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I
(Πρξειr για την ισχ των οποων απαιτεται δηµοσευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 794/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 16ηr Απριλου 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,
Εκτιµνταr:
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρµογ των
αποτελεσµτων των πολυµερν εµπορικν διαπραγµατεσεων του Γρου τηr Ουρουγουηr, προβλπει τα κριτρια
για τον καθορισµ απ την Επιτροπ των κατ’ αποκοπ
τιµν κατ την εισαγωγ απ τρτεr χρεr, για τα
προϊντα και τιr περιδουr που ορζονται στο παρρτηµ
του·

τι, σε εφαρµογ των προαναφερθντων κριτηρων, οι κατ’
αποκοπ τιµr κατ την εισαγωγ πρπει να καθοριστον,
πωr αναγρφονται στο παρρτηµα του παρντοr κανονισµο,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Οι κατ’ αποκοπ τιµr κατ την εισαγωγ που αναφρονται
στο ρθρο 4 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορζονται πωr αναγρφονται στον πνακα που εµφανεται στο
παρρτηµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 17 Απριλου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 16 Απριλου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 337 τηr 24.12.1994, σ. 66.
(2) ΕΕ L 198 τηr 15.7.1998, σ. 4.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 16ηr Απριλου 1999, για τον καθορισµ των κατ’ αποκοπ τιµν κατ
την εισαγωγ για τον καθορισµ τιµν εισδου ορισµνων οπωροκηπευτικν
(σε EUR/100 χιλιγραµµα)
Κωδικr ΣΟ

Κωδικr τρτηr χραr (1)

Κατ’ αποκοπ τιµ
κατ την εισαγωγ

0702 00 00

052
204
999
052
999
052
220
999
052
204
999
052
204
212
600
624
999
052
999
039
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999
388
512
528
999

82,4
49,1
65,8
114,3
114,3
86,4
107,2
96,8
81,4
94,5
88,0
43,4
41,8
60,5
66,5
49,8
52,4
35,7
35,7
108,6
71,1
79,3
94,3
79,4
82,3
68,6
69,3
108,6
106,1
86,8
64,6
66,5
72,2
67,8

0707 00 05
0709 10 00

0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

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. 795/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 16ηr Απριλου 1999
για τον καθορισµ των ελαχστων τιµν πλησηr βουτρου και των µεγστων ποσν
ενσχυσηr τηr κρµαr γλακτοr, του βουτρου και του συµπυκνωµνου βουτρου για την 29η
ειδικ δηµοπρασα που πραγµατοποιεται στο πλασιο τηr διαρκοr δηµοπρασαr που προβλπεται απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2571/97
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συµβουλου, τηr
27ηr Ιουνου 1968, περ κοινr οργανσεωr αγορr στον
τοµα του γλακτοr και των γαλακτοκοµικν προϊντων (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1587/96 (2), και ιδωr το ρθρο 6 παργραφοι 3 και 6, και το ρθρο 12 παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:
τι σµφωνα µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2571/97 τηr
Επιτροπr, τηr 15ηr ∆εκεµβρου 1997, σχετικ µε την
πληση σε µειωµνη τιµ βουτρου και τη χοργηση ενισχσεωr στην κρµα γλακτοr, στο βοτυρο και στο
συµπυκνωµνο βοτυρο, που προορζονται για την παρασκευ προϊντων ζαχαροπλαστικr, παγωτν και λλων
προϊντων διατροφr (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 494/1999 (4), οι οργανισµο
προβανουν σε δηµοπρασα στην πληση ορισµνων
ποσοττων βουτρου που κατχουν και στη χοργηση ενισχσεωr στην κρµα γλακτοr, στο βοτυρο και στο
συµπυκνωµνο βοτυρο· τι το ρθρο 18 του εν λγω κανονισµο θεσπζει τι, λαµβνονταr υπψη τιr προσφορr που
θα ληφθον για την κθε ειδικ δηµοπρασα, καθορζεται

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

ρθρο 1
Για την 29η ειδικ δηµοπρασα στο πλασιο τηr διαρκοr
δηµοπρασαr που προβλπεται απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 2571/97, το αντατο ποσ των ενισχσεων καθr και
τα ποσ των εγγυσεων µεταποησηr καθορζονται πωr
αναγρφονται στον πνακα που εµφανεται στο παρρτηµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 17 Απριλου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 16 Απριλου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

148 τηr 28.6.1968, σ. 13.
206 τηr 16.8.1996, σ. 21.
350 τηr 20.12.1997, σ. 3.
59 τηr 6.3.1999, σ. 17.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 16ηr Απριλιου 1999, για τον καθορισµ των ελαχστων τιµν πλησηr
βουτρου και των µεγστων ποσν ενσχυσηr τηr κρµαr γλακτοr, του βουτρου και του συµπυκνωµνου
βουτρου για την 29η ειδικ δηµοπρασα που πραγµατοποιεται στο πλασιο τηr διαρκοr δηµοπρασαr που
προβλπεται απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2571/97
(σε EUR/100 χιλιγραµµα)
Υπδειγµα

A
Με
ιχνοθτεr

Χωρr
ιχνοθτεr

Με
ιχνοθτεr

Χωρr
ιχνοθτεr

Ωr χει
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Βοτυρο A 82 %

95

91

95

91

Βοτυρο : 82 %

92

88





Συµπυκνωµνο βοτυρο

117

113

117

113

Κρµα





40

38

Βοτυρο

105



105



Συµπυκνωµνο βοτυρο

129



129



Κρµα





44



Τρποr χρησιµοποησηr

Ελχιστη
τιµ
πλησηr

Βοτυρο
A 82 %

Εγγηση
µεταπλησηr

Αντατο
ποσ
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µεταποησηr

B
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 796/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 16ηr Απριλου 1999
για τον καθορισµ τηr αντατηr τιµr αγορr βουτρου για την 237η δηµοπρασα που
πραγµατοποιεται στα πλασια τηr διαρκοr δηµοπρασαr που διπεται απ τον κανονισµ
(ΕΟΚ) αριθ. 1589/87
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συµβουλου, τηr
27ηr Ιουνου 1968, περ κοινr οργανσεωr τηr αγορr στον
τοµα του γλακτοr και των γαλακτοκοµικν
προϊντων (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1587/96 (2), και ιδωr το ρθρο 7 α
παργραφοr 1 πρτο εδφιο και παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:
τι το ρθρο 5 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1589/87 τηr
Επιτροπr, τηr 5ηr Ιουνου 1987, σχετικ µε την αγορ µε
δηµοπρασα βουτρου απ τουr οργανισµοr παρµβασηr (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 124/1999 (4), προβλπει, λαµβνονταr
υπψη τιr ληφθεσεr προσφορr για κθε δηµοπρασα, τον
καθορισµ µιαr αντατηr τιµr αγορr σε συνρτηση µε

την εφαρµοζµενη τιµ παρµβασηr  το ενδεχµενο να µη
δοθε συνχεια στη δηµοπρασα·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
γλακτοr και γαλακτοκοµικν προϊντων,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Για την 237η δηµοπρασα που πραγµατοποιεται δυνµει
του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1589/87, και τηr οποαr η
προθεσµα για την υποβολ προσφορν ληξε στιr 13 Απριλου 1999, η µγιστη τιµ αγορr καθορζεται σε 295,38
ευρ/100 kg.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 17 Απριλου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 16 Απριλου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

148 τηr 28.6.1968, σ. 13.
206 τηr 16.8.1996, σ. 21.
146 τηr 6.6.1987, σ. 27.
16 τηr 21.1.1999, σ. 19.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 797/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 16ηr Απριλου 1999
για τον καθορισµ του ανωττου ποσο για την ενσχυση στο συµπυκνωµνο βοτυρο για την
201η ειδικ δηµοπρασα που πραγµατοποιεται στο πλασιο τηr διαρκοr δηµοπρασαr που
προβλπεται στον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 429/90
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

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

Εκτιµνταr:
τι σµφωνα µε τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 429/90 τηr
Επιτροπr, τηr 20r Vεβρουαρου 1990, σχετικ µε τη
χοργηση βσει τηr δηµοπρασαr ενσχυσηr στο
συµπυκνωµνο βοτυρο που προορζεται για µεση κατανλωση στην Κοιντητα (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 124/1999 (4), οι οργανισµο παρµβασηr προβανουν σε διαρκ δηµοπρασα για
τη χοργηση ενσχυσηr στο συµπυκνωµνο βοτυρο· τι
στο ρθρο 6 του εν λγω κανονισµο προβλπεται τι
λαµβνονταr υπψη τιr ληφθεσεr προσφορr για την κθε
ειδικ δηµοπρασα καθορζεται αντατο ποσ ενσχυσηr
για το συµπυκνωµνο βοτυρο ελχιστηr περιεκτικτηταr
σε λιπαρr ουσεr 96 %  αποφασζεται να µη δοθε συν-

ρθρο 1
Για την 201η ειδικ δηµοπρασα στο πλασιο τηr διαρκοr
δηµοπρασαr που προβλπεται απ τον κανονισµ (ΕΟΚ)
αριθ. 429/90, το αντατο ποσ ενσχυσηr καθr και το
ποσ τηr εγγησηr προορισµο καθορζονται ωr εξr:
 αντατο ποσ ενσχυσηr:

117 EUR/100 kg

 εγγηση προορισµο:

129 EUR/100 kg.
ρθρο 2

Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 17 Απριλου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 16 Απριλου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

148 τηr 28.6.1968, σ. 13.
206 τηr 16.8.1996, σ. 21.
45 τηr 21.2.1990, σ. 8.
16 τηr 21.1.1999, σ. 19.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 798/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 16ηr Απριλου 1999
για την αναστολ των αγορν βουτρου σε ορισµνα κρτη µλη
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 γαλκτοκοµικν προϊντων (1),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 1587/96 (2), και ιδωr το ρθρο 7α, παργραφοr 1
πρτο εδφιο και παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:
τι, δυνµει του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 777/87 του
Συµβουλου (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την
πρξη προσχρησηr τηr Αυστραr, τηr Vινλανδαr και τηr
Σουηδαr, καθορστηκε υπ ποιεr συνθκεr εναι δυνατν
να αναστλλονται και στη συνχεια να επαναφρονται οι
αγορr βουτρου και αποκορυφωµνου γλακτοr σε σκνη
και, σε περπτωση αναστολr, τα εναλλακτικ µτρα που
εναι δυνατν να λαµβνονται·
τι ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 1547/87 τηr Επιτροπr (4),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 1802/95 (5), καθρισε τα κριτρια µε βση τα οποα
καθορζονται και αναστλλονται οι αγορr βουτρου µε
διαγωνισµ σε να κρτοr µλοr , σον αφορ το
Ηνωµνο Βασλειο και την Οµοσπονδιακ ∆ηµοκρατα τηr
Γερµαναr, σε µα περιοχ·
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 549/1999 τηr Επιτροπr (6)
προβλπει την αναστολ των εν λγω αγορν σε ορισµνα
απ τα κρτη µλη· τι, απ τιr πληροφορεr σχετικ µε τιr

τιµr τηr αγορr, προκπτει τι δεν πληροται πλον στη
Γερµανα, στην Ιταλα, στην Ιρλανδα, στην Ισπανα, στιr
Κτω Χρεr και στην Πορτογαλα ο ροr που προβλπεται
στο ρθρο 1 παργραφοr 3 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
1547/87· τι κρνεται, κατ συνπεια, απαρατητη η αναπροσαρµογ του καταλγου των κρατν µελν στα οποα
εφαρµζεται η εν λγω αναστολ·
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
Οι αγορr βουτρου µε διαγωνισµ που προβλπονται στο
ρθρο 1 παργραφοr 3 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 777/87
αναστλλονται στο Βλγιο, στη ∆ανα, στην Ελλδα, στη
Γαλλα, στο Λουξεµβοργο, στην Αυστρα στη Σουηδα, στη
Vινλανδα, στη Μεγλη Βρετανα και στη Βρεια Ιρλανδα.
ρθρο 2
Ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 549/1999 καταργεται.
ρθρο 3
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 17 Απριλου
1999.

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

148 τηr 28.6.1968, σ. 13.
206 τηr 16.8.1996, σ. 21.
78 τηr 20.3.1987, σ. 10.
144 τηr 4.6.1987, σ. 12.
174 τηr 26.7.1995, σ. 27.
66 τηr 13.3.1999, σ. 11.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 799/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 16ηr Απριλου 1999
για κατταξη εµπορευµτων στη συνδυασµνη ονοµατολογα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλου, τηr
23ηr Ιουλου 1987, για τη δασµολογικ και στατιστικ ονοµατολογα και για το κοιν δασµολγιο (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2261/98 τηr
Επιτροπr (2), και ιδωr το ρθρο 9,
Εκτιµνταr:
τι, για να εξασφαλιστε η οµοιµορφη εφαρµογ τηr
συνδυασµνηr ονοµατολογαr που επισυνπτεται στον
προαναφερθντα κανονισµ, πρπει να αποφασιστον χωρr
καθυστρηση οι διατξειr για την κατταξη του εµπορεµατοr που αναφρονται στο παρρτηµα του παρντοr κανονισµο·
τι ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 χει καθορσει τουr
γενικοr καννεr για την ερµηνεα τηr συνδυασµνηr ονοµατολογαr· τι αυτο οι καννεr εφαρµζονται επσηr σε
κθε λλη ονοµατολογα που την περιλαµβνει, στω και
εν µρει  µε την προσθκη ενδεχοµνωr υποδιαιρσεων, η
οποα χει συνταχθε απ ειδικοr κοινοτικοr νοµοθετικοr καννεr ενψει τηr εφαρµογr δασµολογικν  λλων
µτρων στο πλασιο των εµπορικν ανταλλαγν·
τι, κατ’ εφαρµογ των εν λγω γενικν καννων, το εµπρευµα που περιγρφεται στη στλη 1 του πνακα του
παραρτµατοr του παρντοr κανονισµο πρπει να καταταγε στον αντστοιχο κωδικ ΣΟ που σηµεινεται στη στλη
2 βσει των διατξεων τηr στληr 3·
τι εναι σκπιµο, οι δεσµευτικr δασµολογικr πληροφορεr οι οποεr παρχονται απ τιr τελωνειακr αρχr των
κρατν µελν σχετικ µε την κατταξη των εµπορευµτων
στη συνδυασµνη ονοµατολογα και δεν εναι σµφωνεr µε

το δκαιο που καθορζει ο παρν κανονισµr να µπορον
να συνεχσουν να αποτελον αντικεµενο επκλησηr,
σµφωνα µε τιr διατξειr του ρθρου 12 παργραφοr 6 του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλου, τηr 12ηr
Οκτωβρου 1992, περ θεσπσεωr κοινοτικο τελωνειακο
κδικα (3), κατ τη διρκεια περιδου τριν µηνν απ τον
κτοχ τουr·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη του τµµατοr δασµολογικr
και στατιστικr ονοµατολογαr τηr επιτροπr τελωνειακο
κδικα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Το εµπρευµα που περιγρφεται στη στλη 1 του προσαρτηµνου πνακα κατατσσεται στη συνδυασµνη ονοµατολογα στον αντστοιχο κωδικ ΣΟ που σηµεινεται στη
στλη 2 του εν λγω πνακα.
ρθρο 2
Οι δεσµευτικr δασµολογικr πληροφορεr που παρχονται
απ τιr τελωνειακr αρχr των κρατν µελν και δεν εναι
σµφωνεr µε το δκαιο που καθορζει ο παρν κανονισµr
µπορον να συνεχσουν να αποτελον αντικεµενο
επκλησηr, σµφωνα µε τιr διατξειr του ρθρου 12 παργραφοr 6 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, κατ τη
διρκεια περιδου τριν µηνν.
ρθρο 3
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την εικοστ πρτη
ηµρα απ τη δηµοσευσ του στην Επσηµη Εφηµερδα
των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 16 Απριλου 1999.
Για την Επιτροπ
Mario MONTI

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 256 τηr 7.9.1987, σ. 1.
(2) ΕΕ L 292 τηr 30.10.1998, σ. 1.

(3) ΕΕ L 302 τηr 19.10.1992, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφ εµπορευµτων

Κατταξη
Κωδικr ΣΟ

Αιτιολγηση

(1)

(2)

(3)

1. Σνθετη συσκευ, που περιχει τα ακλουθα συστατικ
στο διο περβληµα:
 τηλφωνο,
 ψηφιακ αυτµατο τηλεφωνητ,
 κωδικοποιητ/αποκωδικοποιητ (modem) 33,6 Kbps,
 κεντρικ µονδα επεξεργασαr µε επεξεργαστ 48
MHz, 4 MB ROM (µγιστο 12 MB) και 4 MB DRAM
(µγιστο 32 MB),
 γχρωµη οθνη απεικνισηr (8Z 640 × 480 VGA, πνακαr αφr),
 πληκτρολγιο µε πλκτρα mouse,
 συνδσειr (interfaces): POTS (2), ISDN, Ethernet σειριακ και παρλληλη πλη.

8517 50 90

Η κατταξη καθορζεται απ τιr διατξειr των γενικν
καννων 1 και 6 για την ερµηνεα τηr συνδυασµνηr ονοµατολογαr, τη σηµεωση 3 του τµµατοr XVI, τη σηµεωση 5.Ε
του κεφαλαου 84, καθr και απ το κεµενο των κωδικν ΣΟ
8517, 8517 50 και 8517 50 90.
Η κρια λειτουργα τηr σνθετηr συσκευr εναι η ενσρµατη
τηλεφωνα.
Καθr καννα απ τα δο κρια συστατικ (τηλφωνο και
µηχανισµr τηλεπικοινωναr για ψηφιακ ενσρµατα
συστµατα) δεν δνει στο προϊν τον ουσιδη χαρακτρα του,
εφαρµζεται ο γενικr ερµηνευτικr κανναr 3γ, σε εππεδο
κωδικο ΣΟ

χει τιr παρακτω λειτουργεr: τηλεφωνα, αυτµατοr
τηλεφωνητr, αποστολ και υποδοχ µηνυµτων, π.χ.
τηλεοµοιοτυπεr και e-mail, σε ηλεκτρονικ µορφ µσω
τηλεφωνικr γραµµr, πρσβαση στο Internet, εκτλεση
διαφρων προγραµµτων λογισµικν (τηλεφωνικr κατλογοr, επεξεργασα κειµνων, ηµερολγιο).
Βλπε απεικνιση Α (*)
2. Καινοργια τετρτροχα οχµατα µε κινητρα ντζελ 928
cm3, µεικτο βρουr περπου 1 800 κιλν και διαστσειr
κατ προσγγιση, 2,7 m (µκοr) × 1,4 m (πλτοr). Τα
οχµατα χουν ανοιχτ χρο επιβατν εππεδο κθισµα
για 2 τοµα (περιλαµβανοµνου και του οδηγο) και
ανοιχτ χρο φρτωσηr µε κατ προσγγιση διαστσειr
1,2 m (µκοr) × 1,4 m (πλτοr).
Η δυναττητα φρτωσηr εναι περπου 900 kg. Ο χροr
φρτωσηr διαθτει υδραυλικ σστηµα ανψωσηr. Το
χηµα διαθτει µηχανισµ για τη ρυµολκιση και την λξη.
Ο χροr επιβατν εναι µικρτεροr απ τον χρο
φρτωσηr.
Βλπε απεικνηση Β (*)

8704 21 91

Η κατταξη καθορζεται απ τιr διατξειr των γενικν
καννων 1 και 6 για την ερµηνεα τηr συνδυασµνηr ονοµατολογαr και απ το κεµενο των κωδικν ΣΟ 8704, 8704 21 και
8704 21 91.
Τα οχµατα δεν εναι κατασκευασµνα κυρωr για να τραβον
 να σπρχνουν λλα µηχανµατα, οχµατα  φορτα και γι’
αυτ δεν πληρον τιr προϋποθσειr τηr σηµεωσηr 2 του κεφαλαου 87. ∆εν εναι κατασκευασµνα κυρωr για την µεταφορ
προσπων. ∆εν εναι ανατρεπµενα φορτηγ (βλπε τιr
επεξηγηµατικr σηµεισειr του εναρµονισµνου συστµατοr
στη δικριση 8704 10)
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L 102/11

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 800/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 15ηr Απριλου 1999
για τιr κοινr λεπτοµρειεr εφαρµογr του καθεσττοr των πιστοποιητικν εξαγωγr για τα
γεωργικ προϊντα
προβλεφθε ειδικ καθεστr χωρr πιστοποιητικ
εξαγωγr, σκοπr του οποου εναι, αφενr να διευκολνει την διενργεια των εξαγωγν και, αφετρου,
να αποφευχθον πολ σηµαντικr διοικητικr επιβαρνσειr για τουr επιχειρηµατεr και τιr αρµδιεr
αρχr·

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 (2), και ιδωr τα ρθρα 13
και 21, καθr και τιr αντστοιχεr διατξειr των λλων
κανονισµν περ κοινr οργανσεωr τηr αγορr για τα
γεωργικ προϊντα,

(4)

τι η ηµρα εξαγωγr πρπει να εναι εκενη κατ τη
διρκεια τηr οποαr το τελωνεο αποδχεται την
πρξη µε την οποα ο δηλν εκδηλνει την επιθυµα
του να προβε στην εξαγωγ των προϊντων για τα
οποα χει ζητσει να απολασει επιστροφr κατ
την εξαγωγ· τι η πρξη αυτ αποσκοπε στο να
επιστσει την προσοχ, ιδωr των τελωνειακν
αρχν, επ του γεγοντοr τι η ενργεια θεωρεται
τι πραγµατοποιεται µε την ενσχυση των κοινοτικν ταµεων προκειµνου να προβον στουr δοντεr ελγχουr· τι, κατ τη στιγµ τηr αποδοχr
αυτr, τα προϊντα τθενται υπ τελωνειακ λεγχο
µχρι την πραγµατικ εξαγωγ τουr· τι η ηµεροµηνα αυτ χρησιµεει ωr αναφορ για να καθοριστε η
ποστητα, η φση και τα χαρακτηριστικ του εξαγοµνου προϊντοr·

(5)

τι, σε περπτωση αποστολν χµα  στην
περπτωση µη τυποποιηµνων µονδων, χει αναγνωρισθε τι η ακριβr καθαρ µζα των προϊντων
µπορε να γνει γνωστ µνο µετ τη φρτωσ τουr
στο µσο µεταφορr· τι, προκειµνου να αντιµετωπισθε η κατσταση αυτ, πρπει να προβλεφθε να
αναγρφεται µια προσωριν µζα στη δλωση
εξαγωγr·

(6)

τι, προκειµνου να επιτραπε η ορθ εφαρµογ του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 386/90 του Συµβουλου, τηr
12ηr Vεβουαρου 1990, για τον λεγχο των εξαγωγν
των γεωργικν προϊντων που δικαιονται επιστροφr  λλο ποσ (6), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 163/94 (7), θα
πρπει να προβλεφθε τι η εξακρβωση τηr
συµφωναr µεταξ τηr διασαφσεωr εξαγωγr και
των γεωργικν προϊντων πραγµατοποιεται κατ τη
στιγµ τηr φορτσεωr στον περικτη, στο φορτηγ,
στο πλοο  σε λλα παρµοια µσα·

(7)

τι για τιr επαναλαµβανµενεr εξαγωγr µικρν
ποσοττων των προϊντων θα πρπει να προβλεφθε
απλουστευµνη διαδικασα σον αφορ την ηµρα
που θα ληφθε υπψη για τον καθορισµ του ποσο
τηr επιστροφr·

(8)

τι, για να επιτευχθε οµοιµορφη ερµηνεα τηr
ννοιαr τηr εξαγωγr απ την Κοινοτητα, θα πρπει
να ληφθε υπψη η ξοδοr του προϊντοr απ το
τελωνειακ δαφοr τηr Κοιντηταr για την ερµηνεα
τηr ννοιαr αυτr·

τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 2799/98 του Συµβουλου, τηr
15ηr ∆εκεµβρου 1998, για τη θσπιση του γεωργονοµισµατικο καθεσττοr του ευρ (3), και ιδωr τα ρθρα 3 και 9,
Εκτιµνταr:
τι ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87 τηr Επιτροπr, τηr 27ηr Νοεµβρου 1987, για κοινr λεπτοµρειεr εφαρµογr του καθεσττοr των επιστροφν
κατ την εξαγωγ για τα γεωργικ προϊντα (4),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 604/98 (5), χει τροποποιηθε επανειληµµνωr και κατ τρπο ουσιαστικ· τι, µε την ευκαιρα των νων τροποποισεων, πρπει, για λγουr
σαφνειαr, να προβοµε σε αναδιατπωση του εν
λγω κανονισµο·

(1)

τι οι γενικο καννεr που θεσπσθηκαν απ το
Συµβολιο προβλπουν τι η επιστροφ πληρνεται
ταν χει προσκοµισθε απδειξη τι τα προϊντα
χουν εξαχθε εκτr τηr Κοιντηταr· τι το δικαωµα
τηr επιστροφr αποκτται καταρχν µλιr τα
προϊντα αποδεσµεσουν την κοινοτικ αγορ, ταν
εφαρµζεται ενιαο ποσοστ επιστροφr για λεr τιr
τρτεr χρεr· τι στην περπτωση κατ την οποα το
ποσοστ τηr επιστροφr διαφοροποιεται συναρτσει
του προορισµο των προϊντων, το δικαωµα στην
επιστροφ συνδεται µε την εισαγωγ σε µια τρτη
χρα·

(2)

τι η θση σε εφαρµογ τηr γεωργικr συµφωναr
του Γρου τηr Ουρουγουηr συνεπγεται σηµαντικr
τροποποισειr του καθεσττοr των επιστροφν κατ
την εξαγωγ, ιδωr δε τθεται ωr προϋπθεση για τη
χοργηση τηr επιστροφr η παρξη πιστοποιητικο
εξαγωγr το οποο περιλαµβνει προκαθορισµ τηr
επιστροφr· τι, εντοτοιr, οι παραδσειr στην Κοιντητα, για τουr διεθνεr οργανισµοr και για τιr
νοπλεr δυνµειr, οι παραδσειr τροφοδοσαr καθr
επσηr και οι εξαγωγr µικρν ποσοττων παρουσιζουν πολ ειδικ χαρακτρα και δευτερεουσα οικονοµικ σηµασα· τι, για τουr λγουr αυτοr, χει

(3)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

181 τηr 1.7.1992, σ. 21.
126 τηr 24.5.1996, σ. 37.
349 τηr 24.12.1998, σ. 1.
351 τηr 14.12.1987, σ. 1.
80 τηr 18.3.1998, σ. 19.

(6) ΕΕ L 42 τηr 16.2.1990, σ. 6.
(7) ΕΕ L 24 τηr 29.1.1994, σ. 2.
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(9)

τι µπορε να εναι αναγκαο ο εξαγωγαr  ο µεταφοραr να λβουν µτρα για να αποφευχθε η
αλλοωση των προϊντων που προορζονται να εξαχθον κατ τη διρκεια τηr περιδου των 60 ηµερν
µετ την αποδοχ τηr διασαφσεωr εξαγωγr και
πριν απ την ξοδο απ το τελωνειακ δαφοr τηr
Κοιντηταr  πριν φθσουν τον προορισµ τουr· τι
να απ τα µτρα αυτ εναι η κατψυξη που επιτρπει να παραµενουν τα προϊντα ανπαφα· τι, προκειµνου να τηρηθε η απατηση αυτ, θα πρπει να
προβλεφθε τι η κατψυξη µπορε να πραγµατοποιηθε κατ τη διρκεια τηr εν λγω περιδου·

(10)

τι οι αρµδιεr αρχr πρπει να βεβαιωθον τι τα
προϊντα που εξρχονται τηr Κοιντηταr  που
παραδδονται µε σκοπ ορισµνουr προορισµοr
εναι τα δια ακριβr που αποτλεσαν αντικεµενο
των τελωνειακν διατυπσεων εξαγωγr· τι, για το
σκοπ αυτ, ταν να προϊν, πριν εγκαταλεψει το
τελωνειακ δαφοr τηr Κοιντηταr  φθσει σε να
ειδικ προορισµ, διασχζει τα εδφη λλων κρατν
µελν, πρπει να χρησιµοποιεται το αντγραφο ελγχου Τ5 που αναφρεται στα ρθρα 471 ωr 495 του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 τηr Επιτροπr, τηr
2αr Ιουλου 1993, για τον καθορισµ ορισµνων διατξεων εφαρµογr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
2913/92 του Συµβουλου περ θεσπσεωr του τελωνειακο κδικα (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 502/1999 (2)· τι,
εντοτοιr, εναι επιθυµητ, για λγουr διοικητικr
απλουστεσεωr, να προβλεφθε ελαστικτερη διαδικασα απ εκενη του αντιγρφου ελγχου Τ5 ταν
χρησιµοποιεται το καθεστr τηr απλουστευµνηr
κοινοτικr διαµετακµισηr µε σιδηρδροµο  µε
µεγλουr περικτεr που προβλπεται στα ρθρα 412
ωr 442 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, ο
οποοr θεσπζει τι, ταν η µεταφορ ξεκιν απ το
εσωτερικ τηr Κοιντηταr και πρπει να καταλξει
στο εξωτερικ τηr, δεν πραγµατοποιεται καµα
διατπωση στο τελωνεο στο οποο υπγεται ο συνοριακr σταθµr·

(11)

(12)

τι τα προϊντα που εξγονται µε ατηση επιστροφr
και τα οποα χουν εγκαταλεψει το τελωνειακ δαφοr τηr Κοιντηταr, ενοτε επανρχονται για µεταφρτωση  λλη εργασα διαµετακοµσεωr πριν φθσουν ναν τελικ προορισµ εκτr του εν λγω εδφουr· τι ττοιεr επιστροφr υπρχει κνδυνοr να
γνουν και για λγουr που δεν συνδονται µε τιr
ανγκεr τηr µεταφορr, και ιδωr για κερδοσκοπικ
σκοπ· τι, στιr περιπτσειr αυτr, δηµιουργεται
θµα τηρσεωr τηr προθεσµαr των εξντα ηµερν
για να εγκαταλεψουν τα προϊντα ωr χουν το τελωνειακ δαφοr τηr Κοιντηταr· τι, προκειµνου να
αποφευχθον ττοιεr καταστσειr, πρπει να ορισθον σαφr οι οροι υπ τουr οποουr µπορε να
γνει µια ττοια επιστροφ·
τι το πλεονκτηµα του καθεσττοr που προβλπεται απ τον παρντα κανονισµ µπορε να χορηγηθε
µνο για τα προϊντα που βρσκονται σε ελεθερη
κυκλοφορα και, ενδεχοµνωr, που κατγονται απ

(1) ΕΕ L 253 τηr 11.10.1993, σ. 1.
(2) ΕΕ L 65 τηr 12.3.1999, σ. 1.
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την Κοιντητα· τι, στην περπτωση ορισµνων
σνθετων προϊντων, η επιστροφ δεν καθορζεται
βσει αυτο του διου του προϊντοr, αλλ σε σχση
µε τα προϊντα βσεωr που υπεισρχονται στη
σνθεσ του· τι στην περπτωση που η επιστροφ
εναι κατ’ αυτν τον τρπο εξατοµικευµνη βσει
ενr  περισσοτρων επ µρουr συστατικν, αρκε
αυτ  αυτ τα επ µρουr συστατικ να ανταποκρνονται στουr ρουr που προαναφρθηκαν  να µην
ανταποκρνονται πλον, αποκλειστικ λγω του
γεγοντοr τηr ενσωµατσεr τουr σε λλα προϊντα
για να επιτραπε η χοργηση τηr επιστροφr  του
ανλογου µρουr τηr σχετικr επιστροφr· τι, για
να ληφθε υπψη η ειδικ κατσταση ορισµνων
επιµρουr συστατικν, θα πρπει να καταρτισθε
κατλογοr των προϊντων για τα οποα οι επιστροφr θεωρονται καθορισµνεr µε βση να επ
µρουr συστατικ·
(13)

τι τα ρθρα 23 ωr 26 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
2913/92 του Συµβουλου, τηr 12ηr Οκτωβρου 1992,
περ θεσπσεωr του τελωνειακο κδικα (3), πωr
τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 82/97 του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου και του
Συµβουλου (4), ορζουν την µη προτιµησιακ
καταγωγ των εµπορευµτων· τι, για τη χοργηση
τηr επιστροφr κατ την εξαγωγ, µνο τα προϊντα
που λαµβνονται στο ακραιο  χουν υποστε
ουσιαστικ µεταποηση στην Κοιντητα θεωρονται
κοινοτικr καταγωγr· τι πρπει, συνεπr, προκειµνου να φθσουµε σε οµοιµορφη εφαρµογ σε λα
τα κρτη µλη, να διευκρινισθε τι ορισµνα
τµµατα προϊντων δεν πληρον τουr ρουr για την
επιστροφ·

(14)

τι το ποσοστ τηr επιστροφr καθορζεται απ τη
δασµολογικ κατταξη του προϊντοr· τι η κατταξη αυτ εναι δυνατν να οδηγσει για ορισµνα
µεγµατα, σνολα και επεξεργασεr, σε χοργηση
επιστροφr µεγαλτερηr απ το ψοr του ποσο που
οικονοµικ δικαιολογεται· τι αποδεικνεται
συνεπr αναγκαο να θεσπισθον ειδικr διατξειr
για τον καθορισµ τηr επιστροφr που εφαρµζεται
στα µεγµατα, στα σνολα και στιr επεξεργασεr·

(15)

τι, στην περπτωση που το ποσοστ τηr επιστροφr
διαφοροποιεται ανλογα µε τον προορισµ των
προϊντων, πρπει να εξασφαλισθε τι το προϊον
χει εισαχθε στην  σε µα απ τιr τρτεr χρεr για
την οποα χει προβλεφθε η επιστροφ· τι να
ττοιο µτρο µπορε να καταστε ελαστικτερο χωρr
να προκψουν µειονεκτµατα σον αφορ τιr εξαγωγr που δνουν δικαωµα για να χαµηλ ποσ επιστροφr και εφσον βεβαωr οι εξαγωγr παρχουν
ικανοποιητικr εγγυσειr ωr προr την φιξη των
προϊντων στον προορισµ τουr· τι στχοr τηr διατξεωr αυτr εναι η διοικητικ απλοστευση στο
πλασιο τηr προσκοµσεωr των αποδεξεων·

(3) ΕΕ L 302 τηr 19.10.1992, σ. 1.
(4) ΕΕ L 17 τηr 21.1.1997, σ. 1.
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(16)

τι, ταν εφαρµζεται να µνο ποσοστ για λουr
τουr προορισµοr την ηµρα του προκαθορισµο τηr
επιστροφr, υπρχει, σε ορισµνεr περιπτσειr, µια
ρτρα υποχρεωτικο προορισµο· τι αυτ η κατσταση πρπει να θεωρηθε ωr διαφοροποηση τηr
επιστροφr στην περπτωση που το ποσοστ τηr επιστροφr που εφαρµζεται την ηµρα εξαγωγr εναι
καττερο του ποσοστο επιστροφr που ισχει την
ηµρα του προκαθορισµο, προσαρµοζοµνου, κατ
περπτωση, στην ηµεροµηνα εξαγωγr·

(17)

τι, στην περπτωση που το ποσοστ τηr επιστροφr
διαφοροποιεται σε συνρτηση µε τον προορισµ
των εξαγµενων προϊντων, πρπει να προσκοµισθε
απδειξη τι το εν λγω προϊν εισχθη στην τρτη
χρα· τι η ολοκλρωση των τελωνειακν διατυπσεων εισαγωγr συνσταται ιδωr στην καταβολ
των δασµν κατ την εισαγωγ για να µπορε το
προϊν να τεθε σε εµπορα στην αγορ τηr σχετικr
τρτηr χραr· τι, αν ληφθον υπψη οι διαφορετικr
καταστσειr που επικρατον στιr τρτεr χρεr
εισαγωγr, πρπει να γνει δεκτ η προσκµιση τελωνειακν εγγρφων εισαγωγr που παρχουν εγγηση
φιξηr στον προορισµ των εξαγµενων προϊντων
και που παρακωλουν στο ελχιστο τιr εισαγωγr·

(18)

(19)

(20)

τι, για να διευκολυνθον οι κοινοτικο εξαγωγεr
στη λψη των αποδεξεων αφξεωr στον προορισµ,
θα πρπει να προβλεφθε τι ειδικευµνεr εταιρεεr
διεθνr σε θµατα ελγχου και εποπτεαr που χουν
εγκριθε απ τα κρτη µλη θα εκδδουν τα πιστοποιητικ αφξεωr στον προορισµ των γεωργικν
προϊντων που εξγονται απ την Κοιντητα τα
οποα επωφελονται διαφοροποιηµνηr επιστροφr·
τι για την γκριση των εταιρειν αυτν εναι
υπεθυνα τα κρτη µλη που προβανουν στην γκρισ τουr για κθε περπτωση ξεχωριστ, σµφωνα
µε υπρχουσεr κατευθυντριεr γραµµr· τι πρπει
να διευκρινισθε η κατσταση και να ενσωµατωθον
οι κριεr κατευθυντριεr γραµµr εντr του παρντοr
κανονισµο·

µζεται στον προορισµ που χει προκαθορισθε· τι,
προκειµνου να αποφευχθε ο συστηµατικr προκαθορισµr κατ καταχρηστικ τρπο των προορισµν µε υψηλτερο ποσοστ επιστροφr, πρπει
να θεσπισθον ορισµνεr κυρσειr εν, στην
περπτωση τηr µεταβολr του προορισµο, το πραγµατικ ποσοστ τηr επιστροφr εναι καττερο απ
το ποσοστ του προκαθορισµνου προορισµο· τι η
να αυτ διταξη χει συνπειεr στον υπολογισµ
του τµµατοr τηr επιστροφr που µπορε να καταβληθε ταν ο εξαγωγαr προσκοµζει αποδεικτικ
στοιχεα τι το προϊν εγκατλειψε το τελωνειακ
δαφοr τηr Κοιντηταr·

(21)

τι ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 καθορζει στα
ρθρα 23 ωr 26 την µη προτιµησιακ καταγωγ των
εµπορευµτων και τι πρπει, σε ορισµνεr περιπτσειr, να εφαρµοσθε το κριτριο τηr µεταποισεωr 
τηr ουσιαστικr επεξεργασαr που προβλπεται στο
ρθρο 24 στα επανεισαγµενα προϊντα προκειµνου
να αξιολογηθε εν τα προϊντα που προηγουµνωr
εξχθησαν χουν φθσει στον προορισµ τουr·

(22)

τι σε ορισµνεr εξαγωγr µπορε να υπρξουν
εκτροπr του εµπορου· τι, για να αποφευχθον
ττοιεr εκτροπr, πρπει οι εργασεr αυτr να υπκεινται στην πληρωµ τηr επιστροφr, επιπλον του
ρου τι το προϊν εγκατλειψε το τελωνειακ δαφοr τηr Κοιντηταr, υπ την προϋπθεση τι το
προϊν επανεισχθη σε µια τρτη χρα  υπστη
ουσιαστικ επεξεργασα  µεταποηση· τι, επιπλον,
σε ορισµνεr περιπτσειr, η πληρωµ τηr επιστροφr
µπορε να εξαρτται απ τον ρο τι το προϊν
πργµατι τθηκε στην αγορ τηr τρτηr χραr
εισαγωγr  υπστη ουσιαστικ επεξεργασα  µεταποηση·

(23)

τι ταν το προϊν κατεστρφη  υπστη ζηµα πριν
φθσει στην αγορ τηr τρτηr χραr  υπστη
ουσιαστικ µεταποηση, η επιστροφ θεωρεται ωr
µη οφειλµενη· τι πρπει να αφεθε στον εξαγωγα
η δυναττητα να αποδεξει τι η εξαγωγ πραγµατοποιθηκε µε οικονοµικοr ρουr ττοιουr οι οποοι
θα επτρεπαν να πραγµατοποιηθε η συναλλαγ µε
κανονικr συνθκεr·

(24)

τι η κοινοτικ χρηµατοδτηση των εξαγωγν δεν
δικαιολογεται ταν διαπιστνεται τι η εξαγωγ
δεν συνιστ κανονικ εµπορικ συναλλαγ επειδ
στερεται πραγµατικr οικονοµικr σκοπιµτηταr
και γινε µνο µε σκοπ να ληφθε οικονοµικ πλεονκτηµα που χρηµατοδοτεται απ την Κοιντητα·

τι για να αντιµετωπισθον ιστιµα οι εξαγωγr, για
τιr οποεr χορηγεται διαφοροποιηµνη επιστροφ
ανλογα µε τον προορισµ των προϊντων µε τιr
λλεr εξαγωγr, πρπει να προβλεφθε η πληρωµ
µρουr τηr επιστροφr που υπολογζεται µε βση το
χαµηλτερο ποσοστ τηr επιστροφr που εφαρµζεται την ηµρα τηr εξαγωγr, αµσωr µλιr ο εξαγωγαr χει προσκοµσει την απδειξη τι το προϊν
εγκατλειψε το τελωνειακ δαφοr τηr Κοιντηταr·

