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I
(Πρξειr για την ισχ των οποων απαιτεται δηµοσευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1035/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 11ηr Μαου 1999
για την εφαρµογ, εκ µρουr τηr Επιτροπr, ενr προγρµµατοr ειδικν δρσεων και µτρων
για τη βελτωση τηr πρσβασηr των εµπορευµτων και των διασυνοριακν υπηρεσιν τηr
Ευρωπαϊκr νωσηr στην Ιαπωνα
αποκτσουν µνιµεr επιχειρηµατικr σχσειr µε την
Ιαπωνα· τι αυτ τιr υποχρενει να ανταπεξλθουν
στιr προκλσειr που απορρουν απ τιr απαιτσειr
τηr ενιααr ιαπωνικr αγορr και απ τιr τοπικr
εµπορικr πρακτικr καθr και απ το περπλοκο
σστηµα διανοµr και τουr κανονισµοr που διπουν
το εµπριο και τιr επενδσειr· τι, µε την υποστριξη
που θα παρσχουν τα κρτη µλη και η Κοιντητα,
θα µπορσουν οι επιχειρσειr να ανταπεξλθουν στιr
δυσχρειεr που θα αντιµετωπσουν κατ τα πρτα
στδια των προσπαθειν που θα καταβλουν στουr
τοµεr του µρκετινγκ και των επενδσεων·

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
και ιδωr τα ρθρα 133 και 308.
την πρταση τηr Επιτροπr,
τη γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου (1),
το ψφισµα του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου, τηr 18ηr Σεπτεµβρου 1997, σχετικ µε την ανακονωση τηr Επιτροπr
προr το Συµβολιο που αφορ την Ευρπη και την Ιαπωνα: Τα επµενα βµατα (2),
Εκτιµνταr:
(1)
τι, στα συµπερσµατα του Συµβουλου, τηr 29ηr
Μαρτου 1995, σχετικ µε την ανακονωση τηr Επιτροπr προr την Ιαπωνα, αναγνωρζονται τα διαφορετικ και ειδικ προβλµατα που χαρακτηρζουν
την πρσβαση στην ιαπωνικ αγορ· τι, υπ το
πρσµα αυτν των συµπερασµτων, το Συµβολιο
κρινε τι, θα πρπει να δοθε προτεραιτητα στη
βελτωση τηr πρσβασηr στην ιαπωνικ αγορ· τι
το Συµβολιο τνισε, ιδωr στα συµπερσµατ του,
τηr 13ηr Μαου και τηr 10ηr Ιουνου 1996, σχετικ
µε την πρσβαση στην αγορ, την ανγκη να υπρχει συµπληρωµατικτητα µεταξ των δρσεων που
αναλαµβνει η Κοιντητα και εκενων που αναλαµβνουν τα κρτη µλη·
(2)
τι αποτελε πρωταρχικ ευθνη των κρατν µελν
να σχεδιζουν και να εφαρµζουν προγρµµατα
µτρων και δρσεων προr ενσχυση των προσπαθειν που καταβλλουν οι εξαγωγεr τουr προκειµνου να αποκτσουν εµπορικ παρουσα στιr
ξνεr αγορr·
(3)
τι η εφαρµογ κατλληλων µτρων και η ανληψη
κατλληλων δρσεων για τη βελτωση τηr πρσβασηr των εµπορευµτων και των διασυνοριακν
υπηρεσιν τηr Ευρωπαϊκr νωσηr στην Ιαπωνα
και για την ρση των εµποδων στο εµπριο, θα
πρπει να συµβλει στη µεωση του εµπορικο
ελλεµµατοr τηr Κοιντηταr ναντι τηr Ιαπωναr·
(4)
τι, για να αντιµετωπσουν µε επιτυχα τον ανταγωνισµ που υπρχει στην ιαπωνικ αγορ, οι κοινοτικr επιχειρσειr θα πρπει να προσπαθσουν να
(1) Γνµη που διατυπθηκε στιr 13 Απριλου 1999 (δεν δηµοσιεθηκε ακµα στην Επσηµη Εφηµερδα).
(2) ΕΕ C 304 τηr 6.10.1997, σ. 119.

(5)

τι χρειζεται να καταβλλονται συνεχεr προσπθειεr προκειµνου να δηµιουργηθε στην Ιαπωνα
ναr µιλοr ευρωπαϊκr επιχειρηµατικr εµπειρογνωµοσνηr µσω, ιδωr, ενr µακρπνοου και υψηλο
επιπδου προγρµµατοr επιµρφωσηr στελεχν, που
θα αποσκοπε στο να προετοιµαστον οι ευρωπαϊκr
επιχειρσειr να εκµεταλλευτον τιr νεr δυναττητεr
που τουr προσφρει το νοιγµα τηr συγκεκριµνηr
αγορr και να εξασφαλισθε τι, δεν θα βρεθον σε
µειονεκτικ θση ναντι των ξνων ανταγωνιστν
τουr·

(6)

τι η ιδιοµορφα τηr ιαπωνικr αγορr θησε την
Επιτροπ να αναλβει, το 1997, σε συντονισµ µε τα
κρτη µλη, τη δετερη εκστρατεα µε τον ττλο
«Gateway to Japan» που αποσκοπε στη
συµπλρωση και στην υποστριξη των δραστηριοττων των κρατν µελν στον τοµα αυτν· τι η
εν λγω εκστρατεα χει δη διανσει το µισυ τηr
πορεαr τηr και τι µα µεση διακοπ τηr θα προξενοσε την απλεια των επενδσεων που γιναν για
το δκτυο που χει την ευθνη διεξαγωγr τηr· τι, εν
µσω του οικονοµικο κλµατοr που σµερα επικρατε στην Ιαπωνα, η εκστρατεα «Gateway to Japan»
θα πρπει να συνεχιστε ωr το πραr τηr, που προβλπεται για το τλοr του τουr 2000, προκειµνου να
ενισχυθον οι συνεχεr προσπθειεr των κρατν
µελν·

(7)

τι µπορε να παρασχεθε βοθεια για λλεr ειδικr
δρσειr σχεδιασµνεr τσι στε, µεταξ λλων, να
διευκολνεται η πρσβαση κοινοτικν επιχειρσεων
στην ιαπωνικ αγορ, κυρωr ΜΜΕ, να εντοπζονται
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και να αποµακρνονται τα εµπδια στο εµπριο
σµφωνα µε την κοινοτικ στρατηγικ πρσβασηr
στην αγορ που περιγρφεται στην απφαση 98/
552/ΕΚ του Συµβουλου, τηr 24ηr Σεπτεµβρου
1998 (1), να πραγµατοποιονται στην Ιαπωνα επιχειρηµατικr αποστολr υψηλο επιπδου, να αντιµετωπζονται ειδικ θµατα πρσβασηr στην αγορ,
να συγκεντρνονται πληροφορεr για ειδικ κανονιστικ θµατα τηr ιαπωνικr αγορr στουr τοµεr
του εµπορου, των επενδσεων και των δικαιωµτων
πνευµατικr ιδιοκτησαr που πτονται των επιχειρηµατικν συµφερντων τηr Κοιντηταr, να διοργαννονται συνδρια  σεµινρια που θα συµβλλουν
στην προαγωγ των σχσεων µεταξ τηr Ευρωπαϊκr
νωσηr και τηr Ιαπωναr στουr τοµεr του εµπορου
και των επενδσεων καθr και να αναλαµβνονται
πρωτοβουλεr για να ενισχυθε η προβολ των
θσεων τηr Ευρωπαϊκr νωσηr στην Ιαπωνα·
(8)

(9)

(10)

(11)

τι οι στχοι και τα κριτρια εκτλεσηr του προγρµµατοr ειδικν µτρων και δρσεων στον τοµα
των εµπορευµτων και τηr παροχr διασυνοριακν
υπηρεσιν που θα πρπει να αναληφθον, θα καθοριστον απ την Επιτροπ σε στεν συνεργασα µε
τουr αντιπροσπουr των κρατν µελν·
τι ο παρν κανονισµr προβλπει τη λψη µτρων
για την ρση των εµποδων στο εµπριο, για τη
διευκλυνση τηr πρσβασηr στην αγορ, την προθηση των επενδσεων και την προθηση των
εξαγωγν εµπορευµτων και διασυνοριακν υπηρεσιν τηr Ευρωπαϊκr νωσηr·
τι µροr των δραστηριοττων που εµππτουν στο
πεδο εφαρµογr του παρντοr κανονισµο καλπτονται απ το ρθρο 133 τηr συνθκηr· τι, για τιr
λοιπr δραστηριτητεr, η συνθκη δεν προβλπει
αρµοδιτητεr λλεr απ εκενεr του ρθρου 308·
τι η ισχr του παρντοr κανονισµο λγει στιr 31
∆εκεµβρου 2001,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Σε συνεργασα µε τα κρτη µλη, που χουν την πρωταρχικ ευθνη σον αφορ το σχεδιασµ και την εφαρµογ
προγραµµτων και δρσεων για την προθηση των
εξαγωγν κοινοτικν εµπορευµτων και διασυνοριακν
υπηρεσιν σε αγορr τρτων χωρν, η Κοιντητα θα εφαρµσει να ειδικ, συνεκτικ και στοχοθετηµνο πργραµµα
µτρων και δρσεων που συµπληρνει και προσδδει προστιθµενη αξα στιr προσπθειεr που αναλαµβνουν τα
κρτη µλη στην ιαπωνικ αγορ.
Οι δραστηριτητεr των κρατν µελν σον αφορ το σχεδιασµ και την εφαρµογ πολιτικν, προγραµµτων και
διακανονισµν για την προθηση των εξαγωγν τουr εµπορευµτων και διασυνοριακν υπηρεσιν σε αγορr τρτων
χωρν, δεν θγονται απ τιr διατξειr του παρντοr κανονισµο.
(1) ΕΕ L 265 τηr 30.9.1998, σ. 31.

