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208/ΕΟΚ του Συµβουλίου) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2294/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1999
για καθορισµό των κατ’ αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή για τον καθορισµό της τιµής εισόδου
ορισµένων οπωροκηπευτικών
κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και
τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτηµά του·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(2)

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης
∆εκεµβρίου 1994, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του
καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1498/98 (2), και
ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρµογή των αποτελεσµάτων των πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων
του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για
τον καθορισµό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιµών

σε εφαρµογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ’ αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως
αναγράφονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατ’ αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο
άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως
αναγράφονται στον πίνακα που εµφαίνεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 30 Οκτωβρίου 1999.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66.
(2) ΕΕ L 198 της 15.7.1998, σ. 4.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 1999, για τον καθορισµό των κατ’ αποκοπή τιµών κατά την
εισαγωγή για τον καθορισµό τιµών εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ’ αποκοπή τιµή
κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052
204
999
052
628
999
052
999
052
388
528
600
999
052
400
999
060
400
404
800
804
999
052
064
388
400
999

102,2
53,5
77,8
87,5
130,9
109,2
71,3
71,3
58,8
55,9
63,9
63,8
60,6
122,0
264,7
193,3
35,9
81,4
71,5
158,3
23,8
74,2
91,9
62,9
171,9
70,3
99,3

0707 00 05

0709 90 70
0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2645/98 της Επιτροπής (ΕΕ L 335 της 10.12.1998, σ. 22). Ο κωδικός
«999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2295/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1999
για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή όρυζας και των θραυσµάτων της
και την αναστολή της έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3072/95 καθορίζει στο άρθρο
13 παράγραφος 5 τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της επιστροφής
κατά την εξαγωγή της όρυζας και των θραυσµάτων·

(6)

ότι η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις ορισµένων αγορών δύνανται να καταστήσουν αναγκαία
τη διαφοροποίηση της επιστροφής για ορισµένα προϊόντα
ανάλογα µε τον προορισµό τους·

(7)

ότι, για να ληφθεί υπόψη η υπάρχουσα ζήτηση για
συσκευασµένο µακρόσπερµο ρύζι σε ορισµένες αγορές, πρέπει να προβλεφθεί ο καθορισµός ειδικής επιστροφής όσον
αφορά το προϊόν αυτό·

(8)

ότι η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται τουλάχιστον µία
φορά το µήνα· ότι δύναται να τροποποιείται ενδιαµέσως·

(9)

ότι η εφαρµογή των λεπτοµερειών αυτών στην παρούσα
κατάσταση της όρυζας, και ιδίως στις τιµές της όρυζας και
των θραυσµάτων εντός της Κοινότητας και στη διεθνή
αγορά, οδηγεί στον καθορισµό της επιστροφής στα ποσά
που αναφέρονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού·

(10)

ότι, στο πλαίσιο της διαχείρισης των περιορισµών σε όγκο
που απορρέουν από τις υποχρεώσεις της Κοινότητας στο
πλαίσιο του ΙΟΕ, πρέπει να ανασταλεί η έκδοση των πιστοποιητικών εξαγωγής µε επιστροφή·

(11)

ότι τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης
σιτηρών,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως αγοράς της όρυζας (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2072/98 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο
και παράγραφος 15,
Εκτιµώντας:
ότι, κατά το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95,
η διαφορά µεταξύ των τιµών στη διεθνή αγορά των
προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισµού
αυτού και των τιµών των προϊόντων αυτών µέσα στην Κοινότητα δύναται να καλύπτεται από µια επιστροφή κατά την
εξαγωγή·

(1)

ότι, δυνάµει του άρθρου 13 παράγραφος 4 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 3072/95, οι επιστροφές πρέπει να καθορίζονται
αφού ληφθούν υπόψη αφενός η κατάσταση και οι προοπτικές εξελίξεως των διαθεσίµων ποσοτήτων των σιτηρών
καθώς και οι τιµές τους στην αγορά της Κοινότητας και
αφετέρου οι τιµές των σιτηρών και των προϊόντων του
τοµέα των σιτηρών στη διεθνή αγορά· ότι σύµφωνα µε το
ίδιο άρθρο έχει επίσης σηµασία να εξασφαλισθεί στις αγορές
των σιτηρών µια ισορροπηµένη κατάσταση και µια κανονική
εξέλιξη των τιµών και των συναλλαγών και, επιπλέον, να
ληφθεί υπόψη η οικονοµική πλευρά των σχεδιαζόµενων
εξαγωγών και η ανάγκη αποφυγής διαταραχών στην αγορά
της Κοινότητας, όπως επίσης τα όρια που προκύπτουν από
τις συµφωνίες που συνάπτονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 228 της συνθήκης·

(2)

ότι ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1361/76 της Επιτροπής (3)
καθόρισε τη µέγιστη ποσότητα θραυσµάτων που µπορεί να
περιέχεται στην όρυζα για την οποία καθορίζεται η επιστροφή κατά την εξαγωγή και όρισε το ποσοστό µειώσεως
που πρέπει να εφαρµόζεται στην επιστροφή όταν η αναλογία
θραυσµάτων που περιέχεται στην όρυζα που εξάγεται είναι
ανώτερη από τη µέγιστη αυτή ποσότητα·

(3)

ότι υπάρχουν δυνατότητες εξαγωγής για ποσότητα 7 828 t
ρυζιού προς ορισµένους προορισµούς· ότι θεωρείται
κατάληλη η προσφυγή στη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1162/
95 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1432/1999 (5), και συνεπώς πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισµό των επιστροφών·

(4)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329
265
154
117
166

της
της
της
της
της

30.12.1995, σ. 18.
30.9.1998, σ. 4.
15.6.1976, σ. 11.
24.5.1995, σ. 2.
1.7.1999, σ. 56.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των αναφεροµένων στο άρθρο 1
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95 προϊόντων, ως έχουν, εκτός
από εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) του εν
λόγω άρθρου, καθορίζονται στα ποσά που ορίζονται στο
παράρτηµα.
Άρθρο 2
Εκτός από την ποσότητα των 7 828 t που προβλέπεται στο
παράρτηµα, η έκδοση των πιστοποιητικών εξαγωγής µε προκαθορισµό της επιστροφής αναστέλλεται.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1 Νοεµβρίου 1999.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 29ής Οκτωβρίου 1999, για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά
την εξαγωγή της όρυζας και των θραυσµάτων της και την αναστολή της έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής
(σε EUR/t)
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός (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

Επιστροφή

80,00
80,00
80,00
—
80,00
80,00
80,00
—
80,00
80,00
80,00
—
80,00
80,00
80,00
—
100,00
106,00 (2)
111,00 (2)
—
106,00
100,00
—
100,00
106,00 (2)
111,00 (2)
—
106,00
100,00
—
100,00
106,00 (2)
111,00 (2)
—
106,00

(σε EUR/t)
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός (1)

1006 30 65 9900

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

1006 30 67 9100
1006 30 67 9900
1006 30 92 9100

1006 30 92 9900
1006 30 94 9100

1006 30 94 9900
1006 30 96 9100

1006 30 96 9900
1006 30 98 9100
1006 30 98 9900
1006 40 00 9000

Επιστροφή

100,00
—
106,00
—
100,00
106,00 (2)
111,00 (2)
—
106,00
100,00
—
100,00
106,00 (2)
111,00 (2)
—
106,00
100,00
—
100,00
106,00 (2)
111,00 (2)
—
106,00
100,00
—
106,00
—
—

(1) Προορισµοί:
01 Λιχτενστάιν, Ελβετία και κοινότητες Λιβίνιο και Καµπιόνε ντ’ Ιτάλια, επιστροφή που καθορίστηκε στα πλαίσια της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1162/95 για ποσότητα 4 618 τόνων ισοδύναµου λευκασµένου ρυζιού.
02 οι ζώνες I, II, III, VI µε εξαίρεση την Τουρκία,
03 οι ζώνες IV, V, VII γ), Καναδάς και η ζώνη VIII, εκτός από Σουρινάµ, Γουιάνα και Μαδαγασκάρη,
04 οι προορισµοί που αναφέρονται στο άρθρο 34 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87 της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε,
05 Θέουτα και Μελίλια, επιστροφή που καθορίστηκε στα πλαίσια της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1162/95 για ποσότητα
777 τόνων.
2
( ) Για τους προορισµούς 02 και 03, επιστροφή που καθορίστηκε στα πλαίσια της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1162/95 για
ποσότητα 2 433 τόνων.

ΝΒ: Οι ζώνες είναι εκείνες που ορίζονται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2145/92 της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2296/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1999
για καθορισµό της τιµής της παγκόσµιας αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού και για καθορισµό
του ποσού της προκαταβολής της ενίσχυσης
οποίες θεωρούνται ότι είναι οι αντιπροσωπευτικότερες για
το διεθνές εµπόριο· ότι, εντούτοις, προβλέπονται προσαρµογές αυτών των κριτηρίων για τον προσδιορισµό της τιµής
της παγκόσµιας αγοράς του εκκοκκισµένου βαµβακιού, έτσι
ώστε να λαµβάνονται υπόψη διαφορές οι οποίες αιτιολογούνται από την ποιότητα του παραδιδόµενου προϊόντος ή
από τη φύση των προσφορών και των τιµών· ότι οι προσαρµογές αυτές προβλέπονται στο άρθρο 2 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1201/89·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την πράξη προσχώρησης της Ελλάδας, και ιδίως τις παραγράφους
3 και 10 του πρωτοκόλλου αριθ. 4 όσον αφορά το βαµβάκι, όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1553/95
του Συµβουλίου (1),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1554/95 του Συµβουλίου, της 29ης
Ιουνίου 1995, περί καθορισµού των γενικών κανόνων του
καθεστώτος ενίσχυσης για το βαµβάκι και περί καταργήσεως του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2169/81 (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1419/98 (3), και ιδίως τα άρθρα
3, 4 και 5,
Εκτιµώντας:
ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1554/95, καθορίζεται περιοδικά η τιµή της παγκόσµιας
αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού, επί τη βάσει της
τιµής της παγκόσµιας αγοράς που έχει διαπιστωθεί για το
εκκοκκισµένο βαµβάκι, και λαµβάνοντας υπόψη την ιστορική σχέση µεταξύ της τιµής που έχει διαπιστωθεί για το
εκκοκκισµένο βαµβάκι, και της τιµής που υπολογίζεται για
το µη εκκοκκισµένο· ότι αυτή η ιστορική σχέση ορίζεται στο
άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1201/
89 της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 1989, περί λεπτοµερειών
εφαρµογής του καθεστώτος ενίσχυσης για το βαµβάκι (4),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1624/1999 (5)· ότι, στην περίπτωση που η τιµή της
παγκόσµιας αγοράς δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί µ’
αυτόν τον τρόπο, η τιµή αυτή καθορίζεται επί τη βάσει της
τελευταίας προσδιορισµένης τιµής·

(1)

ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1554/95, η τιµή της παγκόσµιας αγοράς του εκκοκκισµένου βαµβακιού προσδιορίζεται για ένα προϊόν το οποίο
ανταποκρίνεται σε ορισµένα χαρακτηριστικά, και λαµβάνοντας υπόψη τις ευνοϊκότερες προσφορές και τιµές στην
παγκόσµια αγορά µεταξύ αυτών που θεωρούνται ως αντιπροσωπευτικές της πραγµατικής τάσης της αγοράς· ότι, για
να πραγµατοποιηθεί αυτός ο προσδιορισµός, καθορίζεται
ένας µέσος όρος των προσφορών και των τιµών που έχουν
διαπιστωθεί σε ένα ή περισσότερα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια
για ένα προϊόν «cif» για ένα λιµάνι της Βόρειας Ευρώπης και
το οποίο προέρχεται από διάφορες χώρες προµήθειας οι

(2)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

148
148
190
123
192

της
της
της
της
της

30.6.1995, σ. 45.
30.6.1995, σ. 48.
4.7.1998, σ. 4.
4.5.1989, σ. 23.
24.7.1999, σ. 39.

(3)

ότι η εφαρµογή των προαναφεροµένων κριτηρίων οδηγεί
στον καθορισµό της τιµής της παγκόσµιας αγοράς του µη
εκκοκκισµένου βαµβακιού στο επίπεδο το οποίο περιγράφεται στη συνέχεια του παρόντος κειµένου·

(4)

ότι το άρθρο 5 παράγραφος 3α δεύτερο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1554/95 προβλέπει ότι το ποσό της προκαταβολής της ενίσχυσης ισούται µε την τιµή στόχου µειωµένη κατά την τιµή της παγκόσµιας αγοράς, καθώς και κατά
µία µείωση που υπολογίζεται σύµφωνα µε τον τύπο που
εφαρµόζεται σε περίπτωση υπέρβασης της µέγιστης εγγυηµένης ποσότητας αλλά βάσει της κατ’ εκτίµηση παραγωγής
µη εκκοκκισµένου βαµβακιού, µε προσαύξηση κατά 15 %·
ότι, στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1870/1999 της Επιτροπής (6), καθορίζεται το επίπεδο της εκτιµηθείσας
παραγωγής για την περίοδο 1999/2000· ότι η εφαρµογή
αυτής της µεθόδου οδηγεί στον καθορισµό του ποσού της
προκαταβολής ανά κράτος µέλος στο επίπεδο που αναφέρεται κατωτέρω,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Η τιµή της παγκόσµιας αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1554/95, καθορίζεται σε 20,464 EUR/100 kg.
2.
Το ποσό της προκαταβολής της ενίσχυσης που προβλέπεται
στο άρθρο 5 παράγραφος 3α δεύτερο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1554/95 έχει ως εξής:
— 43,103 EUR/100 kg για την Ισπανία,
— 42,784 EUR/100 kg για την Ελλάδα,
— 85,836 EUR/100 kg για τα λοιπά κράτη µέλη.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1 Νοεµβρίου 1999.
(6) ΕΕ L 230 της 31.8.1999, σ. 3.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2297/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1999
για τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης
σε φυσική κατάσταση
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

επιστροφών κατά την εξαγωγή, οι οποίες ισχύουν σήµερα,
σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2038/1999 του Συµβουλίου, της 13ης
Σεπτεµβρίου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα
της ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 5 τρίτο
εδάφιο,
Εκτιµώντας:
(1)

ότι οι επιστροφές που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή για
τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη έχουν καθορισθεί από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2124/1999 της Επιτροπής (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2265/1999 (3)·

(2)

ότι η εφαρµογή των λεπτοµερειών που αναφέρονται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2124/1999 στα στοιχεία για τα οποία
έλαβε γνώση η Επιτροπή οδηγεί στην τροποποίηση των

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση και όχι
µετουσιωµένων, των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2038/1999
και καθορίζονται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2124/
1999 είναι τροποποιηµένες σύµφωνα µε τα ποσά που ορίζονται
στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1 Νοεµβρίου 1999.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 252 της 25.9.1999, σ. 1.
(2) ΕΕ L 261 της 7.10.1999, σ. 9.
(3) ΕΕ L 277 της 28.10.1999, σ. 6.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 1999, για τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της
λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση
Κωδικός προϊόντος

Επιστροφή
— EUR/100 kg —

1701 11 90 9100
1701 11 90 9910
1701 11 90 9950
1701 12 90 9100
1701 12 90 9910
1701 12 90 9950

43,22
42,40
43,22
42,40

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)

— EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg —

1701 91 00 9000

0,4698
— EUR/100 kg —

1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950

46,98
49,19
46,98
— EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg —

1701 99 90 9100

0,4698

( ) Το παρόν ποσό εφαρµόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη αποδόσεως 92 %. Αν η απόδοση
της εξαγόµενης ακατέργαστης ζάχαρης απέχει κατά 92 %, το ποσό της εισφοράς που
εφαρµόζεται υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος 4 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2038/1999.
(2) Καθορισµός που αναστέλλεται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2689/85 της Επιτροπής
(ΕΕ L 255 της 26.9.1985, σ. 12), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3251/85 (ΕΕ L 309 της 21.11.1985, σ. 14).
1
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2298/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1999
για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, για τα σιρόπια και ορισµένα
άλλα προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης
σµού τα οποία εξάγονται σε φυσική κατάσταση, το ποσό
βάσεως της επιστροφής είναι ίσο µε το εκατοστό ενός
ποσού που καθορίζεται αφού ληφθεί υπόψη αφενός η διαφορά µεταξύ της τιµής παρεµβάσεως για τη λευκή ζάχαρη,
που ισχύει στην πιο πλεονασµατική ζώνη της Κοινότητας
κατά τη διάρκεια του µήνα για τον οποίο καθορίσθηκε το
ποσό βάσεως, και των τιµών της λευκής ζάχαρης που διαπιστώνονται στη διεθνή αγορά, και αφετέρου η ανάγκη για
την επίτευξη ισορροπίας µεταξύ της χρησιµοποίησης των
προϊόντων των χωρών αυτών που προορίζονται για εµπόριο
τελειοποίησης προς επανεξαγωγή·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2038/1999 του Συµβουλίου, της 13ης
Σεπτεµβρίου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα
της ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 5,
Εκτιµώντας:
(1)

ότι, κατά το άρθρο 18 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2038/
1999, η διαφορά µεταξύ των τιµών στη διεθνή αγορά των
προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1
στοιχείο δ) του εν λόγω κανονισµού και των τιµών των
προϊόντων αυτών µέσα στην Κοινότητα είναι δυνατόν να
καλυφθεί µε επιστροφή κατά την εξαγωγή·

(2)

ότι, κατά το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2135/95
της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεµβρίου 1995, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της χορήγησης επιστροφών κατά την
εξαγωγή στον τοµέα της ζάχαρης (2), η επιστροφή για 100
χιλιόγραµµα των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2038/
1999 και αποτελούν το αντικείµενο εξαγωγής είναι ίση µε
το ποσό βάσεως πολλαπλασιαζόµενο επί την περιεκτικότητα
σε σακχαρόζη που διαπιστώθηκε για το εν λόγω προϊόν,
προσαυξανόµενο ενδεχοµένως µε την περιεκτικότητα σε
άλλα σάκχαρα υπολογιζόµενα σε σακχαρόζη· ότι η περιεκτικότητα αυτή σε σακχαρόζη που διαπιστώθηκε για το εν
λόγω προϊόν καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2135/95·

(3)

ότι, κατά το άρθρο 21 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2038/1999, το ποσό βάσεως της επιστροφής για τη
σορβόζη που εξάγεται σε φυσική κατάσταση είναι ίσο µε το
ποσό βάσεως της επιστροφής µειωµένο κατά το εκατοστό
της επιστροφής στην ισχύουσα παραγωγή, σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1010/86 του Συµβουλίου, της 25ης
Μαρτίου 1986, περί θεσπίσεως των γενικών κανόνων που
εφαρµόζονται στην επιστροφή κατά την παραγωγή για τη
ζάχαρη που χρησιµοποιείται στη χηµική βιοµηχανία (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1148/98 της Επιτροπής (4), για τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα του τελευταίου αυτού κανονισµού·

ότι κατά το άρθρο 21 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2038/1999 η εφαρµογή του ποσού βάσεως είναι
δυνατόν να περιορισθεί σε ορισµένα από τα προϊόντα που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του εν
λόγω κανονισµού·

(6)

ότι, βάσει του άρθρου 18 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2038/
1999, δύναται να προβλεφθεί επιστροφή κατά την εξαγωγή
σε φυσική κατάσταση των προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία στ), ζ) και η) του εν λόγω
κανονισµού· ότι το ύψος της επιστροφής πρέπει να καθορίζεται για 100 χιλιόγραµµα ξηράς ουσίας, λαµβανοµένων
κυρίως υπόψη της επιστροφής που εφαρµόζεται κατά την
εξαγωγή των προϊόντων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ
1702 30 91, της επιστροφής που εφαρµόζεται κατά την
εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2038/
1999 και των οικονοµικών πλευρών των προβλεποµένων
εξαγωγών· ότι, για τα προϊόντα που αναφέρονται στα στοιχεία στ) και ζ) της παραγράφου 1, η επιστροφή χορηγείται
µόνο για τα προϊόντα που ανταποκρίνονται στους όρους
που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2135/95, και για τα προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο η), η επιστροφή χορηγείται µόνο στα προϊόντα που
ανταποκρίνονται στους όρους που αναφέρονται στο άρθρο
6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2135/95·

(7)

ότι οι επιστροφές που αναφέρονται ανωτέρω πρέπει να
καθορίζονται κάθε µήνα· ότι είναι δυνατόν να τροποποιούνται ενδιάµεσα·

(8)

ότι η εφαρµογή των εν λόγω λεπτοµερειών οδηγεί στον
καθορισµό των επιστροφών για τα εν λόγω προϊόντα στα
ποσά που αναφέρονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού·

(9)

ότι τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης
ζάχαρης,

ότι κατά το άρθρο 21 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2038/1999 για τα άλλα προϊόντα που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του εν λόγω κανονι-

(4)

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

(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

252 της 25.9.1999, σ. 1.
214 της 8.9.1995, σ. 16.
94 της 9.4.1986, σ. 9.
159 της 3.6.1998, σ. 38.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές που χορηγούνται κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, των προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία δ), στ) και ζ) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2038/1999 και καθορίζεται στο
παράρτηµα του ανωτέρω κανονισµού καθορίζονται στα ποσά που ορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1 Νοεµβρίου 1999.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

30. 10. 1999
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 1999, για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή, σε
φυσική κατάσταση, για τα σιρόπια και ορισµένα άλλα προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης
Κωδικός προϊόντος

Ποσό της επιστροφής
— EUR/100 kg ξηράς ουσίας —

1702 40 10 9100
1702 60 10 9000
1702 60 80 9100

46,98
46,98
89,26

(2)
(2)
(4)

— EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg —

1702 60 95 9000

0,4698 (1)
— EUR/100 kg ξηράς ουσίας —

1702 90 30 9000

46,98

(2)

— EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg —

1702 90 60 9000
1702 90 71 9000
1702 90 99 9900

0,4698 (1)
0,4698 (1)
0,4698 (1) (3)
— EUR/100 kg ξηράς ουσίας —

2106 90 30 9000

46,98

(2)

— EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg —

2106 90 59 9000

0,4698 (1)

(1) Το ποσό βάσεως δεν εφαρµόζεται στα σιρόπια καθαρότητας κατώτερης του 85 % [κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2135/95]. Η περιεκτικότητα σε σακχαρόζη καθορίζεται σύµφωνα µε το
άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2135/95.
(2) Εφαρµόζεται µόνο στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2135/95.
(3) Το ποσό βάσεως δεν εφαρµόζεται στο προϊόν που ορίζεται στο παράρτηµα σηµείο 2 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3513/92 (ΕΕ L 355 της 5.12.1992, σ. 12).
(4) Εφαρµόζεται µόνο στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2135/95.

NB: Οι κωδικοί των προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένων των υποσηµειώσεων,
καθορίζονται στον τροποποιηµένο κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της
Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2299/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1999
για τον καθορισµό των δασµών κατά την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1249/96 έχει καθορίσει τις
λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/
92 όσον αφορά τους δασµούς κατά την εισαγωγή στον
τοµέα των σιτηρών·

(4)

ότι οι δασµοί κατά την εισαγωγή εφαρµόζονται έως ότου
ισχύει νέος καθορισµός· ότι εξακολουθούν επίσης να
ισχύουν, εάν δεν διατίθεται καµία τιµή για το χρηµατιστήριο
αναφοράς που αναφέρεται στο παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96 κατά τη διάρκεια των δύο εβδοµάδων που προηγούνται του προσεχούς καθορισµού·

(5)

ότι, για να καταστεί δυνατή η κανονική λειτουργία του
καθεστώτος των δασµών κατά την εισαγωγή, πρέπει, για τον
υπολογισµό αυτό, να ληφθούν υπόψη οι αντιπροσωπευτικές
τιµές της αγοράς που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια µιας
περιόδου αναφοράς·

(6)

ότι η εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96 οδηγεί
στον καθορισµό των δασµών κατά την εισαγωγή, σύµφωνα
µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα
των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1253/1999 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1249/96 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1996, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου όσον αφορά τους δασµούς κατά
την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2519/98 (4), και ιδίως το
άρθρο 2 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας:
ότι το άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
προβλέπει ότι κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του εν λόγω κανονισµού, εισπράττονται
οι δασµοί του κοινού δασµολογίου· ότι, εντούτοις, για τα
προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου
αυτού, ο δασµός κατά την εισαγωγή ισούται µε την τιµή
παρεµβάσεως που ισχύει για τα προϊόντα αυτά κατά την
εισαγωγή προσαυξηµένη κατά 55 % και µειωµένη κατά την
τιµή cif κατά την εισαγωγή που εφαρµόζεται στην εν λόγω
αποστολή· εντούτοις, ο δασµός αυτός δεν είναι δυνατόν να
υπερβαίνει το δασµό του κοινού δασµολογίου·

(1)

ότι, δυνάµει του άρθρου 10 παράγραφος 3 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, οι τιµές cif κατά την εισαγωγή υπολογίζονται µε βάση τις αντιπροσωπευτικές τιµές για το εν
λόγω προϊόν στη διεθνή αγορά·

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι δασµοί κατά την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 καθορίζονται στο παράρτηµα Ι του παρόντος κανονισµού, µε βάση τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙ.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1 Νοεµβρίου 1999.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

181
160
161
315

της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
26.6.1999, σ. 18.
29.6.1996, σ. 125.
25.11.1998, σ. 7.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
∆ασµοί κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92
∆ασµός κατά την εισαγωγή που
διεξάγεται δια ξηράς, ποταµού ή
θαλάσσης και προέρχεται
από λιµάνια
της Μεσογείου, της Μαύρης
Θάλασσας
ή της Βαλτικής Θάλασσας
(σε EUR/τόνο)

∆ασµός κατά την εισαγωγή που
διεξάγεται αεροπορικώς
ή δια θαλάσσης
προερχόµενη από άλλα λιµάνια (2)
(σε EUR/τόνο)

Σιτάρι σκληρό υψηλής ποιότητας

31,79

21,79

µέσης ποιότητας (1)

41,79

31,79

1001 90 91

Σιτάρι µαλακό που προορίζεται για σπορά:

43,68

33,68

1001 90 99

Σιτάρι µαλακό, εκλεκτής ποιότητας εκτός από εκείνο που προορίζεται για σπορά (3)

43,68

33,68

µέσης ποιότητας

79,02

69,02

βασικής ποιότητας

89,38

79,38

1002 00 00

Σίκαλη

78,32

68,32

1003 00 10

Κριθάρι που προορίζεται για σπορά

78,32

68,32

1003 00 90

Κριθάρι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (3)

78,32

68,32

1005 10 90

Καλαµπόκι για σπορά εκτός από το υβρίδιο

101,67

91,67

1005 90 00

Καλαµπόκι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (3)

101,67

91,67

1007 00 90

Σόργο σε κόκκους εκτός από το υβρίδιο που προορίζεται για
σπορά

78,32

68,32

Κωδικός ΣΟ

1001 10 00

Περιγραφή των εµπορευµάτων

(1) Για το σκληρό σιτάρι που δεν πληροί τις ελάχιστες ποιοτικές προδιαγραφές για το σκληρό σίτο µέσης ποιότητας που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1249/96, ο εφαρµοζόµενος δασµός είναι εκείνος που καθορίζεται για το µαλακό σιτάρι χαµηλής ποιότητας.
(2) Για τα εµπορεύµατα που φθάνουν στην Κοινότητα από τον Ατλαντικό Ωκεανό ή µέσω της διώρυγας του Σουέζ [άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96] ο
εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί µειώσεως των δασµών κατά:
— 3 EUR ανά τόνο εάν το λιµάνι βρίσκεται στην Μεσόγειο θάλασσα ή,
— 2 EUR ανά τόνο εάν το λιµάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στην Ιρλανδία, στο Ηνωµένο Βασίλειο, στη ∆ανία, στη Σουηδία, στη Φινλανδία ή από την πλευρά του Ατλαντικού της
Ιβηρικής χερσονήσου.
(3) Ο εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί κατ’ αποκοπή µειώσεως 14 ή 8 EUR ανά τόνο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1249/96.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Στοιχεία υπολογισµού των δασµών
(περίοδος από τις 15. 10. 1999 έως τις 28. 10. 1999)
1. Μέσοι όροι της περιόδου των δύο εβδοµάδων που προηγούνται της ηµέρας του καθορισµού:
Χρηµατιστηριακές τιµές

Προϊόν (% πρωτεΐνες έως 12 % υγρασία)

Τιµή (EUR/τόνο)
Πριµοδότηση για τον Κόλπο του Μεξικού (EUR/
τόνο)
Πριµοδότηση για τις µεγάλες λίµνες (EUR/τόνο)

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

µέσης
ποιότητας (*)

US barley 2

112,35

95,53

88,54

73,62

138,17 (**)

128,17 (**)

91,64 (**)

7,52

4,16

6,78

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
13,92

(*) Αρνητική πριµοδότηση 10 EUR ανά τόνο [άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].
(**) Fob Duluth.

2. Ναύλος/κόστος: Κόλπος του Μεξικού-Rotterdam: 14,22 EUR/τόνο. Μεγάλες Λίµνες-Rotterdam: 26,33 EUR/τόνο.
3. Επιδοτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96: 0,00 EUR/τόνο (HRW2)
0,00 EUR/τόνο (SRW2).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2300/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1999
για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται στα προϊόντα των τοµέων σιτηρών και όρυζας που
παραδίδονται στο πλαίσιο κοινοτικών και εθνικών µέτρων επισιτιστικής βοήθειας
πρέπει να καθορισθεί το επίπεδο των επιστροφών που χορηγούνται για τα µέτρα αυτά·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(3)

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1253/1999 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2 τρίτο
εδάφιο,

ότι οι γενικοί κανόνες και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής που
προβλέπονται από το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 και από το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95 για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, στις προαναφερόµενες
ενέργειες·

(4)

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως αγοράς της όρυζας (3),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2072/98 (4),
και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,

ότι τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη
για τον υπολογισµό της επιστροφής κατά την εξαγωγή για
την όρυζα έχουν καθορισθεί στο άρθρο 13 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 3072/95·

(5)

ότι τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης
σιτηρών,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Εκτιµώντας:
ότι το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2681/74 του
Συµβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 1974, περί κοινοτικής
χρηµατοδοτήσεως των δαπανών που προκύπτουν από την
προµήθεια γεωργικών προϊόντων λόγω της επισιτιστικής
βοήθειας (5) προβλέπει ότι το µέρος των δαπανών που αντιστοιχεί στις επιστροφές κατά την εξαγωγή που καθορίζονται
στο σχετικό τοµέα, σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανόνες,
χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, τµήµα Εγγυήσεων·

(1)

ότι, για να διευκολυνθεί η κατάρτιση και η διαχείριση του
προϋπολογισµού για τα κοινοτικά µέτρα επισιτιστικής
βοήθειας και προκειµένου να επιτραπεί στα κράτη µέλη να
γνωρίσουν το επίπεδο της κοινοτικής συµµετοχής στη
χρηµοτοδότηση των εθνικών µέτρων επισιτιστικής βοήθειας,

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις κοινοτικές και εθνικές επισιτιστικές βοήθειες στο πλαίσιο
των διεθνών συµβάσεων ή άλλων συµπληρωµατικών προγραµµάτων, καθώς και άλλων κοινοτικών ενεργειών δωρεάν διανοµής οι
επιστροφές που εφαρµόζονται στα προϊόντα των τοµέων των
σιτηρών και της όρυζας καθορίζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1 Νοεµβρίου 1999.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

181
160
329
265
288

της
της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
26.6.1999, σ. 18.
30.12.1995, σ. 18.
30.9.1998, σ. 4.
25.10.1974, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 1999, για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται στα
προϊόντα των τοµέων σιτηρών και όρυζας που παραδίδονται στο πλαίσιο κοινοτικών και εθνικών µέτρων επισιτιστικής
βοήθειας
(EUR/τόνο)
Κωδικός προϊόντος

Ποσό
επιστροφών

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

33,50

1002 00 00 9000

62,50

1003 00 90 9000

29,00

1004 00 00 9400

59,00

1005 90 00 9000

43,00

1006 30 92 9100

115,00

1006 30 92 9900

115,00

1006 30 94 9100

115,00

1006 30 94 9900

115,00

1006 30 96 9100

115,00

1006 30 96 9900

115,00

1006 30 98 9100

115,00

1006 30 98 9900

115,00

1006 30 65 9900

115,00

1006 40 00 9000

—

1007 00 90 9000

43,00

1101 00 15 9100

46,00

1101 00 15 9130

46,00

1102 20 10 9200

66,78

1102 20 10 9400

57,24

1102 30 00 9000

—

1102 90 10 9100

43,94

1103 11 10 9200

15,00

1103 11 90 9200

15,00

1103 13 10 9100

85,86

1103 14 00 9000

—

1104 12 90 9100

91,00

1104 21 50 9100

58,58

NB: Οι κωδικοί των προϊόντων καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3846/87 της Επιτροπής. (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως
τροποποιήθηκε.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2301/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1999
για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή της βύνης
τικών προϊόντων· ότι οι ποσότητες αυτές καθορίστηκαν στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1253/1999 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2 τρίτο
εδάφιο,
Εκτιµώντας:
ότι, κατά το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/
92, η διαφορά µεταξύ των τιµών στη διεθνή αγορά των
προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισµού
αυτού και των τιµών των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα
δύναται να καλύπτεται από µια επιστροφή κατά την
εξαγωγή·

(1)

ότι οι επιστροφές πρέπει να καθορίζονται λαµβανοµένων
υπόψη των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης
Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών
κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
του Συµβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών
κατά την εξαγωγή καθώς και τα µέτρα τα οποία πρέπει να
λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2513/98 (4)·

(2)

ότι η επιστροφή που εφαρµόζεται για τη βύνη πρέπει να
υπολογίζεται λαµβανοµένης υπόψη της ποσότητας των
σιτηρών που είναι αναγκαία για την παρασκευή των σχε-

(3)

(4)

ότι η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις ορισµένων αγορών δύνανται να καταστήσουν αναγκαία
τη διαφοροποίηση της επιστροφής για ορισµένα προϊόντα
ανάλογα µε τον προορισµό·

(5)

ότι η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται µία φορά το µήνα·
ότι δύναται να τροποποιείται ενδιαµέσως·

(6)

ότι η εφαρµογή των λεπτοµερειών αυτών στη σηµερινή
κατάσταση της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών, και ιδίως
τιµές των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα και στη διεθνή
αγορά, οδηγεί στον καθορισµό της επιστροφής στα ποσά
που αναγράφονται στο παράρτηµα·

(7)

ότι τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης
σιτηρών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή της βύνης που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 καθορίζονται στα ποσά που ορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1 Νοεµβρίου 1999.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

181
160
147
313

της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
26.6.1999, σ. 18.
30.6.1995, σ. 7.
21.11.1998, σ. 16.

L 280/18

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

30. 10. 1999

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 1999, για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά
την εξαγωγή της βύνης
(EUR/τόνο)
Κωδικός προϊόντος

Επιστροφή

1107 10 19 9000

35,54

1107 10 99 9000

34,04

1107 20 00 9000

39,98

30. 10. 1999

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 280/19

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2302/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1999
που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1832/92 για τον καθορισµό των ποσών των ενισχύσεων για
την προµήθεια στις Καναρίους Νήσους προϊόντων σιτηρών κοινοτικής προελεύσεως
Κοινότητας και στη διεθνή αγορά, πρέπει να καθοριστεί εκ
νέου η ενίσχυση του εφοδιασµού των Καναρίων Νήσων στα
ποσά που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 του Συµβουλίου, της 15ης
Ιουνίου 1992, περί ειδικών µέτρων σχετικά µε ορισµένα γεωργικά
προϊόντα υπέρ των Καναρίων Νήσων (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2348/96 (2), και ιδίως το
άρθρο 3 παράγραφος 4,
Εκτιµώντας:

ότι τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης
σιτηρών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

ότι τα ποσά των ενισχύσεων για την προµήθεια στις Καναρίους Νήσους προϊόντων σιτηρών καθορίστηκαν µε τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1832/92 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2068/1999 (4)· ότι, µετά τις αλλαγές που σηµειώθηκαν στις
τιµές των προϊόντων σιτηρών στο ευρωπαϊκό µέρος της

(1)

(2)

Το παράρτηµα του τροποποιηµένου κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1832/
92 αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1 Νοεµβρίου 1999.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

173
320
185
256

της
της
της
της

27.6.1992, σ. 13.
11.12.1996, σ. 1.
4.7.1992, σ. 26.
1.10.1999, σ. 17.

L 280/20

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

30. 10. 1999

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 29ής Οκτωβρίου 1999 που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1832/92 για τον
καθορισµό των ποσών των ενισχύσεων για την προµήθεια στις Καναρίους Νήσους προϊόντων σιτηρών κοινοτικής
προελεύσεως
(σε EUR/τ)
Προϊόν
(Κωδικός ΣΟ)

Ποσό της ενίσχυσης

Μαλακό σιτάρι

(1001 90 99)

36,50

Κριθάρι

(1003 00 90)

32,00

Καλαµπόκι

(1005 90 00)

46,00

Σκληρό σιτάρι

(1001 10 00)

8,00

Βρώµη

(1004 00 00)

62,00

30. 10. 1999

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 280/21

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2303/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1999
που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1833/92 για τον καθορισµό των ποσών των ενισχύσεων για
την προµήθεια στις Αζόρες και τη Μαδέρα προϊόντων σιτηρών κοινοτικής προελεύσεως
Κοινότητας και στη διεθνή αγορά, πρέπει να καθοριστεί εκ
νέου η ενίσχυση του εφοδιασµού των Αζορών και της Μαδέρας στα ποσά που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92 του Συµβουλίου, της 15ης
Ιουνίου 1992, περί ειδικών µέτρων σχετικά µε ορισµένα γεωργικά
προϊόντα υπέρ των Αζορών και της Μαδέρας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 562/98 (2), και
ιδίως το άρθρο 10,
Εκτιµώντας:

ότι τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης
σιτηρών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

ότι τα ποσά των ενισχύσεων για την προµήθεια στις Αζόρες
και τη Μαδέρα προϊόντων σιτηρών καθορίστηκαν µε τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1833/92 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2069/1999 (4)· ότι, µετά τις αλλαγές που σηµειώθηκαν στις
τιµές των προϊόντων σιτηρών στο ευρωπαϊκό µέρος της

(1)

(2)

Το παράρτηµα του τροποποιηµένου κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1833/
92 αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1 Νοεµβρίου 1999.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

173 της 27.6.1992, σ. 1.
76 της 13.3.1998, σ. 6.
185 της 4.7.1992, σ. 28.
256 της 1.10.1999, σ. 19.

L 280/22

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

30. 10. 1999

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 29ής Οκτωβρίου 1999, που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1833/92 για
τον καθορισµό των ποσών των ενισχύσεων για την προµήθεια στις Αζόρες και τη Μαδέρα προϊόντων σιτηρών
κοινοτικής προελεύσεως
(σε EUR/t)
Ποσό της ενίσχυσης
Προϊόν
(Κωδικός ΣΟ)

Προορισµός
Αζόρες

Μαδέρα

Μαλακό σιτάρι

(1001 90 99)

36,50

36,50

Κριθάρι

(1003 00 90)

32,00

32,00

Καλαµπόκι

(1005 90 00)

46,00

46,00

Σκληρός σίτος

(1001 10 00)

8,00

8,00

30. 10. 1999

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 280/23

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2304/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1999
που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 391/92 για τον καθορισµό των ποσών των ενισχύσεων για την
προµήθεια στα γαλλικά υπερπόντια διαµερίσµατα προϊόντων σιτηρών κοινοτικής προελεύσεως
εκ νέου η ενίσχυση του εφοδιασµού των γαλλικών υπερποντίων διαµερισµάτων στα ποσά που περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3763/91 του Συµβουλίου, της 16ης
∆εκεµβρίου 1991, περί ειδικών µέτρων σχετικά µε ορισµένα γεωργικά προϊόντα υπέρ των γαλλικών υπερποντίων διαµερισµάτων (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2598/95 (2), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 6,
Εκτιµώντας:
ότι τα ποσά των ενισχύσεων για την προµήθεια στα γαλλικά
υπερπόντια διαµερίσµατα προϊόντων σιτηρών καθορίστηκαν
µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 391/92 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2067/1999 (4)· ότι, µετά τις αλλαγές που σηµειώθηκαν στις τιµές των προϊόντων σιτηρών στο ευρωπαϊκό µέρος
της Κοινότητας και στη διεθνή αγορά, πρέπει να καθοριστεί

(1)

(2)

ότι τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης
σιτηρών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα του τροποποιηµένου κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 391/
92 αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1 Νοεµβρίου 1999.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

356 της 24.12.1991, σ. 1.
267 της 9.11.1995, σ. 1.
43 της 19.2.1992, σ. 23.
256 της 1.10.1999, σ. 15.

L 280/24

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

30. 10. 1999

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 29ής Οκτώβρίου 1999, που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 391/92 για τον
καθορισµό των ποσών των ενισχύσεων για την προµήθεια στα γαλλικά υπερπόντια διαµερίσµατα προϊόντων σιτηρών
κοινοτικής προελεύσεως
(σε EUR/τ)
Ποσό της ενίσχυσης
Προϊόν
(Κωδικός ΣΟ)

Προορισµός
Γουαδελούπη

Μαρτινίκα

Γαλλική
Γουιάνα

Ρεϋνιόν

(1001 90 99)

39,50

39,50

39,50

42,50

Κριθάρι
(1003 00 90)

35,00

35,00

35,00

38,00

Καλαµπόκι
(1005 90 00)

49,00

49,00

49,00

52,00

Σκληρός σίτος
(1001 10 00)

12,00

12,00

12,00

16,00

Μαλακό σιτάρι

30. 10. 1999

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

L 280/25

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2305/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1999
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3536/91 για τον καθορισµό της ηµεροµηνίας εισόδου σε
απόθεµα του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη που πωλείται βάσει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
3398/91
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

ότι, λαµβάνοντας υπόψη την υπόλοιπη διαθέσιµη ποσότητα,
καθώς και την κατάσταση της αγοράς, πρέπει να αντικατασταθεί η προαναφερθείσα ηµεροµηνία από εκείνη της 1ης
Ιουνίου 1996·

(3)

ότι τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συµβουλίου, της 27ης
Ιουνίου 1968, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1587/96 (2), και
ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 5,

Άρθρο 1

Εκτιµώντας:
ότι, µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3536/91 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2101/1999 (4), περιορίστηκε η ποσότητα
του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη που µπορεί να
πωληθεί σε εκείνη που έχει εισέλθει σε απόθεµα πριν από
την 1η Οκτωβρίου 1996·

(1)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3536/91 η ηµεροµηνία
«1η Οκτωβρίου 1996» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «1η
Ιουνίου 1996».
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 30 Οκτωβρίου 1999.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

148
206
335
257

της
της
της
της

28.6.1968,
16.8.1996,
6.12.1991,
2.10.1999,

σ.
σ.
σ.
σ.

13.
21.
8.
9.