τι, για τιr διαφοροποιηµνεr επιστροφr, εν υπρχει µεταβολ του προορισµο, η επιστροφ που
εφαρµζεται στον πραγµατικ προορισµ πρπει να
καταβλλεται µχρι του ψουr του ποσο που εφαρ-
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τι πρπει να αποφευχθε να παραχωρονται τα κοινοτικ χρµατα για οικονοµικr δραστηριτητεr που
δεν αντιστοιχον στο στχο του καθεσττοr των
επιστροφν κατ την εξαγωγ· τι ο κνδυνοr εφαρµογr ττοιων ενεργειν υπρχει για τα προϊντα
που δικαιονται επιστροφν και τα οποα επανεισγονται στην Κοιντητα χωρr να χουν υποστε
ουσιαστικ µεταποηση  επεξεργασα σε µια τρτη
χρα και θα υπγονταν κατ την επανεισαγωγ
στην εφαρµογ µειωµνου  µηδενικο δασµο σε
σχση µε τον κανονικ δασµ δυνµει µιαr προτιµησιακr συµφωναr  µιαr απφασηr του Συµβουλου·
τι, για να περιορισθον οι περιορισµο για τουr
εισαγωγεr, πρπει να εφαρµοσθον τα µτρα αυτ
στα πλον ευασθητα προϊντα·

 που προσδιορζεται στα πλασια του διαγωνισµο,
η εξαγωγ αυτ πρπει να πραγµατοποιηθε υπ τιr
προβλεπµενεr προϋποθσειr και κατ συνπεια δεν
µπορε να δικαιοται επιστροφr κατ την εξαγωγ·
(31)

τι, για να διευκολυνθον οι εξαγωγεr στη χρηµατοδτητηση των εξαγωγν τουr, πρπει να εξουσιοδοτηθον τα κρτη µλη να τουr προκαταβλουν,
αµσωr µετ την αποδοχ τηr διασφησηr εξαγωγr
 τηr δηλσεωr πληρωµr, λο  µροr του ποσο
τηr επιστροφr, µε την επιφλαξη τηr συστσεωr
εγγυσεωr στε να εξασφαλζεται επιστροφ αυτr
τηr προκαταβολr στην περπτωση που θα αποδειχθε εκ των υστρων τι δεν πρεπε να πληρωθε η
επιστροφ·

(32)

τι το ποσ που πληρθηκε πριν απ την εξαγωγ
πρπει να επιστραφε εν δεν αποδειχθε τι υφσταται δικαωµα για επιστροφr κατ την εξαγωγ  αν
υφσταται δικαωµα για µικρτερη επιστροφ· τι
στην απδοση αυτ πρπει να περιλαµβνεται να
συµπληρωµατικ ποσ για να αποφευχθον οι
καταχρσειr· τι σε περπτωση ανωτραr βαr δεν
αποδδεται το συµπληρωµατικ ποσ·

(33)

τι ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 565/80 του Συµβουλου (1), πωr τροποποιθηκε απ τον κανονισµ
(ΕΟΚ) αριθ. 2026/83 (2), θεσπζει τουr γενικοr
καννεr για την πληρωµ πριν απ την εξαγωγ ενr
ποσο σου προr τιr επιστροφr κατ την εξαγωγ·

(34)

τι το ρθρο 4 παργραφοι 5 και 6 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 565/80 προβλπει τι η ηµρα κατ την
οποα τα βασικ προϊντα τθενται υπ τελωνειακ
λεγχο πρπει να ληφθε υπψη για τον καθορισµ
του ποσοστο τηr επιστροφr και των προσαρµογν
που θα γνουν στο εφαρµοζµενο ποσοστ επιστροφr·

(35)

τι η ηµεροµηνα που θα ληφθε υπψη πρπει,
συνεπr, να εναι εκενη κατ την οποα οι τελωνειακr αρχr αποδχονται τη δλωση του συγκεκριµνου προσπου µε την οποα εκδηλνει την πρθεσ
του να θσει τα προϊντα  τα εµπορεµατα υπ το
καθεστr που προβλπεται στο ρθρο 4  5 του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 565/80 και να τα εξαγγει
µετ απ µεταποηση  αποθκευση αφο λβει
επιστροφ· τι στη δλωση αυτ πρπει να περιλαµβνονται τα απαρατητα στοιχεα για τον υπολογισµο των επιστροφν·

(36)

τι η πληρωµ των επιστροφν πριν απ τη µεταποηση αποσκοπε στο να θσει τα κοινοτικ
προϊντα σε ση µορα µε τα προϊντα που εισγονται απ τρτεr χρεr, τα οποα προορζονται για
την µεταποηση και την επανεξαγωγ·

(37)

τι οι µθοδοι παραγωγr των µεταποιηµνων
προϊντων και οι διαδικασεr για τον λεγχ τουr
απαιτον ορισµνη ελαστικτητα· τι το ρθρο 115
του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 προβλπει
σστηµα ισοδυναµαr στο πλασιο του καθεσττοr
τελειοποησηr για επανεξαγωγ·

τι, για να περιοριστε η ανασφλεια των εξαγωγων, πρπει να εξαιρεθον απ τα µτρα που αφορον την απδοση των επιστροφν τα προϊντα τα
οποα χουν επανεισαχθε στην Κοιντητα δο χρνια µετ την ηµρα τηr εξαγωγr τουr·

τι πρπει τα κρτη µλη, αφενr µεν, να εναι σε
θση να µην χορηγον  να ανακτον την επιστροφ
σε κδηλεr περιπτσειr κατ τιr οποεr διαπιστνεται τι η εξαγωγ δεν αντιστοιχοσε στη σκοπιµτητα του καθεσττοr των επιστροφν κατ την
εξαγωγ, αφετρου δε, να αποφευχθε µια πολ
βαρι επιβρυνση στιr εθνικr διοικσειr µε την
υποχρωση συστηµατικr εξακριβσεωr σε λεr τιr
περιπτσειr εισαγωγr·

(28)

τι πρπει τα προϊντα να εναι ττοιαr ποιτηταr
στε να µπορον να καταστον εµπορεσιµα υπ
οµαλr συνθκεr στο δαφοr τηr Κοντηταr· τι πρπει, ωστσο, να ληφθον υπψη οι ειδικr υποχρεσειr που προκπτουν απ τουr ισχοντεr καννεr
στιr τρτεr χρεr προορισµο·

(29)

τι ορισµνα προϊντα µπορον να χσουν το
δικαωµα στην επιστροφ ταν δεν εναι πλον
ποιτηταr υγιοr ανθευτηr και σµφωνηr µε τα
συναλλακτικ θη·

(30)

τι ταν σε µια εξαγωγ υπρχει επιστροφ που
προκαθορζεται  προσδιορζεται στα πλασια διαγωνισµο, η εισφορ κατ την εξαγωγ δεν εφαρµζεται και η εξαγωγ πρπει να πραγµατοποιεται υπ
συνθκεr που προκαθορζονται  που προσδιορζονται στα πλασια του διαγωνισµο· τι πρπει, αντιστοχωr, να προβλεφθε τι ταν σε µια εξαγωγ
υπρχει προκαθορισµνη εισφορ κατ την εξαγωγ
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(38)

τι, µεριµννταr για καλτερη διαχεριση του υπρχοντοr δυναµικο αποθηκεσεωr, πρπει να προβλεφθε να σστηµα µε το οποο µπορε να επιτραπε η
ισοδυναµα για τα βασικ προϊντα  τα ενδιµεσα
προϊντα που αποθηκεονται χµα τα οποα θα εξαχθον µετ τη µεταποηση·

(39)

τι τα προϊντα που δεν µπορον να επωφεληθον
των επιστροφν δεν εναι δυνατν να εναι ισοδναµα προϊντα·

(40)

τι απ τιr διατξειr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
3002/92 τηr Επιτροπr, τηr 16ηr Οκτωβρου 1992, για
τον καθορισµ των κοινν λεπτοµερειν του ελγχου και τηr χρσεωr /και του προορισµο των
προϊντων που προρχονται απ την παρµβαση (1),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 770/96 (2), προκπτει τι τα προϊντα τηr
παρεµβσεωr πρπει να φθνουν στον προορισµ
που χει προβλεφθε· τι, ωr εκ τοτου, τα προϊντα
αυτ δεν µπορον να αντικατασταθον απ ισοδναµα προϊντα·

(41)

τι πρπει να καθοριστε προθεσµα για την εξαγωγ
των εν λγω προϊντων· τι η προθεσµα αυτ πρπει
να καθοριστε λαµβνονταr υπψη το καθεστr πιστοποιητικν εξαγωγr και προκαθορισµο·

(42)

τι, στην περπτωση αποθεµατοποησηr που προηγεται τηr εξαγωγr, εναι σκπιµο να γνονται µνον
οι εργασεr που εξασφαλζουν τη διατρηση των εν
λγω προϊντων  εµπορευµτων ωr χουν· τι, προκειµνου να διευκρινισθε η κατσταση, πρπει να
προβλεφθε τι οι εργασεr αυτr δεν χουν καµα
εππτωση στην επιστροφ που πρκειται να εφαρµοσθε·

(43)

τι το ρθρο 5 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 565/80
θεσπζει τι καταβλλεται ποσ σο προr την επιστροφ κατ την εξαγωγ µλιr τα προϊντα  τα
εµπορεµατα τεθον υπ τελωνειακ καθεστr αποταµευσηr  ελεθερηr ζνηr· τι, µλιr γνει δεκτ η
δλωση πληρωµr, πρπει να επιτραπε η µεταφορ
αυτν των προϊντων  εµπορευµτων απ να κρτοr µλοr λλο απ εκενο στο οποο γινε η
πληρωµ, για να αποθηκευθον σε αυτ και, στη
συνχεια, να εξαχθον· τι πρπει να προβλεφθε τι
τα προϊντα  τα εµπορεµατα συνοδεονται απ
ανττυπο ελγχου Τ5 στε να προσκοµζεται η απδειξη τηr εξδου απ την Κοιντητα· τι για να
αποφεγεται ο κνδυνοr διπλr πληρωµr, πρπει η
διασφηση εξαγωγr να συµπληρνεται µε ορισµνεr ενδεξειr οι οποεr να πληροφορον τον οργανισµ πληρωµr του κρτουr µλουr στο οποο γινε
δεκτ η διασφηση εξαγωγr τι χει αρχσει η διαδικασα πληρωµr τηr επιστροφr·

(1) ΕΕ L 301 τηr 17.10.1992, σ. 17.
(2) ΕΕ L 104 τηr 27.4.1996, σ. 13.

L 102/15

(44)

τι δεν χορηγεται επιστροφ ταν υπρχει υπρβαση των προθεσµιν εξαγωγr  των προθεσµιν
προσκµισηr των αναγκαων αποδεξεων για την
πληρωµ τηr επιστροφr· τι πρπει να ληφθον
µτρα που αντιστοιχον σε εκενα που προβλπονται
στον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 τηr Επιτροπr,
τηr 22αr Ιουνου 1985, για τον καθορισµ των
κοινν λεπτοµερειν εφαρµογr του καθεσττοr
των εγγυσεων για τα γεωργικ προϊντα (3), πωr
τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΟΚ)
αριθ. 3403/93 (4)·

(45)

τι στα κρτη µλη τα προϊντα που χουν παραδοθε για ορισµνουr προορισµοr επωφελονται
κατ την εισαγωγ τουr µε προλευση απ τρτεr
χρεr τελωνειακr εισαγωγικr ατλειαr· τι πρπει,
στο βαθµ που αυτr οι αγορr παρουσιζουν ορισµνη σπουδαιτητα, να τεθον τα κοινοτικ
προϊντα σε ση µορα µε εκενα που εισγονται απ
τρτεr χρεr· τι αυτ εναι ιδωr η περπτωση των
προϊντων που χρησιµεουν για ανεφοδιασµ των
πλοων και των αεροπλνων·

(46)

τι στιr ειδικr περιπτσειr ανεφοδιασµο των
πλοων, των αεροπλνων και τηr παραδσεωr στιr
νοπλεr δυνµειr, φανεται δυνατν να προβλεφθον
ειδικο καννεr σχετικο µε τον προσδιορισµ του
ποσοστο τηr επιστροφr·

(47)

τι τα προϊντα που χουν φορτωθε στα πλοα για
λγουr ανεφοδιασµο χρησιµοποιονται για κατανλωση επ του πλοου· τι τα προϊντα αυτ που
καταναλνονται ωr χουν  αφο παρασκευασθον
επ του πλοου τυγχνουν του ευεργετµατοr τηr
επιστροφr που ισχει για προϊντα στη φυσικ τουr
κατσταση· τι, λαµβανοµνου υπψη του διαθσιµου χρου στο αεροπλνο, η κατεργασα των
προϊντων µπορε να πραγµατοποιηθε µνο πριν
απ τη φρτωση· τι, µεριµννταr για εναρµνιση,
πρπει να υιοθετηθον καννεr στε τα γεωργικ
προϊντα που καταναλνονται επ των πλοων να
τυγχνουν των ιδων επιστροφν µε αυτr που χορηγονται στα προϊντα τα οποα καταναλνονται
αφο παρασκευασθον επ των πλοων·

(48)

τι το εµπριο το σχετικ µε τον ανεφοδιασµ των
πλοων και των αεροπλνων χει χαρακτρα πολ
συγκεκριµνο που δικαιολογε τη δηµιουργα ειδικο
καθεσττοr προκαταβολr τηr επιστροφr τι τα
προϊντα και τα εµπορεµατα που παραδδονται στιr
αποθκεr εφοδιασµο πρπει να παραδδονται αργτερα για τον εφοδιασµ· τι οι παραδσειr που γνονται στιr αποθκεr αυτr δεν µπορον να εξοµοιωθον προr οριστικr εξαγωγr σον αφορ το
δικαωµα στην επιστροφ·

(3) ΕΕ L 205 τηr 3.8.1985, σ. 5.
(4) ΕΕ L 310 τηr 14.12.1993, σ. 4.
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τι στην περπτωση που εφαρµζονται οι διευκολνσειr που προαναφρθηκαν, εν αποδειχθε εκ των
υστρων τι η επιστροφ δεν πρεπε να πληρωθε, οι
εξαγωγεr αχρεωσττωr θα απολµβαναν δωρεν
πιστσεωr· τι πρπει, στιr περιπτσειr αυτr, να
ληφθον τα κατλληλα µτρα για να αποφευχθε
αυτ η αχρεστητη παροχ·
τι, για να διατηρηθε η ανταγωνιστικτητα των κοινοτικν προϊντων που προσφρονται σε εξδρεr
ευρισκµενεr σε ορισµνεr περιοχr εγγr των
κρατν µελν, οι επιστροφr πρπει να χορηγονται
στο ποσ που εφαρµζεται για την τροφοδοσα στην
Κοιντητα· τι η καταβολ ποσο επιστροφr αντερου απ το χαµηλτερο ποσ για τιr παραδσειr
που εκτελονται προr ναν  λλον προορισµ δεν
δικαιολογεται σε καµα περπτωση, εκτr αν υπρχει ικανοποιητικr τρποr αποδεξεωr τι τα εµπορεµατα φθασαν στον προορισµ τουr· τι ο εφοδιασµr των εξεδρν που βρσκονται σε αποµονωµνεr θαλσσιεr ζνεr αποτελε αναγκαστικ εξειδικευµνη επιχερηση, τσι στε να πρπει να εναι
δυνατν να ασκεται επαρκr λεγχοr ωr προr αυτ
το εδοr των παραδσεων· τι, υπ τον ρο επεξεργασαr καταλλλων µτρων ελγχου, ενδεκνυται να
εφαρµοσθε στιr παραδσειr αυτr το ποσ τηr επιστροφr που εφαρµζεται για την τροφοδοσα στην
Κοιντητα· τι εναι δυνατν να προβλεφθε απλουστευµνη διαδικασα για τιr παραδσειr σσονοr
σηµασαr· τι το πλτοr των χωρικν υδτων ποικλλει απ απ 3 ωr 12 µλια ανλογα µε το κρτοr
µλοr και τι συνεπr φανεται επσηr ενδεδειγµνο
να εξοµειωθον µε τιr εξαγωγr οι παραδσειr προr
λεr τιr εξδρεr που βρσκονται πραν του ορου των
τριν µιλων·
τι, ταν να πολεµικ σκφοr που ανκει σε κρτοr
µλοr ανεφοδιζεται στην ανοιχτ θλασσα απ
πολεµικ σκφοr που χει ωr βση λιµνα τηr Κοιντηταr, εναι δυνατν να ληφθε πιστοποιητικ τηr
παραδσεωr αυτr απ επσηµη αρχ· τι φανεται
ελογο να εφαρµοσθε στιr παραδσειr αυτr το διο
ποσ επιστροφν µε εκενο που ισχει για την τροφοδοσα σε λιµνα τηr Κοιντηταr·

(52)

τι εναι επιθυµητ τα γεωργικ προϊντα που χρησιµοποιονται για τον εφοδιασµ των πλοων  των
αεροπλνων να επωφελονται τηr διαr επιστροφr
ταν φορτνονται σε πλοο  αεροπλνο που βρσκεται στην Κοιντητα  εκτr αυτr·

(53)

τι οι παραδσειr για τον ανεφοδιασµ στιr τρτεr
χρεr µπορον να πραγµατοποιηθον µε τρπο
µεσο  µµεσο· τι πρπει να καθιερωθον
συστµατα ελγχου που εναι κατλληλα για κθε
εδουr παρδοση·

(54)

τι το ρθρο 161 παργραφοr 3 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 δεν επιτρπει να θεωρηθε η
νσοr Helgoland ωr προορισµr για τον οποον µπορον να χορηγηθον επιστροφr· τι πρπει να διευ-
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κολυνθε η κατανλωση γεωργικν προϊντων τηr
Κοιντηταr στη νσο Helgoland και τι πρπει, για
τον σκοπ αυτ, να θεσπισθον οι αναγκαεr διατξειr·
(55)

τι απ την ναρξη ισχοr τηr προσωρινr
συµφωναr για το εµπριο και την τελωνειακ νωση
µεταξ τηr Κοιντηταr και του Αγου Μαρνου (1), το
δαφοr του κρτουr αυτο δεν αποτελε µροr του
τελωνειακο εδφουr τηr Κοιντηταr· τι απ τα
ρθρα 1, 5 και 7 τηr συµφωναr αυτr προκπτει τι
τα γεωργικ προϊντα βρσκονται στο διο εππεδο
τιµν µε αυτ που ισχει στο εσωτερικ τηr τελωνειακr νωσηr και κατ συνπεια δεν υπρχει κανναr οικονοµικr λγοr για τη χοργηση των επιστροφν κατ την εξαγωγ για τα κοινοτικ γεωργικ προϊντα που αποστλλονται προr τον γιο
Μαρνο·

(56)

τι, εν µια απφαση ωr προr την ατηση αυτµατηr
 µη επιστροφr των δασµν που πρκειται να λβει
χρα µεταγενστερα, εναι αρνητικ, τα προϊντα
µπορον ενδεχοµνωr να επωφεληθον τηr επιστροφr κατ την εξαγωγ  να υπαχθον, κατ
περπτωση, σε εισφορ  σε φρο κατ την εξαγωγ·
τι, κατ συνπεια, πρπει να προβλεφθον ειδικr
διατξειr·

(57)

τι, γενικ, οι νοπλεr δυνµειr που σταθµεουν σε
τρτη χρα και δεν υπγονται στη σηµαα αυτr τηr
τρτηr χραr, οι διεθνεr οργανσειr και οι διπλωµατικr αντιπροσωπεεr που βρσκονται στην τρτη
χρα, πραγµατοποιον τιr προµθειr τουr µε ατλεια εισαγωγικν επιβαρνσεων· τι φανεται δυνατν να ληφθον ειδικ µτρα για τιr νοπλεr δυνµειr κρτουr µλουr ετε για εκενεr που υπγονται
σε διεθν οργανισµ στον οποον συµµετχει τουλχιστον να απ τα κρτη µλη, για τουr διεθνεr
οργανισµοr στουr οποουr συµµετχει τουλχιστον
να απ τα κρτη µλη, καθr και για τιr διπλωµατικr αντιπροσωπεεr, που προβλπουν τι η απδειξη
εισαγωγr προσκοµζεται µε να ειδικ γγραφο·

(58)

τι πρπει να προβλεφθε τι η επιστροφ πληρνεται απ το κρτοr µλοr στο δαφοr του οποου
γινε αποδεκτ η διασφηση εξαγωγr·

(59)

τι εναι δυνατν να συµβε, λγω περιστσεων που
δεν οφελονται στον εξαγωγα, να µην εναι δυνατν
να προσκοµισθε το ανττυπο ελγχου Τ5, µολοντι
το προϊν χει εγκαταλεψει το τελωνειακ δαφοr
τηr Κοιντηταr  χει φθσει σε ειδικ προορισµ·
τι απ µια ττοια κατσταση ενδχεται να
δηµιουργηθον προσκµµατα στο εµπριο· τι πρπει, στην περπτωση αυτ, να αναγνωρισθον λλα
γγραφα ωr ιστιµα·

(60)

τι, για λγουr καλr διοικητικr διαχειρσεωr, πρπει να απαιτεται πωr η ατηση και λα τα λλα
αναγκαα γγραφα για την πληρωµ τηr επιστροφr
κατατθενται µσα σε ελογη προθεσµα, εκτr
περιπτσεων ανωτραr βαr, ιδωr ταν η προθεσµα
αυτ δεν γινε δυνατν να τηρηθε συνεπεα διοικητικν καθυστερσεων που δεν οφελονται στον
εξαγωγα·

(1) ΕΕ L 359 τηr 9.12.1992, σ. 13.
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(61)

τι η προθεσµα εντr τηr οποαr πραγµατοποιεται
η πληρωµ των επιστροφν κατ την εξαγωγ ποικλλει απ το να κρτοr µλοr στο λλο· τι, προκειµνου να αποφευχθον στρεβλσειr του
ανταγωνισµο, πρπει να προβλεφθε ενιαα αντατη
προθεσµα για την πληρωµ των επιστροφν αυτν
απ τουr οργανισµοr πληρωµr·

(62)

τι οι εξαγωγr πολ µικρν ποσοττων προϊντων
δεν παρουσιζουν καµα οικονοµικ σπουδαιτητα
και, λγω τηr φσεr τουr, επιβαρνουν σκοπα το
ργο των αρµοδων διοικσεων· τι πρπει να δοθε η
δυναττητα στιr αρµδιεr υπηρεσεr των κρατν
µελν να µην πληρνουν επιστροφr σε ττοιου
εδουr εξαγωγr·

(63)

τι η ισχουσα κοινοτικ νοµοθεσα προβλπει τη
χοργηση επιστροφν κατ την εξαγωγ βσει
µνον αντικειµενικν κριτηρων, ιδωr σον αφορ
την ποστητα, το εδοr και τα χαρακτηριστικ του
εξαγοµνου προϊντοr, καθr επσηr και το γεωγραφικ προορισµ του· τι, βσει τηr κτηθεσαr εµπειραr για την καταπολµηση των παρατυπιν και
ιδωr τηr απτηr, ειr βροr του κοινοτικο προϋπολογισµο, πρπει να προβλεφθε η ανκτηση των
αχρεωσττωr καταβληθντων ποσν καθr και η
επιβολ κυρσεων ειr τρπον στε να παρακινονται οι εξαγωγεr να τηρον την κοινοτικ νοµοθεσα·
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να βελτιωθε η προστασα των οικονοµικν συµφερντων τηr Κοιντηταr, πρπει να προβλεφθε επσηr
τι, σε περπτωση εκχρησηr του δικαιµατοr για
επιστροφ, η υποχρωση αυτ επεκτενεται στον
εκδοχα· τι τα ανακτηθντα ποσ καθr και οι
εισπραχθντεr τκοι και οι χρηµατικr κυρσειr πρπει να πιστνονται στο Ευρωπαϊκ Γεωργικ Ταµεο
Προσανατολισµο και Εγγυσεων (ΕΓΤΠΕ),
σµφωνα µε τιr αρχr που ορζονται απ το ρθρο 8
του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 729/70 του Συµβουλου,
τηr 21ηr Απριλου 1970, σχετικ µε την χρηµατοδτηση τηr κοινr γεωργικr πολιτικr (1), πωr
τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 1287/95 (2)·
(66)

τι, προκειµνου να διασφαλισθε η οµοιµορφη
εφαρµογ στο σνολο τηr Κοιντηταr τηr αρχr τηr
δικαιολογηµνηr εµπιστοσνηr σον αφορ την
ανκτηση των αχρεωσττωr καταβληθντων ποσν,
πρπει να καθοριστον οι προϋποθσειr υπ τιr
οποεr µπορε να γνει επκληση τηr αρχr αυτr, µε
την επιφλαξη τηr µεταχειρσεωr των καταβληθντων αχρεωσττωr ποσν πωr προβλπεται,
ιδωr, στα ρθρα 5 και 8 του κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 729/70·

(67)

τι ο εξαγωγαr εναι υπεθυνοr κυρωr για τιr ενργειεr τρτων που θα διναν τη δυναττητα αθµιτηr
απκτησηr των αναγκαων εγγρφων για την καταβολ των επιστροφν·

(68)

τι οι σχετικr επιτροπr διαχερισηr δεν διατπωσαν γνµη στην προθεσµα που θεσε ο πρεδρr
τουr,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ I
(64)

(65)

τι, για να διασφαλισθε η ορθ λειτουργα του
συστµατοr των επιστροφν κατ την εξαγωγ, θα
πρπει να επιβλλονται κυρσειr ανεξρτητα απ το
υποκειµενικ στοιχεο του πτασµατοr· τι πρπει,
εντοτοιr, να αρθε η επιβολ κυρσεων σε ορισµνεr περιπτσειr προδλων λαθν που αναγνωρζονται απ την αρµδια αρχ και να προβλεφθον
αυστηρτερεr κυρσειr σε περιπτσειr ενεργειν εκ
προθσεωr· τι τα µτρα αυτ εναι αναγκαα και θα
πρπει να εναι, ανλογα, αρκοντωr αποτρεπτικ
και να εφαρµζονται οµοιµορφα σε λα τα κρτη
µλη·

τι, για να υπρχουν εγγυσειr για την ση µεταχεριση των εξαγωγων στα κρτη µλη, πρπει, σον
αφορ τιr επιστροφr κατ την εξαγωγ, να προβλεφθε ρητr η απδοση εντκωr απ τον δικαιοχο
κθε αχρεωσττωr καταβληθντοr ποσο και να θεσπισθε η διαδικασα τηr πληρωµr· τι, προκειµνου

ΠΕ∆ΙΟ ΕVΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
ρθρο 1
Με την επιφλαξη των παρεκκλσεων που προβλπονται
στην ειδικ κοινοτικ ρθµιση που αφορ ορισµνα
προϊντα, ο παρν κανονισµr θεσπζει τιr λεπτοµρειεr
εφαρµογr του καθεσττοr των επιστροφν κατ την
εξαγωγ, που καλονται στο εξr «επιστροφr», το οποο
χει προβλεφθε απ:
 το ρθρο 3 του κανονισµο αριθ. 136/66/ΕΟΚ του
Συµβουλου (3) (λιπαρr ουσεr),
 το ρθρο 17 του κανονισµο ΕΟΚ αριθ. 804/68 του
Συµβουλου (4) (γλα και γαλακτοκοµικ προϊντα),
 το ρθρο 13 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του
Συµβουλου (5) (βειο κραr),
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L 94 τηr 28.4.1970, σ. 13.
L 125 τηr 8.6.1995, σ. 1.
172 τηr 30.9.1966, σ. 3025/66.
L 148 τηr 28.6.1968, σ. 13.
L 148 τηr 28.6.1968, σ. 24.
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 το ρθρο 13 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του
Συµβουλου (1) (χορειο κραr),
 το ρθρο 8 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75 του
Συµβουλου (2) (αυγ),
 το ρθρο 8 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 του
Συµβουλου (3) (κραr πουλερικν),
 το ρθρο 17 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του
Συµβουλου (4) (ζχαρη, ισογλυκζη, σιρπι ινουλνηr),
 τα ρθρα 55 και 56 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 822/87
του Συµβουλου (5) (ονοι),
 το ρθρο 13 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
(σιτηρ),
 το ρθρο 13 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του
Συµβουλου (6) (ρζι),
 το ρθρο 35 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του
Συµβουλου (7) (οπωροκηπευτικ),
 τα ρθρα 16, 17 και 18 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
2201/96 του Συµβουλου (8) (µεταποιηµνα προϊντα µε
βση τα οπωροκηπευτικ).
ρθρο 2
1.
Για την εφαρµογ του παρντοr κανονισµο νοονται
ωr:
α)  «προϊντα»: τα προϊντα που απαριθµονται στο
ρθρο 1 και τα εµπορεµατα,
 «προϊντα βσεωr»: τα προϊντα που προορζονται
για εξαγωγ µετ απ µεταποηση σε µεταποιηµνα
προϊντα  σε εµπορεµατα· τα εµπορεµατα που
προορζονται για εξαγωγ µετ απ µεταποηση
θεωρονται επσηr προϊντα βσεωr,
 «µεταποιηµνα προϊντα»: τα προϊντα που λαµβνονται απ τη µεταποηση των προϊντων βσεωr
και στα οποα εφαρµζεται επιστροφ κατ την
εξαγωγ,
 «εµπορεµατα»: τα εµπορεµατα που περιλαµβνονται στο παρρτηµα Β του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
1222/94 τηr Επιτροπr (9)·
β) «δασµο κατ την εισαγωγ»: οι δασµο και φροι
ισοδυνµου αποτελσµατοr και οι λλεr επιβαρνσειr
κατ την εισαγωγ που προβλπονται στα πλασια τηr
κοινr γεωργικr πολιτικr  του ειδικο καθεσττοr
των συναλλαγν που εφαρµζεται σε ορισµνα εµπορεµατα που προκπτουν απ τη µεταποηση των γεωργικν προϊντων·
γ) «κρτοr µλοr εξαγωγr»: το κρτοr µλοr που γνεται αποδεκτ η διασφηση εξαγωγr·
δ) «προκαθορισµr τηr επιστροφr»: ο καθορισµr του
ποσοστο τηr επιστροφr την ηµρα κατθεσηr τηr
ατησηr για κδοση πιστοποιητικο εξαγωγr  προκαθορισµο· το ψοr αυτ αναπροσαρµζεται ενδεχοµνωr µε βση τιr εφαρµοστεr µηνιαεr προσαυξσειr
και διορθωτικ ποσ·
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
( 9)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L
L
L
L

282 τηr 1.11.1975, σ. 1.
282 τηr 1.11.1975, σ. 49.
282 τηr 1.11.1975, σ. 77.
177 τηr 1.7.1987, σ. 1.
84 τηr 27.3.1987, σ. 1.
329 τηr 30.12.1995, σ. 18.
297 τηr 21.11.1996, σ. 1.
297 τηr 21.11.1996, σ. 29.
136 τηr 31.5.1994, σ. 5.
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ε) «διαφοροποιηµνη επιστροφ»:
 ο καθορισµr πολλαπλο ψουr επιστροφr για το
διο προϊν ανλογα µε την τρτη χρα προορισµο

 ο καθορισµr ενr  περισσοτρων υψν επιστροφr για το διο προϊν ανλογα µε την τρτη
χρα προορισµο και µη καθορισµr επιστροφr
για µα  περισστερεr τρτεr χρεr·
στ) «διαφοροποιηµνο µροr τηr επιστροφr»: το µροr τηr
επιστροφr που αντιστοιχε στη συνολικ επιστροφ
µειωµνο κατ την επιστροφ που καταβλθηκε  που
πρπει να καταβληθε κατπιν αποδεξεωr τηr εξδου
απ το τελωνειακ δαφοr τηr Κοιντηταr σµφωνα µε
τιr διατξειr του ρθρου 18·
ζ) «εξαγωγ»: διεκπεραωση των τελωνειακν διατυπσεων εξαγωγr, ακολουθοµενη απ την ξοδο των
προϊντων απ το τελωνειακ δαφοr τηr Κοιντηταr·
η) «ανττυπο ελγχου Τ 5»: το γγραφο που αναφρεται
στα ρθρα 471 ωr 495 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
2454/93·
θ) «εξαγωγαr»: το φυσικ  νοµικ πρσωπο που χει
δικαωµα επιστροφr. Στην περπτωση που πρπει 
µπορε να χρησιµοποιηθε πιστοποιητικ εξαγωγr µε
προκαθορισµ τηr επιστροφr, ο δικαιοχοr , κατ
περπτωση, ο εκδοχαr του πιστοποιητικο χει
δικαωµα επιστροφr. Ο εξαγωγαr κατ την τελωνειακ ννοια του ρου µπορε να διαφρει απ τον
εξαγωγα κατ την ννοια του παρντοr κανονισµο,
λαµβανοµνων υπψη των σχσεων ιδιωτικο δικαου
µεταξ των οικονοµικν παραγντων εκτr απ ειδικr
διατξειr που χουν θεσπισθε σε ορισµνεr κοινr
οργανσειr αγορr·
ι) «προκαταβολ τηr επιστροφr»: η πληρωµ ποσο το
πολ σου προr την επιστροφ κατ την εξαγωγ, µλιr
γνει η αποδοχ τηr διασφησηr εξαγωγr·
ια) «προχρηµατοδτηση τηr επιστροφr»: η προκαταβολ
τηr επιστροφr σε περπτωση µεταποησηr  εκ των
προτρων αποθεµατοποησηr στην εξαγωγ, που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 565/80·
ιβ) «ψοr επιστροφr που προσδιορζεται στο πλασιο
διαγωνισµο»: το ποσ τηr επιστροφr που προσφρεται απ τον εξαγωγα και γνεται δεκτ µσω διαγωνισµο·
ιγ) «τελωνειακ δαφοr τηr Κοιντηταr»: τα εδφη που
αναφρονται στο ρθρο 3 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
2913/92·
ιδ) «ονοµατολογα των επιστροφν»: η ονοµατολογα των
γεωργικν προϊντων για τιr επιστροφr κατ την
εξαγωγ σµφωνα µε τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3846/
87 τηr Επιτροπr (10)·
ιε) «πιστοποιητικ εξαγωγr»: το γγραφο που αναφρεται
στο ρθρο 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 τηr
Επιτροπr (11).
(10) ΕΕ L 366 τηr 24.12.1987, σ. 1.
(11) ΕΕ L 331 τηr 2.12.1988, σ. 1.
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2.
Για την εφαρµογ του παρντοr κανονισµο, οι επιστροφr που προσδιορζονται στα πλασια διαγωνισµο
εναι επιστροφr που χουν προκαθοριστε.
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φορετικ απ εκενον που αναφρεται στη θση 16 του
πιστοποιητικο, εν και τα δο προϊντα ανκουν:

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

 στην δια κατηγορα που αναφρεται στο ρθρο 13α
δετερο εδφιο του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 
 στην δια οµδα προϊντων, υπ την προϋπθεση τι
ττοιεr οµδεr προϊντων χουν καθορισθε γι’ αυτ το
σκοπ σµφωνα µε τη διαδικασα που θεσπζεται στο
ρθρο 23 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92  στα
αντστοιχα ρθρα λλων κανονισµν που διπουν την
κοιν οργνωση αγορr.

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Στιr περιπτσειr που αναφρονται στο πρτο εδφιο εφαρµζονται οι ακλουθοι ροι:

3.
ταν η δλωση εξαγωγr περιλαµβνει περισστερουr διαφορετικοr κωδικοr τηr ονοµατολογαr των επιστροφν  τηr συνδυασµνηr ονοµατολογαr, οι διατυπσειr που αφορον κθε ναν απ τουr εν λγω κωδικοr
θεωρονται τι αποτελον ξεχωριστ δλωση.

ΚΕVΑΛΑΙΟ 1

∆ικαωµα επιστροφr
Τµµα 1
Γενικr διατξειr
ρθρο 3
Με την επιφλαξη των διατξεων των ρθρων 18, 20 και 21
του παρντοr κανονισµο και του ρθρου 4 παργραφοr 3
του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2988/95 του Συµβουλου (1), το
δικαωµα για επιστροφ γεννται:
 κατ την ξοδο απ το τελωνειακ δαφοr τηr Κοιντηταr, εφσον εφαρµζεται ενιαο ποσοστ επιστροφr
για λεr τιr τρτεr χρεr,
 κατ την εισαγωγ σε µια δεδοµνη τρτη χρα ταν το
διαφοροποιηµνο ποσοστ επιστροφr εφαρµζεται για
την εν λγω δεδοµνη τρτη χρα.
ρθρο 4
1.
Το δικαωµα επιστροφr εξαρτται απ την υποβολ
πιστοποιητικο εξαγωγr, το οποο περιλαµβνει τον προκαθορισµ τηr επιστροφr, εκτr σον αφορ τιr εξαγωγr
εµπορευµτων και τιr εξαγωγr που υπγονται στη διεθν
επισιτιστικ βοθεια κατ την ννοια του ρθρου 10 παργραφοr 4 τηr γεωργικr συµφωναr του Γρου τηr Ουρουγουηr.
Εντοτοιr, δεν απαιτεται καννα πιστοποιητικ για τη
χοργηση επιστροφr:
 ταν το ποσ τηr επιστροφr αν δλωση εξαγωγr
εναι καττερο  σο προr 60 ευρ,
 στιr περιπτσειr που αναφρονται στα ρθρα 6, 36, 40,
44, 45 και στο ρθρο 46 παργραφοr 1,
 για τιr παραδσειr που προορζονται για τιr νοπλεr
δυνµειr των κρατν µελν που σταθµεουν σε τρτεr
χρεr.
2.
Κατ παρκκλιση τηr παραγρφου 1, πιστοποιητικ
εξαγωγr, το οποο περιλαµβνει προκαθορισµ τηr επιστροφr, ισχει και για την εξαγωγ ενr προϊντοr, το
οποο υπγεται σε να δωδεκαψφιο κωδικ προϊντοr δια(1) ΕΕ L 312 τηr 23.12.1995, σ. 1.