21. 5. 1999
ρθρο 2

1.
Εντr των ορων που καθορζονται ετησωr απ την
αρµδια για τον προϋπολογισµ αρχ, το κοινοτικ πργραµµα αποτελεται απ τα ακλουθα δο κρια µτρα και
δρσειr:
α) να επιµορφωτικ πργραµµα («Executive Training
Programme») που θα συµβλει στη δηµιουργα ενr
οµλου ευρωπαϊκν στελεχν ικανν να επικοινωνον
και να λειτουργον στο ιαπωνικ επιχειρηµατικ περιβλλον,
β) την πρσληψη, επιµρφωση, προπαρασκευ, ενψει τηr
ανληψηr τηr αποστολr και τηr συµµετοχr τουr σ’
αυτν, οµδων ευρωπαϊκν στελεχν επιχειρσεων,
προερχοµνων κυρωr απ ΜΜΕ, που θα συµµετχουν
στιr δρσειr, οι οποεr αναλαµβνονται στην Ιαπωνα
και στοχεουν στη βελτωση τηr εµπορικr παρουσαr
των εν λγω επιχειρσεων στην ιαπωνικ αγορ (εκστρατεα «Gateway to Japan»). Στχοr τηr εκστρατεαr
θα εναι:
 να ενισχυθον οι εµπορικr και επενδυσιακr σχσειr µε την Ιαπωνα,
 να βελτιωθε η κατανηση των ιαπωνικν κανονισµν στουr τοµεr του εµπορου και των επενδσεων καθr και των επιχειρηµατικν πρακτικν.
2.
Εκτr απ τα µτρα και δρσειr που αναφρονται
στην παργραφο 1, εναι δυνατ, εφσον κριθε πρσφορη,
η παροχ βοθειαr για τιr ακλουθεr δρσειr και µτρα:
α) ειδικr δρσειr για τη διευκλυνση τηr πρσβασηr των
κοινοτικν επιχειρσεων στην ιαπωνικ αγορ, κυρωr
ΜΜΕ·
β) ειδικ µτρα για τον εντοπισµ και την ρση των
εµποδων στο εµπριο σµφωνα µε την κοινοτικ
στρατηγικ πρσβασηr στην αγορ·
γ) συγκντρωση πληροφοριν καθr και παροχ
συµβουλν στρατηγικr για ειδικ κανονιστικ
θµατα, στουr τοµεr του εµπορου, των επενδσεων
και των δικαιωµτων πνευµατικr ιδιοκτησαr, στην
ιαπωνικ αγορ, που µπορον να πτονται των κοινοτικν επιχειρηµατικν συµφερντων·
δ) διοργνωση συνεδρων και σεµιναρων για την
προαγωγ των σχσεων µεταξ τηr Ευρωπαϊκr
νωσηr και τηr Ιαπωναr στουr τοµεr του εµπορου
και των επενδσεων και ανληψη πρωτοβουλιν προκειµνου να ενισχυθε η προβολ των θσεων τηr
Ευρωπαϊκr νωσηr στην Ιαπωνα·
ε) διοργνωση επιχειρηµατικν αποστολν υψηλο επιπδου, δυναµνων να χειριστον ειδικ θµατα πρσβασηr στην ιαπωνικ αγορ·
στ) εκπνηση µελετν αξιολγησηr τηr αποτελεσµατικτηταr των µτρων και δρσεων που θα αναληφθον στο
πλασιο του παρντοr κανονισµο.
3.
Κατ την εφαρµογ τηr παραγρφου 2, η Επιτροπ θα
διασφαλζει την απλυτη συµβαττητα µεταξ τηr πολιτικr τηr Κοιντηταr και εκενηr των κρατν µελν σον
αφορ τιr ειδικr δραστηριτητεr που αναλαµβνονται, θα
υποβλλει δε ετσια κθεση.
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ρθρο 3
1.
Η Επιτροπ υποβλλει, µχρι την 1η Σεπτεµβρου
2000, στο Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο και το Συµβολιο,
κθεση αξιολγησηr, στην οποα περιλαµβνονται τα αποτελσµατα των χρηµατοδοτουµνων ενεργειν ελγχου και
παρακολοθησηr· στην κθεση αυτ, λαµβνονται επσηr
υπψη οι συµβατικr υποχρεσειr και οι αρχr τηr ορθr
και αποτελεσµατικr διαχερισηr. Περιλαµβνει τα αποτελσµατα τηr ανλυσηr κστουr/αποτελεσµατικτηταr.
2.
Κατ τη διεξαγωγ των δραστηριοττων που αναφρονται στο ρθρο 2, η Επιτροπ επικουρεται απ µια επιτροπ συµβουλευτικο χαρακτρα την οποα αποτελον
αντιπρσωποι των κρατν µελν και τηr οποαr προεδρεει
ο αντιπρσωποr τηr Επιτροπr.
Ο αντιπρσωποr τηr Επιτροπr υποβλλει στην εν λγω
επιτροπ σχδιο των µτρων που πρκειται να ληφθον. Η
επιτροπ διατυπνει τη γνµη τηr για το σχδιο αυτ,
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µσα σε προθεσµα που µπορε να ορσει ο πρεδροr ανλογα µε τον επεγοντα χαρακτρα του θµατοr, προβανονταr, εν ανγκη, σε ψηφοφορα.
Η γνµη καταχωρεται στα πρακτικ· επιπλον, κθε κρτοr µλοr χει το δικαωµα να ζητσει να καταχωρηθε η
θση του στα πρακτικ.
Η Επιτροπ λαµβνει ιδιατερα υπψη τη γνµη τηr επιτροπr και την ενηµερνει για τον τρπο µε το οποο λαβε
υπψη τη γνµη αυτ.
ρθρο 4
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την επµενη ηµρα
τηr δηµοσευσr του στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
Παει να ισχει στιr 31 ∆εκεµβρου 2001.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 11 Μαου 1999.
Για το Συµβολιο
Ο Πρεδροr
L. SCOMERUS
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1036/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 17ηr Μαου 1999
για τροποποηση του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92 για τη θσπιση ολοκληρωµνου
συστµατοr διαχερισηr και ελγχου σχετικ µε ορισµνα καθεσττα κοινοτικν ενισχσεων,
σον αφορ τιr προθεσµεr υποβολr των αιτσεων ενσχυσηr στο πλασιο του καθεσττοr
αντισταθµιστικν πληρωµν στουr παραγωγοr ρυζιο
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
και ιδωr το ρθρο 37,
την πρταση τηr Επιτροπr (1),
τη γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου (2),
Εκτιµνταr:
(1)

τι το ρθρο 6 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95
του Συµβουλου, τηr 22αr ∆εκεµβρου 1995, σχετικ
µε την κοιν οργνωση αγορr του ρυζιο (3), θεσπζει καθεστr αντισταθµιστικν πληρωµν στουr
παραγωγοr ρυζιο·

(2)

τι το ρθρο 1, στοιχεο α) του κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 3508/92 του Συµβουλου, τηr 27ηr Νοεµβρου
1992, µε το οποο θεσπζεται να ολοκληρωµνο
σστηµα διαχερισηr και ελγχου σχετικ µε ορισµνα καθεσττα κοινοτικν ενισχσεων (4) ορζει
τι, το καθεστr το οποο θεσπζει εφαρµζεται στο
καθεστr στριξηr των παραγωγν ρυζιο το οποο
θεσπζεται µε το ρθρο 6 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
3072/95·

(3)

τι θα πρπει να διευκρινιστον, για την ορθ και
µνιµη εφαρµογ του ολοκληρωµνου συστµατοr
στοι καθεστr αντισταθµιστικν πληρωµν στουr
παραγωγοr ρυζιο, οι προθεσµεr υποβολr των
αιτσεων, καθr και ορισµνεr τροποποισειr των
τελευταων αυτν στα κρτη µλη παραγωγr,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Το ρθρο 6 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92 τροποποιεται ωr εξr:
α) η παργραφοr 2 συµπληρνεται µε το ακλουθο εδφιο:
«Στο πλασιο του καθεσττοr αντισταθµιστικν
πληρωµν στουr παραγωγοr ρυζιο, το οποο προβλπεται στο ρθρο 6 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95, η
ηµεροµηνα η οποα ορζεται απ το κρτοr µλοr δεν
µπορε να εναι µεταγενστερη τηr 31ηr Μαου που
προηγεται τηr εν λγω συγκοµιδr και, για την Πορτογαλα και την Ισπανα, η ηµεροµηνα αυτ δεν µπορε
να εναι µεταγενστερη τηr 30r Ιουνου που προηγεται
τηr συγκοµιδr.»
β) στην παργραφο 4, προστθεται το ακλουθο εδφιο:
«Στο πλασιο του καθεσττοr αντισταθµιστικν
πληρωµν στουr παραγωγοr ρυζιο, το οποο προβλπεται στο ρθρο 6 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95,
µπορον να γνουν ορισµνεr τροποποισειr, στην
ατηση ενισχσεων “εκτσειr”, εφσον οι αρµδιεr
αρχr τιr λβουν, το αργτερο, κατ τιr ηµεροµηνεr οι
οποεr ορζονται στο τρτο εδφιο τηr παραγρφου 2
του παρντοr ρθρου.»
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την τρτη ηµρα απ
τη δηµοσευσ του στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 17 Μαου 1999.
Για το Συµβολιο
Ο Πρεδροr
K.-H. FUNKE