L 280/26

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

30. 10. 1999

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2306/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1999
για την αναστολή των αγορών βουτύρου σε ορισµένα κράτη µέλη
τιµές της αγοράς, προκύπτει ότι δεν πληρούται πλέον στη
Φινλανδία, στη Μεγάλη Βρετανία, στην Ιταλία, στην Ιρλανδία, στη Βόρεια Ιρλανδία, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία
ο όρος που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1547/87· ότι κρίνεται, κατά συνέπεια, απαραίτητη η αναπροσαρµογή του καταλόγου των
κρατών µελών στα οποία εφαρµόζεται η εν λόγω αναστολή·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συµβουλίου, της 27ης
Ιουνίου 1968, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλκτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1587/96 (2), και
ιδίως το άρθρο 7α, παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο και παράγραφος
3,
Εκτιµώντας:
ότι, δυνάµει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 777/87 του Συµβουλίου (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη
προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας, καθορίστηκε υπό ποιες συνθήκες είναι δυνατόν να
αναστέλλονται και στη συνέχεια να επαναφέρονται οι αγορές
βουτύρου και αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη και, σε
περίπτωση αναστολής, τα εναλλακτικά µέτρα που είναι
δυνατόν να λαµβάνονται·

(1)

ότι ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1547/87 της Επιτροπής (4),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1802/95 (5), καθόρισε τα κριτήρια µε βάση τα οποία
καθορίζονται και αναστέλλονται οι αγορές βουτύρου µε
διαγωνισµό σε ένα κράτος µέλος ή, όσον αφορά το
Ηνωµένο Βασίλειο και την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της
Γερµανίας, σε µία περιοχή·

(2)

ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2215/1999 της Επιτροπής (6)
προβλέπει την αναστολή των εν λόγω αγορών σε ορισµένα
από τα κράτη µέλη· ότι, από τις πληροφορίες σχετικά µε τις

(3)

(4)

ότι τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι αγορές βουτύρου µε διαγωνισµό που προβλέπονται στο άρθρο
1 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 777/87 αναστέλλονται στη Γερµανία, στο Βέλγιο, στη ∆ανία, στη Γαλλία, στην
Ελλάδα, στο Λουξεµβούργο, στην Αυστρία, στις Κάτω Χώρες και
στη Σουηδία.
Άρθρο 2
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2215/1999 καταργείται.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 30 Οκτωβρίου 1999.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

148 της 28.6.1968, σ. 13.
206 της 16.8.1996, σ. 21.
78 της 20.3.1987, σ. 10.
144 της 4.6.1987, σ. 12.
174 της 26.7.1995, σ. 27.
270 της 20.10.1999, σ. 7.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2307/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1999
για τον καθορισµό του ανωτάτου ποσού για την ενίσχυση στο συµπυκνωµένο βούτυρο για την 213η
ειδική δηµοπρασία που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται στον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 429/90
πρέπει συνεπώς να καθοριστεί το ποσό εγγύησης προορισµού·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(2)

ότι πρέπει να καθοριστεί, βάσει των προσφορών που έχουν
υποβληθεί, το ανώτατο ποσό ενίσχυσης στο επίπεδο που
αναφέρεται κατωτέρω και να καθοριστεί κατά συνέπεια το
ποσό της εγγύησης προορισµού·

(3)

ότι τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συµβουλίου, της 27ης
Ιουνίου 1968, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα
του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1587/96 (2) και
ιδίως το άρθρο 7α παράγραφος 3,
Εκτιµώντας:

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ότι σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 429/90 της
Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 1990, σχετικά µε τη
χορήγηση βάσει της δηµοπρασίας ενίσχυσης στο συµπυκνωµένο βούτυρο που προορίζεται για άµεση κατανάλωση στην
Κοινότητα (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 124/1999 (4), οι οργανισµοί παρέµβασης
προβαίνουν σε διαρκή δηµοπρασία για τη χορήγηση ενίσχυσης στο συµπυκνωµένο βούτυρο· ότι στο άρθρο 6 του
εν λόγω κανονισµού προβλέπεται ότι λαµβάνοντας υπόψη
τις ληφθείσες προσφορές για την κάθε ειδική δηµοπρασία
καθορίζεται ανώτατο ποσό ενίσχυσης για το συµπυκνωµένο
βούτυρο ελάχιστης περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες 96 %
ή αποφασίζεται να µη δοθεί συνέχεια στη δηµοπρασία· ότι

(1)

Άρθρο 1
Για την 213η ειδική δηµοπρασία στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 429/90,
το ανώτατο ποσό ενίσχυσης καθώς και το ποσό της εγγύησης
προορισµού καθορίζονται ως εξής:
— ανώτατο ποσό ενίσχυσης:
— εγγύηση προορισµού:
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 30 Οκτωβρίου 1999.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

148 της 28.6.1968, σ. 13.
206 της 16.8.1996, σ. 21.
45 της 21.2.1990, σ. 8.
16 της 21.1.1999, σ. 19.

117 EUR/100 kg
129 EUR/100 kg.

L 280/28

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

30. 10. 1999

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2308/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1999
για τον καθορισµό της ελάχιστης τιµής πώλησης αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη για την 140η
ειδική δηµοπρασία που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται στον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3398/91
τιµής της αγοράς του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη
και της ελάχιστης τιµής που καθορίστηκε·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συµβουλίου, της 27ης
Ιουνίου 1968, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα
του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1587/96 (2), και
ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 5,

(3)

ότι πρέπει να καθοριστεί, βάσει των προσφορών που έχουν
υποβληθεί, η ελάχιστη τιµή πώλησης στο επίπεδο που αναφέρεται κατωτέρω και να καθοριστεί κατά συνέπεια η
εγγύηση για µεταποίηση·

(4)

ότι τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης
γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων,

Εκτιµώντας:
ότι, δυνάµει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3398/91 της
Επιτροπής, της 20ής Νοεµβρίου 1991, σχετικά µε την
πώληση µέσω δηµοπρασίας αποκορυφωµένου γάλακτος σε
σκόνη που προορίζεται για την παρασκευή συνθέτων ζωοτροφών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 124/1998 (4) οι οργανισµοί παρέµβασης
έχουν θέσει σε διαρκή δηµοπρασία ορισµένες ποσότητες
αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη τις οποίες κατέχουν·

(1)

ότι κατά τους όρους του άρθρου 8 του κανονισµού αυτού,
λαµβανοµένων υπόψη των προσφορών που έχουν γίνει
δεκτές για κάθε ειδική δηµοπρασία, καθορίζεται µία ελάχιστη τιµή πώλησης ή αποφασίζεται να µη δοθεί συνέχεια
στη δηµοπρασία· ότι το ύψος της εγγύησης για µεταποίηση
καθορίζεται λαµβανοµένης υπόψη της διαφοράς µεταξύ της

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για την 140η ειδική δηµοπρασία που πραγµατοποιείται βάσει του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3398/91 και της οποίας η προθεσµία για
την υποβολή των προσφορών έληξε στις 26 Οκτωβρίου 1999, οι
ελάχιστες τιµές πώλησης και η εγγύηση µεταποίησης καθορίζονται
ως εξής:
ελάχιστη τιµή πώλησης:

199,50 EUR/100 Kg,

εγγύηση µεταποίησης:

40,00 EUR/100 Kg.
Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 30 Οκτωβρίου 1999.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

148 της 28.6.1968, σ. 13.
206 της 16.8.1996, σ. 21.
320 της 22.11.1991, σ. 16.
16 της 21.1.1999, σ. 19.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2309/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1999
για τον καθορισµό των ελαχίστων τιµών πώλησης βουτύρου και των µεγίστων ποσών ενίσχυσης της
κρέµας γάλακτος, του βουτύρου και του συµπυκνωµένου βουτύρου για την 41η ειδική δηµοπρασία που
πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2571/97
ται µια ελάχιστη τιµή πώλησης του βουτύρου καθώς και ένα
ανώτατο ποσό για την ενίσχυση που χορηγείται στην κρέµα
γάλακτος, στο βούτυρο και στο συµπυκνωµένο βούτυρο
που µπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον προορισµό, την περιεκτικότητα σε βουτυρική λιπαρά ουσία και τον
τρόπο χρησιµοποίησης, ή αποφασίζεται να µη δοθεί συνέχεια στη δηµοπρασία ότι πρέπει συνεπώς να καθοριστούν το
ή τα ποσά των εγγυήσεων µεταποίησης·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συµβουλίου, της 27ης
Ιουνίου 1968, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1587/96 (2), και
ιδίως το άρθρο 6 παράγραφοι 3 και 6, και το άρθρο 12 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας:
ότι σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2571/97 της
Επιτροπής, της 15ης ∆εκεµβρίου 1997, σχετικά µε την
πώληση σε µειωµένη τιµή βουτύρου και τη χορήγηση ενισχύσεως στην κρέµα γάλακτος, στο βούτυρο και στο
συµπυκνωµένο βούτυρο, που προορίζονται για την παρασκευή προϊόντων ζαχαροπλαστικής, παγωτών και άλλων
προϊόντων διατροφής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 494/1999 (4), οι οργανισµοί
προβαίνουν σε δηµοπρασία στην πώληση ορισµένων
ποσοτήτων βουτύρου που κατέχουν και στη χορήγηση ενισχύσεως στην κρέµα γάλακτος, στο βούτυρο και στο
συµπυκνωµένο βούτυρο· ότι το άρθρο 18 του εν λόγω
κανονισµού θεσπίζει ότι, λαµβάνοντας υπόψη τις προσφορές
που θα ληφθούν για την κάθε ειδική δηµοπρασία, καθορίζε-

(1)

(2)

ότι τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για την 41η ειδική δηµοπρασία στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2571/97,
το ανώτατο ποσό των ενισχύσεων καθώς και τα ποσά των εγγυήσεων µεταποίησης καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα
που εµφαίνεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 30 Οκτωβρίου 1999.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

148 της 28.6.1968, σ. 13.
206 της 16.8.1996, σ. 21.
350 της 20.12.1997, σ. 3.
59 της 6.3.1999, σ. 17.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 1999, για τον καθορισµό των ελαχίστων τιµών πώλησης
βουτύρου και των µεγίστων ποσών ενίσχυσης της κρέµας γάλακτος, του βουτύρου και του συµπυκνωµένου βουτύρου
για την 41η ειδική δηµοπρασία που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2571/97
(σε EUR/100 kg)
Υπόδειγµα

A
Με
ιχνοθέτες

Χωρίς
ιχνοθέτες

Με
ιχνοθέτες

Χωρίς
ιχνοθέτες

Ως έχει

—

—

—

—

Συµπυκνωµένο

—

—

—

—

Ως έχει

—

—

—

—

Συµπυκνωµένο

—

—

—

—

Βούτυρο ≥ 82 %

95

91

95

91

Βούτυρο < 82 %

92

88

—

88

117

113

117

113

—

—

40

38

Βούτυρο

105

—

105

—

Συµπυκνωµένο βούτυρο

129

—

129

—

—

—

44

—

Τρόπος χρησιµοποίησης

Ελάχιστη
τιµή
πώλησης

Βούτυρο
≥ 82 %

Εγγύηση
µεταπώλησης

Ανώτατο
ποσό
ενίσχυσης

Συµπυκνωµένο βούτυρο
Κρέµα

Εγγύηση
µεταποίησης

B

Κρέµα
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2310/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1999
για τον καθορισµό της ανώτατης τιµής αγοράς βουτύρου για την 249η δηµοπρασία που πραγµατοποιείται στα πλαίσια της διαρκούς δηµοπρασίας που διέπεται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1589/87
την εφαρµοζόµενη τιµή παρέµβασης ή το ενδεχόµενο να µη
δοθεί συνέχεια στη δηµοπρασία·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συµβουλίου, της 27ης
Ιουνίου 1968, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα
του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1587/96 (2), και
ιδίως το άρθρο 7 α παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο και παράγραφος
3,
Εκτιµώντας:
ότι το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1589/87 της
Επιτροπής, της 5ης Ιουνίου 1987, σχετικά µε την αγορά µε
δηµοπρασία βουτύρου από τους οργανισµούς παρέµβασης (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 124/1999 (4), προβλέπει, λαµβάνοντας
υπόψη τις ληφθείσες προσφορές για κάθε δηµοπρασία, τον
καθορισµό µιας ανώτατης τιµής αγοράς σε συνάρτηση µε

(1)

(2)

ότι τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για την 249η δηµοπρασία που πραγµατοποιείται δυνάµει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1589/87, και της οποίας η προθεσµία για την
υποβολή προσφορών έληξε στις 26 Οκτωβρίου 1999, η µέγιστη
τιµή αγοράς καθορίζεται σε 295,38 ευρώ/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 30 Οκτωβρίου 1999.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

148 της 28.6.1968, σ. 13.
206 της 16.8.1996, σ. 21.
146 της 6.6.1987, σ. 27.
16 της 21.1.1999, σ. 19.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2311/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1999
για τροποποίηση του διορθωτικού στοιχείου που εφαρµόζεται στην επιστροφή για τα σιτηρά
ποιηθεί το διορθωτικό στοιχείο που εφαρµόζεται στην επιστροφή για τα σιτηρά, που ισχύει επί του παρόντος·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1253/1999 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 8,
Εκτιµώντας:

(3)

ότι το διορθωτικό στοιχείο καθορίζεται µε την επιστροφή
σύµφωνα µε την ίδια διαδικασία· ότι δύναται να τροποποιηθεί κατά το διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ δύο καθορισµών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

(1)

ότι το διορθωτικό στοιχείο που εφαρµόζεται στην επιστροφή για τα σιτηρά καθορίσθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2195/1999 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2276/
1999 (4)·

Το διορθωτικό στοιχείο που εφαρµόζεται στις επιστροφές που
καθορίζονται εκ των προτέρων για τις εξαγωγές προϊόντων, τα
οποία αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και
γ), (µε εξαίρεση τη βύνη), του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92,
τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα.

(2)

ότι, συναρτήσει των τιµών cif και των τιµών cif αγοράς υπό
προθεσµία της ηµέρας αυτής και αφού ληφθεί υπόψη η
προβλεπόµενη εξέλιξη της αγοράς, είναι αναγκαίο να τροπο-

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1 Νοεµβρίου 1999.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

181
160
267
277

της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
26.6.1999, σ. 18.
15.10.1999, σ. 49.
28.10.1999, σ. 32.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 29ής Οκτωβρίου 1999, για τροποποίηση του διορθωτικού στοιχείου που εφαρµόζεται κατά την επιστροφή για τα σιτηρά
(EUR/t)

Κωδικός προϊόντος

Προορισµός (1)

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

—
01
—
04
02
01
—
03
02
—
01
—
01
—
—
—
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
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

11

1η
προθεσµία
12

2η
προθεσµία
1

3η
προθεσµία
2

4η
προθεσµία
3

5η
προθεσµία
4

6η
προθεσµία
5

—
0
—
0
0
0
—
0
0
—
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
—
—
0
0
—
0
—

—
–1,00
—
0
0
0
—
–25,00
0
—
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
—
—
0
0
—
0
—

—
–2,00
—
0
0
0
—
–25,00
0
—
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
—
—
0
0
—
0
—

—
–3,00
—
–2,50
–2,50
0
—
–25,00
0
—
0
—
0
—
—
—
–3,43
–3,20
–2,95
–2,73
–2,55
—
—
0
—
—
0
0
—
0
—

—
–4,00
—
–3,50
–3,50
0
—
–25,00
0
—
0
—
0
—
—
—
–4,80
–4,48
–4,13
–3,82
–3,57
—
—
0
—
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–3,50
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
–3,50
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Τρέχων

(1) Προορισµοί:
01 όλες οι τρίτες χώρες,
02 άλλες τρίτες χώρες,
03 ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικό,
04 Μαυριτανία, Μαλί, Νίγηρας, Σενεγάλη, Μπουρκίνα Φάσο, Γκάµπια, Γουινέα-Μπισάου, Γουινέα, Πράσινο Ακρωτήριο, Σιέρα Λεόνε, Λιβερία, Ακτή Ελεφαντοστού, Γκάνα, Τόγκο,
Τσάντ, Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία, Μπένιν, Καµερούν, Ισηµερινή Γουινέα, Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε, Γκαµπόν, Κονγκό, ∆ηµοκρατία του Κονγκό, Ρουάντα, Μπουρούντι, Ανγκόλα,
Ζάµπια, Μαλάουι, Μοζαµβίκη, Ναµίµπια, Μποτσουάνα, Ζιµπάµπουε, Λεσόθο, Σουαζιλάνδη, Σεϋχέλλες, Κοµόρες, Μαδαγασκάρη, Τζιµπουτί, Αιθιοπία, Ερυθραία και Μαυρίκιος.

NB: Οι ζώνες είναι εκείνες που ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2145/92 της Επιτροπής (ΕΕ L 214 της 30.7.1992, σ. 20), όπως τροποποιήθηκε.
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30. 10. 1999

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2312/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1999
για καθορισµό του ύψους των επιστροφών που εφαρµόζονται στα αυγά και στους κρόκους αυγών τα
οποία εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων τα οποία δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης
πρέπει να καθορίζεται για διάρκεια ίση µε εκείνη που λαµβάνεται υπόψη για τον καθορισµό των επιστροφών που
εφαρµόζονται σε αυτά τα ίδια προϊόντα που εξάγονται στην
ίδια κατάσταση.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75 του Συµβουλίου, της 29ης
Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
αυγών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1516/96 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 3,

(3)

Το άρθρο 11 της συµφωνίας για τον γεωργικό τοµέα, η
οποία συνήφθη στο πλαίσιο των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, επιβάλλει όπως η επιστροφή που χορηγείται κατά την εξαγωγή προϊόντος ενσωµατωµένου σε εµπόρευµα δεν µπορεί να υπερβαίνει την
επιστροφή που εφαρµόζεται για το ίδιο αυτό προϊόν όταν
εξάγεται ως έχει.

(4)

Είναι αναγκαίο να συνεχισθεί η διασφάλιση µιας αυστηρής
διαχείρισης, λαµβάνοντας υπόψη, αφενός, τις προβλεπόµενες δαπάνες και, αφετέρου, τον διαθέσιµο προϋπολογισµό.

(5)

Η επιτροπή διαχείρισης πουλερικών και αυγών δεν διατύπωσε γνώµη στην προθεσµία που όρισε ο πρόεδρός της,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2771/75, η διαφορά µεταξύ των τιµών στο
διεθνές εµπόριο των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο
1 παράγραφος 1 του κανονισµού αυτού και των τιµών στην
Κοινότητα µπορεί να καλυφθεί από µια επιστροφή κατά την
εξαγωγή όταν τα προϊόντα αυτά εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα του ίδιου
κανονισµού· ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1222/94 της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 1994, περί θεσπίσεως, για ορισµένα γεωργικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό µορφή
εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι της
συνθήκης, των κοινών λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής περί
χορηγήσεως επιστροφών κατά την εξαγωγή και των κριτηρίων καθορισµού του ύψους τους (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1702/1999 (4),
προσδιόρισε τα προϊόντα για τα οποία πρέπει να καθορισθεί
ύψος επιστροφής που εφαρµόζεται κατά την εξαγωγή τους
υπό µορφή εµπορευµάτων που αναφέρονται στο παράρτηµα
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75.

(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1222/94 το ύψος της επιστροφής ανά 100
χιλιόγραµµα καθενός από τα εν λόγω προϊόντα βάσεως

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το ύψος των επιστροφών που εφαρµόζονται για τα βασικά προϊόντα που εµφαίνονται στο παράρτηµα Α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1222/94 και αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75, και τα οποία εξάγονται υπό µορφή
εµπορευµάτων που υπάγονται στο παράρτηµα Ι του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2771/75, καθορίζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα
του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1 Νοεµβρίου 1999.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

282
189
136
201

της
της
της
της

1.11.1975,
30.7.1996,
31.5.1994,
31.7.1999,

σ.
σ.
σ.
σ.

49.
99.
5.
30.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 1999, για καθορισµό του ύψους των επιστροφών που εφαρµόζονται στα αυγά και στους κρόκους αυγών τα οποία εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο
παράρτηµα Ι της συνθήκης
(EUR/100 kg)
Κωδικός
ΣΟ

0407 00

Περιγραφή εµπορευµάτων

Προορισµός
(1)

Ύψος των
επιστροφών

02
03
04
01

15,00
16,00
7,50
7,50

01

55,50

01

26,00

01

26,00

01

41,00

01

10,50

Αυγά πτηνών µε το τσόφλι τους, νωπά, διατηρηµένα ή βρασµένα:
– Αυγά πουλερικών ορνιθώνα:

0407 00 30

– – Άλλα:
α) Σε περίπτωση εξαγωγής αυγοαλβουµίνης που υπάγεται στους
κωδικούς ΣΟ 3502 11 90 και 3502 19 90

β) Σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εµπορευµάτων
0408

Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξεραµένα,
βρασµένα στο νερό ή στον ατµό, µορφοποιηµένα, κατεψυγµένα ή αλλιώς
διατηρηµένα, έστω και µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:
– Κρόκοι αυγών:

0408 11
ex 0408 11 80

– – Αποξεραµένοι:
– – – Κατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων:
Χωρίς γλυκαντικά

0408 19

– – Άλλοι:
– – – Κατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων:

ex 0408 19 81

– – – – Σε υγρή κατάσταση:
Χωρίς γλυκαντικά

ex 0408 19 89

– – – – Κατεψυγµένοι:
Χωρίς γλυκαντικά
– Άλλα:

0408 91
ex 0408 91 80

– – Αποξεραµένα:
– – – Κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:
Χωρίς γλυκαντικά

0408 99
ex 0408 99 80

– – Άλλα:
– – – Κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:
Χωρίς γλυκαντικά

(1) Οι
01
02
03
04

προορισµοί είναι οι ακόλουθοι:
οι τρίτες χώρες,
Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Οµάν, Κατάρ, Ενωµένα Αραβικά Εµιράτα, Υεµένη, Ε∆Π Χονγκ Κονγκ και Ρωσία,
Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Μαλαισία, Ταϊλάνδη, Ταϊβάν, Φιλιππίνες και Αίγυπτος,
όλοι οι προορισµοί, εκτός από την Ελβετία και τους προορισµούς 02 και 03.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2313/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1999
για καθορισµό του ύψους των επιστροφών που εφαρµόζονται σε ορισµένα γαλακτοκοµικά προϊόντα τα
οποία εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 804/68, χορηγείται ενίσχυση για το αποκορυφωµένο γάλα που παράγεται στην Κοινότητα και µεταποιείται σε τυρίνη, αν το γάλα αυτό και η λαµβανόµενη από
αυτό τυρίνη ανταποκρίνονται σε ορισµένες προϋποθέσεις
που καθορίζονται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
987/68 του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1968, περί
θεσπίσεως των γενικών κανόνων σχετικά µε τη χορήγηση
ενισχύσεως για το αποκορυφωµένο γάλα που µεταποιείται
σε τυρίνη και τυρινικά άλατα (5), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1435/90 (6).

(5)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2571/97 της Επιτροπής, της 15ης
∆εκεµβρίου 1997, για την πώληση σε µειωµένη τιµή βουτύρου και τη χορήγηση ενίσχυσης στην κρέµα, στο βούτυρο
και το συµπυκνωµένο βούτυρο που προορίζονται για την
παρασκευή προϊόντων ζαχαροπλαστικής, παγωτών και
άλλων προϊόντων διατροφής (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 124/1999 (8), επιτρέπει
την παράδοση βουτύρου και κρέµας σε µειωµένη τιµή στις
βιοµηχανίες που παρασκευάζουν ορισµένα εµπορεύµατα.

(6)

Είναι αναγκαίο να συνεχισθεί η διασφάλιση µιας αυστηρής
διαχείρισης, λαµβάνοντας υπόψη, αφενός, τις προβλεπόµενες δαπάνες και, αφετέρου, τον διαθέσιµο προϋπολογισµό.

(7)

Η επιτροπή διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκοµικών
προϊόντων δεν διατύπωσε γνώµη στην προθεσµία που όρισε
ο πρόεδρός της,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συµβουλίου, της 27ης
Ιουνίου 1968, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1587/96 (2) και
ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 804/68, η διαφορά µεταξύ των τιµών στο
διεθνές εµπόριο των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο
1 στοιχεία α), β), γ), δ), ε) και στ) του κανονισµού αυτού και
των τιµών στην Κοινότητα µπορεί να καλυφθεί από επιστροφή κατά την εξαγωγή· ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
1222/94 της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 1994, περί καθορισµού, για ορισµένα γεωργικά προϊόντα τα οποία εξάγονται
υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο
παράρτηµα Ι της συνθήκης, των κοινών λεπτοµερειών εφαρµογής που αφορούν τη χορήγηση των επιστροφών κατά την
εξαγωγή και τα κριτήρια προσδιορισµού του ύψους τους (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1702/1999 (4), έχει ορίσει εκείνα τα προϊόντα για τα
οποία πρέπει να καθορισθεί επιστροφή η οποία εφαρµόζεται
κατά την εξαγωγή τους υπό µορφή εµπορευµάτων που
περιλαµβάνονται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 804/68.

(1)

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1222/94, η επιστροφή ανά 100
χιλιόγραµµα καθενός από τα εν λόγω προϊόντα βάσεως
πρέπει να καθορίζεται κάθε µήνα.

(3)

Το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1222/94 προβλέπει ότι για τον καθορισµό του ύψους της
επιστροφής πρέπει να ληφθούν υπόψη, ενδεχοµένως, οι επιστροφές κατά την παραγωγή, οι ενισχύσεις ή άλλα µέτρα
ισοδύναµου αποτελέσµατος που εφαρµόζονται σε όλα τα
κράτη µέλη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού περί
κοινής οργανώσεως αγοράς στο σχετικό τοµέα, όσον αφορά
τα προϊόντα βάσεως που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Α
του εν λόγω κανονισµού ή τα προϊόντα που εξοµοιώνονται
µε αυτά.

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

148
206
136
201

της
της
της
της

28.6.1968,
16.8.1996,
31.5.1994,
31.7.1999,

σ.
σ.
σ.
σ.

13.
21.
5.
30.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Το ύψος των επιστροφών οι οποίες εφαρµόζονται στα προϊόντα βάσεως που εµφαίνονται στο παράρτηµα Α του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1222/94 και αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 804/68, και τα οποία εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 804/68, καθορίζεται όπως αναφέρεται στο παράρτηµα.
2.
∆εν καθορίζεται επιστροφή για τα προϊόντα που αναφέρονται
στην προηγούµενη παράγραφο και δεν περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1 Νοεµβρίου 1999.
(5)
(6)
(7)
(8)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

169 της 18.7.1968, σ. 6.
138 της 31.5.1990, σ. 8.
350 της 20.12.1997, σ. 3.
59 της 6.3.1999, σ. 17.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 29ής Οκτωβρίου 1999, για καθορισµό του ύψους των επιστροφών που εφαρµόζονται σε ορισµένα γαλακτοκοµικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο
παράρτηµα Ι της συνθήκης
(EUR/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

ex 0402 10 19

Περιγραφή εµπορευµάτων

Γάλα σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλη στερεά µορφή, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή
λοιπών γλυκαντικών, µε κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες <1,5 % (PG
2):
α) σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 3501
β) σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εµπορευµάτων

ex 0402 21 19

—
81,65

Γάλα σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλη στερεά µορφή, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή
λοιπών γλυκαντικών, µε κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 26 % (PG 3):
α) σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων στα οποία είναι ενσωµατωµένα, υπό µορφή
προϊόντων εξοµοιουµένων προς το PG 3, βούτυρο ή κρέµα γάλακτος σε µειωµένη
τιµή, που πραγµατοποιείται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2571/97
β) σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εµπορευµάτων

ex 0405 10

Ύψος των
επιστροφών

81,78
111,45

Βούτυρο µε κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 82 % (PG 6):
α) σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων τα οποία περιέχουν βούτυρο ή κρέµα
γάλακτος µειωµένης τιµής και είναι κατασκευασµένα υπό τις συνθήκες που
προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2571/97

67,35

β) σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ
2106 90 98, περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες γάλακτος ίσης ή ανώτερης του
40 % κατά βάρος

169,60

γ) σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εµπορευµάτων

162,35
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2314/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1999
για καθορισµό του ύψους των επιστροφών για ορισµένα προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης εξαγόµενα υπό
µορφή εµπορευµάτων µη υπαγοµένων στο παράρτηµα Ι της συνθήκης
ρισµού, δεδοµένου ότι η κατάσταση της αγοράς για τους
επόµενους µήνες δεν µπορεί να προβλεφθεί από τώρα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(5)

Οι δεσµεύσεις που αναλαµβάνονται σχετικά µε τις επιστροφές που µπορούν να χορηγούνται κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων ενσωµατωµένων σε εµπορεύµατα µη υπαγόµενα στο παράρτηµα Ι της συνθήκης ενδέχεται να απειληθούν από τον προκαθορισµό υψηλών ποσών επιστροφής·
ότι σκόπιµο είναι, συνεπώς, να λαµβάνονται σε τέτοιες
περιπτώσεις µέτρα διαφύλαξης χωρίς ωστόσο να εµποδίζεται
η σύναψη µακροπρόθεσµων συµβάσεων· ότι ο καθορισµός
ενός ειδικού ποσού επιστροφής για τον προκαθορισµό επιστροφών είναι ένα µέτρο που επιτρέπει την επίτευξη των
διαφόρων αυτών στόχων.

(6)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 5 στοιχείο β) του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1222/94, όταν δεν προσκοµίζεται η
απόδειξη για την οποία ο λόγος στο άρθρο 4 παράγραφος
5 στοιχείο α) του ίδιου ως άνω κανονισµού, είναι σκόπιµο
να καθορίζεται µειωµένο ύψος επιστροφής κατά την
εξαγωγή, µε συνεκτίµηση του ποσού της επιστροφής κατά
την παραγωγή που εφαρµόζεται, δυνάµει του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1010/86 του Συµβουλίου (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1148/98 της
Επιτροπής (5), για το βασικό προϊόν το οποίο χρησιµοποιήθηκε, και που ισχύει για το χρονικό διάστηµα κατά το
οποίο θεωρείται ότι παρήχθησαν τα εµπορεύµατα.

(7)

Οι επιστροφές που καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό
µπορεί να αποτελέσουν αντικείµενο προκαθορισµού, δεδοµένου ότι η κατάσταση της αγοράς για τους προσεχείς µήνες
δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί από τώρα.

(8)

Η επιτροπή διαχείρισης ζάχαρης δεν διατύπωσε γνώµη στην
προθεσµία που όρισε ο πρόεδρός της,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2038/1999 του Συµβουλίου, της 13ης
Σεπτεµβρίου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα
της ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 5 στοιχείο α)
και παράγραφος 15,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2038/1999, η διαφορά µεταξύ των τιµών
των προϊόντων του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ),
δ), στ), ζ) και η) του κανονισµού αυτού στο διεθνές εµπόριο
και των τιµών στην Κοινότητα µπορεί να καλυφθεί δι’ επιστροφής κατά την εξαγωγή όταν τα εν λόγω προϊόντα
εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων συµπεριλαµβανοµένων
στο παράρτηµα του κανονισµού αυτού· µε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1222/94, της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 1994,
περί θεσπίσεως κοινών λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του
συστήµατος επιστροφών κατά την εξαγωγή και των κριτηρίων καθορισµού του ύψους των για ορισµένα γεωργικά
προϊόντα εξαγόµενα υπό µορφή εµπορευµάτων µη υπαγοµένων στο παράρτηµα Ι της συνθήκης (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1702/
1999 (3), προσδιορίζονται εκείνα εκ των προϊόντων για τα
οποία είναι σκόπιµο να καθορίζεται το ύψος της επιστροφής
που θα εφαρµόζεται όταν αυτά εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων συµπεριλαµβανοµένων στο παράρτηµα Ι του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2038/1999.
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1222/94, το ποσό της επιστροφής, ανά 100
χιλιόγραµµα καθενός από τα θεωρούµενα βασικά προϊόντα,
πρέπει να καθορίζεται για κάθε µήνα.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
(3)

Το άρθρο 18 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2038/1999 καθώς και το άρθρο 11 της συµφωνίας η
οποία συνήφθη στο πλαίσιο των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης επί θεµάτων γεωργίας
επιβάλλουν όπως η επιστροφή που χορηγείται κατά την
εξαγωγή προϊόντος ενσωµατωµένου σε εµπόρευµα δεν µπορεί να υπερβαίνει την επιστροφή που εφαρµόζεται για το
ίδιο προϊόν όταν εξάγεται ως έχει.

(4)

Τα ποσά επιστροφής που καθορίζονται µε τον παρόντα
κανονισµό µπορούν να προκαλέσουν αντικείµενο προκαθο-

( ) ΕΕ L 252 της 25.9.1999, σ. 1.
(2) ΕΕ L 136 της 31.5.1994, σ. 5.
(3) ΕΕ L 201 της 31.7.1999, σ. 30.

Το ύψος των επιστροφών για τα βασικά προϊόντα του παραρτήµατος Α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1222/94 και του άρθρου 1
παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2038/1999, όταν
αυτά εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων συµπεριλαµβανοµένων
στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2038/1999, καθορίζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1 Νοεµβρίου 1999.

1

(4) ΕΕ L 94 της 9.4.1986, σ. 9.
(5) ΕΕ L 159 της 3.6.1998, σ. 38.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 29ής Οκτωβρίου 1999, για καθορισµό του ύψους των επιστροφών για ορισµένα
προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης εξαγόµενα υπό µορφή εµπορευµάτων µη υπαγοµένων στο παράρτηµα Ι της συνθήκης
Ποσά επιστροφών σε EUR/100 kg
Προϊόν

Σε
περιπτώσεις
προκαθορισµού

Λοιπές

Ζάχαρη λευκή:
— σε εφαρµογή του άρθρου 4 παράγραφος 5 στοιχείο
β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1222/94
— για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

1,06

1,06

46,98

46,98
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2315/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1999
για καθορισµό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρµόζονται σε ορισµένα προϊόντα των τοµέων των
σιτηρών και της όρυζας που εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι
της συνθήκης
εµποδίζεται η σύναψη µακροπρόθεσµων συµβάσεων· ο
καθορισµός ενός ειδικού ποσού επιτροφής για τον προκαθορισµό επιστροφών είναι ένα µέτρο που επιτρέπει την επίτευξη των διαφόρων αυτών στόχων.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1253/1999 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως αγοράς της όρυζας (3),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2072/98 (4),
και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,

(5)

Ύστερα από το διακανονισµό ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής σχετικά µε
τις εξαγωγές ζυµαρικών από την Κοινότητα στις Ηνωµένες
Πολιτείες, που εγκρίθηκε µε την απόφαση 87/482/ΕΟΚ του
Συµβουλίου (7), είναι αναγκαίο να διαφοροποιηθούν οι επιστροφές για τα εµπορεύµατα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1902 11 00 και 1902 19 ανάλογα µε τον προορισµό τους.

(6)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 5 στοιχείο β) του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1222/94, όταν δεν προσκοµίζεται η
απόδειξη για την οποία ο λόγος στο άρθρο 4 παράγραφος
5 στοιχείο α) του ίδιου ως άνω κανονισµού, είναι σκόπιµο
να καθορίζεται µειωµένο ύψος επιστροφής κατά την
εξαγωγή, µε συνεκτίµηση του ποσού της επιστροφής κατά
την παραγωγή που εφαρµόζεται, δυνάµει του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 της Επιτροπής (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 87/1999 (9),
για το βασικό προϊόν το οποίο χρησιµοποιήθηκε, και που
ισχύει για το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο θεωρείται ότι
παρήχθησαν τα εµπορεύµατα.

(7)

Είναι αναγκαίο να συνεχισθεί η διασφάλιση µιας αυστηρής
διαχείρισης, λαµβάνοντας υπόψη, αφενός, τις προβλεπόµενες δαπάνες και, αφετέρου, τον διαθέσιµο προϋπολογισµό.

(8)

Η επιτροπή διαχείρισης σιτηρών δεν διατύπωσε γνώµη στην
προθεσµία που όρισε ο πρόεδρός της,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 και το άρθρο 13 παράγραφος 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, η διαφορά µεταξύ των
τιµών στην παγκόσµια αγορά των προϊόντων που προβλέπονται στο άρθρο 1 καθενός από τους δύο αυτούς κανονισµούς και των τιµών στην Κοινότητα µπορεί να καλυφθεί
από επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1222/94 της Επιτροπής, της 30ής
Μαΐου 1994, περί θεσπίσεως, για ορισµένα γεωργικά προϊόντα που εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων τα οποία δεν
υπάγονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης, των κοινών
λεπτοµερειών εφαρµογής των σχετικών µε την παροχή των
επιστροφών κατά την εξαγωγή και των κριτηρίων καθορισµού του ποσού τους (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1702/1999 (6), έχει εξειδικεύσει εκείνα τα προϊόντα για τα οποία συντρέχει λόγος να
καθορισθεί ποσοστό επιστροφής, που εφαρµόζεται κατά την
εξαγωγή τους υπό µορφή εµπορευµάτων τα οποία κατονοµάζονται, κατά την περίπτωση, στο παράρτηµα Β του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 ή στο παράρτηµα Β του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95.

(3)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1222/94, το ποσοστό της επιστροφής ανά 100 χιλιόγραµµα καθενός από τα προϊόντα
βάσεως πρέπει να καθορισθεί για κάθε µήνα.

(4)

Οι δεσµεύσεις που αναλαµβάνονται σχετικά µε τις επιστροφές που µπορούν να χορηγούνται κατά την εξαγωγή
γεωργικών προϊόντων ενσωµατωµένων σε εµπορεύµατα µη
υπαγόµενα στο παράρτηµα Ι της συνθήκης ενδέχεται να
απειληθούν από τον προκαθορισµό υψηλών ποσών επιστροφής· ότι σκόπιµο είναι, συνεπώς, να λαµβάνονται σε
τέτοιες περιπτώσεις µέτρα διαφύλαξης χωρίς ωστόσο να

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

181
160
329
265
136
201

της
της
της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
26.6.1999, σ. 18.
30.12.1995, σ. 18.
30.9.1998, σ. 4.
31.5.1994, σ. 5.
31.7.1999, σ. 30.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα ποσοστά επιστροφών που εφαρµόζονται στα προϊόντα βάσεως
που εµφαίνονται στο παράρτηµα Α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1222/94 και που προβλέπονται στο άρθρο 1 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 ή στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του τροποποιηµένου κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, τα οποία εξάγονται
υπό µορφή προϊόντων που κατονοµάζονται αντίστοιχα στο
παράρτηµα Β του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 ή στο
παράρτηµα Β του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, καθορίζονται
όπως υποδεικνύεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1 Νοεµβρίου 1999.
(7) ΕΕ L 275 της 29.9.1987, σ. 36.
(8) ΕΕ L 159 της 1.7.1993, σ. 112.
(9) ΕΕ L 9 της 15.1.1999, σ. 8.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 1999, για καθορισµό των ποσοστών των επιστροφών που
εφαρµόζονται σε ορισµένα προϊόντα των τοµέων των σιτηρών και της όρυζας που εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων
που δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης
(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

1001 10 00

1001 90 99

Περιγραφή εµπορευµάτων (1)

Σιτάρι σκληρό:
– σε περίπτωση εξαγωγής προϊόντων των κωδικών ΣΟ 1902 11 και 1902 19, προς τις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής
– για τις υπόλοιπες περιπτώσεις
Σιτάρι µαλακό και σιµιγδάλι:
– σε περίπτωση εξαγωγής προϊόντων των κωδικών ΣΟ 1902 11 και 1902 19, προς τις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής
– για τις υπόλοιπες περιπτώσεις:
– – σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 4 παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1222/94 (2)
– – για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

Ποσότητα επιστροφών ανά 100 kg
των προϊόντων βάσεως
Σε περιπτώσεις
προκαθορισµού

Λοιπές

0,621
0,955

0,621
0,955

2,135

2,135

1,221
3,284

1,221
3,284

1002 00 00

Σίκαλη

5,347

5,347

1003 00 90

Κριθάρι

2,797

2,797

1004 00 00

Βρώµη

4,345

4,345

1005 90 00

Καλαµπόκι που χρησιµοποιήθηκε σε µορφή:
– αµύλων:
– – σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 4 παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1222/94 (2)
– – για τις υπόλοιπες περιπτώσεις
– γλυκόζη, και σιροπιού γλυκόζης, µαλτοδεξτρίνης και σιροπιού µαλτοδεξτρίνης των
κωδικών 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90,
1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (3):
– – σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 4 παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1222/94 (2)
– – για τις υπόλοιπες περιπτώσεις
– άλλες µορφές (και ως έχει)

1,976
4,555

1,976
4,555

1,658
4,237
4,555

1,658
4,237
4,555

1,976
4,555

1,976
4,555

10,123
10,123
10,123

10,123
10,123
10,123

Άµυλο γεωµήλων του κωδικού ΣΟ 1108 13 00 εξοµοιώνονται µ’ ένα προϊόν το οποίο
προέρχεται από τη µεταποίηση του αραβοσίτου:
– σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 4 παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1222/94 (2)
– για τις υπόλοιπες περιπτώσεις
ex 1006 30

Ρύζι
– σε
– σε
– σε

λευκασµένο:
στρογγυλούς κόκκους
µέτριους κόκκους
µακρείς κόκκους

1006 40 00

Ρύζι σε θραύσµατα

2,388

2,388

1007 00 90

Σόργο

2,797

2,797

(1) Όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα που προέρχονται από τη µεταποίηση του βασικού προϊόντος ή/και εκείνα τα οποία εξοµοιούνται προς αυτά, εφαρµόζονται οι συντελεστές που
παρατίθενται στο παράρτηµα Ε του τροποποιηµένου κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1222/94 της Επιτροπής (ΕΕ L 136 της 31.5.1994, σ 5).
(2) Τα προϊόντα για τα οποία γίνεται λόγος αναφέρονται στο παράρτηµα Ι του τροποποιηµένου κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1722/93 της Επιτροπής (ΕΕ L 159 της 1.7.1993, σ. 112).
(3) Όσον αφορά τα σιρόπια που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1702 30 99, 1702 40 90 και 1702 60 90 τα οποία έχουν κατασκευαστεί από µείγµατα των σιροπιών γλυκόζης και
φρουκτόζης δίνει δικαίωµα επιστροφής κατά την εξαγωγή.

