αφο αφαιρεθε η δασµολογητα αξα εκστηr των
ενσωµατωθεισν υλν που εναι καταγωγr των
λλων χωρν που αναφρονται στα ρθρα 3 και 4 ,
αν η δασµολογητα αξα δεν εναι γνωστ  δεν
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εναι δυνατν να διαπιστωθε, η πρτη επαληθεσιµη τιµ που καταβλλεται για τα προϊντα στην
Κοιντητα  τη Βουλγαρα.»
2. Τα ρθρα 3 και 4 αντικαθστανται απ το ακλουθο
κεµενο:
«ρθρο 3
Σρευση στην Ευρωπαϊκ Κοιντητα
1. Με την επιφλαξη των διατξεων του ρθρου 2
παργραφοr 1, θεωρονται ωr προϊντα καταγωγr Κοιντηταr, τα προϊντα που χουν παραχθε εκε µε την
ενσωµτωση υλν, καταγωγr τηr Κοιντηταr, τηr
Βουλγαραr, τηr Πολωναr, τηr Ουγγαραr, τηr Τσεχικr
∆ηµοκραταr, τηr Σλοβακικr ∆ηµοκραταr, τηr Ρουµαναr, τηr Λιθουαναr, τηr Λετοναr, τηr Εσθοναr, τηr
Σλοβεναr, τηr Ισλανδαr, τηr Νορβηγαr τηr Ελβεταr
[συµπεριλαµβανοµνου του Λιχτενστιν (*)]  τηr Τουρκαr (**), σµφωνα µε τιr διατξειr του πρωτοκλλου
περ των καννων καταγωγr που προσαρτται στιr
συµφωνεr µεταξ τηr Κοιντηταr και κθε µιαr απ τιr
ανωτρω χρεr, υπ τον ρο τι χουν αποτελσει εντr
τηr Κοιντηταr το αντικεµενο επεξεργασιν  µεταποισεων πραν αυτν που αναφρονται στο ρθρο 7
του παρντοr πρωτοκλλου. ∆εν απαιτεται αυτr οι λεr
να χουν υποστε επαρκεr επεξεργασεr  µεταποισειr.
2.
ταν οι επεξεργασεr  µεταποισειr που πραγµατοποιθηκαν στην Κοιντητα δεν υπερβανουν τιr εργασεr που αναφρονται στο ρθρο 7, το παραγµενο
προϊν θεωρεται καταγωγr Κοιντηταr µνον εφσον
η προστιθµενη αξα στην Κοιντητα εναι υψηλτερη
απ την αξα των χρησιµοποιηθεισν υλν καταγωγr
µιαr απ τιr λλεr χρεr που αναφρονται στην παργραφο 1. Εν αυτ δεν συµβανει, το παραγµενο προϊν
θεωρεται καταγωγr τηr χραr που εισφερε την υψηλτερη αξα σε συνρτηση µε τιr καταγµενεr λεr που
χρησιµοποιθηκαν κατ την κατασκευ στην Κοιντητα.
3. Τα προϊντα, καταγωγr µιαr απ τιr χρεr που
αναφρονται στην παργραφο 1, τα οποα δεν υφστανται καµα επεξεργασα  µεταποηση στην Κοιντητα,
διατηρον την καταγωγ τουr, εφσον εξγονται σε µια
απ τιr ανωτρω χρεr.
4. Η προβλεπµενη στο παρν ρθρο σρευση εφαρµζεται µνον ωr προr τιr λεr και τα προϊντα που
χουν αποκτσει το χαρακτρα καταγωγr τουr κατ’
εφαρµογ καννων καταγωγr ταυτσηµων µε αυτοr
που προβλπει το παρν πρωτκολλο.
Η Κοιντητα θα γνωστοποιε στη Βουλγαρα, µσω τηr
Επιτροπr των Ευρωπαϊκν Κοινοττων, τιr λεπτοµρειεr των συµφωνιν και των αντστοιχων καννων
καταγωγr, που εφαρµζονται µε τιr λλεr χρεr που
αναφρονται στην παργραφο 1. Η Επιτροπ των Ευρωπαϊκν Κοινοττων θα δηµοσιεσει στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων (σειρ C) την ηµεροµηνα κατ την οποα η προβλεπµενη στο παρν
ρθρο σρευση θα µπορε να εφαρµοστε απ τιr χρεr
εκενεr που αναφρονται στην παργραφο 1, οι οποεr
πληρον τιr απαρατητεr προϋποθσειr.
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ρθρο 4
Σρευση στη Βουλγαρα
1. Με την επιφλαξη των διατξεων του ρθρου 2
παργραφοr 2, θεωρονται ωr προϊντα καταγωγr
Βουλγαραr, τα προϊντα που χουν παραχθε εκε µε
την ενσωµτωση υλν, καταγωγr τηr Κοιντηταr, τηr
Βουλγαραr, τηr Πολωναr, τηr Ουγγαραr, τηr Τσεχικr
∆ηµοκραταr, τηr Σλοβακικr ∆ηµοκραταr, τηr Ρουµαναr, τηr Λιθουαναr, τηr Λετοναr, τηr Εσθοναr, τηr
Σλοβεναr, τηr Ισλανδαr, τηr Νορβηγαr, τηr Ελβεταr
[συµπεριλαµβανοµνου του Λιχτενστιν(*)]  τηr Τουρκαr (**), σµφωνα µε τιr διατξειr του πρωτοκλλου