(1) ΕΕ C 160 τηr 27.5.1998, σ. 17.
(2) ΕΕ C 379 τηr 7.12.1998.
(3) ΕΕ L 329 τηr 30.12.1995, σ. 18· κανονισµr πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2072/98 (ΕΕ L 20 τηr
27.1.1998, σ. 16).
(4) ΕΕ L 355 τηr 5.12.1992, σ. 1· κανονισµr πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 820/97 (ΕΕ L 117 τηr
7.5.1997, σ. 1).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1037/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 17ηr Μαου 1999
περ ειδικν µτρων στην εισαγωγ χυµν και µοστου σταφυλιν καταγωγr Κπρου
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
και ιδωr το ρθρο 133,

την Κοιντητα στο πλασιο τηr δασµολογικr
ποσοστσεωr· τι, για το σκοπ αυτ, και αναµνονταr τη σναψη ναr συµφωναr µεταξ τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr και τηr Κπρου, πρπει να
ληφθον τα απαρατητα ειδικ µτρα,

την πρταση τηr Επιτροπr,
Εκτιµνταr:
(1)

(2)

(3)

τι η συµφωνα συνδσεωr µεταξ τηr Ευρωπαϊκr
Οικονοµικr Κοιντηταr και τηr ∆ηµοκραταr τηr
Κπρου (1) προβλπει το νοιγµα ετσιαr κοινοτικr
δασµολογικr ποσοστσεωr για ορισµνουr χυµοr
 συµπυκνωµνουr µοστουr σταφυλιν καταγωγr
Κπρου· τι ο δασµr στο πλασιο τηr δασµολογικr
αυτr ποσοστσεωr εναι 0 %·
τι, απ την 1η Σεπτεµβρου 1995, το παλαι
καθεστr των τιµν αναγωγr που εφαρµζεται για
τιr εισαγωγr στην Κοιντητα χυµν και µοστου
σταφυλιν χει αντικατασταθε απ να νο
καθεστr κατ την εισαγωγ που προκπτει απ τιr
πολυµερεr εµπορικr διαπραγµατεσειr του Γρου
τηr Ουρουγουηr· τι η συµφωνα συνδσεωr µε την
Κπρο πρπει να εφαρµοστε λαµβνονταr υπψη
αυτ το νο καθεστr εισαγωγr·
τι πρπει να διατηρηθον οι δασµολογικr προτιµσειr που χουν δη παραχωρηθε και να µπορσει η
Κπροr να συνεχσει να εξγει τα προϊντα τηr προr

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Ο ειδικr δασµr που αναγρφεται στο παρρτηµα Ι τρτο
µροr τµµα Ι παρρτηµα 2 του δασµολογου των Ευρωπαϊκν Κοινοττων για την εισαγωγ χυµν και µοστου
σταφυλιν που υπγονται στουr κωδικοr ΣΟ 2009 60 51,
2009 60 71, ex 2009 60 90 και 2204 30 92, δεν εισπρττεται
επ των εν λγω προϊντων καταγωγr Κπρου, τα οποα
εισγονται στο πλασιο τηr δασµολογικr ποσοστσεωr µε
αξοντα αριθµ 09.1421, που αναφρεται στο παρρτηµα V
του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1981/94 του Συµβουλου (2).
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την τρτη ηµρα απ
τη δηµοσευσ του στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
Εφαρµζεται απ την 1η Ιουλου 1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 17 Μαου 1999.
Για το Συµβολιο
Ο Πρεδροr
J. FISCHER

(1) ΕΕ L 133 τηr 21.5.1973, σ. 2.

(2) ΕΕ L 199 τηr 2.8.1994, σ. 1· κανονισµr πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 650/98 (ΕΕ L 88 τηr
24.3.1998, σ. 8).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1038/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 20r Μαου 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 21 Μαου 1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 20 Μαου 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 20r Μαου 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
068
999
052
628
999
052
999
204
600
624
999
388
999
388
400
508
512
524
528
804
999

105,2
72,3
88,8
85,7
125,4
105,5
51,4
51,4
44,3
46,5
48,1
46,3
113,6
113,6
76,2
98,9
76,5
74,7
77,7
70,9
102,6
82,5

0707 00 05

0709 90 70
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 30 10
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

(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. 1039/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 20r Μαου 1999
για την κδοση πιστοποιητικν εισαγωγr ρυζιο καταγωγr κρατν ΑΚΕ και ΥΧΕ που
χουν ζητηθε κατ τη διρκεια των πντε πρτων εργσιµων ηµερν του Μαου 1999 σε
εφαρµογ του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2603/97
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2603/97 τηr Επιτροπr, τηr 16ηr
∆εκεµβρου 1997, για τον καθορισµ των λεπτοµερειν
εφαρµογr για την εισαγωγ ρυζιο καταγωγr των κρατν
ΑΚΕ καθr και για την εισαγωγ ρυζιο καταγωγr των
υπερποντων χωρν και εδαφν (ΥΧΕ) (1), πωr τροποποιθηκε απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1595/98 (2), και ιδωr
το ρθρο 9 παργραφοr 2,
Εκτιµνταr:
τι, κατ’ εφαρµογ του ρθρου 9 παργραφοr 2 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2603/97, η Επιτροπ, εντr προθεσµαr
10 ηµερν, που υπολογζονται απ την τελευταα ηµρα τηr
προθεσµαr ανακονωσηr των κρατν µελν, αποφασζει το
κατ πσον µπορε να δοθε συνχεια στιr υποβληθεσεr
αιτσειr και καθορζει τιr διαθσιµεr ποστητεr στο πλασιο του επµενου σταδου και, ενδεχοµνωr, στο πλασιο
του συµπληρωµατικο σταδου του Οκτωβρου·

τι, απ την εξταση των ποσοττων για τιr οποεr υποβλθηκαν αιτσειr οδηγοµεθα στο να προβλψουµε την
κδοση των πιστοποιητικν για τιr ζητοµενεr ποστητεr
µειωµνεr, κατ περπτωση, κατ ποσοστ που καθορζεται
σµφωνα µε τιr διατξειr του παραρτµατοr του παρντοr
κανονισµο,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Για τιr αιτσειr χορηγσεωr πιστοποιητικν εισαγωγr
ρυζιο που υποβλθηκαν κατ τιr πντε πρτεr εργσιµεr
ηµρεr του Μαου 1999 σε εφαρµογ του κανονισµο (ΕΚ)
αριθ. 2603/97 και ανακοινθηκαν στην Επιτροπ, τα πιστοποιητικ εκδδονται για τιr ποστητεr που αναγρφονται
στιr αιτσειr µειωµνεr, κατ περπτωση, κατ τα ποσοστ
που καθορζονται στο παρρτηµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 21 Μαου 1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 20 Μαου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 351 τηr 23.12.1997, σ. 22.
(2) ΕΕ L 208 τηr 24.7.1998, σ. 21.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 20r Μαου 1999, για την κδοση πιστοποιητικν εισαγωγr ρυζιο
καταγωγr κρατν ΑΚΕ και ΥΧΕ που χουν ζητηθε κατ τη διρκεια των πντε πρτων εργσιµων
ηµερν του Μαου 1999 σε εφαρµογ του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2603/97
Ποσοστ µεωσηr που εφαρµζονται στιr ποστητεr που χουν ζητηθε στο πλασιο του µεριδου του
Μαου 1999 και στιr ποστητεr που εναι διαθσιµεr για το επµενο µερδιο:

Καταγωγ

ΥΧΕ (ρθρο 6)

Μεωση
%

∆ιαθσιµη ποστητα
για το µερδιο
του Σεπτεµβρου 1999
(σε t)





91,3368

41,666

96,7175







 Κωδικr ΣΟ 1006
ΑΚΕ (ρθρο 2 παργραφοr 1)
 Κωδικο ΣΟ 1006 10 21 µχρι 1006 10 98,
1006 20 και 1006 30
ΑΚΕ (ρθρο 3)
 Κωδικr ΣΟ 1006 40 00
ΑΚΕ + ΥΧΕ (ρθρο 7)
 ΑΚΕ: Κωδικο ΣΟ 1006 10 21 µχρι 1006 10 98,
1006 20 και 1006 30
 ΥΧΕ: Κωδικr ΣΟ 1006
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1040/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 20r Μαου 1999
για µτρο διασφαλσεωr που εφαρµζεται στιr εισαγωγr σκρδων που κατγονται απ την
Κνα
31 Μαου 1997, απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 903/97
τηr Επιτροπr (10), για την περοδο απ 1ηr Ιουνου
1997 ωr 31 Μαου 1998, και απ τον κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 1137/98 τηr Επιτροπr (11), για την
περοδο απ 1ηr Ιουνου 1998 ωr 31 Μαου 1999·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλου, τηr 28ηr
Οκτωβρου 1996, για την κοιν οργνωση των αγορν στον
τοµα των οπωροκηπευτικν (1), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 857/1999 (2), και
ιδωr το ρθρο 37 παργραφοr 2,