30. 10. 1999
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2316/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Οκτωβρίου 1999
σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 του Συµβουλίου για τη
θέσπιση καθεστώτος στήριξης των παραγωγών ορισµένων αροτραίων καλλιεργειών
στη διάρκεια της ίδιας περιόδου εµπορίας, δεν δύναται να
είναι επιλέξιµο για το καθεστώς των ενισχύσεων βάσει της
έκτασης· είναι δυνατό να χορηγηθούν ενισχύσεις βάσει της
έκτασης για επιδοτούµενες καλλιέργειες στο πλαίσιο ενός
προγράµµατος το οποίο υπάγεται στις διαρθρωτικές και
περιβαλλοντικές πολιτικές της Κοινότητας·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, για τη θέσπιση καθεστώτος στήριξης των παραγωγών
ορισµένων αροτραίων καλλιεργειών (1), και ιδίως το άρθρο 9,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 αντικατέστησε το
καθεστώς στήριξης που παρεχόταν στους παραγωγούς ορισµένων αροτραίων καλλιεργειών και προβλεπόταν από τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1765/92 του Συµβουλίου (2), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1624/98 (3). Συνεπεία των τροποποιήσεων των συναφών µε
το νέο καθεστώς και µε βάση την κτηθείσα πείρα, θα πρέπει
να εναρµονισθούν και, εάν χρειάζεται, να απλουστευθούν οι
λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος ενισχύσεων βάσει
της έκτασης· θα πρέπει εποµένως, για λόγους σαφήνειας, να
αναδιατυπωθούν και να συγκεντρωθούν σε ενιαίο κείµενο οι
διατάξεις των ειδικών κανονισµών που ρύθµιζαν προηγουµένως διάφορα θέµατα του εν λόγω καθεστώτος, δηλαδή
των κανονισµών της Επιτροπής (ΕΟΚ) αριθ. 2467/92 (4),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3738/
92 (5), (ΕΟΚ) αριθ. 2836/93 (6), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1503/97 (7), (ΕΚ)
αριθ. 762/94 (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1981/98 (9), (ΕΚ) αριθ. 1098/94 (10),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1945/1999 (11), (ΕΚ) αριθ. 1237/95 (12), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2017/
97 (13), (ΕΚ) αριθ. 658/96 (14), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 610/1999 (15), και (ΕΚ)
αριθ. 1577/98 (16)·
οι ενισχύσεις βάσει της έκτασης που αναφέρονται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 οφείλουν να περιοριστούν
σε ορισµένες εκτάσεις οι οποίες θα πρέπει να προσδιοριστούν· θα πρέπει να προβλεφθεί ότι για την ίδια περίοδο
εµπορίας µπορεί να υποβάλλεται µια µόνο αίτηση ενίσχυσης
βάσει της έκτασης για συγκεκριµένο αγροτεµάχιο· ένα αγροτεµάχιο που αποτελεί αντικείµενο αίτησης ενίσχυσης «εκτάσεων» στο πλαίσιο µιας άλλης κοινής οργάνωσης αγοράς,

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 1.
(2) ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 12.
(3) ΕΕ L 210 της 28.7.1998, σ. 3.
(4) ΕΕ L 246 της 27.8.1992, σ. 11.
(5) ΕΕ L 380 της 24.12.1992, σ. 24.
(6) ΕΕ L 260 της 19.10.1993, σ. 3.
(7) ΕΕ L 202 της 30.7.1997, σ. 48.
(8) ΕΕ L 90 της 7.4.1994, σ. 8.
(9) ΕΕ L 256 της 19.9.1998, σ. 8.
(10) ΕΕ L 121 της 12.5.1994, σ. 12.
(11) ΕΕ L 241 της 11.9.1999, σ. 14.
(12) ΕΕ L 121 της 1.6.1995, σ. 29.
(13) ΕΕ L 284 της 16.10.1997, σ. 36.
(14) ΕΕ L 91 της 12.4.1996, σ. 46.
(15) ΕΕ L 75 της 20.3.1999, σ. 24.
(16) ΕΕ L 206 της 23.7.1998, σ. 17.

(3)

το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 ορίζει
τις επιλέξιµες γαίες για ενισχύσεις βάσει της έκτασης· το εν
λόγω άρθρο επιτρέπει ορισµένες παρεκκλίσεις υπό τον
έλεγχο των κρατών µελών και υπό τον όρο ότι δεν θίγουν
τις διατάξεις τις οποίες ορίζει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
1251/1999· για να προληφθεί αυτός ο κίνδυνος, θα πρέπει
να καθορισθούν τα κατάλληλα µέτρα µε στόχο τη
διατήρηση του σηµερινού επιπέδου της συνολικής έκτασης
επιλέξιµων γαιών και την αποφυγή οποιασδήποτε αισθητής
αύξησης της εν λόγω έκτασης· για το σκοπό αυτό θα πρέπει
να περιληφθούν ορισµένες πολυετείς καλλιέργειες στο
καθεστώς αµειψισποράς· είναι επίσης δυνατό να χορηγηθούν
ενισχύσεις βάσει της έκτασης στις περιοχές τις οποίες αφορά
ένα πρόγραµµα αναδιάρθρωσης· πρέπει να ορισθούν οι
έννοιες της «αναδιάρθρωσης», της «αισθητής αύξησης µιας
γεωργικής έκτασης» και της «υποχρέωσης ανταλλαγής επιλέξιµων και µη επιλέξιµων γαιών»·

(4)

θα πρέπει να αποφευχθεί να καλλιεργούνται οι εκτάσεις µε
µόνο στόχο τις ενισχύσεις βάσει της έκτασης· θα πρέπει να
καθορισθούν ορισµένοι όροι σχετικοί µε τη σπορά και τη
συντήρηση των καλλιεργειών, ιδίως όσον αφορά τους
ελαιούχους σπόρους, τις καλλιέργειες πρωτεϊνούχων φυτών,
σπόρων λίνου και σκληρού σίτου· θα πρέπει να τηρούνται οι
τοπικές προδιαγραφές, γιατί αντικατοπτρίζουν τις διαφορετικές γεωργικές πρακτικές που ακολουθούνται µέσα στην
Κοινότητα·

(5)

προκειµένου να συνεχισθεί η κοινοτική πολιτική η οποία
αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας, η επιλεξιµότητα των
υποψηφίων οι οποίοι επιθυµούν να τους χορηγηθούν ενισχύσεις βάσει της έκτασης για γογγυλόσπορους και κραµβόσπορους θα πρέπει να περιοριστεί στους υποψηφίους οι
οποίοι έχουν χρησιµοποιήσει σπόρους συγκεκριµένων
ποιοτήτων και ποικιλιών· ως προς τον καθορισµό των επιλέξιµων ποικιλιών, πρέπει, για λόγους συνέπειας, απλούστευσης και χρηστής διαχείρισης, να γίνει παραποµπή στον
Κοινό Κατάλογο Ποικιλιών καλλιεργούµενων φυτικών ειδών,
που καταρτίσθηκε από την οδηγία 70/457/ΕΟΚ του Συµβουλίου (17), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
98/96/ΕΚ (18), διατηρώντας όµως για την περίοδο 2000/
2001, για λόγους σαφήνειας και συνέχειας, την παραποµπή

(17) ΕΕ L 225 της 12.10.1970, σ. 1.
(18) ΕΕ L 25 της 1.2.1999, σ. 27.
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στις επιλέξιµες υπό το προηγούµενο καθεστώς ποικιλίες· θα
πρέπει να διευκρινιστούν οι κοινοτικές προδιαγραφές σχετικά µε τη γλυκοζινόλη και το ερουκικό οξύ που περιέχονται στους γογγυλόσπορους και κραµβόσπορους και να
καθοριστούν επακριβώς οι δοκιµασίες ποσολογίας γλυκοζινόλης και ερουκικού οξέος στα δείγµατα σπόρων· θα πρέπει
να αποσαφηνισθεί το καθεστώς των συνδυασµών ποικιλιών
γογγυλόσπορων και κραµβόσπορων και ορισµένων άλλων
κατηγοριών σπόρων προς σπορά· απαιτείται να διευκρινιστούν οι ποικιλίες των σπόρων ηλιάνθου που προορίζονται
για χρήση ως εδώδιµοι σπόροι·
(6)

τα κράτη µέλη, στα οποία ο αραβόσιτος δεν είναι παραδοσιακή καλλιέργεια, δύνανται να καθορίσουν βασική έκταση
για το χόρτο ενσίρωσης· θα πρέπει συνεπώς να ορισθεί η
έννοια του χόρτου ενσίρωσης·

(7)

θα πρέπει να ορισθούν επακριβώς οι κανόνες σχετικά µε τα
γλυκά λούπινα καθώς και οι δοκιµασίες για να προσδιοριστεί κατά πόσον ένα δείγµα λούπινου είναι γλυκό ή όχι·

(8)

ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 προέβλεψε ότι η
συµπληρωµατική ενίσχυση βάσει της έκτασης που αναφέρεται στο άρθρο 5 του εν λόγω κανονισµού χορηγείται στους
παραγωγούς σκληρού σίτου που είναι εγκατεστηµένοι στις
παραδοσιακές περιοχές παραγωγής, εντός του ορίου, για
κάθε σχετικό κράτος µέλος, µιας µέγιστης εγγυηµένης
έκτασης· η µέγιστη αυτή έκταση µπορεί να κατανεµηθεί
µεταξύ περιοχών παραγωγής· για να αποφευχθεί ο κατακερµατισµός των περιοχών παραγωγής και για να τηρηθεί η
αρχή της αναλογικότητας κατά την εφαρµογή ενδεχόµενων
κυρώσεων σε περίπτωση υπέρβασης, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ένας κανόνας ελαχίστων ορίων για το µέγεθος
αυτών των περιοχών· σε ορισµένα κράτη µέλη αποδόθηκαν
εκτάσεις επιλέξιµες για την ειδική ενίσχυση σκληρού σίτου,
σε µη παραδοσιακές ζώνες· ως εκ τούτου, θα πρέπει να
καθοριστούν οι περιοχές του κράτους µέλους που θα επωφεληθούν σχετικά· ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1251/1999
προβλέπει την υποχρέωση χρησιµοποίησης πιστοποιηµένων
σπόρων προς σπορά σκληρού σίτου· θα πρέπει να ληφθούν
ειδικά µέτρα για να διασφαλιστεί η χρησιµοποίηση αυτή· θα
πρέπει να καθοριστεί ελάχιστη ποσότητα καθώς και µεταβατική περίοδος για να συµπληρωθεί αυτή η ποσότητα, ώστε
να αποφευχθούν δυσκολίες εφοδιασµού και διαταραχές της
αγοράς των πιστοποιηµένων σπόρων προς σπορά· λαµβανοµένης υπόψη της ποικιλίας που υπάρχει όσον αφορά την
κατάσταση της γεωπονίας µεταξύ των κρατών µελών και των
περιοχών εντός των κρατών µελών, θα πρέπει για τον καθορισµό αυτής της ποσότητας και την ενδεχόµενη πρόβλεψη
µεταβατικών µέτρων να είναι αρµόδια τα σχετικά κράτη
µέλη·

(9)

ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 προβλέπει, µεταξύ
άλλων, την εφαρµογή του καθεστώτος των ενισχύσεων βάσει
της έκτασης στα πλαίσια συστήµατος περιφερειακής βασικής
έκτασης· προκειµένου να διασφαλιστεί αφενός η αναγκαία
διαφάνεια και αφετέρου η αρµονική διαχείριση των εν λόγω
εκτάσεων, θα πρέπει να καθοριστούν για κάθε κράτος µέλος
ο αριθµός των επιλέξιµων εκταρίων για το καθεστώς των
ενισχύσεων βάσει της έκτασης, καθώς και η κατανοµή τους·

(10)

το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 προβλέπει ότι τα σχέδια περιφερειοποίησης µπορούν να προβαίνουν
σε διαφοροποίηση µεταξύ αρδευοµένων και µη αρδευοµένων
εκτάσεων· θα πρέπει να ορισθεί η έννοια της άρδευσης·
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µπορεί επίσης να καθορίζεται χωριστή βασική έκταση για
τον αραβόσιτο· σε ορισµένα κράτη µέλη αυτή η έκταση
µπορεί να αφορά κατά κύριο λόγο τον αραβόσιτο
ενσίρωσης· ο αραβόσιτος ενσίρωσης, από τη φύση του, δεν
έχει απόδοση εκφραζόµενη σε τόνους ανά εκτάριο· κατά
συνέπεια θα πρέπει να προσδιοριστεί η εφαρµοστέα στην εν
λόγω περίπτωση απόδοση· είναι σκόπιµο να δοθεί στα κράτη
µέλη η δυνατότητα να ορίζουν την εφαρµοστέα στον αραβόσιτο ενσίρωσης απόδοση, σε σχέση µε την απόδοση των
συγκρίσιµων στην οικεία περιφέρεια αροτραίων καλλιεργειών·

(11)

θα πρέπει να καθοριστούν οι εκτάσεις που λαµβάνονται
υπόψη για τον υπολογισµό του εκατοστιαίου ποσοστού
ενδεχόµενης υπέρβασης της βασικής έκτασης, καθώς και οι
κανόνες για τον προσδιορισµό του εν λόγω ποσοστού· όταν
ορίζεται ξεχωριστά βασική έκταση για τον αραβόσιτο, για
τις αρδευόµενες εκτάσεις ή για το χόρτο ενσίρωσης, θα
πρέπει να προβλέπονται ιδιαίτεροι λεπτοµερείς κανόνες όσον
αφορά τις εκτάσεις που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό του ποσοστού ενδεχόµενης υπέρβασης της αντίστοιχης βασικής έκτασης· οι λεπτοµέρειες καθορισµού του
ποσοστού ενδεχόµενης υπέρβασης της βασικής έκτασης θα
πρέπει να διασφαλίζουν σε όλες τις περιπτώσεις την τήρηση
της εν λόγω έκτασης· θα πρέπει επίσης να διευκρινισθεί ο
τρόπος υπολογισµού του ποσοστού υπέρβασης των
µέγιστων εγγυηµένων εκτάσεων για τον σκληρό σίτο·

(12)

προκειµένου να αποφευχθούν πολύπλοκα σχέδια περιφερειοποίησης, τα οποία οδηγούν σε πραγµατικές αποδόσεις που
υπερβαίνουν αισθητά τις αποδόσεις αναφοράς, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 προβλέπει την προσαρµογή
των ενισχύσεων βάσει της έκτασης κατά την επόµενη γεωργική περίοδο, κατ’ αναλογία της υπέρβασης της µέσης απόδοσης, η οποία προκύπτει από τα σχέδια περιφερειοποίησης·
θα πρέπει να παρέχονται εγκαίρως τα αναγκαία στοιχεία για
τον υπολογισµό της ενδεχόµενης υπέρβασης των αποδόσεων
αναφοράς· είναι σκόπιµο να καθοριστεί επακριβώς η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για τη διαπίστωση των εν
λόγω υπερβάσεων και να προσδιοριστούν, ιδίως, οι αποδόσεις αναφοράς, οι οποίες προκύπτουν από τα σχέδια περιφερειοποίησης που καθορίζονται µε βάση τα κριτήρια που
προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1251/1999·

(13)

για να δικαιούται των ενισχύσεων βάσει της έκτασης που
αναφέρεται στο άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/
1999, ο ενδιαφερόµενος παραγωγός θα πρέπει να παύσει να
καλλιεργεί ένα µέρος της έκτασης της εκµετάλλευσής του·
για να εξασφαλιστεί ότι η παύση της καλλιέργειας γαιών θα
συµβάλει στην καλύτερη ισορροπία της αγοράς, θα πρέπει
να καθοριστούν λεπτοµέρειες εφαρµογής που θα διασφαλίζουν την αναγκαία αποτελεσµατικότητα και θα διατηρούν τη
συνοχή µε το σύνολο του καθεστώτος που θεσπίστηκε µε
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1251/1999· για το σκοπό αυτό,
δίχως να αποκλειστούν οριστικά από το καθεστώς εκτάσεις
άλλες από τις προβλεπόµενες στο άρθρο 7 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1251/1999, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι οι
εκτάσεις που λαµβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της παύσης
καλλιέργειας γαιών είναι συγκρίσιµες µε αυτές που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισµό της περιφερειακής βασικής
έκτασης· για την καλύτερη αποτελεσµατικότητα του
καθεστώτος, θα πρέπει να προβλεφθεί επίσης ότι η παύση
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καλλιέργειας θα πρέπει να αφορά ένα ελάχιστο αριθµό εκτάσεων της ίδιας εκµετάλλευσης· πρέπει επίσης να προβλεφθούν διατάξεις σχετικές µε την προστασία του περιβάλλοντος, τη συντήρηση και τη χρησιµοποίηση των αποσυρόµενων εκτάσεων· ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 εξαιρεί από την υποχρέωση παύσης καλλιέργειας τους παραγωγούς, των οποίων η αίτηση δεν υπερβαίνει παραγωγή ισοδύναµη µε 92 τόνους σιτηρών· θα πρέπει να διευκρινισθεί η
µέθοδος υπολογισµού του εν λόγω ορίου παραγωγής των
92 τόνων σιτηρών· θα πρέπει, για λόγους σαφήνειας, να
προβλεφθούν διατάξεις για τις περιπτώσεις στις οποίες δεν
εκπληρώνεται η υποχρέωση παύσης καλλιέργειας·
(14)

η διάρκεια της ελάχιστης περιόδου παύσης καλλιέργειας των
γαιών θα πρέπει να καλύπτει περίοδο που αντιστοιχεί στο
βλαστικό κύκλο των αροτραίων καλλιεργειών που αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1251/1999· εντούτοις, για
να ληφθούν υπόψη ορισµένες ιδιαιτερότητες, θα πρέπει να
προβλεφθεί η δυνατότητα χρησιµοποίησης των αποσυρόµενων εκτάσεων πριν τη λήξη της ελάχιστης περιόδου
παύσης καλλιέργειας·

(15)

ενδείκνυται η θέσπιση καθεστώτος που να εγγυάται την
καταβολή ελάχιστου ποσού στους κατόχους γεωργικών
εκµεταλλεύσεων, οι οποίοι αναλαµβάνουν την υποχρέωση να
παύσουν να καλλιεργούν ορισµένες εκτάσεις τους επί
διάστηµα που δεν υπερβαίνει τις πέντε περιόδους εµπορίας·
είναι σκόπιµο να προβλεφθούν οι προσαρµογές και οι κυρώσεις που εφαρµόζονται στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος·

(16)

στην Πορτογαλία, ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3653/90 του
Συµβουλίου, της 11ης ∆εκεµβρίου 1990, περί των µεταβατικών διατάξεων για την κοινή οργάνωση της αγοράς
σιτηρών και ρυζιού στην Πορτογαλία (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1664/95 (2), προβλέπει άµεσες ενισχύσεις ανά εκτάριο για ορισµένα σιτηρά
κατά τη διάρκεια µιας µεταβατικής περιόδου· κατ’ εφαρµογή
του άρθρου 6, παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1251/1999, οι ενισχύσεις αυτές δύνανται να λαµβάνονται
υπόψη µόνον για τον υπολογισµό της αντιστάθµισης για
την υποχρέωση παύσης καλλιέργειας γαιών·

(17)

(18)

()
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1
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το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1251/1999 απαιτεί οι παραγωγοί σιτηρών, ελαιούχων και
πρωτεϊνούχων φυτών να έχουν περατώσει τη σπορά των
καλλιεργειών τους µέχρι τις 31 Μαΐου το αργότερο· σε
ορισµένες περιπτώσεις η σπορά µπορεί να µετατεθεί µετά τις
31 Μαΐου, λόγω κλιµατικών συνθηκών· θα πρέπει να παραταθεί η προθεσµία που ισχύει για τη σπορά και την
κατάθεση των αιτήσεων για ορισµένες καλλιέργειες και για
ορισµένες περιοχές· εντούτοις η παράταση των προθεσµιών
δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την αποτελεσµατικότητα του
καθεστώτος στήριξης ή να θίγει το σύστηµα ελέγχου που
έχει καθιερωθεί µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92 του
Συµβουλίου (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1039/1999 (4)·
προκειµένου να εξασφαλισθεί ο τακτικός εφοδιασµός των
µεταποιητών µε γλυκό αραβόσιτο καθόλη τη διάρκεια της
περιόδου, θα πρέπει να επιτραπεί στους παραγωγούς να
κλιµακώνουν τις σπορές τους κατά τη διάρκεια µεγαλύτερης
περιόδου· είναι σκόπιµο εποµένως να µετατεθεί η ηµεροµηνία λήξης της σποράς γλυκού αραβοσίτου στις 15 Ιουνίου·
L
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L
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(19)

το άρθρο 10, παράγραφος 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1251/1999 προβλέπει ότι τα κράτη µέλη, στα οποία υπάρχει κίνδυνος σηµαντικής υπέρβασης της έκτασης αναφοράς,
µπορούν να περιορίσουν την έκταση γης, για την οποία ένας
µεµονωµένος παραγωγός µπορεί να ζητήσει την ειδική ενίσχυση βάσει της έκτασης για την καλλιέργεια ελαιούχων
σπόρων· το όριο θα πρέπει να καθορίζεται βάσει αντικειµενικών κριτηρίων και να εκφράζεται ως ποσοστό της επιλέξιµης αρόσιµης έκτασης του παραγωγού· το όριο αυτό
µπορεί να διαφοροποιείται µεταξύ των περιφερειακών
βασικών εκτάσεων το όριο αυτό πρέπει να κοινοποιείται
στους παραγωγούς πριν από συγκεκριµένη ηµεροµηνία και
πριν από την έναρξη της σποράς ελαιούχων σπόρων· εάν
ένας παραγωγός υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση της
ειδικής ενίσχυσης βάσει της έκτασης για την καλλιέργεια
ελαιούχων σπόρων, για εκτάσεις που υπερβαίνουν το εν
λόγω όριο, οι εκτάσεις αυτές θα πρέπει να αποκλεισθούν
από την αίτησή του· η έκταση, για την οποία ο παραγωγός
µπορεί να λάβει ενίσχυση βάσει της έκτασης για παύση της
καλλιέργειας, θα πρέπει να µειωθεί ανάλογα·

(20)

για να εξασφαλισθεί η ορθή εκτέλεση των ενισχύσεων βάσει
της έκτασης στο πλαίσιο µιας περιόδου, είναι απαραίτητη η
στατιστική παρακολούθηση της εφαρµογής του καθεστώτος
των ενισχύσεων βάσει της έκτασης για µια συγκεκριµένη
περίοδο· για τις δηµοσιονοµικές προβλέψεις σε κοινοτικό
επίπεδο είναι αναγκαίο να υπάρχουν προσωρινά στοιχεία το
αργότερο στις 15 Σεπτεµβρίου της τρέχουσας περιόδου· θα
πρέπει επίσης να καθορισθεί η ηµεροµηνία ανακοίνωσης του
οριστικού ποσοστού ενδεχόµενης υπέρβασης· είναι αναγκαίο
να υπάρχουν εγκαίρως τα στοιχεία στα οποία βασίζονται οι
υπολογισµοί των ενδεχόµενων ποσοστών υπέρβασης των
βασικών εκτάσεων και των µέγιστων εγγυηµένων εκτάσεων
για τον σκληρό σίτο, καθώς και για την ενδεχόµενη κατανοµή τους µεταξύ επιµέρους βασικών εκτάσεων ή περιφερειών·

(21)

το καθεστώς που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1251/1999 θα εφαρµοσθεί από την περίοδο 2000/2001·
για να µπορεί ο ενδιαφερόµενος παραγωγός να πραγµατοποιήσει την σπορά καθώς και την ενδεχόµενη πτώση καλλιέργειας και να υποβάλει την αίτησή του για ενίσχυση
βάσει της έκτασης για την εν λόγω περίοδο γνωρίζοντας και
τηρώντας τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του νέου καθεστώτος,
θα πρέπει οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού να αρχίσουν να ισχύουν ήδη από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

(22)

η επιτροπή διαχείρισης σιτηρών δεν διατύπωσε γνώµη εντός
της ταχθείσας από τον πρόεδρό της προθεσµίας,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Επιλεξιµότητα για τις ενισχύσεις βάσει της έκτασης
ΤΜΗΜΑ 1

Γενικές διατάξεις
Άρθρο 1
1.
Οι ενισχύσεις βάσει της έκτασης που αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 χορηγούνται υπό τους όρους που
καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό.
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2.
Για το ίδιο αγροτεµάχιο µπορεί να υποβληθεί µόνο µία
αίτηση ενίσχυσης βάσει της έκτασης για την ίδια περίοδο εµπορίας.
3.
Αποκλείεται του ευεργετήµατος της ενίσχυσης βάσει της
έκτασης αγροτεµάχιο, το οποίο απετέλεσε, για την ίδια περίοδο
εµπορίας, αντικείµενο αίτησης για ενίσχυση ανά εκτάριο στο πλαίσιο καθεστώτος που χρηµατοδοτείται δυνάµει του άρθρου 1 παράγραφος 2, στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του
Συµβουλίου (1), για αροτραίες καλλιέργειες εκτός των προβλεποµένων από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1251/1999.
Άρθρο 2
1.
Για τους σκοπούς του άρθρου 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1251/1999, οι ορισµοί του «µόνιµου βοσκότοπου», της «µόνιµης
καλλιέργειας», της «πολυετούς καλλιέργειας» και του «προγράµµατος αναδιάρθρωσης», είναι εκείνοι που αναφέρονται στο παράρτηµα
Ι.
2.
Οι εκτάσεις οι οποίες έτυχαν του ευεργετήµατος ενός από τα
καθεστώτα ενίσχυσης που προβλέπονται στον τίτλο Ι του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2328/91 του Συµβουλίου (2) ή στον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 3766/91 του Συµβουλίου (3) ή, στην περίπτωση της
Φινλανδίας και της Σουηδίας, αυτές που τέθηκαν σε αγρανάπαυση
δυνάµει ενός εθνικού καθεστώτος παύσης καλλιέργειας γαιών, θεωρούνται επιλέξιµες για τις ενισχύσεις βάσει της έκτασης.
3.
Οι εκτάσεις οι οποίες έχουν πρόσφατα δηλωθεί ως επιλέξιµες
από τα κράτη µέλη στο πλαίσιο ενός προγράµµατος αναδιάρθρωσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν κατά ποσοστό µεγαλύτερο του
5 % τις εκτάσεις, οι οποίες δηλώθηκαν πρόσφατα ως µη επιλέξιµες
στο πλαίσιο του ίδιου προγράµµατος. Ωστόσο, δεν λαµβάνονται
υπόψη για την αξιολόγηση της προαναφερθείσας αύξησης:
α) στα νέα γερµανικά Länder, 2 500 εκτάρια, τα οποία καλύπτονται από ενέργειες αναδιάρθρωσης γεωργικών γαιών στη διάρκεια της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 1992,
και των οποίων οι καλλιέργειες είναι αροτραίες για τη συγκοµιδή 1993·
β) το υπόλοιπο των γαιών που καλύπτονται από προγράµµατα
εκρίζωσης αµπέλων για την περίοδο εµπορίας 1991/1992, τα
οποία εγκρίθηκαν πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 1991 δυνάµει
των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 1442/88 του Συµβουλίου (4) και
(ΕΟΚ) αριθ. 2239/86 του Συµβουλίου (5) και εκτελέστηκαν
εντός των προθεσµιών που προβλέπουν οι εν λόγω κανονισµοί.
4.
Κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7 τρίτο εδάφιο
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, τα κράτη µέλη δεν µπορούν να αυξήσουν τη συνολική τους έκταση επιλέξιµων γαιών, είτε
προσωρινά είτε οριστικά, πέραν του 0,1 % της συνολικής βασικής
τους έκτασης.
Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή κατ’ έτος πίνακα των
αδειών τις οποίες χορήγησαν δυνάµει του άρθρου 7, τρίτο εδάφιο
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, στις οποίες περιλαµβάνεται
ο αριθµός των παραγωγών, οι αντίστοιχες εκτάσεις και οι λόγοι
χορήγησης.
Σε δεόντως αιτιολογηµένες ειδικές περιπτώσεις, το ανώτατο όριο
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο µπορεί να αναθεωρηθεί,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

160
218
356
132
196

της
της
της
της
της

26.6.1999, σ. 103.
6.8.1991, σ. 1.
24.12.1991, σ. 17.
28.5.1988, σ. 3.
18.7.1986, σ. 1.
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σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 23 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου (6).
5.
Οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο τέταρτο εδάφιο του
άρθρου 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 είναι εκείνες στις
οποίες ένας παραγωγός µπορεί να προβάλει επαρκείς και αντικειµενικούς λόγους, για να ανταλλάξει µη επιλέξιµες γαίες µε επιλέξιµες
της εκµεταλλεύσεώς του, εφόσον το κράτος µέλος θα έχει ελέγξει
ότι δεν υπάρχει άλλος βάσιµος λόγος κατά της ανταλλαγής, ειδικότερα όσον αφορά περιβαλλοντικούς κινδύνους. Σε καµία περίπτωση
η ανταλλαγή δεν πρέπει να έχει ως συνέπεια την αύξηση της
συνολικής επιφάνειας των επιλέξιµων αρόσιµων γαιών της εκµετάλλευσης. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ένα σύστηµα εκ των προτέρων
γνωστοποίησης και έγκρισης τέτοιου είδους ανταλλαγών.
Τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, το αργότερο στις 31
Μαΐου κάθε έτους, σχέδιο στο οποίο περιλαµβάνεται πίνακας των
κριτηρίων, σύµφωνα µε τα οποία έγιναν αποδεκτές οι ανταλλαγές,
και απόδειξη ότι η συνολική επιφάνεια των επιλέξιµων γαιών δεν
αυξήθηκε µετά τις ανταλλαγές αυτές.
Άρθρο 3
1.
Οι ενισχύσεις βάσει της έκτασης για τις αροτραίες καλλιέργειες χορηγούνται µόνο για εκτάσεις:
α) οι οποίες βρίσκονται σε περιφέρειες, τις οποίες το κράτος µέλος
έχει δηλώσει ως κατάλληλες για την παραγωγή αροτραίων καλλιεργειών από άποψη κλιµατικών και γεωπονικών συνθηκών. Τα
κράτη µέλη είναι αρµόδια να προσδιορίσουν τις περιφέρειες που
δεν είναι κατάλληλες για την παραγωγή ορισµένων αροτραίων
καλλιεργειών·
β) οι οποίες έχουν εξ ολοκλήρου σπαρεί σύµφωνα µε τις τοπικές
προδιαγραφές. Σε περίπτωση σποράς σιτηρών ανάµικτα µε
ελαιούχους σπόρους ή πρωτεϊνούχα φυτά ή σε περίπτωση που
ελαιούχοι σπόροι σπέρνονται ανάµικτα µε πρωτεϊνούχα φυτά, η
ενίσχυση βάσει της έκτασης που εφαρµόζεται είναι η ενίσχυση η
οποία έχει ορισθεί για το χαµηλότερο ποσό·
γ) στις οποίες η καλλιέργεια διατηρείται τουλάχιστον έως την αρχή
της άνθησης υπό φυσιολογικές συνθήκες ανάπτυξης. Όσον
αφορά τους ελαιούχους σπόρους, τις καλλιέργειες πρωτεϊνούχων φυτών, τον µη κλωστικό λίνο και τον σκληρό σίτο, οι
καλλιέργειες διατηρούνται επίσης σύµφωνα µε τις τοπικές προδιαγραφές τουλάχιστον έως την 30ή Ιουνίου που προηγείται
της εν λόγω περιόδου εµπορίας, εκτός εάν η συγκοµιδή πραγµατοποιείται στο στάδιο της πλήρους ωρίµανσης πριν την ηµεροµηνία αυτή. Στην περίπτωση καλλιεργειών πρωτεϊνούχων
φυτών, η συγκοµιδή µπορεί να γίνει µόνο µετά το στάδιο της
γαλακτικής ωρίµανσης·
δ) για τις οποίες η αντίστοιχη αίτηση ενίσχυσης αφορά έκταση
τουλάχιστον 0,3 εκταρίων, ενώ κάθε αγροτεµάχιο καλλιέργειας
υπερβαίνει το ελάχιστο µέγεθος που έχει καθορίσει το κράτος
µέλος για την υπόψη περιοχή.
2.
Εάν οι επιλέξιµες εκτάσεις ενός παραγωγού βρίσκονται σε
διάφορες περιφέρειες παραγωγής, το ποσό το οποίο πρέπει να
καταβληθεί ορίζεται ανά τοποθεσία στην οποία βρίσκεται κάθε
έκταση που περιλαµβάνεται στην αίτηση.
(6) ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.
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3.
Τα κράτη µέλη που εφαρµόζουν ξεχωριστή µεταχείριση για
τον αραβόσιτο σε περιφέρεια όπου ο αραβόσιτος προορίζεται
κυρίως για ενσίρωση, επιτρέπεται να χρησιµοποιούν, για όλες τις
εκτάσεις αραβοσίτου στην εν λόγω περιφέρεια, την απόδοση ενός
κτηνοτροφικού σιτηρού της περιφέρειας αυτής.
ΤΜΗΜΑ 2:

Ειδικές διατάξεις για ορισµένες αροτραίες καλλιέργειες
Άρθρο 4
1.
Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν πολιτική ποιότητας για τους
γογγυλόσπορους και κραµβόσπορους, περιορίζοντας την επιλεξιµότητα για τη χορήγηση ενισχύσεων βάσει της έκτασης µόνο στις
εκτάσεις που σπέρνονται µε πιστοποιηµένους σπόρους των ποικιλιών γογγυλόσπορων και κραµβόσπορων «δύο µηδέν» (00), οι
οποίες έχουν κοινοποιηθεί και εγγραφεί στον κοινό κατάλογο ποικιλιών των καλλιεργούµενων φυτικών ειδών που καταρτίσθηκε µε
την οδηγία 70/457/ΕΟΚ πριν από οποιαδήποτε πληρωµή. Οι ποικιλίες δύο µηδέν είναι εκείνες που παράγουν σπόρους, οι οποίοι
έχουν µέγιστη περιεκτικότητα γλυκοζινόλης 25 µmoles/γραµµάριο
σε ποσοστό υγρασίας 9 %, προσδιοριζόµενη σύµφωνα µε τη
µέθοδο ΕΝ ISO 9167-1: 1995 και περιεκτικότητα σε ερουκικό οξύ
που δεν υπερβαίνει το 2 % της συνολικής περιεκτικότητας σε
λιπαρό οξύ, σύµφωνα µε τη µέθοδο ΕΝ ISO 5508: 1995.
2.
Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 1, τα
κράτη µέλη µπορούν να επεκτείνουν την επιλεξιµότητα για τις
ενισχύσεις βάσει της έκτασης για εκτάσεις σπαρµένες µε ελαιοκράµβη ή ελαιογογγύλη σε µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες
κατηγορίες σπόρων προς σπορά:
α) τους πιστοποιηµένους σπόρους των συνδυασµών ποικιλιών
«00», των οποίων τα συστατικά έχουν κοινοποιηθεί και εγγραφεί
µε την ένδειξη «00» ενδεχοµένως στον κοινό κατάλογο ποικιλιών των καλλιεργούµενων φυτικών ειδών·
β) τους σπόρους προς σπορά που αποτελούν προϊόν συγκοµιδής
που ελήφθη, στην ίδια εκµετάλλευση, από τη φύτευση πιστοποιηµένων σπόρων µιας από τις ποικιλίες «00», οι οποίοι,
σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ενός αντιπροσωπευτικού δείγµατος που λαµβάνεται από εγκεκριµένο
εκπρόσωπο της αρµόδιας εθνικής αρχής, περιέχουν γλυκοζινόλη
που δεν υπερβαίνει τα 18,0 µmoles/γραµµάριο σπόρων προς
σπορά σε ποσοστό υγρασίας 9 %·
γ) τους σπόρους υλικών που εγγράφονται, πριν τη σπορά, για
επιθεώρηση και έλεγχο, προκειµένου να παραχθεί προϊόν, οι
σπόροι του οποίου πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ως πολλαπλασιαστικό υλικό, ως προβασικοί, βασικοί ή πιστοποιηµένοι
σπόροι, για σκοπούς σποράς, έρευνας ή δοκιµών, για να κριθεί
εάν το υλικό αυτό µπορεί να προστεθεί στον εθνικό κατάλογο
ποικιλιών ενός κράτους µέλους και στη συνέχεια στον κοινό
κατάλογο ως ποικιλία «00»·
δ) τους πιστοποιηµένους σπόρους των ποικιλιών «Bienvenu» και
«Jet Neuf», για τις οποίες έχει υπογραφεί ανάµεσα στον
παραγωγό και τον αγοραστή πριν τη σπορά σύµβαση καλλιέργειας, η οποία έχει εγκριθεί ρητά για το σκοπό αυτό από την
αρµόδια αρχή του κράτους µέλους, µε σκοπό να ληφθούν
σπόροι για την παραγωγή ελαίου που προορίζεται για ειδικές
διατροφικές χρήσεις·
ε) τους σπόρους υλικών µε περιεκτικότητα σε ερουκικό οξύ µεγαλύτερη από 40 % της συνολικής περιεκτικότητας σε λιπαρά
οξέα και για τους οποίους, πριν από τη σπορά, έχει συναφθεί
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σύµβαση καλλιέργειας µε εγκεκριµένο πρώτο αγοραστή για την
παραγωγή σπόρων που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν είτε
για καθορισµένο σκοπό άλλο εκτός της διατροφής είτε ως
σπόροι προς σπορά για την παραγωγή τέτοιας καλλιέργειας.
3.
Όταν ένα κράτος µέλος θεωρεί επιλέξιµους τους σπόρους
που αναφέρονται στην παράγραφο 2, στοιχείο β), λαµβάνει όλα τα
απαιτούµενα µέτρα ούτως ώστε να είναι δυνατό να αποδειχθεί ότι
οι εν λόγω σπόροι ανταποκρίνονται στα κριτήρια πριν σπαρούν. Η
περιεκτικότητα σε γλυκοζινόλη µπορεί να καθορίζεται είτε µε τη
µέθοδο ΕΝ ISO 9167-1: 1995(x) είτε µε τη µέθοδο ΕΝ ISO
9167-2: 1997. Η µέθοδος ΕΝ ISO 9167-1: 1995 είναι η µόνη
που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο σε
περίπτωση διενέξεων όσον αφορά την περιεκτικότητα σε γλυκοζινόλη.
4.
Για την περίοδο εµπορίας 2000/2001, οι εκτάσεις, οι οποίες
έχουν σπαρεί µε πιστοποιηµένους σπόρους των ποικιλιών και συνδυασµών ποικιλιών που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 658/96, είναι επίσης επιλέξιµες για τις ενισχύσεις
βάσει της έκτασης.
5.
Για τους σκοπούς του άρθρου 10 παράγραφος 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, οι ποικιλίες ηλιανθόσπορου που
χρησιµοποιούνται ως εδώδιµοι σπόροι παρατίθενται στο παράρτηµα
ΙΙ.
Άρθρο 5
Ως γλυκά λούπινα νοούνται οι ποικιλίες λούπινων, από τις οποίες
παράγονται σπόροι προς σπορά που δεν περιέχουν περισσότερο
από 5 % πικρών σπόρων. Η περιεκτικότητα σε πικρούς σπόρους
υπολογίζεται σύµφωνα µε τις δοκιµασίες που προβλέπονται στο
παράρτηµα ΙΙΙ.
Άρθρο 6
1.
Για την εφαρµογή του άρθρου 5 πρώτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, οι παραγωγοί σκληρού σίτου των
ζωνών που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ του εν λόγω κανονισµού
λαµβάνουν την συµπληρωµατική ενίσχυση βάσει της έκτασης για,
κατ’ ανώτατο όριο, τον αριθµό εκταρίων της µέγιστης έκτασης που
αναφέρεται στο παράρτηµα ΙIΙ του προαναφερόµενου κανονισµού.
Για τους σκοπούς του παραρτήµατος ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1251/1999 η αυστριακή Παννονία περιλαµβάνει τις ζώνες που
προβλέπονται στο παράρτηµα IV του παρόντος κανονισµού.
2.
Στην περίπτωση της κατανοµής της µέγιστης εγγυηµένης
έκτασης µεταξύ των ζωνών και των περιφερειών παραγωγής που
αναφέρονται στο άρθρο 5 τρίτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1251/1999 εφαρµόζονται οι ακόλουθες διατάξεις:
α) εάν η έκταση µιας περιφέρειας παραγωγής είναι µικρότερη από
500 εκτάρια, τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη µπορούν να προσαρτήσουν την εν λόγω περιφέρεια αε µια παρακείµενη περιφέρεια παραγωγής·
β) η Ιταλία δύναται να λάβει υπόψη εκτάσεις που καλλιεργούνται
παραδοσιακά µε σκληρό σίτο και υπάγονται σε πενταετή παύση
καλλιέργειας κατά τη διάρκεια της περιόδου 1993 έως 1997·
γ) τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη ανακοινώνουν στους παραγωγούς
και στην Επιτροπή, το αργότερο στις 15 Σεπτεµβρίου της
περιόδου εµπορίας που προηγείται αυτής για την οποία ζητείται
η ενίσχυση βάσει της έκτασης, την κατανοµή της µέγιστης
εγγυηµένης έκτασης.

L 280/48

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

3.
Η ειδική ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 5, τέταρτο
εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 χορηγείται, στις
ζώνες που αναφέρονται στο παράρτηµα V του παρόντος κανονισµού, εντός του ορίου του αριθµού εκταρίων που αναφέρεται στο
παράρτηµα IV του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, για κάθε
αγροτεµάχιο, το οποίο είναι επιλέξιµο για την ενίσχυση βάσει της
έκτασης για τις αροτραίες καλλιέργειες που αναφέρεται στο άρθρο
1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 και το οποίο έχει σπαρθεί
µε σκληρό σίτο.
4.
Για τη χορήγηση των ενισχύσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 για τον σκληρό σίτο, η αίτηση ενίσχυσης για τις
«εκτάσεις» που αναφέρεται στο άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 3887/92 της Επιτροπής (1) πρέπει να αναγράφει όλα τα
στοιχεία, τα οποία επιτρέπουν να αναγνωρισθούν τα αγροτεµάχια
που έχουν σπαρθεί µε σκληρό σίτο, και να συνοδεύεται από την
απόδειξη της χρησιµοποίησης πιστοποιηµένων σπόρων προς σπορά.
Η αίτηση ενίσχυσης για το σκληρό σίτο εξαρτάται:
α) από την υποβολή αίτησης ενίσχυσης βάσει της έκτασης για ίδιο
αριθµό εκταρίων που καλλιεργούνται µε σκληρό σίτο·

30. 10. 1999
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Βασικές εκτάσεις και αποδόσεις αναφοράς
ΤΜΗΜΑ 1

Γενικές διατάξεις
Άρθρο 8
Οι βασικές εκτάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 καθορίζονται στο παράρτηµα
VI.
Άρθρο 9
1.
Όταν προβλέπονται διαφοροποιηµένες αποδόσεις µεταξύ
αρδευοµένων και µη αρδευοµένων εκτάσεων στο σχέδιο περιφερειοποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο 3, παράγραφος 3 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1251/1999, τα κράτη µέλη ορίζουν τους κανόνες για
τον χαρακτηρισµό µιας έκτασης ως αρδευοµένης κατά τη διάρκεια
µιας περιόδου. Τα κράτη µέλη καθορίζουν ιδίως:

β) από τη χρησιµοποίηση σπόρων προς σπορά που έχουν πιστοποιηθεί σύµφωνα µε την οδηγία 66/402/ΕΟΚ του Συµβουλίου (2).

α) κατάλογο των αροτραίων καλλιεργειών, για τις οποίες µπορεί να
καταβληθεί ενίσχυση βάσει της έκτασης µε την απόδοση των
αρδευοµένων εκτάσεων·

5.
Τα κράτη µέλη καθορίζουν την ελάχιστη ποσότητα πιστοποιηµένων σπόρων προς σπορά που πρέπει να χρησιµοποιηθούν
σύµφωνα µε την τρέχουσα γεωπονική πρακτική στο οικείο κράτος
µέλος.

β) περιγραφή του αρδευτικού εξοπλισµού που πρέπει να διαθέτει ο
κάτοχος γεωργικής εκµετάλλευσης ο εξοπλισµός πρέπει να είναι
ανάλογος µε τις σχετικές εκτάσεις και να επιτρέπει την παροχή
του αναγκαίου νερού προς εξασφάλιση της οµαλής ανάπτυξης
του φυτού καθόλη τη διάρκεια του βλαστικού κύκλου·
γ) την περίοδο άρδευσης που πρέπει να ληφθεί υπόψη.