περ των καννων καταγωγr που προσαρτται στιr
συµφωνεr µεταξ τηr Κοιντηταr και κθε µιαr απ τιr
ανωτρω χρεr, υπ τον ρο τι χουν αποτελσει εντr
τηr Βουλγαραr το αντικεµενο επεξεργασιν  µεταποισεων πραν αυτν που αναφρονται στο ρθρο 7
του παρντοr πρωτοκλλου. ∆εν απαιτεται αυτr οι λεr
να χουν υποστε επαρκεr επεξεργασεr  µεταποισειr.
2.
ταν οι επεξεργασεr  µεταποισειr που πραγµατοποιθηκαν στη Βουλγαρα δεν υπερβανουν τιr εργασεr που αναφρονται στο ρθρο 7, το παραγµενο
προϊν θεωρεται καταγωγr Βουλγαραr µνον εφσον
η προστιθµενη αξα στη Βουλγαρα εναι υψηλτερη
απ την αξα των χρησιµοποιηθεισν υλν καταγωγr
µιαr απ τιr λλεr χρεr που αναφρονται στην παργραφο 1. Εν αυτ δεν συµβανει, το παραγµενο προϊν
θεωρεται καταγωγr τηr χραr που εισφερε την υψηλτερη αξα σε συνρτηση µε τιr καταγµενεr λεr που
χρησιµοποιθηκαν κατ την κατασκευ στη Βουλγαρα.
3. Τα προϊντα, καταγωγr µιαr απ τιr χρεr που
αναφρονται στην παργραφο 1, τα οποα δεν υφστανται καµα επεξεργασα  µεταποηση στη Βουλγαρα,
διατηρον την καταγωγ τουr, ταν εξγονται σε µια
απ τιr ανωτρω χρεr.
4. Η προβλεπµενη στο παρν ρθρο σρευση εφαρµζεται µνον ωr προr τιr λεr και τα προϊντα που
χουν αποκτσει το χαρακτρα καταγωγr τουr κατ’
εφαρµογ καννων καταγωγr ταυτσηµων µε αυτοr
που προβλπει το παρν πρωτκολλο.
Η Βουλγαρα θα γνωστοποιε στην Κοιντητα, µσω τηr
Επιτροπr των Ευρωπαϊκν Κοινοττων, τιr λεπτοµρειεr των συµφωνιν και των αντστοιχων καννων
καταγωγr, που εφαρµζονται µε τιr λλεr χρεr που
αναφρονται στην παργραφο 1. Η Επιτροπ των Ευρωπαϊκν Κοινοττων θα δηµοσιεσει στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων (σειρ C) την ηµεροµηνα κατ την οποα η προβλεπµενη στο παρν
ρθρο σρευση θα µπορε να εφαρµοστε απ τιr χρεr
εκενεr που αναφρονται στην παργραφο 1, οι οποεr
πληρον τιr απαρατητεr προϋποθσειr.
(*) Το Πριγκηπτο του Λιχτενστιν χει τελωνειακ
νωση µε την Ελβετα και αποτελε συµβαλλµενο
µροr τηr συµφωναr για τον Ευρωπαϊκ Οικονοµικ Χρο.
(**) Η προβλεπµενη στο παρν ρθρο σρευση δεν
εφαρµζεται σον αφορ τιr λεr, καταγωγr Τουρκαr, που παρατθενται στον κατλογο του
παραρτµατοr V του παρντοr πρωτοκλλου.»
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3. Το ρθρο 12 αντικαθσταται απ το ακλουθο κεµενο:
«ρθρο 12
Αρχ τηr εδαφικτηταr
1. Οι ροι του ττλου II σχετικ µε την απκτηση του
χαρακτρα καταγωγr πρπει να πληρονται ανελλιπr
στην Κοιντητα  τη Βουλγαρα, µε την επιφλαξη του
ρθρου 2 παργραφοr 1 στοιχεο γ), των ρθρων 3 και 4
τηr παραγρφου 3 του παρντοr ρθρου.
2. Αν καταγµενα εµπορεµατα, που χουν εξαχθε
απ την Κοιντητα  τη Βουλγαρα προr λλη χρα,
επανεισαχθον, πρπει να θεωρονται, µε την επιφλαξη
των ρθρων 3 και 4, ωr µη καταγµενα, εκτr εν
µπορε να αποδειχθε κατ τρπο ικανοποιητικ για τιr
τελωνειακr αρχr τι:
α) τα εµπορεµατα που επανεισγονται εναι τα δια µε
τα εµπορεµατα που εχαν εξαχθε και
β) δεν χουν υποστε καµα εργασα πραν εκενων που
εναι αναγκαεr για τη διατρησ τουr σε καλ κατσταση, ενσω βρσκονταν στην εν λγω χρα  κατ
την εξαγωγ τουr.
3. Η απκτηση του χαρακτρα καταγωγr σµφωνα
µε τουr ρουr του ττλου II δεν επηρεζεται απ ενδεχµενη επεξεργασα  µεταποηση που πραγµατοποιθηκε
εκτr τηr Κοιντηταr  τηr Βουλγαραr επ υλν οι
οποεr εχαν εξαχθε απ την Κοιντητα  τη Βουλγαρα
και επανεισχθησαν στη συνχεια, υπ τον ρο:
α) τι οι εν λγω λεr που εχαν παρασχεθε εξ ολοκλρου στην Κοιντητα  τη Βουλγαρα  εχαν υποστε
σε αυτr, πριν απ την εξαγωγ τουr, επεξεργασα 
µεταποηση πρα απ τιr ανεπαρκεr εργασεr που
απαριθµονται στο ρθρο 7 και
β) τι µπορε να αποδειχθε κατ τρπο ικανοποιητικ
για τιr τελωνειακr αρχr τι:
i) τα επανεισαχθντα εµπορεµατα προκυψαν απ
την επεξεργασα  τη µεταποηση των υλν που
εξχθησαν και
ii) η συνολικ προστιθµενη αξα που αποκτθηκε
εκτr τηr Κοιντηταr  τηr Βουλγαραr µε την
εφαρµογ του παρντοr ρθρου δεν υπερβανει το
10 % τηr τιµr εκ του εργοστασου του τελικο
προϊντοr, στο οποο ζητεται να αποδοθε ο
χαρακτραr καταγωγr.
4. Για την εφαρµογ τηr παραγρφου 3, οι ροι που
αναφρονται στον ττλο II και αφορον την απκτηση
του χαρακτρα καταγωγr δεν ισχουν σον αφορ τιr
επεξεργασεr  µεταποισειr που πραγµατοποιονται
εκτr τηr Κοιντηταr  τηr Βουλγαραr. Εντοτοιr, ταν
για τη διαπστωση του χαρακτρα καταγωγr του αντστοιχου τελικο προϊντοr εφαρµζεται κανναr που
παρατθεται στον πνακα του παραρτµατοr ΙΙ και καθορζει τη µγιστη αξα λων των µη καταγµενων υλν, η
συνολικ αξα των µη καταγµενων υλν που ενσω-
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µατνονται στο δαφοr του ενδιαφερµενου µρουr και
η συνολικ προστιθµενη αξα που αποκτθηκε εκτr
τηr Κοιντηταr  τηr Βουλγαραr, κατ’ εφαρµογ του
παρντοr ρθρου, πρπει να µην υπερβανουν το προβλεπµενο ποσοστ.
5. Για την εφαρµογ των παραγρφων 3 και 4, ωr
“συνολικ προστιθµενη αξα” νοεται το σνολο του
κστουr που προκπτει εκτr τηr Κοιντηταr  τηr
Βουλγαραr, συµπεριλαµβανοµνηr τηr αξαr των υλν
που ενσωµατνονται εκε.
6. Οι παργραφοι 3 και 4 δεν εφαρµζονται σον
αφορ τα προϊντα που δεν πληρον τουr ρουr που
προβλπονται στον πνακα του παραρτµατοr II και τα
οποα µπορε να θεωρηθε τι χουν υποστε επαρκ
επεξεργασα  µεταποηση µνον κατ’ εφαρµογ των
γενικν αξιν του ρθρου 6 παργραφοr 2.
7. Οι παργραφοι 3 και 4 δεν εφαρµζονται σον
αφορ τα προϊντα των κεφαλαων 50 ωr 63 του εναρµονισµνου συστµατοr.
8. Οι επεξεργασεr  µεταποισειr που πραγµατοποιονται εκτr τηr Κοιντηταr  τηr Βουλγαραr και
καλπτονται απ το παρν ρθρο, πραγµατοποιονται
υπ τουr ρουr του καθεσττοr τελειοποησηr προr επανεισαγωγ  παρµοιου συστµατοr.»
4. Στα ρθρα 13, 14, 15, 17, 21, 27 και 32, η φρση «που
αναφρονται στο ρθρο 4» και στο ρθρο 30, η φρση
«που αναφρεται στο ρθρο 4», αντικαθστανται απ τη
φρση «που αναφρονται στα ρθρα 3 και 4», και τη
φρση «που αναφρεται στα ρθρα 3 και 4», αντιστοχωr.
5. Στο ρθρο 15 σηµεο 6 τελευταο εδφιο, η ηµεροµηνα
«31 ∆εκεµβρου 1998» αντικαθσταται απ την ηµεροµηνα «31 ∆εκεµβρου 2000».
6. Στο ρθρο 26 παργραφοr 1, η αναφορ «C2/CP3»
αντικαθσταται απ την αναφορ «CN22/CN23».
7. Στο παρρτηµα I σηµεωση 5.2:
α) µεταξ των περιπτσεων:
«— τεχνητr νεr συνεχεr» και
«— συνθετικr νεr µη συνεχεr απ πολυπροπυλνιο»,
παρεµβλλεται η ακλουθη περπτωση:
«— νµατα καλο αγωγο του ηλεκτρισµο»·
β) διαγρφεται το πµπτο παρδειγµα («ναr τπηταr
φουντωτr, . . . πληρονται οι ροι βρουr»).
8. Το παρρτηµα II τροποποιεται ωr εξr:
α) µεταξ των ληµµτων σχετικ µε τιr κλσειr 2202
και 2208 του ΕΣ, παρεµβλλονται τα ακλουθα:
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Επεξεργασα  µεταποηση στην οποα υποβλλονται οι µη καταγµενεr λεr για να
αποκτσουν το χαρακτρα του προϊντοr καταγωγr