(4)

τι κθε µνα οι αιτσειr χορηγσεωr πιστοποιητικν εισαγωγr σκρδων που κατγονται απ την
Κνα ξεπρασαν κατ πολ την µηνιαα ποστητα
που καθορστηκε απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
1137/98· τι, ακµα περισστερο, ο µεγλοr αριθµr
των αιτσεων που υποβλλονται κατ την πρτη
ηµρα κθε µηνιααr περιδου οδγησε κατ τη
διρκεια ληr τηr εν λγω περιδου στην κδοση
πιστοποιητικν εισαγωγr για ποστητεr κτω του
2,5 % των αιτσεων που υποβλθηκαν και στην απρριψη λων των λλων αιτσεων που υποβλθηκαν
αργτερα· τι, απ αυτ τη συστηµατικ υπρβαση,
αποδεικνεται τι η πεση στον εν λγω τοµα συνεχζεται και τι, λγω απουσαr των µτρων διασφαλσεωr, η κοινοτικ αγορ σκρδων θα διαταραχθε
σοβαρ απ τιr µαζικr εισαγωγr που προρχονται
απ την Κνα· τι κρνεται, εποµνωr, απαρατητο να
ανανεωθε το µτρο διασφαλσεωr που εφαρµζεται
στα σκρδα καταγωγr Κναr·

(5)

τι πρπει να περιοριστε η κδοση πιστοποιητικν
εισαγωγr σε ορισµνη περιοδικ ποστητα, απ την
πρτη Ιουνου 1999 και ωr τιr 31 Μαου 2000, και
να ανασταλε η κδοση αυτr µλιr οι εισαγωγr
φθσουν σε αυτ την ποστητα·

(6)

τι πρπει να καθοριστον ορισµνα κριτρια σον
αφορ το καταστατικ αυτν οι οποοι υποβλλουν
αιτσειr και τη χρση των χορηγοµενων πιστοποιητικν,

Εκτιµνταr:
(1)

τι, κατ’ εφαρµογ του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
1859/93 τηr Επιτροπr, τηr 12ηr Ιουλου 1993, για
την εφαρµογ των πιστοποιητικν εισαγωγr για τα
σκρδα που εισγονται απ τρτεr χρεr (3), πωr
τροποποιθηκε απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1662/
94 (4), η θση σε ελεθερη κυκλοφορα στην Κοιντητα σκρδων που εισγονται απ τρτεr χρεr
προϋποθτει την προσκµιση πιστοποιητικο
εισαγωγr·

(2)

τι η Ισπανα ζτησε απ την Επιτροπ στιr 14
Απριλου 1999, να λβει µτρα διασφαλσεωr ναντι
των εισαγωγν σκρδων·

(3)

τι, απ το 1993, η Επιτροπ διαπστωσε µεγλη
αξηση των εισαγωγν σκρδων που κατγονται
απ την Κνα, σε σχση µε τα προηγοµενα τη· τι,
λαµβνονταr υπψη την τιµ τουr, η συνχιση των
εισαγωγν αυτν θα µποροσε να δηµιουργσει
σοβαρr διαταραχr στην κοινοτικ αγορ απ τιr
οποεr θα ταν δυνατ να διακυβευτον οι στχοι
του ρθρου 39 τηr συνθκηr ΕΚ και, ιδωr, να ζηµιωθον οι κοινοτικο παραγωγο· τι, κατ συνπεια,
µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1213/94 τηr Επιτροπr (5), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2815/94 (6), η Επιτροπ λαβε
µτρο διασφαλσεωr που περιορζει σε ορισµνη
µηνιαα ποστητα την κδοση πιστοποιητικν
εισαγωγr για σκρδα που κατγονται απ την Κνα
για την περοδο εµποραr 1994/95· τι το µτρο αυτ
εφαρµστηκε εκ νου απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
1153/95 τηr Επιτροπr (7), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2944/95 (8),
για την περοδο απ 1ηr Ιουνου 1995 ωr 31 Μαου
1996, απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 885/96 τηr Επιτροπr (9), για την περοδο απ 1ηr Ιουνου 1996 ωr

(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

297
108
170
176
133
298
116
308
119

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

21.11.1996, σ. 1.
27.4.1999, σ. 7.
13.7.1993, σ. 10.
9.7.1994, σ. 1.
28.5.1994, σ. 36.
19.11.1994, σ. 26.
23.5.1995, σ. 23.
21.12.1995, σ. 17.
16.5.1996, σ. 12.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
1.
Για την περοδο απ την 1η Ιουνου 1999 ωr τιr 31
Μαου 2000, τα πιστοποιητικ εισαγωγr για τα σκρδα
(κωδικr ΣΟ 0703 20 00) που κατγονται απ την Κνα
εκδδονται µχρι ποστηταr 12 000 τνων εντr του ορου
µαr αντατηr ποστηταr για κθε περοδο που αναγρφεται στο παρρτηµα και σµφωνα µε τουr ρουr του παρντοr κανονισµο.
(10) ΕΕ L 130 τηr 22.5.1997, σ. 6.
(11) ΕΕ L 157 τηr 30.5.1998, σ. 107.
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2.
Για κθε περοδο, η αντατη ποστητα που αναφρεται στην παργραφο 1 ισοται µε θροισµα:
α) τηr ποστηταr που αναγρφεται στο παρρτηµα·
β) των ποσοττων που δεν ζητθηκαν για την προηγοµενη
περοδο·
και
γ) των µη χρησιµοποιηθεισν ποσοττων, για τιr οποεr η
Επιτροπ χει ενηµερωθε απ πιστοποιητικ που
εκδθηκαν προηγουµνωr.
3.
ταν η Επιτροπ διαπιστσει, µε βση τιr πληροφορεr που τηr κοινοποιονται απ τα κρτη µλη κατ’ εφαρµογ του ρθρου 4 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1859/93,
τι υπρχει κνδυνοr να γνει υπρβαση τηr αντατηr
ποστηταr µαr περιδου, θεσπζει τουr ρουr σµφωνα µε
τουr οποουr µπορον να εκδοθον τα πιστοποιητικ για τα
σκρδα που κατγονται απ την Κνα.
ρθρο 2
1.
Αιτσειr για πιστοποιητικ εισαγωγr για τα σκρδα
που κατγονται απ την Κνα δνανται να υποβληθον
µνο απ εισαγωγr οπωροκηπευτικν κατ την ννοια τηr
παραγρφου 2.
2.
Θεωρονται ωr εισαγωγεr οπωροκηπευτικν επιχειρηµατεr, οικονοµικο φορεr, φυσικ  νοµικ πρσωπα,
µεµονωµνοι φορεr  οµδεr που χουν εισγει /και εξγει, κατ τη διρκεια καθενr απ τα δο προηγοµενα
τη, οπωροκηπευτικ που αναφρονται στο ρθρο 1 παργραφοr 2 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2200/96 για µα ελχιστη ποστητα 50 τνων αν τοr. Η τρηση του εν λγω
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ρου πιστοποιεται µε την εγγραφ σε εµπορικ µητρο
του κρτουr µλουr  µε λλη απδειξη που γνεται δεκτ
απ το κρτοr µλοr, αφενr, και απ το δικαιολογητικ
γγραφο εισαγωγr /και εξαγωγr, αφετρου. Εν ναr
εισαγωγαr χει λβει πιστοποιητικ εισαγωγr δυνµει
του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1859/93 κατ τη διρκεια του
προηγοµενου ηµερολογιακο τουr, πρπει να προσκοµσει
την απδειξη τι χει πργµατι θσει σε ελεθερη κυκλοφορα, για διο λογαριασµ, τουλχιστον το 50 % τηr ποστηταr που του χει χορηγηθε.
3.
Για καθεµα απ τιr περιδουr που αναφρονται στο
παρρτηµα, ναr εισαγωγαr κατ την ννοια τηr παραγρφου 2 δεν δναται να υποβλει περισστερεr απ δο αιτσειr πιστοποιητικν, µε διστηµα τουλχιστον πντε
ηµερν µεταξ τουr. Καθεµα απ τιr αιτσειr αυτr δναται να αφορ µνο ποστητα ση κατ’ αντατο ριο προr
το 50 % τηr ποστηταr που αναφρεται στο παρρτηµα για
την εν λγω περοδο.
4.
Οι εισαγωγεr, κατ την ννοια τηr παραγρφου 2,
προσκοµζουν, προr υποστριξη τηr αιτσεr τουr, τα στοιχεα που επιτρπουν στιr αρµδιεr εθνικr αρχr τον λεγχο
των ρων που αναφρονται στην παργραφο 2.
5.
Κατ παρκκλιση απ το ρθρο 9 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 τηr Επιτροπr (1), τα δικαιµατα που
απορρουν απ τα χορηγοµενα πιστοποιητικ εισαγωγr
για τα προϊντα που αναφρονται στο ρθρο 1 παργραφοr
1 του παρντοr κανονισµο, δεν µεταβιβζονται.
ρθρο 3
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την 1η Ιουνου 1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 20 Μαου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 331 τηr 2.12.1988, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(σε τνουr)
Χρονικ περοδοr