Η ποσότητα αυτή µπορεί να καλυφθεί κατά τη διάρκεια της κατ’
ανώτατο όριο τριετούς µεταβατικής περιόδου, η οποία άρχισε την
1η Ιουλίου 1998, σύµφωνα µε τα ειδικά µέτρα που ανακοινώθηκαν
από τα κράτη µέλη στην Επιτροπή το αργότερο στις 30 Ιουνίου
1998.
6.
Η συµπληρωµατική ενίσχυση και η ειδική ενίσχυση για τον
σκληρό σίτο καταβάλλονται ταυτόχρονα µε την ενίσχυση βάσει της
έκτασης.

2.
Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρµόζονται, όταν η
άρδευση αποτελεί ιστορικό χαρακτηριστικό των αγροτεµαχίων, το
οποίο επιτρέπει να διακρίνονται και να ταξινοµούνται, όπως είναι οι
περιφέρειες παραγωγής «Regadio» στην Ισπανία.
ΤΜΗΜΑ 2:

Υπέρβαση των εκτάσεων
Άρθρο 10

Άρθρο 7
1.
Για την εφαρµογή του άρθρου 1 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, ως χόρτο ενσίρωσης νοείται η καλλιέργεια µιας έκτασης η οποία σπέρνεται κυρίως µε ποώδη
αγρωστώδη και συγκοµίζεται, τουλάχιστον µία φορά το έτος, στο
νωπό στάδιο, µε σκοπό τη διατήρηση σε κλειστό περιβάλλον µέσω
της αναερόβιας ζύµωσης του προϊόντος.
2.
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού εφαρµόζονται στο
χόρτο ενσίρωσης µε εξαίρεση την προϋπόθεση της άνθησης που
προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, στοιχείο γ).
3.
Είναι επιλέξιµοι για τις ενισχύσεις βάσει της έκτασης για το
χόρτο ενσίρωσης οι παραγωγοί των κρατών µελών που προβλέπουν
ειδική έκταση για το χόρτο ενσίρωσης, η οποία αναφέρεται στο
παράρτηµα VI.
(1) ΕΕ L 391 της 31.12.1992, σ. 36.
(2) EE 125 της 11.7.1966, σ. 2309/66.

1.
Για τη διαπίστωση ενδεχόµενης υπέρβασης της περιφερειακής
βασικής έκτασης που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, η αρµόδια αρχή του κράτους
µέλους λαµβάνει υπόψη, αφενός, την περιφερειακή βασική έκταση
που καθορίζεται στο παράρτηµα VI και, αφετέρου, το σύνολο των
εκτάσεων για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις ενισχύσεων βάσει
της έκτασης για κάθε µία από τις καλλιέργειες, συµπεριλαµβανοµένης της συναφούς υποχρεωπκής παύσης καλλιέργειας. Η εθελοντική παύση καλλιέργειας πρέπει να προσµετράται στις µη αρδευόµενες, ή/και στις µη καλλιεργούµενες µε αραβόσιτο, ή/και στις µη
καλλιεργούµενες µε χόρτο ενσίρωσης.
2.
Κατά τον προσδιορισµό του συνόλου των εκτάσεων για τις
οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις ενίσχυσης, δεν λαµβάνονται
υπόψη οι αιτήσεις ή το µέρος των αιτήσεων που κατά τον διοικητικό έλεγχο διαπιστώνεται ότι είναι σαφώς αδικαιολόγητες.
Οι αιτήσεις καταχωρίζονται, κατά περίπτωση, για την έκταση που
έχει πράγµατι προσδιοριστεί κατά τους επιτόπιους ελέγχους που
διενεργούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 6 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 3887/92.
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3.
Στο σύνολο των εκτάσεων για τις οποίες έχουν υποβληθεί
αιτήσεις, αφού προσαρµοστεί σύµφωνα µε την παράγραφο 2, προστίθενται οι εκτάσεις µε αροτραίες καλλιέργειες κατά την έννοια
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, οι οποίες χρησιµοποιούνται για να δικαιολογηθεί αίτηση ενίσχυσης δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου (1).

εµπορίας, για την οποία ζητείται η ενίσχυση βάσει της έκτασης, τα
ακόλουθα στοιχεία:

4.
Το ποσοστό υπέρβασης καθορίζεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος VII.

γ) τις επιµέρους βασικές εκτάσεις (αριθµό, ονοµασία και µέγεθος)·

Άρθρο 11

α) την εθνική βασική έκταση που πρόκειται να υποδιαιρεθεί·
β) τα κριτήρια που έχουν επιλεγεί από το κράτος µέλος για τον
καθορισµό των επιµέρους βασικών εκτάσεων·

δ) τις λεπτοµέρειες συγκέντρωσης των µέτρων που εφαρµόζονται
σε περίπτωση υπέρβασης.
ΤΜΗΜΑ 3

1.
Για τη διαπίστωση ενδεχόµενης υπέρβασης της µέγιστης
εγγυηµένης έκτασης σκληρού σίτου που είναι επιλέξιµη για την
συµπληρωµατική ενίσχυση βάσει της έκτασης, η αρµόδια αρχή του
κράτους µέλους λαµβάνει υπόψη, αφενός, τη µέγιστη εγγυηµένη
έκταση που καθορίζεται στο παράρτηµα ΙΙΙ του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1251/1999, ενδεχοµένως κατανεµηµένη µεταξύ περιφερειών
και, αφετέρου, το σύνολο των εκτάσεων για τις οποίες ζητείται η
συµπληρωµατική ενίσχυση βάσει της έκτασης για τον σκληρό σίτο,
προσαρµοσµένο σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 2 του
παρόντος κανονισµού και ενδεχοµένως µειωµένο µετά την εφαρµογή του άρθρου 2 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1251/1999.
2.
Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρµόζονται για τη διαπίστωση της ενδεχόµενης υπέρβασης της µέγιστης εγγυηµένης
έκτασης, η οποία είναι επιλέξιµη για την ειδική ενίσχυση για τον
σκληρό σίτο και καθορίζεται στο παράρτηµα IV του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1251/1999.
Άρθρο 12
1.
Εάν διαπιστωθεί υπέρβαση των εκτάσεων που αναφέρονται
στα άρθρα 10 και 11, το κράτος µέλος καθορίζει, το αργότερο
στις 31 Οκτωβρίου της τρέχουσας περιόδου εµπορίας, το οριστικό
ποσοστό υπέρβασης που υπολογίζεται µε ακρίβεια δύο δεκαδικών
ψηφίων.
2.
Το οριστικό ποσοστό που προκύπτει µε τον τρόπο αυτό
χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της αναλογικής µείωσης της
επιλέξιµης έκτασης:

Υπέρβαση της απόδοσης αναφοράς
Άρθρο 14
Για την εφαρµογή του άρθρου 3, παράγραφος 7 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1251/1999 οι καταστάσεις όλων των αιτήσεων ενισχύσεων και των σχετικών αποδόσεων είναι αυτές που ανακοινώνονται
από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 26 του παρόντος
κανονισµού.
Για το σκοπό αυτό οι αποδόσεις αναφοράς είναι αυτές που καθορίζονται στο παράρτηµα VIII του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 15
Ο υπολογισµός της µέσης απόδοσης που προκύπτει από τις αιτήσεις ενίσχυσης για µία συγκεκριµένη περίοδο διεξάγεται ως εξής:
α) οι εκτάσεις συνυπολογίζονται, αφού εφαρµοσθεί ενδεχοµένως η
αναλογική µείωση που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4,
πρώτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999·
β) οι εκτάσεις που χρησιµοποιούνται για την καλλιέργεια
ελαιούχων σπόρων και λαµβάνουν πληρωµή βάσει της ιστορικής
περιφερειακής απόδοσης ελαιούχων σπόρων για τις περιόδους
εµπορίας 2000/2001 και 2001/2002, πρέπει να συνυπολογίζονται µε βάση τη µέση απόδοση σε σιτηρά της περιφέρειας·
γ) οι εκτάσεις αροτραίων καλλιεργειών οι οποίες δηλώνονται ως
κτηνοτροφικές εκτάσεις για τις πριµοδοτήσεις των βοοειδών και
προβατοειδών, πρέπει να συνυπολογίζονται µε βάση τη µέση
απόδοση σε µη αρδευόµενα σιτηρά της περιφέρειας.

α) για την ενίσχυση βάσει της έκτασης, σύµφωνα µε το άρθρο 2
παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/
1999.

Άρθρο 16

β) για την συµπληρωµατική ενίσχυση και την ειδική ενίσχυση για
τον σκληρό σίτο µετά την εφαρµογή του άρθρου 2 παράγραφος
4 πρώτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999.

Η Επιτροπή, πριν από τις 31 Μαΐου εκάστου έτους, προβαίνει σε
συγκριτική εξέταση των στοιχείων που αναφέρονται στα άρθρα 14
και 15 και καθορίζει τους αναγκαίους διορθωτικούς συντελεστές
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92.

Άρθρο 13
Για την εφαρµογή του άρθρου 2, παράγραφος 6 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1251/1999, τα κράτη µέλη καθορίζουν και κοινοποιούν
στην Επιτροπή το αργότερο στις 15 Σεπτεµβρίου της περιόδου
(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21.

Άρθρο 17
Οι συντελεστές που αναφέρονται στο άρθρο 16 εφαρµόζονται σε
όλες τις ενισχύσεις βάσει της έκτασης του κράτους µέλους ή της
περιφέρειας όσον βρίσκεται η εν λόγω βασική έκταση, µε εξαίρεση
τη συµπληρωµατική ενίσχυση και την ειδική ενίσχυση για το
σκληρό σίτο.
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Παύση καλλιέργειας γαιών
Άρθρο 18
Με τον όρο παύση καλλιέργειας νοείται η απόσυρση από την
καλλιέργεια µιας έκτασης, η οποία κατά το προηγούµενο έτος:
α) είχε καλλιεργηθεί µε σκοπό τη συγκοµιδή ή
β) είχε παύσει να καλλιεργείται δυνάµει του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 1765/92 ή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 ή
γ) ήταν εκτός παραγωγής αροτραίων καλλιεργειών ή είχε δασωθεί
κατ’ εφαρµογή των κανονισµών του Συµβουλίου (ΕΟΚ) αριθ.
2078/92 (1) ή του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2080/92 (2) αντιστοίχως ή κατ’ εφαρµογή των άρθρων 22, 23, 24 και 31 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συµβουλίου (3).
Άρθρο 19
1.
Οι εκτάσεις που έχουν παύσει να καλλιεργούνται σύµφωνα µε
το παρόν κεφάλαιο πρέπει να καλύπτουν έκταση τουλάχιστον 0,3
εκταρίων µιας µόνης εκµετάλλευσης και να έχουν πλάτος τουλάχιστον 20 µέτρα.
Τα κράτη µέλη µπορούν να λαµβάνουν υπόψη:
α) εκτάσεις µε διαστάσεις µικρότερες από τις προαναφερθείσες, εάν
αφορούν ολόκληρα αγροτεµάχια µε αµετακίνητα όρια όπως
τοίχους, φράκτες και υδατορρεύµατα·
β) ολόκληρα αγροτεµάχια µε πλάτος µικρότερο από 20 µέτρα στις
περιφέρειες, στις οποίες τα αγροτεµάχια αντά συνιστούν παραδοσιακό τύπο κατάτµησης·
γ) αγροτεµάχια πλάτους τουλάχιστον 10 µέτρων, κείµενα κατά
µήκος αστείρευτων υδατορρευµάτων και λιµνών, υπό τον όρο
ότι αποτελούν αντικείµενο κανόνων ειδικού ελέγχον που αποσκοπεί ιδίως στην επαλήθενση της προστασίας του περιβάλλοντος.
2.
Οι εκτάσεις που έχουν παύσει να καλλιεργούνται πρέπει να
παραµένουν υπό καθεστώς παύσης καλλιέργειας κατά τη διάρκεια
περιόδου που αρχίζει το αργότερο στις 15 Ιανουαρίου και λήγει το
ενωρίτερο στις 31 Αυγούστου. Ωστόσο, τα κράτη µέλη καθορίζουν
τους όρους, σύµφωνα µε τους οποίους µπορεί να επιτραπεί στους
παραγωγούς να πραγµατοποιήσουν, ήδη από τις 15 Ιουλίου, τη
σπορά για συγκοµιδή του επόµενου έτους, καθώς επίσης και τους
όρους που πρέπει να τηρηθούν για να επιτραπεί η βοσκή από τις
15 Ιουλίου στα κράτη µέλη όπου η εποχιακή µετακίνηση ποιµνίων
αποτελεί παραδοσιακή πρακτική.
3.
Οι εκτάσεις που τελούν υπό καθεστώς παύσης καλλιέργειας
δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για καµία γεωργική παραγωγή
εκτός απ’ αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, ούτε για άλλη κερδοσκοπική
χρήση, η οποία είναι ασυµβίβαστη µε την αροτραία καλλιέργεια.
4.
Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τα απαιτούµενα µέτρα, τα οποία
αρµόζουν στην ιδιαίτερη κατάσταση των εκτάσεων που έχουν παύσει να καλλιεργούνται, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συντήρησή
τους και η προστασία του περιβάλλοντος. Τα µέτρα αυτά µπορούν
επίσης να αφορούν φυτική κάλυψη στην περίπτωση αυτή, τα µέτρα
αυτά πρέπει να προβλέπουν ότι η φυτική κάλυψη δεν µπορεί να
προορίζεται για την παραγωγή σπόρων προς σπορά και ότι δεν
µπορεί σε καµία περίπτωση να χρησιµοποιηθεί για γεωργικούς
σκοπούς πριν τις 31 Αυγούστου, ούτε να αποτελέσει, µέχρι τις 15
Ιανουαρίου, φυτική παραγωγή που προορίζεται για εµπορία.
(1) ΕΕ L 215 της 30.7.1992, σ. 85.
(2) ΕΕ L 215 της 30.7.1992, σ. 96.
(3) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 80.

30. 10. 1999

5.
Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 δεν εφαρµόζονται στις
εκτάσεις, οι οποίες έχουν παύσει να καλλιεργούνται ή έχουν
δασωθεί κατ’ εφαρµογή των άρθρων 22, 23, 24 και 31 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 και συνυπολογίζονται για την
υποχρέωση παύσης καλλιέργειας, εφόσον αποδεικνύονται ασυµβίβαστες µε τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις ή τις απαιτήσεις δάσωσης
που προβλέπονται από τα εν λόγω άρθρα.
Άρθρο 20
1.
Για την εφαρµογή του άρθρου 6 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν
την ενίσχυση για εκτάσεις που τίθενται σε αγρανάπαυση για
διάστηµα περισσότερων ετών που δεν υπερβαίνει τις πέντε περιόδους.
2.
Με την επιφύλαξη της εφαρµογής του άρθρου 2 παράγραφος
4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 και οποιασδήποτε µεταγενέστερης αύξησης του βασικού ποσού που καθορίζεται στο
άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, οι
παραγωγοί οι οποίοι δεσµεύονται να παύσουν να καλλιεργούν τα
ίδια αγροτεµάχια για το διάστηµα που αναφέρεται στην παράγραφο
1, λαµβάνουν, για το διάστηµα αυτό, την ενίσχυση βάσει της
έκτασης που υπολογίζεται µε βάση το βασικό ποσό και τις αποδόσεις του σχεδίου περιφερειοποίησης που ισχύει κατά τη στιγµή της
ανάληψης της δέσµευσης.
3.
Σε περίπτωση κατά την οποία ένας παραγωγός στην αίτησή
του για χορήγηση ενίσχυσης «εκτάσεων» ανακαλεί ρητά τη
δέσµευσή του πριν από τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στην
παράγραφο 1, πρέπει να επιστρέψει ποσό ίσο µε το 5 % της
ενίσχυσης βάσει της έκτασης που του έχει καταβληθεί για την
προηγούµενη περίοδο εµπορίας για τις εκτάσεις που έχει αποσύρει
από τη δέσµευσή του, πολλαπλασιασµένο µε τον αριθµό των ετών
για τα οποία δεν εκπληρώνει την αρχική του δέσµευση.
4.
Ο παραγωγός που έχει επιλέξει το καθεστώς που προβλέπεται
στην παράγραφο 2 µπορεί να ανακαλέσει τη δέσµευσή του χωρίς
την επιβολή της ποινής που αναφέρεται στην παράγραφο 3:
α) στην περίπτωση που αποφασίζει να παύσει να καλλιεργεί ή να
δασώσει τις εν λόγω εκτάσεις στο πλαίσιο ενός από τα
καθεστώτα που προβλέπονται στα άρθρα 22, 23, 24 και 31
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999·
β) σε ειδικές περιπτώσεις που επιτρέπονται από το κράτος µέλος,
µε τις οποίες επέρχεται αλλαγή στη διάρθρωση της εκµετάλλευσης ανεξάρτητα από τη θέληση του παραγωγού, όπως οι
περιπτώσεις αναδασµών.
5.
Εάν κατά τη διάρκεια της αναληφθείσας δέσµευσης, η έκταση
που έχει παύσει να καλλιεργείται στο πλαίσιο του παρόντος
άρθρου υπερβαίνει το ποσοστιαίο όριο που έχει καθορισθεί από τα
κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, λόγω αλλαγής της διάρθρωσης της
εκµετάλλευσης, οι εκτάσεις που αποτελούν αντικείµενο της
δέσµευσης αναπροσαρµόζονται εντός του εν λόγω ορίου.
Άρθρο 21
1.
Εάν η δηλωθείσα παύση καλλιέργειας είναι µικρότερη από
την έκταση που αντιστοιχεί στο ποσοστό υποχρεωτικής παύσης
καλλιέργειας που έχει καθορισθεί για την εν λόγω περίοδο, η
επιλέξιµη έκταση για τις ενισχύσεις βάσει της έκτασης προς τους
παραγωγούς αροτραίων καλλιεργειών που υπέχουν υποχρέωση
παύσης καλλιέργειας υπολογίζεται συναρτήσει της δηλωθείσας
παύσης καλλιέργειας και κατ’ αναλογία των διαφόρων καλλιεργειών, συµπεριλαµβανοµένης της ενσίρωσης χόρτου, χωρίς να µπορεί να περιορισθεί σε έκταση κατώτερη από την έκταση που είναι
αναγκαία για την παραγωγή 92 τόνων σιτηρών, η οποία αναφέρεται
στο άρθρο 6 παράγραφος 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/
1999.
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2.
Η παραγωγή σιτηρών που αναφέρεται στην παράγραφο 1
υπολογίζεται µε βάση την απόδοση, η οποία χρησιµοποιείται για
την ενίσχυση βάσει της έκτασης. Εάν το κράτος µέλος έχει επιλέξει
να χρησιµοποιήσει την ιστορική περιφερειακή απόδοση ελαιούχων
σπόρων, αυτή πολλαπλασιάζεται επί 1,95.

ενισχύσεων βάσει της έκτασης για τους παραγωγούς των συγκεκριµένων ζωνών, έως τις 15 Ιουνίου το αργότερο ή έως την καταληκτική ηµεροµηνία της σποράς, εάν αυτή προηγείται.

Άρθρο 22

1.
Το όριο που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 7 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 πρέπει να καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την εθνική έκταση αναφοράς, τη συνολική έκταση της
επιλέξιµης γεωργικής γης και τον στόχο να αποφευχθούν φυτεύσεις, από τις οποίες θα προκύψουν υπερβολικές µειώσεις στην
ειδική ενίσχυση βάσει της έκτασης για την καλλιέργεια ελαιούχων
σπόρων.

Όσον αφορά την Πορτογαλία, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, η ενίσχυση βάσει
της έκτασης για την υποχρεωτική παύση καλλιέργειας προσαυξάνεται µε τα ποσά που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΧ. Η χορήγηση
των ποσών αυτών εξασφαλίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 5 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3653/90.
Άρθρο 23
1.
Η αίτηση για χορήγηση ενίσχυσης «εκτάσεων» που αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3887/92 κατανέµεται ανά περιφέρεια κατά την έννοια του άρθρου 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1251/1999.
2.
Σε κάθε αίτηση ενίσχυσης βάσει της έκτασης σε µία δεδοµένη
περιφέρεια παραγωγής πρέπει να αντιστοιχεί µια δήλωση παύσης
καλλιέργειας για τουλάχιστον τον αντίστοιχο αριθµό καλλιεργούµενων εκταρίων στην ίδια περιφέρεια παραγωγής.
3.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 είναι δυνατό να
γίνει, σύµφωνα µε τα αντικειµενικά κριτήρια που καθορίζει το
οικείο κράτος µέλος.
4.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, η υποχρεωτική
παύση καλλιέργειας γαιών που αντιστοιχεί σε υποβληθείσα αίτηση
ενίσχυσης βάσει της έκτασης µπορεί να πραγµατοποιηθεί εξ
ολοκλήρου ή εν µέρει:
α) στην Ισπανία, στην περίπτωση µιας εκµετάλλευσης που βρίσκεται στις περιφέρειες παραγωγής τις ονοµαζόµενες «secano» και
«regadío», στην περιφέρεια την ονοµαζόµενη «secano»,
β) σε µια άλλη περιφέρεια παραγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι οι
εκτάσεις που πρόκειται να τεθούν υπό καθεστώς παύσης καλλιέργειας βρίσκονται σε περιφέρειες παραγωγής παρακείµενες
στις καλλιεργούµενες εκτάσεις.
5.
Σε περίπτωση εφαρµογής των παραγράφων 3 και 4, η έκταση
που πρόκειται να παύσει να καλλιεργείται πρέπει να προσαρµοσθεί,
για να ληφθεί υπόψη η διαφορά µεταξύ των αποδόσεων που
χρησιµοποιούνται για την ενίσχυση στο πλαίσιο της παύσης καλλιέργειας στις σχετικές περιφέρειες. Εντούτοις, η εφαρµογή του
παρόντος εδαφίου δεν µπορεί να οδηγήσει σε µείωση των εκταρίων
για την υποχρεωτική παύση καλλιέργειας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Ειδικές διατάξεις
Άρθρο 24
Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 2
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, τα κράτη µέλη µπορούν να
παρατείνουν την προθεσµία για την ολοκλήρωση της σποράς των
καλλιεργειών που αναφέρονται στο παράρτηµα Χ έως τις 15 Ιουνίου το αργότερο, σε περιοχές που θα ορισθούν από τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη και που βρίσκονται στις αναφερόµενες στο εν
λόγω παράρτηµα περιφέρειες.
Στην περίπτωση που η παράταση της προθεσµίας σποράς αφορά το
σύνολο των αροτραίων καλλιεργειών, τα κράτη µέλη µπορούν
επίσης να παρατείνουν την προθεσµία υποβολής των αιτήσεων

Άρθρο 25

2.
Το όριο και τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό του κοινοποιούνται στην Επιτροπή το συντοµότερο δυνατό
και το αργότερο έως τις 31 Ιουλίου της περιόδου εµπορίας που
προηγείται εκείνης, για την οποία ζητείται η ενίσχυση βάσει της
έκτασης.
3.
Η αρµόδια αρχή, για να καθορίσει την επιλεξιµότητα ενός
παραγωγού για την καταβολή της ενίσχυσης βάσει της έκτασης,
πρέπει να κρίνει εάν η αίτηση του παραγωγού για την ενίσχυση
τηρεί το καθορισµένο όριο. Κάθε έκταση, για την οποία ο παραγωγός έχει ζητήσει την ειδική ενίσχυση βάσει της έκτασης για την
καλλιέργεια ελαιούχων σπόρων καθ’ υπέρβαση του ορίου, αποκλείεται από την αίτηση.
4.
Στις περιπτώσεις όπου ο αποκλεισµός µιας έκτασης δυνάµει
της παραγράφου 3 έχει ως αποτέλεσµα, η έκταση υπό καθεστώς
παύσης καλλιέργειας του παραγωγού να υπερβαίνει το όριο του
άρθρου 6, παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999
που εφαρµόζεται στο κράτος µέλος, η έκταση υπό καθεστώς
παύσης καλλιέργειας για την οποία ο παραγωγός έχει ζητήσει την
ενίσχυση βάσει της έκτασης µειώνεται µέχρι το καθορισµένο όριο.
5.
Κάθε έκταση, η οποία αποκλείεται από την αίτηση ενίσχυσης
«εκτάσεων» που υποβάλλει ο παραγωγός δυνάµει των παραγράφων
3 και 4, δεν λαµβάνεται υπόψη για την εφαρµογή του άρθρου 2
παράγραφοι 4 και 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Τελικές διατάξεις
Άρθρο 26
Ανακοινώσεις
1.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα στοιχεία, τα
οποία εµφαίνονται στους πίνακες που περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα ΧΙ, σύµφωνα µε το εκεί προβλεπόµενο υπόδειγµα, ανά
περιφέρεια παραγωγής, ανά βασική έκταση και ανά κράτος µέλος,
σύµφωνα µε το εξής χρονοδιάγραµµα:
α) στις 15 Σεπτεµβρίου της τρέχουσας περιόδου εµπορίας: τα
στοιχεία που προκύπτουν, λαµβανοµένων υπόψη των ελέγχων
και επαληθεύσεων που έχουν ήδη διενεργηθεί·
β) το αργότερο στις 31 του εποµένου Οκτωβρίου: τα οριστικά
στοιχεία, τα οποία αντιστοιχούν στα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του οριστικού ποσοστού υπέρβασης που αναφέρεται στο άρθρο 12 και
γ) το αργότερο στις 15 του εποµένου Φεβρουαρίου τα τελικά
στοιχεία, τα οποία αντιστοιχούν στις εκτάσεις, για τις οποίες
πράγµατι καταβλήθηκε πληρωµή, αφαιρουµένων των µειώσεων
των εκτάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 9 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 3887/92.
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2.
Εάν διαπιστωθεί υπέρβαση των εκτάσεων που αναφέρονται
στα άρθρα 10 και 11, το κράτος µέλος ανακοινώνει στην Επιτροπή,
χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο στις 31 Οκτωβρίου της τρέχουσας περιόδου εµπορίας, το οριστικό ποσοστό υπέρβασης. Τα
στοιχεία στα οποία βασίζεται ο υπολογισµός του ποσοστού υπέρβασης µιας βασικής έκτασης, ανακοινώνονται σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος VII.
3.
Σε περίπτωση κατανοµής του ποσοστού υπέρβασης σύµφωνα
µε το άρθρο 2 παράγραφος 6 και το άρθρο 5 τρίτο εδάφιο του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, το κράτος µέλος ανακοινώνει
την εν λόγω κατανοµή στην Επιτροπή το αργότερο στις 31 Οκτωβρίου.

30. 10. 1999
Άρθρο 28

Καταργούνται από 1ης Ιουλίου 2000 οι κανονισµοί (ΕΟΚ) αριθ.
2467/92, (ΕΟΚ) αριθ. 2836/93, (ΕΚ) αριθ. 762/94, (ΕΚ) αριθ.
1098/94, (ΕΚ) αριθ. 1237/95, (ΕΚ) αριθ. 658/96 και (ΕΚ) αριθ.
1577/98.
Οι αναφορές στους καταργούµενους κανονισµούς νοούνται ως
αναφορές στον παρόντα κανονισµό.
Άρθρο 29

Άρθρο 27

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή του
παρόντος κανονισµού και τα κοινοποιούν στην Επιτροπή εντός ενός
µηνός από τη θέσπιση ή την τροποποίησή τους.

Εφαρµόζεται στη στήριξη των παραγωγών ορισµένων αροτραίων
καλλιεργειών για την περίοδο εµπορίας 2000/2001 και τις επόµενες περιόδους εµπορίας.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
(Άρθρο 2 παράγραφος 1)
ΟΡΙΣΜΟΙ
1. Μόνιµοι βοσκότοποι
Γη η οποία χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή χορτονοµής (η οποία είτε είχε σπαρεί είτε είναι αυτοφυής) σε
µόνιµη (πέντε χρόνια ή περισσότερο) βάση.
2. Μόνιµες καλλιέργειες
Μη εναλλασσόµενες καλλιέργειες, εκτός των µόνιµων βοσκοτόπων, οι οποίες καταλαµβάνουν τις εκτάσεις για µια περίοδο
πέντε χρόνων ή περισσότερο και παρέχουν επαναλαµβανόµενες συγκοµιδές, µε εξαίρεση τις πολυετείς καλλιέργειες.
3. Πολυετείς καλλιέργειες

Κωδικός ΣΟ

0709 10 00

Αγκινάρες

0709 20 00

Σπαράγγια

ex 0709 90 90

Ραβέντι

0810 20

Σµέουρα, µούρα ή βατόµουρα και µούρα-σµέουρα

0810 30

Φραγκοστάφυλα κάθε είδους, στα οποία περιλαµβάνονται και τα µαύρα (cassis)

0810 40

Καρποί, των φυτών airelles, myrtilles και άλλοι του γένους Vaccinium

4. Πρόγραµµα αναδιάρθρωσης
Με τον όρο «πρόγραµµα αναδιάρθρωσης» νοείται η τροποποίηση της διάρθρωσης ή/και της επιλέξιµης έκτασης µιας
εκµετάλλευσης, η οποία επιβάλλεται από τις δηµόσιες αρχές.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
(Άρθρο 4 παράγραφος 5)
ΠΙΚΟΙΛΙΕΣ Ε∆Ω∆ΙΜΩΝ ΗΛΙΑΝΘΟΣΠΟΡΩΝ
Agripro 3450

Interstate (IS)8004

SIGCO 829

Agrosur

Kelisur

SIGCO 830

Dahlgren D-131 (Toma)

Royal Hybrid 381

SIGCO 954

Dahlgren D-151

Royal Hybrid 2141

SIGCO 964

Dahlgren D-171

Royal Hybrid 3801

SIGCO 974

Dahlgren D-181

Royal Hybrid 3831

SIGCO 995

Dahlgren 954

Royal Hybrid 4381

Toma

Dahlgren D-1950

RRC 995

Triumph 660C

Dahlgren D-1998

RRC 2211

Triumph 505C+

Diset

RRC 2232

Triumph 520C

Hagen Seed SG 9011

RRC 4211

Triumph 515C

Hagen Seed SG 9054

SIGCO 826

USDA Hybrid 924

Hagen Seed SG 9211

SIGCO 828

30. 10. 1999
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
(Άρθρο 5)
∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΙΚΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΠΙΝΩΝ
Πραγµατοποιείται σε δείγµα 200 σπόρων οι οποίοι ελήφθησαν από ένα χιλιόγραµµο ανά παρτίδα µεγίστου βάρους 20 τόνων.
Η εξέταση πρέπει να περιορίζεται στην ποιοτική διαπίστωση πικρών σπόρων στο δείγµα. Το περιθώριο ανοχής όσον αφορά την
οµοιογένεια είναι ένας σπόρος στους 100. Η µέθοδος τεµαχισµού των σπόρων σύµφωνα µε τους Von Sengbusch (1942),
Ivanov και Smirnova (1932) και Eggebrecht (1949) εφαρµόζεται ως µέθοδος εξέτασης. Οι ξεροί ή διογκωµένοι σπόροι
τεµαχίζονται διαγωνίως. Τα µισά των σπόρων τοποθετούνται σε ένα σουρωτήρι και βυθίζονται για 10 δευτερόλεπτα σε διάλυµα
ιωδίου και κατόπιν εκπλύνονται επί 5 δευτερόλεπτα. Η επιφάνεια της τοµής των πικρών σπόρων βάφεται καφετιά, ενώ στους
σπόρους µε µικρή περιεκτικότητα αλκαλοειδών παραµένει κίτρινη.
Για την παρασκευή του ιωδιούχου διαλύµατος διαλύονται 14 γραµµάρια ιωδικού καλίου στη µικρότερη δυνατή ποσότητα
ύδατος, προστίθενται 10 γραµµάρια ιωδίου και το διάλυµα πρέπει µε την προσθήκη ύδατος να φθάσει έως τα 1 000 cm3. Το
διάλυµα πρέπει να παραµείνει µία εβδοµάδα ως έχει πριν να χρησιµοποιηθεί. ∆ιατηρείται σε φιάλες από γυαλί φυµέ. Το αρχικό
αυτό διάλυµα αραιώνεται σε αναλογία κυµαινόµενη από 1 προς 3 και 1 προς 5 πριν χρησιµοποιηθεί.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
(Άρθρο 6 παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ
Παννονία:
1. Gebiete der Bezirksbauernkammern
2046 Atzenbrugg
2054 Baden
2062 Bruck/Leitha
2089 Ebreichsdorf
2101 Gänserndorf
2241 Hollabrunn
2275 Kirchberg/Wagram
2305 Korneuburg
2321 Laa/Thaya
2330 Langenlois
2364 Marchfeld
2399 Mistelbach
2402 Mödling
2470 Poysdorf
2500 Ravelsbach
2518 Retz
2551 Schwechat
2585 Tulln
2623 Wr. Neustadt
2631 Wolkersdorf
2658 Zistersdorf
2. Gebiete der Bezirksreferate
3018 Neusiedl/See
3026 Eisenstadt
3034 Mattersburg
3042 Oberpullendorf
3. Gebiete der Landwirtschaftskammer
1007 Wien

30. 10. 1999
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
(Άρθρο 6 παράγραφος 3)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ:
Kreise en Kreisfreie Städte:
Baden-Württemberg:
Stadt Stuttgart, Ludwigsburg, Rems-Murr-Kreis, Stadt Heilbronn, Heilbronn, Hohenlohekreis, Main-Tauber-Kreis, Stadt
Karlsruhe, Karlsruhe, Stadt Baden-Baden, Rastatt, Stadt Heidelberg, Stadt Mannheim, Rhein-Neckar-Kreis, Stadt Pforzheim,
Enzkreis, Ortenaukreis.
Bayern:
Stadt Ingolstadt, Dachau, Eichstätt, Freising, Fürstenfeldbrück, Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen a.d.Ilm, Kelheim,
Stadt Ansbach, Ansbach, Neustadt-Bad Windsheim, Stadt Aschaffenburg, Aschaffenburg, Bad Kissingen, Rhön-Grabfeld,
Haßberge, Kitzingen, Main-Spessart, Stadt Schweinfurt, Schweinfurt, Stadt Würzburg, Würzburg.
Rheinland-Pfalz:
Ahrweiler, Stadt Koblenz, Mayen-Koblenz, Bad Kreuznach, Rhein-Lahn-Kreis, Westerwald-Kreis, Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm, Daun, Trier-Saarburg, Stadt Trier, Stadt Frankenthal, Landau i.d.P., Ludwigshafen, Mainz, Neustadt/Weinstr.,
Speyer, Worms, Alzey-Worms, Bad Dürkheim, Donnersbergkreis, Germersheim, Südl. Weinstraße, Ludwigshafen, MainzBingen.
Hessen:
Stadt Frankfurt/Main, Wiesbaden, Bergstraße, Stadt Darmstadt, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Hochtaunuskreis, MainKinzig-Kreis, Main-Taunus-Kreis, Stadt Offenbach, Offenbach, Rheingau-Taunus-Kreis, Wetteraukreis, Lahn-Dill-Kreis, Limburg-Weilburg.
Saarland:
Stadt Saarbrücken, Merzig-Wadern, Neunkirchen, Saarlouis, Sankt Wendel.
Sachsen:
Mittweida, Muldentalkreis.
Sachsen-Anhalt:
Bernburg, Köthen, Burgenlandkreis, Mansfelder Land, Merseburg-Querfurt, Saalkreis, Sangerhausen, AscherslebenStraßfurt, Halberstadt, Jerichower Land, Quedlinburg, Schönebeck.
Thüringen:
Unstrut-Hainich-Kreis, Kyfhäuserkreis, Gotha, Sömmerda, Hildburghausen, Stadt Weimar, Weimarer Land, Altenburger
Land, Stadt Erfurt.
ΙΣΠΑΝΙΑ
Comarcas Agrícolas
Almazán (SO), Bajo Aragón (TE), Campiña (GU), Campo de Gómara (SO), Centro (AB), El Cerrato (P), Hoya de Huesca
(HU), La Montaña (A), Las Vegas (M), Logrosán (CC), Monegros (HU), Noroeste (MU), Requena-Utiel (V), Rioja Baja (LO),
Segría (L), Sierra Rioja Baja (LO), Sur (VA), Suroeste y Valle de Guadalentín (MU), Trujillo (CC), Urgel (L), Valle de Ayora
(V).
ΓΑΛΛΙΑ
Départements
Aisne, Aube, Charente, Charente-Maritime, Cher, Deux-Sèvres, Essonne, Eure, Eure-et-Loire, Indre, Indre-et-Loire, Loir-etCher, Loiret, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Marne, Nièvre, Orne, Sarthe, Seine-et-Marne, Vendée, Vienne, Yonne,
Yvelines.
ΙΤΑΛΙΑ
Province
Alessandria, Bologna, Brescia, Cremona, Ferrara, Forlì, Gorizia, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Padova, Parma, Pavia,
Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza.
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
England.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
(Άρθρο 8)
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
(1 000 ha)
Περιφέρεια

Όλες οι καλλιέργειες

Εκ των οποίων
αραβόσιτος

ΒΕΛΓΙΟ
Σύνολο

478,6

Ζώνη I
∆ΑΝΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Schleswig-Holstein
Hamburg
Niedersachsen
Bremen

97,0
2 018,0
10 155,6 (3)

540,3 (3)

505,6
5,1
1 424,4
1,8

Nordrhein-Westfalen

948,3

Rheinland-Pfalz

368,4

Hessen

461,2

122,1

Baden-Württemberg

735,4

418,2

Bayern
Saarland
Berlin

1 775,9
36,5
2,9

Brandenburg

888,5

Mecklenburg-Vorpommern

967,9

Sachsen

598,8

Sachsen-Anhalt

880,7

Thüringen

554,2

ΕΛΛΑΣ
Ζώνη I

1 396,3

218,0

Ζώνη II

95,4

4,1

Regadío

1 371,1

403,4

Secano

7 848,6

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ
Σύνολο

13 526,0

Βασική έκταση αραβοσίτου
Αρδευόµενη βασική έκταση
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ

613,8 (2)
1 209,7 ( )
2

345,5

0,2

5 801,2

1 200,0

Εκ των οποίων χόρτο
ενσίρωσης
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L 280/59
(1 000 ha)

Περιφέρεια

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
ΑΥΣΤΡΙΑ

Όλες οι καλλιέργειες

Εκ των οποίων
αραβόσιτος

Εκ των οποίων χόρτο
ενσίρωσης

42,8
436,5

208,3

1 203,0

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Açores

9,7

Madeira
— Regadío

0,31

— Outras

0,30

0,29

Continental
— Regadío

293,4

— Outras

718,0

221,4

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

1 591,0

200,0

ΣΟΥΗ∆ΙΑ

1 737,0

130,0

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
England

3 794,6

Scotland

551,6

Northern Ireland

52,9

Wales

61,4

33,2 (1)
1,2 (1)

(1) Με εξαίρεση τον γλυκό αραβόσιτο.
(2) Συµπεριλαµβάνονται 284 000 ha αρδευόµενου αραβόσιτου.
(3) Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 2 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
(Άρθρο 10 παράγραφος 4)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΙΣ . . / . . / . . . .

Προϊόν:

Κράτος µέλος:
Βασική έκταση:
Ποσοστό παύσης
καλλιέργειας:

Όλες οι καλλιέργειες
Αρδευόµενες
Μη αρδευόµενες
Αραβόσιτος
Άλλες καλλιέργειες
πλην αραβοσίτου
Χόρτο ενσίρωσης

Πραγµατικά διαπιστωθείσα έκταση
µικρών παραγωγών
κατά την έννοια του
άρθρου 6 παράγραφος
7 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1251/1999

λοιπών παραγωγών

χορτονοµών (βοοειδήπρόβατα)

Σιτηρά
Ελαιούχοι σπόροι
Πρωτεϊνούχα φυτά
Μη κλωστικός λίνος
Χόρτο ενσίρωσης
Εθελοντική παύση καλλιέργειας
Σύνολο = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

1
2
3
4
5
6
7

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

Σιτηρά
Ελαιούχοι σπόροι
Πρωτεϊνούχα φυτά
Μη κλωστικός λίνος
Ενσίρωση χόρτου
Σύνολο καλλιεργειών = 8 + 9 + 10 + 11 + 12
Εθελοντική παύση καλλιέργειας
Υποχρεωτική παύση καλλιέργειας
Ολική παύση καλλιέργειας = 14 + 15
Σύνολο (καλλιέργειες + παύση) = 13 + 16

8
9
10
11
12
13
14
15

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

16
17

ha
ha

18

ha

19

ha

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ

20

ha

Ενδεχόµενο υπόλοιπο άλλης βασικής έκτασης

21

ha

22

ha

23

ha

24

%

Σύνολο των σχετικών
προϊόντων
Σύνολο Γενικό των αιτήσεων = 7 + 17 + 18

Εφαρµοστέα βασική έκταση = 20 + 21
Υπέρβαση ή υστέρηση
Υπέρβαση ως % = (19/22 – 1)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
(Άρθρο 14 δεύτερο εδάφιο)
ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.
1251/1999
Βέλγιο

6,24

∆ανία

5,22

Γερµανία

5,66 (1)

— Schleswig-Holstein

6,81

— Hamburg

6,01

— Niedersachsen

5,33

— Bremen

5,34

— Nordrhein-Westfalen

5,81

— Hessen

5,50

— Rheinland-Pfalz

4,78

— Baden-Württemberg

5,48

— Bayern

5,94

— Saarland

4,38

— Berlin

4,52

— Brandenburg

4,54

— Mecklenburg-Vorpommern

5,45

— Sachsen

6,23

— Sachsen-Anhalt

6,14

— Thüringen

6,13

Ελλάδα

3,39

Ισπανία

2,9

Γαλλία

6,02

Ιρλανδία

6,08

Ιταλία

3,9

Λουξεµβούργο

4,26

Κάτω Χώρες

6,66

Πορτογαλία

2,90

Ηνωµένο Βασίλειο

5,83

Αυστρία

5,27

Σουηδία

4,02

Φινλανδία

2,82

(1) Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 2 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1251/1999.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ
(Άρθρο 22)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΥΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
(σε ευρώ)
Περίοδος

Συµπληρωµατικό ποσό

2000/2001

2001/2002

2002/2003

9,64

6,57

3,41
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X
(Άρθρο 24 πρώτο εδάφιο)
Προθεσµία σποράς 15 Ιουνίου
Καλλιέργεια

Όλες οι καλλιέργειες

Γλυκός αραβόσιτος

Κράτος µέλος

Περιφέρειες

Φινλανδία

Όλη η επικράτεια

Σουηδία

Όλη η επικράτεια

Όλα τα κράτη µέλη

Όλη η επικράτεια
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI
(Άρθρο 26 παράγραφος 1)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τα στοιχεία παρουσιάζονται σε µία ακολουθία πινάκων που καταρτίζονται σύµφωνα µε το παρακάτω υπόδειγµα:
— σε µία πρώτη οµάδα πινάκων παρατίθενται τα στοιχεία σε κλίµακα περιφέρειας παραγωγής κατά την έννοια του άρθρου 3 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999,
— σε µία δεύτερη οµάδα πινάκων παρατίθενται για κάθε περιφέρεια τα στοιχεία βασικής έκτασης κατά την έννοια του
παραρτήµατος VI του παρόντος κανονισµού,
— σε ένα ενιαίο πίνακα γίνεται η σύνθεση των στοιχείων ανά κράτος µέλος.