«Κλση ΕΣ

Περιγραφ εµπορευµτων

(1)

(2)

(3)

Αιθυλικ αλκολη µη µετουσιωµνη,
µε κατ’ γκο αλκοολικ ττλο 80 %
vol  περισστερο. Αιθυλικ αλκολη και αποστγµατα µετουσιωµνα,
οποιουδποτε ττλου

Παρασκευ απ λεr που δεν κατατσσονται στιr κλσειr 2207  2208»

2207
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β) Το λµµα σχετικ µε το κεφλαιο 57, αντικαθσταται απ τα κλουθα:

«Κεφλαιο 57

Τπητεr και λλεr επενδσειr δαπδου απ υφαντικr λεr:
— Απ πιλµατα που γνονται µε
βελονκι

Κατασκευ απ (1):
— φυσικr νεr, 
— χηµικr λεr  υφαντικ πολτ
µωr:
— συνεχ νµατα πολυπροπυλενου
τηr κλσηr 5402,
— νεr πολυπροπυλενου των κλσεων 5503  5506
— συνεχ νµατα πολυπροπυλενου
τηr κλσηr 5501,
εφσον σε λεr τιr περιπτσειr τα
απλ νµατα  νεr χουν ττλο κτω
των 9 decitex, µπορον να χρησιµοποιονται, υπ τον ρο τι η αξα
τουr δεν πρπει να υπερβανει το
40 % τηr τιµr “εκ του εργοστασου”
του προϊντοr
— φασµα απ γιοτα µπορε α
χρησιµοποιεται ωr υπστρωµα

— Απ λλα πιλµατα

Κατασκευ απ (1):
— φυσικr νεr, µη λαναρισµνεr
οτε χτενισµνεr οτε µε λλον
τρπο επεξεργασµνεr για την
κλση 
— χηµικr λεr  υφαντικ πολτ

— λλα

Κατασκευ απ (1):
— νµατα απ νεr κοκοφονικα 
γιοταr (α),
— συνθετικr  τεχνητr δσµεr
νηµτων,
— φυσικr νεr 
— µη συνεχεr συνθετικr  τεχνητr νεr, µη λαναρισµνεr οτε
χτενισµνεr οτε µε λλον τρπο
επεξεργασµνεr για την κλση.
— Ωστσο, το φασµα απ γιοτα
µπορε να χρησιµοποιεται ωr
υπστρωµα

(1) Στιr ειδικr περιπτσειr προϊντων που κατασκευζονται απ µεγµα κλωστοϋφαντουργικν υλν, βλπε εισαγωγικ σηµεωση 5.
(α) Η χρση νηµτων γιοταr επιτρπεται απ την 1η Ιουλου 2000.»