Περοδοr υποβολr τηr ατησηr

Ποστητεr

Ιονιοr

απ 1 Ιουνου ωr 30 Ιουνου 1999

1 000

Ιολιοr

απ 1 Ιουλου ωr 1 Αγουστου 1999

1 000

Αγουστοr

απ 2 Αγουστου ωr 31 Αγουστου 1999

1 000

Σεπτµβριοr

απ 1 Σεπτεµβρου ωr 30 Σεπτεµβρου 1999

1 000

Οκτβριοr

απ 1 Οκτωβρου ωr 2 Νοεµβρου 1999

1 000

Νοµβριοr

απ 3 Νοεµβρου ωr 1 ∆εκεµβρου 1999

1 000

∆εκµβριοr

απ 2 ∆εκεµβρου 1999 ωr 2 Ιανουαρου 2000

1 000

Ιανουριοr

απ 3 Ιανουαρου ωr 31 Ιανουαρου 2000

1 000

Vεβρουριοr

απ 1 Vεβρουαρου ωr 29 Vεβρουαρου 2000

1 000

Μρτιοr

απ 1 Μαρτου ωr 2 Απριλου 2000

1 000

Απρλιοr

απ 3 Απριλου ωr 1 Μαου 2000

1 000

Μιοr

απ 2 Μαου ωr 31 Μαου 2000

1 000
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1041/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 20r Μαου 1999
για καθορισµ των επιστροφν κατ την εξαγωγ στον τοµα του γλακτοr και των γαλακτοκοµικν προϊντων
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συµβουλου τηr
27ηr Ιουνου 1968 περ κοινr οργανσεωr αγορr στον
τοµα του γλακτοr και των γαλακτοκοµικν
προϊντων (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1587/96 (2), και ιδωr το ρθρο 17
παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:
τι, δυνµει του ρθρου 17 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
804/68, η διαφορ µεταξ των τιµν στο διεθνr εµπριο
των προϊντων που αναφρονται στο ρθρο 1 του εν λγω
κανονισµο και των τιµν των προϊντων αυτν εντr τηr
Κοιντηταr δναται να καλυφθε µε µια επιστροφ κατ
την εξαγωγ εντr των ορων που προκπτουν απ τιr
συµφωνεr που χουν συναφθε σµφωνα µε το ρθρο 228
τηr συνθκηr·
τι, κατ τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 804/68, οι επιστροφr
για τα προϊντα που αναφρονται στο ρθρο 1 του εν λγω
κανονισµο τα οποα εξγονται ωr χουν καθορζονται
αφο ληφθον υπψη:
 η κατσταση και οι προοπτικr εξελξεωr στην αγορ
τηr Κοιντηταr σον αφορ την τιµ του γλακτοr,
των γαλακτοκοµικν προϊντων και των διαθεσµων
ποσοττων, καθr και στο διεθνr εµπριο, σον
αφορ τιr τιµr του γλακτοr και των γαλακτοκοµικν
προϊντων,
 τα ξοδα εµποραr και τα πλον συµφροντα ξοδα
µεταφορr απ την αγορ τηr Κοιντηταr µχρι τουr
λιµνεr  λλουr τπουr εξαγωγr τηr Κοιντηταr
καθr και τιr δαπνεr διοχετεσεωr µχρι τιr χρεr
προορισµο,
 οι στχοι τηr κοινr οργανσεωr αγορr, στον τοµα
του γλακτοr και των γαλακτοκοµικν προϊντων, οι
οποοι αποβλπουν στην εξασφλιση ισορροπαr και
κανονικν εξελξεων των τιµν και των συναλλαγν
στιr αγορr αυτr,
 τα ρια που προκπτουν απ τιr συµφωνεr που χουν
συναφθε σµφωνα µε το ρθρο 228 τηr συνθκηr,
 η ανγκη αποφυγr διαταραχν στην αγορ τηr Κοιντηταr,
 η οικονοµικ πλευρ των σχεδιαζοµνων εξαγωγν·
τι, κατ το ρθρο 17 παργραφοr 5 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 804/68, οι τιµr εντr τηr Κοιντηταr καθορζονται αφο ληφθον υπψη οι εφαρµοζµενεr τιµr που
αποδεικνονται οι πλον ευνοϊκr για την εξαγωγ, οι δε
(1) ΕΕ L 148 τηr 28.6.1968, σ. 13.
(2) ΕΕ L 206 τηr 16.8.1996, σ. 21.

τιµr στο διεθνr εµπριο καθορζονται αφο ληφθον
υπψη ιδωr:
α) οι τιµr που εφαρµζονται στιr αγορr τρτων χωρν·
β) οι τιµr οι πλον ευνοϊκr κατ την εισαγωγ, προελεσεωr απ τρτεr χρεr, στιr τρτεr χρεr προορισµο·
γ) οι τιµr στην παραγωγ που διαπιστνονται στιr τρτεr
χρεr εξαγωγεr, λαµβνονταr υπψη, κατ περπτωση,
τιr επιδοτσειr που χορηγονται απ τιr χρεr αυτr·
δ) οι τιµr προσφορr «ελεθερο στα σνορα» τηr Κοιντηταr·
τι, κατ το ρθρο 17 παργραφοr 3 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 804/68, η κατσταση τηr διεθνοr αγορr  οι
ειδικr απαιτσειr ορισµνων αγορν δνανται να
καταστσουν αναγκαα τη διαφοροποηση τηr επιστροφr
για τα προϊντα που αναφρονται στο ρθρο 1 του εν λγω
κανονισµο ανλογα µε τον προορισµ τουr·
τι το ρθρο 17 παργραφοr 3 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
804/68 προβλπει τι ο κατλογοr των προϊντων για τα
οποα χορηγεται µια επιστροφ κατ την εξαγωγ και το
ποσ τηr επιστροφr αυτr καθορζονται τουλχιστον µα
φορ κθε τσσεριr εβδοµδεr· τι το ποσ τηr επιστροφr
δναται να διατηρηθε στο αυτ εππεδο περισστερο απ
τσσεριr εβδοµδεr·
τι, βσει του ρθρου 16 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 174/
1999 τηr Επιτροπr, τηr 26ηr Ιανουαρου 1999, περ ειδικν
λεπτοµερειν εφαρµογr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 804/
68 του Συµβουλου σον αφορ τα πιστοποιητικ εξαγωγr
και των επιστροφν κατ την εξαγωγ στον τοµα του
γλακτοr και των γαλακτοκοµικν προϊντων (3), η επιστροφ που χορηγεται στα ζαχαροχα γαλακτοκοµικ
προϊντα ισοται µε το θροισµα δο στοιχεων· τι το να
στοιχεο χει σκοπ να λβει υπψη την ποστητα των
γαλακτοκοµικν προϊντων και υπολογζεται πολλαπλασιζονταr το βασικ ποσ επ την περιεκτικτητα σε γαλακτοκοµικ προϊντα του εν λγω προϊντοr· τι το λλο στοιχεο χει σκοπ να λβει υπψη την ποστητα τηr ζαχαρζηr που χει προστεθε και υπολογζεται πολλαπλασιζονταr την περιεκτικτητα σε ζαχαρζη ολοκλρου του
προϊντοr επ το βασικ ποσ τηr επιστροφr που ισχει
την ηµρα τηr εξαγωγr για τα προϊντα που αναφρονται
στο ρθρο 1 παργραφοr 1 στοιχεο δ) του κανονισµο
(ΕΚ) αριθ. 1785/81 (4) του Συµβουλου, τηr 30r Ιουνου
1981, περ κοινr οργανσεωr τηr αγορr στον τοµα τηr
ζχαρηr, πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1148/98τηr Επιτροπr (5)· τι ωστσο, το
τελευταο αυτ στοιχεο λαµβνεται υπψη µνον εν η
ζαχαρζη που χει προστεθε στο προϊν χει παραχθε απ
ζαχαρτευτλα  ζαχαροκλαµα που χουν συγκοµισθε
στην Κοιντητα·
(3) ΕΕ L 20 τηr 27.1.1999, σ. 8.
(4) ΕΕ L 177 τηr 1.7.1981, σ. 4.
(5) ΕΕ L 159 τηr 3.6.1998, σ. 38.