Οι πίνακες ανακοινώνονται και υπό µορφή εντύπου και µε µέσα πληροφορικής.

Οι τύποι για τις εκτάσεις:

5
10
14
19

=
=
=
=

1+2+3+4
7+8+9
15 + 16
5 + 10 + 11 +12 +13 + 14 + 18

Παρατηρήσεις:
Κάθε πίνακας πρέπει να ορίζει σαφώς την περιφέρεια στην οποία αναφέρεται·
Η απόδοση είναι αυτή που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της ενίσχυσης βάσει της έκτασης σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1251/1999.
Η διάκριση «µη αρδευόµενη» και «αρδευόµενη» γίνεται µόνο σε περίπτωση µεικτών περιφερειών. Στην περίπτωση αυτή:
(δ) = (ε) + (στ)
(ι) = (ια) + (ιβ)

Η σειρά 1 αφορά µόνο τον σκληρό σίτο για τον οποίο χορηγείται η συµπληρωµατική ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 5
πρώτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999.
Η σειρά 2 αφορά µόνο τον σκληρό σίτο για τον οποίο χορηγείται η συµπληρωµατική ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 5
τέταρτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999.
Η σειρά 17 αφορά µόνο τις εκτάσεις που έχουν παύσει να καλλιεργούνται ή έχουν δασωθεί βάσει των άρθρων 22, 23, 24 και 31
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συµβουλίου οι οποίες υπολογίζονται ως παύση καλλιέργειας αρόσιµων γαιών
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999.
Η σειρά 18 αντιστοιχεί στις εκτάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1251/1999.
Πρέπει επίσης να ανακοινώνονται στοιχεία για τους παραγωγούς που δεν ζητούν να λάβουν την ενίσχυση ανά εκτάριο στο πλαίσιο
του καθεστώτος στήριξης ορισµένων αροτραίων καλλιεργειών [κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1251/1999]. Τα στοιχεία αυτά, τα οποία θα
πρέπει να αµφαίνονται στις στήλες «ιγ» και «ιδ» υπό τον τίτλο «∆ιάφορα», αφορούν κυρίως τις αροτραίες καλλιέργειες που
δηλώνονται ως κτηνοτροφικές εκτάσεις για την πριµοδότηση της παραγωγής βόειου και πρόβειου κρέατος.
Η σειρά 21 αφορά εκτάσεις υπό καθεστώς παύσης καλλιέργειας µε καλλιέργεια για µη διατροφικούς σκοπούς, για τις οποίες δεν
καταβάλλεται καµία αντισταθµιστική πληρωµή σύµφωνα µε τις διατάξεις εφαρµογής του άρθρου 6 παράγραφος 3 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 της Επιτροπής (π.χ. ζαχαρότευτλα, κολοκάσια και ρίζες κιχωρίου).

13

14
15
16

Χόρτο ενσίρωσης

Ολική παύση καλλιέργειας (άρθρο 6)
εκ της οποίας υποχρεωτική παύση
εκ της οποίας εθελοντική παύση (άρθρο 6
παράγραφος 5)
εκ της οποίας παύση χωρίς ενίσχυση βάσει
του άρθρου 6 παράγραφος 8

20
21

19

18

(α)

Σύνολο
(β)

(γ)

(δ)

(ε)

(στ)

Μη
Αρδευόµενα
αρδευόµενα

Μη
Αρδευόµενα
αρδευόµενα
Σύνολο

Επιφάνεια
(ha)

Απόδοση
(t/ha)
Σύνολο
(ζ)

(η)

(θ)

Μη
Αρδευόµενα
αρδευόµενα

Απόδοση
(t/ha)

(ι)

Σύνολο
(ια)

(ιβ)

Μη
Αρδευόµενα
αρδευόµενα

Επιφάνεια
(ha)

Συνολικός αριθµός αιτήσεων =

Συνολικός αριθµός αιτήσεων =

(ιγ)

Σύνολο

Απόδοση
(t/ha)

(ιδ)

Σύνολο

Επιφάνεια
(ha)

Συνολικός αριθµός αιτήσεων =

Λοιπές

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Παύση µε µη εδώδιµες καλλιέργειες
εκ της οποίας χωρίς ενίσχυση

Σύνολο

Αροτραίες καλλιέργειες που δηλώθηκαν ως
κτηνοτροφικές εκτάσεις για τις πριµοδοτήσεις
βοοειδών και προβάτων

12

Σύνολο µη κλωστικού λίνου

17

11

Σύνολο πρωτεϊνούχων προϊόντων

7
8
9

Σόγια
Ελαιοκράµβη
Ηλίανθος

10

5
6

Σύνολο σιτηρών
εκ των οποίων σε ενσίρωση

Σύνολο ελαιούχων σπόρων

1
2
3
4

Αριθ.

Αίτηση  92 τόνοι

Αίτηση > 92 τόνοι

Ηµεροµηνία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EL

Σκληρός σίτος (άρθρο 5 πρώτο εδάφιο)
Σκληρός σίτος (άρθρο 5 τέταρτο εδάφιο)
Αραβόσιτος (χωριστή βασική έκταση)
Λοιπά σιτηρά

Καλλιέργεια

Στοιχεία της περιφέρειας: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2317/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1999
περί τροποποιήσεως ενός στοιχείου των προδιαγραφών της ονοµασίας «Idiazábal» που εµφαίνεται στο
παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1107/96 σχετικά µε την καταχώρηση των γεωγραφικών ενδείξεων
και των ονοµασιών προέλευσης σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92
τικότητα· καταδείχθηκε ότι η προσαρµογή αυτή δεν έχει
επιπτώσεις στην αιτιολόγηση του δεσµού µεταξύ του επίµαχου προϊόντος και της οριοθετηµένης περιοχής, και ιδίως
στις συνθήκες ωρίµανσης εξάλλου, η τροποποίηση δεν επηρεάζει τα δικαιώµατα τρίτων παραγωγών·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συµβουλίου, της 14ης
Ιουλίου 1992, σχετικά µε την προστασία των γεωργικών ενδείξεων
και των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των
τροφίµων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1068/97 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 9,

(3)

σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92, µε την απόφαση της
9ης Σεπτεµβρίου 1999 η Επιτροπή έκρινε, επειδή πρόκειται
για ήσσονος σηµασίας τροποποίηση, ότι δεν υποχρεούται να
εφαρµόσει τη διαδικασία του άρθρου 6·

(4)

θεωρείται επίσης ότι πρόκειται για τροποποίηση ανταποκρινόµενη στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92· κατά συνέπεια, πρέπει να καταχωρηθεί και δηµοσιευθεί η τροποποίηση
των ορίων του pH της ονοµασίας «Idiazábal»,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
σύµφωνα µε το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/
92, η ισπανική κυβέρνηση ζήτησε να τροποποιηθεί ένα
στοιχείο των προδιαγραφών της ονοµασίας «Idiazábal», η
οποία καταχωρήθηκε ως προστατευόµενη ονοµασία προελεύσεως µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1107/96 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1070/1999 της Επιτροπής (4)· η τροποποίηση αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό του pH του τυριού
που αφορά η εν λόγω ονοµασία σε κλίµακα τιµών µεταξύ
4,9 και 5,5, αντί των υφισταµένων ορίων 5,1 και 5,8·

(1)

αφού εξετάσθηκε η εν λόγω αίτηση τροποποίησης, θεωρήθηκε ότι πρόκειται για ήσσονος σηµασίας αλλαγή· ο
προβληµατισµός αυτός αφείλεται στη διαπίστωση πολλών
αποτελεσµάτων ανάλυσης του pH του τυριού· οι αναλύσεις
αυτές κατέδειξαν ότι τα καθορισθέντα κατά την καταχώρηση
της ονοµασίας όρια δεν αντιστοιχούν επακριβώς προς την
πραγµατικότητα· θα πρέπει κατά συνέπεια να διορθωθούν οι
οριακές τιµές ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στην πραγµα-

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η τροποποίηση των ορίων του pH σε τιµές µεταξύ 4,9 και 5,5, του
τυριού που αφορά η προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης «Idiazábal», καταχωρείται και δηµοσιεύεται σύµφωνα µε το άρθρο 6
παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

208
156
148
130

της
της
της
της

24.7.1992,
13.6.1997,
21.6.1996,
26.5.1999,

σ.
σ.
σ.
σ.

1.
10.
1.
18.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2318/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1999
για παρέκκλιση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1370/95 όσον αφορά την ηµεροµηνία έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής στον τοµέα του χοιρείου κρέατος
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συµβουλίου, της 29ης
Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
χοιρείου κρέατος (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
πράξη προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας και από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3290/94 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1370/95 της Επιτροπής, της 16ης Ιουνίου 1995, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος των
πιστοποιητικών εξαγωγής στον τοµέα του χοιρείου κρέατος (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1719/98 (4), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 7,
Εκτιµώντας ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1370/95 προβλέπει ότι τα
πιστοποιητικά εξαγωγής για τα προϊόντα του τοµέα του χοιρείου
κρέατος εκδίδονται την Τετάρτη που έπεται της εβδοµάδας κατά τη
διάρκεια της οποίας υποβάλλονται οι αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών, εφόσον δεν έχει ληφθεί εν των µεταξύ από την Επιτροπή
κανένα από τα ιδιαίτερα µέτρα. ∆εδοµένου ότι θα υπάρξουν διοικητικά προβλήµατα κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας από την 1η έως

τις 7 Νοεµβρίου 1999, θεωρείται αναγκαίο να µεταφερθεί η ηµεροµηνία στην Παρασκευή 5 Νοεµβρίου 1999, όσον αφορά τις
αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας από
τις 25 έως τις 31 Οκτωβρίου 1999,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 παράγραφος 3 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1370/95, τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά, οι αιτήσεις
για την έκδοση των οποίων υποβλήθηκαν στη διάρκεια της εβδοµάδας από τις 25 έως τις 31 Οκτωβρίου 1999, εκδίδονται την
Παρασκευή 5 Νοεµβρίου 1999, εφόσον δεν έχει ληφθεί εν τω
µεταξύ από την Επιτροπή κανένα από τα ιδιαίτερα µέτρα µε τα
οποία αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 του εν λόγω
κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

282
349
133
215

της
της
της
της

1.11.1975, σ. 1.
31.12.1994, σ. 105.
17.6.1995, σ. 9.
1.8.1998, σ. 58.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2319/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1999
για τον καθορισµό της χορήγησης πιστοποιητικών εξαγωγής για ορισµένα τυριά που θα εξαχθούν προς
τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής το 2000, στο πλαίσιο ορισµένων ποσοστώσεων που προκύπτουν
από τις συµφωνίες ΓΣ∆Ε
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

εξαρτάται από την κατάθεση αίτησης και τη σύσταση
εγγύησης εκ µέρους του ενδιαφερόµενου εµπορευόµενου,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 174/1999 της Επιτροπής, της 26ης
Ιανουαρίου 1999, για τον καθορισµό των ειδικών λεπτοµερειών
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συµβουλίου
όσον αφορά τα πιστοποιητικά εξαγωγής και των επιστροφών κατά
την εξαγωγή στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών
προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1596/1999 (2), και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2084/1999 της Επιτροπής (3) ανοίγει τη διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικών εξαγωγής για
ορισµένα τυριά που θα εξαχθούν στις Ηνωµένες Πολιτείες
της Αµερικής το 2000, στο πλαίσιο συµπληρωµατικών
ποσοστώσεων που προκύπτουν από τις συµφωνίες ΓΣ∆Ε·
στην περίπτωση αιτήσεων για τη χορήγηση προσωρινών
πιστοποιητικών που κατατέθηκαν µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2084/1999 σχετικά µε ποσότητες προϊόντων µεγαλύτερες από εκείνες που είναι διαθέσιµες σε κάθε οµάδα
προϊόντος, για τη χορήγηση πιστοποιητικών µπορεί να
ληφθεί υπόψη η ποσότητα των ίδιων προϊόντων που εξάχθηκαν στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής από τον αιτούντα κατά το παρελθόν και πρέπει να προτιµούνται οι υποψήφιοι των οποίων οι καθορισµένοι εισαγωγείς είναι θυγατρικές εταιρείες· πρέπει να χορηγηθούν πιστοποιητικά σε αιτούντες οι οποίοι εισήγαγαν τα εν λόγω τυριά στις Ηνωµένες
Πολιτείες της Αµερικής κατά τη διάρκεια τουλάχιστον δύο
από τα τρία προηγούµενα έτη· πρέπει να προτιµηθούν οι
αιτούντες εκείνοι των οποίων οι καθορισµένοι εισαγωγείς
είναι θυγατρικές εταιρείες, µε τον καθορισµό υψηλότερων
συντελεστών χορήγησης για τους εν λόγω αιτούντες· πρέπει
να απορριφθούν όλες οι άλλες αιτήσεις·

(3)

το καθεστώς δεν προβλέπει τη δυνατότητα για έναν εµπορευόµενο να αρνηθεί την έκδοση του πιστοποιητικού σε
περίπτωση που η ποσότητα που προκύπτει από την εφαρµογή των συντελεστών χορήγησης είναι πολύ µικρή· η πείρα
έδειξε ότι υπάρχει κίνδυνος για τον εµπορευόµενο, υπό τις
συνθήκες αυτές, να µην µπορέσει να εκπληρώσει την υποχρέωσή του να εξάγει τα προϊόντα µε αποτέλεσµα την απώλεια της εγγύησης· άρα, πρέπει να εξασφαλιστεί η χορήγηση
ελάχιστης ποσότητας·

(4)

στην περίπτωση οµάδων προϊόντων για τα οποία οι κατατιθέµενες αιτήσεις αφορούν ποσότητες µικρότερες από εκείνες που διατίθενται, πρέπει να προβλεφθεί η χορήγηση των
υπολοίπων ποσοτήτων στους υποψήφιους, κατά αναλογία
των ποσοτήτων για τις οποίες υποβλήθηκαν αιτήσεις· η
χορήγηση των εν λόγω πρόσθετων ποσοτήτων θα πρέπει να

(1) ΕΕ L 20 της 27.1.1999, σ. 8.
(2) ΕΕ L 188 της 21.7.1999, σ. 39.
(3) ΕΕ L 256 της 1.10.1999, σ. 50.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Οι αιτήσεις χορήγησης προσωρινών πιστοποιητικών εξαγωγής
που υποβάλλονται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2084/1999
για τις οµάδες προοϊόντων και τις ποσοστώσεις που προσδιορίζονται από τους αριθµούς 16-Τόκιο, 16-Ουρουγουάη, 17, 20, 21,
25-Τόκιο και 25-Ουρουγουάη στη στήλη 3 του συνηµµένου
παραρτήµατος:
— από αιτούντες των οποίων οι καθορισµένοι εισαγωγείς είναι
θυγατρικές εταιρείες, γίνονται δεκτές:
α) για την ποσότητα για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση ανά
κωδικό προϊόντος της ονοµατολογίας των επιστροφών κατά
την εξαγωγή που δεν υπερβαίνει εκείνη που αναφέρεται στη
στήλη 5 του παραρτήµατος και
β) για την ποσότητα για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση ανά
κωδικό προϊόντος της ονοµατολογίας των επιστροφών κατά
την εξαγωγή που υπερβαίνει εκείνη που αναφέρεται στη
στήλη 5, εντός του ορίου των συντελεστών χορήγησης οι
οποίοι αναφέρονται στη στήλη 6 του παραρτήµατος,
— από αιτούντες, εκτός εκείνων που προβλέπονται στην πρώτη
περίπτωση, οι οποίοι αποδεικνύουν την εξαγωγή στις Ηνωµένες
Πολιτείες της Αµερικής των εν λόγω προϊόντων κατά τη διάρκεια τουλάχιστον δύο από τα προηγούµενα τρία έτη, γίνονται
δεκτές:
α) για την ποσότητα για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση ανά
κωδικό προϊόντος της ονοµατολογίας των επιστροφών κατά
την εξαγωγή που δεν υπερβαίνει εκείνη που αναφέρεται στη
στήλη 7 του παραρτήµατος·
β) για την ποσότητα για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση ανά
κωδικό προϊόντος της ονοµατολογίας των επιστροφών κατά
την εξαγωγή που υπερβαίνει εκείνη που αναφέρεται στη
στήλη 7, εντός του ορίου των συντελεστών χορήγησης που
αναφέρονται στη στήλη 8 του παραρτήµατος,
— από αιτούντες, εκτός εκείνων που προβλέπονται στην πρώτη και
στη δεύτερη περίπτωση ανωτέρω, απορρίπτονται.
2.
Οι αιτήσεις για προσωρινά πιστοποιητικά εξαγωγής που
κατατίθενται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2084/1999 για
οµάδες προϊόντων και ποσοστώσεων που προσδιορίζονται από τους
αριθµούς 18, 22-Τόκιο και 22-Ουρουγουάη, στη στήλη 3 του
παραρτήµατος γίνονται αποδεκτές για τις αιτούµενες ποσότητες.
Μετά από πρόσθετη αίτηση του επιχειρηµατία εντός 15 εργάσιµων
ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού και υπό
τον όρο σύστασης της προβλεπόµενης εγγύησης, µπορούν να εκδίδονται προσωρινά πιστοποιητικά εξαγωγής για πρόσθετες ποσότητες στο πλαίσιο των συντελεστών της στήλης 9 του συνηµµένου
παραρτήµατος.
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Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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Οµάδα

(2)

Not specifically provided for (NSPF)

Blue mould

Cheddar

Edam/Gouda

Italian type

Swiss or Emmenthaler cheese other
than with eye formation

Swiss or Emmenthaler cheese with eye
formation

Αριθ. της
σηµείωσης

(1)

16

17

18

20

21

22

25

Εξακρίβωση της οµάδας σύµφωνα µε τις συµπληρωµατικές
σηµειώσεις του κεφαλαίου 4 της εναρµονισµένης δασµολογικής
ονοµατολογίας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής

4 003,172
1 220,000

25-Ουρουγουάη

380,000

22-Ουρουγουάη
25-Τόκιο

393,006

700,000

1 000,000

1 000,000

22-Τόκιο

21-Τόκιο

20-Τόκιο

18-Τόκιο

300,000

2 346,000

16-Ουρουγουάη

10

10

0

0

10

10

0

10

10

10

(5)

0,5115207

0,4893127

1,0000000

1,0000000

0,3635460

0,9787234

1,0000000

0,3053987

0,4141677

0,3820509

(6)

10

10

10

10

0

10

10

10

(7)

0,2557604

0,2446563

0,1211820

0,4893617

1,0000000

0,1526994

0,2070838

0,1910254

(8)

Χορήγηση
συντελεστής
που προβλέπεται
στο στοιχείο β)

Ποσότητα
που αναφέρεται
στο στοιχείο α)
(τόνοι)

Ποσότητα
που αναφέρεται
στο στοιχείο α)
(τόνοι)

Χορήγηση
συντελεστής
που προβλέπεται
στο στοιχείο β)

Άρθρο 1 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 1 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση

1,2101911

1,0737869

1,5673981

(9)

Άρθρο 1
παράγραφος 2

EL

17-Τόκιο

908,877

(4)

(τόνοι)

16-Τόκιο

(3)

Εξακρίβωση
οµάδας
και ποσόστωση

Ποσότητα διαθέσιµη
για το 2000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2320/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1999
περί χορηγήσεως σπαστών πίσων ως επισιτιστική βοήθεια
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1292/96 του Συµβουλίου, της 27ης
Ιουνίου 1996, σχετικά µε την πολιτική και τη διαχείριση της
επισιτιστικής βοήθειας και των ειδικών δράσεων στήριξης για την
επισιτιστική βοήθεια (1), και ιδίως το άρθρο 24 παράγραφος 1
στοιχείο β),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

ο προαναφερθείς κανονισµός καταρτίζει τον κατάλογο των
χωρών και των οργανισµών που ενδέχεται να λάβουν κοινοτική βοήθεια που καθορίζει τα γενικά κριτήρια σχετικά µε τη
µεταφορά της επισιτιστικής βοήθειας µετά το στάδιο fob·

(2)

µετά από πολλές αποφάσεις σχετικά µε τη χορήγηση επισιτιστικής βοήθειας, η Επιτροπή χορήγησε σπαστά πίσα σε
ορισµένους δικαιούχους·

(3)

οι παραδόσεις αυτές πρέπει να πραγµατοποιηθούν σύµφωνα
µε τους κανόνες που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2519/97 της Επιτροπής, της 16ης ∆εκεµβρίου 1997,
για τις γενικές διατάξεις κινητοποίησης προϊόντων που
χορηγούνται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1292/96
του Συµβουλίου για την κοινοτική επισιτιστική βοήθεια (2)·
είναι αναγκαίο να οριστούν επακριβώς οι προθεσµίες και οι
όροι χορήγησης για να καθοριστούν οι δαπάνες που προκύπτουν·

(4)

για να εξασφαλισθεί η υλοποίηση των προµηθειών, πρέπει
να προβλεφθεί η δυνατότητα για τους προσφέροντες να
συγκεντρώνουν είτε πράσινα σπαστά πίσα είτε κίτρινα σπαστά πίσα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Πραγµατοποιείται, µε βάση την κοινοτική επισιτιστική βοήθεια,
συγκέντρωση σπαστών πίσων στην Κοινότητα, προκειµένου να τα
προµηθευτούν οι δικαιούχοι που αναφέρονται στο παράρτηµα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2519/97 και
τους όρους που αναφέρονται στο παράρτηµα.
Οι προσφορές πρέπει να αφορούν είτε πράσινα σπαστά πίσα είτε
κίτρινα σπαστά πίσα. Επί ποινή απορρίψεως, κάθε προσφορά πρέπει
να αναφέρει σαφώς το είδος των πίσων στο οποίο αναφέρεται.
Θεωρείται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση όλων των εφαρµοζοµένων
γενικών και ειδικών όρων και τους έχει αποδεχθεί. Κάθε άλλος όρος
ή επιφύλαξη που περιλαµβάνονται στην προσφορά του θεωρούνται
ως µη εγγεγραµµένοι.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 166 της 5.7.1996, σ. 1.
(2) ΕΕ L 346 της 17.12.1997, σ. 23.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΤΙ∆Α Α
1. ∆ράση υπ’ αριθ.: 1529/95
2. ∆ικαιούχος (2): Περού
3. Αντιπρόπωπος του δικαιούχου: Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), Avenida Argentina 3017,
El Callao, φαξ: (511-4) 426 54 10
4. Χώρα προορισµού: Περού
5. Προϊόν προς κινητοποίηση (7): σπαστά πίσα
6. Συνολική ποσότητα (σε τόνους): 1 000
7. Αριθµός παρτίδων: 1
8. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του προϊόντος (3) (4): —
9. Συσκευασία (5): βλέπε ΕΕ C 267 της 13.9.1996, σ. 1 (4.0 A.1.γ, 2.γ και Β.4)
(2.1 Α.1α, 2α και Β.4)
10. Επισήµανση και σήµανση (6): βλέπε ΕΕ C 114 της 29.4.1991, σ. 1 (IV.A.3)
— Γλώσσα που πρέπει να χρησιµοποιηθεί για τη σήµανση: ισπανική
— Συµπληρωµατικές µνείες: —
11. Τρόπος κινητοποίησης του προϊόντος: κοινοτική αγορά
Το προϊόν πρέπει να προέρχεται από την Κοινότητα
12. Προβλεπόµενο στάδιο παράδοσης: παράδοση στον τόπο προορισµού (9)
13. Εναλλακτικό στάδιο παράδοσης: παράδοση στο λιµάνι φόρτωσης — fob φορτίο επιµελώς στοιβαγµένο
14. α) λιµένας φόρτωσης: —
β) διεύθυνση φόρτωσης: —
15. Λιµένας εκφόρτωσης: —
16. Τόπος προορισµού: entrepôt PRONAA (βλέπε σηµείο 3)
— λιµένας ή αποθήκη διαµετακόµισης: —
— διαδροµή χερσαίας µεταφοράς: —
17. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης στο προβλεπόµενο στάδιο:
— 1η προθεσµία: 23.1.2000
— 2η προθεσµία: 6.2.2000
18. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης στο εναλλακτικό στάδιο:
— 1η προθεσµία: 13 — 26.12.1999
— 2η προθεσµία: 27.12.1999 — 9.1.2000
19. Προθεσµία για την υποβολή των προσφορών έως τις 12 το µεσηµέρι (ώρα Βρυξελλών):
— 1η προθεσµία: 16.11.1999
— 2η προθεσµία: 30.11.1999
20. Ποσό της εγγύησης συµµετοχής στο διαγωνισµό: 5 EUR ανά τόνο
21. ∆ιεύθυνση για την αποστολή των προσφορών και των εγγυήσεων συµµετοχής (1): Bureau de l’aide alimentaire, Attn.
Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049Bruxelles/Brussel· τέλεξ:
25670 AGREC B· φαξ: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (αποκλειστικά)
22. Επιστροφή κατά την εξαγωγή: —
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Σηµειώσεις:
(1) Συµπληρωµατικές πληροφορίες: André Debongnie [τηλέφωνο: (32-2) 295 14 65]
Torben Vestergaard [τηλέφωνο: (32-2) 299 30 50].
(2) Ο ανάδοχος έρχεται σε επαφή µε το δικαιούχο ή τον αντιπρόσωπό του το ταχύτερο, για να καθορισθούν τα έγγραφα που
είναι αναγκαία για την αποστολή.
(3) Ο ανάδοχος χορηγεί στο δικαιούχο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από επίσηµη αρχή και βεβαιώνει ότι δεν έχει σηµειωθεί
υπέρβαση, στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, των ισχυουσών προδιαγραφών του προς παράδοση προϊόντος σχετικά µε τη
ραδιενεργό ακτινοβολία. Το πιστοποιητικό ραδιενέργειας πρέπει να αναφέρει την περιεκτικότητα σε καίσιο 134 και 137 και
ιώδιο 131.
(4) Ο ανάδοχος διαβιβάζει στο δικαιούχο ή στον αντιπρόσωπό του, κατά την παράδοση, τα ακόλουθα έγγραφα:
— φυτοϋγειονοµικό πιστοποιητικό (στο φυτοϋγειονοµικό πιστοποιητικό πρέπει να αναγράφεται ότι το προϊόν είναι απαλλαγµένο από trogoderma granarium, bruchus sp, callosobruchus sp.)
(5) Σε περίπτωση ενδεχόµενης επανασυσκευασίας σε σάκους ο ανάδοχος θα πρέπει να προµηθεύσει 2 % των κενών σάκων της
ίδιας ποιότητας µε αυτούς που περιέχουν το εµπόρευµα µε την επιγραφή που ακολουθείται από ένα «R» κεφαλαίο.
(6) Κατά παρέκκλιση από την ΕΕ C 114, το κείµενο του σηµείου IV.Α.3.γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «τη µνεία
“Ευρωπαϊκή Κοινότητα”» και το κείµενο του σηµείου IV.Α.3.β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «pois cassés».
(7) Επί ποινή απορρίψεως, κάθε προσφορά που αναφέρει σαφώς το είδος των πίσων στο οποίο αναφέρεται.
(8) Κίτρινα ή πράσινα πίσα (Pisum sativum) προοριζόµενα για την ανθρώπινη διατροφή, προερχόµενα από την πλέον πρόσφατη
συγκοµιδή. Τα πίσα δεν πρέπει να είναι τεχνητά χρωµατισµένα. Τα σπαστά πίσα πρέπει να έχουν υποστεί επεξεργασία στον
ατµό τουλάχιστον για δύο λεπτά ή να έχουν απολυµανθεί µε καπνισµό (*) και να ανταποκρίνονται στους ακόλουθους όρους:
— υγρασία: 15 % κατ’ ανώτατο όριο,
— προσµείξεις: 0,1 % κατ’ ανώτατο όριο,
— θραυσµένοι σπόροι: 10 % κατ’ ανώτατο όριο (ως θραυσµένοι σπόροι νοούνται τα µέρη των σπόρων που διέρχονται δι’
ενός κόσκινου µε στρογγυλές οπές διαµέτρου 5 χιλιοστών),
— ποσοστό σπόρων διαφορετικού χρωµατισµού ή αποχρωµατισµένων σπόρων: 1,5 % κατ’ ανώτατο όριο (κίτρινα πίσα), 15 %
κατ’ ανώτατο όριο (πράσινα πίσα),
— χρόνος βρασµού: 45 λεπτά κατ’ ανώτατο όριο µετά από το µούσκεµα (12 ώρες).
(9) Επιπλέον των διατάξεων του άρθρου 14 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2519/97, τα ναυλωµένα σκάφη δεν θα
εµφανίζονται σε οποιονδήποτε από τους τέσσερις πρόσφατους τριµηνιαίους πίνακες σκαφών, των οποίων έχει απαγορευθεί ο
απόπλους που δηµοσιεύονται από το µνηµόνιο συννενόησης για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος του λιµένα [οδηγία
95/21/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 157 της 7.7.1995, σ. 1)].

(*) Ο υπερθεµατιστής διαβιβάζει στο δικαιούχο ή στον αντιπροσωπό του κατά την παράδοση πιστοποιητικό απολυµάνσεως µε καπνισµό.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2321/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1999
περί χορηγήσεως γαλακτοκοµικών προϊόντων ως επισιτιστική βοήθεια
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1292/96 του Συµβουλίου, της 27ης
Ιουνίου 1996, σχετικά µε την πολιτική και τη διαχείριση της
επισιτιστικής βοήθειας και των ειδικών δράσεων στήριξης για την
επισιτιστική βοήθεια (1), και ιδίως το άρθρο 24 παράγραφος 1
στοιχείο β),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

ο προαναφερθείς κανονισµός καταρτίζει τον κατάλογο των
χωρών και των οργανισµών που ενδέχεται να λάβουν κοινοτική βοήθεια και καθορίζει τα γενικά κριτήρια σχετικά µε τη
µεταφορά της επισιτιστικής βοήθειας µετά το στάδιο fob·

(2)

µετά από πολλές αποφάσεις σχετικά µε τη χορήγηση επισιτιστικής βοήθειας, η Επιτροπή χορήγησε γάλα σε σκόνη σε
ορισµένους δικαιούχους·

(3)

οι παραδόσεις αυτές πρέπει να πραγµατοποιηθούν σύµφωνα
µε τους κανόνες που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2519/97 της Επιτροπής, της 16ης ∆εκεµβρίου 1997,
για τις γενικές διατάξεις κινητοποίησης προϊόντων που
χορηγούνται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1292/96

του Συµβουλίου για την κοινοτική επισιτιστική βοήθεια (2)·
είναι αναγκαίο να οριστούν επακριβώς οι προθεσµίες και οι
όροι χορήγησης για να καθοριστούν οι δαπάνες που προκύπτουν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Πραγµατοποιείται, µε βάση την κοινοτική επισιτιστική βοήθεια,
συγκέντρωση γαλακτοκοµικών προϊόντων στην Κοινότητα, προκειµένου να τα προµηθευτούν οι δικαιούχοι που αναφέρονται στο
παράρτηµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2519/97 και τους όρους που αναφέρονται στο παράρτηµα.
Θεωρείται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση όλων των εφαρµοζοµένων
γενικών και ειδικών όρων και τους έχει αποδεχθεί. Κάθε άλλος όρος
ή επιφύλαξη που περιλαµβάνονται στην προσφορά του θεωρούνται
ως µη εγγεγραµµένοι.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 166 της 5.7.1996, σ. 1.

(2) ΕΕ L 346 της 17.12.1997, σ. 23.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΤΙ∆ΕΣ Α, Β, Γ, ∆
1. ∆ράσεις υπ’ αριθ.: 154/98 (Α)· 155/98 (Β)· 156/98 (Γ)· 157/98 (∆)
2. ∆ικαιούχος (2): UNRWA, Supply division, Amman Office, PO Box 140157, Amman-Jordan· [τέλεξ: 21170 UNRWA
JC· φαξ: (962-6) 86 41 27]
3. Αντιπρόσωπος του δικαιούχου: UNRWA Field Supply and Transport Officer
Α και ∆: PO Box 19149, Jerusalem, Ισραήλ [τηλ.: (972-2) 589 05 55· τέλεξ: 26194 UNRWA IL· φαξ: 581 65 64]
Β:
PO Box 947, Beirut, Λίβανο [τηλ.: (961-1) 840 46 09· φαξ: 60 36 83]
Γ:
PO Box 4313, Damascus, Συρία [τηλ.: (963-11) 613 30 35· τέλεξ: 412006 UNRWA SY· φαξ: 613 30 47]
4. Χώρα προορισµού: Α και ∆: Ισραήλ (Α: Γάζα· ∆: ∆υτική Όχθη)· Β: Λίβανος· Γ: Συρία
5. Προϊόν προς κινητοποίηση: πλήρες γάλα σε σκόνη
6. Συνολική καθαρή ποσότητα (σε τόνους): 466
7. Αριθµός παρτίδων: 4 (Α: 216 τόνοι· Β: 96 τόνοι· Γ: 70 τόνοι· ∆: 84 τόνοι)
8. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του προϊόντος (3) (5) (8): βλέπε ΕΕ C 114 της 29.4.1991, σ. 1 (I.Γ.1)
9. Συσκευασία (7): βλέπε ΕΕ C 267 της 13.9.1996, σ. 1 (6.1Α, Β + Γ.2)
10. Επισήµανση και σήµανση (6): βλέπε ΕΕ C 114 της 29.4.1991, σ. 1 (I.Γ.3)
— Γλώσσα που πρέπει να χρησιµοποιηθεί για τη σήµανση: αγγλική
— Συµπληρωµατικές µνήες: «FOR FREE DISTRIBUTION»
11. Τρόπος κινητοποίησης του προϊόντος: κοινοτική αγορά
Η παρασκευή του πλήρους γάλακτος σε σκόνη πρέπει να γίνει µετά την κατακύρωση της προµήθειας
12. Προβλεπόµενο στάδιο παράδοσης (9): Α, Γ και ∆: παράδοση στον λιµένα εκφόρτωσης — «FAS Igdad» τελικό σταθµό των
εµπορευµατοκιβωτίων
Β: παράδοση στον τόπο προορισµού
13. Εναλλακτικό στάδιο παράδοσης: παράδοση στο λιµάνι φόρτωσης
14. α) λιµένας φόρτωσης: —
β) διεύθυνση φόρτωσης: —
15. Λιµένας εκφόρτωσης: Α και ∆: Ashdod· Γ: Lattakia
16. Τόπος προορισµού: Β: UNRWA warehouse in Beirut
— λιµένας ή αποθήκη διαµετακόµισης: —
— διαδροµή χερσαίας µεταφοράς: —
17. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης στο προβλεπόµενο στάδιο:
— 1η προθεσµία: 9.1.2000
— 2η προθεσµία: 23.1.2000
18. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία:
— 1η προθεσµία: 6 — 19.12.1999
— 2η προθεσµία: 20.12.1999 — 2.1.2000
19. Προθεσµία για την υποβολή των προσφορών έως τις 12 το µεσηµέρι (ώρα Βρυξελλών):
— 1η προθεσµία: 16.11.1999
— 2η προθεσµία: 30.11.1999
20. Ποσό της εγγύησης συµµετοχής στο διαγωνισµό: 20 EUR ανά τόνο
21. ∆ιεύθυνση για την αποστολή των προσφορών και των εγγυήσεων συµµετοχής (1): Bureau de l’aide alimentaire, Attn.
Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel· τέλεξ:
25670 AGREC B· φαξ: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (αποκλειστικά)
22. Επιστροφή κατά την εξαγωγή (4): επιστροφή που εφαρµόζεται στις 25.10.1999 όπως καθορίστηκε από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2223/1999 της Επιτροπής (ΕΕ L 271 της 21.10.1999, σ. 6)
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Σηµειώσεις:
(1) Συµπληρωµατικές πληροφορίες: André Debongnie [τηλέφωνο: (32-2) 295 14 65]
Torben Vestergaard [τηλέφωνο: (32-2) 299 30 50].
(2) Ο ανάδοχος έρχεται σε επαφή µε το δικαιούχο ή τον αντιπρόσωπό του το ταχύτερο, για να καθορισθούν τα έγγραφα που
είναι αναγκαία για την αποστολή.
(3) Ο ανάδοχος χορηγεί στο δικαιούχο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από επίσηµη αρχή και βεβαιώνει ότι δεν έχει σηµειωθεί
υπέρβαση, στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, των ισχυουσών προδιαγραφών του προς παράδοση προϊόντος σχετικά µε τη
ραδιενεργό ακτινοβολία. Το πιστοποιητικό ραδιενέργειας πρέπει να αναφέρει την περιεκτικότητα σε καίσιο 134 και 137 και
ιώδιο 131.
(4) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 259/98 της Επιτροπής (ΕΕ L 25 της 31.1.1998, σ. 39) εφαρµόζεται όσον αφορά την επιστροφή
κατά την εξαγωγή. Η ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 2 του προαναφερθέντος κανονισµού είναι εκείνη που αναφέρεται
στο άρθρο 22 του παρόντος παραρτήµατος.
Εφιστάται η προσοχή του προµηθευτή στο άρθρο 4 παράγραφος 1 τελευταίο εδάφιο του εν λόγω κανονισµού. Το αντίγραφο
του πιστοποιητικού διαβιβάζεται αµέσως µετά από την αποδοχή της δήλωσης εξαγωγής [φαξ: αριθ.: (32-2) 296 20 05].
(5) Ο ανάδοχος διαβιβάζει στο δικαιούχο ή στον αντιπρόσωπό του, κατά την παράδοση, τα ακόλουθα έγγραφα:
— υγειονοµικό πιστοποιητικό εκδοθέν από επίσηµη αρχή το οποίο αναφέρει ότι το προϊόν µεταποιήθηκε υπό άριστες
υγειονοµικές συνθήκες υπό την επίβλεψη ειδικευµένου τεχνικού προσωπικού. Στο πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρεται η
θερµοκρασία και η διάρκεια παστερίωσης, η θερµοκρασία και η διάρκεια παραµονής στον πύργο ξήρανσης δια
καταιωνισµού, καθώς και η ηµεροµηνία λήξης, όσον αφορά την κατανάλωση.
— κτηνιατρικό πιστοποιητικό εκδοθέν από επίσηµη αρχή το οποίο αναφέρει ότι στην περιοχή παραγωγής του νωπού
γάλακτος δεν παρουσιάσθηκαν, κατά τους δώδεκα µήνες πριν τη µεταποίηση, κρούσµα αφθώδους πυρετού ή άλλων
µολυσµατικών/λοιµωδών νόσων που θα πρέπει να ανακοινωθούν υποχρεωτικά, ότι δεν έχει σηµειωθεί υπέρβαση των
ισχυουσών προδιαγραφών µε τους «PCB» και το προϊόν δεν περιέχει καθόλου µύκητες.
(6) Κατά παρέκκλιση από την ΕΕ C 114 της 29.4.1991, το κείµενο του σηµείου Ι.Α.3.γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο «τη µνεία “Ευρωπαϊκή Κοινότητα”».
(7) Να παραδοθεί σε εµπορευµατοκιβώτια των 20 ποδών. Παρτίδες Α, Γ και ∆. Οι συµφωνηθέντες όροι ναύλωσης θεωρούνται ως
ισοδύναµοι µε τους όρους ναύλωσης φορτηγού γραµµής (Liner in/Liner out) ελεύθερο στο λιµάνι εκφόρτωσης χώρο
εµπορευµατοκιβωτίων και θεωρείται ότι καλύπτονται 15 ηµέρες — εξαιρουµένων Σαββάτου, Κυριακής και αργιών —
ελεύθερο από επιβαρύνσεις καθυστέρησης εκφόρτωσης των εµπορευµατοκιβωτίων στο λιµάνι εκφόρτωσης, οι οποίες υπολογίζονται από την ηµέρα/ώρα άφιξης του πλοίου. Οι 15 ηµέρες που είναι ελεύθερο από επιβαρύνσεις καθυστέρησης εκφόρτωσης
των εµπορευµατοκιβωτίων πρέπει να συµειώνονται ευκρινώς στη φορτωτική. Οι επιβαρύνσεις καθυστέρησης που επιβάλλονται
καλή τη πίστει για την καθυστέρηση εκφόρτωσης των εµπορευµατοκιβωτίων πέραν των 15 προαναφερθέντων ηµερών
αναλαµβάνονται από την UNRWA. Η UNRWA δεν καταβάλει ούτε θα χρεωθεί µε τέλη εγγύησης των εµπορευµατοκιβωτίων.
Μετά την ανάλυση των εµπορευµάτων στο στάδιο της παράδοσης, ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για όλες τις δαπάνες που
αφορούν τη µετακίνηση των containers προς ο χώρο αδειάσµατος εκτός της ζώνης του λιµανιού και την εν νέου µεταφορά
τους στο σταθµό των containers.
Ashdod: Η αποστολή των εµπορευµάτων πρέπει να γίνει σε εµπορευµατοκιβώτια των 20 ποδών δεν περιέχουν περισσότερο
από 17 τόνους το καθένα.
(8) Παρτίδα Γ: το υγειονοµικό πιστοποιητικό και το πιστοποιητικό προελεύσεως πρέπει να θεωρούνται από ένα συριακό
προξενείο. Στη θεώρηση πρέπει να αναφέρεται ότι έχουν εξοφληθεί τα προξενικά έξοδα και τέλη.
(9) Επιπλέον των διατάξεων του άρθρου 14 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2519/97, τα ναυλωµένα σκάφη δεν θα
εµφανίζονται σε οποιονδήποτε από τους τέσσερις πρόσφατους τριµηνιαίους πίνακες σκαφών, των οποίων έχει απαγορευθεί ο
απόπλους που δηµοσιεύονται από το µνηµόνιο συννενόησης για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος του λιµένα [οδηγία
95/21/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 157 της 7.7.1995)].
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2322/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1999
περί τροποποιήσεως του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1701/1999 σχετικά µε το άνοιγµα διαγωνισµού για τον
καθορισµό της επιστροφής ή του φόρου κατά την εξαγωγή κριθής προς όλες τις τρίτες χώρες
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς σιτηρών (1), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1253/
1999 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, για τη θέσπιση ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου
όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή, καθώς
και τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2513/98 (4), και
ιδίως το άρθρο 4,
Εκτιµώντας τα εξής:
(1)

µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1701/1999 της Επιτροπής (5)
προκηρύχθηκε διαγωνισµός για την εξαγωγή κριθής προς
όλες τις τρίτες χώρες·

(2)

σε ορισµένες ζώνες κατανάλωσης της Βόρειας Αµερικής
επικρατούν τώρα αγοραίες τιµές υψηλότερες από εκείνες
που εφαρµόζονται στην παγκόσµια αγορά. Οι επιστροφές
κατά την εξαγωγή που καταβάλλονται για την κριθή
ισχύουν για όλες τις τρίτες χώρες. Προκειµένου να αποφευχθούν µη επιθυµητές εξαγωγές στις ανωτέρω αγορές, είναι
σκόπιµο να µην απολάβουν οι ανωτέρω προορισµοί των
χορηγούµενων επιστροφών στο πλαίσιο της δηµοπρασίας
για την εξαγωγή κριθής που άνοιξε µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1701/1999·

(3)