(4)
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γ) Το λµµα σχετικ µε την κλση 7006 του ΕΣ, αντικαθσταται απ τα εξr:
«7006

Γυαλ των κλσεων 7003, 7004 
7005, κυρτωµνο, µε λοξοκοµµνα
κρα, χαραγµνο, διτρητο, σµαλτωµνο  αλλιr κατεργασµνο, αλλ
µη πλαισιωµνο οτε συνδυασµνο
µε λλεr λεr:
— Πλκεr απ γυαλ (υποστρµατα), επικαλυµµνεr µε στρµα
διηλεκτρικο µετλλου, ηµιαγγιµεr σµφωνα µε τα πρτυπα
του SEMII (1)

Κατασκευ απ µη επικαλυµµνο
γυαλ (υποστρµατα) τηr κλσηr
7006

— λλα

Κατασκευ απ λεr τηr κλσηr
7001

(1) SEMII = Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.»

δ) Το λµµα σχετικ µε την κλση 7601 του ΕΣ, αντικαθσταται απ τα ακλουθα:
«7601

Αργλιο σε ακατργαστη µορφ

Κατασκευ κατ την οποα:
— λεr οι λεr που χρησιµοποιονται πρπει να κατατσσονται σε
κλση διαφορετικ απ την
κλση του προϊντοr, και
— η αξα λων των υλν που χρησιµοποιονται δεν πρπει να υπερβανει το 50 % τηr τιµr του
προϊντοr “εκ του εργοστασου”

Παραγωγ µε θερµικ  ηλεκτρολυτικ επεξεργασα απ µη κραµατοποιηµνο αργλιο  απ απορρµµατα
 θρασµατα αργιλου»

9. Προστθεται το ακλουθο παρρτηµα:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Πνακαr των προϊντων, καταγωγr Τουρκαr, ωr προr τα οποα δεν εφαρµζονται οι διατξειr των ρθρων 3
και 4, κατ κεφλαια και κλσειr του εναρµονισµνου συστµατοr (ΕΣ)
Κεφλαιο 1
Κεφλαιο 2
Κεφλαιο 3
0401 ωr 0402
ex 0403

0404 ωr 0410
0504
0511
Κεφλαιο 6
0701 ωr 0709

Βουτυργαλα, πηγµνο γλα και πηγµνη κρµα, γιαορτι, κεφρ και λλα γλατα
και κρµεr που χουν υποστε ζµωση  χουν καταστε ξινα, στω και συµπυκνωµνα,  µε προσθκη ζχαρηr  λλων γλυκαντικν
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ex 0710

Λαχανικ, βραστα  βρασµνα στο νερ  στον ατµ, κατεψυγµνα, µε εξαρεση το
γλυκ καλαµπκι τηr κλσηr 0710 40 00

ex 0711

Λαχανικ διατηρηµνα προσωριν (π.χ. µε διοξεδιο του θεου  σε ρµη, θειωµνο
νερ  σε νερ στο οποο χουν προστεθε λλεr ουσεr που χρησιµεουν για να
εξασφαλισθε προσωριν η διατρησ τουr), αλλ ακατλληλα για διατροφ στην
κατσταση που βρσκονται, µε εξαρεση το γλυκ καλαµπκι τηr κλσηr 0711 90 30

0712 ωr 0714
Κεφλαιο 8
ex Κεφλαιο 9

Καφr, τσι και µπαχαρικ, µε εξαρεση το µατ τηr κλσηr 0903

Κεφλαιο 10
Κεφλαιο 11
Κεφλαιο 12
ex 1302

Πηκτικr λεr, πηκτινικr και πηκτικr ενσειr

1501 ωr 1514
ex 1515

λλα λπη και λδια φυτικ (µε εξαρεση το λδι jojoba και τα κλσµατ του) και
τα κλσµατ τουr, σταθερ, στω και εξευγενισµνα, αλλ χι χηµικr µετασχηµατισµνα

ex 1516

Λπη και λδια ζωικ  φυτικ και τα κλσµατ τουr, µερικr  ολικr υδρογονωµνα, διεστεροποιηµνα, επανεστεροποιηµνα  ελαϊδινισµνα, στω και εξευγενισµνα, αλλ χι αλλιr παρασκευασµνα, µε εξαρεση τα υδρογονωµνα ρετσινλαδα µε την ονοµασα “opalwax”

ex 1517 και
ex 1518

Μαργαρνεr, αποµιµσειr λαδιο µε την ονοµασα “saindoux” και λλα λπη και
λδια που προορζονται για την ανθρπινη διατροφ, παρασκευασµνα

ex 1522

Υπολεµµατα που προρχονται απ την επεξεργασα των λιπαρν σωµτων  των
ζωικν  των φυτικν κεριν, µε εξαρεση τα λδια δερµτων