L 127/14

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

τι το ποσ επιστροφr για τα τυρι υπολογζεται για τα
προϊντα που προορζονται για µεση κατανλωση· τι η
κροστα και τα υπολεµµατα δεν εναι προϊντα που ανταποκρνονται στον προορισµ αυτν· τι για να αποφευχθε
κθε σγχυση ερµηνεαr πρπει να διευκρινισθε τι τα
τυρι αξαr ελεθερο στα σνορα µικρτερηr απ 230,00
EUR αν 100 χιλιγραµµα δεν απολαουν επιστροφr·
τι ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 896/84 τηr Επιτροπr (1),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΟΚ)
αριθ. 222/88 (2) προβλεψε συµπληρωµατικ µτρα σον
αφορ τη χοργηση επιστροφν κατ τιr αλλαγr περιδου· τι οι διατξειr αυτr προβλπουν τη δυναττητα διαφοροποισεωr των επιστροφν των αποδσεων συναρτσει
τηr ηµεροµηναr παρασκευr των προϊντων·
τι, για τον υπολογισµ του ποσο τηr επιστροφr για τα
λιωµνα τυρι, εναι αναγκαο να προβλεφθε τι, στην
περπτωση που χουν προστεθε καζενη /και καζεϊνικ
λατα, η ποστητα αυτ δεν πρπει να λαµβνεται υπψη·
τι η εφαρµογ των λεπτοµερειν αυτν στην παροσα
κατσταση τηr αγορr στον τοµα του γλακτοr και των
γαλακτοκοµικν προϊντων, και ιδωr στιr τιµr των
προϊντων αυτν στην Κοιντητα και στη διεθν αγορ,
οδηγε στον καθορισµ τηr επιστροφr για τα προϊντα και
τα ποσ που ορζονται στο παρρτηµα του παρντοr κανονισµο·

21. 5. 1999

τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
γλακτοr και γαλακτοκοµικν προϊντων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
1.
Οι επιστροφr κατ την εξαγωγ σε φυσικ κατσταση των προϊντων που αναφρονται στο ρθρο 17 του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 καθορζονται στα ποσ
που ορζονται στο παρρτηµα.
2.
∆εν καθορζεται επιστροφ για τιr εξαγωγr προr τον
προορισµ αριθ. 400 για τα προϊντα που υπγονται στουr
κωδικοr ΣΟ 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 και 2309.
3.
∆εν καθορζεται επιστροφ για τιr εξαγωγr προr τουr
προορισµοr αριθ. 021, 023, 024, 028, 043, 044, 045, 046, 052,
404, 600, 800 και 804 για τα προϊντα που υπγονται στον
κωδικ ΣΟ 0406.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 21 Μαου 1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 20 Μαου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 148 τηr 28.6.1968, σ. 13.
(2) ΕΕ L 206 τηr 16.8.1996, σ. 21.

21. 5. 1999

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

L 127/15

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 20r Μαου 1999, για καθορισµ των επιστροφν κατ την εξαγωγ
στον τοµα του γλακτοr και των γαλακτοκοµικν προϊντων
(EUR/100 kg καθαρο βρουr, εκτr λληr ενδεξεωr)
Κωδικr
του προϊντοr

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

Προορισµr (*)

Ποσ των
επιστροφν

Κωδικr
του προϊντοr

Προορισµr (*)

Ποσ των
επιστροφν

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

2,327

2,327

2,327

3,597

2,327

3,597

4,551


4,551



10,50

15,77



15,77

38,32
59,85
66,00
38,32
59,85
66,00
75,22
110,55
129,01
75,22
110,55
129,01
90,00
90,00
0,9000
0,9000
90,00
105,89
111,56
120,00
90,00
105,89
111,56
120,00
120,86
121,69
123,20
131,67
134,61
145,88
152,49

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

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

159,96
120,86
121,69
123,20
131,67
134,61
145,88
152,49
159,96
0,9000
1,0589
1,1156
1,2002
0,9000
1,0589
1,1156
1,2002
1,2086
1,3167
1,2086
1,3167


11,31
13,85
16,84


11,31
13,85
16,84

19,91

19,91


63,94
63,94



0,2689
0,3228
0,4291



0,2689
0,3228
0,4291

0,4467
0,3832
0,6600

0,4467
0,3832

L 127/16
Κωδικr
του προϊντοr

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

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

Προορισµr (*)

Ποσ των
επιστροφν

Κωδικr
του προϊντοr

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

0,6600
0,7522
0,7522








88,48
88,48
104,95
110,56
118,93
119,81
0,8848
0,8848
1,0495
1,1056
1,1893
1,1981
2,327





15,77

38,32
59,85
64,80
64,80
64,80
64,80




90,00

11,31
90,00
105,89
111,56
120,00





11,31
13,85
16,84
19,91
20,81
120,86
121,69
123,20
131,67
134,61
145,88

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

0406 10 20 9290

0406 10 20 9300

21. 5. 1999

Προορισµr (*)

Ποσ των
επιστροφν

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

152,49
159,96
0,9000

0,2689
0,9000
1,0589
1,1156
1,2002





0,2689
0,3228
0,4291
0,4467
1,2086
1,3167
0,4601
0,6600
0,7522
165,85
170,00
165,85
170,00
165,85
170,00
165,85
170,00
165,85
170,00
165,85
170,00
176,22
155,49
161,71
216,00
170,00



37,68
22,83
37,68


35,05
15,29
35,05


15,39
7,834
15,39

21. 5. 1999
Κωδικr
του προϊντοr

0406 10 20 9610

0406 10 20 9620

0406 10 20 9630

0406 10 20 9640

0406 10 20 9650

0406 10 20 9660
0406 10 20 9830

0406 10 20 9850

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

0406 20 90 9915

0406 20 90 9917

0406 20 90 9919

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

Προορισµr (*)

Ποσ των
επιστροφν

Κωδικr
του προϊντοr

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



51,11
30,98
51,11


51,83
31,42
51,83


57,86
35,06
57,86


85,03
48,35
85,03


70,86
25,44
70,86



26,28
13,38
26,28


31,87
16,22
31,87





58,77
31,59
58,77


77,56
42,12
77,56


82,41
44,75
82,41


92,10
50,02
92,10

0406 20 90 9990
0406 30 31 9710

0406 30 31 9730

0406 30 31 9910

0406 30 31 9930

0406 30 31 9950

0406 30 39 9500

0406 30 39 9700

0406 30 39 9930

0406 30 39 9950

0406 30 90 9000

0406 40 50 9000

L 127/17

Προορισµr (*)

Ποσ των
επιστροφν

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




9,536
8,346
17,88


13,99
12,25
26,24


9,536
8,346
17,88


13,99
12,25
26,24


20,36
17,81
38,17


13,99
12,25
26,24


20,36
17,81
38,17


20,36
17,81
38,17


23,02
21,14
43,16


24,15
21,14
45,28


90,00
32,98
90,00

L 127/18
Κωδικr
του προϊντοr

0406 40 90 9000

0406 90 13 9000

0406 90 15 9100

0406 90 17 9100

0406 90 21 9900

0406 90 23 9900

0406 90 25 9900

0406 90 27 9900

0406 90 31 9119

0406 90 33 9119

0406 90 33 9919

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

Προορισµr (*)

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

Ποσ των
επιστροφν



92,42
32,98
92,42


101,62
60,16
116,37


105,01
62,17
120,25


105,01
62,17
120,25


102,90
44,53
117,54


90,36
18,57
103,92


89,77
21,16
102,80


81,30
18,57
93,10


74,72
25,56
85,71


74,72
25,56
85,71


68,29
20,33
78,60

Κωδικr
του προϊντοr

0406 90 33 9951

0406 90 35 9190

0406 90 35 9990

0406 90 37 9000

0406 90 61 9000

0406 90 63 9100

0406 90 63 9900

0406 90 69 9100
0406 90 69 9910

0406 90 73 9900

0406 90 75 9900

0406 90 76 9300

21. 5. 1999

Προορισµr (*)

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

Ποσ των
επιστροφν



68,98
20,01
78,66
33,29
33,29
105,71
61,40
121,56


105,71
40,19
121,56


101,62
60,16
116,37
47,01
47,01
112,00
57,27
129,64
42,83
42,83
111,41
63,89
128,55
34,22
34,22
107,11
48,93
124,18



107,11
48,93
124,18


93,28
52,63
106,91


93,90
22,27
108,07


84,68
20,12
96,98

21. 5. 1999

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

L 127/19

Κωδικr
του προϊντοr

Προορισµr (*)

Ποσ των
επιστροφν

Κωδικr
του προϊντοr

Προορισµr (*)

Ποσ των
επιστροφν

0406 90 76 9400

037



0406 90 85 9999

+



039



0406 90 86 9100

+



099

94,85

0406 90 86 9200

037



400

23,22

039



***

108,62

099

86,17

037



400

27,65

039



***

102,23

099

90,24

037



400

23,22

039



***

102,45

099

87,41

037



0406 90 76 9500

0406 90 78 9100

0406 90 78 9300

0406 90 78 9500

0406 90 79 9900

0406 90 81 9900

0406 90 85 9910

0406 90 85 9991

0406 90 85 9995

039



099

87,50

400

18,14

***

102,26

037



039



099

92,78

400

20,12

***

105,98

037



039



099

91,91

0406 90 86 9300

0406 90 86 9400

0406 90 86 9900

400

30,30

***

103,32

037



039



099

92,87

400

34,28

***

108,62

037



039



099

102,43

400

40,24

***

117,90

0406 90 87 9100

+



0406 90 87 9200

037



400

23,22

***

104,35

037



039



099

75,02

400

19,23

***

86,27

037



039



099

94,85

400

47,61

***

108,62

037

33,32

039

33,32

099

102,43

400

59,27

***

117,90

037



039



099

102,43

400

40,19

039



***

117,90

099

93,15

037



400

34,41

039



***

106,68

099

93,90

099

39,68

400

21,16

400

13,67

***

108,07

***

45,63

0406 90 87 9300

0406 90 87 9400

0406 90 87 9951

0406 90 87 9971

0406 90 87 9972

039



099

71,81

400

24,78

***

85,19

037



039



099

80,27

400

28,02

***

94,89

037



039



099

82,36

400

30,66

***

96,33

037



039



099

93,15

400

42,19

***

106,68

037



L 127/20

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

21. 5. 1999

Κωδικr
του προϊντοr

Προορισµr (*)