ότι τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης
σιτηρών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1701/1999 τροποποιείται ως εξής:
1. Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1701/1999 της Επιτροπής, της 31ης
Ιουλίου 1999 σχετικός µε το άνοιγµα διαγωνισµού για τον
καθορισµό της επιστροφής ή του φόρου κατά την εξαγωγή
κριθής προς όλες τις τρίτες χώρες µε εξαίρεση τις ΗΠΑ και τον
Καναδά».
2. Το άρθρο 1 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«2. Ο διαγωνισµός αφορά την κριθή που θα εξαχθεί προς όλες
τις τρίτες χώρες, µε εξαίρεση τις ΗΠΑ και τον Καναδά.»
3. Ο τίτλος του παραρτήµατος Ι αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«Εβδοµαδιαίος διαγωνισµός για τον καθορισµό της επιστροφής
ή του φόρου κατά την εξαγωγή κριθής προς όλες τις τρίτες
χώρες µε εξαίρεση τις ΗΠΑ και τον Καναδά.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός τίθεται σε ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

181
160
147
313
201

της
της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
26.6.1999, σ. 18.
30.6.1995, σ. 7.
21.11.1998, σ. 16.
31.7.1999, σ. 27.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2323/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1999
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή µακρόσπερµου λευκασµένου ρυζιού στο
πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2176/1999
µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή ή σε κάποιο κατώτερο επίπεδο·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2072/
98 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας:
(1)

ότι, µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2176/1999 της Επιτροπής (3), προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή
κατά την εξαγωγή του ρυζιού·

(2)

ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
584/75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βάσει των προσφορών που υποβλήθηκαν η Επιτροπή δύναται, κατά τη
διαδικασία η οποία προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασίσει τον καθορισµό
της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή· ότι, για τον
καθορισµό αυτό, πρέπει να ληφθούν, κυρίως, υπόψη τα
κριτήρια τα προβλεπόµενα στο άρθρο 13 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 3072/95· ότι η δηµοπρασία κατακυρούται στον
υποβάλλοντα προσφορά η οποία ευρίσκεται στο επίπεδο της

(3)

ότι η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα
κατάσταση της αγοράς του εν λόγω ρυζιού οδηγεί στον
καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο
ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 1·

(4)

ότι τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης
σιτηρών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή µακρόσπερµου λευκασµένου ρυζιού του κωδικού ΣΟ 1006 30 67 προορισµού ορισµένων
τρίτων χωρών, καθορίζεται βάσει προσφορών που έχουν υποβληθεί
από τις 25 έως τις 28 Οκτωβρίου 1999, σε 217,00 EUR/t, στο
πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2176/1999.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 30 Οκτωβρίου 1999.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
265 της 30.9.1998, σ. 4.
267 της 15.10.1999, σ. 4.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
35 της 15.2.1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2324/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1999
σχετικά µε τις προσφορές που υποβλήθηκαν για την αποστολή µακρόσπερµου αποφλοιωµένου ρυζιού
προς τη νήσο Ρεϋνιόν, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2177/1999
στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, να
αποφασίσει να µη δοθεί συνέχεια στη δηµοπρασία·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως αγοράς της όρυζας (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2072/98 (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 1,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2692/89 της Επιτροπής, της 6ης
Σεπτεµβρίου 1989, περί λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής σχετικά
µε τις αποστολές ρυζιού στη Ρεϋνιόν (3), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1453/1999 (4), και ιδίως το άρθρο 9
παράγραφος 1,
Εκτιµώντας:
(1)

ότι, µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2177/1999 της Επιτροπής (5), προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιδότηση
κατά την αποστολή ρυζιού προς τη νήσο Ρεϋνιόν·

(2)

ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2692/89, βάσει των προσφορών που υποβλήθηκαν, η Επιτροπή δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται

(3)

ότι, λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που προβλέπονται στα
άρθρα 2 και 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2692/89, δεν
ενδείκνυται να καθορισθεί η µέγιστη επιδότηση·

(4)

ότι τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης
σιτηρών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
∆εν δίδεται συνέχεια στις προσφορές που υποβλήθηκαν από τις 25
έως τις 28 Οκτωβρίου 1999 στο πλαίσιο της δηµοπρασίας της
επιδότησης για την αποστολή µακρόσπερµου αποφλοιωµένου
ρυζιού του κωδικού ΣΟ 1006 20 98 προς τη νήσο Ρεϋνιόν, που
αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2177/1999.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 30 Οκτωβρίου 1999.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329
265
261
167
267

της
της
της
της
της

30.12.1995, σ. 18.
30.9.1998, σ. 4.
7.9.1989, σ. 8.
2.7.1999, σ. 19.
15.10.1999, σ. 7.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2325/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1999
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2178/1999
µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή ή σε κάποιο κατώτερο επίπεδο·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2072/1999 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας:
(1)

ότι, µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2178/1999 της Επιτροπής (3), προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή
κατά την εξαγωγή του ρυζιού·

(2)

ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
584/75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βάσει των προσφορών που υποβλήθηκαν η Επιτροπή δύναται, κατά τη
διαδικασία η οποία προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασίσει τον καθορισµό
της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή· ότι, για τον
καθορισµό αυτό, πρέπει να ληφθούν, κυρίως, υπόψη τα
κριτήρια τα προβλεπόµενα στο άρθρο 13 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 3072/95· ότι η δηµοπρασία κατακυρούται στον
υποβάλλοντα προσφορά η οποία ευρίσκεται στο επίπεδο της

(3)

ότι η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα
κατάσταση της αγοράς του εν λόγω ρυζιού οδηγεί στον
καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο
ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 1·

(4)

ότι τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης
σιτηρών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού προορισµού ορισµένων τρίτων
χωρών, καθορίζεται βάσει προσφορών που έχουν υποβληθεί από τις
25 έως τις 28 Οκτωβρίου 1999 σε 147,00 EUR/t ανά τόνο, στο
πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2178/1999.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 30 Οκτωβρίου 1999.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
265 της 30.9.1999, σ. 4.
267 της 15.10.1999, σ. 10.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
35 της 15.2.1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2326/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1999
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στρογγυλόσπερµου, µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2179/1999
µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή ή σε κάποιο κατώτερο επίπεδο·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία απο τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2072/98 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας:
(1)

ότι, µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2179/1999 της Επιτροπής (3), προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή
κατά την εξαγωγή του ρυζιού·

(2)

ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
584/75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βάσει των προσφορών που υποβλήθηκαν η Επιτροπή δύναται, κατά τη
διαδικασία η οποία προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασίσει τον καθορισµό
της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή· ότι, για τον
καθορισµό αυτό, πρέπει να ληφθούν, κυρίως, υπόψη τα
κριτήρια τα προβλεπόµενα στο άρθρο 13 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 3072/95· ότι η δηµοπρασία κατακυρούται στον
υποβάλλοντα προσφορά η οποία ευρίσκεται στο επίπεδο της

(3)

ότι η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα
κατάσταση της αγοράς του εν λόγω ρυζιού οδηγεί στον
καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο
ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 1·

(4)

ότι τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης
σιτηρών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού προορισµού ορισµένων τρίτων
χωρών, καθορίζεται βάσει προσφορών που έχουν υποβληθεί από τις
25 έως τις 28 Οκτωβρίου 1999 σε 116,00 EUR/t, στο πλαίσιο
της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2179/1999.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 30 Οκτωβρίου 1999.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
265 της 30.9.1998, σ. 4.
267 της 15.10.1999, σ. 13.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
35 της 15.2.1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2327/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1999
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή λευκασµένου ρυζιού µε στρογγυλούς κόκκους στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2180/1999
µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή ή σε κάποιο κατώτερο επίπεδο·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(3)

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2072/98 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,

ότι η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα
κατάσταση της αγοράς του εν λόγω ρυζιού οδηγεί στον
καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο
ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 1·

(4)

ότι τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης
σιτηρών,

Εκτιµώντας:
ότι, µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2180/1999 της Επιτροπής (3), προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή
κατά την εξαγωγή του ρυζιού·

(1)

ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
584/75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βάσει των προσφορών που υποβλήθηκαν η Επιτροπή δύναται, κατά τη
διαδικασία η οποία προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασίσει τον καθορισµό
της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή· ότι, για τον
καθορισµό αυτό πρέπει να ληφθούν, κυρίως, υπόψη τα
κριτήρια τα προβλεπόµενα στο άρθρο 13 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 3072/95· ότι η δηµοπρασία κατακυρούται στον
υποβάλλοντα προσφορά η οποία ευρίσκεται στο επίπεδο της

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή λευκασµένου ρυζιού µε
στρογγυλούς κόκκους προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών, καθορίζεται βάσει προσφορών που έχουν υποβληθεί από τις 25 έως τις
28 Οκτωβρίου 1999 σε 94,00 EUR/t στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2180/1999.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 30 Οκτωβρίου 1999.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
265 της 30.9.1998, σ. 4.
267 της 15.10.1999, σ. 16.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
35 της 15.2.1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2328/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1999
για τον καθορισµό των ποσών των ενισχύσεων για την προµήθεια στις Καναρίους Νήσους προϊόντων
ρυζιού κοινοτικής προελεύσεως
ρίων Νήσων σε ορισµένα γεωργικά προϊόντα, εκ των οποίων
τα σιτηρά·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 του Συµβουλίου, της 15ης
Ιουνίου 1992, περί ειδικών µέτρων σχετικά µε ορισµένα γεωργικά
προϊόντα υπέρ των γαλλικών υπερποντίων διαµερισµάτων (1), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2348/
96 (2), και ιδίως το άρθρο 3,
Εκτιµώντας:
ότι, βάσει του άρθρου 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/
92, η ικανοποίηση των αναγκών των Καναρίων Νήσων σε
ρύζι διασφαλίζεται όσον αφορά την ποσότητα, τις τιµές και
την ποιότητα µε τη συγκέντρωση, µε ισοδύναµους όρους
διαθέσεως µε απαλλαγή από την εισφορά, κοινοτικού
ρυζιού, πράγµα που συνεπάγεται τη χορήγηση ενισχύσεως
για τις παραδόσεις κοινοτικής καταγωγής· ότι η ενίσχυση
αυτή πρέπει να καθοριστεί λαµβάνοντας υπόψη ιδίως τις
δαπάνες των διαφορετικών πηγών εφοδιασµού, και ιδίως την
τιµή βάσης που εφαρµόζεται κατά την εξαγωγή προς τις
τρίτες χώρες·

(1)

ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2790/94 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1620/1999 (4), προβλέπει τις κοινές λεπτοµέρειες της
εφαρµογής του ειδικού καθεστώτος εφοδιασµού των Κανα-

(2)

(3)

ότι η εφαρµογή των λεπτοµερειών αυτών στην παρούσα
κατάσταση των αγορών στον τοµέα των σιτηρών, και ιδίως
των προϊόντων αυτών στο ευρωπαϊκό µέρος της Κοινότητας
και στη διεθνή αγορά, οδηγεί στο να καθοριστεί η ενίσχυση
για τον εφοδιασµό των Καναρίων Νήσων που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα·

(4)

ότι τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης
σιτηρών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/
92, τα ποσά των ενισχύσεων για την προµήθεια ρυζιού κοινοτικής
καταγωγής στα πλαίσια του ειδικού καθεστώτος εφοδιασµού των
Καναρίων Νήσων καθορίζονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1 Νοεµβρίου 1999.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

173
320
296
192

της
της
της
της

27.6.1992, σ. 13.
11.12.1996, σ. 1.
17.11.1994, σ. 23.
24.7.1999, σ. 19.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 1999, για τον καθορισµό των ποσών των ενισχύσεων για την
προµήθεια στις Καναρίους Νήσους προϊόντων ρυζιού κοινοτικής προελεύσεως
(σε EUR/t)
Προϊόν
(Κωδικός ΣΟ)

Λευκασµένο ρύζι
(1006 30)
Θραύσµατα
(1006 40)

Ποσό της ενίσχυσης

114,00
25,00

30. 10. 1999

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 280/85

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2329/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1999
για τον καθορισµό των ποσών των ενισχύσεων για την προµήθεια στις Αζόρες και στη Μαδέρα προϊόντων
ρυζιού κοινοτικής προελεύσεως
κανονισµού καθορίστηκαν από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
1983/92 της Επιτροπής, της 16ης Ιουλίου 1992, για τις
λεπτοµέρειες εφαρµογής του ειδικού καθεστώτος για τον
εφοδιασµό σε προϊόντα του τοµέα του ρυζιού των Αζορών
και της Μαδέρας και για καθορισµό του προβλεπόµενου
ισοζυγίου εφοδιασµού (5), όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1683/94 (6)·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92 του Συµβουλίου, της 15ης
Ιουνίου 1992, περί ειδικών µέτρων σχετικά µε ορισµένα γεωργικά
προϊόντα υπέρ των Αζορών και της Μαδέρας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 562/98 (2), και
ιδίως το άρθρο 10,

(3)

ότι η εφαρµογή των λεπτοµερειών αυτών στην παρούσα
κατάσταση των αγορών στον τοµέα του ρυζιού, και ιδίως
των προϊόντων αυτών στο ευρωπαϊκό µέρος της Κοινότητας
και στη διεθνή αγορά, οδηγεί στο να καθοριστεί η ενίσχυση
για τον εφοδιασµό των Αζορών και της Μαδέρας που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα·

(4)

ότι τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης
σιτηρών,

Εκτιµώντας:
ότι, βάσει του άρθρου 10 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1600/92, η ικανοποίηση των αναγκών των Αζορών και της
Μαδέρας σε ρύζι διασφαλίζεται όσον αφορά την ποσότητα,
τις τιµές και την ποιότητα µε τη συγκέντρωση, µε ισοδύναµους όρους διαθέσεως µε απαλλαγή από την εισφορά, κοινοτικού ρυζιού, πράγµα που συνεπάγεται τη χορήγηση ενισχύσεως για τις παραδόσεις κοινοτικής καταγωγής· ότι η
ενίσχυση αυτή πρέπει να καθοριστεί λαµβάνοντας υπόψη
ιδίως τις δαπάνες των διαφορετικών πηγών εφοδιασµού, και
ιδίως την τιµή βάσης που εφαρµόζεται κατά την εξαγωγή
προς τις τρίτες χώρες· ότι οι στόχοι αυτοί συνεπάγονται
διαφοροποίηση της ενισχύσεως κατά προϊόν·

(1)

ότι ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1696/92 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 2596/93 (4), προβλέπει τις κοινές λεπτοµέρειες της
εφαρµογής του ειδικού καθεστώτος εφοδιασµού των
Αζορών και της Μαδέρας σε ορισµένα γεωργικά προϊόντα,
εκ των οποίων το ρύζι· ότι οι συµπληρωµατικές ή παρεκκλιτικές λεπτοµέρειες από τις διατάξεις του προαναφερθέντος

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 10 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1600/
92, τα ποσά των ενισχύσεων για την προµήθεια του ρυζιού κοινοτικής καταγωγής στα πλαίσια του ειδικού καθεστώτος εφοδιασµού
των Αζορών και της Μαδέρας καθορίζονται στο παράρτηµα του
παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1 Νοεµβρίου 1999.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

173 της 27.6.1992, σ. 1.
76 της 13.3.1998, σ. 6.
179 της 1.7.1992, σ. 6.
238 της 23.9.1993, σ. 24.

(5) ΕΕ L 198 της 17.7.1992, σ. 37.
(6) ΕΕ L 178 της 12.7.1994, σ. 53.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 1999, για τον καθορισµό των ποσών των ενισχύσεων για την
προµήθεια στις Αζόρες και στη Μαδέρα προϊόντων ρυζιού κοινοτικής προελεύσεως
(σε EUR/t)
Ποσό της ενίσχυσης
Προϊόν
(Κωδικός ΣΟ)

Λευκασµένο ρύζι
(1006 30)

Προορισµός
Αζόρες

Μαδέρα

114,00

114,00

30. 10. 1999

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

L 280/87

II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Ιουλίου 1999
σχετικά µε την κρατική ενίσχυση την οποία εφάρµοσαν οι Κάτω Χώρες υπέρ 633 ολλανδικών πρατηρίων
υγρών καυσίµων ευρισκόµενων πλησίον των γερµανικών συνόρων
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(1999) 2539]
(Το κείµενο στην ολλανδική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(1999/705/ΕΚ)
προθεσµία την 10η Φεβρουαρίου 1998. Στις 16 Φεβρουαρίου, απέστειλε επιστολή υπενθύµισης προς τις ολλανδικές
αρχές. Στις 17 Φεβρουαρίου, οι ολλανδικές αρχές υπέβαλαν
ορισµένα από τα αιτηθέντα στοιχεία.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 88 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο,
τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, και ιδίως το
άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α),

(2)

∆εδοµένου ότι, ύστερα από σηµαντική καθυστέρηση, οι
απαντήσεις των ολλανδικών αρχών εξακολουθούσαν να είναι
αντιφατικές και ανεπαρκείς, στις 2 Απριλίου 1998, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 88 παράγραφος 2. Η κίνηση της διαδικασίας
ανεβλήθη, ωστόσο, κατόπιν αιτήσεως των ολλανδικών
αρχών. Στη συνεδρίαση της 13ης Μαΐου, οι ολλανδικές
αρχές ζήτησαν νέα αναβολή και ανέλαβαν τη δέσµευση να
παράσχουν τα απαραίτητα στοιχεία. Το αίτηµα απερρίφθη
λόγω του µεγάλου χρονικού διαστήµατος που είχε παρέλθει
από την κοινοποίηση.

(3)

Στις 3 Ιουνίου 1998, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 2.
Η εν λόγω απόφαση κοινοποιήθηκε µε επιστολή SG(98)
D/6545, της 29ης Ιουλίου, η οποία ζητούσε από τις ολλανδικές αρχές να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους εντός ενός
µηνός, δηλαδή µέχρι τις 29 Αυγούστου.

(4)

Με επιστολή της 2ας Σεπτεµβρίου, η οποία καταχωρήθηκε
στις 4 Σεπτεµβρίου, οι ολλανδικές αρχές ζήτησαν παράταση
της προθεσµίας για έναν ακόµη µήνα, δηλαδή µέχρι τις 29
Σεπτεµβρίου. Η Επιτροπή συµφώνησε σε παράταση µέχρι τις

αφού κάλεσε τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σύµφωνα µε τα εν λόγω άρθρα (1) και έχοντας υπόψη τις
παρατηρήσεις αυτές,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
(1)

Με επιστολή της 14ης Αυγούστου 1997, η οποία καταχωρήθηκε στις 18 Αυγούστου 1997, οι ολλανδικές αρχές
γνωστοποίησαν στην Επιτροπή την πρόθεσή τους να
χορηγήσουν ενίσχυση σε 633 ολλανδικά πρατήρια υγρών
καυσίµων πλησίον των γερµανικών συνόρων. Η Επιτροπή
ζήτησε περαιτέρω πληροφορίες µε επιστολή της 22ας
Σεπτεµβρίου, στις οποίες οι ολλανδικές αρχές απάντησαν µε
επιστολή της 30ής Οκτωβρίου, η οποία καταχωρήθηκε την
31η Οκτωβρίου. Με επιστολή της 17ης ∆εκεµβρίου, η
Επιτροπή ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά µε τις ερωτήσεις εκείνες που δεν είχαν απαντηθεί ικανοποιητικά. Στις 15 Ιανουαρίου 1998, οι ολλανδικές αρχές ζήτησαν την παράταση της
προθεσµίας. Στις 22 Ιανουαρίου, η Επιτροπή όρισε νέα

(1) ΕΕ C 307 της 7.10.1998, σ. 10.
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9 Σεπτεµβρίου. Με επιστολή της 25ης Σεπτεµβρίου, η
οποία καταχωρήθηκε στις 29 Σεπτεµβρίου, οι ολλανδικές
αρχές ζήτησαν επιπλέον παράταση δύο µηνών από την ηµεροµηνία αποστολής της επιστολής της Επιτροπής, δηλαδή
µέχρι τις 29 Νοεµβρίου. Με επιστολή της 9ης Οκτωβρίου,
η Επιτροπή συµφώνησε σε τελευταία παράταση ενός µηνός,
δηλαδή µέχρι τις 29 Οκτωβρίου, ενηµερώνοντας τις ολλανδικές αρχές ότι, σε περίπτωση που δεν είχε λάβει τα στοιχεία
µέχρι την ηµεροµηνία αυτή, θα ήταν υποχρεωµένη να εκδώσει αρνητική απόφαση βάσει των διαθέσιµων στοιχείων. Με
επιστολή της 29ης Οκτωβρίου, η οποία καταχωρήθηκε στις
4 Νοεµβρίου, οι ολλανδικές αρχές υπέβαλαν τις παρατηρήσεις τους.

(5)

(6)

(7)

Η ανακοίνωση της Επιτροπής στην οποία καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 7 Οκτωβρίου 1998 (2). ∆έκα ενδιαφερόµενοι
είχαν υποβάλει τις παρατηρήσεις τους µέχρι τις 9 Νοεµβρίου, την τελική προθεσµία που αναφερόταν στην ανακοίνωση. Με επιστολή της 21ης ∆εκεµβρίου, οι παρατηρήσεις κοινοποιήθηκαν στις ολλανδικές αρχές, στις οποίες
δόθηκε η δυνατότητα να απαντήσουν.

Στις 17 Φεβρουαρίου 1999, η Επιτροπή διέταξε τις ολλανδικές αρχές να της διαβιβάσουν τις απαιτούµενες πληροφορίες δεδοµένου ότι δεν είχαν κατορθώσει να αποδείξουν ότι
δεν υπήρξε σώρευση ενισχύσεων. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιήθηκε στις ολλανδικές αρχές µε την επιστολή SG(99)
D/1411, της 25ης Φεβρουαρίου, µε την οποία τους
ζητήθηκε να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους εντός 15
εργασίµων ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης,
δηλαδή µέχρι τις 18 Μαρτίου.

Με επιστολές της 17ης Μαρτίου και της 6ης Απριλίου, οι
οποίες καταχωρήθηκαν στις 17 Μαρτίου και στις 7 Απριλίου αντίστοιχα, οι ολλανδικές αρχές διαβίβασαν: i) κατάλογο όλων των δικαιούχων της ενίσχυσης, δηλαδή 633
πρατηρίων υγρών καυσίµων, ii) το κείµενο της αντίστοιχης
νοµικής βάσης, δηλαδή το προσωρινό πρόγραµµα ενισχύσεων σε πρατήρια καυσίµων ευρισκόµενα πλησίον των γερµανικών συνόρων (Tijdelijke regeling subsidie tankstations
grensstreek Duitsland), της 21ης Ιουλίου 1997, το οποίο
τροποποιήθηκε στις 15 ∆εκεµβρίου 1997, iii) αντίγραφα
των συµφωνιών που συνήφθησαν µεταξύ του Υπουργείου
Οικονοµικών και του οργανισµού Senter σχετικά µε την

(2) ΕΕ C 307 της 7.10.1998, σ. 10.
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εφαρµογή του προσωρινού προγράµµατος ενισχύσεων προς
πρατήρια καυσίµων πλησίον των γερµανικών συνόρων (3),
καθώς και iv) 574 συµφωνίες αποκλειστικής προµήθειας και
τα ερωτηµατολόγια Senter σχετικά µε τα επιλέξιµα πρατήρια καυσίµων.
(8)

Μετά τη διερεύνηση των εν λόγω συµφωνιών, η Επιτροπή
ζήτησε πρόσθετες πληροφορίες µε επιστολή της 5ης Μαΐου
1999. Οι ολλανδικές αρχές διαβίβασαν ορισµένες από τις
ζητηθείσες πληροφορίες µε επιστολή της 20ής Μαΐου, η
οποία καταχωρήθηκε στις 21 Μαΐου 1999.
2. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

(9)

Η ενίσχυση επρόκειτο να χορηγηθεί σε 633 ολλανδικά
πρατήρια καυσίµων που βρίσκονται πλησίον των γερµανικών
συνόρων. ∆ικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα, οµόρρυθµες ή ετερόρρυθµες εταιρείες για λογαριασµό των οποίων λειτουργούν ένα ή περισσότερα πρατήρια καυσίµων, καθώς και οι λοιποί δικαιούχοι. Στην
παρούσα απόφαση επισυνάπτεται κατάλογος όλων των
δικαιούχων της ενίσχυσης.

(10)

Σκοπός της ενίσχυσης είναι η αντιστάθµιση της πιθανολογούµενης µείωσης του κύκλου εργασιών που προκύπτει από
την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης επί των
ελαφρών ελαίων που άρχισε να ισχύει στις Κάτω Χώρες την
1η Ιουλίου 1997. Οι ολλανδικές αρχές ανησυχούν ότι λόγω
της αύξησης αυτής οι ολλανδοί καταναλωτές θα υποκύψουν
στο δέλεαρ να προµηθεύονται βενζίνη από γερµανικά
πρατήρια καυσίµων στην περιοχή των συνόρων.

(11)

Η επιδότηση υπολογίζεται βάσει της ποσότητας της προµήθειας σε ελαφρά έλαια. Μειώνεται ανάλογα µε την απόσταση
του πρατηρίου από τα γερµανικά σύνορα δηλαδή τα πρατήρια που βρίσκονται σε ακτίνα 10 χιλιοµέτρων από τα
σύνορα θα λαµβάνουν 100 ολλανδικά φιορίνια (45 ευρώ)
ανά 1 000 λίτρα ελαφρών καυσίµων, ενώ εκείνα που βρίσκονται µεταξύ 10 και 20 χιλιοµετρων από τα σύνορα θα
λαµβάνουν 50 ολλανδικά φιορίνια (23 ευρώ) ανά 1 000
λίτρα ελαφρών καυσίµων (4). Στη συνέχεια τα ποσά αυτά
διπλασιάστηκαν.

(12)

Αν αυξηθεί στη Γερµανία ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επί
των ελαφρών ελαίων, η ενίσχυση θα µειωθεί αντίστοιχα κατά
τα 10/11 και 5/11 του ποσού κατά το οποίο θα αυξηθεί ο
ειδικός φόρος κατανάλωσης ελαφρών ελαίων ανά 1 000
λίτρα στη Γερµανία (5). Η συνολική ενίσχυση θα ανέρχεται
σε 126 εκατοµµύρρια ολλανδικά φιορίνια περίπου [52,7
εκατοµµύρια ευρώ (6)], αναλόγως του κύκλου εργασιών που
θα εµφανίσουν τα πρατήρια καυσίµων κι εφόσον αυξηθεί ο
ειδικός φόρος κατανάλωσης στη Γερµανία. Η διάρκεια του
προγράµµατος ενισχύσεων είναι κατ’ ανώτατο όριο τριετής,
δηλαδή µέχρι την 1η Ιουλίου 2000.

(3) Βλέπε σηµείο 18.
(4) Σύµφωνα µε τη νοµική βάση η οποία τροποποιήθηκε µε υπουργικό
διάταγµα, της 15ης ∆εκεµβρίου 1997, Επίσηµη Εφηµερίδα της ολλανδικής κυβερνήσεως (Staatscourant) αριθ. 241. Η αρχική ανακοίνωση
ανέφερε ότι τα πρατήρια καυσίµων που βρίσκονται σε απόσταση 10
χιλιοµέτρων από τα σύνορα θα ελάµβαναν 80 ολλανδικά φιορίνια (36
ευρώ) ανά 1 000 λίτρα ελαφρών καυσίµων και εκείνα που βρίσκονται
µεταξύ 10 και 20 χιλιοµέτρων από τα σύνορα θα ελάµβαναν 40 ολλανδικά φιορίνια (18 ευρώ) ανά 1 000 λίτρα παρεχόµενων ελαφρών
καυσίµων. Το αρχικό διάταγµα δεν προέβλεπε διπλασιασµό του ποσού
της ενίσχυσης.
5
( ) Το άρθρο 5 του προσωρινού προγράµµατος ενισχύσεων, της 21ης
Ιουλίου 1997, για τα πρατήρια καυσίµων πλησίον των γερµανικών
συνόρων, όπως τροποποιήθηκε µε υπουργικό διάταγµα της 15ης ∆εκεµβρίου 1997.
6
( ) Σύµφωνα µε την αµετάκλητη σταθερή συναλλαγµατική ισοτιµία µεταξύ
του ευρώ και των νοµισµάτων των κρατών µελών, που τέθηκε σε ισχύ
την 1η Ιανουαρίου 1999.
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(13)

Στην κοινοποίησή τους (7), οι ολλανδικές αρχές αναφέρουν
ότι το µέτρο ενίσχυσης πρέπει να διέπεται απο τον κανόνα
de minimis, δεδοµένου ότι το ανώτατο όριο των 100 000
ευρώ ανά πρατήριο καυσίµων θα εφαρµοστεί καθ’ όλη τη
διάρκεια του µέτρου ενίσχυσης. Προς τούτο, κάθε πρατήριο
καυσίµων πρέπει να εκλαµβάνεται ως χωριστή επιχείρηση,
ενώ η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει τα µέτρα χωρίς να εγείρει
αντιρρήσεις.

(14)

Σύµφωνα µε τις ολλανδικές αρχές, στις Κάτω Χώρες υπάρχουν τρία είδη πρατηρίων καυσίµων.

(15)

Στην πρώτη κατηγορία, του µεταπωλητή/ιδιοκτήτη, (dealer
owned/dealer operated — «Do/Do»), ο µεταπωλητής είναι
ιδιοκτήτης του πρατηρίου υγρών καυσίµων, στο οποίο ασκεί
εκµετάλλευση αναλαµβάνοντας ο ίδιος τον επιχειρηµατικό
κίνδυνο και συνδέεται µε τον προµηθευτή µε συµφωνίες
αποκλειστικής προµήθειας πενταετούς διάρκειας που µπορούν να παραταθούν επί µία ακόµη πενταετία, σύµφωνα µε
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1984/83 της Επιτροπής (8).

(16)

(17)

Στη δεύτερη κατηγορία, του µεταπωλητή/µισθωτή,
(company owned/dealer operate — «Co/Do»), ο
µεταπωλητής µισθώνει το πρατήριο καυσίµων, αναλαµβάνει
ο ίδιος τον επιχειρηµατικό κίνδυνο και, καθ’ όλη τη διάρκεια
της µίσθωσης, συνδέεται µε συµφωνίες αποκλειστικής προµήθειας µε την εταιρεία καυσίµων, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ), αριθ. 1984/83.
Στην τρίτη και τελευταία κατηγορία, της ιδιοκτήτριας εταιρείας η οποία ασκεί παράλληλα εκµετάλλευση, (company
owned/company operate — «Co/Co»), τη µεταπώληση
αναλαµβάνει έµµισθος υπάλληλος ή θυγατρική της εταιρείας καυσίµων. Οι υπάλληλοι/θυγατρικές δεν επωµίζονται
οι ίδιοι τον επιχειρηµατικό κίνδυνο ούτε µπορούν να επιλέξουν ελεύθερα τον προµηθευτή τους, µε αποτέλεσµα να µην
εφαρµόζεται ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1984/83 στην εν
λόγω κατηγορία.

(18)

Το ολλανδικό Υπουργείο Οικονοµικών ανέθεσε την εφαρµογή του µέτρου στον οργανισµό Senter, εκτελεστικό
όργανο του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, αρµόδιο για
την τεχνολογία, την ενέργεια και το περιβάλλον (9).

(19)

Ο Senter, επιθυµώντας να συµµορφωθεί µε το αίτηµα της
Επιτροπής η οποία ζητούσε διευκρινίσεις, απέστειλε στα
αντίστοιχα πρατήρια καυσίµων ένα ερωτηµατολόγιο, στο
οποίο ζητούνταν οι ακόλουθες πληροφορίες: α) το όνοµα
του πρατηρίου, β) το όνοµα του ιδιοκτήτη του πρατηρίου,

(7) Η κοινοποίηση των ολλανδικών αρχών δεν συµπίπτει µε το προσωρινό
πρόγραµµα ενισχύσεων για πρατήρια καυσίµων πλησίον των γερµανικών
συνόρων. Το σηµείο 6 της κοινοποίησης αναφέρει ότι η επιδότηση για
τη συνολική µέγιστη διάρκεια του µέτρου ενίσχυσης (µέχρι τις 30
Ιουνίου 2000), ανέρχεται σε 100 000 ευρώ ανά πρατήριο καυσίµων,
ενώ το άρθρο 4 του προσωρινού προγράµµατος ενισχύσεων, όπως δηµοσιεύθηκε στην επίσηµη εφηµερίδα της ολλανδικής κυβέρνησης («Staatscourant») αριθ. 138 της 23ης Ιουλίου 1997, αναφέρει ότι η επιδότηση
ανά δικαιούχο δεν δύναται να υπερβαίνει το ισόποσο σε φιορίνια
100 000 ευρώ για το διάστηµα από 1ης Ιουλίου 1997 έως 30ης
Ιουνίου 2000.
8
( ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1984/83 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου
1983, σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 85 παράγραφος 3 της
συνθήκης σε κατηγορίες συµφωνιών αποκλειστικής προµήθειας (ΕΕ L
173 της 30.6.1983 σ. 5).
9
( ) Συµφωνίες µεταξύ του Υπουργείου Οικονοµικών και του Senter, σχετικά
µε την εφαρµογή του προσωρινού προγράµµατος ενισχύσεων για
πρατήρια καυσίµων πλησίον των γερµανικών συνόρων, της 17ης Ιουνίου
1998 (αναφ.: ZTD850161.MIM).
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γ) η νοµική µορφή της επιχείρησης, δ) η κατηγορία του
πρατηρίου («Do/Do», «Co/Do» ή «Co/Co»), ε) το εµπορικό
σήµα των πωλούµενων ελαφρών ελαίων, στ) αν έχει διαβιβαστεί στον Senter αντίγραφο των συµφωνιών αποκλειστικής
προµήθειας, ζ) την ετησίως πωλούµενη ποσότητα ελαφρών
ελαίων, η) αν έχει τεθεί σε λειτουργία σύστηµα διαχείρισης
τιµών, θ) αν η εταιρεία καυσίµων ελέγχει το συγκεκριµένο
πρατηριούχο και ι) αν το πρατήριο καυσίµων λειτουργεί µε
ίδιο κίνδυνο.

3. ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

(20)

Η απόφαση της Επιτροπής να κινήσει τη διαδικασία του
άρθρου 88 παράγραφος 2, βασίζεται σε δυο λόγους:

(21)

Πρώτον, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο κανόνας de minimis µπορεί να εφαρµοστεί αν κάθε πρατήριο καυσίµων αντιµετωπιστεί ως χωριστή επιχείρηση. Εκτιµά ότι αυτό δεν µπορεί να
συµβεί αν ένας ιδιοκτήτης κατέχει πολλά πρατήρια καυσίµων (όπως συµβαίνει µε τα πρατήρια ιδιοκτήτρια των
οποίων είναι η εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει και την
εκµετάλλευσή τους) ή αν η ελευθερία των «ανεξάρτητων»
επιχειρηµατιών περιορίζεται από συµφωνίες µίσθωσης και
συµφωνίες αποκλειστικής προµήθειας σε βαθµό που εκ των
πραγµάτων να ελέγχονται από τις µεγάλες εταιρείες καυσίµων (όπως µπορεί να συµβαίνει µε τα πρατήρια καυσίµων
τα οποία ανήκουν στην εταιρεία και την εκµετάλλευσή τους
ασκεί ο µεταπωλητής — «Co/Do»).

(22)

∆εύτερον, η Επιτροπή έκρινε ότι, σε ειδικές περιπτώσεις, ο
κανόνας de minimis δύναται να ερµηνευτεί ως µαχητό
τεκµήριο. Συγκεκριµένα, έστω και αν το ποσό της ενίσχυσης
είναι χαµηλό και εποµένως βρίσκεται κάτω από το ελάχιστο
όριο του κανόνα de minimis, ο κανόνας δεν ισχύει αν η
ενίσχυση έχει επιπτώσεις στο εµπόριο και τον ανταγωνισµό
µεταξύ των κρατών µελών.

(23)

Τέλος, η Επιτροπή στην απόφασή της θέτει τρία ερωτήµατα
µε σκοπό να διαµορφώσει σαφή εικόνα της διάρθρωσης της
ιδιοκτησίας των πρατηρίων υγρών καυσίµων και να εκτιµήσει αν η ελευθερία δράσης των «ανεξάρτητων» επιχειρηµατιών περιορίζεται σε βαθµό που εκ των πραγµάτων να τους
επιβάλλεται έλεγχος εκ µέρους της εταιρείας πετρελαίου:

«1. κατάλογος των ιδιοκτητών των 624 (10) πρατηρίων καυσίµων, κατάταξη των 624 πρατηρίων στις τρεις κατηγορίες και ενηµέρωση σχετικά µε τα µερίδια αγοράς των
624 πρατηρίων, κατανεµηµένα ανά ιδιοκτήτη·
(10) Οι ολλανδικές αρχές κοινοποίησαν αρχικά τη χορήγηση ενισχύσεων
προς 624 πρατήρια καυσίµων. Ωστόσο, ο κατάλογος των δικαιούχων
που υπέβαλαν οι εν λόγω αρχές περιελάµβανε 633 πρατήρια. Κατά
συνέπεια, η παρούσα απόφαση αφορά 633 και όχι 624 πρατήρια
καυσίµων.
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2. συγκρίσιµα στοιχεία σχετικά µε το καθεστώς ιδιοκτησίας
των πρατηρίων καυσίµων στις Κάτω Χώρες συνολικά,
καθώς και στην επιλέξιµη περιοχή· αν το γενικό
καθεστώς ιδιοκτησίας που ισχύει στις Κάτω Χώρες δεν
µπορεί να εφαρµοστεί στην επιλέξιµη περιοχή, η ολλανδική κυβέρνηση πρέπει να εξηγήσει τους λόγους, και

(28)

3. αντίγραφα όλων των συνδυασµένων συµφωνιών αποκλειστικής προµήθειας και µίσθωσης για κάθε εταιρεία
πετρελαίου, ούτως ώστε να αξιολογηθεί αν περιορίζεται
η ελευθερία δράσης των “ανεξάρτητων” επιχειρηµατιών
σε βαθµό που να ελέγχονται εκ των πραγµάτων από τη
συγκεκριµένη εταιρεία πετρελαίου.»

30. 10. 1999

Τέλος, βάσει των παρατηρήσεων των τρίτων ενδιαφεροµένων
µετά την έκδοση της απόφασης για την κίνηση της διαδικασίας, η Επιτροπή ζήτησε από τις ολλανδικές αρχές να της
διευκρινίσουν εάν οι συµφωνίες που συνήψε η Q8 µε
πρατήρια καυσίµων στην επιλέξιµη περιοχή συνιστούν
σύστηµα διαχείρισης τιµών (Σ∆Τ). Τους ζήτησε επίσης να
βεβαιώσουν κατά πόσο οι άλλες εταιρείες καυσίµων εφάρµοζαν ανάλογο σύστηµα στην επιλέξιµη περιοχή.

5. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

4. ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

(29)

Μετά τη δηµοσίευση της απόφασης της Επιτροπής για την
κίνηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 88
παράγραφος 2 σχετικά µε τις ενισχύσεις, η Επιτροπή έλαβε
παρατηρήσεις από δέκα ενδιαφεροµένους. Από αυτές α)
τρεις προέρχονταν από µεµονωµένους µεταπωλητές (ΒΡ, ΒΡ
και De Fakkel), β) τέσσερις από εταιρείες καυσίµων (Q8,
Texaco, Shell και Total) και γ) τρεις από τοµεακές οργανώσεις (Nove, Bovag και Βeta). Στις 12 Μαρτίου 1999, η
Επιτροπή έλαβε επίσης επιστολή από τον επιχειρηµατία ο
οποίος σήµερα προεδρεύει της VEB (Vereniging Exploitanten
Benzinestation — οµοσπονδία επιχειρηµατιών πρατηρίων
καυσίµων). Ωστόσο, δεν δύναται να λάβει υπόψη την εν
λόγω επιστολή διότι την έλαβε µετά την εκπνοή της προθεσµίας που θεσπίζει η απόφαση για την κίνηση της διαδικασίας, δηλαδή µετά την 9η Νοεµβρίου 1998.

(30)

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτηµα, οι ολλανδικές αρχές δεν
διατύπωσαν ειδικά σχόλια, αλλά υποστήριξαν εν γένει ότι
δεν ήταν σε θέση να παράσχουν ικανοποιητικές απαντήσεις
στα ερωτήµατα 2 και 3. Αυτό φαίνεται να αντικρούει τη
θέση των τοµεακών οργανώσεων, οι οποίες υποστηρίζουν
ότι δεν υπάρχει λόγος να τεκµαίρεται ότι το καθεστώς
ιδιοκτησίας των πρατηρίων καυσίµων στην περιοχή των
συνόρων διαφέρει ουσιαστικά από το καθεστώς που ισχύει
στην υπόλοιπη χώρα.

α) Οι τρεις επιστολές των µεµονωµένων µεταπωλητών επαναλάµβαναν τις πληροφορίες που ζητούσε ο Senter στο
ερωτηµατολόγιό του (11). Σε γενικές γραµµές, εκφράζουν
ανησυχία για τον ενδεχόµενο κίνδυνο ανάκλησης και ενδεχόµενης επιστροφής της ενίσχυσης. Τονίζουν ότι οι ενισχύσεις
είναι απαραίτητες διότι από τότε που αυξήθηκε ο ειδικός
φόρος κατανάλωσης επί των ελαφρών ελαίων στις Κάτω
Χώρες οι πρώην πελάτες τους εφοδιάζονται µε βενζίνη στη
Γερµανία. Η εταιρεία Fakkel BV κοινοποίησε στην Επιτροπή
ότι διασπάστηκε σε πολλές νοµικές οντότητες προκειµένου
να λάβει ενίσχυση για καθένα από τα πρατήρια υγρών καυσίµων που βρίσκονται πλησίον των γερµανικών συνόρων
(πέντε επί συνόλου 18).

(31)

Όσον αφορά το τρίτο ερώτηµα, που αφορούσε τα αντίγραφα όλων των συνδυασµένων συµφωνιών αποκλειστικής
προµήθειας και µίσθωσης για κάθε εταιρεία καυσίµων, η
Επιτροπή απέρριψε τον ισχυρισµό των ολλανδικών αρχών
ότι οι τοµεακές οργανώσεις δεν έχουν πρόσβαση σε τέτοιου
είδους πληροφόρηση.

β) Οι τέσσερις εξεταζόµενες εταιρείες καυσίµων (Q8,
Texaco, Shell και Total) υποστηρίζουν ότι οι ολλανδικές
αρχές δεν µπορούσαν να διαβιβάσουν τις ζητηθείσες συµφωνίες αποκλειστικής προµήθειας διότι δεν είχαν ούτε αντίγραφα αυτών ούτε τη νόµιµη εξουσία να τα λάβουν. Εξάλλου, τονίζουν ότι δεν µπορούν να υποβάλουν τις συµφωνίες
χωρίς την άδεια των συµβαλλόµενων µερών. Η Total δεν
θεωρεί απαραίτητη την υποβολή των συµφωνιών. Η Texaco

(11) Βλέπε σηµείο 19.