 εν το ποσ τηr επιστροφr που αντιστοιχε στο πραγµατικ προϊν εναι σο  υψηλτερο απ το ποσ που
εφαρµζεται στο προϊν το οποο αναφρεται στη θση
16 του πιστοποιητικο, πρπει να εφαρµζεται το δετερο ποσ,
 εν το ποσ επιστροφr που αντιστοιχε στ πραγµατικ προϊν εναι χαµηλτερο απ το ποσ που εφαρµζεται στο προϊν το οποο αναφρεται στη θση 16 του
πιστοποιητικο, η επιστροφ που πρπει να καταβληθε
εναι αυτ που προκπτει απ την εφαρµογ του ποσο
που αντιστοιχε στο πραγµατικ προϊν µειωµνη, εκτr
περιπτσεωr ανωτραr βαr, κατ το 20 % τηr διαφορr
µεταξ τηr επιστροφr που προκπτει απ το προϊν
που αναφρεται στη θση 16 του πιστοποιητικο και
τηr επιστροφr για το πραγµατικ προϊν.
Σε περπτωση εφαρµογr των διατξεων τηr δετερηr
περπτωσηr του δετερου εδαφου και του ρθρου 18 παργραφοr 3 στοιχεο β), η µεωση τηr επιστροφr που αντιστοιχε στο πραγµατικ προϊν και στον πραγµατικ προορισµ υπολογζεται µε βση τη διαφορ µεταξ τηr επιστροφr που αφορ το προϊν και τον προορισµ που
αναφρεται στο πιστοποιητικ και τηr επιστροφr που
αντιστοιχε στο πραγµατικ προϊν και προορισµ.
Για τουr σκοποr τηr εφαρµογr τηr παροσαr παραγρφου, τα ποσ επιστροφr που πρπει να λαµβνονται
υπψη, εναι αυτ που ισχουν κατ την ηµρα υποβολr
τηr ατησηr πιστοποιητικο. Εφσον χρειζεται, τα ποσ
αυτ προσαρµζονται κατ την ηµρα αποδοχr τηr διασφησηr εξαγωγr  τηr δλωσηr πληρωµr.
3.
ταν εφαρµζονται οι διατξειr τηr παραγρφου 1 
2 και του ρθρου 51 σε µα και µνη εξαγωγ, το ποσ που
προκπτει απ την παργραφο 1  2 µεινεται κατ το
ποσ τηr εφαρµοσταr κρωσηr που αναφρεται στο ρθρο
51.
ρθρο 5
1.
Ωr ηµρα τηr εξαγωγr νοεται η ηµεροµηνα κατ
την οποα πραγµατοποιεται η αποδοχ απ την τελωνειακ υπηρεσα τηr διασφησηr εξαγωγr, στην οποα
αναφρεται τι θα ζητηθε επιστροφ.
2.
Η ηµεροµηνα αποδοχr τηr διασφησηr εξαγωγr
εναι καθοριστικ για τον προσδιορισµ:
α) του ψουr τηr ισχουσαr επιστροφr, εν δεν χει γνει
προκαθορισµr τηr επιστροφr·
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β) των προσαρµογν που πρπει, κατ περπτωση, να
γνουν στο ψοr τηr επιστροφr, εν υπρξε προκαθορισµr τηr επιστροφr·
γ) τηr ποστηταr, τηr φσηr και των χαρακτηριστικν του
εξαγµενου προϊντοr.
3.
Εξοµοινεται µε την αποδοχ τηr διασφησηr
εξαγωγr οποιαδποτε λλη πρξη που χει τα δια ννοµα
αποτελσµατα µε την αποδοχ αυτ.
4.
Το γγραφο που χρησιµοποιεται κατ την εξαγωγ
προκειµνου να χορηγηθε επιστροφ πρπει να περιλαµβνει λα τα αναγκαα στοιχεα για τον υπολογισµ του
ποσο τηr επιστροφr, και ιδωr:
α) για τα προϊντα:
 την περιγραφ των προϊντων, ενδεχοµνωr απλοποιηµνη, σµφωνα µε την ονοµατολογα για τιr
επιστροφr κατ την εξαγωγ και τον κωδικ τηr
ονοµατολογαr των επιστροφν και εφσον εναι
αναγκαο για τον υπολογισµ τηr επιστροφr, τη
σνθεση των προϊντων  την αναφορ στη σνθεσ
τουr,
 την καθαρ µζα αυτν των προϊντων  ενδεχοµνωr, την ποστητα εκφρασµνη στη µονδα
µτρησηr που λαµβνεται υπψη για τον υπολογισµ τηr επιστροφr·
β) για τα εµπορεµατα ισχουν οι διατξειr του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1222/94.
5.
Τη στιγµ τηr αποδοχr  τηr ισοδναµηr πρξεωr
που αναφρεται στη παργραφο 3, τα προϊντα τθενται
υπ τελωνειακ λεγχο σµφωνα µε το ρθρο 4 σηµεα 13
και 14 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 µχριr του
εγκαταλεψουν το τελωνειακ δαφοr τηr Κοιντηταr.
6.
Κατ παρκκλιση απ το ρθρο 282 παργραφοr 2
του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, εναι δυνατν να
προβλεφθε, στην γκριση απλοποιηµνηr διασφησηr
εξαγωγr, τι η απλοποιηµνη διασφηση περιχει
εκτµηση τηr καθαρr µζαr των προϊντων, σε περπτωση
που η µζα αυτ δεν µπορε να καθοριστε µε ακρβεια
παρ µνον µετ απ φρτωση του µεταφορικο µσου για
τα προϊντα που εξγονται χµα  σε µη τυποποιηµνεr
εντητεr.
Η συµπληρωµατικ διασφηση που περιλαµβνει την
νδειξη τηr καθαρr ακριβοr µζαr πρπει να κατατεθε
µλιr ολοκληρωθε η φρτωση. Πρπει να συνοδεεται απ
δικαιολογητικ στα οποα αναφρεται η ακριβr καθαρ
µζα που φορτθηκε.
Καµα επιστροφ δεν χορηγεται για την ποστητα που
υπερβανει το 110 % τηr εκτιµµενηr καθαρr µζαr. Εφσον η µζα που χει πργµατι φορτωθε εναι καττερη
απ το 90 % τηr εκτιµµενηr καθαρr µζαr, η επιστροφ
για την καθαρ µζα που χει πργµατι φορτωθε µεινεται κατ 10 % τηr διαφορr µεταξ τηr επιστροφr που
αντιστοιχε στο 90 % τηr εκτιµµενηr καθαρr µζαr και
τηr επιστροφr που αντιστοιχε στη µζα που χει πργµατι φορτωθε.
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Θεωρονται προϊντα στιr µη τυποποιηµνεr εντητεr:
ζντα ζα, (ηµ) σφγια και τεταρτηµρια.
Κατ παρκκλιση του ρθρου 278 παργραφοr 3 στοιχεο
δ) του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, οι διατξειr του
παρντοr κανονισµο εφαρµζονται στα προϊντα που
τθενται υπ καθεστr προχρηµατοδτησηr που αναφρεται
στο ρθρο 26 του παρντοr κανονισµο.
7.
Κθε πρσωπο που εξγει τα προϊντα για τα οποα
ζητεται η χοργηση επιστροφr οφελει:
α) να καταθσει διασφηση εξαγωγr στο αρµδιο τελωνεο του τπου, σου θα φορτωθον τα προϊντα για τη
µεταφορ τουr προr εξαγωγ·
β) να ενηµερνει το εν λγω τελωνεο τουλχιστον 24 ρεr
πριν απ την ναρξη των εργασιν φρτωσηr και να
αναφρει την εικαζµενη διρκεια των εργασιν
φρτωσηr. Μπορε να αποφασισθε απ τιr αρµδιεr
αρχr λλη προθεσµα αντ τηr προθεσµαr των 24
ωρν.
Το αρµδιο τελωνεο µπορε να επιτρψει τιr εργασεr
φρτωσηr αφο δεχθε τη διασφηση εξαγωγr και πριν
απ τη λξη τηr προθεσµαr που προβλπεται στο στοιχεο
β).
Το αρµδιο τελωνεο πρπει να εναι σε θση να διενεργσει το φυσικ λεγχο και να λβει µτρα ταυτοποησηr για
τη µεταφορ προr το τελωνεο εξδου απ το τελωνειακ
δαφοr τηr Κοιντηταr.
Εν για λγουr διοικητικr οργνωσηr δεν µπορον να
εφαρµοσθον οι διατξειr του πρτου εδαφου, η δλωση
εξαγωγr δεν µπορε να κατατεθε παρ µνο σε να αρµδιο τελωνεο στο ενδιαφερµενο κρτοr µλοr και στην
περπτωση φυσικο ελγχου σµφωνα µε τον κανονισµ
(ΕΟΚ) αριθ. 386/90, το προϊν πρπει να εκφορτωθε εξ
ολοκλρου. Σε εξαιρετικr περιπτσειr η εξ ολοκλρου
εκφρτωση δεν εναι υποχρεωτικ ταν οι αρµδιεr αρχr
µπορον να εξασφαλσουν την υλοποηση ενr διεξοδικο
φυσικο ελγχου.
ρθρο 6
Κατ παρκκλιση απ τιr διατξειr του ρθρου 5 παργραφοr 2, ταν οι εξαγµενεr ποστητεr δεν υπερβανουν 5 000
χιλιγραµµα αν κωδικ τηr ονοµατολογαr των επιστροφν, σον αφορ τον τοµα των σιτηρν  500 χιλιγραµµα αν κωδικ τηr ονοµατολογαr των επιστροφν 
τηr συνδυασµνηr ονοµατολογαr, σον αφορ τουr λλουr
τοµεr προϊντων, και ταν οι εξαγωγr αυτr πραγµατοποιονται κατ’ επανληψη, το κρτοr µλοr µπορε να επιτρψει να ληφθε υπψη η τελευταα ηµρα του µνα, ετε
για τον προσδιορισµ του ισχοντοr ποσο τηr επιστροφr,
ετε για τον προσδιορισµ των προσαρµογν που πρπει,
ενδεχοµνωr, να πραγµατοποιηθον, εφσον υπρξε εκ των
προτρων καθορισµr τηr επιστροφr.
ταν η επιστροφ προκαθορζεται  καθορζεται µε διαγωνισµ, το πιστοποιητικ πρπει να ισχει την τελευταα
ηµρα του µνα εξαγωγr.

17. 4. 1999

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

Ο εξαγωγαr ο οποοr εξουσιοδοτεται να χρησιµοποισει
τη διαδικασα αυτ, δεν µπορε να χρησιµοποισει τη
συνθη διαδικασα για τιr προαναφερµενεr ελχιστεr
ποστητεr που αναφρονται στο πρτο εδφιο.
σον αφορ τα κρτη µλη που δεν συµµετχουν στην
Οικονοµικ και Νοµισµατικ νωση, η τελευταα ηµρα
του µνα λαµβνεται επσηr υπψη για τον προσδιορισµ
τηr ισοτιµαr του ευρ που εφαρµζεται κατ τη µετατροπ
σε εθνικ νµισµα του ποσο των επιστροφν.
ρθρο 7
1.
Με την επιφλαξη των διατξεων των ρθρων 14 και
20, η πληρωµ τηr επιστροφr εξαρτται απ την προσκµιση τηr απδειξηr τι τα προϊντα για τα οποα γινε
αποδεκτ η διασφηση εξαγωγr εγκατλειψαν ωr χουν το
τελωνειακ δαφοr τηr Κοιντηταr το αργτερο σε προθεσµα 60 ηµερν απ την αποδοχ αυτ.
Ωστσο, οι ποστητεr των προϊντων που χουν ληφθε ωr
δεγµατα κατ την ολοκλρωση των τελωνειακν διατυπσεων εξαγωγr και που δεν χουν επιστραφε αργτερα,
θεωρονται τι δεν χουν ληφθε απ την καθαρ µζα των
προϊντων απ την οποα ελφθησαν ωr δεγµατα.
2.
Για την εφαρµογ του παρντοr κανονισµο, τα
προϊντα που παραδδονται ωr εφδια επ σκφουr στιr
εξδρεr γεωτρσεωr  εκµεταλλεσεωr που αναφρονται
στο ρθρο 44 παργραφοr 1 στοιχεο α) θεωρονται τι
χουν εγκαταλεψει το τελωνειακ δαφοr τηr Κοιντηταr.
3.
Η κατψυξη των προϊντων δεν θτει σε αµφισβτηση
τη συµφωνα των εν λγω προϊντων προr τιr διατξειr τηr
παραγρφου 1.
Το διο ισχει για την επανασυσκευασα, υπ τον ρο τι η
εργασα αυτ δεν συνεπγεται τροποποηση τηr δικρισηr
του προϊντοr σον αφορ την ονοµατολογα των επιστροφν  τηr δικρισηr του εµπορεµατοr σον αφορ τη
συνδυασµνη ονοµατολογα. Η επανασυσκευασα µπορε να
πραγµατοποιηθε µνο µετ τη σµφωνη γνµη των τελωνειακν αρχν.
Σε περπτωση επανασυσκευασαr, πραγµατοποιεται σχετικ καταχρηση στο ανττυπο ελγχου Τ 5.
Η επθεση  η αλλαγ ετικετν µπορε να επιτραπε υπ
τουr διουr ρουr µε την επανασυσκευασα που αναφρεται
στο δετερο και τρτο εδφιο.
4.
Εν η προθεσµα που αναφρεται στην παργραφο 1
δεν εναι δυνατν να τηρηθε εξαιταr περιπτσεων ανωτραr βαr, η προθεσµα αυτ µπορε να παραταθε, µετ απ
ατηση του εξαγωγα, για διρκεια που κρνεται αναγκαα
απ τον αρµδιο οργανισµ του κρτουr µλουr εξαγωγr,
στο οποο γινε αποδεκτ η διασφηση εξαγωγr, λγω τηr
επικαλοµενηr περιστσεωr.
ρθρο 8
Αν να προϊν, για το οποο χει γνει αποδεκτ η διασφηση εξαγωγr διασχσει, πριν εγκαταλεψει το τελωνειακ δαφοr τηr Κοιντηταr, κοινοτικ εδφη λλα εκτr
απ αυτ του κρτουr µλουr εξαγωγr, η απδειξη τι το
εν λγω προϊν εγκατλειψε το τελωνειακ δαφοr τηr
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Κοιντηταr παρχεται µε την προσκµιση του πρωτοτπου
του αντιτπου ελγχου Τ 5, δεντωr συµπληρωµνου.
Συµπληρνονται κυρωr οι χροι 33, 103, 104 και, κατ
περπτωση, 105 του αντιτπου ελγχου. Γνεται σχετικ
καταχρηση στο χρο 104.
ρθρο 9
1.
Για τη χοργηση επιστροφr στην περπτωση
εξαγωγr δι θαλσσηr, ισχουν οι ακλουθεr ειδικr διατξειr:
α) ταν το ανττυπο ελγχου Τ 5  το εθνικ γγραφο που
αποδεικνει τι το προϊν εγκατλειψε το τελωνειακ
δαφοr τηr Κοιντηταr θεωρθηκε απ τιr αρµδιεr
αρχr, τα αντστοιχα προϊντα, κατ τη µεταφρτωσ
τουr σε να  περισστερα λιµνια που βρσκονται στο
διο κρτοr µλοr  σε να λλο κρτοr µλοr, δεν
µπορον  εκτr ανωτραr βαr  να παραµενουν
στο τελωνειακ δαφοr τηr Κοιντηταr για διστηµα
µεγαλτερο απ 28 ηµρεr. Η προθεσµα αυτ δεν ισχει
εν τα προϊντα εγκατλειψαν το τελευταο λιµνι επ
του τελωνειακο εδφουr τηr Κοιντηταr µσα στην
αρχικ προθεσµα των 60 ηµερν·
β) για την πληρωµ τηr επιστροφr απαιτεται:
 δλωση του εξαγωγα τι τα προϊντα δεν µεταφορτνονται σε λλο λιµνι τηr Κοιντηταr

 προσκµιση τηr απδειξηr στον οργανισµ
πληρωµr τι τηρθηκαν οι διατξειr που προβλπονται στο στοιχεο α). Ωr αποδεικτικ προσκοµζονται κυρωr το γγραφο  τα γγραφα µεταφορr
 αντγραφο  φωτοαντγραφο αυτν, αρχr γενοµνηr απ το πρτο λιµνι στο οποο θεωρθηκαν
τα γγραφα που παρατθενται στο στοιχεο α) µχριr
αφξεωr των εµπορευµτων σε µια τρτη χρα στην
οποα προορζονται να εκφορτωθον.
Στιr δηλσειr τηr πρτηr περιπτσεωr διενεργονται
κατλληλοι δειγµατοληπτικο λεγχοι εκ µρουr του
οργανισµο πληρωµr. Στην περπτωση αυτ, απαιτονται τα αποδεικτικ στοιχεα που αναφρονται στη δετερη περπτωση.
Σε περπτωση εξαγωγr µε πλοο που εξυπηρετε απευθεαr δροµολγιο προr να λιµνα τρτηr χραr χωρr
να προσορµζεται ενδιαµσωr σε λλο κοινοτικ λιµνα,
τα κρτη µλ µπορον να εφαρµσουν µια απλουστευµνη διαδικασα για την εφαρµογ τηr πρτηr
περπτωσηr·
γ) αντ των ρων που προβλπονται στο στοιχεο β), το
κρτοr µλοr εξδου µπορε να προβλψει τι το ανττυπο ελγχου Τ 5  το εθνικ γγραφο που αποδεικνει
τι το προϊν εγκατλειψε το τελωνειακ δαφοr τηr
Κοιντηταr θεωρεται µε την προσκµιση εγγρφου
µεταφορr στο οποο εµφανεται κποιοr τελικr προορισµr εκτr του τελωνειακο εδφουr τηr Κοιντηταr.
Στην περπτωση αυτ, η αρµδια αρχ του κρτουr
µλουr αναχρησηr προσθτει µα απ τιr παρακτω
ενδεξειr στο τετραγωνδιο «Ελεγχοr χρησιµοποησηr /
και προορισµο» στη στλη «Παρατηρσειr» του αντιτπου  στην αντστοιχη στλη του εθνικο εγγρφου:
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 Documento de transporte con destino fuera de la
CE presentado,
 Transportdokument med destination uden for EF
forelagt,
 Beförderungspapier mit Bestimmung außerhalb
der EG wurde vorgelegt,
 Υποβαλλµενο γγραφο µεταφορr µε προορισµ
εκτr ΕΚ,
 Transport document showing a destination outside
the Community has been presented,
 Document de transport avec destination hors CE
présenté,
 Documento di trasporto con destinazione fuori CE
presentato,
 Vervoerdocument voor bestemming buiten EG
voorgelegd,
 Documento de transporte com destino fora da CE
apresentado,
 Kuljetusasiakirja, jossa ilmoitetaan yhteisön tullialueen ulkopuolinen määräpaikka, on esitetty,
 Transportdokument med slutlig destination utanför gemenskapens tullområde har lagts fram.
Για την εφαρµογ των διατξεων του παρντοr στοιχεου, διενεργονται κατλληλοι δειγµατοληπτικο λεγχοι εκ µρουr του οργανισµο πληρωµr·
δ) ταν διαπιστωθε τι αθετθηκαν οι ροι που προβλπονται στο στοιχεο α), για την εφαρµογ των ρθρων
35 και 50 οι ηµρεr υπρβασηr τηr προθεσµαr των 28
ηµερν θεωρονται ωr ηµρεr υπρβασηr τηr προθεσµαr που προβλπεται στα ρθρα 7 και 34.
Σε περπτωση υπρβασηr τηr προθεσµαr των 60 ηµερν
που αναφρεται στο ρθρο 7 παργραφοr 1 και τηr
προθεσµαr των 28 ηµερν που αναφρεται στο στοιχεο
α), η µεωση τηr επιστροφr  η κατπτωση τηr
εγγησηr ισοται µε το ποσ τηr απλειαr που οφελεται στη µεγαλτερη υπρβαση.
2.
Για τη χοργηση επιστροφr στην περπτωση
εξαγωγr που γνεται οδικr, δι’ εσωτερικr πλωτr οδο 
σιδηροδροµικr, ισχουν οι ακλουθεr ειδικr διατξειr:
α) ταν το ανττυπο ελγχου Τ 5  το εθνικ γγραφο δι
του οποου αποδεικνεται τι το προϊν εγκατλειψε το
τελωνειακ δαφοr τηr Κοιντηταr θεωρθηκε απ τιr
αρµδιεr αρχr, τα εξαγµενα προϊντα δεν µπορον να
επιστρψουν στο εν λγω δαφοr  εκτr ανωτραr
βαr  παρ µνο για τη διεκπεραωση διαµετακµισηr
και για διστηµα που δεν θα υπερβανει τιr 28 ηµρεr.
Η προθεσµα αυτ δεν ισχει ταν τα προϊντα εγκατλειψαν οριστικ το τελωνειακ δαφοr τηr Κοιντηταr
µσα στην αρχικ προθεσµα των 60 ηµερν·
β) για την εφαρµογ των διατξεων που προβλπονται στο
στοιχεο α) διενεργονται κατλληλοι δειγµατοληπτικο
λεγχοι εκ µρουr του οργανισµο πληρωµr. Στιr
περιπτσειr αυτr, απαιτονται τα γγραφα µεταφορr
µχρι την τρτη χρα για την οποα προορζονται τα
προϊντα.
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ηµερν θεωρονται ωr ηµρεr υπρβασηr τηr προθεσµαr που προβλπεται στα ρθρα 7 και 34.
Σε περπτωση υπρβασηr τηr προθεσµαr των 60 ηµερν
που αναφρεται στο ρθρο 7 παργραφοr 1 και τηr
προθεσµαr των 28 ηµερν που αναφρεται στο στοιχεο
α), η µεωση τηr επιστροφr  η κατπτωση τηr
εγγησηr ισοται µε το ποσ τηr απλειαr που οφελεται στη µεγαλτερη υπρβαση.
3.
Για τη χοργηση µιαr επιστροφr στην περπτωση
εξαγωγr που γνεται αεροπορικr, ισχουν οι ακλουθεr
ειδικr διατξειr:
α) το ανττυπο ελγχου Τ 5  το εθνικ γγραφο που
αποδεικνει τι το προϊν εγκατλειψε το τελωνειακ
δαφοr τηr Κοιντηταr µπορε να θεωρηθε απ τιr
αρµδιεr αρχr µνον εν υποβληθε να γγραφο µεταφορr στο οποο να εµφανεται κποιοr τελικr προορισµr εκτr του τελωνειακο εδφουr τηr Κοιντηταr·
β) σε περπτωση κατ την οποα, µετ τη διεκπεραωση
των διατυπσεων που προβλπονται στο στοιχεο α),
διαπιστωθε τι τα προϊντα, κατ τη µεταφρτωσ τουr
σε ναν  περισστερουr αερολιµνεr, παρµειναν στο
τελωνειακ δαφοr τηr Κοιντηταr για διστηµα
µεγαλτερο των 28 ηµερν, ττε  εκτr ανωτραr
βαr  για την εφαρµογ των ρθρων 35 και 50 οι
ηµρεr υπρβασηr τηr προθεσµαr των 28 ηµερν θεωρονται ωr ηµρεr υπρβασηr τηr προθεσµαr που προβλπεται στα ρθρα 7 και 34.
Σε περπτωση υπρβασηr τηr προθεσµαr των 60 ηµερν
που αναφρεται στο ρθρο 7 παργραφοr 1 και τηr
προθεσµαr των 28 ηµερν που αναφρεται στο παρν
στοιχεο β) η µεωση τηr επιστροφr  η κατπτωση τηr
εγγησηr θα ισοται µε το ποσ τηr απλειαr που οφελεται στη µεγαλτερη υπρβαση·
γ) για την εφαρµογ των διατξεων τηr παροσαr παραγρφου διενεργονται κατλληλοι δειγµατοληπτικο
λεγχοι εκ µρουr του οργανισµο πληρωµr·
δ) η προθεσµα των 28 ηµερν που προβλπεται στο στοιχεο β) δεν ισχει εν τα προϊντα εγκατλειψαν οριστικ το τελωνειακ δαφοr τηr Κοιντηταr στην
αρχικ προθεσµα των 60 ηµερν.

ρθρο 10
1.
Στην περπτωση κατ την οποα, στο κρτοr µλοr
εξαγωγr, το προϊν τθεται υπ να των καθεσττων
απλουστευµνηr κοινοτικr διαµετακµισηr µε σιδηρδροµο  µε µεγλα εµπορευµατοκιβτια που προβλπονται
στα ρθρα 412 ωr 442 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2454/
93 για να διακινηθε προr να σταθµ προορισµο  για να
παραδοθε σε παραλπτη εκτr του τελωνειακο εδφουr
τηr Κοιντηταr, η πληρωµ τηr επιστροφr δεν εξαρτται
απ την προσκµιση του αντιτπου ελγχου Τ5.

17. 4. 1999

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

2.
Για την εφαρµογ τηr παραγρφου 1, το αρµδιο
τελωνεο µεριµν στε να αναγρφεται στο γγραφο που
εκδδεται για την πληρωµ τηr επιστροφr η ακλουθη
φρση: «ξοδοr απ το τελωνειακ δαφοr τηr Κοιντηταr
υπ το απλοποιηµνο καθεστr κοινοτικr διαµετακµισηr
µε σιδηρδροµο  µεγλα εµπορευµατοκιβτια».
3.
Το τελωνεο στο οποο χουν τεθε τα προϊντα υπ
να των καθεσττων που προβλπονται στην παργραφο 1,
δεν µπορε να επιτρψει τροποποηση τηr συµβσεωr µεταφορr που χει σαν αποτλεσµα να σταµατσει η µεταφορ
στο εσωτερικ τηr Κοιντηταr, παρ µνον αν διαπιστνεται τι:
 χει αποδοθε η επιστροφ στην περπτωση που εχε
δη καταβληθε,
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 Transportdokument:
type: ..............................................................
nummer: ........................................................
 Dato for overtagelse ved jernbane eller ved det
pågældende transportfirma: ...............................

 Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im
Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in
Großbehältern:


 χουν ληφθε λα τα αναγκαα µτρα απ τιr ενδιαφερµενεr υπηρεσεr για να µην καταβληθε η επιστροφ.
Αν, µωr, η επιστροφ χει καταβληθε κατ’ εφαρµογ τηr
παραγρφου 1 και αν το προϊν δεν χει εγκαταλεψει το
τελωνειακ δαφοr τηr Κοιντηταr στιr προσδιορισµνεr
προθεσµεr, το αρµδιο τελωνεο ενηµερνει τον οργανισµ
που εναι επιφορτισµνοr µε την πληρωµ τηr επιστροφr
και διαβιβζει σ’ αυτν, το συντοµτερο δυνατ, λα τα
απαρατητα στοιχεα. Στην περπτωση αυτ, η επιστροφ
θεωρεται τι χει καταβληθε αχρεωσττωr.
4.
ταν να προϊν που κυκλοφορε βσει τηr διαδικασαr τηr εξωτερικr κοινοτικr διαµετακµισηr,  του κοινο καθεσττοr διαµετακµισηr τθεται σε να λλο κρτοr µλοr πλην του κρτουr µλουr εξαγωγr υπ να των
καθεσττων που προβλπονται στην παργραφο 1 µε
σκοπ να διακινηθε προr να σταθµ προορισµο  να
παραδοθε σε ναν παραλπτη στο εξωτερικ του τελωνειακο εδφουr τηr Κοιντηταr, το τελωνεο στο οποο το
προϊν χει τεθε υπ να των καθεσττων που προαναφρθηκαν συµπληρνει το χρο «λεγχοr τηr χρησιµοποισεωr /και του προορισµο» στο πσω µροr του πρωτοτπου του αντιτπου ελγχου Τ 5 και σηµεινει στη στλη
«Παρατηρσειr» µα απ τιr ακλουθεr ενδεξειr:
 Salida del territorio aduaneiro de la Comunidad bajo
el régimen de tránsito comunitario simplificado por
ferrocarril o en grandes contenedores:
 Documento de transporte:

 Beförderungspapier:
Art: ................................................................
Nummer: .......................................................
 Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung durch
die Eisenbahnverwaltung oder das betreffende
Beförderungsunternehmen: ...............................

 ξοδοr απ το τελωνειακ δαφοr τηr Κοιντηταr υπ
το απλοποιηµνο καθεστr τηr κοινοτικr διαµετακµισηr µε σιδηρδροµο  µεγλα εµπορευµατοκιβτια:

 γγραφο µεταφορr:
τποr: .............................................................
αριθµr: ..........................................................
 Ηµεροµηνα αποδοχr για µεταφορ απ τη σιδηροδροµικ αρχ  την ενδιαφερµενη εταιρεα µεταφορr: ............................................................

 Exit from the customs territory of the Community
under the simplified Community transit procedure for
carriage by rail or large containers:

tipo: ...............................................................
número: .........................................................
 Fecha de aceptación para el transporte por parte
de la administración ferroviaria o de la empresa de
transportes de que se trate: ................................

 Udgang af Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane/store containers:

 Transport document:
type: ..............................................................
number: .........................................................
 Date of acceptance for carriage by the railway
authorities or the transport undertaking
concerned: ......................................................
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 Sorte du territoire douanier de la Communauté sous le
régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs:
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 Kuljetusasiakirja:
tyyppi: ...........................................................
numero: .........................................................

 Document de transport:
espèce: ...........................................................

 Päivä, jona rautatieviranomainen tai asianomainen
kuljetusyritys hyväksyi kuljetettavaksi: ................

numéro: .........................................................
 Date d’acceptation pour le transport par
l’administration des chemins de fer ou par
l’entreprise de transports concernée: ...................

 Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det
förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar:
 Transportdokument:

 Uscita dal territorio doganale della Comunità in
regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori:
 Documento di trasporto:
tipo: ...............................................................
numero: .........................................................
 Data di accettazione per il trasporto da parte delle
ferrovie o dell’impresa di trasporto interessata: .....

 Uitgang uit het douanegebied van de Gemeenschap
de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers:
 Vervoerdocument:
type: ..............................................................
nummer: ........................................................
 Datum van aanneming ten vervoer door de
betrokken spoorwegadministratie of de betrokken
vervoeronderneming: .......................................

 Saída do território aduaneiro da Comunidade aø
abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado
por caminho-de-ferro ou em grandes contentores:
 Documento de transporte:

typ: ................................................................
nummer: ........................................................
 Mottagningsdag för befordran hos järnvägsföretaget eller det berörda transportföretaget: .............

Σε περπτωση τροποποησηr τηr συµβσεωr µεταφορr που
χει σαν αποτλεσµα να σταµατσει η µεταφορ στο εσωτερικ τηr Κοιντηταr, οι διατξειr τηr παραγρφου 3
εφαρµζονται τηρουµνων των αναλογιν.
5.
Σε περπτωση κατ την οποα να προϊν φορτνεται
στο σιδηρδροµο, στο κρτοr µλοr εξαγωγr  σε να
λλο κρτοr µλοr και κυκλοφορε βσει τηr διαδικασαr
τηr εξωτερικr κοινοτικr διαµετακµισηr  του κοινο
καθεσττοr διαµετακµισηr στο πλασιο σµβασηr
συνδυασµνηr σιδηροδροµικr και οδικr µεταφορr, για
να µεταφερθε σε ναν τπο προορισµο ο οποοr ευρσκεται εκτr του τελωνειακο εδφουr τηr Κοιντηταr, το
τελωνεο στο οποο υπγεται  κοντ στο οποο βρσκεται
ο σιδηροδροµικr σταθµr απ που η µεταφορ διεξγεται σιδηροδροµικr συµπληρνει το χρο «λεγχοr τηr
χρησιµοποισεωr /και του προορισµο» στην πσω ψη
του πρωτοτπου του αντιτπου ελγχου Τ 5 και σηµεινει
µα απ τιr παρακτω ενδεξειr στη στλη «Παρατηρσειr»:
 Salida del territorio aduanero de la Comunidad por
ferrocarril en transporte combinado por ferrocarril
carretera:
 Documento de transporte:
tipo: ...............................................................
número: .........................................................
 Fecha de aceptación del transporte por parte de la
administración ferroviaria: .................................

tipo: ...............................................................
número: .........................................................
 Data de aceitação para o transporte pela administração dos caminhos-de-ferro ou pela empresa de
transporte interessada: ......................................

 Udgang af Fællesskabets toldområde ad jernbane ved
kombineret jernbane-/landevejstransport:
 Transportdokument:
type: ..............................................................
nummer: ........................................................

 Viety yhteisön tullialueelta yksinkertaistetussa yhteisön passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa

 Dato for overtagelse ved jernbane: ......................
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 Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft mit
der Eisenbahn zur Beförderung im kombinierten Straßen- und Schienenverkehr:
 Beförderungspapier:
Art: ................................................................
Nummer: .......................................................
 Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung durch
die Eisenbahnverwaltung: .................................

 ξοδοr απ το τελωνειακ δαφοr τηr Κοιντηταr σιδηροδροµικr µε συνδυασµνη µεταφορ σιδηροδροµικrοδικr:
 γγραφο µεταφορr:
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 Vervoerdocument:
type: ..............................................................
nummer: ........................................................
 Datum van aanneming ten vervoer door de spoorwegadministratie: .............................................

 Saída do território aduaneiro da Comunidade
por caminho-de-ferro, em transporte combinado
rodo-ferroviário:

 Documento de transporte:
tipo: ...............................................................

εδοr: .............................................................

número: .........................................................

αριθµr: ..........................................................

 Data de aceitação do transporte pela administração
dos caminhos-de-ferro: .....................................

 Ηµεροµηνα αποδοχr για τη µεταφορ απ τη
διοκηση των σιδηροδρµων: ..............................

 Exit from the customs territory of the Community by
rail under combined transport by road and by rail:
 Transport document:
type: ..............................................................
number: .........................................................
 Date of acceptance for carriage by the railway
authorities: ......................................................

 Viety yhteisön tullialueelta rautateitse yhdistetyssä rautatie- ja maantiekuljetuksessa:

 Kuljetusasiakirja:
tyyppi: ...........................................................
numero: .........................................................
 Päivä, jona rautatieviranomainen hyväksyi kuljetettavaksi: ...........................................................

 Sorte du territoire douanier de la Communauté par
chemin de fer, en transport combiné rail-route:
 Document de transport:
espèce: ...........................................................
numéro: .........................................................
 Date d’acceptation pour le transport par
l’administration des chemins de fer: ...................

 Utförsel från gemenskapens tullområde på järnväg vid
kombinerad järnvägs- och landsvägstransport:

 Transportdokument:
typ: ................................................................
nummer: ........................................................

 Uscita dal territorio doganale della Comunità per
ferrovia nell’ambito di un trasporto combinato stradaferrovia:
 Documento di trasporto:
tipo: ...............................................................
numero: .........................................................
 Data di acettazione del trasporto da parte
dell’amministrazione delle ferrovie: ....................

 Uitgang uit het douanegebied van de Gemeenschap
per spoor, bĳ gecombineerd rail-wegvervoer:

 Mottagningsdag för befordran hos järnvägsföretaget ..............................................................

Σε περπτωση κατ την οποα η σµβαση συνδυασµνηr
σιδηροδροµικr και οδικr µεταφορr τροποποιεται τσι
στε µια µεταφορ η οποα προβλεπταν αρχικr να χει
τελικ προορισµ εκτr τηr Κοιντηταr να καταλγει στο
εσωτερικ τηr Κοιντηταr, οι υπηρεσεr του οργανισµο
σιδηροδρµων δεν µπορον να προβον σε εκτλεση τηr
τροποποιηµνηr σµβασηr παρ µνο µε τη σµφωνη
γνµη του γραφεου αναχρησηr στην περπτωση αυτ, οι
διατξειr τηr παραγρφου 3 εφαρµζονται τηρουµνων των
αναλογιν.
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ρθρο 11
1.
Η επιστροφ χορηγεται µνο για τα προϊντα τα
οποα, χωρr να λαµβνεται υπψη η τελωνειακ κατσταση των συσκευασιν,
 ετε εναι κοινοτικr καταγωγr και σε ελεθερη κυκλοφορα στην Κοιντητα,
 ετε βρσκονται σε ελεθερη κυκλοφορα στην Κοιντητα,
 ετε βρσκονται σε ελεθερη κυκλοφορα στην Κοιντητα, αλλ µε περιορισµ τηr επιστροφr στο εππεδο
τηr εισαγωγικr επιβρυνσηr που εισπρχθηκε κατ
την εισαγωγ τουr.
Οι κανονιστικr διατξειr για κθε κοιν οργνωση αγορr
καθορζουν την κατσταση στην οποα βρσκεται κθε
προϊν σε σχση µε τιr διατξειr του προηγοµενου εδαφου.
2.
Εφσον η χοργηση τηr επιστροφr προϋποθτει την
κοινοτικ καταγωγ του προϊντοr, ο εξαγωγαr υποχρεοται να δηλσει την καταγωγ πωr αυτ καθορζεται στο
δετερο και τρτο εδφιο, σµφωνα µε τουr ισχοντεr κοινοτικοr καννεr.
Για τη χοργηση τηr επιστροφr, τα προϊντα εναι κοινοτικr καταγωγr εφσον χουν εξ ολοκλρου παραχθε
εντr τηr Κοιντηταr  εφσον χουν υποστε την τελευταα ουσιαστικ µεταποηση  επεξεργασα εντr τηr Κοιντηταr, σµφωνα µε τιr διατξειr του ρθρου 23  του
ρθρου 24 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.
Με την επιφλαξη τηr παραγρφου 5, δεν πληρον τουr
ρουr για την επιστροφ τα προϊντα που χουν παραχθε
απ:
 λεr καταγωγr τηr Κοιντηταr και
 γεωργικr λεr που καλπτονται απ τουr κανονισµοr
που αναφρονται στο ρθρο 1 εισαχθεσεr απ τρτεr
χρεr και δεν χουν υποστε ουσιαστικ µεταποηση
εντr τηr Κοιντηταr.
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6.
Για την εφαρµογ τηr παραγρφου 5, θεωρονται
επιστροφr καθορισµνεr βσει ενr συστατικο, οι επιστροφr που εφαρµζονται για:
 τα προϊντα βσηr που υπγονται στον τοµα των
σιτηρν, των αυγν, του ρυζιο, τηr ζχαρηr, του
γλακτοr και των γαλακτοκοµικν προϊντων, εξαγµενα υπ τη µορφ των εµπορευµτων που αναφρονται
στο παρρτηµα Β του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1222/94,
 η λευκ ζχαρη και η ακατργαστη ζχαρη που υπγονται στον κωδικ ΣΟ 1701, η γλυκζη και το σιρπι
γλυκζηr που υπγονται στουr κωδικοr ΣΟ 1702 30 51,
1702 30 59, 1702 30 91, 1701 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50,
η ισογλυκζη που υπγεται στουr κωδικοr ΣΟ
1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 και τα
σιρπια ζαχαρτευτλων και ζαχαροκλαµου που υπγονται στουr κωδικοr ΣΟ 1702 60 95 και 1702 90 99,
που χρησιµοποιονται στα προϊντα που απαριθµονται
στο ρθρο 1 παργραφοr 2 στοιχεο β) του κανονισµο
(ΕΚ) αριθ. 2201/96,
 τα προϊντα που ανκουν στον τοµα του γλακτοr και
των γαλακτοκοµικν προϊντων και στον τοµα τηr
ζχαρηr, εξαγµενα υπ µορφ προϊντων που υπγονται στουr κωδικοr ΣΟ 0402 10 91 ωr 99, 0402 29,
0402 99, 0403 10 31 ωr 39, 0403 90 31 ωr 39, 0403 90 61
ωr 69, 0404 10 26 ωr 38, 0404 10 72 ωr 84, 0404 90 81
ωr 89, καθr και αυτ που εξετζονται υπ µορφ
προϊντων υπαγµενων στον κωδικ ΣΟ 0406 30 και δεν
βρσκονται σε µια απ τιr καταστσειr που αναφρονται στο ρθρο 9 παργραφοr 2 τηr συνθκηr,
 τα προϊντα που ανκουν στον τοµα των σιτηρν
εξαγµενα υπ µορφ προϊντων που υπγονται στουr
κωδικοr ΣΟ 2309 10 11 ωr 70, 2309 90 31 ωr 70 και
αναφρονται στο παρρτηµα Α του κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92,
 τα προϊντα που ανκουν στον τοµα του γλακτοr και
των γαλακτοκοµικν προϊντων, εξαγµενα υπ µορφ
προϊντων που υπγονται στουr κωδικοr ΣΟ
2309 10 11 ωr 70, 2309 90 31 ωr 70 και αναφρονται
στο ρθρο 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 804/68.

3.
Για την εφαρµογ του ρθρου 17 παργραφοr 12 του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81, ο εξαγωγαr υποχρεοται
να δηλσει τι η ζχαρη ανταποκρνεται σε µια των προϋποθσεων που προβλπονται σ’ αυτν τον κανονισµ και να
την προσδιορσει επακριβr.

1.
Το ψοr τηr επιστροφr που εφαρµζεται στα µεγµατα που υπγονται στα κεφλαια 2, 10  11 τηr συνδυασµνηr ονοµατολογαr εναι εκενο που εφαρµζεται:

4.
Οι δηλσειr που προβλπονται στιr παραγρφουr 2
και 3 επαληθεονται υπ τιr διεr προϋποθσειr πωr και τα
λοιπ στοιχεα τηr διασφησηr εξαγωγr.

α) για τα µεγµατα των οποων να απ τα συστατικ
αντιπροσωπεει τουλχιστον 90 % του βρουr στο
συστατικ αυτ·

5.
Κατ την εξαγωγ συνθτων προϊντων για τα οποα
χορηγεται επιστροφ καθορισµνη βσει ενr  περισστερων συστατικν τουr, η αναλογοσα σε αυτ  αυτ
επιστροφ χορηγεται εφσον το  τα συστατικ βσει των
οποων ζητεται αυτ, ανταποκρνονται στον ρο που προβλπεται στην παργραφο 1.

β) σον αφορ τα λλα µεγµατα, στο συστατικ για το
οποο εφαρµζεται το χαµηλτερο ψοr επιστροφr.
Στην περπτωση που να  περισστερα συστατικ των
µειγµτων αυτν δεν επωφελονται επιστροφr, δεν
χορηγεται καµα επιστροφ για τα µεγµατα αυτ.

Η επιστροφ χορηγεται επσηr στην περπτωση που το 
τα συστατικ, βσει των οποων ζητεται η επιστροφ,
βρσκονταν σε µια των καταστσεων που αναφρονται
στην παργραφο 1, αλλ δεν βρσκονται πλον σε ελεθερη
κυκλοφορα αποκλειστικ και µνον εξαιταr τηr ενσωµτωσr τουr σε λλα προϊντα.