Ποσ των
επιστροφν

Κωδικr
του προϊντοr

Προορισµr (*)

Ποσ των
επιστροφν

0406 90 87 9973

037



039



099

91,46

400

24,08

***

104,74

037



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

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










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

















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

0406 90 87 9974

0406 90 87 9975

0406 90 87 9979

039



099

99,26

400

24,08

***

113,19

037



039



099

101,25

400

31,87

***

114,45

037



039



099

90,36

400

24,08

***

103,92

0406 90 88 9100

+



0406 90 88 9300

037



039



099

70,90

400

30,30

***

83,50

2309 10 15 9010

+



2309 10 15 9100

+



2309 10 15 9200

+



2309 10 15 9300

+



2309 10 15 9400

+



2309 10 15 9500

+



2309 10 15 9700

+



2309 10 19 9010

+



(*) Οι κωδικο αριθµο των προορισµν εναι εκενοι που εµφανονται στο παρρτηµα του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2317/97 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 321 τηr 22. 11. 1997, σ. 19.)
Εντοτοιr:
 ο κωδικr «099» συγκεντρνει λουr τουr κωδικοr προορισµν απ τον 053 ωr και τον 096.
 ο κωδικr «970» περιλαµβνει τιr εξαγωγr που αναφρονται στο ρθρο 34 παργραφοr 1 στοιχεα α) και γ) και στο ρθρο 42 παργραφοr 1 στοιχεα α) και
β) του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 351 τηr 14. 12. 1987, σ. 1).
Για τουr λλουr προορισµοr απ εκενουr που εµφανονται για κθε «κωδικ προϊντοr», το ποσ τηr επιστροφr που εφαρµζεται εµφανεται µε ***.
Στην περπτωση κατ την οποα δεν εµφανεται κανναr προορισµr («+»), το ποσ τηr επιστροφr εφαρµζεται προr οιονδποτε προορισµ πλην εκενων που
αναφρονται στο ρθρο 1 παργραφοι 2 και 3.

NB: Οι κωδικο των προϊντων, συµπεριλαµβανοµνων των υποσηµεισεων, καθορζονται στον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 τηr Επιτροπr
(ΕΕ L 366 τηr 24. 12. 1987, σ. 1), πωr τροποποιθηκε.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1042/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 20r Μαου 1999
για καθορισµ των επιστροφν που εφαρµζονται κατ την εξαγωγ τηr βνηr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

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

ρθρο 1
Οι επιστροφr κατ την εξαγωγ τηr βνηr που αναφρονται στο ρθρο 1 παργραφοr 1 στοιχεο γ) του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 καθορζονται στα ποσ που
ορζονται στο παρρτηµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 21 Μαου 1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 20 Μαου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

181
126
147
313

τηr
τηr
τηr
τηr

1.7.1992, σ. 21.
24.5.1996, σ. 37.
30.6.1995, σ. 7.
21.11.1998, σ. 16.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 20r Μαου 1999, για καθορισµ των επιστροφν που
εφαρµζονται κατ την εξαγωγ τηr βνηr
(EUR/τνο)
Κωδικr προϊντοr

Επιστροφ

1107 10 19 9000

49,50

1107 10 99 9000

69,50

1107 20 00 9000

81,50

21. 5. 1999
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1043/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 20r Μαου 1999
για καθορισµ τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ κριθr στο πλασιο του
διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1078/98
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

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

ρθρο 1
Για τιr προσφορr που ανακοιννονται στο πλασιο του
διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
1078/98 απ τιr 14 ωr τιr 20 Μαου 1999, η µγιστη
επιστροφ κατ την εξαγωγ κριθr καθορζεται σε 55,85
EUR/t.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 21 Μαου 1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 20 Μαου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

181
126
147
313
154

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

1.7.1992, σ. 21.
24.5.1996, σ. 37.
30.6.1995, σ. 7.
21.11.1998, σ. 16.
28.5.1998, σ. 20.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1044/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 20r Μαου 1999
για καθορισµ τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ σκαληr στο πλασιο του
διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1746/98
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

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

ρθρο 1
Για τιr προσφορr που ανακοιννονται στο πλασιο του
διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
1746/98 απ τιr 14 ωr τιr 20 Μαου 1999, η µγιστη
επιστροφ κατ την εξαγωγ σκαληr καθορζεται σε 72,00
EUR/t.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 21 Μαου 1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 20 Μαου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

181
126
147
313
219

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

1.7.1992, σ. 21.
24.5.1996, σ. 37.
30.6.1995, σ. 7.
21.11.1998, σ. 16.
7.8.1998, σ. 3.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1045/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 20r Μαου 1999
για καθορισµ τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ µαλακο στου στο πλασιο του
διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1079/98
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλου, τηr
30r Ιουνου 1992, περ δηµιουργαr κοινr οργανσεωr
αγορr στον τοµα των σιτηρν (1), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 923/96 (2),
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1501/95 τηr Επιτροπr, τηr 29ηr
Ιουνου 1995, περ θεσπσεωr ορισµνων λεπτοµερν
καννων εφαρµογr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
του Συµβουλου, σον αφορ τη χοργηση επιστροφν
κατ την εξαγωγ, καθr και τα µτρα τα οποα πρπει να
λαµβνονται σε περπτωση διαταραχr τηr αγορr στον
τοµα των σιτηρν (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2513/98 (4), και ιδωr το ρθρο 4,
Εκτιµνταr:

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

τι, µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1079/98 τηr Επιτροπr ( ),
πωr τροποποιθηκε απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2005/
98 (6), προκηρχθηκε διαγωνισµr για τον καθορισµ τηr
επιστροφr /και του φρου κατ την εξαγωγ µαλακο
στου προr λεr τιr τρτεr χρεr εκτr ορισµνων χωρν
ΑΚΕ·
5

τι το ρθρο 7 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1501/95, προβλπει τι, µε βση τιr ανακοινωθεσεr προσφορr, η Επιτροπ
δναται, σµφωνα µε τη διαδικασα που προβλπεται στο
ρθρο 23 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασσει να καθορσει µια µγιστη επιστροφ κατ την

ρθρο 1
Για τιr προσφορr που ανακοιννονται στο πλασιο του
διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
1079/98 απ τιr 14 ωr τιr 20 Μαου 1999, η µγιστη
επιστροφ κατ την εξαγωγ µαλακο στου καθορζεται
σε 38,95 EUR/t.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 21 Μαου 1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 20 Μαου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

181
126
147
313
154
258

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

1.7.1992, σ. 21.
24.5.1996, σ. 37.
30.6.1995, σ. 7.
21.11.1998, σ. 16.
28.5.1998, σ. 24.
22.9.1998, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1046/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 20r Μαου 1999
για καθορισµ τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ µαλακο στου στο πλασιο του
διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2004/98
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλου, τηr
30r Ιουνου 1992, περ δηµιουργαr κοινr οργανσεωr
αγορr στον τοµα των σιτηρν (1), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 923/96 (2),
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1501/95 τηr Επιτροπr, τηr 29ηr
Ιουνου 1995, περ θεσπσεωr ορισµνων λεπτοµερν
καννων εφαρµογr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
του Συµβουλου, σον αφορ τη χοργηση επιστροφν
κατ την εξαγωγ, καθr και τα µτρα τα οποα πρπει να
λαµβνονται σε περπτωση διαταραχr τηr αγορr στον
τοµα των σιτηρν (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2513/98 (4), και ιδωr το ρθρο 7,
Εκτιµνταr:
τι, µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2004/98 τηr Επιτροπr (5),
πωr τροποποιθηκε απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 879/
1999 (6)· προκηρχθηκε διαγωνισµr για τον καθορισµ τηr
επιστροφr /και του φρου κατ την εξαγωγ µαλακο
στου προr ορισµνεr χρεr ΑΚΕ·
τι το ρθρο 7 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1501/95, προβλπει τι, µε βση τιr ανακοινωθεσεr προσφορr, η Επιτροπ
δναται, σµφωνα µε τη διαδικασα που προβλπεται στο
ρθρο 23 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασσει να καθορσει µια µγιστη επιστροφ κατ την

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

ρθρο 1
Για τιr προσφορr που ανακοιννονται απ τιr 14 ωr τιr
20 Μαου 1999 στο πλασιο του διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2004/98, η µγιστη επιστροφ κατ την εξαγωγ µαλακο στου καθορζεται σε
46,50 EUR/t.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 21 Μαου 1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 20 Μαου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