(24)

∆εδοµένου ότι οι ολλανδικές αρχές δεν απάντησαν ικανοποιητικά στα ερωτήµατα που διατυπώνονται στην απόφαση
για την κίνηση της διαδικασίας, τους ζητήθηκε από την
Επιτροπή να διαβιβάσουν τα αιτηθέντα στοιχεία. Τα εν λόγω
ερωτήµατα ήταν σχεδόν πανοµοιότυπα µε εκείνα που αναφέρονται στην επιστολή της Επιτροπής προς τις ολλανδικές
αρχές, της 22ας Σεπτεµβρίου 1997, και επαναλαµβάνονται
στην επιστολή της 17ης ∆εκεµβρίου 1997. Η Επιτροπή
θεώρησε ότι η ολλανδική απάντηση υπήρξε ανεπαρκής για
τους ακόλουθους λόγους:

(25)

Όσον αφορά το πρώτο ερώτηµα, οι ολλανδικές αρχές δεν
υπέβαλαν τεκµηριωµένο κατάλογο των 633 πρατηρίων καυσίµων και των ιδιοκτητών τους, ούτε ανέφεραν την ταξινόµησή τους στις τρεις κατηγορίες. Οι ολλανδικές αρχές δεν
προέβησαν ούτε σε σχολιασµό των καταφανώς αντιφατικών
στοιχείων που αφορούν την εν λόγω ταξινόµηση, όπως
αναφέρεται στην απόφαση της Επιτροπής για την κίνηση της
διαδικασίας.

(26)

(27)
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και η Total υποστηρίζουν ότι το µερίδιο αγοράς µιας εταιρείας πετρελαίου στις Κάτω Χώρες, εκφρασµένο στην
ποσότητα των πωλούµενων ελαφρών ελαίων, δεν αντανακλά
επ’ ουδενί τρόπω το ιδιοκτησιακό καθεστώς των επιµέρους
πρατηρίων καυσίµων δεδοµένου ότι ο κύκλος εργασιών
δύναται να ποικίλλει σε µεγάλο βαθµό ανά πρατήριο. Όπως
υποστηρίζουν η Texaco, η Shell και η Q8, οι µεταπωλητές
οι οποίοι εκµεταλλεύονται την επιχείρηση η οποία ανήκει
στην εταιρεία λειτουργούν ανεξάρτητα και µε δικό τους
επιχειρηµατικό κίνδυνο. Για να τεκµηριώσει αυτή την
άποψη, η Q8 υπέβαλε αντίγραφο τυποποιηµένης συµφωνίας
αποκλειστικής προµήθειας για πρατήρια καυσίµων τα οποία
ανήκουν σε µία εταιρεία, ενώ τη διαχείρισή τους αναλαµβάνει ο µεταπωλητής. Η Texaco υποστηρίζει ότι, στο πλαίσιο
του κανόνα de minimis, κάθε πρατήριο καυσίµων πρέπει να
θεωρείται χωριστή επιχείρηση. Τέλος, η Total ισχυρίζεται
ότι δεν ευσταθεί ο ισχυρισµός ότι οι ενισχύσεις στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό, δεδοµένου ότι παρέχουν µερική
µόνο αποζηµίωση στα πρατήρια καυσίµων για τις πραγµατοποιηθείσες ζηµίες.

(32)

(33)

(34)

(35)

γ) Μετά την κίνηση της διαδικασίας, τρεις τοµεακές
οργανώσεις υπέβαλαν παρατηρήσεις· συγκεκριµένα η Nove,
η Βeta και η Bovag.

Η Nove (Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche —
ολλανδική οργάνωση για τον τοµέα της ενέργειας), αντιπροσωπεύει 1 000 πρατήρια καυσίµων και 500 προµηθευτές πετρελαίου στις Κάτω Χώρες. Η Nove δεν συµφωνεί µε
το συσχετισµό τον οποίο επιχειρεί η Επιτροπή µεταξύ του
εµφανιζόµενου εµπορικού σήµατος και του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος, ούτε κατανοεί πώς µπορεί η ύπαρξη µιας
συµφωνίας µίσθωσης να θεωρείται τεκµήριο άσκησης εξωτερικού ελέγχου. Όσον αφορά τον πλήρη κατάλογο
ιδιοκτητών και τα τεκµήρια ιδιοκτησίας, ούτε οι ολλανδικές
αρχές ούτε η Nove έχουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους
πληροφορίες, τις οποίες µπορούν να παράσχουν µόνο τα
ενδιαφερόµενα µέρη.

Η Βeta (Belangevereniging Tankstations — ένωση υπεράσπισης των συµφερόντων των πρατηρίων καυσίµων), αντιπροσωπεύει 850 µέλη που εκµεταλλεύονται περίπου 1 400
πρατήρια καυσίµων. Μέλη της γίνονται µόνο ανεξάρτητοι
µεταπωλητές, εφόσον µία από τις κυριότερες δραστηριότητες της είναι η υποβοήθηση των µελών της στις συνδιαλλαγές τους µε τις εταιρείες πετρελαίου. Περίπου τα µισά µέλη
της Βeta, ανήκουν στην κατηγορία «Do/Do», ενώ τα υπόλοιπα στην κατηγορία «Co/Do». Και οι δυο κατηγορίες
πρατηρίων λειτουργούν µε ίδιο επιχειρηµατικό κίνδυνο, εποµένως η ενίσχυση ευνοεί µόνο τα ίδια τα πρατήρια.
Σύµφωνα µε την Βeta, το 90 % των δικαιούχων εκµεταλλεύονται µόνο ένα πρατήριο καυσίµων και συνεπώς θα πρέπει να µπορέσουν να διατηρήσουν την ενίσχυση. Όσον
αφορά τις ζητηθείσες συµβάσεις διανοµής, η Βeta εκτιµά ότι
πρέπει να θεωρείται αρκετό ένα αντίγραφο της τυποποιηµένης σύµβασης. Τέλος, θεωρεί ότι το µέτρο δεν στρεβλώνει
τον ανταγωνισµό, δεδοµένου ότι ο µετά την αύξηση του
ειδικού φόρου κατανάλωσης ο κύκλος εργασιών στην επιλέξιµη περιοχή σηµείωσε πτώση της τάξης του 15 % έως
25 %.
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Σύµφωνα µε την Bovag (ένωση εµπόρων αυτοκινήτων και
φορτηγών ιδιωτικής χρήσεως, εταιρειών πώλησης αυτοκινήτων, µοτοποδηλάτων, τροχόσπιτων και ρυµουλκούµενων
οχηµάτων, καταστηµάτων επισκευής, πλυντηρίων οχηµάτων,
σχολών οδήγησης, εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων οχηµάτων, και πρατηρίων καυσίµων), η ενίσχυση που χορηγήθηκε στα πρατήρια στο πλαίσιο του κανόνα de minimis
παρέχει µερική µόνο αποζηµίωση στα πρατήρια υγρών καυσίµων για τις ζηµίες που υπέστησαν µετά την αύξηση του
ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η Bovag τονίζει ότι και στην
περίπτωση της κατηγορίας «Co/Do», ο µεταπωλητής εργάζεται για λογαριασµό δικό του και µε δικό του κίνδυνο.
Επίσης θεωρεί ότι η ενίσχυση πρέπει να είναι καταβλητέα
ανά πρατήριο, έστω και αν ο πρατηριούχος κατέχει περισσότερα του ενός πρατήρια. Σύµφωνα µε την Bovag, τα πορίσµατα της εσωτερικής έρευνας που διεξήγαγε τον Μάρτιο
του 1998 µεταξύ 3 300 πρατηρίων καυσίµων επιβεβαιώνουν τα αριθµητικά στοιχεία που υπέβαλαν οι ολλανδικές
αρχές. Από τον Senter διατίθεται ο κατάλογος των επιλέξιµων πρατηρίων καυσίµων, ενώ οι συνδυασµένες συµφωνίες
µίσθωσης και διανοµής µπορούν να ζητηθούν απευθείας
από το εκάστοτε πρατήριο καυσίµων.

6. ΠΑΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΛΛΑΝ∆ΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
(36)

Οι ολλανδικές αρχές απάντησαν µε τέσσερις επιστολές στην
απόφαση της Επιτροπής για την κίνηση της διαδικασίας που
προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 2 και στην αίτησή
της για παροχή πληροφοριών. Οι επιστολές εστάλησαν στις
29 Οκτωβρίου 1998, στις 17 Μαρτίου 1999, στις 6 Απριλίου 1999 και στις 20 Μαΐου 1999 και συνοψίζονται ως
εξής:

(37)

α) Στην απάντησή τους, της 29ης Οκτωβρίου 1998, σχετικά µε την απόφαση για την κίνηση της διαδικασίας, οι
ολλανδικές αρχές ανέφεραν ότι το πρώτο ερώτηµα που
διατυπώνεται στην επιστολή της 29ης Ιουλίου 1998, είχε
ήδη εν µέρει απαντηθεί. ∆εδοµένου ότι οι τοµεακές οργανώσεις ήταν εκείνες που έπρεπε να διαβιβάσουν τις πληροφορίες που αφορούσαν το δεύτερο και το τρίτο ερώτηµα, είχαν
γίνει διαβουλεύσεις µε τους εν λόγω οργανισµούς. Σύµφωνα
µε τις ολλανδικές αρχές, οι ενώσεις αυτές είχαν ισχυριστεί
ότι δεν ήταν σε θέση να παράσχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες, διότι πρώτον δεν τις είχαν στη διάθεσή τους και
δεύτερον δεν κατανοούσαν την αναγκαιότητά τους.

(38)

Τέλος, οι ολλανδικές αρχές υπογράµµισαν ότι η σηµαία που
κυµατίζει σε ένα πρατήριο καυσίµων (και δηλώνει το εµπορικό σήµα της πωλούµενης βενζίνης) δεν παρέχει καµία
ένδειξη του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του. Τέλος ανέφεραν
ότι είναι πρόθυµες, ανά πάσα στιγµή, να συζητήσουν µε την
Επιτροπή εναλλακτικούς τρόπους παροχής πληροφοριών.

(39)

Οι ολλανδικές αρχές επεσύναψαν στην απάντησή τους τη
γνώµη της νοµικής εταιρείας De Brauw, Blackstone και
Westbroek, για λογαριασµό των ενδιαφερόµενων τοµεακών
οργανώσεων. Πρώτον, η εταιρεία παρέχει διεξοδική ανάλυση
του όρου — «onderneming» — επιχείρηση στο κοινοτικό
δίκαιο ανταγωνισµού, συγκεκριµένα όπως θεσπίζεται στον
κανονισµό για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων και στα
άρθρα 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ.
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(40)

Στη συνέχεια, η εταιρεία σχολιάζει τα ερωτήµατα που θέτει
το έγγραφο της Επιτροπής. Η γνώµη αναφέρει ότι ορισµένες
από τις πληροφορίες που αφορά το πρώτο ερώτηµα µπορούν να ζητηθούν από τον Senter, ή να ληφθούν µέσω των
εµπορικών επιµελητηρίων ή του εθνικού κτηµατολογίου.

(41)

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτηµα, η νοµική εταιρεία απαντά
ότι δεν υπάρχει λόγος να πιθανολογείται ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς των πρατηρίων καυσίµων στην περιοχή των
συνόρων διαφέρει ουσιαστικά από εκείνο που ισχύει στην
υπόλοιπη χώρα.

(42)

Τέλος, η εταιρεία επισηµαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο να
υποβληθούν όλες οι συµβάσεις που αφορούν το σύνολο της
χώρας, δεδοµένου ότι η ενίσχυση αφορά µόνο την περιοχή
των συνόρων. Εν πάση περιπτώσει, το περιεχόµενο των εν
λόγω συµβάσεων δεν µπορεί να παρουσιάζει ενδιαφέρον,
δεδοµένου ότι το Υπουργείο Οικονοµικών αντιµετωπίζει
κάθε πρατήριο καυσίµων ως χωριστή επιχείρηση. Εν κατακλείδι, η De Brauw υπογραµµίζει τη σηµασία της αρχής της
ισότητας στο κοινοτικό δίκαιο.

(43)

β) Στην αρχική τους απάντηση στην αίτηση της Επιτροπής
για παροχή πληροφοριών στις 17 Μαρτίου 1999, οι ολλανδικές αρχές ενηµέρωσαν την Επιτροπή ότι είχαν ζητήσει από
τους δικαιούχους της ενίσχυσης να υποβάλουν i) πληροφορίες σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των επιλέξιµων
πρατηρίων καυσίµων, ii) λεπτοµερή στοιχεία για το σύστηµα
διαχείρισης τιµών και iii) αντίγραφο τυχόν συµφωνιών αποκλειστικής προµήθειας που θα µπορούσαν να περιορίσουν
την ανεξαρτησία των µεταπωλητών. Οι περισσότεροι
δικαιούχοι συµµορφώθηκαν στο αίτηµα και οι απαντήσεις
τους διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή. Η απάντηση των ολλανδικών αρχών συνοδευόταν από κατάλογο όλων των
δικαιούχων µε αναφορά στο ισχύον νοµικό καθεστώς. Μετά
την αίτηση της Επιτροπής για παροχή πληροφοριών, οι
ολλανδικές αρχές ανέφεραν ότι είχαν έλθει εκ νέου σε επαφή
µε τους ιδιοκτήτες των πρατηρίων καυσίµων προκειµένου να
λάβουν τις σχετικές πληροφορίες, τις οποίες θα διαβιβάσουν
στην Επιτροπή το συντοµότερο δυνατό.

(44)

(45)

Επιτροπή ζήτησε από την ολλανδική κυβέρνηση να αναφέρει
τα µέτρα που σκόπευε να λάβει µετά την αύξηση του
ειδικού φόρου κατανάλωσης επί των ελαφρών ελαίων κατά
0,06 γερµανικών µάρκων (0,03 ευρώ/λίτρο, η οποία επεβλήθη στη Γερµανία την 1η Απριλίου 1999.
(46)

Στην απάντησή τους στην ανωτέρω επιστολή, ιδίως όσον
αφορά τις ερωτήσεις που δεν είχαν ακόµη απαντηθεί, οι
ολλανδικές αρχές παρουσίασαν έναν πίνακα που εµφάνιζε
τον αριθµό καταχώρησης βάσει του οποίου είχε χορηγηθεί η
ενίσχυση, τον αριθµό κάθε εξεταζόµενου πρατηρίου καυσίµων, τη νοµική µορφή βάσει της οποίας λειτουργούσε το
πρατήριο, την κατηγορία στην οποία ανήκε («Do/Do»,
«Co/Do» ή «Co/Co»), αν ο συγκεκριµένος αιτών είχε υποβάλει τις ζητηθείσες πληροφορίες, το εµπορικό σήµα βενζίνης
και συναφών ειδών που πωλούνται στο πρατήριο καυσίµων
και το είδος των συµφωνιών που είχαν λάβει οι ολλανδικές
αρχές από τον αιτούντα και είχαν διαβιβάσει στην Επιτροπή.
Η κατηγορία («Do/Do», «Co/Do» ή «Co/Co») αναγράφεται
βάσει των στοιχείων που έχει δηλώσει ο αιτών. Βάσει των
στοιχείων τα οποία υποβλήθηκαν στις ολλανδικές αρχές, αν
οι διάφορες κατηγορίες εφαρµοστούν για όλους τους αιτούντες, περίπου 43 % ταξινοµούνται ως «Do/Do» και 17 % ως
«Co/Do». Από το 13 % των αιτούντων δήλωσαν ότι ήταν
ιδιοκτήτες, ιδιοκτήτες/επιχειρηµατίες ή ότι εκµεταλλεύονταν
την επιχείρηση για λογαριασµό δικό τους και µε δικό τους
επιχειρηµατικό κίνδυνο. Μόνον ένας αιτών (0,2 %) δήλωσε
ότι ανήκει στην κατηγορία «Co/Co».

(47)

Σύµφωνα µε τις ολλανδικές αρχές, τα αναφερόµενα εµπορικά σήµατα βενζίνης και συναφών ειδών βασίζονται επίσης
στα στοιχεία που παρείχαν οι αιτούντες. Ορισµένοι εξ αυτών
(το 23 % περίπου) δεν απάντησαν στην ερώτηση αυτή. Κατά
συνέπεια, οι πληροφορίες σχετικά µε τα µερίδια αγοράς που
ζήτησε η Επιτροπή έπρεπε να βασιστούν στο 77 % των
πρατηρίων καυσίµων που έδωσαν απάντηση. Πρέπει να
σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε τις ολλανδικές αρχές, τα εν λόγω
πρατήρια αναλογούν στο 81 % περίπου των ελαφρών
ελαίων που πωλούνται στην περιοχή των συνόρων. Τα µερίδια αγοράς, τα οποία υπολογίστηκαν βάσει των διαθέσιµων
στοιχείων, βασίζονται στην περίοδο αναφοράς από τον Ιούλιο του 1996 έως και τον Ιούνιο του 1997. Τα εν λόγω
µερίδια αγοράς, τα οποία αφορούν αποκλειστικά την
περιοχή των γερµανικών και παρέχονται απλώς ενδεικτικά,
έχουν ως εξής:

γ) Στη δεύτερη απάντησή τους στην αίτηση της Επιτροπής
για παροχή πληροφοριών στις 6 Απριλίου 1999, οι ολλανδικές αρχές διαβίβασαν τις υπόλοιπες απαντήσεις των
δικαιούχων της ενίσχυσης. Η επιστολή αυτή συνοδευόταν
από i) αντίγραφο των συµφωνιών που συνήφθησαν µεταξύ
του Υπουργείου Οικονοµικών και του οργανισµού Senter
για την εφαρµογή του προσωρινού προγράµµατος ενισχύσεων προς πρατήρια καυσίµων πλησίον των γερµανικών
συνόρων (12) και ii) αντίγραφο της νοµικής βάσης, που είχε
τροποποιηθεί στις 15 ∆εκεµβρίου 1997 (13). Η Επιτροπή
έλαβε συνολικά 574 συµφωνίες αποκλειστικής προµήθειας,
καθώς και τα ερωτηµατολόγια που κατήρτισε ο Senter.
δ) Με επιστολή της 5ης Μαΐου 1999, η Επιτροπή κάλεσε
τις ολλανδικές αρχές να απαντήσουν εσπευσµένα σε µη
απαντηθείσες ερωτήσεις που περιλαµβάνονταν στην αίτηση
παροχής πληροφοριών, καθώς και σε ορισµένες ερωτήσεις
που αφορούσαν την τροποποιηθείσα νοµική βάση της 15ης
∆εκεµβρίου 1997, µε αναδροµική ισχύ από την 1η Ιουλίου
1997, η οποία δεν είχε κοινοποιηθεί στην Επιτροπή. Η

(12) Βλέπε υποσηµείωση 9.
(13) Βλέπε υποσηµείωση 4.
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Shell

[...] %

BP/Mobil

[...] %

Esso

[...] %

Texaco

[...] %

Σύνολο

[...] %

Λοιπά (περιλαµβανοµένων ιδίων σηµάτων)

[...] %

Avia

[...] %

Fina

[...] %

Q8 (KPN)

[...] %

Στην απάντησή τους, οι ολλανδικές αρχές τονίζουν ότι τα εν
λόγω µερίδια αγοράς δεν µπορούν να παράσχουν καµία
ένδειξη σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των πρατηρίων
καυσίµων. Το γεγονός ότι ένα πρατήριο καυσίµων αναρτά
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τη σηµαία µιας εταιρείας πετρελαίου δεν σηµαίνει ότι δεν
λειτουργεί εξ ολοκλήρου για λογαριασµό του ιδιοκτήτη και
µε δικό του κίνδυνο και εποµένως µπορεί να ταξινοµηθεί ως
«Do/Do» ή τουλάχιστον ως «Co/Do».
(49)

Οι ολλανδικές αρχές έθεσαν στις εταιρείες καυσίµων και
στους επιχειρηµατίες των εξεταζόµενων πρατηρίων το
ερώτηµα όσον αφορά την εφαρµογή ενός συστήµατος διαχείρισης τιµών εκ µέρους των εταιρειών, πλην της Q8. Οι
αρχές έχουν δεσµευθεί µόλις λάβουν τα σχετικά στοιχεία να
τα διαβιβάσουν στην Επιτροπή.

(50)

Σύµφωνα µε τις ολλανδικές αρχές, το σύστηµα διαχείρισης
τιµών περιλαµβάνεται στις συµβάσεις που συνήφθησαν
µεταξύ της Q8 και πρατηριούχων στις επιλέξιµες περιοχές,
µε µία εξαίρεση. Βάσει των συµβάσεων που συνήψε η Q8 µε
τους µεταπωλητές της, οι τελευταίοι διατηρούσαν τη δυνατότητα να ορίσουν την τιµή πώλησης της βενζίνης. Συνεπώς,
οι µεταπωλητές µπορούν να διαπραγµατευθούν µε την Q8
ούτως ώστε να περιλάβουν το σύστηµα διαχείρισης τιµών
στη βασική συµφωνία. Βάσει του συστήµατος αυτού, η Q8
µπορεί να καλύψει µέρος της έκπτωσης που προσφέρει ο
πρατηριούχος επί της υποδειχθείσας τιµής, σύµφωνα µε
τους όρους που θεσπίζει η σύµβαση. Πίνακες, οι οποίοι
αποτελούν µέρος της βασικής συµφωνίας, εµφανίζουν, ανά
καύσιµο, για κάθε cent ανά λίτρο πρόσθετης µείωσης, το
ποσοστό που αναλαµβάνει η Q8 ή ο µεταπωλητής αντίστοιχα. Ορισµένοι µεταπωλητές προτιµούν να αναλαµβάνουν εξ ολοκλήρου τον κίνδυνο των πρόσθετων µειώσεων
στο πρατήριο έναντι µεγαλύτερης µείωσης στη βασική
συµφωνία.

(51)

(52)

Όσον αφορά το ερώτηµα ii) σχετικά µε την τροποποίηση
της νοµικής βάσης, οι ολλανδικές αρχές προέβησαν στην
ακόλουθη ερµηνεία. Από την 1η Ιουλίου 1997, η ενίσχυση
περιορίστηκε σε ανώτατο ποσό 100 000 ευρώ ανά επιχείρηση, δηλαδή το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για λογαριασµό του οποίου και µε επιχειρηµατικό κίνδυνο του οποίου
λειτουργούσαν ένα ή περισσότερα πρατήρια καυσίµων. Η
τροποποίηση στην οποία αναφέρεται η Επιτροπή, η οποία
επήλθε το ∆εκέµβριο του 1997, δεν µεταβάλλει τίποτε στο
πνεύµα του συστήµατος. Η υπό όρους κοινοποίηση,
σύµφωνα µε το άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ,
δεν αφορά τον τρέχοντα κανονισµό, αλλά την πρόθεση της
ολλανδικής κυβέρνησης να επεκτείνει το πεδίο εφαρµογής
του εν λόγω κανονισµού, η οποία δεν έχει ακόµη συγκεκριµενοποιηθεί. Η εν λόγω προγραµµατιζόµενη επέκταση του
πεδίου εφαρµογής συνεπάγεται τη χορήγηση ενίσχυσης ανά
πρατήριο καυσίµων, πράγµα που οδήγησε την ολλανδική
κυβέρνηση να ρωτήσει την Επιτροπή αν η χορήγηση ενισχύσεων µε τη µορφή αυτή θα ήταν αποδεκτή στο πλαίσιο του
κανόνα de minimis και, σε περίπτωση που ο κανόνας de
minimis δεν επέτρεπε ανάλογη επέκταση, να την κοινοποιήσει ως προτεινόµενο µέτρο ενίσχυσης. Οι ολλανδικές αρχές
τονίζουν ότι η πρόταση αυτή δεν πρόκειται να τεθεί σε ισχύ
µέχρι να εκδοθεί η σχετική απόφαση της Επιτροπής.
Τέλος, όσον αφορά το ερώτηµα iii) σχετικά µε τα µέτρα που
προτίθεται να λάβει η ολλανδική κυβέρνηση όσον αφορά
τον κανονισµό για τις επιδοτήσεις, κατόπιν της πρόσφατης
αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη Γερµανία, οι
ολλανδικές αρχές προβαίνουν στις ακόλουθες διευκρινίσεις:
από την 1η Απριλίου 1999, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης
επί των ελαφρών ελαίων αυξήθηκε στη Γερµανία κατά 0,06
γερµανικά µάρκα (0,03 ευρώ)/λίτρο, που ισοδυναµεί µε
αύξηση 0,068 ολλανδικά φιορίνια/λίτρο, δηλαδή 68 ολλανδικά φιορίνια (31 ευρώ) ανά χίλια λίτρα. Σύµφωνα µε το
άρθρο 5 παράγραφος 1 του προσωρινού προγράµµατος
ενισχύσεων για τα πρατήρια καυσίµων πλησίον των γερµανικών συνόρων, το ποσό των 100 ολλανδικά φιορίνια (45
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ευρώ) όσον αφορά τα πρατήρια καυσίµων που βρίσκονται σε
ακτίνα 10 χιλιοµέτρων από τα γερµανικά σύνορα (κατηγορία 1), από το Μάιο του 1991, µειώθηκε κατά τα 10/11
των 68 ολλανδικά φιορίνια, δηλαδή κατά 62 ολλανδικά
φιορίνια (28 ευρώ). Το ποσό των 50 ολλανδικά φιορίνια για
τα πρατήρια καυσίµων που βρίσκονται σε ακτίνα µεταξύ 10
και 20 χιλιοµέτρων από τα γερµανικά σύνορα (κατηγορία 2)
µειώθηκε κατά τα 5/11 των 68 ολλανδικά φιορίνια,
δηλασδή κατά 31 ολλανδικά φιορίνια (14 ευρώ). Τα νέα
ποσά τέθηκαν σε ισχύ την 1η Μαΐου 1999 και, ως εκ
τούτου, ανέρχονται σε 38 ολλανδικά φιορίνια (17 ευρώ)
ανά χίλια λίτρα για τα πρατήρια καυσίµων της πρώτης
κατηγορίας και σε 19 ολλανδικά φιορίνια (εννέα ευρώ) για
τα πρατήρια καυσίµων της δεύτερης κατηγορίας.

7. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

7.1. Νοµική βάση της εκτίµησης

(53)

Οι ολλανδικές αρχές κοινοποίησαν την πρόθεσή τους να
χορηγήσουν ενίσχυση σε 633 πρατήρια καυσίµων που βρίσκονται πλησίον των γερµανικών συνόρων. Σύµφωνα µε το
σηµείο 6 της κοινοποίησης, το ανώτατο όριο της ενίσχυσης
για τη συνολική διάρκεια (µέγιστη) του µέτρου ενίσχυσης
(µέχρι την 1η Ιουλίου του 2000) ανέρχεται σε 100 000
ευρώ ανά πρατήριο. Η κοινοποίηση δεν ανέφερε τη νοµική
βάση της εν λόγω ρύθµισης.

(54)

Ωστόσο, οι ολλανδικές αρχές επεσήµαναν στην κοινοποίηση
το υπουργικό διάταγµα σχετικά µε το προσωρινό πρόγραµµα ενισχύσεων για πρατήρια καυσίµων πλησίον των
γερµανικών συνόρων (14). Το άρθρο 4 του εν λόγω κανονισµού αναφέρει ότι η µέγιστη ενίσχυση ανά αιτούντα ανέρχεται στο ισοδύναµο των 100 000 ευρώ σε ολλανδικά φιορίνια για την περίοδο από 1ης Ιουλίου έως την 31 η Ιουνίου
2000.

(55)

Σύµφωνα µε τις ολλανδικές αρχές, όπως εξηγεί η συνοδευτική επιστολή της κοινοποίησης, το τελευταίο αυτό µέτρο
συνιστά ενίσχυση µικρότερης εµβέλειας και τέθηκε σε ισχύ
την 1η Ιουλίου του 1997, εν αναµονή της έκβασης της
διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής. Οι ολλανδικές αρχές
εκτιµούν ότι το εν λόγω µέτρο είναι σχεδόν πανοµοιότυπο
µε το προτεινόµενο, µε τη µόνη διαφορά ότι δεν εφαρµόζεται στα πρατήρια καυσίµων αυτά καθεαυτά, αλλά στους
επιχειρηµατίες, δηλαδή σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για
λογαριασµό των οποίων και µε κίνδυνο των οποίων λειτουργούν ένα ή περισσότερα πρατήρια καυσίµων, καθώς και
στους λοιπούς δικαιούχους. Ισχυρίζονται ότι το εν λόγω
µέτρο ενίσχυσης, το οποίο δεν ανταποκρίνεται απολύτως
στο στόχο της αποζηµίωσης, είναι προδήλως σύµφωνο µε
τον κανόνα de minimis.

(14) Βλέπε υποσηµείωση 7.
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(56)

Στην επιστολή τους, της 20ής Μαΐου 1999, οι ολλανδικές
αρχές εξηγούν ότι στόχος της κοινοποίησης ήταν η επέκταση του πεδίου εφαρµογής του υπάρχοντος καθεστώτος.
Η εν λόγω επέκταση αφορά την εφαρµογή της ενίσχυσης
ανά πρατήριο καυσίµων και όχι ανά αιτούντα. Προς τούτο,
οι ολλανδικές αρχές ρώτησαν την Επιτροπή αν η χορήγηση
ενισχύσεων ανά πρατήριο καυσίµων ήταν αποδεκτή στο
πλαίσιο του κανόνα de minimis. Εξάλλου, διαβεβαιώνουν ότι
η πρόταση αυτή δεν έχει τεθεί σε εφαρµογή.

(57)

∆εδοµένου ότι οι ολλανδικές αρχές έχουν κοινοποιήσει ένα
προτεινόµενο µέτρο ενίσχυσης χωρίς νοµική βάση, εφαρµόζοντας ταυτόχρονα ένα παρόµοιο µέτρο ενίσχυσης που είχε
νοµική βάση αλλά δεν είχε κοινοποιηθεί, τίθεται το ερώτηµα
αν η επιλογή ενός ανώτατου ορίου ενίσχυσης ανά πρατήριο
καυσίµων ή ανά αιτούντα τροποποιεί την εκτίµηση της Επιτροπής.

(58)

(59)

(60)

Προς τούτο, πρέπει να σηµειωθεί ότι το Υπουργείο Οικονοµικών ανέθεσε στον οργανισµό Senter να εφαρµόσει την
προσωρινή ενίσχυση σε πρατήρια καυσίµων που βρίσκονται
πλησίον των γερµανικών συνόρων, όπως θεσπίζει το προσωρινό πρόγραµµα σχετικά µε τις ενισχύσεις σε πρατήρια καυσίµων που βρίσκονται πλησίον των γερµανικών συνόρων.
Μετά το αίτηµα της Επιτροπής για παροχή πληροφοριών, ο
Senter κοινοποίησε στην Επιτροπή, µέσω των ολλανδικών
αρχών, κατάλογο των 633 επιχειρήσεων που έχουν υποβάλει αίτηση ενίσχυσης.

Ο καθορισµός του ανωτάτου ορίου της ενίσχυσης για το
υφιστάµενο µέτρο σε 100 000 ευρώ ανά αιτούντα και όχι
ανά πρατήριο καυσίµων φαίνεται, εκ πρώτης όψεως, ότι έχει
εξαλείψει τον κίνδυνο της σώρευσης ενίσχυσης στις
περιπτώσεις που ο ίδιος επιχειρηµατίας εκµεταλλεύεται
περισσότερα του ενός πρατήρια. Ωστόσο, µετά την εξέταση
των 574 συµφωνιών αποκλειστικής προµήθειας, καθώς και
των ερωτηµατολογίων που διαβίβασε ο οργανισµός Senter
και τα οποία αντιστοιχούν στον κατάλογο των αιτούντων
που επίσης διαβίβασε ο ίδιος οργανισµός, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν είχε τηρηθεί ο κανόνας σώρευσης, ακόµα
και όταν το ανώτατο ποσό είχε καθοριστεί ανά αιτούντα, για
τρεις λόγους. Πρώτον, ο ίδιος αιτών εµφανίζεται πολλές
φορές στον κατάλογο. ∆εύτερον, το σύστηµα δεν εµποδίζει
έναν αιτούντα να επωφεληθεί πολλές φορές της ενίσχυσης
διαχωρίζοντας την επιχείρησή του σε πολλά νοµικά
πρόσωπα, όπως έκανε η De Fakkel BV (15). Τρίτον, ο καθορισµός ανωτάτου ορίου ενίσχυσης σε επίπεδο αιτούντων δεν
λαµβάνει υπόψη τον πραγµατικό δικαιούχο της ενίσχυσης
βάσει της εφαρµογής του συστήµατος διαχείρισης των
τιµών (16).

Επίσης, η εκτίµηση της ενίσχυσης, εκ µέρους της Επιτροπής,
στο πλαίσιο του κανόνα de minimis, όπως περιγράφεται
κατωτέρω, εφαρµόζεται και στην κοινοποιηθείσα και στην
εκτελεσθείσα ενίσχυση, η οποία βασίζεται στο υπουργικό
διάταγµα σχετικά µε τις ενισχύσεις σε πρατήρια καυσίµων
που βρίσκονται πλησίον των γερµανικών συνόρων.

(15) Βλέπε σηµείο 30.
(16) Βλέπε σηµεία 83-86.
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(61)

∆εδοµένου ότι υπάρχουν αµφιβολίες σχετικά µε το αν η
αρχική ενίσχυση βασίζεται στο προσωρινό πρόγραµµα σχετικά µε τις επιδοτήσεις σε πρατήρια καυσίµων που βρίσκονται πλησίον των γερµανικών συνόρων, και το κοινοποιηθέν
σχέδιο επέκτασης της ενίσχυσης είναι σύµφωνα µε τον
κανόνα de minimis, θα έπρεπε και η αρχική ενίσχυση και η
επέκτασή της να έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή. Κατά
συνέπεια είναι απαράδεκτος ο ισχυρισµός των ολλανδικών
αρχών ότι η υποχρέωση κοινοποίησης αφορά µόνο την
επέκταση του πεδίου εφαρµογής της ενίσχυσης. Οι ολλανδικές αρχές όφειλαν επίσης να έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή τις τροποποιήσεις της νοµικής βάσης του προσωρινού προγράµµατος σχετικά µε τις ενισχύσεις σε πρατήρια
καυσίµων που βρίσκονται πλησίον των γερµανικών συνόρων
της 21ης Ιουλίου 1997, οι οποίες επήλθαν µε υπουργικό
διάταγµα της 15ης ∆εκεµβρίου 1997, µε αναδροµική ισχύ
από την 1η Ιουλίου 1997 (17).

(62)

Οι ολλανδικές αρχές δεν τήρησαν επίσης την υποχρέωση
που τις βαρύνει δυνάµει του άρθρου 88 παράγραφος 3 της
συνθήκης ΕΚ, το οποίο προβλέπει ότι δεν είναι δυνατή η
χορήγηση ενίσχυσης πριν γνωστοποιήσει η Επιτροπή τη
θέση της.

7.2. Εκτίµηση του µέτρου βάσει της αίτησης παροχής
πληροφοριών
(63)

Παρότι η Επιτροπή κάλεσε τις ολλανδικές αρχές να της
υποβάλουν τις ζητηθείσες πληροφορίες, δεν έχει ακόµη
λάβει κανένα στοιχείο σχετικά µε 250 πρατήρια καυσίµων,
δηλαδή το 40 % περίπου εκ των 633 πρατηρίων καυσίµων
που είναι επιλέξιµα για ενίσχυση. Όσον αφορά τα εν λόγω
250 πρατήρια, οι ολλανδικές αρχές είτε δεν έχουν λάβει
κανένα πληροφοριακό στοιχείο (51 πρατήρια), ή έχουν
λάβει ελλιπείς πληροφορίες (191 πρατήρια καυσίµων).

(64)

Η Επιτροπή εκτιµά ότι οι πληροφορίες είναι ελλιπείς όταν
ένα πρατήριο καυσίµων έχει απλώς συµπληρώσει το ερωτηµατολόγιο του οργανισµού Senter χωρίς να διαβιβάσει αντίγραφο των συµφωνιών αποκλειστικής προµήθειας τις οποίες
έχει συνάψει. Έτσι οι απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο δεν
τεκµηριώνονται µε αποδεικτικά στοιχεία. Ορισµένα πρατήρια
καυσίµων κατατάσσουν, λόγου χάρη, εαυτά σε µια από τις
τρεις κατηγορίες Do/Do, Co/Do ή Co/Co, χωρίς να παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία που να τεκµηριώνουν την εν
λόγω κατάταξη. Άλλα πρατήρια ισχυρίζονται ότι είναι ανεξάρτητα χωρίς να το τεκµηριώνουν.
α) Οι ολλανδικές αρχές δεν έχουν διαβιβάσει στην Επιτροπή
κανένα στοιχείο σχετικά µε τα ακόλουθα 59 πρατήρια
καυσίµων (18):
7, 11, 13, 46, 175, 201, 202, 222, 234, 249, 252,
258, 280, 291, 297, 298, 314, 323, 350, 364, 372,
373, 382, 393, 405, 407, 411, 416, 420, 476, 491,
510, 512, 531, 533, 535, 539, 551, 552, 553, 557,
568; 580, 588, 590, 599, 604, 610, 613, 620, 621,
625, 642, 644, 658, 663, 764, 765 και 766.

(17) Βλέπε υποσηµείωση 4.
(18) Χρησιµοποιείται η αρίθµηση που έχει χρησιµοποιήσει η ολλανδική
κυβέρνηση.
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β) Οι ολλανδικές αρχές έχουν παράσχει ελλιπείς πληροφορίες σχετικά µε τα ακόλουθα 191 πρατήρια καυσίµων:
2, 8, 9, 20, 27, 31, 41, 42, 59, 60, 61, 66, 68, 73,
76, 78, 82, 84, 94, 101, 102, 103, 105, 106, 107,
108, 115, 116, 120, 121, 122, 124, 126, 130, 131,
134, 145, 149, 152, 154, 156, 158, 162, 164, 167,
182, 183, 184, 187, 196, 200, 205, 210, 212, 214,
216, 220, 225, 226, 227, 233, 237, 238, 240, 245,
250, 257, 267, 269, 270, 282, 286, 288, 295, 300,
307, 309, 310, 321, 327, 328, 331, 334, 340, 345,
349, 351, 353, 365, 369, 374, 375, 376, 378, 379,
380, 385, 389, 394, 399, 401, 402, 404, 418, 423,
434, 444, 447; 449, 450, 451, 455, 456, 460, 467,
471, 477, 478, 480, 481, 489, 498, 499, 500, 501,
502, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 511, 513, 515,
516, 517, 520, 522, 526, 529, 530, 532, 534, 538,
542, 543, 546, 549, 554, 555, 556, 565, 566, 567,
571, 577, 579, 581, 585, 589, 591, 596, 602, 605,
609, 611, 612, 615, 616, 617, 618, 623, 624, 626,
629, 632, 637, 638, 639, 641, 643, 645, 646, 649,
653, 659, 662, 665, 666 και 769.
(65)

∆εδοµένου ότι δεν έχουν παρασχεθεί όλα τα αιτηθέντα στοιχεία, η Επιτροπή δεν δύναται να αποκλείσει το ενδεχόµενο η
ενίσχυση να έχει αξιοσηµείωτη επίπτωση στο εµπόριο και
τον ανταγωνισµό µεταξύ των κρατών µελών, κατά την έννοια
της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά µε τον κανόνα de
minimis και σύµφωνα µε την προσωρινή της απόφαση. Κατά
συνέπεια, οφείλει να εκδώσει τελική απόφαση σχετικά µε τα
προαναφερθέντα πρατήρια καυσίµων.

(68)

Πάντως, µετά από λεπτοµερή εξέταση, η Επιτροπή κατέληξε
στο συµπέρασµα ότι ένα τέτοιο µαχητό τεκµήριο θα µπορούσε να υπονοµεύσει τον απόλυτο χαρακτήρα του κανόνα
de minimis. Ο βασικός στόχος του κανόνα είναι ότι, εφόσον
τηρείται το όριο της ενίσχυσης, θεωρείται ότι η ενίσχυση δεν
έχει αισθητές επιπτώσεις στο εµπόριο και τον ανταγωνισµό
και κατά συνέπεια δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του
άρθρου 87 παράγραφος 1. Η παρέκκλιση από την αρχή
αυτή, λαµβάνοντας υπόψη τις ειδικές περιστάσεις της
συγκεκριµένης υπόθεσης θα οδηγούσε σε έλλειψη ασφάλειας του δικαίου όσον αφορά το στόχο και την εφαρµογή
του κανόνα de minimis εν γένει.

(69)

Κατά συνέπεια, η εκτίµηση της Επιτροπής δεν µπορεί να
βασιστεί σε µία πιθανή κατάχρηση του κανόνα de minimis,
αλλά µπορεί να γίνει βάσει του πρώτου λόγου για την
κίνηση της διαδικασίας, ήτοι του κινδύνου σώρευσης ενισχύσεων που απορρέουν από την εφαρµογή του κανόνα de
minimis, είτε διότι ένας ιδιοκτήτης κατέχει πολλά πρατήρια
καυσίµων, είτε διότι ο προµηθευτής έχει de facto έλεγχο στο
µεταπωλητή µέσω µιας συµφωνίας αποκλειστικής αγοράς.

7.3.2. Εκτίµηση βάσει του πρώτου λόγου για την κίνηση
της διαδικασίας

(70)

7.3. Εκτίµηση του µέτρου βάσει του κανόνα de minimis

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τις ενισχύσεις de
minimis (19) προβλέπει ότι ο κανόνας de minimis «καθορίζει
ένα κατώτατο όριο ενίσχυσης κάτω του οποίου πρέπει να
θεωρείται ότι το άρθρο 92 παράγραφος 1 δεν έχει εφαρµογή και η ενίσχυση δεν υπόκειται πλέον σε υποχρέωση
προηγούµενης κοινοποίησης στην Επιτροπή βάσει του άρθρου 93 παράγραφος 3».

(67)

Βάσει της διατύπωσης αυτής, η Επιτροπή στην απόφασή της
να κινήσει τη διαδικασία έλαβε υπόψη ότι, λόγω των ειδικών
συνθηκών της συγκεκριµένης περίπτωσης, ο κανόνας de
minimis µπορεί να ερµηνευτεί ως µαχητό τεκµήριο· µε άλλα
λόγια, έστω και αν το ποσό της ενίσχυσης είναι µικρό και
κατά συνέπεια είναι κάτω του ορίου που θεσπίστηκε στον
κανόνα de minimis, ο κανόνας αυτός δεν εφαρµόζεται εάν η
ενίσχυση έχει επιπτώσεις στο εµπόριο και τον ανταγωνισµό
µεταξύ κρατών µελών.

(19) ΕΕ C 68 της 6.3.1996, σ. 9.

Σύµφωνα µε τον τροποποιηθέντα κανόνα de minimis (20), «το
συνολικό ανώτατο ποσό ενίσχυσης de minimis είναι
100 000 Ecu για την τριετή περίοδο από της ηµεροµηνίας
χορήγησης της πρώτης ενίσχυσης de minimis». Η ανακοίνωση αναφέρει επίσης:
«Η Επιτροπή υποχρεούται να διασφαλίζει ότι τα κράτη µέλη
δεν χορηγούν στις επιχειρήσεις τους ενισχύσεις που δεν
συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά. Τα κράτη µέλη οφείλουν
να διευκολύνουν την εκπλήρωση αυτής της αποστολής,
θέτοντας σε εφαρµογή µηχανισµό ελέγχου που εξασφαλίζει
ότι η σώρευση διαφόρων ενισχύσεων που χορηγούνται σε
ένα δικαιούχο υπό µορφή ενίσχυσης de minimis δεν οδηγεί
σε υπέρβαση του ορίου των 100 000 Ecu που προβλέπεται
για το συνολικό ποσό της ενίσχυσης de minimis για µία
τριετή περίοδο. Ειδικότερα, η απόφαση χορήγησης ενίσχυσης ή οι όροι εφαρµογής ενός καθεστώτος που προβλέπει τη χορήγηση ενισχύσεων αυτού του είδους πρέπει να
περιλαµβάνουν ρητά όρο που να προβλέπει ότι οποιαδήποτε
περαιτέρω ενίσχυση που χορηγείται στην ίδια επιχείρηση στο
πλαίσιο του κανόνα de minimis δεν πρέπει να οδηγεί σε
υπέρβαση τον ορίου των 10 000 Ecu κατά τη διάρκεια
τριετούς περιόδου.»