ρθρο 12

2.
Για τον υπολογισµ των επιστροφν που εφαρµζονται στα σνολα και στα τεχνουργµατα, κθε συστατικ
θεωρεται ωr ξεχωριστ προϊν.
3.
Οι διατξειr των παραγρφων 1 και 2 δεν εφαρµζονται στα µεγµατα, στα σνολα και στα τεχνουργµατα για
τα οποα προβλπεται ειδικr κανναr υπολογισµο.
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ρθρο 13
Οι διατξειr οι σχετικr µε τον προκαθορισµ του ψουr
των επιστροφν και µε τιr προσαρµογr που πρπει να
γνουν στο ψοr τηr επιστροφr εφαρµζονται µνο στα
προϊντα για τα οποα χει προσδιορισθε ψοr επιστροφr
εκφραζµενο µε ναν αριθµ σο  αντερο του µηδενr.
Τµµα 2
∆ιαφοροποιηµνη επιστροφ
ρθρο 14
1.
Στιr περιπτσειr διαφοροποησηr του ψουr τηr επιστροφr ανλογα µε τον προορισµ, η καταβολ τηr επιστροφr υπκειται σε συµπληρωµατικr προϋποθσειr που
αναφρονται στα ρθρα 15 και 16.
2.
ταν να µνον ψοr επιστροφr εφαρµζεται για
λουr τουr προορισµοr την ηµρα του προκαθορισµο τηr
επιστροφr και εφσον υφσταται ρτρα υποχρεωτικο
προορισµο, η κατσταση αυτ θεωρεται ωr διαφοροποηση του ψουr ανλογα µε τον προορισµ εν το ψοr
τηr επιστροφr που ισχει την ηµρα τηr αποδοχr τηr
διασφησηr εξαγωγr εναι καττερο απ το ψοr που
προκαθορστηκε, προσαρµοσµνο, κατ περπτωση, στην
ηµεροµηνα τηr εν λγω αποδοχr.
ρθρο 15
1.
Το προϊν πρπει να χει εισαχθε ωr χει στην τρτη
χρα  σε µα απ τιr τρτεr χρεr για την οποα προβλπεται η επιστροφ, µσα στουr δδεκα µνεr που πονται τηr
ηµεροµηναr αποδοχr τηr διασφησηr εξαγωγr ωστσο,
µπορον να παραχωρηθον συµπληρωµατικr προθεσµεr,
υπ τουr ρουr που προβλπονται στο ρθρο 49.
2.
Θεωρονται τι χουν εισαχθε ωr χουν τα προϊντα
για τα οποα δεν αναφρεται σε καννα γγραφο τι γινε
µεταποηση.
Εντοτοιr:
 οι εργασεr που αναφρονται στο ρθρο 29 παργραφοr
4 και αποσκοπον στην εξασφλιση τηr διατρησηr των
προϊντων µπορον να πραγµατοποιηθον πριν απ την
εισαγωγ τουr και δεν θτουν σε αµφιβολα τη
συµµρφωση προr τιr διατξειr τηr παραγρφου 1,
 να προϊν θεωρεται τι χει εισαχθε ωr χει ταν εχε
µεταποιηθε πριν απ την εισαγωγ του, υπ τον ρο
τι η µεταποηση γινε στην τρτη χρα στην οποα
εισχθησαν λα τα προϊντα που προκπτουν απ τη
µεταποηση αυτ.
3.
Το προϊν θεωρεται ωr εισαχθν, εφσον χουν
ολοκληρωθε οι τελωνειακr διατυπσειr εισαγωγr, και
ιδωr οι διατυπσειr που αφορον την εσπραξη των
δασµν κατ την εισαγωγ στην τρτη χρα.
4.
Το διαφοροποιηµνο τµµα τηr επιστροφr καταβλλεται βσει τηr µζαr των προϊντων που αποτλεσαν
αντικεµενο τελωνειακν διατυπσεων για την εισαγωγ
στην τρτη χρα· ωστσο, δεν λαµβνονται υπψη οι µεταβολr των µαζν που χουν συµβε κατ τη µεταφορ απ
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φυσικr αιτεr και οι οποεr αναγνωρζονται απ τιr αρµδιεr αρχr  λγω τηr λψηr των δειγµτων που αναφρονται στο ρθρο 7 παργραφοr 1 δετερο εδφιο.
ρθρο 16
1.
Ωr αποδεικτικ στοιχεο τηr διεκπεραισεωr των
τελωνειακν διατυπσεων που αφορον την εισαγωγ κατ’
επιλογ του εξαγωγα προσκοµζεται να απ τα παρακτω
γγραφα:
α) τελωνειακ γγραφο  αντγραφο αυτο  φωτοαντγραφο· το εν λγω αντγραφο  φωτοαντγραφο θα
πρπει να επικυρνεται ετε απ την αρχ που θερησε
το πρωττυπο, ετε απ τιr επσηµεr αρχr τηr ενδιαφερµενηr τρτηr χραr, ετε απ τιr επσηµεr αρχr ενr
των κρατν µελν στην εν λγω τρτη χρα, ετε απ
οργανισµ επιφορτισµνο µε την πληρωµ τηr επιστροφr·
β) βεβαωση εκφρτωσηr και εισαγωγr που συντσσεται
απ εταιρεα η οποα χει ειδικευθε σε διεθνr εππεδο
σε θµατα ελγχου και εποπτεαr και χει αναγνωρισθε
απ να κρτοr µλοr σµφωνα µε τουr ελχιστουr
ρουr που αναφρονται στην παργραφο 5. Η ηµεροµηνα και ο αριθµr του τελωνειακο εγγρφου εισαγωγr
πρπει να αναγρφονται στην εν λγω βεβαωση.
2.
Αν ο εξαγωγαr δεν µπορε να λβει το γγραφο που
επλεξε σµφωνα µε την παργραφο 1 στοιχεα α) και β),
αφο κανε τα κατλληλα διαβµατα για να λβει το
γγραφο αυτ , στην περπτωση που αµφισβητεται η
αυθεντικτητα του εγγρφου που προσκοµστηκε, η απδειξη τηr διεκπεραωσηr των τελωνειακν διατυπσεων
εισαγωγr θεωρεται τι παρχεται µε την υποβολ ενr 
περισσοτρων απ τα ακλουθα γγραφα:
α) αντγραφο του εγγρφου εκφρτωσηr που εκδδεται 
επικυρνεται στην τρτη χρα  σε µα απ τιr τρτεr
χρεr, για τιr οποεr προβλπεται η επιστροφ·
β) βεβαωση εκφρτωσηr που εκδδεται απ επσηµη
υπηρεσα ενr των κρατν µελν που εναι εγκατεστηµνη στην  που εναι αρµδια για τη χρα προορισµο, πιστοποινταr µεταξ λλων τι το προϊν εγκατλειψε τον τπο εκφρτωσηr  τουλχιστον τι,
σµφωνα µε τα γνωστ στοιχεα, το προϊν δεν αποτλεσε αντικεµενο µετπειτα φρτωσηr µε σκοπ την
επανεξαγωγ του·
γ) βεβαωση εκφρτωσηr που συντσσεται απ εταιρεα
που χει ειδικευθε σε διεθνr εππεδο σε θµατα ελγχου και εποπτεαr και χει εγκριθε απ να κρτοr
µλοr σµφωνα µε τουr ελχιστουr ρουr που αναφρονται στην παργραφο 5, το οποο πιστοποιε εξλλου τι το προϊν χει εγκαταλεψει τον τπο
εκφρτωσηr  τι, απ’ σα γνωρζει, το προϊν δεν
φορτθηκε διαδοχικ προκειµνου να επανεξαχθε·
δ) τραπεζικ γγραφο που εκδδεται απ εγκεκριµνουr
µεσζοντεr εγκατεστηµνουr στην Κοιντητα, το οποο
πιστοποιε, εφσον πρκειται για τρτεr χρεr που αναφρονται στο παρρτηµα ΙΙ, τι η πληρωµ που αντιστοιχε στη σχετικ εξαγωγ πιστνεται στο λογαριασµ του εξαγωγα·
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ε) βεβαωση ανληψηr που εκδδεται απ επσηµο οργανισµ τηr σχετικr τρτηr χραr ετε στην περπτωση
αγορr απ τη χρα αυτ  απ επσηµο οργανισµ
τηr χραr αυτr ετε στην περπτωση ενργειαr επισιτιστικr βοθειαr·
στ) βεβαωση ανληψηr που εκδδεται ετε απ διεθν
οργανισµ ετε απ οργανισµ µε ανθρωπιστικ
σκοπ αναγνωρισµνο απ το κρτοr µλοr εξαγωγr,
σε περπτωση ενργειαr επισιτιστικr βοθειαr·
ζ) βεβαωση ανληψηr που εκδδεται απ οργανισµ
τρτηr χραr, του οποου οι διαγωνισµο µπορον να
γνουν δεκτο για την εφαρµογ του ρθρου 44 του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88, σε περπτωση αγορr
απ τον οργανισµ αυτ.
3.
Ο εξαγωγαr οφελει να υποβλει σε λεr αυτr τιr
περιπτσειr αντγραφο  φωτοαντγραφο του εγγρφου
µεταφορr.
4.
Η Επιτροπ σµφωνα µε τη διαδικασα που προβλπεται στο ρθρο 38 του κανονισµο αριθ. 136/66/ΕΟΚ και
στα αντστοιχα ρθρα των λλων κανονισµν περ κοινr
οργανσεωr αγορr, µπορε να προβλψει, σε ορισµνεr
ειδικr περιπτσειr που πρπει να προσδιοριστον, τι η
απδειξη εισαγωγr που αναφρεται στιr παραγρφουr 1
και 2 θεωρεται τι παρχεται µσω ενr ειδικο εγγρφου
 µε κθε λλο τρπο.
5.
Οι ελχιστοι ροι γκρισηr των εταιρειν που ειδικεονται σε διεθνr εππεδο στο θµα του ελγχου και τηr
εποπτεαr εναι οι ακλουθοι:
α) οι εταιρεεr ελγχου και εποπτεαr εγκρνονται κατπιν
αιτσεr τουr απ τιr αρµδιεr υπηρεσεr των κρατν
µελν για µα περοδο τριν ετν. Η γκριση ισχει για
λα τα κρτη µλη·
β) κατ την κατρτιση των κριων και δευτερευουσν αποδεξεων που αναφρονται, στην παργραφο 1 στοιχεο β)
και στην παργραφο 2 στοιχεο γ), οι εταιρεεr ελγχου
και εποπτεαr πρπει να πραγµατοποιον λουr τουr
ελγχουr που εναι αναγκαοι για να καθορισθε η φση,
τα χαρακτηριστικ και η ποστητα των προϊντων που
αναφρονται στη βεβαωση. Για κθε βεβαωση που
χορηγεται, καταρτζεται φκελοr στον οποο περιγρφονται οι πραγµατοποιηθεσεr ενργειεr εποπτεαr. Οι
λεγχοι πρπει να πραγµατοποιονται επιτπου κατ τη
στιγµ τηr εισαγωγr, εκτr απ εξαιρετικr περιπτσειr δεντωr αιτιολογηµνεr·
γ) οι εταιρεεr ελγχου και εποπτεαr, που αναφρονται
στην παργραφο 1 στοιχεο β) και στην παργραφο 2
στοιχεο γ), πρπει να εναι ανεξρτητεr απ τα µρη
που ενχονται στη συναλλαγ η οποα αποτελε αντικεµενο ελγχου. Συγκεκριµνα, η εταιρεα ελγχου και
εποπτεαr, που πραγµατοποιε την επιθερηση σχετικ
µε µια συγκεκριµνη συναλλαγ  οποιαδποτε θυγατρικ που ανκει στην δια χρηµατοοικονοµικ οµδα
µε αυτ, δεν µπορε να λβει µροr στη συναλλαγ ωr
εξαγωγαr, τελωνειακr, µεταφοραr, συνυπογρφων,
αποθηκευτr  υπ οποιαδποτε λλη ιδιτητα ικαν να
προκαλσει σγκρουση συµφερντων·
δ) Με την επιφλαξη των διατξεων του ρθρου 8 του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 729/70 και του ρθρου 3 του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 4045/89 του Συµβουλου (1), τα
(1) ΕΕ L 388 τηr 30.12.1989, σ. 18.
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κρτη µλη ελγχουν τη δραστηριτητα των εταιρειν
ελγχου και εποπτεαr σε κανονικ διαστµατα  εφσον υπρχει βσιµη αµφιβολα σον αφορ την τρηση
των ρων τηr γκρισηr·
ε) τα κρτη µλη αποσρουν την γκριση, εξ ολοκλρου 
εν µρει, εφσον διαπιστωθε τι η εταιρεα ελγχου και
εποπτεαr δεν παρχει πλον την εγγηση τηr τρησηr
των ρων τηr γκρισηr.
Το σχετικ κρτοr µλοr ενηµερνει, αµελλητ, τα λλα
κρτη µλη και την Επιτροπ για την απσυρση τηr γκρισηr. Η πληροφρηση αυτ αποτελε αντικεµενο ανταλλαγr απψεων στο πλασιο λων των σχετικν επιτροπν διαχερισηr.
Η απσυρση τηr γκρισηr ισχει για λα τα κρτη µλη.
ρθρο 17
1.
Τα κρτη µλη µπορον να απαλλξουν τον εξαγωγα
απ την υποχρωση προσκµισηr των αποδεικτικν στοιχεων που προβλπονται στο ρθρο 16, πλην του εγγρφου
µεταφορr, ταν πρκειται για περπτωση κατ την οποα
υπρχουν επαρκεr εγγυσειr σχετικ µε την φιξη στον
προορισµ τουr, προϊντων τα οποα αποτελον αντικεµενο διασφησηr εξαγωγr και δικαιολογον επιστροφ,
τηr οποαr το διαφοροποιοµενο τµµα αντιστοιχε σε
ποσ ψουr καττερου  σου µε:
α) 1 200 ευρ για τα προϊντα που υπγονται στο ρθρο 1
παργραφοr 2 στοιχεο γ) του κανονισµο αριθ. 136/66/
ΕΟΚ·
β) 1 200 ευρ για τα προϊντα που δεν υπγονται στο
στοιχεο α), εν η τρτη χρα  δαφοr προορισµο
αναφρεται στο παρρτηµα IV·
γ) 6 000 ευρ για τα προϊντα που δεν υπγονται στο
στοιχεο α), εν η τρτη χρα  δαφοr προορισµο
εναι λλη απ αυτr που απαριθµονται στο
παρρτηµα IV.
ρθρο 18
1.
Κατ παρκκλιση του ρθρου 14 και υπ την επιφλαξη του ρθρου 20, µροr τηr επιστροφr καταβλλεται
κατπιν αιτσεωr του εξαγωγα µλιr προσκοµισθον αποδεικτικ στοιχεα τι το προϊν εγκατλειψε το τελωνειακ
δαφοr τηr Κοιντηταr.
2.
Το µροr τηr επιστροφr που αναφρεται στην παργραφο 1 υπολογζεται χρησιµοποινταr το χαµηλτερο
ψοr επιστροφr, µειωµνο κατ 20 % τηr διαφορr µεταξ
του προκαθορισθντοr ψουr και του χαµηλτερου ψουr
εν σε περπτωση µη καθορισµο ψουr επιστροφr, εφαρµζεται το χαµηλτερο ψοr επιστροφr.
Στην περπτωση κατ την οποα το ποσ που πρκειται να
καταβληθε δεν υπερβανει τα 2 000 ευρ, το κρτοr µλοr
µπορε να αναβλει την καταβολ του ποσο αυτο µχρι
την πληρωµ ολοκλρου του ποσο τηr σχετικr επιστροφr, εκτr εν ο ενδιαφερµενοr εξαγωγαr δηλνει
τι δεν θα ζητσει την καταβολ συµπληρωµατικο ποσο
για την επιχερηση εξαγωγr.
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3.
Στην περπτωση κατ την οποα δεν χει τηρηθε ο
προορισµr που αναφρεται στη θση 7 του εκδιδοµνου
πιστοποιητικο, το οποο περιλαµβνει προκαθορισµ τηr
επιστροφr:
α) εν το ψοr τηr επιστροφr που αντιστοιχε στον πραγµατικ προορισµ εναι σο  αντερο του ψουr τηr
επιστροφr για τον προορισµ που αναγρφεται στη
θση 7, εφαρµζεται το ψοr τηr επιστροφr για τον
προορισµ που αναφρεται στη θση 7·
β) εν το ψοr τηr επιστροφr που αντιστοιχε στον πραγµατικ προορισµ εναι χαµηλτερο απ το ψοr τηr
επιστροφr για τον προορισµ που αναγρφεται στη
θση 7, η επιστροφ που θα καταβληθε:
 εναι εκενη που προκπτει απ την εφαρµογ του
ψουr που αντιστοιχε προr τον πραγµατικ προορισµ,
 µεινεται, εκτr περιπτσεωr ανωτραr βαr, κατ
20 % τηr διαφορr µεταξ τηr επιστροφr που
προκπτει απ τον προορισµ που αναφρεται στη
θση 7 και τηr επιστροφr για τον πραγµατικ προορισµ.
Για την εφαρµογ των διατξεων του παρντοr ρθρου, τα
ψη επιστροφr που πρπει να λαµβνονται υπψη εναι
εκενα που εφαρµζονται κατ την ηµεροµηνα κατθεσηr
τηr ατησηr πιστοποιητικο. Τα ψη αυτ προσαρµζονται,
ενδεχοµνωr, µε την ηµεροµηνα αποδοχr τηr διασφησηr
εξαγωγr  τηr δλωσηr πληρωµr.
ταν εφαρµζονται οι διατξειr τηr παροσαr παραγρφου
καθr επσηr και οι διατξειr του ρθρου 51 για την δια
εξαγωγ, το ποσ που προκπτει απ το πρτο εδφιο
µεινεται κατ το ποσ των κυρσεων που προβλπονται
στο ρθρο 51.
4.
Στην περπτωση κατ την οποα µια επιστροφ καθορστηκε στο πλασιο διαγωνισµο ο οποοr περιλαµβνει
ρτρα υποχρεωτικο προορισµο, ο µη καθορισµr περιοδικr επιστροφr  ο ενδεχµενοr καθορισµr περιοδικr
επιστροφr για τον εν λγω υποχρεωτικ προορισµ, κατ
την ηµεροµηνα κατθεσηr τηr ατησηr πιστοποιητικο και
κατ την ηµεροµηνα αποδοχr τηr δλωσηr εξαγωγr, δεν
λαµβνεται υπψη για τον καθορισµ του χαµηλτερου
ψουr επιστροφr.
ρθρο 19
1.
Οι διατξειr των παραγρφων 2 ωr 5 εφαρµζονται
σε περπτωση που να προϊν εξγεται µε την παρουσαση
πιστοποιητικο εξαγωγr  προκαθορισµο µε ρτρα υποχρεωτικο προορισµο.
2.
ταν το προϊν δεν χει φθσει στον προορισµ,
καταβλλεται µνο το µροr τηr επιστροφr που προκπτει
απ την εφαρµογ του ρθρου 18 παργραφοr 2.
3.
ταν για να προϊν, λγω περιπτσεωr ανωτραr
βαr, αλλζει ο προορισµr για τον οποο το πιστοποιητικ
χει εκδοθε, η επιστροφ καταβλλεται κατπιν αιτσεωr
του εξαγωγα εφσον προσκοµσει την απδειξη τηr
περιπτσεωr ανωτραr βαr και του πραγµατικο προορισµο του προϊντοr· η απδειξη του πραγµατικο προορισµο παρχεται σµφωνα µε τιr διατξειr των ρθρων 15
και 16.
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4.
Σε περπτωση εφαρµογr τηr παραγρφου 3, η επιστροφ που εφαρµζεται εναι ση προr την επιστροφ που
καθορστηκε για τον πραγµατικ προορισµ, χωρr να µπορε να εναι αντερη απ την επιστροφ που εφαρµζεται
για τον προορισµ που αναγρφεται στη θση 7 του χορηγηθντοr πιστοποιητικο που περιλαµβνει προκαθορισµ
τηr επιστροφr.
Τα ψη επιστροφr προσαρµζονται, ενδεχοµνωr, κατ
την ηµεροµηνα αποδοχr τηr διασφησηr εξαγωγr  τηr
δλωσηr πληρωµr.
5.
ταν να προϊν εξγεται µε την κλυψη πιστοποιητικο που εκδδεται στα πλασια των διατξεων του ρθρου
44 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 και εφσον η
επιστροφ εναι διαφοροποιηµνη ανλογα µε τον προορισµ, για να τχει τηr προκαθορισµνηr επιστροφr, ο
εξαγωγαr πρπει, εκτr απ τιr αποδεξειr που αναφρονται στο ρθρο 16, να προσκοµσει την απδειξη τι το
προϊν παραδθηκε στην τρτη χρα εισαγωγr στον οργανισµ ο οποοr χει προβλεφθε απ το διαγωνισµ αυτ,
και τοτο στα πλασια του διαγωνισµο που αναφρεται
στο πιστοποιητικ.
Τµµα 3
Ειδικ

µτρα προστασαr των οικονοµικν
συµφερντων τηr Κοιντηταr
ρθρο 20

1.

ταν:

α) υπρχουν σοβαρr αµφιβολεr ωr προr τον πργµατικ
προορισµ του προϊντοr

β) υπρχει πιθαντητα να επανεισαχθε το προϊν στην
Κοιντητα, λγω σηµαντικr διαφορr µεταξ του
ποσο τηr επιστροφr που εφαρµζεται στο εξαγµενο
προϊν και του ποσο του µη προτιµησιακο δασµο
στην εισαγωγ που εφαρµζονται σε ταυτσηµο προϊν
την ηµεροµηνα αποδοχr τηr διασφησηr εξαγωγr

γ) υπρχουν συγκεκριµνεr υποψεr τι το προϊν θα επανεισαχθε στην Κοιντητα ωr χει  αφο χει µεταποιηθε σε τρτη χρα, απολαονταr τηr απαλλαγr απ το
δασµ  µεωσηr του δασµο,
η ενιαα επιστροφ  το µροr τηr επιστροφr που
αναφρεται στο ρθρο 18 παργραφοr 2 καταβλλεται
µνον εν το προϊν χει εγκαταλεψει το τελωνειακ
δαφοr τηr Κοιντηταr, σµφωνα µε τιr διατξειr του
ρθρου 7 και
i) στην περπτωση µη διαφοροποιηµνηr επιστροφr, το
προϊν χει εισαχθε σε τρτη χρα εντr των 12
µηνν που πονται τηr ηµεροµηναr αποδοχr τηr
διασφησηr εξαγωγr,  αποτλεσε αντικεµενο
σηµαντικr επεξεργασαr  µεταποησηr εντr τηr εν
λγω προθεσµαr, κατ την ννοια του ρθρου 24
του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92·
ii) στην περπτωση διαφοροποιηµνηr επιστροφr ανλογα µε τον προορισµ, το προϊν χει εισαχθε ωr
χει εντr των 12 µηνν που πονται τηr ηµεροµηναr αποδοχr τηr διασφησηr εξαγωγr σε συγκεκριµνη τρτη χρα.
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Οι διατξειr του ρθρου 15 και του ρθρου 16 εφαρµζονται στην περπτωση εισαγωγr σε τρτη χρα.
Εξλλου, για λεr τιr επιστροφr, οι αρµδιεr υπηρεσεr
των κρατν µελν µπορον να ζητσουν συµπληρωµατικr
αποδεξειr που καταδεικνουν, κατ την κρση των αρµοδων αρχν, τι το προϊν χει πργµατι διατεθε ωr χει
στην αγορ τηr τρτηr χραr εισαγωγr  χει υποβληθε
σε µεταποηση  ουσιαστικ επεξεργασα κατ την ννοια
του ρθρου 24 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.
Μπορον να παραχωρηθον συµπληρωµατικr προθεσµεr
υπ τουr ρουr που προβλπονται στο ρθρο 49.
2.
Τα κρτη µλη εφαρµζουν τιr διατξειr τηr παραγρφου 1 µε δικ τουr πρωτοβουλα και επσηr µετ απ
ατηση τηr Επιτροπr.
Οι διατξειr σχετικ µε την περπτωση που προβλπεται
στην παργραφο 1 στοιχεο β) δεν εφαρµζονται, εν οι
συγκεκριµνεr περιστσειr τηr εν λγω συναλλαγr λαµβανοµνου ιδωr υπψη του κστουr µεταφορr αποκλεουν κατ πσα πιθαντητα τον κνδυνο επανεισαγωγr.
Εξλλου, τα κρτη µλη µπορον να µην εφαρµζουν τιr
διατξειr τηr σχετικr µε την περπτωση που προβλπεται
στην παργραφο 1 στοιχεο β), ταν το ποσ τηr επιστροφr εναι σο  καττερο απ 500 ευρ για την συγκεκριµνη διασφηση εξαγωγr.
3.
ταν, κατ’ εφαρµογ τηr παραγρφου 1, το προϊν,
αφο εγκαταλεψει το τελωνειακ δαφοr τηr Κοιντηταr,
χαθε κατ τη µεταφορ λγω ανωτραr βαr:
 σε περπτωση µη διαφοροποιηµνηr επιστροφr,
πληρνεται το συνολικ ποσ τηr επιστροφr,
 σε περπτωση διαφοροποιηµνηr επιστροφr, πληρνεται το ποσ του µρουr τηr επιστροφr που ορζεται
σµφωνα µε τιr διατξειr του ρθρου 18.
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ρθρου 24 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, και τι
ο µη προτιµησιακr δασµr στην εισαγωγ εναι χαµηλτεροr απ την χορηγηθεσα επιστροφ και τι η
εξαγωγ δεν πραγµατοποιθηκε στο πλασιο µιαr κανονικr εµπορικr συναλλαγr·
δ) τι τα εξαγµενα προϊντα που αναφρονται στο
παρρτηµα V, επανεισγονται στην Κοιντητα:
 αφο αποτελσουν αντικεµενο επεξεργασαr  µεταποησηr σε τρτη χρα που δεν χει το εππεδο που
προβλπεται στο ρθρο 24 του κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 2913/92 και
 υπκειται στην εφαρµογ ενr µειωµνου  µηδενικο δασµο στην εισαγωγ σε σχση µε τον µη
προτιµησιακ δασµ.
Στην περπτωση που τα κρτη µλη διαπιστσουν τι λλα
προϊντα απ αυτ που περιλαµβνονται στο παρρτηµα V
αποτελον κνδυνο εκτροπr του εµπορου, ενηµερνουν
σχετικ το ταχτερο δυνατ την Επιτροπ.
∆εν ισχουν οι διατξειr που αναφρονται στα στοιχεα γ)
και δ) σε περπτωση εφαρµογr των διατξεων του ττλου
VI κεφλαιο 2 «Επιστρεφµενο εµπρευµα» του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 και στιr περιπτσειr σου τα
προϊντα επανεισγονται τουλχιστον δο τη µετ την
ηµεροµηνα εξαγωγr.
Οι διατξειr του ρθρου 51 δεν ισχουν στιr περιπτσειr
που αναφρονται στα στοιχεα β) ωr δ).
Τµµα 4
Περιπτσειr µη χοργησηr τηr επιστροφr

4.
Οι διατξειr τηr παραγρφου 1 εφαρµζονται πριν την
πληρωµ τηr επιστροφr.

ρθρο 21

Εντοτοιr, η επιστροφ θεωρεται αχρεωσττωr καταβληθεσα και πρπει να αποδοθε αν οι αρµδιεr αρχr
διαπιστσουν ακµη και µετ την πληρωµ τηr επιστροφr:

1.
Καµα επιστροφ δεν χορηγεται ταν τα προϊντα
δεν εναι ποιτηταr υγιοr, ανθευτηr και σµφωνηr µε τα
συναλλακτικ θη κατ την ηµεροµηνα αποδοχr τηr διασφησηr εξαγωγr.

α) τι το προϊν κατεστρφη  υπστη ζηµεr πριν διατεθε
στην αγορ τρτηr χραr  πριν υποστε µεταποηση 
ουσιαστικ επεξεργασα σε τρτη χρα κατ την ννοια
του ρθρου 24 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92,
εκτr εν ο εξαγωγαr εναι σε θση να αποδεξει κατ
την κρση των αρµδιων αρχν, τι η εξαγωγ πραγµατοποιθηκε υπ τουr οικονοµικοr ρουr υπ τουr
οποουr µποροσε λογικ να τεθε το προϊν σε εµπορα
σε αγορ τρτηr χραr, µε την επιφλαξη των διατξεων
του ρθρου 21 παργραφοr 2 δετερο εδφιο·

Τα προϊντα πληρον την απατηση του πρτου εδαφου,
εφσον µπορον να διατεθον στο εµπριο στην Κοιντητα
υπ κανονικr συνθκεr και µε την ονοµασα που εµφανεται στην ατηση χοργησηr τηr επιστροφr και εφσον τα
προϊντα αυτ προορζονται για ανθρπινη κατανλωση
και η χρησιµοποησ τουr για τον σκοπ αυτ δεν αποκλεεται  µεινεται αισθητ λγω των χαρακτηριστικν
τουr  τηr κατστασr τουr.

β) τι το προϊν τελε σε µια τρτη χρα υπ καθεστr
αναστολr των δασµν δδεκα µνεr µετ την ηµεροµηνα εξαγωγr απ την Κοιντητα χωρr να χει
υποστε σε τρτη χρα ουσιαστικ µεταποηση  επεξεργασα κατ την ννοια του ρθρου 24 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 και τι η εξαγωγ δεν πραγµατοποιθηκε στο πλασιο µιαr κανονικr εµπορικr συναλλαγr·
γ) τι το προϊν χει εξαχθε και επανεισαχθε στην Κοιντητα χωρr να χει αποτελσει αντικεµενο ουσιαστικr επεξεργασαr  µεταποησηr κατ την ννοια του

Η συµφωνα των προϊντων µε τιr απαιτσειr που αναφρονται στο πρτο εδφιο πρπει να εξετζεται µε βση τιr
ισχουσεr προδιαγραφr  συνθειr µεθδουr στα πλασια
τηr Κοιντηταr.
Ωστσο, η επιστροφ χορηγεται επσηr ταν, στιr χρεr
προορισµο, τα εξαγµενα προϊντα υπκεινται σε ειδικοr
υποχρεωτικοr ρουr, ιδωr υγιεινr  δηµσιαr υγεαr, που
δεν ανταποκρνονται στιr ισχουσεr προδιαγραφr 
συνθειr µεθδουr στα πλασια τηr Κοιντηταr. Εναπκειται στον εξαγωγα να αποδεξει, κατπιν αιτσεωr τηr
αρµδιαr αρχr, τι τα προϊντα εναι σµφωνα µε τουr εν
λγω υποχρεωτικοr ρουr στιr τρτεr χρεr προορισµο.
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Επιπλον, µπορον να θεσπιστον διατξειr για ορισµνα
προϊντα.
2.
ταν το προϊν εγκαταλεψει το τελωνειακ δαφοr
τηr Κοιντηταr υγιr, ανθευτο και εµπορεσιµο χει
δικαωµα να λβει να µροr τηr επιστροφr που υπολογζεται σµφωνα µε τιr διατξειr του ρθρου 18 παργραφοr
2, εκτr απ την εφαρµογ του ρθρου 20. Εξλλου, χνει
το δικαωµα αυτ ταν υπρχουν αποδεξειr:
 τι δεν εναι πλον υγιr, ανθευτο και εµπορεσιµο
λγω ενr λανθνοντοr µειονεκτµατοr που φανεται εκ
των υστρων,
 τι δεν χει πωληθε στον τελικ καταναλωτ επειδ η
ηµεροµηνα λξηr για την κατανλωση του προϊντοr
ταν πολ κοντ στην ηµεροµηνα εξαγωγr.
ταν υπρχουν αποδεξειr τι το προϊν δεν εναι υγιr,
ανθευτο και εµπορεσιµο πριν απ την ολοκλρωση των
τελωνειακν διατυπσεων για την εισαγωγ στην τρτη
χρα, δεν χει δικαωµα να λβει το διαφοροποιηµνο
τµµα τηr επιστροφr.
3.
∆εν χορηγεται επιστροφ ταν τα προϊντα υπερβανουν τα µγιστα αποδεκτ εππεδα ραδιενργειαr που εφαρµστηκαν απ την κοινοτικ νοµοθεσα. Τα εππεδα που
εφαρµζονται στα συγκεκριµνα προϊντα, ανεξαρττωr τηr
καταγωγr τουr, εναι εκενα που καθορζονται στο ρθρο
3 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 737/90 του Συµβουλου (1).
ρθρο 22
1.
Καµα επιστροφ δεν χορηγεται για τιr εξαγωγr που
αποτελον αντικεµενο εισφορν κατ την εξαγωγ 
φορολογικr επιβρυνσηr κατ την εξαγωγ, που προκαθορζονται  προσδιορζονται στα πλασια διαγωνισµο.
2.
ταν για να σνθετο προϊν προκαθορζονται µια
εισφορ κατ την εξαγωγ  φορολογικ επιβρυνση κατ
την εξαγωγ βσει ενr  περισσοτρων των συστατικν
τουr καµα επιστροφ δεν χορηγεται για αυτ  αυτ τα
συστατικ.
ρθρο 23
Καµα επιστροφ δεν χορηγεται για τα προϊντα που
πωλονται  διανµονται επ των πλοων και τα οποα, εν
συνεχεα, εναι δυνατν να επανεισαχθον στην Κοιντητα
βσει των ατελειν που προκπτουν απ τιr διατξειr του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συµβουλου (2).
ΚΕVΑΛΑΙΟ 2

Προκαταβολ τηr επιστροφr κατ την εξαγωγ
ρθρο 24
1.
Κατπιν αιτσεωr του εξαγωγα, τα κρτη µλη προκαταβλλουν ολκληρο  µροr του ποσο τηr επιστροφr,
αφο γνει αποδεκτ η διασφηση εξαγωγr, υπ τον ρο
τι συστνεται εγγηση τηr οποαr το ποσ εναι σο µε το
ποσ τηr προκαταβολr αυτr προσαυξηµνο κατ 10 %.
(1) ΕΕ L 82 τηr 29.3.1990, σ. 1.
(2) ΕΕ L 105 τηr 23.4.1983, σ. 1.
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Τα κρτη µλη µπορον να προσδιορζουν τουr ρουr υπ
τουr οποουr εναι δυνατ να ζητηθε η προκαταβολ
µρουr τηr επιστροφr.
2.
Το ποσ τηr προκαταβολr υπολογζεται λαµβανοµνου υπψη του ψουr τηr επιστροφr που εφαρµζεται για
τον δηλωθντα προορισµ και, κατ περπτωση, διορθνεται σµφωνα µε τα λλα ποσ που προβλπονται απ την
κοινοτικ νοµοθεσα.
3.
Τα κρτη µλη µπορον να µην εφαρµζουν τιr διατξειr τηr παραγρφου 1 ταν το πληρωτο ποσ δεν υπερβανει τα 2 000 ευρ.
ρθρο 25
1.
ταν το προκαταβαλλµενο ποσ εναι µεγαλτερο
απ το ποσ που οφελεται πραγµατικ για την εξαγωγ 
για ισοδναµη εξαγωγ, η αρµδια αρχ κινε χωρr καθυστρηση τη διαδικασα του ρθρου 29 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 2220/85, ενψει τηr πληρωµr απ τον εξαγωγα τηr διαφορr µεταξ των δο ποσν αυξηµνηr κατ
10 %.
Ωστσο, ταν, λγω ανωτραr βαr:
 δεν εναι δυνατν να προσκοµιστον οι αποδεξειr που
προβλπονται στον παρντα κανονισµ στε να χορηγηθε η επιστροφ,

 το προϊν φθνει σε διαφορετικ προορισµ απ εκενον για τον οποο χει υπολογιστε η προκαταβολ,
η αξηση κατ 10 % δεν εισπρττεται.
2.
ταν το προϊν δεν φθσει στον προορισµ για τον
οποο υπολογσθηκε η προκαταβολ λγω παρατυπαr την
οποα διπραξε ναr τρτοr ειr βροr του εξαγωγα, και ο
εξαγωγαr ενηµερνει σχετικ µε δικ του πρωτοβουλα,
αµσωr και γραπτr, τιr αρµδιεr αρχr και επιστρφει την
προκαταβολ, η προσαξηση που αναφρεται στην παργραφο 1 περιορζεται στον τκο που οφελεται για την
περοδο, µεταξ τηr εσπραξηr τηr επιστροφr που χει
εισπραχθε προκαταβολικ και τηr επιστροφr τηr, υπολογιζµενη σµφωνα µε τιr διατξειr του ρθρου 52 παργραφοr 1 τταρτο εδφιο.
Η διταξη αυτ δεν εφαρµζεται ταν οι αρµδιεr αρχr
χουν κοινοποισει στον εξαγωγα την πρθεσ τουr να
πραγµατοποισουν λεγχο  ταν ο εξαγωγαr ταν ενµεροr, µσω λλων τρπων, για την πρθεση των αρµδιων
αρχν να πραγµατοποισουν λεγχο.
3.
Θεωρεται ισοδναµη εξαγωγ, η εξαγωγ που ακολουθε επανεισαγωγ, στο πλασιο του καθεσττοr των
επανεισαγοµνων, ισοδναµων προϊντων που υπγονται
στην δια δικριση τηr συνδυασµνηr ονοµατολογαr, εφσον πληρονται οι ροι που αναφρονται στο ρθρο 40
παργραφοr 2 στοιχεα α) και β) του κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 3719/88.
Η παροσα διταξη εφαρµζεται µνον ταν το καθεστr
των επανεισαγοµνων χρησιµοποιθηκε στο κρτοr µλοr,
στο οποο γινε αποδεκτ η διασφηση εξαγωγr τηr
πρτηr εξαγωγr.
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ΚΕVΑΛΑΙΟ 3

Προχρηµατοδτηση τηr επιστροφr
ρθρο 26
1.
Εφσον ο εξαγωγαr δηλνει την πρθεσ του να
εξαγγει τα προϊντα µετ απ µεταποηση  αποθεµατοποηση και να επωφεληθε επιστροφr κατ’ εφαρµογ των
διατξεων που αναφρονται στα ρθρα 4  5 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 565/80, η υπαγωγ στιr διατξειr αυτr
εξαρτται απ την υποβολ στιr τελωνειακr αρχr τηr
δηλσεωr, που καλεται στο εξr «δλωση πληρωµr».
Τα κρτη µλη µπορον να δσουν λλη ονοµασα στη
δλωση πληρωµr.
2.
Η δλωση πληρωµr περιλαµβνει λα τα αναγκαα
στοιχεα για τον καθορισµ τηr επιστροφr για τα προr
εξαγωγ προϊντα, ιδωr:
α) για τα προϊντα:
 την περιγραφ, ενδεχοµνωr απλοποιηµνη, των
προϊντων σµφωνα µε την ονοµατολογα για τιr
επιστροφr στην εξαγωγ και τον κωδικ τηr ονοµατολογαr των επιστροφν και εφσον εναι αναγκαο, για τον υπολογισµ τηr επιστροφr, τη
σνθεση των προϊντων  την αναφορ στη σνθεση
αυτ,
 την καθαρ µζα των προϊντων  ενδεχοµνωr, την
ποστητα εκφρασµνη σε µονδα µτρησηr που λαµβνεται υπψη για τον υπολογισµ τηr επιστροφr·

5.
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Η χρησιµοποηση  ο προορισµr δηλνεται:

 ετε µε την ειδικ χρησιµοποηση  µε τη χρα ειδικο
προορισµο,
 ετε µε την οµδα των χωρν προορισµο, για την
οποα εφαρµζεται το διο ψοr επιστροφr.
6.
Για να εξασφαλισθε η υλοποηση των φυσικν
ελγχων των προϊντων, η δλωση πληρωµr περιλαµβνει
επσηr λα τα στοιχεα που εναι αναγκαα για τον εντοπισµ του ακριβοr χρου που τα προϊντα θα µεταποιηθον  θα αποθηκευθον ωr την εξαγωγ τουr. Σε
περπτωση αλλαγr του χρου αποθκευσηr  µεταποησηr
των προϊντων, οι αλλαγr αυτr, κατ’ επιλογ των αρµδιων αρχν, ετε γνωστοποιονται εκ των προτρων απ
τον εξαγωγα ετε καταχωρονται δεντωr στουr καταλγουr που τηρονται για τον σκοπ αυτ.
ρθρο 27
1.
Κατ την αποδοχ τηr δηλσεωr πληρωµr, τα
προϊντα τθενται υπ τελωνειακ λεγχο, σµφωνα µε το
ρθρο 4 σηµεα 13 και 14 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
2913/92, µχριr του εγκαταλεψουν το τελωνειακ δαφοr
τηr Κοιντηταr και φθσουν στον προβλεπµενο προορισµ.
2.
Η ηµεροµηνα αποδοχr τηr δηλσεωr πληρωµr
προσδιορζει:
α) το ψοr τηr επιστροφr που εφαρµζεται, αν δεν χει
προκαθοριστε·
β) τιr προσαρµογr που πρπει να πραγµατοποιηθον στο
ψοr επιστροφr, εν χει προκαθοριστε·

β) για τα εµπορεµατα ισχουν οι διατξειr του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1222/94.

γ) η γενεσιουργr αιτα τηr ισοτιµαr του ευρ για την
επιστροφ.

Εξλλου, ταν τα βασικ προϊντα πρπει να µεταποιηθον, η δλωση πληρωµr περιλαµβνει:

ρθρο 28

 την περιγραφ των βασικν προϊντων,
 την ποστητα των βασικν προϊντων,
 το ποσοστ αποδσεωr  παρµοιεr πληροφορεr.
3.
Με την επιφλαξη των διατξεων τηr παραγρφου 2,
µια προσωριν περιγραφ των εµπορευµτων που µπορον
να παραχθον απ προϊντα βσεωr µπορε, ταν οι περιστσειr το δικαιολογον και κατπιν αιτσεωr του εξαγωγα, να αναφρεται στη δλωση πληρωµr. Σ’ αυτ την
περπτωση, ο εξαγωγαr δηλνει στιr αρµδιεr αρχr την
περιγραφ του τελικο εδουr ταν η µεταποηση χει πραγµατοποιηθε.
4.
Η δλωση πληρωµr πρπει επσηr να αναφρει τη
χρση  τον προορισµ των προϊντων:
α) ταν ο εξαγωγαr ζητ την πληρωµ ποσο σου µε την
επιστροφ που µπορε να εφαρµοσθε για τη χρση 
τον προορισµ που προβλπεται για τα προϊντα·
β) ταν η χρση  ο προορισµr εναι αναγκαοr για τον
καθορισµ τηr περιδου κατ τη διρκεια τηr οποαr τα
προϊντα µπορον να παραµνουν υπ τελωνειακ
λεγχο για να µεταποιηθον  υπ το τελωνειακ
καθεστr αποταµιεσεωr  ελεθερηr ζνηr.