181
126
147
313
258
111

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

1.7.1992, σ. 21.
24.5.1996, σ. 37.
30.6.1995, σ. 7.
21.11.1998, σ. 16.
22.9.1998, σ. 4.
29.4.1999, σ. 16.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1047/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 20r Μαου 1999
για καθορισµ τηr µγιστηr µεωσηr των δασµν κατ την εισαγωγ αραβοστου στο
πλασιο του διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 566/1999
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλου, τηr
30r Ιουνου 1992, περ δηµιουργαr κοινr οργανσεωr
αγορr στον τοµα των σιτηρν (1), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 923/96 τηr Επιτροπr (2), και ιδωr το ρθρο 12 παργραφοr 1,
Εκτιµνταr:
τι χει προκηρυχθε διαγωνισµr για τη µγιστη µεωση
του δασµο κατ την εισαγωγ αραβοστου στην Ισπανα
µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 566/1999 τηr Επιτροπr (3),
πωr τροποποιθηκε απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1006/
1999 (4)·
τι, κατ’ εφαρµογ του ρθρου 5 του κανονισµο (ΕΚ)
αριθ. 1839/95 τηr Επιτροπr (5), πωr τροποποιθηκε απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1963/95 (6), η Επιτροπ δναται,
σµφωνα µε τη διαδικασα που προβλπεται στο ρθρο 23
του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασσει τον
καθορισµ µιαr µγιστηr µεωσηr του δασµο κατ την
εισαγωγ· τι για τον καθορισµ αυτ πρπει κυρωr να
ληφθον υπψη τα κριτρια που προβλπονται στα ρθρα 6
και 7 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1839/95· τι ο διαγωνι-

σµr θα κατακυρωθε στουr ενδιαφεροµνουr που συµµετχουν, των οποων οι προσφορr ανταποκρνονται στο εππεδο τηr µγιστηr µεωσηr του δασµο κατ την εισαγωγ
 εναι µικρτερεr αυτο του επιπδου·
τι η εφαρµογ των κριτηρων που προβλπονται ανωτρω
στη σηµεριν κατσταση τηr αγορr του εν λγω σιτηρο,
οδηγε στον καθορισµ τηr µγιστηr µεωσηr του δασµο
κατ την εισαγωγ στο ποσ που αναφρεται στο ρθρο 1·
τι η επιτροπ διαχερισηr σιτηρν δεν διατπωσε γνµη
στην προθεσµα που ρισε ο πρεδρr τηr,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Για τιr προσφορr που ανακοιννονται στο πλασιο του
διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
566/1999 απ τιr 14 ωr τιr 20 Μαου 1999, η µγιστη
µεωση του δασµο κατ την εισαγωγ αραβοστου καθορζεται σε 71,99 EUR/t για µγιστη συνολικ ποστητα
87 000 t.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 21 Μαου 1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 20 Μαου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

181 τηr 1.7.1992, σ. 21.
126 τηr 24.5.1996, σ. 37.
70 τηr 17.3.1999, σ. 9.
123 τηr 13.5.1999, σ. 27.
177 τηr 28.7.1995, σ. 4.
189 τηr 10.8.1995, σ. 22.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1048/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 20r Μαου 1999
για καθορισµ των επιστροφν που εφαρµζονται κατ την εξαγωγ των σιτηρν, των
αλερων και των πλιγουριν και των σιµιγδαλιν στου  σικλεωr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

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

ρθρο 1
Οι επιστροφr κατ την εξαγωγ των αναφερµενων στο
ρθρο 1 στοιχεα α), β) και γ) του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 προϊντων, εκτr τηr βνηr, ωr χουν, καθορζονται στα ποσ που ορζονται στο παρρτηµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 21 Μαου 1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 20 Μαου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

181
126
147
313

τηr
τηr
τηr
τηr

1.7.1992, σ. 21.
24.5.1996, σ. 37.
30.6.1995, σ. 7.
21.11.1998, σ. 16.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 20r Μαου 1999, για καθορισµ των επιστροφν που εφαρµζονται
κατ την εξαγωγ των σιτηρν, των αλερων και των πλιγουριν και σιµιγδαλιν στου  σικλεωr
(EUR/τνο)

(EUR/τνο)
Κωδικr προϊντοr

Προορισµr (1)

Επιστροφ

Κωδικr προϊντοr

Προορισµr (1)

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


01

03
02
03
02

03
02



04
02




0

29,00
0
62,00
0

46,00
0



40,00
0



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


01
01
01
01
01


01


01
01

01


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

Επιστροφ


53,00
49,50
45,75
42,25
39,75


82,00


30,00 (2)
27,00 (2)

30,00 (2)


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

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

NB: Οι ζνεr εναι αυτr που ορζονται στον τροποποιηµνο κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 2145/92 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 214 τηr 30.7.1992, σ. 20).
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II
(Πρξειr για την ισχ των οποων δεν απαιτεται δηµοσευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟVΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 20r Μαου 1999
για την τροποποηση τηr απφασηr 97/569/ΕΚ για την κατρτιση προσωρινν καταλγων
εγκαταστσεων τρτων χωρν απ τιr οποεr τα κρτη µλη επιτρπουν τιr εισαγωγr
προϊντων µε βση το κραr
[κοινοποιηθεσα υπ τον αριθµ Ε(1999) 1352]
(Κεµενο που παρουσιζει ενδιαφρον για τον ΕΟΧ)

(1999/336/ΕΚ)
προϊντα κρατοr· τι η απφαση 97/569/ΕΚ τηr
Επιτροπr θα πρπει να τροποποιηθε εποµνωr αναλγωr·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
την απφαση 95/408/ΕΚ του Συµβουλου, τηr 22αr Ιουνου
1995, σχετικ µε τιr λεπτοµρειεr κατρτισηr, για µια µεταβατικ περοδο, προσωρινν πινκων εγκαταστσεων των
τρτων χωρν απ τιr οποεr επιτρπεται στα κρτη µλη
να εισγουν ορισµνα προϊντα ζωικr προελεσεωr,
προϊντα αλιεαr  ζντα δθυρα µαλκια (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την απφαση 98/603/ΕΚ (2), και
ιδωr το ρθρο 2 παργραφοr 1,
Εκτιµνταr:
τι προσωρινο κατλογοι εγκαταστσεων τρτων
χωρν οι οποοι παργουν προϊντα κρατοr χουν
δη καταρτιστε µε την απφαση 97/569/ΕΚ τηr Επιτροπr (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την
απφαση 98/346/ΕΚ (4)·

(1)

τι η ∆ηµοκρατα τηr Τσεχαr και η Ρουµανα απστειλαν κατλογο των εγκαταστσεων που παργουν προϊντα κρατοr και για τα οποα οι αρµδιεr
αρχr πιστοποιον τι οι εγκαταστσειr πληρον
τουr ρουr των κοινοτικν καννων·

(2)

τι εναι δυνατν εποµνωr να καταρτιστε για τη
∆ηµοκρατα τηr Τσεχαr και τη Ρουµανα προσωρινr κατλογοr εγκαταστσεων που παργουν

(3)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

243
289
234
154

τηr
τηr
τηr
τηr

11.10.1995, σ. 17.
28.10.1998, σ. 36.
26.8.1997, σ. 16.
28.5.1998, σ. 35.

(4)

τι τα µτρα που προβλπονται στην παροσα απφαση εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr µνιµηr
κτηνιατρικr επιτροπr,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

ρθρο 1
Το παρρτηµα τηr παροσαr απφασηr προστθεται στο
παρρτηµα τηr απφασηr 97/569/ΕΚ.
ρθρο 2
Η παροσα απφαση αρχζει να εφαρµζεται απ τιr 20
Μαου 1999.
ρθρο 3
Η παροσα απφαση απευθνεται στα κρτη µλη.
Βρυξλλεr, 20 Μαου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr
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ANEXO  BILAG  ANHANG  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ANNEX  ANNEXE  ALLEGATO 
BöLAGE  ANEXO  LIITE  BILAGA
«País: REPÚBLICA CHECA / Land: DEN TJEKKISKE REPUBLIK / Land: TSCHECHISCHE
REPUBLIK / Χρα: ΤΣΕΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / Country: CZECH REPUBLIC / Pays: RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE / Paese: REPUBBLICA CECA / Land: TSJECHISCHE REPUBLIEK / País: REPÚBLICA CHECA / Maa: TŠEKIN TASAVALTA / Land: TJECKISKA REPUBLIKEN
1

2

3

4

5

CZ 95

Masokombinat Martinov a.s.

OSTRAVA

Martinov

PMP

CZ 318

Bilbo

MOST

CZ 931

Drübeřáršké závody a.s.

KLATOVY

KLATOVY

PMP

CZ 932

Adex a.s.

LOMUTACHOVA

TACHOV

PMP

CZ 962

MSDZ PROMPT a.s. závod

MODŘICE

BRNO-VENKOV

PMP

PMP

País: RUMANÍA / Land: RUMÆNIEN / Land: RUMÄNIEN / Χρα: ΡΟΥΜΑΝΙΑ / Country: ROMANIA / Pays: ROUMANIE / Paese: ROMANIA / Land: ROEMENIË / País: ROMÉNIA /
Maa: ROMANIA / Land: RUMÄNIEN
1

2

3

141

SC Hannah Constanta SRL

Constanta

4

5

PMP»