Κεφλαιο 16
1701
ex 1702

λλα ζχαρα στα οποα περιλαµβνεται η λακτζη, η µαλτζη, η γλυκζη και η
φρουκτζη (λεβυλζη), χηµικr καθαρ, σε στερε κατσταση. Σιρπια απ ζχαρα
χωρr προσθκη αρωµατικν  χρωστικν ουσιν. Υποκατστατα του µελιο, στω
και αναµειγµνα µε φυσικ µλι. Ζχαρα και µελσεr καραµελωµνα, µε εξαρεση
αυτ των κλσεων 1702 11 00, 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 50 00 και 1702 90 10

1703
1801 και 1802
ex 1902

Ζυµαρικ εν γνει παραγεµισµνα, που περιχουν κατ βροr περισστερο του 20 %
ψρια και µαλακστρακα, µαλκια και λλα ασπνδυλα υδρβια, λουκνικο,
σαλµι και παρµοια, κραr και παραπροϊντα σφαγων κθε εδουr, συµπεριλαµβανοµνων και των λιπν κθε εδουr και προλευσηr

ex 2001

Αγγορια και αγγουρκια, κρεµµδια. Τστνυ µγγων, καρπο του γνουr Capsicum,
λλοι απ τιr γλυκοπιπεριr, µανιτρια και ελιr, παρασκευασµνα  διατηρηµνα µε
ξδι  οξικ οξ

2002 και 2003
ex 2004

λλα λαχανικ παρασκευασµνα  διατηρηµνα αλλιr παρ µε ξδι  οξικ οξ,
κατεψυγµνα, λλα απ τα προϊντα τηr κλσεωr 2006, µε εξαρεση τιr παττεr µε
µορφ αλερων, σιµιγδαλιν  νιφδων και γλυκ καλαµπκι

ex 2005

λλα λαχανικ παρασκευασµνα  διατηρηµνα χωρr ξδι  οξικ οξ, χι κατεψυγµνα, λλα απ τα προϊντα τηr κλσεωr 2006, µε εξαρεση τιr παττεr µε
µορφ αλερων, σιµιγδαλιν  νιφδων και γλυκ καλαµπκι

2006 και 2007
ex 2008

2009

Καρπο και φροτα και λλα βρσιµα µρη φυτν, αλλιr παρασκευασµνα 
διατηρηµνα, µε  χωρr προσθκη ζχαρηr  λλων γλυκαντικν  αλκοληr, που
δεν κατονοµζονται οτε περιλαµβνονται αλλο, µε εξαρεση το βοτυρο αρπικων
φιστικιν, τιr καρδιr φοινκων, το καλαµπκι, το γναµα (κνδυλοι τηr διοσκουραr), τιr γλυκοπαττεr και παρµοια βρσιµα µρη φυτν περιεκτικτηταr κατ
βροr σε µυλα κθε εδουr σηr  αντερηr του 5 %, τα κληµατφυλλα, τουr
βλαστοr λυκσκου και λλα βρσιµα µρη φυτν

L 38/53

L 38/54

EL

ex 2106
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Σιρπια απ ζχαρα, αρωµατισµνα  µε προσθκη χρωστικν ουσιν

2204
2206
ex 2207

Αιθυλικ αλκολη µη µετουσιωµνη, µε κατ’ γκο αλκοολικ ττλο 80 % vol 
περισστερο, ληφθεσα απ γεωργικ προϊντα που αναφρονται στον παρντα
κατλογο.

ex 2208

Αιθυλικ αλκολη µη µετουσιωµνη, µε κατ’ γκο αλκοολικ ττλο λιγτερο του
80 % vol, ληφθεσα απ γεωργικ προϊντα που αναφρονται στον παρντα κατλογο»

2209
Κεφλαιο 23
2401
4501
5301 και 5302

ρθρο 2
Η παροσα απφαση αρχζει να ισχει απ την ηµρα που υιοθετεται. Εφαρµζεται απ την 1η
Ιανουαρου 1999.
Βρυξλλεr, 28 Ιανουαρου 1999.
Για το Συµβολιο Σνδεσηr
Ο Πρεδροr
J. FISCHER
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Ενηµρωση σχετικ µε την ναρξη ισχοr τηr ενδιµεσηr συµφωναr για το εµπριο και συναφ
θµατα µε τη ∆ηµοκρατα του Αζερµπαϊτζν (1)
Η ενδιµεση συµφωνα για το εµπριο και συναφ θµατα την οποα το Συµβολιο αποφσισε να
συνψει µε τη ∆ηµοκρατα του Αζερµπαϊτζν στιr 13 Οκτωβρου 1998 θα αρχσει να ισχει την 1η
Μαρτου 1999, αφο ολοκληρθηκαν, στιr 21 Ιανουαρου 1999, οι γνωστοποισειr εκ των δο µερν
σχετικ µε την ολοκλρωση των διαδικασιν που προβλπονται στο ρθρο 32 τηr συµφωναr.