1.
σον αφορ τα προϊντα που µεταποιονται  τα
εµπορεµατα που παργονται απ προϊντα βσεωr, το
αποτλεσµα τηr εξετσεωr τηr δηλσεωr πληρωµr, σε
συνδυασµ µε την ενδεχµενη εξταση των προϊντων
βσεωr, χρησιµοποιεται για τον υπολογισµ τηr επιστροφr µε σκοπ την εκ των προτρων πληρωµ.
2.
Η παργραφοr 1 δεν αποκλεει µεταγενστερο λεγχο
απ τιr αρµδιεr αρχr του ενδιαφερµενου κρτουr
µλουr, οτε τιr συνπειεr που µπορον να προκψουν απ
τον λεγχο κατ την εφαρµογ των ισχυουσν διατξεων.
3.
Τα προϊντα βσεωr πρπει να αποτελον το σνολο 
µροr των προϊντων που µεταποιονται  των εµπορευµτων που εξγονται.
Ωστσο, τα προϊντα βσεωr που χουν αποθηκευθε χδην
µπορον, εν οι αρµδιεr αρχr το επιτρπουν, να αντικαθστανται εν λω  εν µρει απ ισοδναµα προϊντα
βσεωr, που υπγονται στην δια δικριση τηr συνδυασµνηr ονοµατολογαr µε οκτ ψηφα, παρουσιζουν την
δια εµπορικ ποιτητα, διαθτουν δια τεχνικ χαρακτηριστικ και ανταποκρνονται στουr ρουr που απαιτονται
για τη χοργηση τηr επιστροφr κατ την εξαγωγ, εφσον
τα ισοδναµα προϊντα βσεωr χουν τεθε υπ τελωνειακ
λεγχο.
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Οι αρµδιεr αρχr των κρατν µελν δεν χορηγον γκριση
παρ µνον εν διαπιστσουν τι χει πραγµατοποιηθε το
σνολο των εργασιν σµφωνα µε τουr ακλουθουr ρουr:

 αντερη του ενr τουr, η προθεσµα περιορζεται σε
να τοr.

 ο εξαγωγαr ανακοιννει εκ των προτρων στο αρµδιο
τελωνεο, που χει κατατεθε η δλωση πληρωµr, την
πρθεσ του να ζητσει την ισοδυναµα και αναφρει
ρητr τουr ακριβεr χρουr αποθκευσηr και µεταποησηr,
 η λογιστικ καταχρηση των αποθεµτων του εξαγωγα πρπει να γνεται κθε ηµρα και πρπει να επιτρπει µια συνολικ εποπτεα, τσο διοικητικ σο και
φυσικ, τηr συνολικr ποστηταr των βασικν
προϊντων  των µεταποιηµνων προϊντων που βρσκονται πργµατι στουr χρουr καθr επσηr και του
ειδικο τουr καθεσττοr. Για την εφαρµογ του παρντοr ρθρου, νοεται µε τον ρο καθεστr η κατσταση
των προϊντων που βρσκονται, ετε σε ελεθερη κυκλοφορα, ετε υπ τελωνειακ καθεστr, ετε υπ
καθεστr προχρηµατοδτησηr που αναφρεται στο
ρθρο 26, ετε υπ καθεστr εξαγωγr που αναφρεται
στα ρθρα 5 και 32,
 εξασφαλζεται τι ο πραγµατικr λεγχοr τηr ταυττηταr τηr εµπορικr ποιτηταr και των τεχνικν χαρακτηριστικν των προϊντων βσεωr διενεργεται απ την
ηµρα αποδοχr τηr δλωσηr πληρωµr ωr τη στιγµ
που αναφρεται στο ρθρο 34 παργραφοr 1.

ρθρο 29

ταν τα ισοδναµα βασικ προϊντα αποθηκεονται στουr
χρουr για τουr οποουr εναι αρµδιο να λλο τελωνεο,
το τελωνεο που κατατθηκε η δλωση πληρωµr ενηµερνει γραπτr το αρµδιο τελωνεο που εναι υπεθυνο για το
χρο που βρσκονται τα ισοδναµα προϊντα, παρχονταr
κθε απαρατητη πληροφορα, κυρωr για την ποστητα
προϊντων που θα υποστον µεταποηση, την εµπορικ
ποιτητα και τα τεχνικ χαρακτηριστικ, καθr και την 
τιr µεταποισειr που θα πραγµατοποιηθον.

1.
σον αφορ τα προϊντα προr εξαγωγ µετ τη θση
τουr υπ το τελωνειακ καθεστr αποταµιεσεωr  ελεθερηr ζνηr, το αποτλεσµα τηr εξετσεωr τηr
δηλσεωr πληρωµr και των προϊντων χρησιµοποιεται
για τον υπολογισµ τηr επιστροφr.
2.
Η παργραφοr 1 δεν αποκλεει µεταγενστερο λεγχο
απ τιr αρµδιεr αρχr του ενδιαφερµενου κρτουr
µλουr, οτε τιr συνπειεr που µπορον να προκψουν απ
αυτν κατ την εφαρµογ των ισχυουσν διατξεων.
3.
Οι απλειεr βρουr των προϊντων που επρχονται
κατ τη διρκεια τηr παραµονr στο καθεστr τελωνειακr
αποταµευσηr  ελεθερηr ζνηr και οφελονται στη
φυσικ µεωση του βρουr των προϊντων δεν δικαιολογον την κατπτωση τηr εγγησηr που αναφρεται στο
ρθρο 35. Οι ζηµεr που υφστανται τα προϊντα δεν θεωρονται σαν φυσικr ελαττσειr τηr µζαr.
4.
Τα προϊντα που τθενται υπ το τελωνειακ
καθεστr αποταµιεσεωr  ελεθερηr ζνηr µπορον να
αποτελσουν, υπ ρουr που καθορζονται απ τιr αρµδιεr
αρχr, αντικεµενο των ακλουθων εργασιν:
α) καταγραφr·
β) επθεσηr επ των προϊντων  των συσκευασιν τουr
σηµτων, σφραγδων, ετικετν  λλων παρµοιων
διακριτικν σηµτων, υπ τον ρο τι η εν λγω ενργεια δεν ενδχεται να προσδσει στα προϊντα µια
εµφαν καταγωγ διαφορετικ απ την πραγµατικ
τουr καταγωγ·

4.
Οι διατξειr τηr παραγρφου 3, που ισχουν για τα
βασικ προϊντα, µπορον να εφαρµοσθον επσηr στα
ενδιµεσα προϊντα που αποθηκεονται χµα, τα οποα
χουν αντικατασταθε απ ισοδναµα ενδιµεσα προϊντα.

γ) τροποποησηr των σηµτων και των αριθµν των
κιβωτων  η αλλαγ ετικταr, υπ τον ρο τι η
τροποποηση αυτ δεν ενδχεται να προσδσει στα
προϊντα µια εµφαν καταγωγ διαφορετικ απ την
πραγµατικ τουr καταγωγ·

5.
Το καθεστr ισοδυναµαr δεν ισχει για τα προϊντα
που προρχονται απ παρµβαση και προορζονται να εξαχθον υπ το σστηµα ελγχου που αναφρεται στο ρθρο
2 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92.

δ) συσκευασαr, αποσυσκευασαr, αλλαγr τηr συσκευασαr, επισκευr τηr συσκευασαr υπ τον ρο τι οι
εργασεr αυτr εναι ττοιαr φσεωr που δεν θα
προσδσουν στα προϊντα φαινοµενικ καταγωγ διαφορετικ απ την πραγµατικ τουr καταγωγ·

6.
Η προθεσµα κατ τη διρκεια τηr οποαr τα
προϊντα βσεωr µπορον να παραµνουν υπ τελωνειακ
λεγχο ενψει τηr µεταποησr τουr εναι ξι µνεr απ την
ηµρα αποδοχr τηr δηλσεωr πληρωµr.
Εντοτοιr, αν η εξαγωγ υπκειται στην υποβολ πιστοποιητικο εξαγωγr  ταν προσκοµζεται πιστοποιητικ
προκαθορισµο, η προθεσµα εναι ση µε τη διρκεια
ισχοr του πιστοποιητικο που υπολεπεται.
Στιr περιπτσειr που η πρξη εξαγωγr πραγµατοποιεται
µε την προσκµιση πιστοποιητικο του οποου η διρκεια
ισχοr που υπολεπεται εναι:
 καττερη των τριν µηνν, η προθεσµα παρατενεται
µχρι τρειr µνεr,

ε) αερισµο·
στ) απλr ψξηr·
ζ) κατψυξηr.
Η επιστροφ που εφαρµζεται στα προϊντα που αποτελον
αντικεµενο των εν λγω εργασιν καθορζεται ανλογα µε
την ποστητα, τη φση και τα χαρακτηριστικ των
προϊντων που υπρχουν κατ την ηµεροµηνα που λαµβνεται υπψη για τον υπολογισµ τηr επιστροφr, σµφωνα
µε τιr διατξειr του ρθρου 27.
5.
Η προθεσµα, κατ τη διρκεια τηr οποαr τα
προϊντα µπορον να παραµενουν υπ τελωνειακ
καθεστr αποταµιεσεωr  ελεθερηr ζνηr, εναι ξι µνεr
απ την ηµρα τηr αποδοχr τηr δηλσεωr πληρωµr.
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ρθρο 30
1.
Τα προϊντα τα οποα τθενται υπ το τελωνειακ
καθεστr τηr αποταµευσηr στο κρτοr µλοr στο οποο
γινε δεκτ η δλωση πληρωµr, δνανται να µεταφρονται
προr να λλο κρτοr µλοr, για να αποθηκευθον υπ το
τελωνειακ καθεστr τηr αποταµευσηr και υπκεινται,
ιδωr, στιr διατξειr του παρντοr ρθρου.
Για να εξασφαλιστε η ταυττητα των προϊντων κατ την
αποστολ απ το να κρτοr µλοr σε να λλο, τα µσα
µεταφορr  τα δµατα που χρησιµοποιονται για τη µεταφορ, πρπει να σφραγζονται σµφωνα µε τιr διατξειr του
ρθρου 349 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.
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limite fissata in base ai termini indicati al paragrafo
5 dell’articolo 29),
 Voorfinanciering van de restitutie  Verordening
(EG) nr. 800/1999, artikel 30. Aangifte ten uitvoer
moet uiterlĳk worden ingediend op . . . (uiterste
datum vastgesteld op basis van de in artikel 29, lid
5 bedoelde termĳn),
 Pré-financiamento da restituição  Regulamento
(CE) n.o 800/1999, artigo 30.o Apresentação da declaração de exportação o mais tardar em . . . (datalimite fixada pelo prazo referido no n.o 5 do artigo
29.o),
 Ennakolta maksettu tuki  asetuksen (EY) N:o
800/1999 30 artiklan, vienti-ilmoitus annettava viimeistään . . . (määräpäivä vahvistetaan 29 artiklan 5
kohdassa mainitun aikarajoituksen mukaisesti),

2.
Στην περπτωση που αναφρεται στην παργραφο 1, η
απδειξη τι τα προϊντα εγκατλειψαν το τελωνειακ δαφοr τηr Κοιντηταr  φθασαν στον προβλεπµενο προορισµ παρχεται µε την προσκµιση του αντιτπου ελγχου
Τ5.

 Förfinansiering av exportbidrag – artikel 30 i
förordning (EG) nr 800/1999. Exportdeklaration
skall ges in senast den . . . (tidpunkt fastställd enligt
den i artikel 29.5 angivna tidsfristen).

α) Ο χροr 104 του αντιτπου ελγχου συµπληρνεται
κτω απ τη στλη «διφορα» µε µα απ τιr ακλουθεr µνεεr:

β) Το γραφεο ελγχου τηr αποθκηr αποθεµατοποησηr
φυλσσει το ανττυπο ελγχου Τ5 και σηµεινει στο
χρο «λεγχοr τηr χρησιµοποησηr /και του προορισµο» στην πσω σελδα αυτο του αντιτπου ελγχου
κτω απ τη στλη «Παρατηρσειr» τιr ακλουθεr
ενδεξειr:

 Prefinanciación de la restitución  Artículo 30 del
Reglamento (CE) no 800/1999. Declaración de
exportación que debe ser presentada, a más tardar,
el . . . (fecha límite establecida para el plazo contemplado en el apartado 5 del artículo 29),
 Forudbetaling af restitutionen  Artikel 30 i
forordning (EF) nr. 800/1999. Udførselsangivelsen
skal indgives senest den . . . (dato fastsat i overensstemmelse med den i artikel 29, stk. 5, omhandlede
frist),
 Vorfinanzierung der Erstattung  Artikel 30 der
Verordnung (EG) Nr. 800/1999. Die Ausfuhranmeldung ist bis spätestens . . . vorzulegen (durch die
Frist gemäß Artikel 29 Absatz 5 festgelegter
Schlußtermin),
 Εκ των προτρων πληρωµ τηr επιστροφr  κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 800/1999, ρθρο 30. Η δλωση
εξαγωγr πρπει να κατατεθε το αργτερο µχρι . . .
(ηµεροµηνα λξεωr τηr προθεσµαr που αναφρεται
στο ρθρο 29 παργραφοr 5),
 Prefinancing of the refund  Regulation (EC) No
800/1999, Article 30. Export declaration to be lodged by . . . (deadline set by the time limit referred
to in Article 29(5)),
 Préfinancement de la restitution  règlement (CE)
no 800/1999, article 30. Déclaration d’exportation à
déposer au plus tard le . . . (date limite fixée par le
délai visé à l’article 29, paragraphe 5),
 Prefinanziamento della restituzione  Regolamento (CE) n. 800/1999, articolo 30. Dichiarazione
d’esportazione da presentare entro il . . . (data

 La fecha de aceptación de la declaración de exportación: . . .
 La fecha de salida del territorio aduanero o la de
llegada al destino correspondiente: . . .
 Datoen for antagelsen af udførselsangivelsen: . . .
 Datoen for udgangen af toldområdet eller ankomsten til destinationen: . . .
 Zeitpunkt der Annahme der Ausfuhranmeldung:
...
 Zeitpunkt des Verlassens des Zollgebiets oder des
Erreichens der Bestimmung: . . .
 Την ηµεροµηνα
εξαγωγr: . . .

αποδοχr

τηr

διασφησηr

 Την ηµεροµηνα εξδου απ το τελωνειακ δαφοr 
αφξεωr στον προορισµ: . . .
 Date of acceptance of the export declaration: . . .
 Date of exit from the customs territory or arrival at
destination: . . .
 La date d’acceptation
d’exportation: . . .

de

la

déclaration

 La date de sortie du territoire douanier ou de
l’arrivée à destination: . . .
 La data di accettazione
d’esportazione: . . .

della

dichiarazione

 La data di uscita dal territorio doganale o dell’arrivo
a destinazione: . . .
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 De datum van aanvaarding van de aangifte ten
uitvoer: . . .
 De datum waarop de producten of goederen het
douanegebied hebben verlaten of ter bestemming
zijn aangekomen: . . .
 Data de aceitação da declaração de exportação: . . .
 Data de saída do território aduaneiro ou da chegada
ao destino: . . .
 Vienti-ilmoituksen vastaanottopäivämäärä: . . .
 Päivä, jona viety tullialueelta tai saapunut määräpaikkaan: . . .
 Mottagningsdag for exportdeklaration: . . .
 Utförseldag från tullområdet eller ankomstdag till
destinationen: . . .

β) ετε χρησιµοποινταr συστµατα πληροφορικr,
σµφωνα µε τιr λεπτοµρειεr που χουν θεσπιστε απ
τιr αρµδιεr αρχr.

ταν, µετ το πραr τηr αποθκευσηr, τα προϊντα
διασχζουν το δαφοr λλου κρτουr µλουr για να
εξαχθον  για να φθσουν στον προβλεπµενο προορισµ, το πρτο τελωνεο προορισµο ενεργε ωr τελωνεο αναχρησηr και συντσσει  φροντζει για τη
σνταξη υπ την ευθνη του ενr  περισσοτρων νων
αντιτπων ελγχου Τ5.

1.
Η διασφηση εξαγωγr πρπει να κατατθεται το
αργτερο την τελευταα ηµρα τηr προθεσµαr που αναφρεται στο ρθρο 28 παργραφοr 6 και στο ρθρο 29 παργραφοr 5, στο κρτοr µλοr στο οποο η δλωση πληρωµr
γινε δεκτ , σε περπτωση εφαρµογr του ρθρου 30, στο
κρτοr µλοr αποθκευσηr.

Ο χροr 104 του  των νων αντιτπων ελγχου Τ5
συµπληρνεται ανλογα. Εξλλου, στο χρο 106 αναφρονται ο αριθµr του αρχικο αντιτπου ελγχου, το
νοµα του τελωνεου που εξδωσε το εν λγω ανττυπο
και η ηµεροµηνα κδοσηr.
Σε περπτωση που η συµπλρωση του χρου «λεγχοr
τηr χρησιµοποισεωr /και του προορισµο» του αρχικο αντιτπου ελγχου Τ5 εξαρτται απ πληροφορεr
που προρχονται απ ανττυπα ελγχου που χουν λβει
τελωνειακr αρχr λλων κρατν µελν  απ κρατικ
γγραφα που χουν λβει λλεr εθνικr αρχr, το τελωνεο προορισµο που αναφρεται στο πρτο εδφιο αναφρει υπ την νδειξη «Παρατηρσειr» τον  τουr αριθµοr των αντιτπων ελγχου Τ5  των σχετικν κρατικν εγγρφων.
Σε περπτωση που µνον να µροr των προϊντων που
αναφρονται στο ανττυπο ελγχου Τ5 πληρο τουr απαιτοµενουr ρουr, το τελωνεο προορισµο αναφρει στο
χρο «λεγχοr τηr χρησιµοποισεωr /και του προορισµο» του αντιτπου ελγχου την ποστητα των
προϊντων που πληρον τουr ρουr αυτοr.
3.
Στην περπτωση που αναφρεται στην παργραφο 1,
οι χροι αριθ. 37 και 40 τηr διασφησηr εξαγωγr
συµπληρνονται αντστοιχα. Η ηµεροµηνα αποδοχr τηr
δλωσηr COM 7 πρπει να αναγρφεται και στο χρο 40.
ρθρο 31
1.
Η προκαταβολ τηr επιστροφr πληρνεται µνο,
µετ απ ειδικ ατηση του εξαγωγα, απ το κρτοr µλοr
στο δαφοr του οποου χει γνει αποδεκτ η δλωση
πληρωµr.
Η ατηση χορηγσεωr τηr επιστροφr υποβλλεται:
α) ετε γραπτr και στην περπτωση αυτ τα κρτη µλη
µπορον να προβλψουν ειδικ ντυπο·

Για την εφαρµογ τηr παροσαr παραγρφου εφαρµζονται, κατ’ αναλογα, οι διατξειr που αναφρονται στο
ρθρο 199 παργραφοι 2 και 3 και στα ρθρα 222, 223 και
224 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.
2.
Το ποσ υπολογζεται λαµβνονταr υπψη το συντελεστ τηr επιστροφr που µπορε να εφαρµοσθε για τη
χρση  για τον προορισµ εφσον δηλνεται. Στιr λλεr
περιπτσειr, εφαρµζεται το ποσ που υπολογζεται
σµφωνα µε τιr διατξειr του ρθρου 18 παργραφοr 2.
ρθρο 32

2.
Κατ την ννοια του παρντοr ρθρου, το Βλγιο και
το Λουξεµβοργο θεωρονται ενιαο κρτοr µλοr για την
εφαρµογ του ρθρου 5 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 565/
80.
ρθρο 33
1.
Συστνεται εγγηση, πριν απ την αποδοχ τηr
δηλσεωr πληρωµr, ση µε το ποσ που υπολογζεται
σµφωνα µε το ρθρο 31 παργραφοr 2, και στην οποα
προστθεται προσαξηση 15 % του ποσο που προκπτει
κατ’ αυτν τον τρπο.
2.
Τα κρτη µλη µπορον να επιτρπουν η εγγηση που
προβλπεται στην παργραφο 1 να συστνεται µετ την
αποδοχ τηr δηλσεωr πληρωµr, υπ τον ρο τι οι εθνικr διατξειr:
 υποχρενουν τον εξαγωγα να συστσει την εγγηση σε
προθεσµα το πολ τριντα ηµερν µετ την εν λγω
αποδοχ και πριν απ την πληρωµ τηr προκαταβολr,
 εξασφαλζουν την πληρωµ ποσο σου µε την προσαξηση που αναφρεται στην παργραφο 1, αν η
εγγηση δεν χει συσταθε µσα στιr προθεσµεr, εκτr
περιπτσεωr ανωτραr βαr· ωστσο, µπορε να δοθε
στον δηλοντα επιπλον προθεσµα, εφσον αυτr επδειξε την απαιτοµενη επιµλεια.
ρθρο 34
1.
Σε εξντα ηµρεr απ την ηµρα που τα προϊντα
παυσαν να υπκεινται στο καθεστr που προβλπεται στα
ρθρα 4  5 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 565/80, πρπει:
 να εγκαταλεψουν το τελωνειακ δαφοr τηr Κοιντηταr ωr χουν,

 στιr περιπτσειr που αναφρονται στο ρθρο 36 παργραφοr 1 του παρντοr κανονισµο, να χουν φθσει
στον προορισµ τουr ωr χουν.
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2.
Οι διατξειr του ρθρου 7 παργραφοι 3 και 4, του
ρθρου 9 και του ρθρου 10 εφαρµζονται στιr περιπτσειr
που αναφρονται στην παργραφο 1.
ρθρο 35
1.
ταν χει προσκοµισθε η απδειξη ωr προr το
δικαωµα επιστροφr για τα προϊντα που γνονται δεκτ
να τχουν των διατξεων του παρντοr κεφαλαου, το εν
λγω ποσ αποτελε αντικεµενο συµψηφισµο µε το ποσ
που προκαταβλθηκε. ταν το οφειλµενο ποσ για την
εξαχθεσα ποστητα εναι µεγαλτερο απ εκενο που προκαταβλθηκε, η διαφορ πληρνεται στον ενδιαφερµενο.
ταν το οφειλµενο ποσ για την εξαχθεσα ποστητα
εναι µικρτερο απ εκενο που προκαταβλθηκε, ιδωr σε
περπτωση εφαρµογr τηr παραγρφου 2, η αρµδια αρχ
κινε χωρr καθυστρηση τη διαδικασα του ρθρου 29 του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 για να συµπληρωθε απ
τον εµπορευµενο η διαφορ µεταξ των δο αυτν ποσν
προσαυξηµνη κατ 15 %.
2.
Κατ παρκκλιση απ το ρθρο 50 και µε την επιφλαξη των διατξεων τηr παραγρφου 1 δετερο εδφιο του
παρντοr ρθρου, η επιστροφ που εφαρµζεται για την εν
λγω εξαγωγ διορθνεται, εκτr περιπτσεωr ανωτραr
βαr, σε περπτωση µη τηρσεωr µιαr  περισσοτρων απ
τιr προθεσµεr που προβλπονται στον παρντα κανονισµ,
ωr εξr:
 µεινεται καταρχν κατ 15 % ταν γνει υπρβαση
µιαr  περισσοτρων εκ των προθεσµιν που προβλπονται στο ρθρο 15 παργραφοr 1 στο ρθρο 28 παργραφοr 6, στο ρθρο 29 παργραφοr 5 και στο ρθρο
34 παργραφοr 1· η ελαττωµνη µε αυτ τον τρπο
επιστροφ µεινεται κατ 2 % αν ηµρα υπρβασηr
τηr προθεσµαr που ορζεται στο ρθρο 15 παρφραφοr
1 στο ρθρο 28 παργραφοr 6 και στο ρθρο 29 παργραφοr 5 και κατ 5 % αν ηµρα υπρβασηr τηr
προθεσµαr που αναφρεται στο ρθρο 34 παργραφοr
1,
 εφσον τα γγραφα που αναφρονται στο ρθρο 49
παργραφοr 2 προσκοµιστον εντr ξι µηνν µετ την
προβλεπµενη προθεσµα, η επιστροφ, κατ
περπτωση, πωr αυτ ορζεται µετ την εφαρµογ τηr
πρτηr περπτωσηr, µεινεται κατ ποσ σο µε το
15 % τηr επιστροφr που πρεπε να καταβληθε εν
εχαν τηρηθε λεr οι προθεσµεr.
Οι διατξειr του ρθρου 50 παργραφοι 4 και 6 εφαρµζονται τηρουµνων των αναλογιν.
3.
ταν, σε περπτωση ανωτραr βαr, το οφειλµενο
ποσ εναι µικρτερο απ το προκαταβληθν, δεν εφαρµζεται η προσαξηση κατ 15 %.
4.
ταν το προϊν δεν φθνει στον προορισµ για τον
οποο υπολογσθηκε η προκαταβολ λγω παρατυπαr που
διαπρχθηκε απ ναν τρτο ειr βροr του εξαγωγα, και ο
εξαγωγαr ενηµερνει σχετικ µε δικ του πρωτοβουλα
αµσωr και γραπτr τιr αρµδιεr αρχr και επιστρφει την
προκαταβολ, η προσαξηση, που αναφρεται στην παργραφο 1, περιορζεται στον τκο που οφελεται για την
περοδο µεταξ τηr εσπραξηr τηr επιστροφr, η οποα χει
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εισπραχθε εκ των προτρων και τηr επιστροφr τηr, υπολογιζµενη σµφωνα µε τιr διατξειr του ρθρου 52 παργραφοr 1 τταρτο εδφιο.
Η διταξη αυτ δεν ισχει ταν οι αρµδιεr αρχr χουν
δη κοινοποισει στον εξαγωγα την πρθεσ τουr να
πραγµατοποισουν λεγχο  ταν ο εξαγωγαr εχε ενηµερωθε µσω λλων τρπων, για την πρθεση των αρµδιων
αρχν να πραγµατοποισουν λεγχο.
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
ΑΛΛΟΙ

ΤΥΠΟΙ

ΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΑΙ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ

ΚΕVΑΛΑΙΟ 1

Προορισµο εξοµοιοµενοι µε εξαγωγ εκτr Κοιντηταr
και εφοδιασµr
ρθρο 36
1.
Κατ την ννοια του παρντοr κανονισµο, εξοµοινονται µε εξαγωγr εκτr του τελωνειακο εδφουr τηr
Κοιντηταr:
α) η παρδοση, στην Κοιντητα, για τον εφοδιασµ:
 σκαφν που προορζονται για τη θαλσσια ναυσιπλοα,
 αεροσκαφν που εξυπηρετον διεθνεr αερογραµµr,
συµπεριλαµβανοµνων των ενδοκοινοτικν γραµµν·
β) η παρδοση στουr διεθνεr οργανισµοr που εναι εγκατεστηµνοι στην Κοιντητα·
γ) η παρδοση στιr νοπλεr δυνµειr που σταθµεουν στο
δαφοr ενr κρτουr µλουr αλλ δεν υπγονται στη
σηµαα του.
2.
Η παργραφοr 1 εφαρµζεται µνο στο µτρο που τα
προϊντα του διου εδουr που εισγονται απ τρτεr χρεr
µε σκοπ αυτοr τουr προορισµοr, απολαουν φορολογικr ατελεαr κατ την εισαγωγ στο εν λγω κρτοr
µλοr.
3.
Οι παραδσειr προϊντων, τα οποα προορζονται για
τιr εγκατεστηµνεr στην Κοιντητα αποθκεr των διεθνν
οργανισµν που εναι ειδικευµνοι στην ανθρωπιστικ
βοθεια και τα οποα χρησιµοποιονται στιr ενργειεr επισιτιστικr βοθειαr στιr τρτεr χρεr, εξοµοινονται µε
εξαγωγr εκτr του τελωνειακο εδφουr τηr Κοιντηταr.
Η δεια εφαρµογr του πρτου εδαφου παρχεται απ τιr
αρµδιεr αρχr του κρτουr µλουr αποθεµατοποησηr, το
οποο ορζει το τελωνειακ και φορολογικ καθεστr τηr
αποθκηr και λαµβνουν τα αναγκαα µτρα για να βεβαιωθον τι τα εν λγω προϊντα φθνουν στον προορισµ
τουr.
4.
Εφαρµζονται οι διατξειr του ρθρου 5 στιr παραδσειr που προβλπονται στο παρν ρθρο.
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ρθρο 37
1.
Στο πλασιο των παραδσεων που αναφρονται στα
ρθρα 36 και 44, τα κρτη µλη δνανται, σον αφορ την
πληρωµ επιστροφν, να εγκρνουν τη χρησιµοποηση τηr
διαδικασαr που αναφρεται κατωτρω, κατ παρκκλιση
απ τιr διατξειr του ρθρου 5. Ο εξαγωγαr, στον οποο
δνεται η δεια να χρησιµοποισει τη διαδικασα αυτ δεν
µπορε να χρησιµοποισει, συγχρνωr, τη συνθη διαδικασα για το διο προϊν.
Η γκριση µπορε να περιορισθε σε ορισµνουr τπουr
φρτωσηr στο κρτοr µλοr εξαγωγr. Η γκριση µπορε να
αφορ τη φρτωση σε λλα κρτη µλη, οπτε εφαρµζονται οι διατξειr του ρθρου 8.
2.
Για τα προϊντα που φορτνονται κθε µνα υπ τιr
προϋποθσειr που προβλπονται στο παρν ρθρο, η τελευταα ηµρα του µνα λαµβνεται υπψη ετε για τον προσδιορισµ του ψουr τηr ισχουσαr επιστροφr ετε για τον
προσδιορισµ των προσαρµογν που πρπει, κατ
περπτωση, να γνουν εν υπρξε προκαθορισµr τηr επιστροφr.
σον αφορ τα κρτη µλη που δεν συµµετχουν στην
Οικονοµικ και Νοµισµατικ νωση, η τελευταα ηµρα
του µνα λαµβνεται επσηr υπψη για τον προσδιορισµ
τηr ισοτιµαr του ευρ που εφαρµζεται κατ την µετατροπ σε εθνικ νµισµα του ποσο των επιστροφν.
3.
ταν η επιστροφ εναι προκαθορισµνη  προσδιορισµνη στα πλασια διαγωνισµο, το πιστοποιητικ πρπει
να ισχει την τελευταα ηµρα του µνα.
4.
Ο εξαγωγαr οφελει να τηρε µητρο ελγχου που να
περιλαµβνει τιr ακλουθεr ενδεξειr:
α) αναγκαεr ενδεξειr για την αναγνριση τηr ταυττηταr
των προϊντων σµφωνα µε τιr διατξειr του ρθρου 5
παργραφοr 4·
β) νοµα  αριθµ εγγραφr του  των πλοων  αεροσκαφν στα οποα χουν φορτωθε τα προϊντα·
γ) ηµεροµηνα φρτωσηr.
Οι ενδεξειr που αναφρονται στο πρτο εδφιο πρπει να
αναγρφονται στο µητρο το αργτερο την πρτη εργσιµη ηµρα στερα απ την ηµρα τηr φρτωσηr. Ωστσο,
ταν η φρτωση πραγµατοποιεται σε λλο κρτοr µλοr,
οι εν λγω ενδεξειr πρπει να αναγρφονται στο µητρο
το αργτερο την πρτη εργσιµη ηµρα µετ την ηµρα
κατ την οποα ο εξαγωγαr πρπει να χει πληροφορηθε
τι φορτθηκαν τα προϊντα.
Ο εξαγωγαr οφελει, εξλλου, να συµµορφνεται στα
µτρα ελγχου που τα κρτη µλη κρνουν αναγκαα και να
διατηρε το µητρο ελγχου τουλχιστον για µια προθεσµα τριν ετν υπολογιζµενη απ το τλοr του τρχοντοr
ηµερολογιακο τουr.
5.
Τα κρτη µλη µπορον να αποφασσουν τι το
µητρο µπορε να αντικατασταθε απ τα γγραφα που
χρησιµοποιονται για κθε παρδοση στα οποα οι τελωνειακr αρχr χουν πιστοποισει την ηµεροµηνα τηr
φρτωσηr.
6.
Οι διατξειr των παραγρφων 2 ωr 5 του παρντοr
ρθρου εφαρµζονται τηρουµνων των αναλογιν στιr
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παραδσειr που αναφρονται στο ρθρο 36 παργραφοr 1
στοιχεα β) και γ).
ρθρο 38
1.
Για την εφαρµογ των διατξεων του ρθρου 36 παργραφοr 1 στοιχεο α), τα προϊντα που προορζονται να
καταναλωθον επ αεροσκαφν  επιβατηγν πλοων,
συµπεριλαµβανοµνων των οχηµαταγωγν και τα οποα
χουν παρασκευασθε πριν απ τη φρτωσ τουr θεωρονται παρασκευασθντα επ αυτν των µσων µεταφορr.
2.
Οι διατξειr του παρντοr ρθρου εφαρµζονται
µνον εφσον ο εξαγωγαr παρχει επαρκεr αποδεξειr
σχετικ µε την ποιτητα, τη φση και τα χαρακτηριστικ
των προϊντων βσηr πριν απ την παρασκευ, για τα
οποα ζητεται η χοργηση επιστροφr.
3.
Το καθεστr τηr αποθκηr ανεφοδιασµο που αναφρεται στο ρθρο 40 µπορε να χρησιµοποιηθε για τα
παρασκευσµατα τα αναφερµενα στιr παραγρφουr 1
και 2.
ρθρο 39
1.
Η πληρωµ τηr επιστροφr εξαρτται απ τον ρο τι
το προϊν για το οποο χει γνει αποδεκτ η διασφηση
εξαγωγr, το αργτερο σε προθεσµα 60 ηµερν απ την
ηµεροµηνα τηr αποδοχr αυτr, χει φθσει, ωr χει, σ’
ναν απ τουr προορισµοr που αναφρονται στο ρθρο 36.
2.
Οι διατξειr του ρθρου 7 παργραφοι 3 και 4
εφαρµζονται στην περπτωση που αναφρεται στην
παργραφο 1.
3.
Αν να προϊν για το οποο χει γνει αποδεκτ η
διασφηση εξαγωγr, προτο φθσει σ’ ναν απ τουr
τπουr προορισµο που προβλπονται στο ρθρο 36, διασχζει κοινοτικ εδφη εκτr απ’ αυτ του κρτουr µλουr
στο οποο η εν λγω διασφηση χει γνει αποδεκτ, η
απδειξη τι αυτ το προϊν χει φθσει στον προβλεπµενο προορισµ παρχεται µε την προσκµιση του αντιτπου ελγχου Τ5.
Συµπληρνονται κυρωr οι χροι 33, 103, 104 και, κατ
περπτωση, 105 του αντιτπου ελγχου. Ο χροr 104
συµπληρνεται ανλογα.
4.
Το ντυπο 302, το οποο συνοδεει τα προϊντα που
παραδδονται στιr νοπλεr δυνµειr στο πλασιο των διατξεων του ρθρου 36 παργραφοr 1 στοιχεο γ), εξοµοινεται µε το ανττυπο ελγχου Τ5 που αναφρεται στην παργραφο 3, υπ τον ρο τι η παραλαβ των προϊντων
πιστοποιεται στο εν λγω ντυπο απ τιr αρµδιεr στρατιωτικr αρχr.
ρθρο 40
1.
Τα κρτη µλη µπορον να προκαταβλλουν στον
εξαγωγα το ποσ τηr επιστροφr υπ τιr ακλουθεr ειδικr προϋποθσειr, ταν προσκοµζεται η απδειξη τι τα
προϊντα χουν τεθε, σε προθεσµα 30 ηµερν απ τη
αποδοχ τηr διασφησηr εξαγωγr, εκτr περιπτσεωr
ανωτραr βαr, σε χρουr που υπκεινται σε τελωνειακ
λεγχο, µε σκοπ τον ανεφοδιασµ στην Κοιντητα,
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 των πλοων που προορζονται για θαλσσια ναυσιπλοα,

 των αεροσκαφν που εξυπηρετον τιr διεθνεr γραµµr,
περιλαµβανοµνων και των ενδοκοινοτικν γραµµν,

 των εξεδρν γεωτρσεωr  εκµεταλλεσεωr που αναφρονται στο ρθρο 44.
Οι υποκεµενοι σε τελωνειακ λεγχο χροι, που καλονται
στο εξr αποθκεr ανεφοδιασµο καθr και ο εναποθηκευτr, πρπει να εναι ειδικr εγκεκριµνοι για την εφαρµογ του παρντοr ρθρου.
2.
Το κρτοr µλοr, στο δαφοr του οποου βρσκεται η
αποθκη ανεφοδιασµο, δνει γκριση µνο στουr εναποθηκευτr και τιr αποθκεr ανεφοδιασµο που προσφρουν τιr
αναγκαεr εγγυσειr. Η γκριση µπορε να ανακληθε.
Η γκριση δδεται µνο στουr εναποθηκευτr που δεσµεονται γραπτr:
α) να φορτνουν προϊντα ωr χουν  κατεψυγµνα /και
συσκευασµνα για τον ανεφοδιασµ στην Κοιντητα:
 των πλοων που προορζονται για θαλσσια ναυσιπλοα,

 των αεροσκαφν που εξυπηρετον τιr διεθνεr γραµµr, περιλαµβανοµνων και των ενδοκοινοτικν
γραµµν,

 των εξεδρν γεωτρσεωr  εκµεταλλεσεωr που αναφρονται στο ρθρο 44·
β) να τηρον µητρο που επιτρπει στιr αρµδιεr αρχr να
πραγµατοποιον τουr αναγκαουr ελγχουr και το οποο
αναφρει κυρωr:
 την ηµεροµηνα εισδου σε αποθκη ανεφοδιασµο,
 τουr αριθµοr των τελωνειακν εγγρφων που συνοδεουν τα προϊντα καθr και την επωνυµα του
σχετικο τελωνεου,
 τιr αναγκαεr ενδεξειr για την αναγνριση τηr ταυττηταr των προϊντων σµφωνα µε τιr διατξειr
του ρθρου 5 παργραφοr 4,
 την ηµεροµηνα εξδου των προϊντων απ την
αποθκη ανεφοδιασµο,
 τον αριθµ εγγραφr στο µητρο και, εν υπρχει,
το νοµα του πλοου  των πλοων  αεροσκαφν,
στα οποα χουν φορτωθε τα προϊντα,  την
επωνυµα τηr επµενηr αποθκηr,
 την ηµεροµηνα φρτωσηr·
γ) να διατηρον αυτ το µητρο τουλχιστον για να
διστηµα τριν ετν απ το τλοr του τρχοντοr ηµερολογιακο τουr·
δ) να συµµορφνονται σε οποιοδποτε µτρο ελγχου,
ιδωr περιοδικο, το οποο οι αρµδιεr αρχr κρνουν
σκπιµο για τη διαπστωση τηr τρησηr των διατξεων
τηr παροσαr παραγρφου·
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ε) να πληρνουν τα ποσ που τουr ζητονται, ωr απδοση
τηr επιστροφr, σε περπτωση εφαρµογr των διατξεων
του ρθρου 42.
3.
Το ποσ που καταβλλεται στον εξαγωγα κατ’ εφαρµογ των διατξεων τηr παραγρφου 1, καταχωρεται
λογιστικr σαν πληρωµ απ τον οργανισµ που χει προβε στην προκαταβολ.
ρθρο 41
1.
ταν χει γνει αποδεκτ η διασφηση εξαγωγr στο
κρτοr µλοr στο οποο βρσκεται η αποθκη ανεφοδιασµο, η αρµδια τελωνειακ αρχ αναγρφει, κατ την
εσοδο σε αποθκη ανεφοδιασµο, επ του δηµοσου εγγρφου, που θα χρησιµοποιηθε για να επιτευχθε η προκαταβολ τηr επιστροφr, τι τα προϊντα βρσκονται στην
κατσταση που προβλπεται στο ρθρο 40.
2.
ταν χει γνει αποδεκτ η διασφηση εξαγωγr σε
κρτοr µλοr λλο απ αυτ στο οποο βρσκεται η
αποθκη ανεφοδιασµο, η απδειξη τι τα προϊντα χουν
τεθε σε αποθκη ανεφοδιασµο παρχεται µε την προσκµιση του αντιτπου ελγχου Τ5.
Συµπληρνονται κυρωr οι χροι 33, 103 και 104 και, κατ
περπτωση, 105 του αντιτπου ελγχου. Ο χροr 104 του
αντιτπου ελγχου Τ5 συµπληρνεται στη στλη «∆ιφορα» µε µα απ τιr ακλουθεr ενδεξειr:
 Depositado con entrega obligatoria para el abastecimiento  Aplicación del artículo 40 del Reglamento
(CE) no 800/1999,
 Anbringelse på oplag med obligatorisk levering til
proviantering  anvendelse af artikel 40 i forordning
(EF) nr. 800/1999,
 Einlagerung ins Vorratslager mit Lieferpflicht zur
Bevorratung  Artikel 40 der Verordnung (EG) Nr.
800/1999,
 Εναποθκευση µε υποχρεωτικ παρδοση για τον ανεφοδιασµ  εφαρµογ του ρθρου 40 του κανονισµο
(ΕΚ) αριθ. 800/1999,
 Compulsory entry into warehouse for delivery for victualling  Article 40 of Regulation (EC) No 800/1999,
 Mise en entrepôt avec livraison obligatoire pour
l’avitaillement  application de l’article 40 du règlement (CE) no 800/1999,
 Deposito
con
consegna
obbligatoria
per
l’approvvigionamento  applicazione dell’articolo 40
del regolamento (CE) n. 800/1999,
 Opslag in depot onder verplichting van levering voor
de bevoorrading van zeeschepen of luchtvaartuigen 
toepassing van artikel 40 van Verordening (EG) nr.
800/1999,
 Colocado em entreposto com destino obrigatório para
abastecimento  aplicação do artigo 40.o do Regulamento (CE) n.o 800/1999,
 Siirto varastoon sekä pakollinen toimittaminen muonitustarkoituksiin  asetuksen (EY) N:o 40 artiklan
soveltaminen,
 Placering i lager med skyldighet att leverera för proviantering – artikel 40 i förordning (EG) nr 800/1999.
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Το αρµδιο τελωνεο του κρτουr µλουr προορισµο
επιβεβαινει στο ανττυπο ελγχου την εναποθκευση,
αφο προηγουµνωr επαληθεσει τι τα προϊντα χουν
αναγραφε στο µητρο που αναφρεται στο ρθρο 40
παργραφοr 2.

ρθρο 42
1.
Εν διαπιστωθε τι να προϊν το οποο χει τεθε σε
αποθκη ανεφοδιασµο δεν ακολοθησε τον καθορισµνο
προορισµ  δεν εναι πλον σε θση να ακολουθσει
αυτν τον προορισµ, ο εναποθηκευτr οφελει να
πληρσει στην αρµδια αρχ του κρτουr µλουr αποθκευσηr να κατ’ αποκοπ ποσ.
2.
Το κατ’ αποκοπ ποσ που αναφρεται στην παργραφο 1 υπολογζεται µε τον ακλουθο τρπο:
α) καθορζεται το ποσ των δασµν κατ την εισαγωγ
που εφαρµζεται σε ταυτσηµο προϊν ταν τθεται σε
ελεθερη κυκλοφορα στο κρτοr µλοr αποθκευσηr·
β) το ποσ που χει ληφθε σµφωνα µε το στοιχεο α)
αυξνεται κατ 20 %.
Το ψοr επιστροφr που λαµβνεται υπψη για τον υπολογισµ των δασµν κατ την εισαγωγ εναι:
 εκενο που ισχει την ηµρα κατ την οποα το προϊν
δεν ακολοθησε τον καθορισµνο προορισµ  απ την
οποα δεν ταν πλον σε θση να ακολουθσει αυτν
τον προορισµ,

 εφσον δεν µπορε να προσδιορισθε η ηµρα αυτ,
εκενο που ισχει την ηµρα διαπιστσεωr τηr µη
τρησηr του υποχρεωτικο προορισµο.
3.
ταν ο εναποθηκευτr αποδεικνει τι το ποσ που
χει προκαταβληθε για το εν λγω προϊν εναι καττερο
του κατ’ αποκοπ ποσο που υπολογζεται σµφωνα µε τιr
διατξειr που αναφρονται στην παργραφο 2, πληρνει
µνο το καθαρ ποσ που προκαταβλθηκε αυξηµνο κατ
20 %.
Εντοτοιr, στην περπτωση που το ποσ χει προκαταβληθε σ’ να λλο κρτοr µλοr, η αξηση εναι 40 %.
σον αφορ τα κρτη µλη που δεν συµµετχουν στην
Οικονοµικ και Νοµισµατικ νωση, η τελευταα ηµρα
του µνα λαµβνεται επσηr υπψη για τον προσδιορισµ
τηr ισοτιµαr του ευρ που εφαρµζεται κατ την µετατροπ σε εθνικ νµισµα του ποσο των επιστροφν.
4.
Οι απλειεr που µεσολβησαν κατ τη διρκεια τηr
παραµονr σε αποθκη ανεφοδιασµο και που οφελονται
στη φυσικ µεωση τηr µζαr των προϊντων  στη συσκευασα δεν αποτελον αντικεµενο τηr πληρωµr που
αναφρεται στο παρν ρθρο.
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1.
Οι αρµδιεr αρχr του κρτουr µλουr σου βρσκεται
η αποθκη ανεφοδιασµο πραγµατοποιον, τουλχιστον
µα φορ σε περοδο δδεκα µηνν, φυσικ λεγχο των
προϊντων που χουν τεθε στην αποθκη αυτ.
Εντοτοιr, εν η εσοδοr και η ξοδοr των προϊντων απ
την αποθκη ανεφοδιασµο υπκειται σε διαρκ φυσικ
λεγχο απ την τελωνειακ υπηρεσα, οι αρµδιεr αρχr
µπορον να περιορσουν τον λεγχο σε λεγχο µνο των
εγγρφων των προϊντων που βρσκονται στην αποθκη.
2.
Οι αρµδιεr αρχr του κρτουr µλουr αποθκευσηr
µπορον να εγκρνουν τη µεταφορ των προϊντων σε µια
δετερη αποθκη ανεφοδιασµο.
Σ’ αυτ την περπτωση, το µητρο τηr πρτηr αποθκηr
ανεφοδιασµο περιλαµβνει µια νδειξη που αφορ τη δετερη αποθκη ανεφοδιασµο. Η δετερη αποθκη και ο
δετεροr εναποθηκευτr πρπει επσηr να εναι ειδικr
εγκεκριµνοι για την εφαρµογ των διατξεων των σχετικν µε την αποθκη ανεφοδιασµο.
ταν τα προϊντα χουν τεθε υπ λεγχο στη δετερη
αποθκη ανεφοδιασµο, ο δετεροr εναποθηκευτr υποχρεοται να καταβλει ποσ σε περπτωση εφαρµογr των
διατξεων του ρθρου 42.
3.
ταν η δετερη αποθκη δεν βρσκεται στο διο κρτοr µλοr που βρσκεται η πρτη αποθκη ανεφοδιασµο,
η απδειξη τι τα προϊντα χουν τεθε στη δετερη
αποθκη παρχεται µε την προσκµιση του πρωτοτπου
αντιτπου ελγχου Τ5 που περιλαµβνει µα των ενδεξεων
που αναφρονται στο ρθρο 41 παργραφοr 2.
Το αρµδιο τελωνεο του κρτουr µλουr προορισµο
βεβαινει στο ανττυπο ελγχου Τ5 τι τα προϊντα χουν
τεθε σε αποθκη αφο εξακριβσει τι τα προϊντα χουν
καταχωρηθε στο µητρο που αναφρεται στο ρθρο 40
παργραφοr 2.
4.
ταν τα προϊντα, µετ την παραµον τουr σε
αποθκη ανεφοδιασµο φορτνονται σε κρτοr µλοr διαφορετικ απ το κρτοr µλοr αποθκευσηr, η απδειξη τηr
φρτωσηr προσκοµζεται σµφωνα µε τη διαδικασα που
προβλπεται στο ρθρο 39 παργραφοr 3.
5.
Η απδειξη τηr θσηr υπ λεγχο σε µια λλη
αποθκη ανεφοδιασµο, η απδειξη τηr φρτωσηr επ
πλοου στην Κοιντητα και οι παραδσειr που αναφρονται
στο ρθρο 44 και στο ρθρο 45 παργραφοr 3 στοιχεο α),
πρπει να προσκοµζονται, εκτr απ περπτωση ανωτραr
βαr, εντr δδεκα µηνν απ την ηµεροµηνα αναχρησηr
των προϊντων απ την αποθκη ανεφοδιασµο και εφαρµζονται, τηρουµνων των αναλογιν, οι διατξειr του ρθρου 49 παργραφοι 3, 4 και 5.
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Ειδικr περιπτσειr
ρθρο 44
1.

Οι παραδσειr εφοδων επ σκφουr προr:

α) τιr εξδρεr γετρησηr  εκµετλλευσηr, συµπεριλαµβανοµνων των βοηθητικν εγκαταστσεων που προσφρουν υπηρεσεr υποστηρξεωr για ττοιεr δραστηριτητεr, οι οποεr βρσκονται στο εσωτερικ τηr ευρωπαϊκr
υφαλοκρηπδαr  στο εσωτερικ τηr υφαλοκρηπδαr του
µη ευρωπαϊκο τµµατοr τηr Κοιντηταr, αλλ πραν
µιαr ζνηr τριν µιλων, µε αφετηρα τη γραµµ
βσεωr που χρησιµοποιεται για τον καθορισµ του
πλτουr των χωρικν υδτων κρτουr µλουr,
και
β) στην ανοικτ θλασσα τα πολεµικ και βοηθητικ
σκφη που φρουν τη σηµαα κρτουr µλουr, εξοµοιονται µε τιr παραδσειr που αναφρονται στο
ρθρο 36 παργραφοr 1 στοιχεο α), προκειµνου να
καθορισθε το ψοr τηr χορηγηταr επιστροφr.
Ωr «εφδια επ σκφουr» νοονται τα προϊντα που προορζονται αποκλειστικ για την κατανλωση επ του σκφουr.
2.
Οι διατξειr τηr παραγρφου 1 εφαρµζονται µνον
ταν το ποσ τηr επιστροφr εναι αντερο στην
περπτωση αυτ απ το χαµηλτερο ποσ.
Τα κρτη µλη µπορον να εφαρµζουν τιr διατξειr αυτr
επ του συνλου των παραδσεων εφοδων επ σκφουr υπ
τον ρο:
α) τι χορηγθηκε πιστοποιητικ παραλαβr επ του σκφουr,
και
β) στην περπτωση εξεδρν:
 τι η παρδοση λαµβνει χρα στο πλασιο διαδικασιν εφοδιασµο τηr εξδραr, που χουν αναγνωρισθε ωr κανονικr απ την αρµδια αρχ του κρτουr µλουr απ το οποο φορτνονται τα προϊντα
που προορζονται για την εξδρα. Για το σκοπ
αυτ, οι λιµνεr  οι τποι φρτωσηr, οι τποι σκφουr  στην περπτωση θαλσσιου ανεφοδιασµο
 και οι τποι συσκευασαr εναι, εκτr απ
περιπτσειr ανωτραr βαr, εκενοι που συνθωr
χρησιµοποιονται,
 τι το ανεφοδιζον πλοο  ελικπτερο υπκειται
στην εκµετλλευση προσπου φυσικο  νοµικο
που διατηρε στην Κοιντητα γγραφα που εναι
δυνατν να εξεταστον και επαρκον για τον λεγχο
των λεπτοµερειν του πλου  τηr πτσεωr.
3.
Το πιστοποιητικ παραλαβr επ του σκφουr που
αναφρεται στην παργραφο 2 στοιχεο α) δδει πλρη
στοιχεα των προϊντων και αναφρει το νοµα  λλα
στοιχεα που επιτρπουν την αναγνριση τηr εξδραr  του
πολεµικο  του βοηθητικο πλοου επ του οποου παραδθηκαν, καθr και την ηµεροµηνα παρδοσηr. Τα κρτη
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µλη µπορον να ζητσουν τη χοργηση συµπληρωµατικν
πληροφοριν.
Το πιστοποιητικ υπογρφεται,
α) στην περπτωση εξδραr: απ πρσωπο που οι εκµεταλλευµενοι την εξδρα θεωρον ωr υπεθυνο των εφοδων επ του σκφουr. Οι αρµδιεr αρχr θεσπζουν τα
αναγκαα µτρα για να εξασφαλσουν το αυθεντικ τηr
συναλλαγr. Τα κρτη µλη πληροφορον την Επιτροπ
για τα µτρα που χουν λβει·
β) στην περπτωση πολεµικν  βοηθητικν πλοων: απ
τιr στρατιωτικr αρχr.
Κατ παρκκλιση τηr παραγρφου 2, ταν ο εφοδιασµr
γνεται απ εξδρεr, τα κρτη µλη µπορον να απαλλξουν
τουr εξαγωγεr απ την υποχρωση προσκµισηr του πιστοποιητικο παραλαβr στην περπτωση παρδοσηr, η οποα:
 παρχει δικαωµα επιστροφr ποσο καττερου  σου
προr 3 800 ευρ αν εξαγωγ,
 παρχει, προr ικανοποηση του κρτουr µλουr, επαρκεr εγγυσειr σον αφορ την φιξη στον προορισµ
των προϊντων, και
 για την οποα υποβλλονται το γγραφο µεταφορr
καθr και η απδειξη πληρωµr.
4.
Οι αρµδιεr αρχr του κρτουr µλουr που χορηγε
την επιστροφ προβανουν σε λεγχο των ποσοττων των
προϊντων για τιr οποεr δηλνεται τι χουν παραδοθε
στιr εξδρεr µε επαλθευση των εγγρφων του εξαγωγα
και του προσπου που εκµεταλλεεται το ανεφοδιζον σκφοr  ελικπτερο. Επσηr εξασφαλζουν τι οι ποστητεr
που παραδδονται ωr εφδια, σµφωνα µε τιr διατξειr του
παρντοr ρθρου, δεν υπερβανουν τιr ανγκεr του προσωπικο επ του σκφουr.
Για την εφαρµογ του πρτου εδαφου, µπορε να ζητηθε,
ταν παρσταται ανγκη, η βοθεια των αρµοδων αρχν
λλων κρατν µελν.
5.
Οταν, για τιr παραδσειr που εκτελονται σε µια εξδρα, εφαρµζεται το ρθρο 8, συµπληρνεται ο χροr 104
του αντιτπου ελγχου στη στλη «∆ιφορα» µε µα απ
τιr ενδεξειr:
 Suministro para el abastecimiento de las plataformas
 Reglamento (CE) no 800/1999,
 Proviant til platforme  forordning (EF) nr. 800/1999,
 Bevorratungslieferung für Plattformen  Verordnung
(EG) Nr. 800/1999,
 Προµθειεr τροφοδοσαr για εξδρεr  κανονισµr
(ΕΚ) αριθ. 800/1999,
 Catering supplies for rigs  Regulation (EC) No 800/
1999,
 Livraison pour l’avitaillement des plates-formes 
rêglement (CE) no 800/1999,
 Provviste di bordo per piattaforma  Regolamento
(CE) n. 800/1999,
 Leverantie van boordproviand aan platform  Verordening (EG) nr. 800/1999,
 Fornecsimentos para abastecimento de plataformas 
Regulamento (CE) n.o 800/1999,
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γγραφο αυτ µπορε να εκδοθε σµφωνα µε το
υπδειγµα που περιλαµβνεται στο παρρτηµα ΙΙΙ
και

 Muonitustoimitukset lautoille  asetus (EY) N:o 800/
1999,
 Proviant till plattformar–förordning (EG) nr 800/
1999.
6.
Σε περπτωση εφαρµογr του ρθρου 40, ο εναποθηκευτr αναλαµβνει την υποχρωση να καταγρφει στο
µητρο που αναφρεται στο ρθρο 40 παργραφοr 2 στοιχεο β) τιr λεπτοµρειεr τιr σχετικr µε την εξδρα προορισµο κθε αποστολr, το νοµα/αριθµ του ανεφοδιζοντοr σκφουr/ελικπτερου και την ηµεροµηνα παρδοσηr
επ του σκφουr. Τα πιστοποιητικ παραλαβr επ του
σκφουr που αναφρονται στην παργραφο 3 στοιχεο α)
θεωρεται τι αποτελον τµµα του µητρου.
7.
Τα κρτη µλη λαµβνουν τα αναγκαα µτρα στε
να τηρεται µητρο για τιr ποστητεr προϊντων κθε
τοµα, τα οποα παραδδονται στιr εξδρεr και τα οποα
εµππτουν στιr διατξειr του παρντοr ρθρου.

 τελωνειακ γγραφο  γγραφο θεωρηµνο απ τιr
τελωνειακr αρχr τηr τρτηr χραr φρτωσηr που
βεβαινει την τελικ ξοδο απ την αποθκη και
την παρδοση επ του σκφουr λων των προϊντων
του εµπορευµατοκιβωτου  τηr αρχικr παρτδαr
και αναφρει πσεr µερικr παραδσειr χουν πραγµατοποιηθε· το γγραφο αυτ µπορε να εκδοθε
σµφωνα µε το υπδειγµα που περιλαµβνεται στο
παρρτηµα ΙΙΙ·
γ) ταν τα γγραφα που αναφρονται στο στοιχεο α) και
στο στοιχεο β) δετερη περπτωση δεν εναι δυνατ να
προσκοµιστον, το κρτοr µλοr µπορε να αποδεχτε
να πιστοποιητικ αποδοχr που υπογρφεται απ τον
κυβερντη του πλοου  απ λλο αξιωµατικ υπηρεσαr και φρει τη σφραγδα του πλοου.
ταν τα γγραφα που αναφρονται στο στοιχεο β)
δετερη περπτωση δεν εναι δυνατ να προσκοµιστον,
το κρτοr µλοr µπορε να αποδεχτε να πιστοποιητικ
αποδοχr που υπογρφεται απ ναν υπλληλο τηr
αεροπορικr εταιρεαr και φρει τη σφραγδα τηr εταιρεαr αυτr·

ρθρο 45
1.
Οι παραδσειr για τον ανεφοδιασµ εκτr τηr Κοιντηταr εξοµοινονται, για τον καθορισµ του ψουr τηr
επιστροφr που πρκειται να χορηγηθε, µε τιr παραδσειr
που αναφρονται στο ρθρο 36 παργραφοr 1 στοιχεο α).
2.
Στην περπτωση διαφοροποησηr του ψουr τηr επιστροφr ανλογα µε τον προορισµ, οι διατξειr τηr παραγρφου 1 εφαρµζονται εφσον προσκοµζεται η απδειξη
τι τα προϊντα που πραγµατικ φορτθηκαν εναι τα δια
µε εκενα που εγκατλειψαν το τελωνειακ δαφοr τηr Κοιντηταr για το σκοπ αυτ.
3.
Η απδειξη που αναφρεται στη παργραφο 2 προσκοµζεται σµφωνα µε τουr ακλουθουr καννεr:
α) η απδειξη τηr µεσηr παρδοσηr στο πλοο για τον
εφοδιασµ προσκοµζεται µε τελωνειακ γγραφο  µε
γγραφο θεωρηµνο απ τιr τελωνειακr αρχr τηr
τρτηr χραr φρτωσηr· το γγραφο αυτ µπορε να
εκδοθε σµφωνα µε το υπδειγµα που περιλαµβνεται
στο παρρτηµα ΙΙΙ.
Πρπει να εναι συµπληρωµνο σε µα  περισστερεr
επσηµεr γλσσεr τηr Κοιντηταr και σε µα γλσσα
που χρησιµοποιεται στην ενδιαφερµενη τρτη χρα.
Ωr µεση παρδοση νοεται η παρδοση εµπορευµατοκιβωτου  αδιαρετηr παρτδαr των προϊντων που
φορτθηκαν σε να πλοο·
β) ταν τα προϊντα που εξγονται δεν αποτελον αντικεµενο µεσηr παρδοσηr και τθενται υπ καθεστr
τελωνειακο ελγχου στιr τρτεr χρεr προορισµο πριν
παραδοθον στο πλοο για τον ανεφοδιασµ, η απδειξη
τηr φρτωσηr παρχεται απ τα ακλουθα γγραφα:
 τελωνειακ γγραφο  γγραφο θεωρηµνο απ τιr
τελωνειακr αρχr τηr τρτηr χραr που βεβαινει
τι το περιεχµενο εµπορευµατοκιβτιο  µια αδιαρετη παρτδα προϊντων χει παραδοθε και χει
τεθε σε αποθκη ανεφοδιασµο και τι τα προϊντα
που περιλαµβνονται σ’ αυτ θα χρησιµοποιηθον
αποκλειστικ για τουr σκοποr ανεφοδιασµο· το
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δ) τα γγραφα που αναφρονται στο στοιχεο α) και στο
στοιχεο β) δετερη περπτωση γνονται αποδεκτ απ
τα κρτη µλη µνον εφσον παρχουν πλρειr πληροφορεr σχετικ µε τα προϊντα που παραδδονται και
αναφρουν την ηµεροµηνα παρδοσηr, τον αριθµ
εγγρφου και, αν υπρχει, το νοµα του  των πλοων 
αεροσκαφν. Για να εξασφαλιστε τι οι παραδοθεσεr
για τον ανεφοδιασµ ποστητεr αντιστοιχον στιr κανονικr ανγκεr των µελν του πληρµατοr και των επιβατν του πλοου  του αεροσκφουr, τα κρτη µλη
µπορον να ζητσουν να τουr χορηγηθον συµπληρωµατικr πληροφορεr  γγραφα.
4.
Σε λεr τιr περιπτσειr πρπει να προσκοµζονται,
προr υποστριξη τηr ατησηr πληρωµr, αντγραφο 
φωτοαντγραφο του εγγρφου µεταφορr καθr και το
γγραφο που αποδεικνει την πληρωµ των προϊντων που
προορζονται για τον εφοδιασµ.
5.
Τα προϊντα που τθενται υπ το καθεστr του ρθρου 40 δεν µπορον να χρησιµοποιηθον για τιr παραδσειr που προβλπονται στην παργραφο 3 στοιχεο β).
6.

Το ρθρο 17 εφαρµζεται τηρουµνων των αναλογιν.

7.
Στην περπτωση που προβλπεται στο παρν ρθρο, οι
διατξειr του ρθρου 37 δεν εφαρµζονται.
ρθρο 46
1.
Κατ παρκκλιση απ το ρθρο 161 παργραφοr 3
του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, τα γεωργικ
προϊντα που προορζονται για τη νσο Helgoland θεωρονται εξαγµενα προϊντα για την εφαρµογ των διατξεων σχετικ µε την πληρωµ των επιστροφν κατ την
εξαγωγ.
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2.
Τα γεωργικ προϊντα που προορζονται για τον γιο
Μαρνο δεν θεωρονται ωr εξαγµενα προϊντα για την
εφαρµογ των διατξεων σχετικ µε την πληρωµ των
επιστροφν κατ την εξαγωγ.
ρθρο 47
1.
Τα προϊντα τα οποα επανεξγονται στα πλασια του
ρθρου 883 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 µπορον
να επωφεληθον επιστροφr µνον αν η απφαση σχετικ
µε την ατηση απδοσηr  διαγραφr των εισαγωγικν
δασµν, που πρκειται να επακολουθσει εναι αρνητικ,
και εφσον τηρονται οι λλεr προϋποθσειr οι σχετικr µε
τη χοργηση επιστροφr.
2.
ταν τα προϊντα επανεξγονται στα πλασια τηr
διαδικασαr που αναφρεται στην παργραφο 1, γνεται
αναφορ στη διαδικασα αυτ επ του εντπου που αναφρεται στο ρθρο 5 παργραφοr 4.
ρθρο 48
Για τιr εξαγωγr που πραγµατοποιονται µε προορισµ:
 τιr νοπλεr δυνµειr που σταθµεουν σε τρτη χρα και
ανκουν ετε σε κρτοr µλοr, ετε σε διεθν οργανισµ
στον οποο συµµετχει τουλχιστον να απ τα κρτη
µλη,
 τουr διεθνεr οργανισµοr που βρσκονται σε τρτη
χρα και στουr οποουr συµµετχει τουλχιστον να
απ τα κρτη µλη,
 τιr διπλωµατικr αντιπροσωπεεr που βρσκονται σε
τρτη χρα,
και για τιr οποεr ο εξαγωγαr δεν µπορε να προσκοµσει
τιr αποδεξειr που αναφρονται στο ρθρο 16 παργραφοr 1
 2, το προϊν θεωρεται ωr εισαγµενο στην τρτη χρα
που σταθµεουν  εναι εγκατεστηµνοι, εφσον προσκοµισθε απδειξη πληρωµr των προϊντων και βεβαωση
ανληψηr που χορηγεται απ τιr νοπλεr δυνµειr, το
διεθν οργανισµ  τη διπλωµατικ αντιπροσωπεα προορισµο στην τρτη χρα.
ΤΙΤΛΟΣ IV
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟVΗΣ
ΚΕVΑΛΑΙΟ 1

Γενικr διατξειr
ρθρο 49
1.
Η επιστροφ πληρνεται µνο, µετ απ ειδικ
ατηση του εξαγωγα, απ το κρτοr µλοr στο δαφοr του
οποου χει γνει αποδεκτ η διασφηση εξαγωγr.
Η ατηση χορηγσεωr τηr επιστροφr υποβλλεται:
α) ετε γραπτr και στην περπτωση αυτ τα κρτη µλη
µπορον να προβλψουν να ειδικ ντυπο·
β) ετε χρησιµοποινταr συστµατα πληροφορικr,
σµφωνα µε τιr λεπτοµρειεr που χουν θεσπιστε απ
τιr αρµδιεr αρχr.
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Για την εφαρµογ τηr παροσαr παραγρφου εφαρµζονται, κατ’ αναλογα, οι διατξειr που αναφρονται στο
ρθρο 199 παργραφοι 2 και 3 και στα ρθρα 222, 223 και
224 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.
2.
Ο φκελοr για την πληρωµ τηr επιστροφr  για την
αποδσµευση τηr εγγησηr πρπει να κατατεθε, εκτr
περιπτσεωr ανωτραr βαr, µσα στουr δδεκα µνεr που
πονται τηr ηµεροµηναr αποδοχr τηr διασφησηr
εξαγωγr.
ταν το πιστοποιητικ εξαγωγr, που χρησιµοποιεται για
εξαγωγ που παρχει δικαωµα καταβολr τηr επιστροφr,
χει εκδοθε απ να κρτοr µλοr πλην του κρτουr
µλουr εξαγωγr, ο φκελοr πληρωµr τηr επιστροφr πρπει να περιχει φωτοαντγραφο διπλr ψεωr του εν λγω
πιστοποιητικο δεντωr αιτιολογηµνου.
3.
ταν το ανττυπο ελγχου Τ5 , κατ περπτωση, το
κρατικ γγραφο που αποδεικνει την ξοδο απ το τελωνειακ δαφοr τηr Κοιντηταr δεν επιστρφεται στο τελωνεο αναχρησηr  στον κεντρικ οργανισµ εντr προθεσµαr τριν µηνν απ την κδοσ του, λγω περιστσεων
που δεν µπορον να καταλογιστον στον εξαγωγα, αυτr
µπορε να καταθσει στον αρµδιο οργανισµ µια αιτιολογηµνη ατηση ισοδυναµαr.
Τα δικαιολογητικ γγραφα που πρπει να υποβληθον
εναι:
α) ταν το ανττυπο ελγχου  το εθνικ γγραφο χει
εκδοθε προκειµνου να αποδειχθε τι τα προϊντα
εγκατλειψαν το τελωνειακ δαφοr τηr Κοιντηταr:
 αντγραφο  φωτοαντγραφο του εγγρφου µεταφορr,
και
 γγραφο που αποδεικνει τι το προϊν παρουσιστηκε σε τελωνεο τρτηr χραr  να  περισστερα απ τα γγραφα που αναφρονται στο ρθρο 16
παργραφοι 1, 2 και 4.
Το γγραφο που αναφρεται στη δετερη περπτωση
εναι δυνατ να µην ζητηθε για εξαγωγr που παρχουν
το δικαωµα για επιστροφ µικρτερη  ση µε 1 200
ευρ ωστσο, σ’ αυτ την περπτωση, ο εξαγωγαr οφελει να προσκοµσει την απδειξη πληρωµr.
Σε περπτωση εξαγωγr προr µια τρτη χρα µλοr τηr
σµβασηr περ του καθεσττοr κοινr διαµετακµισηr,
το ανττυπο αποστολr αριθ. 5 του εγγρφου κοινοτικr
διαµετακµισηr, δεντωr θεωρηµνο απ αυτ τη χρα
 επικυρωµνο φωτοαντγραφο  κοινοποηση του τελωνεου αναχρησηr ισοδυναµε µε τα δικαιολογητικ
γγραφα·
β) σε περπτωση εφαρµογr των ρθρων 36, 40  44: µια
επιβεβαωση του τελωνεου που εναι αρµδιο για τον
λεγχο του προορισµο, το οποο πιστοποιε τι
πληρονται οι ροι για τη καταχρηση απ το εν λγω
τελωνεο του αντιτπου ελγχου·

γ) σε περπτωση εφαρµογr του ρθρου 36 παργραφοr 1
στοιχεο α)  του ρθρου 40: το πιστοποιητικ παραλαβr που αναφρεται στο ρθρο 45 παργραφοr 3 στοιχεο γ) και να γγραφο που αποδεικνει την πληρωµ
των προϊντων που προορζονται για ανεφοδιασµ.
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Για την εφαρµογ τηr παροσαr παραγρφου, η βεβαωση
του τελωνεου εξδου, στην οποα βεβαινεται τι το ανττυπο ελγχου Τ5 προσκοµσθηκε δεντωr και αναφρεται ο
αριθµr και το τελωνεο κδοσηr του Τ5, καθr και η
ηµεροµηνα εξδου του προϊντοr απ το τελωνειακ δαφοr τηr Κοιντηταr, χει την δια αξα µε το αρχικ ανττυπο ελγχου Τ5.
Οι διατξειr τηr παραγρφου 4 ισχουν για την υποβολ
τηr ισοδναµηr απδειξηr.
4.
ταν δεν κατστη δυνατ η προσκµιση των
εγγρφων που απαιτονται βσει του ρθρου 16 µσα στην
προθεσµα που αναφρεται στην παργραφο 2, µολοντι ο
εξαγωγαr φρντισε να τα προµηθευτε και να τα διαβιβσει µσα στιr προθεσµεr αυτr, εναι δυνατ να χορηγηθον επιπλον προθεσµεr για την προσκµιση των
εγγρφων αυτν.
5.
Η ατηση ισοτιµαr που αναφρεται στην παργραφο
3, συνοδευµενη  µη απ τα δικαιολογητικ, καθr και η
ατηση για επιπλον προθεσµεr που αναφρεται στην παργραφο 4, πρπει να κατατεθον µσα στην προθεσµα που
αναφρεται στην παργραφο 2. Πντωr, εφσον οι ανωτρω
αιτσειr υποβλλονται εντr ξι µηνν µετ την υπψη
προθεσµα, εφαρµζονται οι διατξειr του ρθρου 50 παργραφοr 2 πρτο εδφιο.
6.
Σε περπτωση εφαρµογr των διατξεων του ρθρου
37, ο φκελοr πληρωµr τηr επιστροφr πρπει να κατατεθε, εκτr περιπτσεωr ανωτραr βαr, µσα στουr
δδεκα µνεr που πονται του µνα φρτωσηr· ωστσο, η
γκριση που αναφρεται στο ρθρο 37 παργραφοr 1 µπορε να προβλπει την υποχρωση, για τον εξαγωγα, να
υποβλει την ατηση πληρωµr µσα σε συντοµτερη
προθεσµα.
7.
Οι αρµδιεr υπηρεσεr ενr κρτουr µλουr µπορον
να ζητσουν τη µετφραση στη γλσσα  σε µα απ τιr
επσηµεr γλσσεr του κρτουr µλουr αυτο λων των
εγγρφων που περιχονται στο φκελο πληρωµr τηr επιστροφr.
8.
Η πληρωµ που αναφρεται στην παργραφο 1 πραγµατοποιεται απ τιr αρµδιεr αρχr εντr προθεσµαr
τριν µηνν απ την ηµεροµηνα κατ την οποα αυτr
διαθτουν λα τα στοιχεα που επιτρπουν την εκκαθριση
του φακλου, εκτr περιπτσεωr:
α) ανωτραr βαr,

β) κνησηr ειδικr διοικητικr ρευναr σον αφορ το
δικαωµα επιστροφr. Στην περπτωση αυτ, η πληρωµ
επρχεται µνο µετ την αναγνριση του δικαιµατοr
επιστροφr,

γ) εφαρµογr αντιστθµισηr που προβλπεται στο ρθρο
52 παργραφοr 2 δετερο εδφιο.
9.
Η επιστροφ µπορε να µην χορηγηθε αν το ποσ τηr
εναι καττερο  σο µε 60 ευρ αν διασφηση εξαγωγr.

L 102/43
ρθρο 50

1.
Στιr περιπτσειr που χουν τηρηθε λεr οι απαιτσειr που καθορζονται απ την κοινοτικ νοµοθεσα σχετικ µε την απδειξη του δικαιµατοr για χοργηση επιστροφr, µε εξαρεση την απατηση που αφορ την τρηση
τηr προθεσµαr που προβλπεται στο ρθρο 7 παργραφοr
1, στο ρθρο 15 παργραφοr 1 και στο ρθρο 40 παργραφοr 1, εφαρµζονται οι ακλουθοι καννεr:
α) η επιστροφ µεινεται κατ’ αρχν κατ 15 %·
β) το ποσ που υπολεπεται και που στο εξr καλεται
«µειωµνη επιστροφ» µεινεται περαιτρω ωr εξr:
i) µεωση κατ 2 % τηr µειωµνηr επιστροφr για κθε
ηµρα υπρβασηr τηr προθεσµαr που αναφρεται
στο ρθρο 15 παργραφοr 1·
ii) µεωση κατ 5 % τηr µειωµνηr επιστροφr για κθε
ηµρα υπρβασηr τηr προθεσµαr που αναφρεται
στο ρθρο 7 παργραφοr 1, 
iii) µεωση κατ 10 % τηr µειωµνηr επιστροφr για
κθε ηµρα υπρβασηr τηr προθεσµαr που αναφρεται στο ρθρο 40 παργραφοr 1.
2.
ταν η απδειξη τι λεr οι απαιτσειr που προβλπονται απ την κοινοτικ νοµοθεσα χουν τηρηθε, παρχεται µσα στουr ξι µνεr που πονται των προθεσµιν
που προβλπονται στο ρθρο 49 παργραφοι 2 και 4, η
επιστροφ που καταβλλεται ισοται µε το 85 % τηr επιστροφr που θα εχε καταβληθε αν εχαν τηρηθε λεr οι
απαιτσειr.
ταν η απδειξη τι τηρθηκαν λεr οι απαιτσειr που
προβλπονται απ την κοινοτικ νοµοθεσα προσκοµζεται
εντr του εξαµνου που ακολουθε τιr προθεσµεr που προβλπονται στο ρθρο 49 παργραφοι 2 και 4, αλλ χουν
ξεπεραστε οι προθεσµεr που αναφρονται στο ρθρο 7
παργραφοr 1, στο ρθρο 15 παργραφοr 1  στο ρθρο 40
παργραφοr 1, η επιστροφ που καταβλλεται ισοται µε
τη µειωµνη επιστροφ σµφωνα µε την παργραφο 1,
µειωµνη µωr κατ το 15 % του ποσο που θα πρεπε να
εχε καταβληθε εν εχαν τηρηθε λεr οι προθεσµεr.
3.
ταν η επιστροφ χει προκαταβληθε σµφωνα µε το
ρθρο 24 και δεν χουν τηρηθε µα  περισστερεr απ τιr
προθεσµεr που αναφρονται στο ρθρο 7 παργραφοr 1
και στο ρθρο 15 παργραφοr 1, η εγγηση που καταππτει
ισοται µε:
 το ποσ τηr µεισεωr που καθορζεται σµφωνα µε την
παργραφο 1,
 το ποσ τηr µεισεωr αυτr, προσαυξηµνο κατ 10 %.
Το υπλοιπο τηr εγγυσεωr αποδεσµεεται.
ταν η επιστροφ χει προκαταβληθε σµφωνα µε το
ρθρο 24 και η απδειξη τι χουν τηρηθε λεr οι απαιτσειr που προβλπονται απ την κοινοτικ νοµοθεσα, παρχεται µσα στουr ξι µνεr που πονται των προθεσµιν
που προβλπονται στο ρθρο 49 παργραφοι 2 και 4, το
ποσ που αποδδεται εναι σο µε το 85 % του ποσο τηr
εγγησηr.
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Αν στην περπτωση που αναφρεται στο τρτο εδφιο
συντρχει επιπλον µη τρηση µαr  περισσοτρων απ τιr
προθεσµεr που αναφρονται στο ρθρο 7 παργραφοr 1
και στο ρθρο 15 παργραφοr 1, αποδδεται το ακλουθο
ποσ:

το βροr και τον προορισµ και παρχονται κατ’ εφαρµογ
του ρθρου 49.

 ποσ που ισοται µε το ποσ που αποδδεται σµφωνα
µε το τρτο εδφιο,
 ποσ µειωµνο κατ το ποσ τηr εγγησηr που χει
καταπσει κατ’ εφαρµογ του πρτου εδαφου.