(1) ΕΕ L 285 τηr 22. 10. 1998, σ. 2.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟVΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 9ηr Vεβρουαρου 1999
για την αναστολ τηr υπαγωγr σε καταγραφ των δοµοστοιχεων, σειρν προr συναρµολγηση, υποσυνλων και µερν συσκευν λψηr εικνων για την τηλεραση και για την
περτωση τηr ρευναr αναφορικ µε την κατ τουr ισχυρισµοr καταστρατγηση µτρων που
επεβλθησαν µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1015/94 του Συµβουλου στιr εισαγωγr ορισµνων συσκευν λψηr εικνων για την τηλεραση καταγωγr Ιαπωναr
[κοινοποιηθεσα υπ τον αριθµ Ε(1999) 276]
(1999/123/ΕΚ)
νοτικr παραγωγr του υπ εξταση προϊντοr,
σµφωνα µε το ρθρο 4 παργραφοr 1 και το ρθρο
5 παργραφοr 4 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 384/96
(καλοµενου εφεξr «ο βασικr κανονισµr»).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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 9,

(3)

Η καταγγελα περιεχε αποδεικτικ στοιχεα περ
καταστρατγησηr σον αφορ δο παραγωγοr/
εξαγωγεr, ειδικτερα την Ikegami Tsushinki Co.
Ltd (καλοµενη εφεξr «Ikegami/Ιαπωνα») και τη
Sony Corporation (καλοµενη εφεξr «Sony/Ιαπωνα», µε εργασεr συναρµολγησηr/ολοκλρωσηr
των συνδεµενων µε αυτοr εισαγωγεr στην Ευρωπαϊκ Κοιντητα. ∆εν υπρχαν εκ πρτηr απψεωr
αποδεικτικ στοιχεα σχετικ µε τιr εργασεr συναρµολγησηr/ολοκλρωσηr λλων ιαπνων εξαγωγων/παραγωγν. Καµα λλη εταιρεα δεν αναγγλθηκε στην Επιτροπ κατ τη διρκεια τηr ρευναr.

(4)

Η Επιτροπ, κατπιν διαβουλεσεων, ρχισε, µε τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1178/98 που δηµοσιεθηκε στην
Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων (5),
ρευνα σχετικ µε τουr ισχυρισµοr για καταστρατγηση
των οριστικν δασµν αντιντµπινγκ που επεβλθησαν
µε τον προαναφερµενο κανονισµ του Συµβουλου στιr
ΣΛΤ, καταγωγr Ιαπωναr, µε τιr εισαγωγr δοµοστοιχεων, σειρν προr συναρµολγηση, υποσυνλων και
µερν ΣΛΤ απ την Ιαπωνα που κατατσσονται επ του
παρντοr στουr ακλουθουr κωδικοr ΣΟ ex 8504 31 90,
ex 8525 30 90, ex 8529 90 72, ex 8529 90 81, ex 8529 90 88,
ex 8536 90 10, ex 8538 90 99, ex 8542 13 72, ex 8531 20 59,
ex 8531 20 80, ex 8538 10 00, ex 8538 90 91 και ex
9002 90 90.

Κατπιν διαβουλεσεων στο πλασιο τηr συµβουλευτικr
επιτροπr,
Εκτιµνταr τα ακλουθα:
A. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
(1)

(2)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

Στιr 18 Μαρτου 1998, η Επιτροπ λαβε καταγγελα
σχετικ µε την υποτιθµενη καταστρατγηση των
οριστικν δασµν αντιντµπινγκ που επεβλθησαν
µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1015/94 του Συµβουλου (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1952/97 (4), στιr συσκευr
λψηr εικνων για την τηλεραση (εφεξr καλοµενων «ΣΛΤ») καταγωγr Ιαπωναr, µε τιr εισαγωγr
δοµοστοιχεων, σειρν προr συναρµολγηση, υποσυνλων και µερν ΣΛΤ, απ την Ιαπωνα που χρησιµοποιονται για τη συναρµολγηση στην Κοιντητα
ολοκληρωµνων ΣΛΤ.
Η καταγγελα υπεβλθη απ την Philips Broadcast
Television Systems BV, κοινοτικ παραγωγ ΣΛΤ
που αντιπροσωπεει µεγλο µροr τηr συνολικr κοιL
L
L
L

56 τηr 6. 3. 1996, σ. 1.
128 τηr 30. 4. 1998, σ. 18.
111 τηr 30. 4. 1994, σ. 106.
276 τηr 9. 10. 1997, σ. 20.