α) σε περπτωση ανωτραr βαr·

4.
Η συνολικ απωλεσθεσα επιστροφ δεν µπορε να
υπερβε το συνολικ ποσ τηr επιστροφr, το οποο πρεπε
να καταβληθε εν εχαν πληρωθε λεr οι απαιτσειr.
5.
Κατ την ννοια του παρντοr ρθρου, εξοµοιοται
προr µη τρηση τηr προθεσµαr που αναφρεται στο ρθρο
7 παργραφοr 1 η µη τρηση τηr προθεσµαr που προβλπεται στο ρθρο 39 παργραφοr 1.
6.
Στην περπτωση κατ την οποα εφαρµζονται το
ρθρο 4 παργραφοr 2 /και το ρθρο 18 παργραφοr 3
/και το ρθρο 51:
 ο υπολογισµr των µεισεων που προβλπονται στο
παρν ρθρο βασζεται στην οφειλµενη επιστροφ που
προκπτει απ την εφαρµογ του ρθρου 4 παργραφοr
2 /και του ρθρου 18 παργραφοr 3 /και του
ρθρου 51,
 η απωλεσθεσα επιστροφ λγω εφαρµογr του παρντοr ρθρου δεν µπορε να υπερβανει την οφειλµενη
επιστροφ κατ’ εφαρµογ του ρθρου 4 παργραφοr 2
/και του ρθρου 18 παργραφοr 3 /και του
ρθρου 51.
ΚΕVΑΛΑΙΟ 2

Κυρσειr και ανκτηση των αχρεωσττωr καταβληθντων
ποσν
ρθρο 51
1.
ταν διαπιστωθε τι, για τη χοργηση επιστροφr
κατ την εξαγωγ, ναr εξαγωγαr χει ζητσει επιστροφ
µεγαλτερη απ την οφειλµενη, η οφειλµενη επιστροφ
για τιr σχετικr εξαγωγr θα αντιστοιχε στην επιστροφ
που εφαρµζεται για το προϊν που εξχθη πργµατι, µειωµνη κατ ποσ που αντιστοιχε:
α) στο µισυ τηr διαφορr µεταξ τηr ζητηθεσαr επιστροφr και τηr επιστροφr που εφαρµζεται στο πραγµατικr εξαχθν προϊν·
β) στο διπλσιο τηr διαφορr µεταξ τηr ζητηθεσαr επιστροφr και τηr επιστροφr που εφαρµζεται, εφσον ο
εξαγωγαr παρσχε εκ προθσεωr ψευδ στοιχεα.
2.
Ωr ζητηθεσα επιστροφ θεωρεται το ποσ που υπολογζεται συναρτσει των στοιχεων που παρχονται κατ’
εφαρµογ του ρθρου 5  του ρθρου 26 παργραφοr 2.
ταν το ποσ τηr επιστροφr ποικλλει ανλογα µε τον
προορισµ, το διαφοροποιηµνο µροr τηr επιστροφr υπολογζεται βσει των στοιχεων που αφορον την ποιτητα,

3.
Η κρωση που αναφρεται στην παργραφο 1 στοιχεο α) δεν εφαρµζεται:

β) σε εξαιρετικr περιπτσειr που ο εξαγωγαr διαπιστνει τι το ποσ τηr αιτοµενηr επιστροφr εναι πολ
υψηλ και ενηµερνει µε δικ του πρωτοβουλα αµσωr
και εγγρφωr τιr αρµδιεr αρχr, εκτr και αν αυτr
χουν δη κοινοποισει στον εξαγωγα την πρθεσ
τουr να εξετσουν την ατησ του  αν αυτr λαβε
γνση τηr πρθεσηr τουr µε λλο τρπο και αν οι
αρµδιεr αρχr χουν δη διαπιστσει την παρατυπα
των αιτουµνων επιστροφν·
γ) σε περιπτσειr προδλου λθουr ωr προr την αιτοµενη
επιστροφ, το οποο αναγνωρζεται απ την αρµδια
αρχ·
δ) σε περιπτσειr που η ατηση για επιστροφ εναι
σµφωνη µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1222/94, και
ιδωr το ρθρο 3 παργραφοr 2 και χει υπολογισθε
βσει του µσου ρου των ποσοττων που χρησιµοποιθηκαν κατ τη διρκεια µιαr ορισµνηr περιδου·
ε) σε περπτωση προσαρµογr του βρουr, εφσον η διαφορ βρουr οφελεται σε διαφορετικ µθοδο ζγισηr.
4.
Εφσον απ τη µεωση που αναφρεται στην παργραφο 1 στοιχεα α)  β) προκψει αρνητικ ποσ, ο εξαγωγαr καταβλλει το εν λγω αρνητικ ποσ.
5.
Εφσον οι αρµδιεr αρχr αποδεξουν τι η αιτοµενη
επιστροφ δεν ταν σωστ και η εξαγωγ δεν χει πραγµατοποιηθε και κατ συνπεια δεν εναι δυνατ η µεωση τηr
επιστροφr, ο εξαγωγαr καταβλλει το ποσ που αντιστοιχε στην κρωση που αναφρεται στην παργραφο 1 στοιχεα α) και β). Εν το ποσοστ τηr επιστροφr κυµανεται
ανλογα µε τον προορισµ, το χαµηλτερο θετικ ποσοστ
, εφσον εναι υψηλτερο, το ποσοστ που προκπτει απ
την νδειξη του προορισµο σµφωνα µε το ρθρο 24 παργραφοr 2  το ρθρο 26 παργραφοr 4, λαµβνεται υπψη
στον υπολογισµ τηr αιτοµενηr επιστροφr και τηr επιστροφr που εφαρµζεται, µε εξαρεση την περπτωση του
υποχρεωτικο προορισµο.
6.
Η πληρωµ που αναφρεται στιr παραγρφουr 4 και 5
πραγµατοποιεται εντr 30 ηµερν απ την ηµεροµηνα
παραλαβr τηr ατησηr πληρωµr. Εν δεν τηρηθε η
προθεσµα αυτ, ο εξαγωγαr καταβλλει τκουr για την
περοδο η οποα αρχζει 30 ηµρεr απ την ηµεροµηνα
παραλαβr τηr ατησηr πληρωµr και λγει την προηγοµενη τηr πληρωµr του ποσο για το οποο υποβλθηκε
ατηση µε το επιτκιο που αναφρεται στο ρθρο 52 παργραφοr 1.
7.
Οι κυρσειr δεν επιβλλονται µνον ταν η ζητοµενη επιστροφ εναι µεγαλτερη απ την επιστροφ που
εφαρµζεται βσει του ρθρου 4 παργραφοr 2, του ρθρου
18 παργραφοr 3, του ρθρου 35 παργραφοr 2 /και του
ρθρου 50.
8.
Οι κυρσειr επιβλλονται µε την επιφλαξη των επιπρσθετων κυρσεων που προβλπονται σε εθνικ εππεδο.
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9.
Τα κρτη µλη µπορον να παραιτηθον απ την
εφαρµογ κυρσεων ψουr 60 ευρ  λιγτερο αν διασφηση εξαγωγr.
10.
Στην περπτωση κατ την οποα το προϊν που αναφρεται στη διασφηση εξαγωγr  στη δλωση πληρωµr
δεν καλπτεται απ το πιστοποιητικ, δεν οφελεται καµα
επιστροφ και δεν εφαρµζονται οι διατξειr τηr παραγρφου 1.
11.
Στην περπτωση κατ την οποα γινε προκαθορισµr τηr επιστροφr, ο υπολογισµr τηr κρωσηr βασζεται
στα ποσ επιστροφr που ισχουν κατ την ηµρα κατ
την οποα υποβλθηκε η ατηση πιστοποιητικο, χωρr να
λαµβνεται υπψη η απλεια τηr επιστροφr κατ’ εφαρµογ του ρθρου 4 παργραφοr 1  η µεωση τηr επιστροφr κατ’ εφαρµογ του ρθρου 4 παργραφοr 2  του
ρθρου 18 παργραφοr 3. Εφσον παρσταται ανγκη, τα
ποσ αυτ προσαρµζονται κατ την ηµρα τηr αποδοχr
τηr διασφησηr εξαγωγr  τηr δλωσηr πληρωµr.
ρθρο 52
1.
Με την επιφλαξη τηr υποχρωσηr πληρωµν αρνητικν ποσν, πωr αναφρεται στο ρθρο 51 παργραφοr
4, σε περπτωση αχρεωσττωr καταβληθεσαr επιστροφr, ο
δικαιοχοr υποχρεοται να αποδσει τα αχρεωσττωr εισπραχθντα ποσ  στα οποα περιλαµβνεται η κρωση
που εφαρµζεται σµφωνα µε το ρθρο 51 παργραφοr 1
 τα οποα προσαυξνονται µε τκουr που υπολογζονται
ανλογα µε το χρονικ διστηµα µεταξ τηr καταβολr και
τηr απδοσηr του ποσο. Ωστσο:
α) εν η απδοση του ποσο, καλπτεται απ εγγηση η
οποα δεν χει ακµα ελευθερωθε, η κατπτωση τηr
εγγησηr αυτr σµφωνα µε το ρθρο 25 παργραφοr 1
 το ρθρο 35 παργραφοr 1 ισοδυναµε µε την
ανκτηση των οφειλοµνων ποσν·
β) εν η εγγηση ελευθερθηκε, ο δικαιοχοr καταβλλει
το ποσ τηr εγγησηr που θα εχε καταπσει προσαυξηµνο µε τκουr που υπολογζονται απ την ηµρα αποδσµευσηr τηr εγγησηr µχρι την ηµρα πληρωµr.
Η πληρωµ πραγµατοποιεται εντr 30 ηµερν απ την
ηµεροµηνα παραλαβr τηr ατησηr πληρωµr.
ταν ζητεται η επιστροφ, το κρτοr µλοr µπορε να
θεωρσει, για τον υπολογισµ των τκων, τι η πληρωµ
πραγµατοποιεται την εικοστ ηµρα µετ την ηµεροµηνα
τηr ατησηr επιστροφr.
Το εφαρµοζµενο επιτκιο υπολογζεται σµφωνα µε τιr
διατξειr του εθνικο δικαου δεν µπορε εντοτοιr να εναι
καττερο του επιτοκου που ισχει σε περιπτσειr
ανκτησηr ποσν σε εθνικ εππεδο.
∆εν καταβλλονται τκοι , σε οριακr περιπτσειr, καταβλλεται µνον να ποσ που καθορζεται απ το κρτοr
και αντιστοιχε στο αδικαιολγητο κρδοr, εφσον τα ποσ
καταβλθηκαν αχρεωσττωr λγω λθουr τηr αρµδιαr
αρχr.
ταν η επιστροφ καταβλλεται σε εκδοχα, αυτr ο τελευταοr και ο εξαγωγαr ευθνονται εξ ολοκλρου για την
απδοση των αχρεωσττωr καταβληθντων ποσν, των αδι-
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καιολογτωr ελευθερωθεισν εγγυσεων, συµπεριλαµβανοµνων των οφειλµενων τκων σον αφορ την εν λγω
εξαγωγ. Η ευθνη του εκδοχα περιορζεται, εντοτοιr,
στο ποσ που χει εισπραχθε προσαυξηµνο µε τουr αναλογοντεr τκουr.
2.
Τα ανακτηθντα ποσ, τα ποσ που αναφρονται στο
ρθρο 51 παργραφοι 4 και 5 και οι εισπραχθντεr τκοι
καταβλλονται στουr οργανισµοr πληρωµr οι οποοι τα
αφαιρον απ τιr δαπνεr του Ευρωπαϊκο Γεωργικο
Ταµεου Προσανατολισµο και Εγγυσεων (ΕΓΤΠΕ), µε
την επιφλαξη του ρθρου 7 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
595/91 του Συµβουλου (1).
ταν δεν χει τηρηθε η προθεσµα πληρωµr, τα κρτη
µλη µπορον να αποφασσουν, αντ για απδοση, τι τα
αχρεωσττωr καταβληθντα ποσ, οι αδικαιολογτωr ελευθερωθεσεr εγγυσειr και οι τκοι αφαιρονται απ
µεταγενστερεr πληρωµr προr τον εν λγω εξαγωγα.
Οι διατξειr του δευτρου εδαφου εφαρµζονται επσηr και
σε περπτωση ποσν τα οποα θα πρπει να καταβληθον
δυνµει του ρθρου 51 παργραφοι 4 και 5.
3.
Με την επιφλαξη τηr δυναττηταr που προβλπεται
στο ρθρο 51 παργραφοr 9 να εφαρµζεται παρκκλιση
απ την επιβολ κυρσεων για τα µικρ ποσ, τα κρτη
µλη δνανται να µην ζητσουν την απδοση των
αχρεωσττωr καταβληθντων ποσν, των αδικαιολογτωr
ελευθερωθεισν εγγυσεων και των τκων και των ποσν
που αναφρονται στο ρθρο 51 παργραφοr 4, εν η απδοση αν διασφηση εξαγωγr δεν υπερβανει τα 60 ευρ,
εφσον, στο εθνικ δκαιο, προβλπονται για παρµοιεr
περιπτσειr ανλογοι καννεr µη ανκτησηr.
4.
Η υποχρωση επιστροφr η οποα αναφρεται στην
παργραφο 1 δεν εφαρµζεται:
α) εν η πληρωµ διενεργθηκε µετ απ λθοr αυτν των
διων των αρµοδων αρχν των κρατν µελν  µιαr
λληr σχετικr αρχr, και εν το λθοr δεν µποροσε
λογικ να αποκαλυφθε απ τον δικαιοχο και εφσον
ο δικαιοχοr απ την πλευρ του ενργησε καλ τη
πστει 
β) εν το διστηµα που µεσολβησε µεταξ τηr ηµραr
τηr κοινοποησηr στον δικαιοχο τηr οριστικr απφασηr για τη χοργηση τηr επιστροφr και τηr ηµραr
τηr πρτηr ενηµρωσηr του δικαιοχου απ εθνικ 
κοινοτικ αρχ σον αφορ το χαρακτρα τηr σχετικr
πληρωµr ωr αχρεωσττωr καταβληθεσαr, εναι
µεγαλτερη απ τσσερα τη. Η διταξη αυτ εφαρµζεται µνον εν ο δικαιοχοr ενργησε καλ τη πστη.
Οι πρξειr των τρτων οι οποεr εναι σχετικr µεσα 
µµεσα µε τιr αναγκαεr διατυπσειr για την πληρωµ τηr
επιστροφr, συµπεριλαµβανοµνων των πρξεων των επιχειρσεων που εξειδικεονται σε διεθνr εππεδο σε θµατα
ελγχου και εποπτεαr, αποδδονται στον δικαιοχο.
Οι διατξειr τηr παροσαr παραγρφου δεν εφαρµζονται
στιr προκαταβολr επιστροφν. Σε περπτωση εφαρµογr
τηr παροσαr παραγρφου, η διοικητικ κρωση που αναφρεται στην παργραφο 51 παργραφοr 1 στοιχεο α) δεν
εφαρµζεται.
(1) ΕΕ L 67 τηr 14.3.1991, σ. 11.
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ΤΙΤΛΟΣ V
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ρθρο 53
Τα κρτη µλη ανακοιννουν στην Επιτροπ:
 χωρr καθυστρηση, στιr περιπτσειr εφαρµογr του
ρθρου 20 παργραφοr 1· η Επιτροπ ενηµερνει σχετικ τα λλα κρτη µλη,
 τιr ποστητεr για κθε δωδεκαψφιο κωδικ που εξχθησαν χωρr πιστοποιητικ εξαγωγr που περιλαµβνει προκαθορισµ τηr επιστροφr για τιr περιπτσειr
που αναφρονται στο ρθρο 4 παργραφοr 1 δετερο
εδφιο πρτη περπτωση, στο ρθρο 6 και στο ρθρο
45. Τα κρτη µλη λαµβνουν τα αναγκαα µτρα για
να εξασφαλσουν την ανακονωση των στοιχεων αυτν
το αργτερο τον δετερο µνα µετ τον µνα διεκπεραωσηr των τελωνειακν διατυπσεων εξαγωγr.
ρθρο 54
1.

Ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87 καταργεται.

Εντοτοιr, εξακολουθε να εφαρµζεται:
 για τιr εξαγωγr για τιr οποεr χουν γνει αποδεκτr
διασαφσειr εξαγωγr πριν την ναρξη εφαρµογr του
παρντοr κανονισµο,
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και
 σε περπτωση εφαρµογr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
565/80, για τιr εξαγωγr για τιr οποεr χουν γνει
αποδεκτr δηλσειr πληρωµr πριν απ την ναρξη
εφαρµογr του παρντοr κανονισµο.
2.
Σε λεr τιr κοινοτικr πρξειr, που γνεται, αναφορ
στουr κανονισµοr (ΕΟΚ) αριθ. 1041/67, (ΕΟΚ) αριθ. 192/
75, (ΕΟΚ) αριθ. 2730/79, (ΕΟΚ) αριθ. 798/80, (ΕΟΚ) αριθ.
2570/84, (ΕΟΚ) αριθ. 2158/87, (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87  σε
ορισµνα ρθρα των κανονισµν αυτν, η αναφορ αυτ
πρπει να θεωρεται τι γνεται στον παρντα κανονισµ 
στα αντστοιχα ρθρα του παρντοr κανονισµο.
Ο πνακαr αντιστοιχαr, σον αφορ τα ρθρα του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87, περιλαµβνεται στο
παρρτηµα Ι.
ρθρο 55
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την βδοµη ηµρα
απ τη δηµοσευσ του στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
Ο παρν κανονισµr εφαρµζεται απ την 1η Ιουλου 1999.
Κατπιν αιτσεωr των ενδιαφεροµνων, οι διατξειr του
ρθρου 7 παργραφοr 1 δετερο εδφιο και του ρθρου 15
παργραφοr 4 εφαρµζονται στιr εξαγωγr, για τιr οποεr
οι τελωνειακr διατυπσειr εξαγωγr χουν ολοκληρωθε
απ τιr 19 Ιανουαρου 1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 15 Απριλου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Πνακαr αντιστοιχαr
Παρν κανονισµr

ρθρο 1

Κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87

ρθρο 1

ρθρο 2

ρθρο 2

ρθρο 3



ρθρο 4

ρθρο 2α

ρθρο 5

ρθρο 3

ρθρο 6

ρθρο 3α

ρθρο 7

ρθρο 4

ρθρο 8

ρθρο 6

ρθρο 9

ρθρο 6α

ρθρο 10

ρθρο 7

ρθρο 11 παργραφοι 1, 5 και 6

ρθρο 8

ρθρο 11 παργραφοι 2, 3 και 4

ρθρο 10

ρθρο 12

ρθρο 9

ρθρο 13

ρθρο 12

ρθρο 14

ρθρο 16

ρθρο 15

ρθρο 17

ρθρο 16

ρθρο 18

ρθρο 17

ρθρο 19

ρθρο 18

ρθρο 20

ρθρο 19

ρθρο 21

ρθρο 20 παργραφοι 1, 2 και 3

ρθρο 5

ρθρο 20 παργραφοr 4

ρθρο 15 παργραφοr 2

ρθρο 21

ρθρο 13

ρθρο 22

ρθρο 14

ρθρο 23

ρθρο 15 παργραφοr 1

ρθρο 24

ρθρο 22

ρθρο 25

ρθρο 23

ρθρο 26

ρθρο 25

ρθρο 27

ρθρο 26

ρθρο 28 παργραφοι 1, 2, 3, 5 και 6

ρθρο 27

ρθρο 29

ρθρο 28

ρθρο 30

ρθρο 28α

ρθρο 31

ρθρο 29

ρθρο 32

ρθρο 30

ρθρο 33

ρθρο 31

ρθρο 34

ρθρο 32

ρθρο 35

ρθρο 33

ρθρο 36

ρθρο 34

ρθρο 37

ρθρο 35

ρθρο 38

ρθρο 36

ρθρο 39

ρθρο 37

ρθρο 40

ρθρο 38

ρθρο 41

ρθρο 39

ρθρο 42

ρθρο 40
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Παρν κανονισµr

Κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87

ρθρο 43

ρθρο 41

ρθρο 44

ρθρο 42

ρθρο 45

ρθρο 43

ρθρο 46

ρθρο 44

ρθρο 47

ρθρο 45

ρθρο 48

ρθρο 46

ρθρο 49 παργραφοι 1 ωr 7

ρθρο 47

ρθρο 49 παργραφοr 9

ρθρο 11 παργραφοr 2

ρθρο 50

ρθρο 48

ρθρο 51

ρθρο 11 παργραφοr 1

ρθρο 52

ρθρο 11 παργραφοι 3 ωr 6

ρθρο 53

ρθρο 49

ρθρο 54

ρθρο 50

ρθρο 55

ρθρο 51

Παρρτηµα I

Παρρτηµα I

Παρρτηµα II

Παρρτηµα III

Παρρτηµα III

Παρρτηµα IV

Παρρτηµα IV



Παρρτηµα V



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Κατλογοr των τρτων χωρν οι οποεr εξαρτον τη µεταφορ του ποσο απ την εισαγωγ του προϊντοr και
αναφρονται στο ρθρο 16 παργραφοr 2 στοιχεο δ)
Αλγερα

Μαλουι

Μπουροντι

Μλτα

Ισηµεριν Γουινα

Σντα Λουτσα

Κνυα

Σενεγλη

Λεστο

Τανζανα

17. 4. 1999

17. 4. 1999

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

L 102/49

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
1. Enacycar (mola, pkqgr diehumsg, jqtor lkor)

2. Apohjg amevodiaslo (mola, pkqgr diehumsg, tqtg
wqa)

PISTOPOIGTIJO
AMEVODIASLOU PKOIYM JAI
AEQOSJAVYM SE TQITES WYQES
Sgleysg:
To paqm mtupo pqpei ma sulpkgqmetai stg cqavolgwam  le to wqi jat tqpo euamcmysto jai le amentgko
lso cqavr

3. Jqtor lkor enacycr

5.

mola jai sglaa tou pkoou  aqihlr jatawqgsgr
tou aeqosjvour

4. Wqa pqooqislo

6. Edor, aqihlr jai gleqolgma tou eccqvou enacycr
pou ejdhgje ap to tekymeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Edor jai gleqolgma tou eccqvou letavoqr

8. Sglea jai aqihlo  Aqihlr jai vsg tym jibytym  Peqicqav tym
elpoqeultym

9. Leijt lfa (kg)

10. Jahaq
postgta (1)

11. HEYQGSG TYM TEKYMEIAJYM AQWYM TGS WYQAS STGM OPOIA PQACLATOPOIEITAI O AMEVODIASLOS
Bebaimetai ti ta amytqy peqicqavlema elpoqelata
A. woum voqtyhe sto pkoo  to aeqosjvor pou amavqetai stg hsg 5 (2)
B. bqsjomtai stgm apohjg pou amavqetai stg hsg 2 jai wqgsilopoiomtai apojkeistij cia amevodiasl (2)
Paqatgqseir

Upocqav jai svqacda tym tekymeiajm aqwm

Tpor jai gleqolgma

(1) Wikicqallo  kkg lomda ltqgsgr.
(2) Diacqvetai g peqitt mdeing.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
Πνακαr τρτων χωρν  εδαφν που αναφρονται στο ρθρο 17 στοιχεα β) και γ)
Ισλανδα

Σλοβακα

Νορβηγα

Ουγγαρα

Λιχτενστιν

Ρουµανα

Ελβετα

Βουλγαρα

Νσοr Helgoland
Ανδρα
Γιβραλτρ
Θουτα και Μελλλια
Πλη του Βατικανο
Μλτα
Κπροr
Μαρκο
Τουρκα

Αλβανα
Ουκρανα
Λευκορωσα
Μολδαβα
Ρωσα
Γεωργα
Αρµενα
Αζερµπαϊτζν

Εσθονα

Σλοβενα

Λετονα

Κροατα

Λιθουανα

Βοσνα-Ερζεγοβνη

Πολωνα

Σερβα και Μαυροβονιο

Τσεχα

Πρην Γιουγκοσλαβικ ∆ηµοκρατα τηr Μακεδοναr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Κατλογοr των προϊντων για τα οποα εφαρµζεται το ρθρο 20 παργραφοr 4 στοιχεο δ)
I.

Προϊντα που αναφρονται στο ρθρο 1 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95 (ρζι)

II.

Προϊντα που αναφρονται στο ρθρο 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 (ζχαρη και ισογλυκζη)

III. Προϊντα που αναφρονται στο ρθρο 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 (σιτηρ)
IV.
Κωδικr ΣΟ

Κραr βοοειδν

0102

Ζωνταν βοοειδ

0201

Κρατα βοοειδν, νωπ  διατηρηµνα µε απλ ψξη

0202

Κρατα βοοειδν, κατεψυγµνα

0206 10 95

Στλοι διαφργµατοr και διφραγµα, νωπο  διατηρηµνοι µε απλ ψξη

0206 29 91

Στλοι διαφργµατοr και διφραγµα, κατεψυγµνοι

V.
Κωδικr ΣΟ

Γλα και γαλακτοκοµικ προϊντα

0402

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

0403 90 11 ωr
0403 90 39

Βουτυργραλα σε σκνη

0404 90 21 ωr
0404 90 89

Συστατικ του γλακτοr

0405

Βοτυρο και λλεr λιπαρr ουσεr του γλακτοr

0406 20

Τυρι τριµµνα  σε σκνη

0406 30

Τυρι λιωµνα

0406 90 13 ωr
0406 90 27
0406 90 61 ωr
0406 90 81
0406 90 86 ωr
0406 90 88

λλα τυρι

VI.
Κωδικr ΣΟ

2204 29 62
2204 29 64
2204 29 65
2204 29 71
2204 29 72
2204 29 75
2204 29 83
2204 29 84
2204 29 94
2204 29 98

Κρασι

Επιτραπζιο κρασ χµα
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VII.
Κωδικr ΣΟ

Γεωργικ προϊντα που εξγονται υπ µορφ εµπορευµτων
που δεν υπγονται στο ρθρο ΙΙ τηr συνθκηr

1901 90 91

– – – Που δεν περιχουν λιπαρr ουσεr του γλακτοr, σακχαρζη, ισογλυκζη,
γλυκζη, παντr εδουr µυλα  που περιχουν κατ βροr λιγτερο απ
1,5 % λιπαρr ουσεr του γλακτοr, λιγτερο απ 5 % σακχαρζη (συµπεριλαµβανοµνου του ιµβερτοποιηµνου σακχρου)  ισογλυκζη, λιγτερο απ
5 % γλυκζη  παντr εδουr µυλα, µε εξαρεση τα παρασκευσµατα
διατροφr σε σκνη των προϊντων των κωδικν ΣΟ 0401 ωr 0404

2101 12 92

– – – Παρασκευσµατα µε βση εκχυλσµατα, αποστγµατα και συµπυκνµατα
καφ

2101 20 92

– – – Παρασκευσµατα µε βση εκχυλσµατα, αποστγµατα και συµπυκνµατα
τσαγιο  µατ

3505 10 10 ωr
3505 10 90

∆εξτρνη και λλα τροποποιηµνα µυλα κθε εδουr

3809 10 10 ωr
3809 10 90

Προϊντα για το κολλρισµα  το τελεωµα, επιταχυντr βαφr  προσκλλησηr
χρωστικν υλν και λλα προϊντα και παρασκευσµατα µε βση αµυλδειr λεr

17. 4. 1999

17. 4. 1999
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 801/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 16ηr Απριλου 1999
για καθορισµ τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ µακρσπερµου λευκασµνου
ρυζιο στο πλασιο τηr δηµοπρασαr που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2566/98
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

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

τι, µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2566/97 τηr Επιτροπr (3),
προκηρχθηκε δηµοπρασα για την επιστροφ κατ την
εξαγωγ του ρυζιο·

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

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

Η µγιστη επιστροφ κατ την εξαγωγ µακρσπερµου
λευκασµνου ρυζιο του κωδικο ΣΟ 1006 30 67 προορισµο ορισµνων τρτων χωρν, καθορζεται βσει προσφορν που χουν υποβληθε απ τιr 12 ωr τιr 15 Απριλου 1999, σε 327,00 EUR/t, στο πλασιο τηr δηµοπρασαr
που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2566/98.

ρθρο 1

ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 17 Απριλου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 16 Απριλου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 τηr 30.12.1995, σ. 18.
265 τηr 30.9.1998, σ. 4.
320 τηr 28.11.1998, σ. 49.
61 τηr 7.3.1975, σ. 25.
35 τηr 15.2.1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 802/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 16ηr Απριλου 1999
για καθορισµ τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ µεσσπερµου και µακρσπερµου
Α λευκασµνου ρυζιο µε στρογγυλοr κκουr στο πλασιο τηr δηµοπρασαr που προβλπεται
στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2565/98
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

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

ρθρο 1
Η µγιστη επιστροφ κατ την εξαγωγ µεσσπερµου και
µακρσπερµου Α λευκασµνου ρυζιο µε στρογγυλοr
κκουr προορισµο ορισµνων ευρωπαϊκν τρτων χωρν,
καθορζεται βσει προσφορν που χουν υποβληθε απ τιr
12 ωr τιr 15 Απριλου 1999 σε 158,00 EUR/t, στο πλασιο
τηr δηµοπρασαr που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 2565/98.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 17 Απριλου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 16 Απριλου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 τηr 30.12.1995, σ. 18.
265 τηr 30.9.1998, σ. 4.
320 τηr 28.11.1998, σ. 46.
61 τηr 7.3.1975, σ. 25.
35 τηr 15.2.1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 803/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 16ηr Απριλου 1999
για καθορισµ των επιστροφν που εφαρµζονται κατ την εξαγωγ ρυζαr και των θραυσµτων τηr και την αναστολ τηr κδοσηr των πιστοποιητικν εξαγωγr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλου, τηr
22αr ∆εκεµβρου 1995, περ κοινr οργανσεωr αγορr τηr
ρυζαr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2072/98 (2), και ιδωr το ρθρο 13 παργραφοr 3 δετερο εδφιο και παργραφοr 15,
Εκτιµνταr:
τι, κατ το ρθρο 13 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95,
η διαφορ µεταξ των τιµν στη διεθν αγορ των
προϊντων που αναφρονται στο ρθρο 1 του κανονισµο
αυτο και των τιµν των προϊντων αυτν µσα στην
Κοιντητα δναται να καλπτεται απ µια επιστροφ κατ
την εξαγωγ·
τι, δυνµει του ρθρου 13 παργραφοr 4 του κανονισµο
(ΕΚ) αριθ. 3072/95, οι επιστροφr πρπει να καθορζονται
αφο ληφθον υπψη αφενr η κατσταση και οι προοπτικr εξελξεωr των διαθεσµων ποσοττων των σιτηρν
καθr και οι τιµr τουr στην αγορ τηr Κοιντηταr και
αφετρου οι τιµr των σιτηρν και των προϊντων του
τοµα των σιτηρν στη διεθν αγορ· τι σµφωνα µε το
διο ρθρο χει επσηr σηµασα να εξασφαλισθε στιr αγορr των σιτηρν µια ισορροπηµνη κατσταση και µια
κανονικ εξλιξη των τιµν και των συναλλαγν και, επιπλον, να ληφθε υπψη η οικονοµικ πλευρ των σχεδιαζµενων εξαγωγν και η ανγκη αποφυγr διαταραχν
στην αγορ τηr Κοιντηταr, πωr επσηr τα ρια που
προκπτουν απ τιr συµφωνεr που συνπτονται κατ τιr
διατξειr του ρθρου 228 τηr συνθκηr·
τι ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 1361/76 τηr Επιτροπr (3)
καθρισε τη µγιστη ποστητα θραυσµτων που µπορε να
περιχεται στην ρυζα για την οποα καθορζεται η επιστροφ κατ την εξαγωγ και ρισε το ποσοστ µεισεωr
που πρπει να εφαρµζεται στην επιστροφ ταν η αναλογα θραυσµτων που περιχεται στην ρυζα που εξγεται
εναι αντερη απ τη µγιστη αυτ ποστητα·
τι υπρχουν δυναττητεr εξαγωγr για ποστητα 5 400 t
ρυζιο προr ορισµνουr προορισµοr· τι θεωρεται
κατληλη η προσφυγ στη διαδικασα που προβλπεται στο
ρθρο 7 παργραφοr 4 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1162/95
τηr Επιτροπr (4), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 444/98 (5), και συνεπr πρπει να
ληφθε υπψη κατ τον καθορισµ των επιστροφν·
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 τηr 30.12.1995, σ. 18.
265 τηr 30.9.1998, σ. 4.
154 τηr 15.6.1976, σ. 11.
117 τηr 24.5.1995, σ. 2.
56 τηr 26.2.1998, σ. 12.

τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 3072/95 καθορζει στο ρθρο
13 παργραφοr 5 τα ειδικ κριτρια τα οποα πρπει να
λαµβνονται υπψη για τον υπολογισµ τηr επιστροφr
κατ την εξαγωγ τηr ρυζαr και των θραυσµτων·
τι η κατσταση τηr διεθνοr αγορr  οι ειδικr απαιτσειr ορισµνων αγορν δνανται να καταστσουν αναγκαα τη διαφοροποηση τηr επιστροφr για ορισµνα
προϊντα ανλογα µε τον προορισµ τουr·
τι, για να ληφθε υπψη η υπρχουσα ζτηση για συσκευασµνο µακρσπερµο ρζι σε ορισµνεr αγορr, πρπει να
προβλεφθε ο καθορισµr ειδικr επιστροφr σον αφορ
το προϊν αυτ·
τι η επιστροφ πρπει να καθορζεται τουλχιστον µα
φορ το µνα· τι δναται να τροποποιεται ενδιαµσωr·
τι η εφαρµογ των λεπτοµερειν αυτν στην παροσα
κατσταση τηr ρυζαr, και ιδωr στιr τιµr τηr ρυζαr και
των θραυσµτων εντr τηr Κοιντηταr και στη διεθν
αγορ, οδηγε στον καθορισµ τηr επιστροφr στα ποσ
που αναφρονται στο παρρτηµα του παρντοr κανονισµο·
τι, στο πλασιο τηr διαχερισηr των περιορισµν σε γκο
που απορρουν απ τιr υποχρεσειr τηr Κοιντηταr στο
πλασιο του ΙΟΕ, πρπει να ανασταλε η κδοση των πιστοποιητικν εξαγωγr µε επιστροφ·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Οι επιστροφr κατ την εξαγωγ των αναφεροµνων στο
ρθρο 1 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95 προϊντων, ωr
χουν, εκτr απ εκενεr που αναφρονται στην παργραφο
1 στοιχεο γ) του εν λγω ρθρου, καθορζονται στα ποσ
που ορζονται στο παρρτηµα.
ρθρο 2
Εκτr απ την ποστητα των 5 400 t που προβλπεται στο
παρρτηµα, η κδοση των πιστοποιητικν εξαγωγr µε προκαθορισµ τηr επιστροφr αναστλλεται.
ρθρο 3
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 17 Απριλου
1999.
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Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 16 Απριλου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

17. 4. 1999
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 16ηr Απριλου 1999, για καθορισµ των επιστροφν που
εφαρµζονται κατ την εξαγωγ τηr ρυζαr και των θραυσµτων τηr και την αναστολ τηr κδοσηr των
πιστοποιητικν εξαγωγr
(σε EUR/t)
Κωδικr προϊντοr

Προορισµr (1)

1006 20 11 9000
1006 20 13 9000
1006 20 15 9000
1006 20 17 9000
1006 20 92 9000
1006 20 94 9000
1006 20 96 9000
1006 20 98 9000
1006 30 21 9000
1006 30 23 9000
1006 30 25 9000
1006 30 27 9000
1006 30 42 9000
1006 30 44 9000
1006 30 46 9000
1006 30 48 9000
1006 30 61 9100

01
01
01

01
01
01

01
01
01

01
01
01

01
02
03
04
05
01
04
01
02
03
04
05
01
04
01
02
03
04
05

1006 30 61 9900
1006 30 63 9100

1006 30 63 9900
1006 30 65 9100

Επιστροφ

85,00
85,00
85,00

85,00
85,00
85,00

85,00
85,00
85,00

85,00
85,00
85,00

106,00
112,00 (2)
117,00 (2)

112,00
106,00

106,00
112,00 (2)
117,00 (2)

112,00
106,00

106,00
112,00 (2)
117,00 (2)

112,00

(σε EUR/t)
Κωδικr προϊντοr

Προορισµr (1)

Επιστροφ

1006 30 65 9900

01
04

106,00


1006 30 67 9100

05

112,00

1006 30 67 9900





1006 30 92 9100

01
02
03
04
05

106,00
112,00 (2)
117,00 (2)

112,00

1006 30 92 9900

01
04

106,00


1006 30 94 9100

01
02
03
04
05

106,00
112,00 (2)
117,00 (2)

112,00

1006 30 94 9900

01
04

106,00


1006 30 96 9100

01
02
03
04
05

106,00
112,00 (2)
117,00 (2)

112,00

1006 30 96 9900

01
04

106,00


1006 30 98 9100

05

112,00

1006 30 98 9900





1006 40 00 9000





(1) Προορισµο:
01 Λιχτενστιν, Ελβετα και κοιντητεr Λιβνιο και Καµπινε ντ’ Ιτλια, επιστροφ που καθορστηκε στα πλασια τηr διαδικασαr που προβλπεται στο ρθρο 7
παργραφοr 4 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1162/95 για ποστητα 1 847 t ισοδναµου λευκασµνου ρυζιο,
02 οι ζνεr I, II, III, VI µε εξαρεση την Τουρκα,
03 οι ζνεr IV, V, VII γ), Καναδr και η ζνη VIII, εκτr απ Σουρινµ, Γουινα και Μαδαγασκρη,
04 οι προορισµο που αναφρονται στο ρθρο 34 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87 τηr Επιτροπr πωr τροποποιθηκε,
05 Θουτα και Μελλια· επιστροφ που καθορστηκε στα πλασια τηr διαδικασαr που προβλπεται στο ρθρο 7 παργραφοr 4 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
1162/95 για ποστητα 553 t.
2
( ) Για τουr προορισµοr 02 και 03, επιστροφ που καθορστηκε στα πλασια τηr διαδικασαr που προβλπεται στο ρθρο 7 παργραφοr 4 του κανονισµο (ΕΚ)
αριθ. 1162/95 για ποστητα 3 000 t.

ΝΒ: Οι ζνεr εναι εκενεr που ορζονται στο παρρτηµα του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2145/92 τηr Επιτροπr πωr τροποποιθηκε.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 804/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 16ηr Απριλου 1999
για τροποποηση των παραρτηµτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του
Συµβουλου για τη θσπιση κοινοτικr διαδικασαr για τον καθορισµ των αντατων ορων
καταλοπων κτηνιατρικν φαρµκων στα τρφιµα ζωικr προλευσηr
(Κεµενο που παρουσιζει ενδιαφρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συµβουλου, τηr
26ηr Ιουνου 1990, για τη θσπιση κοινοτικr διαδικασαr
για τον καθορισµ των αντατων ορων καταλοπων
κτηνιατρικν φαρµκων στα τρφιµα ζωικr προλευσηr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 508/1999 τηr Επιτροπr (2), και ιδωr τα
ρθρα 6, 7 και 8,
Εκτιµνταr:
τι, σµφωνα µε τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90, πρπει να θεσπιστον προοδευτικ ρια καταλοπων κτηνιατρικν φαρµκων για λεr τιr φαρµακολογικ δραστικr
ουσεr που χρησιµοποιονται στην Κοιντητα σε κτηνιατρικ φρµακα προοριζµενα να χορηγηθον σε παραγωγικ ζα·
τι τα αντατα ρια καταλοπων πρπει να θεσπιστον
µνο αφο εξεταστον, στο πλασιο τηr επιτροπr κτηνιατρικν φαρµκων, λα τα συναφ πληροφοριακ στοιχεα
που αφορον την ασφλεια των καταλοπων τηr σχετικr
ουσαr για τον καταναλωτ τροφµων ζωικr προλευσηr,
καθr και η επδραση των καταλοπων στη βιοµηχανικ
µεταποηση των τροφµων·
τι κατ τη θσπιση ανωττων ορων για τα κατλοιπα
των κτηνιατρικν φαρµκων στα τρφιµα ζωικr προλευσηr, χρειζεται να καθορισθον τα ζωικ εδη στα
οποα επιτρπεται η παρουσα των καταλοπων αυτν, οι
ποστητεr που επιτρπεται να ανευρσκονται σε καθνα
απ τουr ιστοr που λαµβνονται απ το ζο στο οποο
χορηγθηκε το φρµακο (ιστr-στχοr) και η φση του
καταλοπου εκενου που εναι κατλληλο για τον λεγχο
των καταλοπων (κατλοιπο ανιχνευτr)·

σε µλισσεr, πρπει επσηr να καθοριστον αντατα ρια
για τα αυγ, το γλα  το µλι·
τι, λινκοµυκνη και κεφτιοφορη πρπει να προστεθον
στο παρρτηµα Ι του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90·
τι, melissae, aetheroleum, centellae asiaticae extractum,
στρυχννη, 1-µεθυλο-2-πυρρολιδνη, εταµσυλτη, ενιλκοναζλη και κεφακετρλη πρπει να προστεθον στο
παρρτηµα ΙΙ του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90·
τι, προκειµνου να καταστε δυνατ η ολοκλρωση των
επιστηµονικν µελετν, η διρκεια ισχοr των προσωρινν
αντατων ορων καταλοπων κτηνιατρικν φαρµκων στα
τρφιµα ζωικr προλευσηr, πωr ταν προηγοµενα καθορισµνη στο παρρτηµα ΙΙΙ του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
2377/90, πρπει να επεκταθε για ναφσιλλνη και κεφαπιρνη·
τι, για να επιτραπε η ολοκλρωση επιστηµονικν
µελετν, στο παρρτηµα ΙΙΙ του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
2377/90 πρπει να περιληφθον οι ουσεr οξολονικ οξ,
κεφακετρλη και θειαµφενικλη·
τι πρπει να προβλεφθε προθεσµα 60 ηµερν πριν απ
την ναρξη ισχοr του παρντοr κανονισµο, στε να µπορσουν τα κρτη µλη να πραγµατοποισουν, υπ το
πρσµα των διατξεων του παρντοr κανονισµο, τιr αναγκαεr τροποποισειr στιr δειεr κυκλοφοραr των εν λγω
φαρµακευτικν προϊντων, που χορηγθηκαν σµφωνα µε
την οδηγα 81/851/ΕΟΚ του Συµβουλου (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την οδηγα 93/40/ΕΟΚ (4), οτωr στε
να ληφθον υπψη οι διατξειr του παρντοr κανονισµο·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr µνιµηr επιτροπr κτηνιατρικν φαρµκων,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

τι, για τον λεγχο των καταλοπων, πωr προβλπει η
κοινοτικ νοµοθεσα στον τοµα αυτ, πρπει εν γνει να
καθορζονται αντατα ρια καταλοπων για τουr ιστοrστχουr του πατοr  των νεφρν· τι, ωστσο, το παρ
και τα νεφρ αφαιρονται συχν απ τα σφγια που αποτελον αντικεµενο διεθνν συναλλαγν και τι, ωr εκ τοτου, επιβλλεται να καθορζονται επσηr αντατα ρια για
τουr µυr  τουr λιπδειr ιστοr·

Τα παραρτµατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
2377/90 τροποποιονται σµφωνα µε το συνηµµνο
παρρτηµα.

τι, σον αφορ τα κτηνιατρικ φρµακα που προορζονται να χορηγηθον σε πτην που βρσκονται σε περοδο
ωοτοκαr, σε ζα που βρσκονται σε περοδο γαλουχαr 

Ο παρν κανονισµr τθεται σε ισχ την εξηκοστ ηµρα
µετ τη δηµοσευσ του στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων.

(1) ΕΕ L 224 τηr 18.8.1990, σ. 1.
(2) ΕΕ L 60 τηr 9.3.1999, σ. 16.

(3) ΕΕ L 317 τηr 6.11.1981, σ. 1.
(4) ΕΕ L 214 τηr 24.8.1993, σ. 31.

ρθρο 1

ρθρο 2
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Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 16 Απριλου 1999.
Για την Επιτροπ
Martin BANGEMANN

Μλοr τηr Επιτροπr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α. Το παρρτηµα I του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 τροποποιεται ωr εξr:
1.

Vρµακα κατ των λοιµξεων

1.2.