(5) ΕΕ L 163 τηr 6. 6. 1998, σ. 20.
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(5)

Η Επιτροπ ζτησε, επσηr, απ τιr τελωνειακr
αρχr να προβον στην καταγραφ των εισαγωγν
των προαναφερθντων µερν, σµφωνα µε το ρθρο
14 παργραφοr 5 του βασικο κανονισµο.

(6)

Η Επιτροπ ενηµρωσε επισµωr στουr ενδιαφεροµνουr εξαγωγεr/παραγωγοr και τουr εισαγωγεr,
τουr εκπροσπουr τηr χραr εξαγωγr και τον
καταγγλοντα κοινοτικ παραγωγ σχετικ µε την
ναρξη τηr ρευναr. Τα ενδιαφερµενα µρη εχαν
την ευκαιρα να γνωστοποισουν γραπτr τιr απψειr τουr και να ζητσουν ακραση εντr τηr προθεσµαr που καθορζεται στον κανονισµ για την
ναρξη τηr διαδικασαr.
B. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΤΩΣΗ
ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

(7)

Με επιστολ τηr 17ηr ∆εκεµβρου 1998 προr την
Επιτροπ, η Philips Broadcast Television Systems
BV ανακλεσε επισµωr την καταγγελα τηr.

(8)

Σµφωνα µε το ρθρο 9 παργραφοr 1 του βασικο
κανονισµο, σε περπτωση ανκλησηr τηr καταγγελαr απ τον καταγγλοντα, η διαδικασα εναι δυνατν να περατοται, εκτr αν κρνεται τι η περτωσ
τηr δεν εναι προr το συµφρον τηr Κοιντηταr.

(9)

Η Επιτροπ κρινε τι εναι σκπιµη η περτωση τηr
παροσαr διαδικασαr, δεδοµνου τι η ρευνα δεν
αποκλυψε στοιχεα που να δεικνουν τι η
παρτωση τηr εν λγω διαδικασαr θα αντβαινε στο
συµφρον τηr Κοιντηταr. Τα ενδιαφερµενα µρη
ενηµερθηκαν σχετικ και τουr παρεσχθη η ευκαιρα να διατυπσουν τυχν παρατηρσειr. ∆εν ελφθησαν παρατηρσειr που να δεικνουν τι η
περτωση τηr εν λγω διαδικασαr θα αντβαινε σο
συµφρον τηr Κοιντηταr.

(10)

L 38/57

Η Επιτροπ καταλγει, εποµνωr, στο συµπρασµα
τι η παροσα διαδικασα σχετικ µε την υποτιθµενη καταστρατγηση των ισχυντων οριστικν
δασµν αντιντµπινγκ που χουν επιβληθε στιr
ΣΛΤ καταγωγr Ιαπωναr µε τιr εισαγωγr δοµοστοιχεων, σειρν προr συναρµολγηση, υποσυνλων και
µερν ΣΛΤ απ την Ιαπωνα εναι σκπιµο να περατωθε χωρr την επιβολ προστατευτικν µτρων.
Συνεπr, η υπαγωγ των υπ εξταση µερν σε διαδικασα καταγραφr πρπει να ανασταλε,

ΑΠΟVΑΣΙΖΕΙ:

ρθρο 1
Περατοται η ρευνα αναφορικ µε την καταστρατγηση
των δασµν αντιντµπινγκ που επεβλθησαν µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1015/94 στιr εισαγωγr συσκευν λψηr
για την τηλεραση, καταγωγr Ιαπωναr, µε τιr εισαγωγr
δοµοστοιχεων, σειρν προr συναρµολγηση, υποσυνλων
και µερν συσκευν λψηr εικνων για την τηλεραση απ
την Ιαπωνα που κατατσσονται επ του παρντοr στουr
ακλουθουr κωδικοr ΣΟ ex 8504 31 90, ex 8525 30 90,
ex 8529 90 72, ex 8529 90 81, ex 8529 90 88, ex 8536 90 10,
ex 8538 90 99, ex 8542 13 72, ex 8531 20 59, ex 8531 20 80,
ex 8538 10 00, ex 8538 90 91 και ex 9002 90 90, η οποα
ρχισε µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1178/98.
ρθρο 2
Καταργεται ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 1178/98.
Βρυξλλεr, 9 Vεβρουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Leon BRITTAN

Αντιπρεδροr