Αντιβιοτικ

Vαρµακολογικr ενεργr(-οι)
ουσα(-εr)

Κατλοιπο-δεκτηr

Σνολο των καταλοπων
που
διατηρον
τη
σνθεση
β-λακτµη
δεσφυρουσεφτιοφορη

Ζωικ εδη

Βοοειδ

Αντατα ρια
καταλοπων

1 000 µg/kg

Μεr

2 000 µg/kg

Λιπδηr ιστr

2 000 µg/kg

παρ

6 000 µg/kg

Νεφρο

100 µg/kg
Χοροι

Ιστο-στχοι

λλεr διατξειr

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

«Κεφτιοφορη

EL

1.2.2. Κεφαλοσπορνεr

Γλα, να µην
χορηγεται ενδοµαστικr

1 000 µg/kg

Μεr

2 000 µg/kg

Λιπδηr ιστr

2 000 µg/kg

παρ

6 000 µg/kg

Νεφρο»

1.2.9. Λινκοσαµδεr

Vαρµακολογικr ενεργr(-οι)
ουσα(-εr)

«Λινκοµυκνη

Κατλοιπο-δεκτηr

Λινκοµυκνη

Ζωικ εδη

Βοοειδ

Αντατα ρια
καταλοπων

100 µg/kg
50 µg/kg
1 500 µg/kg
150 µg/kg

λλεr διατξειr

Μεr
Λιπδηr ιστr
παρ
Νεφρο
Γλα»

17. 4. 1999

500 µg/kg

Ιστο-στχοι

2.

17. 4. 1999

Β. Το παρρτηµα II του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 τροποποιεται ωr εξr:
Οργανικr ενσειr
Vαρµακολογικr ενεργr(-οι) ουσα(-εr)

λλεr διατξειr

Ιπποειδ

Κεφακετρλη

Βοοειδ

Αποκλειστικ για ενδοµαστικ χρση και για λουr τουr ιστοr, µε
εξαρεση το γλα

Ενιλκοναζλη

Βοοειδ, ιπποειδ

Μνο για τοπικ χρση

EL

«1-Μεθυλο-2-πυρρολιδνη

Εταµσυλτη

λα τα εδη παραγωγr τροφµων
Βοοειδ

Μνο για απ στµατοr χρση σε δσειr µχρι 0,1 mg/kg σωµατικο
βρουr»

Ουσεr φυτικr προλευσηr
Vαρµακολογικr ενεργr(-οι) ουσα(-εr)

Ζωικ εδη

«Centellae asiaticaer extractum

λα τα εδη παραγωγr τροφµων

Melissae aetheroleum

λα τα εδη παραγωγr τροφµων

λλεr διατξειr

Μνο για τοπικ χρση»

Γ. Το παρρτηµα III του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 τροποποιεται ωr εξr:
1.
Vρµακα κατ των λοιµξεων
1.2.
Αντιβιοτικ
1.2.4. Κεφαλοσπορνεr
Vαρµακολογικr ενεργr(-οι)
ουσα(-εr)

Κατλοιπο-δεκτηr

Ζωικ εδη

Αντατα ρια
καταλοπων

Ιστο-στχοι

λλεr διατξειr

«Κεφακετρλη

Κεφακετρλη

Βοοειδ

125 µg/kg

Γλα

Η ισχr των προσωρινν αντατων ορων καταλοπων λγει την 1.1.2001·
Για ενδοµαστικ χρση µνο

Κεφαπιρνη

θροισµα
κεφαπιρνηr
και δεσακετυλοκεφαπιρνηr

Βοοειδ

50 µg/kg

Μεr

Η ισχr των προσωρινν αντατων ορων καταλοπων λγει την 1.1.2001»

Λιπδηr ιστr
παρ
Νεφρο
Γλα

L 102/61

50 µg/kg
50 µg/kg
100 µg/kg
10 µg/kg

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

Στρυχννη

6.

Ζωικ εδη

Vαρµακολογικr ενεργr(-οι)
ουσα(-εr)

«Οξολονικ οξ

Κατλοιπο-δεκτηr

Οξολονικ οξ

Ζωικ εδη

Βοοειδ

Μεr

50 µg/kg
150 µg/kg
150 µg/kg

Λιπδηr ιστr
παρ
Νεφρο

100 µg/kg
50 µg/kg

Μεr
∆ρµα και
λιπδηr ιστr
παρ
Νεφρο

100 µg/kg
50 µg/kg
150 µg/kg
150 µg/kg
50 µg/kg

Ιχθr

300 µg/kg

λλεr διατξειr

Η ισχr των προσωρινν αντατων ορων καταλοπων λγει την 1.1.2001»

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

100 µg/kg

150 µg/kg
150 µg/kg
Κοτπουλο

Ιστο-στχοι

EL

Χοροι

Αντατα ρια
καταλοπων

Μεr
∆ρµα και
λιπδηr ιστr
παρ
Νεφρο
Αυγ
Μεr και δρµα
σε φυσικr αναλογεr

1.2.10. Πενικιλνεr

Vαρµακολογικr ενεργr(-οι)
ουσα(-εr)

«Ναφσιλλνη

Κατλοιπο-δεκτηr

Ναφσιλλνη

Ζωικ εδη

Βοοειδ

Αντατα ρια
καταλοπων

Ιστο-στχοι

Μεr

300 µg/kg
300 µg/kg
300 µg/kg
30 µg/kg

Λιπδηr ιστr
παρ
Νεφρο
Γλα»

λλεr διατξειr

Η ισχr των προσωρινν αντατων ορων καταλοπων λγει την 1.1.2001»

17. 4. 1999

300 µg/kg
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1.2.6. Κινολνεr

Vαρµακολογικr ενεργr(-οι)
ουσα(-εr)

«Θειαµφενικλη

Κατλοιπο-δεκτηr

Θειαµφενικλη

Ζωικ εδη

Πρβατα

Μεr

50 µg/kg
50 µg/kg
50 µg/kg

Λιπδηr ιστr
παρ
Νεφρο

50 µg/kg
50 µg/kg

Μεr
∆ρµα και
λιπδηr ιστr
παρ
Νεφρο
Μεr και δρµα
σε φυσικr αναλογεr

50 µg/kg

λλεr διατξειr

Η ισχr των προσωρινν αντατων ορων καταλοπων λγει την 1.1.2001»

1.2.13. Λινκοµυκνη
Vαρµακολογικr ενεργr(-οι)
ουσα(-εr)

«Λινκοµυκνη

Κατλοιπο-δεκτηr

Λινκοµυκνη

Ζωικ εδη

Πρβατα

Χοροι

Αντατα ρια
καταλοπων

100 µg/kg

Μεr

50 µg/kg
500 µg/kg
1 500 µg/kg
150 µg/kg

Λιπδηr ιστr
παρ
Νεφρο
Γλα

100 µg/kg
50 µg/kg

Μεr
∆ρµα και
λιπδηr ιστr
παρ
Νεφρο

500 µg/kg
1 500 µg/kg
Κοτπουλα

Ιστο-στχοι

100 µg/kg
50 µg/kg

Η ισχr των προσωρινν αντατων ορων καταλοπων λγει την 1.1.2001»

L 102/63

500 µg/kg
1 500 µg/kg
50 µg/kg

Μεr
∆ρµα και
λιπδηr ιστr
παρ
Νεφρο
Αυγ

λλεr διατξειr

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

50 µg/kg

50 µg/kg
50 µg/kg
Ιχθr

Ιστο-στχοι

EL

Χοροι

Αντατα ρια
καταλοπων

17. 4. 1999

1.2.11. Vλορφενικλη και συναφεr ενσειr
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 805/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 16ηr Απριλου 1999
για τον καθορισµ ορισµνων µτρων εφαρµογr του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 718/1999 του
Συµβουλου σχετικ µε την πολιτικ µεταφορικr ικαντηταr των κοινοτικν στλων εσωτερικr ναυσιπλοαr προκειµνου να προωθηθον οι εσωτερικr πλωτr µεταφορr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 718/1199 του Συµβουλου, τηr
29ηr Μαρτου 1999, σχετικ µε την πολιτικ µεταφορικr
ικαντηταr των κοινοτικν στλων εσωτερικr ναυσιπλοαr προκειµνου να προωθηθον οι εσωτερικr πλωτr
µεταφορr (1), και ιδωr το ρθρο 9 παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:
τι, βσει του ρθρου 7 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 718/
1999, η Επιτροπ ορζει τουr πρακτικοr τρπουr εφαρµογr τηr πολτικr µεταφορικr ικαντηταr των κοινοτικν στλων που χει καθορισθε απ τον εν λγω κανονισµ·
τι κρνεται σκπιµο να διατηρηθον τα ποσοστ ειδικν
εισφορν, καθr και οι ισοδναµεr χωρητικτητεr βσει
των κανονισµν τηr Επιτροπr (ΕΟΚ) αριθ. 1102/89 (2),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 241/97 (3), και (ΕΚ) αριθ. 241/97, διτι αποδεχθηκαν
αποτελεσµατικο·
τι κρνεται σκπιµο να τροποποιηθε το ψοr των διαφρων ποσοστν που αναφρονται στο ρθρο 4 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 718/1999, σµφωνα µε τουr κανονισµοr
τηr Επιτροπr (ΕΚ) αριθ. 2812/94 (4) για τα δεξαµενπλοια,
(ΕΚ) αριθ. 2310/96 (5) για τα ρυµουλκ και (ΕΚ) αριθ.
742/98 (6) για τα πλοα µεταφορr ξηρο φορτου, για να
ληφθε υπψη η οικονοµικ εξλιξη στουr διφορουr
τοµεr·
τι, για να εναι δυνατν να λειτουργσει η δηµοσιονοµικ
αλληλεγγη µεταξ των ταµεων εσωτερικr ναυσιπλοαr,
κρνεται σκπιµο να προβανει η Επιτροπ, σε συνεργασα
µε τιr αρχr των ταµεων αυτν, στιr αρχr κθε τουr, σε
λογιστικ καταγραφ των διαθσιµων πρων στα αποθεµατικ και σε εξσωση των λογαριασµν σε περπτωση που
αναληφθε να δρση εξυγανσηr·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
αποτλεσαν το αντικεµενο διαβουλεσεων µε ενδιαφερµενα κρτη µλη και τιr αντιπροσωπευτικr οργανσειr τηr
εσωτερικr ναυσιπλοαr σε κοινοτικ κλµακα,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

90 τηr 2.4.1999, σ. 1.
116 τηr 28.4.1989, σ. 30.
40 τηr 11.2.1997, σ. 11.
298 τηr 19.11.1994, σ. 22.
313 τηr 3.12.1996, σ. 8.
103 τηr 3.4.1998, σ. 3.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Ο παρν κανονισµr καθορζει το ποσοστ των ειδικν
εισφορν που αναφρεται στο ρθρο 7 του κανονισµο
(ΕΚ) αριθ. 718/1999 και τιr αντιστοιχεr του καννα
«παλαι ναντι νου», καθr και τουr πρακτικοr τρπουr
εφαρµογr τηr πολιτικr σον αφορ τη µεταφορικ ικαντητα των κοινοτικν στλων.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΙΣVΟΡΕΣ

ρθρο 2
1.
Το ψοr των ειδικν εισφορν για τουr διαφρουr
τπουr και κατηγορεr πλοων κυµανεται απ 70 % ωr
115 % των συντελεστν:
 Πλοα µεταφορr ξηρο φορτου:
 αυτοκινοµενα: 120 ευρ/τνο,
 φορτηγδεr: 60 ευρ/τνο,
 µαονεr: 43 ευρ/τνο.
 ∆εξαµενπλοια:
 αυτοκινοµενα: 216 ευρ/τνο,
 φορτηγδεr: 108 ευρ/τνο,
 µαονεr: 39 ευρ/τνο.
 Ρυµουλκ:
180 ευρ/Kilowatt, µε γραµµικ αξηση ωr 240 ευρ/
Kilowatt για κινητριο δναµη ση  αντερη των 1 000
kW.
2.  Για τα πλοα νεκρο φορτου κτω των 450 τνων,
οι µγιστοι συντελεστr των ειδικν εισφορν που
αναφρονται στην παργραφο 1 µεινονται κατ
30 %.
 Για τα πλοα νεκρο φορτου µεταξ 650 και 450
τνων, οι µγιστοι συντελεστr των ειδικν εισφορν µεινονται κατ 0,15 % αν τνο, ταν το
νεκρ φορτο του πλοου εναι καττερο των 650
τνων.
 Για τα πλοα νεκρο φορτου µεταξ 650 και 1 650
τνων, οι µγιστοι συντελεστr των ειδικν εισφορν αυξνονται µε γραµµικ τρπο απ 100 σε
115 %, για δε πλοα νεκρο φορτου νω των 1 650
τνων οι µγιστοι συντελεστr των ειδικν εισφορν παραµνουν σταθερο στο 115 %.
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3.
Η µετατροπ των ειδικν εισφορν απ ευρ, που
εναι εκφρασµνη, στο εθνικ νµισµα του αντστοιχου
ταµεου πραγµατοποιεται µε τουr συντελεστr µετατροπr
µεταξ ευρ και των νοµισµτων των κρατν µελν που
χουν υιοθετσει το ευρ, οι οποοι καθορζονται στον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2866/98 του Συµβουλου (1).
ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ρθρο 3
1.
ταν ναr πλοιοκττηr θτει σε λειτουργα να απ
τα πλοα που αναφρονται στο ρθρο 4 του κανονισµο
(ΕΚ) αριθ. 718/1999 και προσφρει προr διλυση τη χωρητικτητα ποτµιου υλικο τπου, η ισοδναµη χωρητικτητα
που πρπει να ληφθε υπψη, για καθεµα απ τιr δο
κατηγορεr πλοων που αναφρονται κατωτρω, καθορζεται συναρτσει των ακλουθων συντελεστν αξιοποησηr:
 Πλοα µεταφορr ξηρο φορτου:
 αυτοκινοµενα νω των 650 τνων: 1,00,
 φορτηγδεr νω των 650 τνων: 0,50,
 µαονεr νω των 650 τνων: 0,36.
 ∆εξαµενπλοια:
 αυτοκινοµενα νω των 650 τνων: 1,00,
 φορτηγδεr νω των 650 τνων: 0,50,
 µαονεr νω των 650 τνων: 0,18.
2.
Για τα πλοα νεκρο φορτου κτω των 450 τνων, οι
συντελεστr στην παργραφο 1 µεινονται κατ 30 %. Για
τα πλοα νεκρο φορτου µεταξ 650 και 450 τνων, οι
µγιστοι συντελεστr των ειδικν εισφορν µεινονται
κατ 0,15 % αν τνο, ταν το νεκρ φορτο του πλοου
εναι καττερο των 650 τνων. Για τα πλοα νεκρο φορτου µεταξ 650 και 1 650 τνων, οι συντελεστr αυξνονται
µε γραµµικ τρπο απ 100 σε 115 %.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ «ΠΑΛΑΙΟ ΕΝΑΝΤΙ ΝΕΟΥ»

ρθρο 4
Απ τιr 29 Απριλου 1999, η θση πλοων σε λειτουργα
υπκειται στον ρο του ρθρου 4 παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 718/1999:
1.

ταν πρκειται για πλοα µεταφορr ξηρο φορτου, η
αντιστοιχα ορζεται σε 1:1 (λγοr µεταξ παλαιr και
ναr χωρητικτηταr).

2.

ταν πρκειται για δεξαµενπλοια, η αντιστοιχα ορζεται σε 1,30:1.

3.

ταν πρκειται για ρυµουλκ, η αντιστοιχα ορζεται σε
0,75:1.
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ρθρο 5
1.
Προκειµνου να υπολογζονται οι διαθσιµοι προι
των αποθεµατικν ταµεων  προκειµνου να λειτουργε η
δηµοσιονοµικ αλληλεγγη που αναφρεται στο ρθρο 3
(1) ΕΕ L 359 τηr 31.12.1998, σ. 1.
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παργραφοr 6 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 718/1999 µεταξ
των λογαριασµν των διαφρων ταµεων, κθε ταµεο κοινοποιε στην Επιτροπ στιr αρχr κθε τουr τα ακλουθα
στοιχεα:
 τα σοδα του ταµεου κατ τη διρκεια του προηγουµνου τουr, εφσον τα σοδα αυτ προορζονται για την
πληρωµ των πριµ διλυσηr  για τα µτρα που προβλπονται στο ρθρο 8 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 718/
1999 (Rdn),
 τιr δηµοσιονοµικr υποχρεσειr του ταµεου, οι οποεr
αναλφθηκαν κατ τη διρκεια του προηγουµνου
τουr και αφορον την πληρωµ των πριµ διλυσηr 
τα µτρα που προβλπονται στο ρθρο 8 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 718/1999 (Pn),
 το πλενασµα του ταµεου την 1η Ιανουαρου του προηγουµνου τουr, το οποο προρχεται απ σοδα που
προορζονται για την πληρωµ των πριµ διλυσηr  τα
µτρα που προβλπονται στο ρθρο 8 του κανονισµο
(ΕΚ) αριθ. 718/1999 (Sn).
2.
Σε συννενηση µε τιr αρχr των ταµεων, η Επιτροπ
καθορζει, βσει των ενδεξεων που αναφρονται στην
παργραφο 1:
 το συνολικ ποσ των δηµοσιονοµικν υποχρεσεων
που χουν αναλβει τα ταµεα, κατ τη διρκεια του
προηγουµνου τουr, για την πληρωµ των πριµ
διλυσηr  για τα µτρα που προβλπονται στο ρθρο 8
του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 718/1999 (Pt),
 το συνολικ ποσ των εσδων λων των ταµεων κατ
τη διρκεια του προηγουµνου τουr (Rdt),
 το συνολικ πλενασµα λων των ταµεων την 1η Ιανουαρου του προηγουµνου τουr (St),
 τιr αναπροσαρµοσµνεr δηµοσιονοµικr υποχρεσειr
(Pnn κθε ταµεου, οι οποεr υπολογζονται µε τον κτωθι τπο:
Pt
× (Rdn + Sn)
Pnn=
(Rdt + St)
 για κθε ταµεο, τη διαφορ µεταξ των ετσιων δηµοσιονοµικν υποχρεσεων (Pn) και των ετσιων αναπροσαρµοσµνων δηµοσιονοµικν υποχρεσεων (Pnn),
 τα ποσ που καταβλλει κθε ταµεο του οποου οι
ετσιεr δηµοσιονοµικr υποχρεσειr εναι καττερεr
των ετσιων αναπροσαρµοσµνων δηµοσιονοµικν
υποχρεσεων (Pn : Pnn) σε να ταµεο του οποου οι
ετσιεr δηµοσιονοµικr υποχρεσειr εναι αντερεr των
ετσιων αναπροσαρµοσµνων δηµοσιονοµικν υποχρεσεων (Pn ; Pnn).
3.
Κθε ενδιαφερµενο ταµεο καταβλλει, πριν την 1η
Μαρτου του τρχοντοr τουr, στα υπλοιπα ταµεα τα
ποσ που αναφρονται στην κτη περπτωση τηr παραγρφου 2.
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ρθρο 6
Η Επιτροπ συγκεντρνει, για λα τα θµατα που σχετζονται µε την πολιτικ µεταφορικr
ικαντηταr των κοινοτικν στλων και µε τιr τροποποισειr του παρντοr κανονισµο, τη
γνµη µιαr οµδαr απαρτιζµενηr απ εµπειρογνµονεr των επαγγελµατικν οργανσεων
τηr εσωτερικr ναυσιπλοαr, αντιπροσωπευτικν σε κοινοτικ κλµακα, και απ εµπειρογνµονεr των ενδιαφερµενων κρατν µελν. Η οµδα αυτ ονοµζεται «οµδα εµπειρογνωµνων για την πολιτικ που αφορ τη µεταφορικ ικαντητα και την προθηση των
κοινοτικν στλων».
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ρθρο 7
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 29 Απριλου 1999.
Ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 1102/89 καταργεται απ την ηµεροµηνα ναρξηr ισχοr του
παρντοr κανονισµο.
Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 16 Απριλου 1999.
Για την Επιτροπ
Neil KINNOCK

Μλοr τηr Επιτροπr
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 806/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 16ηr Απριλου 1999
για τροποποηση του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 881/98 περ λεπτοµερειν εφαρµογr των
σχετικν µε την προστασα των συµπληρωµατικν παραδοσιακν ενδεξεων που χρησιµοποιονται για ορισµνουr τπουr των v.q.p.r.d.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 823/87 του Συµβουλου, τηr
16ηr Μαρτου 1987, για τη θσπιση των ειδικν διατξεων
σχετικ µε τουr ονουr ποιτηταr που παργονται εντr
καθορισµνων περιοχν vqprd (1), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1426/96 (2), και
ιδωr το ρθρο 15, παργραφοr 8,
Εκτιµνταr:
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 881/98 τηr Επιτροπr (3), πωr
τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
2215/98 (4), προβλπει τιr λεπτοµρειεr εφαρµογr τιr σχετικr µε την προστασα των συµπληρωµατικν παραδοσιακν ενδεξεων που χρησιµοποιονται για ορισµνουr
τπουr των v.q.p.r.d.·
τι πρπει να δοθε περισστεροr χρνοr στουr ενδεχµενουr ενδιαφεροµνουr που πληρον τουr ρουr που προβλπονται στον παρντα κανονισµ για να συµπληρσουν τον

κατλογο των παραδοσιακν ενδεξεων που απαριθµονται
στο παρρτηµα, µεταθτονταr κατ ξι µνεr την ηµεροµηνα ενρξεωr ισχοr του κανονισµο·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
ονων,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Στο ρθρο 7 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 881/98, η ηµεροµηνα τηr «1ηr Απριλου 1999» αντικαθσταται απ την
«1η Οκτωβρου 1999».
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την βδοµη ηµρα
απ τη δηµοσευσ του στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 16 Απριλου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

84 τηr 27.3.1987, σ. 59.
184 τηr 24.7.1996, σ. 1.
124 τηr 25.4.1998, σ. 22.
279 τηr 16.10.1998, σ. 4.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 807/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 16ηr Απριλου 1999
για µεταβατικ µτρα, µετ την εισαγωγ του ευρ, για τη χρηµατοδτηση των υγειονοµικν
επιθεωρσεων και ελγχων σµφωνα µε την οδηγα 85/73/ΕΟΚ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2799/98 του Συµβουλου, τηr 15ηr
∆εκεµβρου 1998, για τη θσπιση του αγρονοµισµατικο
καθεσττοr του ευρ (1), και ιδωr το ρθρο 10,
Εκτιµνταr:
τι το ρθρο 7 τηr οδηγαr 85/73/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr
29ηr Ιανουαρου 1985, για τη χρηµατοδτηση των κτηνιατρικν επιθεωρσεων και ελγχων που αναφρονται στιr
οδηγεr 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 90/675/ΕΟΚ και 91/
496/ΕΟΚ (2), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την οδηγα 97/79/ΕΚ (3), θεσπζει τι η ισοτιµα που θα ληφθε
υπψη για τη µετατροπ σε εθνικ νµισµα των ποσν σε
Ecu που προβλπονται απ την εν λγω οδηγα, εναι
εκενο που δηµοσιεεται κθε χρνο στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων σειρ C, την πρτη
εργσιµη ηµρα του Σεπτεµβρου, και τι η ισοτιµα αυτ
εφαρµζεται απ την 1η Ιανουαρου του εποµνου τουr·
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 974/98 του Συµβουλου, τηr
3ηr Μαου 1998, σον αφορ την εισαγωγ του ευρ (4),
θεσπζει τι, απ την 1 Ιανουαρου 1999, το νµισµα των
κρατν µελν που συµµετχουν στην Ευρωπαϊκ και Οικονοµικ νωση εναι το ευρ· τι οι ισοτιµεr µεταξ του
ευρ και των εθνικν νοµισµτων που χουν εγκρνει το
ευρ καθορστηκαν απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2866/
98 (5)·
τι, σµφωνα µε τιr διατξειr του ρθρου 2 του κανονισµο
(ΕΚ) αριθ. 2799/98, οι τιµr και τα ποσ που καθορζονται
στιr πρξειr που αφορον την κοιν γεωργικ πολιτικ
εκφρζονται σε ευρ· τι αυτr οι τιµr και τα ποσ χορηγονται  εισπρττονται σε ευρ στα συµµετχοντα κρτη
µλη· τι στα λλα κρτη µλη, µετατρπονται σε εθνικ
νµισµα µε τη συναλλαγµατικ ισοτιµα και χορηγονται 
εισπρττονται σε εθνικ νµισµα·
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

349 τηr 24.12.1998, σ. 1.
32 τηr 5.2.1985, σ. 14.
24 τηr 30.1.1998, σ. 31.
139 τηr 11.5.1998, σ. 1.
359 τηr 31.12.1998, σ. 1.

τι οι διατξειr του ρθρου 7 τηr οδηγαr 85/73/ΕΟΚ,
τουλχιστον για τη µεταβατικ περοδο που αντιπροσωπεει το τοr 1999, δεν εναι σµφωνεr προr τιr διατξειr
των κανονισµν (ΕΚ) αριθ. 974/98 και (ΕΚ) αριθ. 2799/98·
τι πρπει να γνει παρκκλιση απ αυτοr, προκειµνου να
διασφαλιστε αρµονικ µετβαση·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr µνιµηr κτηνιατρικr επιτροπr,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
1.
Κατ παρκκλιση απ το ρθρο 7 τηr οδηγαr 85/73/
ΕΟΚ, στα κρτη µλη που χουν εγκρνει το ενιαο
νµισµα, τα ποσ σε ευρ που προβλπονται απ την εν
λγω οδηγα µετατρπονται σε εθνικ νµισµα µε την αµετακλτωr καθορισθεσα ισοτιµα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 2866/98.
2.
Στα κρτη µλη που δεν χουν εγκρνει το ενιαο
νµισµα, κατ παρκκλιση απ τιr διατξειr του ρθρου 2
παργραφοr 2 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2799/98, τα ποσ
σε ευρ που προβλπονται απ την οδηγα 85/73/ΕΟΚ και
εφαρµζονται κατ τη διρκεια του 1999 µετατρπονται σε
εθνικ νµισµα µε την ισοτιµα που δηµοσιεεται στην
Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων, σειρ C,
την πρτη εργσιµη ηµρα του Σεπτεµβρου 1998.

ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την βδοµη ηµρα
απ τη δηµοσευσ του στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
Εφαρµζεται απ την 1η Ιανουαρου 1999. Ωστσο, µετ
απ ατηση του ενδιαφεροµνου, οι διατξειr που αντικαταστθηκαν απ το ρθρο 1 παργραφοr 1 εφαρµζονται σε
λεr τιr εργασεr που πραγµατοποιονται κατ την περοδο
µετξ τηr ηµεροµηναr ενρξεωr εφαρµογr και τηr ηµεροµηναr ενρξεωr ισχοr του παρντοr κανονισµο.
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Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 16 Απριλου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

L 102/69

L 102/70

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

17. 4. 1999

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 808/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 16ηr Απριλου 1999
για τροποποηση του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2148/96 σον αφορ το παρρτηµα ΙΙΙ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
χονταr υπψη:

τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3492/90 του Συµβουλου, τηr
27ηr Νοεµβρου 1990, για τον καθορισµ των στοιχεων
που λαµβνονται υπψη στουr ετσιουr λογαριασµοr για
τη χρηµατοδτηση των µτρων παρµβασηr µε τη µορφ
δηµσιαr αποθεµατοποησηr απ το Ευρωπαϊκο Γεωργικ
Ταµεο Προσανατολισµο και Εγγυσεων, τµµα Εγγυσεων (1), και ιδωr το ρθρο 8,
Εκτιµνταr:

παρµβασηr, δεν ανακοιννεται µωr στον πραγµατοποιοντα την αποθεµατοποηση.
2. Vυσικr λεγχοr:
 εξακρβωση τηr παρουσαr των σιτηρν 
του ρυζιο στιr επιλεχθεσεr αποθκεr 
θαλµουr,
 προσδιορισµr των σιτηρν  του ρυζιο,
 λεγχοr των συνθηκν αποθκευσηr και
σγκριση του τπου αποθκευσηr των
σιτηρν  του ρυζιο µε τα στοιχεα τηr
λογιστικr τηr αποθκηr,

τι ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 3492/90 θεσπζει τιr αρχr
λογιστικr οργνωσηr των γενικν αποθεµτων δηµσιαr
παρµβασηr, και τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 2148/96 τηr
Επιτροπr (2) καθορζει τουr καννεr αξιολογσεωr και
ελγχου των ποσοττων των γεωργικν προϊντων που
τθενται σε απθεµα δηµσιαr παρµβασηr·

 εκτµηση των αποθηκευµνων ποσοττων µε
µθοδο που χει εγκριθε προηγουµνωr απ
τον οργανισµ παρµβασηr και τηr οποαr
περιγραφ πρπει να ευρσκεται στην δρα
του οργανισµο παρµβασηr.

τι πρπει να προστεθε και το ρζι στον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 2148/96 για τον καθορισµ των καννων αξιολγησηr
και ελγχου των ποσοττων γεωργικν προϊντων που περιλαµβνονται στα αποθµατα δηµσιαr παρµβασηr·

3. Πρπει να διατθεται σε κθε τπο αποθκευσηr
το σχδιο αποθκηr καθr και το γγραφο καταµετρσεωr για κθε σιλ  θλαµο αποθηκεσεωr.

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

Σε κθε αποθκη, τα σιτηρ  το ρζι πρπει να
αποθηκεονται κατ τρπο στε να εναι δυνατν να πραγµατοποιεται ογκοµετρικr λεγχοr.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Το σηµεο ΙΙΙ του παραρτµατοr ΙΙΙ του κανονισµο (ΕΚ)
αριθ. 2148/96 αντικαθσταται απ το ακλουθο κεµενο:
«III. ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΡΥΖΙ

A. ∆ιαδικασα φυσικο ελγχου
1. Επιλογ των θαλµων  χρων αποθκευσηr,
που πρπει να ελεγχθον και που αντιστοιχον
στο 5 % τουλχιστον τηr ολικr ποστηταr των
αποθηκευµνων σιτηρν και ρυζιο, στα πλασια
τηr δηµσιαr αποθεµατοποησηr.
Η δειγµατοληψα δναται να πραγµατοποιηθε
βσει των λογιστικν στοιχεων του οργανισµο
(1) ΕΕ L 337 τηr 4.12.1990, σ. 3.
(2) ΕΕ L 288 τηr 9.11.1996, σ. 6.

B. Ρθµιση σε περπτωση διαπστωσηr διαφορν
Επιτρπεται µια απκλιση κατ τον ογκοµετρικ
λεγχο των προϊντων.
Κατ τον τρπο αυτ, το ρθρο 6 του κανονισµο
εφαρµζεται εφσον το βροr του προϊντοr που
χει αποθηκευθε και χει διαπιστωθε κατ τον
επιτπιο λεγχο, διαφρει απ το λογιστικ βροr
του κατ 5 % και περισστερο, σον αφορ τα
σιτηρ, και κατ 6 % και περισστερο σον αφορ
το ρζι, για την αποθκευση σε σιλ και για την
αποθκευση σε εππεδη αποθκη.
Στην περπτωση αποθεµατοποησηr σιτηρν σε
αποθκη, µπορον να ληφθον υπψη οι ποστητεr
που υπολογστηκαν κατ τη ζγιση στην εσοδο
στην αποθεµατοποηση και χι εκενεr που προκπτουν απ την ογκοµετρικ αξιολγηση ταν η εν
λγω αξιολγιση δεν παρουσιζει το επιθυµητ εππεδο ακριβεαr και η απκλιση που παρατηρεται
µεταξ των δο τιµν δεν εναι υπερβολικ.
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Ο οργανισµr παρµβασηr χρησιµοποιε τη µθοδο αυτ ταν οι περιστσειr που αξιολογονται για κθε περπτωση χωριστ, το αιτιολογον και υπ την ευθνη του. Γνεται
σχετικ αναφορ στα πρακτικ.
(Ενδεικτικ υπδειγµα)
ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΡΥΖΙ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ
Προϊν:

Πραγµατοποιν την αποθεµατοποηση:

Ηµεροµηνα:

Κατστηµα, σιλ:
Αριθ.:
Παρτδα:

Ποστητα σµφωνα µε τα λογιστικ στοιχεα

Α. Α π ο θ  µ α τ α σ ε σ ι λ 

Αριθ. θαλµου

γκοr σµφωνα
µε το δελτο
m3 (Α)

γκοr
Καθαρr γκοr
Ειδικ βροr
Βροr των σιτηρν
αποθεµατοποιηµνων
που διαπιστθηκε
που διαπιστθηκε
3
 του ρυζιο
σιτηρν
m
m3 (Β)
kg/hl = 100
(Α-Β)

Σνολο (Α): . . . . . . . . . .
Β. Α π ο θ  µ α τ α σ ε ε π  π ε δ η α π ο θ  κ η
Θλαµοr αριθ.

Επιφνεια: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ψοr:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . m2
..... m





∆ιορθσειr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
γκοr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Θλαµοr αριθ.

. . . . . m2
. . . . . m3
..... m





. . . . . m3

Θλαµοr αριθ.

. . . . . m2
. . . . . m3
..... m





. . . . . m3

. . . . . m3
. . . . . m3

. . . . . m3

. . . . . m3

. . . . . m3

Ειδικ βροr . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . kg/hl

. . . . . kg/hl

. . . . . kg/hl

Συνολικ βροr:

. . . . . τνοι

. . . . . τνοι

. . . . . τνοι

Σνολο (Β): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Συνολικ βροr του προϊντοr στην αποθκη: . . . . . . . . .
∆ιαφορ σε σχση µε το λογιστικ βροr: . . . . . . . . . . . . .
Ποσοστ επ τοιr %: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................... , ...........................
Ελεγκτr του οργανισµο παρµβασηr

(Σφραγδα και υπογραφ)»

ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την βδοµη ηµρα απ τη δηµοσευσ του στην Επσηµη
Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
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Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 16 Απριλου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 809/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 16ηr Απριλου 1999
για καθορισµ σε ποι βαθµ µπορε να δοθε συνχεια στιr αιτσειr για την κδοση
πιστοποιητικν εξαγωγr που υποβλθηκαν τον Απρλιο 1999 για τα προϊντα του τοµα του
βοεου κρατοr ειδικr µεταχειρσεωr κατ την εισαγωγ σε τρτη χρα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1445/95 τηr Επιτροπr, τηr 26ηr
Ιουνου 1995, για τιr λεπτοµρειεr εφαρµογr του καθεσττοr των πιστοποιητικν εισαγωγr και εξαγωγr στον
τοµα του βοεου κρατοr και την κατργηση του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2377/80 (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2648/98 (2), και ιδωr
το ρθρο 12 παργραφοr 8 στοιχεο γ),

τι δεν κατατθηκαν πιστοποιητικ εξαγωγr για τα βεια
κρατα,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
∆εν κατατθηκε καµα ατηση πιστοποιητικν εξαγωγr
για τα βεια κρατα, που προβλπονται στον κανονισµ
(ΕΟΚ) αριθ. 2973/79 για το δετερο τρµηνο του 1999.
ρθρο 2

Εκτιµνταr:
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 1445/95 καθορζει στο ρθρο
12 τιr λεπτοµρειεr σχετικ µε τιr αιτσειr πιστοποιητικν
εξαγωγr για τα προϊντα που αναφρονται στο ρθρο 1
του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2973/79 τηr Επιτροπr (3),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 2648/88·
τι ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 2973/79 καθρισε τιr
ποστητεr κρετων που δνανται να εξαχθον στο πλασιο
του εν λγω καθεσττοr κατ το δετερο τρµηνο του 1999·

Αιτσειr για πιστοποιητικ µπορον να κατατεθον για τα
κρατα που αναφρονται στο ρθρο 1, σµφωνα µε το
ρθρο 12 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1445/95, κατ τη
διρκεια των δκα πρτων ηµερν του τρτου τριµνου του
1999 για συνολικ ποστητα 3 750 τνων.
ρθρο 3
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 17 Απριλου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 16 Απριλου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 143 τηr 27.6.1995, σ. 35.
(2) ΕΕ L 335 τηr 10.12.1998, σ. 39.
(3) ΕΕ L 336 τηr 29.12.1979, σ. 44.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 810/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 16ηr Απριλου 1999
για την τροποποηση των δασµν κατ την εισαγωγ στον τοµα των σιτηρν
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλου, τηr
30r Ιουνου 1992, περ κοινr οργανσεωr τηr αγορr στον
τοµα των σιτηρν (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 923/96 τηr Επιτροπr (2),
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1249/96 τηr Επιτροπr, τηr 28ηr
Ιουνου 1996, περ λεπτοµερειν εφαρµογr του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλου σον αφορ τουr
δασµοr κατ την εισαγωγ στον τοµα των σιτηρν (3),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 2519/98 (4), και ιδωr το ρθρο 2 παργραφοr 1,
Εκτιµνταr:
τι οι δασµο κατ την εισαγωγ στον τοµα των σιτηρν
χουν καθοριστε απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 780/1999
τηr Επιτροπr (5).

τι το ρθρο 2, παργραφοr 1, του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
1249/96 προβλπει τι αν κατ τη διρκεια τηr περιδου
εφαρµογr του, ο µσοr ροr των υπολογιζοµνων δασµν
κατ την εισαγωγ αποκλνει κατ 5 Ecu αν τνο του
καθορισµνου δασµο, επρχεται αντστοιχη προσαρµογ·
τι υπρξε η εν λγω απκλιση· τι πρπει, συνεπr, να
προσαρµοστον οι δασµο κατ την εισαγωγ που καθορστηκαν στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 780/1999,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Τα παραρτµατα Ι και ΙΙ του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 780/
1999 αντικαθστανται απ τα παραρτµατα Ι και ΙΙ του
παρντοr κανονισµο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 17 Απριλου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 16 Απριλου 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
161
315
101

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

1.7.1992, σ. 21.
24.5.1996, σ. 37.
29.6.1996, σ. 125.
25.11.1998, σ. 7.
16.4.1999, σ. 48.

17. 4. 1999

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

L 102/75

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
∆ασµο κατ την εισαγωγ των προϊντων που αναφρονται στο ρθρο 10 παργραφοr 2 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
∆ασµr κατ την εισαγωγ που
διεξγεται δια ξηρr, ποταµο 
θαλσσηr και προρχεται
απ λιµνια
τηr Μεσογεου, τηr Μαρηr
Θλασσαr
 τηr Βαλτικr Θλασσαr
(σε EUR/τνο)

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

Σιτρι σκληρ υψηλr ποιτηταr

46,89

36,89

µσηr ποιτηταr (1)

56,89

46,89

1001 90 91

Σιτρι µαλακ που προορζεται για σπορ:

58,77

48,77

1001 90 99

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

58,77

48,77

µσηr ποιτηταr

82,84

72,84

βασικr ποιτηταr

99,27

89,27

Κωδικr ΣΟ

1001 10 00

Περιγραφ των εµπορευµτων

1002 00 00

Σκαλη

107,20

97,20

1003 00 10

Κριθρι που προορζεται για σπορ

107,20

97,20

1003 00 90

Κριθρι εκτr απ αυτ που προορζεται για σπορ (3)

107,20

97,20

1005 10 90

Καλαµπκι για σπορ εκτr απ το υβρδιο

105,43

95,43

1005 90 00

Καλαµπκι εκτr απ αυτ που προορζεται για
σπορ (3)

105,43

95,43

1007 00 90

Σργο σε κκκουr εκτr απ το υβρδιο που προορζεται για σπορ

107,20

97,20

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

L 102/76

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

17. 4. 1999

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Στοιχεα υπολογισµο των δασµν
(15 Απριλου 1999)
1. Μσοι ροι τηr περιδου των δο εβδοµδων που προηγονται τηr ηµραr του καθορισµο:
Χρηµατιστηριακr τιµr

Προϊν (% πρωτενεr ωr 12 % υγρασα)

Τιµ (EUR/τνο)

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

113,59

101,19

91,97

79,69

135,13 (**)

Minneapolis

Minneapolis

µσηr ποιτη- US barley 2
ταr (*)
125,13 (**)

82,05 (**)

Πριµοδτηση για τον Κλπο του Μεξικο
(EUR/τνο)



9,12

1,90

8,02







Πριµοδτηση για τιr µεγλεr λµνεr (EUR/
τνο)

18,19













(*) Αρνητικ πριµοδτηση 10 EUR αν τνο [ρθρο 4 παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1249/96].
(**)Fob Duluth.

2. Ναλοr/κστοr: Κλποr του Μεξικο - Rotterdam: 10,90 Ecu/τνο. Μεγλεr Λµνεr-Rotterdam: 22,20 EUR/t.
3. Επιδοτσειr που προβλπονται στο ρθρο 4 παργραφοr 2 τρτο εδφιο του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
∆ιορθωτικ στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 791/1999 τηr Επιτροπr, τηr 15ηr Απριλου 1999, για καθορισµ των
ποσοστν των επιστροφν που εφαρµζονται σε ορισµνα προϊντα των τοµων των σιτηρν και τηr ρυζαr που
εξγονται υπ µορφ εµπορευµτων που δεν υπγονται στο παρρτηµα ΙΙ τηr συνθκηr
(Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων L 101 τηr 16ηr Απριλου 1999)

Σελδα 67, παρρτηµα, ναντι του κωδικο ΣΟ ex 1006 30, στη στλη «Ποσοστ επιστροφν αν 100 kg των
προϊντων βσεωr»:
αντ:

«11,500»,

διβαζε: «11,200».
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