7.3.1. Εκτίµηση βάσει του δεύτερου λόγου για την κίνηση
της διαδικασίας
(66)

L 280/95

(71)

Στην απόφασή της να κινήσει τη διαδικασία, η Επιτροπή είχε
την άποψη ότι ο κανόνας de minimis θα µπορούσε να
εφαρµοστεί µόνον εάν κάθε πρατήριο καυσίµων µπορούσε
να θεωρηθεί ως χωριστή επιχείρηση. Ένα πρατήριο καυσίµων
δεν µπορεί να θεωρηθεί ως χωριστή επιχείρηση εάν ένας
ιδιοκτήτης κατέχει περισσότερα πρατήρια καυσίµων, πράγµα

(20) Βλέπε υποσηµείωση 19.
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που µπορεί να ισχύει στην περίπτωση εταιρείας που κατέχει
και εκµεταλλεύεται πρατήρια καυσίµων («Co/Co») ή όταν η
ελευθερία «ανεξάρτητων» επιχειρηµατιών περιορίζεται σε
τέτοιο βαθµό από συµφωνίες αποκλειστικής αγοράς και
µίσθωσης που ελέγχονται de facto από µεγάλες εταιρείες
πετρελαίου, όπως στην περίπτωση εταιρείας που κατέχει
πρατήρια καυσίµων τα οποία εκµεταλλεύεται ο µεταπωλητής
(«Co/Do»).

(72)

(73)

(74)

Βάσει της διατύπωσης της ανακοίνωσης σχετικά µε τις ενισχύσεις de minimis που αναφέρθηκε παραπάνω («οποιαδήποτε περαιτέρω ενίσχυση που χορηγείται [...] δεν πρέπει να
οδηγεί σε υπέρβαση του ορίου των 100 000 Ecu κατά τη
διάρκεια τριετούς περιόδου») και της διατύπωσης του
πρώτου λόγου της Επιτροπής που περιγράφηκε παραπάνω (21) — για την κίνηση της διαδικασίας, οι παρατηρήσεις των τρίτων µερών (Texaco, Shell, Q8, Βeta, Bovag) και
των ολλανδικών αρχών εστιάζονται στο κατά πόσον οι
µεταπωλητές σε ένα πλαίσιο «Do/Do» ή «Co/Do» θα µπορούσαν να θεωρηθούν ως ανεξάρτητοι και κατά πόσον εκµεταλλεύονται το πρατήριο καυσίµων µε δικό τους επιχειρηµατικό κίνδυνο.

Όπως απορρέει από τις παρατηρήσεις των τρίτων και ιδίως
από τα επιχειρήµατα του δικηγορικού γραφείου De Brauw,
Blackstone και Westbroek που εκπροσωπεί τις ενδιαφερόµενες τοµεακές οργανώσεις και επισυνάπτονται στην
απάντηση των ολλανδικών αρχών στην απόφαση κίνησης της
διαδικασίας, το σκεπτικό τους βασίζεται στο δίκαιο του
ανταγωνισµού της ΕΚ, και ιδίως στην έννοια της «επιχείρησης» όπως θεσπίζεται στον κανονισµό για τις
συγκεντρώσεις και στις διατάξεις των άρθρων 81 και 82 της
συνθήκης ΕΚ (22).

µεταπωλητές δεν ελέγχονταν σύµφωνα µε τους κανόνες του
ανταγωνισµού (23).

7.3.2.1. Τ α ξ ι ν ό µ η σ η τ ω ν 6 3 3 π ρ α τ η ρ ί ω ν κ α υ σίµων βάσει της εξέτασης των αποκλειστικών συµφωνιών αγοράς και των
ερωτηµατολογίων Senter
(76)

Εφόσον η Επιτροπή εξέτασε χωριστά κάθε µία από τις 383
συµφωνίες αποκλειστικής αγοράς και µίσθωσης και κατά
συνέπεια µπορεί να διατυπώσει άµεσα συµπεράσµατα, ορισµένες από τις πληροφορίες που ζητήθηκαν προηγουµένως
δεν απαιτούνται πλέον.

(77)

Έτσι, δεν απαιτείται στο εξής να συγκριθεί η δοµή ιδιοκτησίας των πρατηρίων καυσίµων στην επιλέξιµη περιοχή µε
εκείνη του συνόλου της ολλανδικής επικράτειας. Πάντως, η
Επιτροπή υπογραµµίζει ότι οι ολλανδικές αρχές δεν υπέβαλαν συνεκτική εξήγηση των διαφορών, όπως ζητήθηκε. Ούτε
είναι απαραίτητο να ελεγχθεί κατά πόσον τα µερίδια αγοράς
των ενδιαφεροµένων εταιρειών πετρελαίου αντικατοπτρίζουν
τη δοµή της ιδιοκτησίας. Αντί να προσδιοριστεί η δοµή της
ιδιοκτησίας βάσει του µεριδίου αγοράς µιας δεδοµένης εταιρείας πετρελαίου, η Επιτροπή επέλεξε να καθορίσει σύµφωνα
µε την άποψη των ολλανδικών αρχών και πολλών τρίτων
µερών, την κατανοµή των πρατηρίων καυσίµων µεταξύ των
εταιρειών πετρελαίου.

(78)

Με επιστολή της 20ής Μαΐου 1999, οι ολλανδικές αρχές
υπέβαλαν κατάλογο όπου αναφέρεται η κατανοµή των
πρατηρίων καυσίµων µεταξύ των σηµάτων στη µεθοριακή
περιοχή. Σύµφωνα µε τις ολλανδικές αρχές, ο κατάλογος
αυτός βασίζεται σε πληροφορίες που υποβλήθηκαν από
τους αιτούντες (77 % από τα πρατήρια καυσίµων απάντησαν, εκπροσωπώντας το 81 % των πωλήσεων στη µεθοριακή
περιοχή).

Πάντως, η έννοια της «επιχείρησης» βάσει των κανόνων του
ανταγωνισµού δεν προσφέρει ερµηνεία του κανόνα de minimis για τις κρατικές ενισχύσεις, διότι οι αρχές που αποτελούν τη βάση των αντίστοιχων κανόνων διαφέρουν. Στον
τοµέα του ανταγωνισµού, η έννοια της «επιχείρησης» χρησιµοποιείται ιδίως για τον προσδιορισµό συνεργασίας που
παραβιάζει τους κανόνες του ανταγωνισµού µεταξύ επιχειρήσεων. Βάσει των κανόνων αυτών, ο όρος «επιχείρηση»
έχει ευρεία έννοια, στην οποία ο βαθµός του ελέγχου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα. Πάντως, ο κανόνας de minimis
εφαρµόζεται σε τελευταία ανάλυση για τον καθορισµό της
αποδέκτριας επιχείρησης της τρέχουσας ενίσχυσης και για
το κατά πόσον πληροίται το όριο de minimis για κάθε
αποδέκτρια επιχείρηση, ανεξαρτήτως του εάν οι εταιρείες
πετρελαίου ελέγχουν τους µεταπωλητές.
(79)

(75)

Η Επιτροπή, αφού εξέτασε σε βάθος τις 574 συµβάσεις
αποκλειστικής αγοράς και τα ερωτηµατολόγια που υπέβαλαν οι ολλανδικές αρχές, προσδιόρισε στοιχεία σώρευσης
ενισχύσεων βάσει του κανόνα de minimis ακόµη και όταν οι

(21) Βλέπε σηµείο 21.
(22) Βλέπε σηµείο 39.
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Shell

[...] %

BP/Mobil

[...] %

Esso

[...] %

Texaco

[...] %

Σύνολο

[...] %

Λοιπά (περιλαµβανοµένων ιδίων σηµάτων)

[...] %

Avia

[...] %

Fina

[...] %

Q8 (KPN)

[...] %

Βάσει ατοµικής ανάλυσης των 383 συνδυασµένων αποκλειστικών συµφωνιών αγοράς και µίσθωσης που υποβλήθηκαν
από τις ολλανδικές αρχές, η Επιτροπή κατέληξε στην ακόλουθη κατανοµή σηµάτων:

(23) Η Επιτροπή δεν θεωρεί (ανακοινωθέν τύπου ΙΡ/86/631, της 19ης
∆εκεµβρίου 1986) ότι ένα πρόγραµµα εκπτώσεων προς ενίσχυση των
περιθωρίων των µεταπωλητών που έπρεπε να µειώσουν τις τιµές που
αναγράφονται στις αντλίες ώστε να ανταγωνιστούν στην τοπική τους
αγορά περιλαµβάνει έµµεση επιβολή τιµής µεταπώλησης.

30. 10. 1999

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 280/97

αυτά, µιλώντας µε απόλυτους όρους, ένα πρατήριο καυσίµων «Co/Co» όπου ο ίδιος ο ασκών εκµετάλλευση υπέβαλε αίτηση για ενίσχυση πάνω από µία φορά και κατά
συνέπεια περιλαµβάνεται πολλές φορές στον κατάλογο των
επιλέξιµων αποδεκτών ενίσχυσης (de facto «Co/Co») επίσης
ανήκει στην κατηγορία αυτή διότι υπάρχουν αντίστοιχα αποτελέσµατα σώρευσης. Από τα 633 επιλέξιµα πρατήρια καυσίµων, 49 (8 %) ανήκουν στην κατηγορία καθαρά/de facto
«Co/Co». Η σώρευση της ενίσχυσης πραγµατοποιείται είτε
σε επίπεδο εταιρείας πετρελαίου (καθαρά «Co/Co») είτε σε
επίπεδο πρατηρίου καυσίµων (de facto «Co/Co»).
α) Η Επιτροπή ταξινόµησε τα ακόλουθα πρατήρια καυσίµων
ως καθαρά «CO/CO»:
39, 147, 217, 218, 221, 276, 281, 287, 301, 319,
409, 414, 433, 457, 469, 486, 488, 541, 564, 575,
593, 614, 648, 655, 752, 760, 763 και 768·
(80)

(81)

Υπάρχουν ορισµένες σοβαρές διαφορές µεταξύ των στοιχείων που υποβλήθηκαν εκ µέρους των ολλανδικών αρχών
και των στοιχείων της Επιτροπής όσον αφορά ορισµένα
σήµατα, όπως ΒΡ, Esso και Avia. Οι διαφορές αυτές οφείλονται στις διάφορες πηγές πληροφοριών. Εφόσον η Επιτροπή
εξέτασε τις συµβάσεις µεµονωµένα, ενώ οι ολλανδικές αρχές
βάσισαν τον κατάλογό τους στις πληροφορίες που υποβλήθηκαν από τους αιτούντες χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, η
Επιτροπή αποφάσισε ότι στο εξής θα βασίσει την εκτίµησή
της σχετικά µε τα εξεταζόµενα µέτρα στα δικά της στατιστικά στοιχεία.

β) η Επιτροπή ταξινόµησε τα ακόλουθα «Do/Do» και
«Co/Do» πρατήρια καυσίµων ως de facto «Co/Co» πρατήρια καυσίµων διότι τα αποτελέσµατα της σώρευσης είναι
σχεδόν ταυτόσηµα µε εκείνα που περιγράφονται παραπάνω:
111, 112, 170, 174, 272, 273, 274, 333, 339, 347,
348, 359, 360, 362, 363, 395, 396, 432, 586, 587
και 754.

Επίσης, βάσει των 574 συµφωνιών αποκλειστικής αγοράς
και των ερωτηµατολογίων Senter, εκ των οποίων 191 δεν
περιέχουν επαρκή στοιχεία για ταξινόµηση και λόγω του
γεγονότος ότι 59 πρατήρια καυσίµων δεν υπέβαλαν καθόλου πληροφορίες, η Επιτροπή καθόρισε την ακόλουθη ταξινόµηση των επιλέξιµων 633 πρατηρίων καυσίµων:

7.3.2.3. Τ α π ρ α τ ή ρ ι α κ α υ σ ί µ ω ν « D o / D o » κ α ι
«Co/Do» µε ρήτρα διαχείρισης τιµών
(SGP) στις συµφωνίες αποκλειστικής
προµήθειας

7.3.2.3.1. Πρατήρια καυσίµων όπου ο µεταπωλητής είναι
ιδιοκτήτης και ασκών εκµετάλλευση («Do/Do»)

Η κατηγορία Ι αντιστοιχεί στην «Do/Do», η κατηγορία ΙΙ στην «Co/Do» και η
κατηγορία ΙΙΙ στην «Co/Co».

7.3.2.2. Πρατήρια καυσίµων όπου η εταιρεία
πετρελαίου
είναι
ιδιοκτήτρια
και
ασκούσα εκµετάλλευση («Co/Co»)
(82)

Βάσει των 574 συµφωνιών αποκλειστικής άγοράς και των
ερωτηµατολογίων, η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα
ότι υπάρχει σώρευση ενισχύσεων στην κατηγορία «Co/Co»
δεδοµένου ότι η ίδια εταιρεία κατέχει και εκµεταλλεύεται
διάφορα πρατήρια καυσίµων (καθαρά «Co/Co»). Παρόλα

(83)

Αφού εξέτασε την κατηγορία «Co/Co», η Επιτροπή έστρεψε
την προσοχή της στην κατηγορία «Do/Do» των πρατηρίων
καυσίµων. Βάσει των συµφωνιών τους αποκλειστικής προµήθειας, η Επιτροπή θεώρησε ότι υπήρχε κίνδυνος σώρευσης
ενισχύσεων για ορισµένα πρατήρια καυσίµων σε επίπεδο
εταιρείας πετρελαίου λόγω της ύπαρξης ρήτρας διαχείρισης
τιµών (SGP). Από τις 179 συµβάσεις «Do/Do» αυτό ισχύει
για 71 (11 % των 633 επιλέξιµων πρατηρίων καυσίµων).

(84)

Ο στόχος της ρήτρας που προβλέπει σύστηµα διαχείρισης
τιµών (SGP) είναι να προστατεύσει το συνολικό κύκλο εργασιών του αντιπροσώπου έναντι πωλήσεων ανταγωνιστών σε
άµεση γειτνίαση µε το πρατήριο καυσίµων του. Η ρήτρα
συνήθως προβλέπει ότι η εταιρεία πετρελαίου µπορεί να
καλύψει τµήµα του κόστους της έκπτωσης που θα χορηγηθεί από τον ασκούντα εκµετάλλευση στο βαθµό που οι
όροι της εγχώριας ή/και διεθνούς αγοράς καθιστούν
επιθυµητή ή απαραίτητη τη χορήγηση των εκπτώσεων αυτών
είτε σε βραχυπρόθεσµη είτε σε µακροπρόθεσµη βάση. Συχνά
απαιτούνται διαβουλεύσεις µεταξύ των µερών προτού να
εισαχθούν τέτοιες εκπτώσεις. Η τρέχουσα ενίσχυση που
παρέχεται από τον προµηθευτή καθορίστηκε µέσω πίνακα
κατανοµής ή συµφωνιών συµµετοχής. Τα ποσά αυτά κατά
κανόνα αναφέρονται στα τιµολόγια.
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Η ρήτρα διαχείρισης τιµών (SGP) υποχρεώνει τον προµηθευτή να αποζηµιώσει το µεταπωλητή, τουλάχιστον εν
µέρει, για ζηµίες που σηµειώθηκαν ως αποτέλεσµα έκτακτων
συνθηκών της αγοράς, περιλαµβανοµένων των όρων της
αγοράς που απορρέουν από νοµικές υποχρεώσεις όπως η
αύξηση των φόρων κατανάλωσης. Χορηγώντας ενίσχυση
στους µεταπωλητές ως αντιστάθµιση για ζηµίες που απέρρευσαν από αυξήσεις στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης
στα ελαφρά έλαια στην Ολλανδία, η ολλανδική κυβέρνηση,
πράγµατι αποζηµιώνει τον προµηθευτή πλήρως ή εν µέρει
για την υποχρέωσή του βάσει της ρήτρας διαχείρισης τιµών
(SGP). Εάν δεν είχε χορηγηθεί η ενίσχυση αυτή ο προµηθευτής θα έπρεπε να αποζηµιώσει το µεταπωλητή. Στις
περιπτώσεις που ο προµηθευτής συνήψε συµφωνίες διανοµής µε πολλούς µεταπωλητές, θα επωφεληθεί από αντίστοιχο αριθµό ενισχύσεων.

ένα ελάχιστο εισόδηµα εφόσον αυτές οι τελευταίες έχουν τις
ίδιες επιπτώσεις µε τη ρήτρα διαχείρισης τιµών (SGP).
α) Η Επιτροπή όρισε ως πρατήρια καυσίµων «Co/Do» χωρίς
ρήτρα διαχείρισης τιµών (SGP) τα ακόλουθα:
15, 36, 43, 44, 48, 50, 67, 77, 87, 88, 89, 90, 91,
110, 132, 133, 139, 140, 141, 144, 146, 163, 186,
189, 192, 193, 197, 199, 215, 219, 251, 278, 290,
292, 294, 302, 304, 305, 312, 313, 317, 326, 330,
336, 338, 341, 343, 358, 361, 384, 388, 400, 413,
430, 437, 439, 445, 448, 453, 462, 482, 492, 493,
496, 537, 559, 562, 563, 574, 603, 622, 647, 756,
757 και 767·
β) όρισε ως πρατήρια καυσίµων «Co/Do» µε ρήτρα διαχείρισης τιµών (SGP) τα ακόλουθα:

α) Η Επιτροπή ορίζει ως εξής τα πρατήρια καυσίµων
«Do/Do» χωρίς ρήτρα διαχείρισης τιµών (SGP):

5, 6, 12, 16, 18, 22, 25, 28, 30, 35,
55, 58, 64, 71, 72, 74, 96, 99, 100,
125, 127, 136, 143, 150, 153, 161,
180, 190, 195, 198, 203, 211, 228,
248, 254, 255, 265, 266, 268, 271,
325, 332, 355, 367, 371, 387, 427,
443, 446, 452, 464, 484, 494, 506,
578, 584, 608 και 762.

3, 4, 10, 14, 17, 19, 21, 23, 24, 29, 32, 33, 47, 51,
52, 53, 62, 65, 69, 70, 75, 80, 83, 85, 92, 93, 95,
118, 119, 128, 129, 137, 138, 148, 151, 157, 173,
177, 181, 188, 191, 194, 204, 209, 213, 223, 229,
231, 232, 235, 239, 243, 247, 253, 260, 261, 262,
264, 275, 277, 285, 289, 303, 306, 311, 316, 322,
324, 335, 342, 354, 370, 381, 391, 397, 398, 406,
415, 421, 424, 425, 426, 458, 466, 470, 472, 487,
518, 521, 524, 525, 528, 558, 570, 582, 594, 597,
607, 619, 627, 628, 636, 650, 652,656, 657, 660
και 750·

7.3.2.3.2. Πρατήρια καυσίµων όπου ιδιοκτήτρια είναι η
εταιρεία πετρελαίου και ο µεταπωλητής ασκεί
εκµετάλλευση («Co/Do»)

(86)

Τέλος, η Επιτροπή εξέτασε τα υπόλοιπα πρατήρια καυσίµων,
που εµπίπτουν στην κατηγορία «Co/Do». Όπως και στην
κατηγορία «Do/Do» θεώρησε ότι υπήρχε κίνδυνος σώρευσης
ενισχύσεων για ορισµένα πρατήρια καυσίµων σε επίπεδο
εταιρείας πετρελαίου λόγω της ένταξης της ρήτρας διαχείρισης τιµών (SGP). Από τις 155 συµβάσεις «Co/Do» αυτό
ισχύει για 80 (ή 13 % από τα 633 επιλέξιµα πρατήρια
καυσίµων). Το συµπέρασµα είναι το ίδιο όπως και για τα
πρατήρια καυσίµων «Do/Do». Τα στοιχεία αυτά περιλαµβάνουν συµβάσεις που περιέχουν ρήτρα διαχείρισης τιµών
(SGP) καθώς και ρήτρες που εγγυώνται στον αντιπρόσωπο

37, 38, 45, 49,
104, 117, 123,
169, 171, 178,
230, 236, 246,
279, 296, 315,
428, 436, 441,
519, 523, 536,

7.3.2.4. Π ρ α τ ή ρ ι α
καυσίµων
«Do/Do»
και
«Co/Do» που δεν έχουν αντίστοιχα αποτελέσµατα µε τα πρατήρια καυσίµων
«Co/Co» και δεν συνήψαν συµφωνίες
αποκλειστικής διανοµής που περιέχουν
ρήτρα διαχείρισης τιµών (SGP)

β) ορίζει τα ακόλουθα πρατήρια καυσίµων ως «Do/Do» µε
ρήτρα διαχείρισης τιµών (SGP):
1, 26, 34, 40, 54, 56, 63, 79, 81, 86, 97, 113, 114,
135, 142, 155, 159, 160, 165, 166, 168, 172, 176,
179, 185, 206, 207, 208, 224, 241, 242, 244, 259,
263, 283, 284, 299, 308, 318, 320, 329, 337, 344,
352, 357, 368, 377, 383, 417, 419, 422, 429, 438,
440, 442, 454, 459, 461, 463, 473, 474, 483, 485,
497, 514, 606, 640, 661, 751, 753 και 755.

30. 10. 1999

(87)

Από τα παραπάνω απορρέει ότι δεν υπάρχει σώρευση ενισχύσεων όπου τα πρατήρια καυσίµων «Do/Do» ή «Co/Do»
δεν έχουν αντίστοιχα αποτελέσµατα µε τα πρατήρια καυσίµων «Co/Co» και ότι δεν υπάρχει σώρευση ενισχύσεων σε
επίπεδο εταιρείας πετρελαίου ελλείψει ρήτρας διαχείρισης
τιµών (SGP). Κατά συνέπεια, η ενίσχυση αυτή καλύπτεται
από τον κανόνα de minimis και κατόπιν τούτου δεν τυγχάνει
εφαρµογής το άρθρο 87 παράγραφος 1.
α) Η Επιτροπή όρισε ως πρατήρια καυσίµων «Do/Do» τα
ακόλουθα, που δεν έχουν αντίστοιχα αποτελέσµατα µε
τα πρατήρια καυσίµων «Co/Co» και δεν συνήψαν συµφωνίες αποκλειστικής διανοµής που περιέχουν ρήτρα διαχείρισης τιµών (SGP):
3, 4, 10, 14, 17, 19, 21, 23, 24, 29, 32, 33, 47, 51,
52, 53, 62, 65, 69, 70, 75, 80, 83, 85, 92, 93, 95,
118, 119, 128, 129, 137, 138, 148, 151, 157, 173,
177, 181, 188, 191, 194, 204, 209, 213, 223, 229,
231, 232, 235, 239, 243, 247, 253, 260, 261, 262,
264, 275, 277, 285, 289, 303, 306, 311, 316, 322,
324, 335, 342, 354, 370, 381, 391, 397, 398, 406,
415, 421, 424, 425, 426, 458, 466, 470, 472, 487,
518, 521, 524, 525, 528, 558, 570, 582, 594, 597,
607, 619, 627, 628, 636, 650, 652, 656, 657, 660
και 750·
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β) όρισε ως πρατήρια καυσίµων «Co/Do» τα ακόλουθα, που
δεν έχουν αντίστοιχα αποτελέσµατα µε τα πρατήρια καυσίµων «Co/Co» και δεν συνήψαν συµφωνίες αποκλειστικής διανοµής που περιέχουν ρήτρα διαχείρισης τιµών
(SGP):
15, 36, 43, 44, 48, 50, 67, 77, 87, 88, 89, 90, 91,
110, 132, 133, 139, 140, 141, 144, 146, 163, 186,
189, 192, 193, 197, 199, 215, 219, 251, 278, 290,
292, 294, 302, 304, 305, 312, 313, 317, 326, 330,
336, 338, 341, 343, 358, 361, 384, 388, 400, 413,
430, 437, 439, 445, 448, 453, 462, 482, 492, 493,
496, 537, 559, 562, 563, 574, 603, 622, 647, 756,
757 και 767.

τον, η ενίσχυση υπόκειται στον όρο της αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη Γερµανία.

7.4.2. Συµβιβάσιµο των µέτρων ενίσχυσης

(94)

Οι εν λόγω επιδοτήσεις αποτελούν ενισχύσεις υπέρ της
λειτουργίας διότι σχεδιάστηκαν για την αποφυγή δαπανών
τις οποίες όφειλαν να φέρουν τα επιλέξιµα πρατήρια καυσίµων κατά τη διάρκεια της συνήθους επιχειρηµατικής τους
δραστηριότητας. Αποκλειστικός λόγος της ενίσχυσης είναι
να αποζηµιωθούν οι ενεχόµενοι ιδιοκτήτες πρατηρίων καυσίµων για τη µείωση του κύκλου εργασιών που απέρρευσε
λόγω του ότι οι ολλανδοί καταναλωτές εφοδιάζονται µε
καύσιµα σε γερµανικά πρατήρια καυσίµων µετά την αύξηση
του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα ελαφρά έλαια µε
έναρξη ισχύος στην Ολλανδία την 1η Ιουλίου 1997.
Πάντως, η Επιτροπή θα ήθελε να υπογραµµίσει ότι οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις δεν αποτελούν το κατάλληλο
µέσο για την εναρµόνιση των διαφορών στους φόρους κατανάλωσης µεταξύ κρατών µελών. Θα ήθελε επίσης να τονίσει
τον τεχνητό χαρακτήρα των µέτρων αυτών, δεδοµένου ότι η
γερµανική κυβέρνηση αύξησε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης
για τα ελαφρά έλαια κατά έξι σελίνια (0,03 ευρώ) ανά λίτρο
µε έναρξη ισχύος την 1η Απριλίου 1999.

(95)

Επίσης, παραµένουν σοβαρές επιφυλάξεις ως προς την αναγκαιότητα χορήγησης της ενίσχυσης, ειδικά όσον αφορά τα
πρατήρια καυσίµων που συνήψαν αποκλειστική συµφωνία
προµήθειας µε ρήτρα διαχείρισης τιµών (SGP). Εάν δεν είχε
χορηγηθεί καµία κρατική ενίσχυση, τα εν λόγω πρατήρια
καυσίµων θα µπορούσαν, βάσει της ρήτρας διαχείρισης
τιµών (SGP), να στραφούν στους αντίστοιχους προµηθευτές
τους, επιδιώκοντας τουλάχιστον να αποζηµιωθούν µερικώς
για τις σηµειωθείσες ζηµίες. Όπως περιγράφεται παραπάνω (24), χορηγώντας την εν λόγω ενίσχυση, οι ολλανδικές
αρχές εµµέσως ενίσχυσαν τους προµηθευτές, δεδοµένου ότι
κατέβαλαν ποσά τα οποία κανονικά θα έπρεπε να είχαν
καταβληθεί από τους προµηθευτές. Είναι δύσκολο να γίνει
δεκτό ότι πολυεθνικές εταιρείες πετρελαίου θα χρειάζονταν
κρατική ενίσχυση για να ανταποκριθούν σε µία αύξηση του
ειδικού φόρου κατανάλωσης στα ελαφρά έλαια στις Κάτω
Χώρες.

(96)

Βάσει των παραπάνω στοιχείων και ελλείψει αντισταθµιστικών επιπτώσεων, η ενίσχυση υπέρ της λειτουργίας αυτού
του είδους αιτιολογεί µία από τις παρεκκλίσεις του άρθρου
87 της συνθήκης ΕΚ ή του άρθρου 61 της συµφωνίας ΕΟΧ
µόνο υπό ειδικές συνθήκες.

(97)

Οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 87 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ δεν εφαρµόζονται
στην παρούσα υπόθεση λόγω των χαρακτηριστικών της ενίσχυσης και εφόσον η ενίσχυση δεν σχεδιάστηκε µε τρόπο
ώστε να πληροί τους κανόνες που διέπουν την εφαρµογή
των εν λόγω παρεκκλίσεων.

7.4. Εκτίµηση του συµβιβάσιµου των µέτρων που συνιστούν ενίσχυση βάσει των διατάξεων του άρθρου
87 παράγραφος 1
7.4.1. Ενίσχυση που εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου
87 παράγραιρος 1
(88)

Η Επιτροπή εξέτασε την ενίσχυση που χορηγήθηκε σε α)
πρατήρια καυσίµων καθαρά «Co/Co», β) πρατήρια καυσίµων
de facto «Co/Co» και γ) πρατήρια καυσίµων «Co/Do» και
«Do/Do» µε συµφωνία αποκλειστικής προµήθειας που περιέχει ρήτρα διαχείρισης τιµών (SGP) βάσει του άρθρου 87
παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ, που προβλέπει ότι ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε µορφή από τα
κράτη ή µε κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν
να νοθεύσουν τον ανταγωνισµό δια της ευνοϊκής µεταχειρίσεως ορισµένων επιχειρήσεων ή ορισµένων κλάδων
παραγωγής είναι ασυµβίβαστες µε την κοινή αγορά, κατά το
µέτρο που επηρεάζουν τις µεταξύ κρατών µελών συναλλαγές.

(89)

Η χορηγηθείσα ενίσχυση αποτελεί ενίσχυση σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 97 παράγραφος 1 για τους ακόλουθους λόγους:

(90)

Πρώτον, η ενίσχυση χορηγήθηκε µε κρατικούς πόρους, εφόσον το ολλανδικό Υπουργείο Οικονοµικών έδωσε εντολή
στο Senter, όργανο του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας µε
αρµοδιότητα την τεχνολογία, την ενέργεια και το περιβάλλον, για την εφαρµογή του µέτρου.

(91)

∆εύτερον, η ενίσχυση ενισχύει πρατήρια καυσίµων εγκατεστηµένα κοντά στα σύνορα µε τη Γερµανία, πέραν εκείνων
που είναι σε ολόκληρη την επικράτεια της Ολλανδίας και τα
όµορα κράτη µέλη, όπως η Γερµανία και το Βέλγιο.

(92)

Τρίτον, εφόσον τα εν λόγω πρατήρια καυσίµων λαµβάνουν
αντιστάθµιση για τη διαφορά του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα ελαφρά έλαια µεταξύ της Γερµανίας και της
Ολλανδίας, οι ολλανδοί καταναλωτές έχουν κίνητρο να
προµηθεύονται στην Ολλανδία αντί της Γερµανίας, µε
στρέβλωση του ανταγωνισµού, στην αγορά ελαφρών ελαίων
στην περιοχή των συνόρων.

(93)

Τέλος, το µέτρο φαίνεται να επηρεάζει το εµπόριο µεταξύ
κρατών µελών για τρεις λόγους. Πρώτον, τα επιλέξιµα
πρατήρια καυσίµων είναι εγκατεστηµένα κοντά στα σύνορα
µε τη Γερµανία. ∆εύτερον, ο κύριος στόχος του µέτρου είναι
να αποζηµιωθούν οι ιδιοκτήτες των εν λόγω πρατηρίων
καυσίµων για την εικαζόµενη µείωση του κύκλου εργασιών
τους που απορρέει από το γεγονός ότι οι ολλανδοί καταναλωτές ανεφοδιάζονται πλήρως σε καύσιµα στα γερµανικά
πρατήρια καυσίµων ως συνέπεια της αύξησης του ειδικού
φόρου κατανάλωσης στα ελαφρά έλαια στην Ολλανδία. Τρί-
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Η ενίσχυση υπέρ της λειτουργίας µπορεί να χορηγηθεί κατ’
εξαίρεση και σε προσωρινή βάση για να αντισταθµίσει ζηµίες
λειτουργίας στις περιοχές που προβλέπονται στις διατάξεις
του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α). Πάντως, η
παρέκκλιση από το εν λόγω άρθρο δεν τυγχάνει εφαρµογής
στην περίπτωση αυτή λόγω του ότι η επιλέξιµη περιοχή,
ήτοι το τµήµα της Ολλανδίας που βρίσκεται σε απόσταση
κατ’ ανώτατο όριο 20 χιλιόµετρα από τα γερµανικά σύνορα,
δεν αναγνωρίζεται ως περιοχή µε ασυνήθως χαµηλό βιοτικό
επίπεδο ή σοβαρή υποαπασχόληση.
Επίσης, η εν λόγω ενίσχυση δεν µπορεί να θεωρηθεί ως
συµβιβάσιµη προς την κοινή αγορά βάσει της παρέκκλισης
που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 87 παράγραφος
3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ που αφορά ενισχύσεις για
την προώθηση της ανάπτυξης ορισµένων οικονοµικών
περιοχών που δεν αλλοιώνουν τους όρους των συναλλαγών
κατά τρόπο που θα αντέκειτο προς το κοινό συµφέρον.

(100) Η ενίσχυση σαφώς δεν προορίζεται για την προώθηση σηµα-

ντικών σχεδίων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο β).

(101) Τέλος, τα µέτρα ενίσχυσης δεν στοχεύουν στην προώθηση

του πολιτισµού και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο δ).

(102) Κατά συνέπεια, η χορηγηθείσα ενίσχυση προς α) πρατήρια

καυσίµων καθαρά «Co/Co», β) πρατήρια καυσίµων de facto
«Co/Co» και γ) πρατήρια καυσίµων «Co/Do» και «Do/Do»
µε αποκλειστική συµφωνία προµήθειας που περιλαµβάνει
ρήτρα διαχείρισης τιµών (SGP) δεν αιτιολογούνται ως επιλέξιµες για τη χορήγηση µιας από τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 87 παράγραφος 3 της
συνθήκης.

8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
(103) Βάσει των παραπάνω στοιχείων, και ιδίως εκτιµώντας τα

ακόλουθα:

α) παρά το αίτηµα της Επιτροπής για ενηµέρωση, οι ολλανδικές αρχές παρέλειψαν να υποβάλουν τα αιτηθέντα
στοιχεία σχετικά µε τα 250 πρατήρια καυσίµων·
β) υπάρχει σώρευση ενισχύσεων όσον αφορά τα πρατήρια
καυσίµων καθαρά «Co/Co», δεδοµένου ότι η ίδια εταιρεία είναι ιδιοκτήτρια και ασκεί εκµετάλλευση σε πολλά
πρατήρια καυσίµων και όσον αφορά τα πρατήρια καυσίµων de facto «Co/Co», δεδοµένου ότι ο ίδιος αντιπρόσωπος έχει υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση ενίσχυσης πάνω από µία φορά και κατά συνέπεια περιλαµβάνεται πολλές φορές στον κατάλογο των επιλέξιµων
αποδεκτών ενίσχυσης (49 πρατήρια καυσίµων)·
γ) χορηγώντας την ενίσχυση, η ολλανδική κυβέρνηση µπορεί να θεωρηθεί ότι στην πράξη αποζηµιώνει τον προµηθευτή, πλήρως ή εν µέρει, για τις υποχρεώσεις του
βάσει της ρήτρας διαχείρισης τιµών (SGP) όσον αφορά
τα πρατήρια καυσίµων «Do/Do», και κατόπιν τούτου
προκαλεί σώρευση ενίσχυσης σε επίπεδο προµηθευτή
[εννέα προµηθευτές Shell, BP (περιλαµβανοµένης της
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Aral, Mobil, OK και Bim), Elf Esso, Texaco, Total,
Fina, Q8 και Avia για 151 πρατήρια καυσίµων].
(104) Η Επιτροπή εκδίδει αρνητική απόφαση όσον αφορά τη χορη-

γηθείσα ενίσχυση προς τα εν λόγω πρατήρια καυσίµων
(συνολικά 450 από τα 633 επιλέξιµα πρατήρια καυσίµων)
διότι τα εν λόγω µέτρα δεν είναι συµβιβάσιµα προς την
κοινή αγορά και τη λειτουργία της συµφωνίας ΕΟΧ.

(105) Όσον αφορά τα λοιπά πρατήρια καυσίµων, τα οποία δεν

είναι de facto ή καθαρά «Co/Co» και συνήψαν αποκλειστικές
συµφωνίες προµήθειας χωρίς ρήτρα διαχείρισης τιµών
(SGP), ήτοι 183 από τα 633 επιλέξιµα πρατήρια καυσίµων,
η Επιτροπή θεωρεί ότι η ενίσχυση που τους χορηγήθηκε
καλύπτεται από τον κανόνα de minimis και κατά συνέπεια
δεν αποτελεί ενίσχυση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ.

(106) ∆εδοµένου ότι οι ολλανδικές αρχές χορήγησαν ενισχύσεις σε

κατηγορίες που αναφέρονται στα προαναφερθέντα σηµεία
103 α), β) και γ) σε ορισµένες περιπτώσεις προτού ληφθεί η
τελική απόφαση της Επιτροπής βάσει της διαδικασίας του
άρθρου 88 παράγραφος 2, οι εν λόγω ενισχύσεις πρέπει να
επιστραφούν. Τα πρατήρια καυσίµων καθαρά και de facto
«Co/Co» τα οποία δεν υπέβαλαν πληροφορίες πρέπει να
επιστρέψουν την ενίσχυση. Στην περίπτωση πρατηρίων καυσίµων «Do/Do» και «Co/Do» τα οποία συνήψαν συµφωνία
αποκλειστικής προµήθειας µε ρήτρα διαχείρισης τιµών
(SGP), η ενίσχυση πρέπει να επιστραφεί από τους πραγµατικούς αποδέκτες, ήτοι τις οκτώ ενεχόµενες εταιρείες πετρελαίου. Οι εν λόγω εταιρείες αναφέρονται στον κατάλογο
που επισυνάπτεται σε παράρτηµα των 633 επιλέξιµων
πρατηρίων καυσίµων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η ενίσχυση την οποία χορήγησαν οι Κάτω Χώρες σε 183 πρατήρια
καυσίµων εγκατεστηµένα πλησίον των γερµανικών συνόρων, ανέρχεται σε ποσό ύψους 100 000 ευρώ για κάθε πρατήριο καυσίµων,
καλύπτεται από τον κανόνα de minimis και κατόπιν τούτου δεν
αποτελεί ενίσχυση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ. Κατάλογος των ενεχοµένων πρατηρίων
καυσίµων παρατίθεται κατωτέρω. Τα στοιχεία που αντιστοιχούν
στον κατάλογο των αιτούντων περιέχονται σε επιστολή που υποβλήθηκε εκ µέρους της ολλανδικής κυβέρνησης µε ηµεροµηνία 7
Απριλίου 1999. Ο κατάλογος επισυνάπτεται συνηµµένα στην
παρούσα απόφαση.
α) Πρατήρια καυσίµων όπου ο µεταπωλητής είναι ιδιοκτήτης και
ασκών εκµετάλλευση («Do/Do»):
3, 4, 10, 14, 17, 19, 21, 23, 24, 29, 32, 33, 47, 51, 52, 53,
62, 65, 69, 70, 75, 80, 83, 85, 92, 93, 95, 118, 119, 128,
129, 137, 138, 148, 151, 157, 173, 177, 181, 188, 191,
194, 204, 209, 213, 223, 229, 231, 232, 235, 239, 243,
247, 253, 260, 261, 262, 264, 275, 277, 285, 289, 303,
306, 311, 316, 322, 324, 335, 342, 354, 370, 381, 391,
397, 398, 406, 415, 421, 424, 425, 426, 458, 466, 470,
472, 487, 518, 521, 524, 525, 528, 558, 570, 582, 594,
597, 607, 619, 627, 628, 636, 650, 652, 656, 657, 660
και 750·
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β) Πρατήρια καυσίµων όπου ιδιοκτήτρια είναι η εταιρεία πετρελαίου και ο µεταπωλητής ασκεί εκµετάλλευση («Co/Do»):
15, 36, 43, 44, 48, 50, 67, 77, 87, 88, 89, 90, 91,
132, 133, 139, 140, 141, 144, 146, 163, 186, 189,
193, 197, 199, 215, 219, 251, 278, 290, 292, 294,
304, 305, 312, 313, 317, 326, 330, 336, 338, 341,
358, 361, 384, 388, 400, 413, 430, 437, 439, 445,
453, 462, 482, 492, 493, 496, 537, 559, 562, 563,
603, 622, 647, 756, 757 και 767.

110,
192,
302,
343,
448,
574,

Άρθρο 2
Η ενίσχυση την οποία χορήγησαν οι Κάτω Χώρες σε 450 πρατήρια
καυσίµων που είναι εγκατεστηµένα πλησίον των γερµανικών
συνόρων, σε ποσό που υπερβαίνει τις 100 000 ευρώ ανά αποδέκτη
της ενίσχυσης για περίοδο τριών ετών, είναι ασυµβίβαστη προς την
κοινή αγορά και τη λειτουργία της συµφωνίας ΕΟΧ. Παρατίθεται
κατωτέρω κατάλογος των ενεχοµένων πρατηρίων καυσίµων. Τα
στοιχεία αντιστοιχούν στον κατάλογο των αιτούντων που υποβλήθηκε µε επιστολή της ολλανδικής κυβέρνησης µε ηµεροµηνία 7
Απριλίου 1999. Ο κατάλογος επισυνάπτεται συνηµµένα στην
παρούσα απόφαση.
α) Πρατήρια καυσίµων για τα οποία οι ολλανδικές αρχές δεν
υπέβαλαν καµία πληροφορία ή υπέβαλαν ανεπαρκείς πληροφορίες:
«Καµία πληροφορία»: 7, 11, 13, 46, 175, 201, 202,
234, 249, 252, 258, 280, 291, 297, 298, 314, 323,
364, 372, 373, 382, 393, 405, 407, 411, 416, 420,
491, 510, 512, 531, 533, 535, 539, 551, 552, 553,
568, 580, 588, 590, 599, 604, 610, 613, 620, 621,
642, 644, 658, 663, 764, 765 και 766.

222,
350,
476,
557,
625,

«Ανεπαρκείς πληροφορίες»: 2, 8, 9, 20, 27, 31, 41, 42, 59,
60, 61, 66, 68, 73, 76, 78, 82, 84, 94, 101, 102, 103, 105,
106, 107, 108, 115, 116, 120, 121, 122, 124, 126, 130,
131, 134, 145, 149, 152, 154, 156, 158, 162, 164, 167,
182, 183, 184, 187, 196, 200, 205, 210, 212, 214, 216,
220, 225, 226, 227, 233, 237, 238, 240, 245, 250, 257,
267, 269, 270, 282, 286, 288, 295, 300, 307, 309, 310,
321, 327, 328, 331, 334, 340, 345, 349, 351, 353, 365,
369, 374, 375, 376, 378, 379, 380, 385, 389, 394, 399,
401, 402, 404, 418, 423, 434, 444, 447, 449, 450, 451,
455, 456, 460, 467, 471, 477, 478, 480, 481, 489, 498,
499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 511,
513, 515, 516, 517, 520, 522, 526, 529, 530, 532, 534,
538, 542, 543, 546, 549, 554, 555, 556, 565, 566, 567,
571, 577, 579, 581, 585, 589, 591, 596, 602, 605, 609,
611, 612, 615, 616, 617, 618, 623, 624, 626, 629, 632,
637, 638, 639, 641, 643, 645, 646, 649, 653, 659, 662,
665, 666 και 769.
β) Πρατήρια καυσίµων όπου η εταιρεία πετρελαίου είναι ιδιοκτήτρια και ασκούσα εκµετάλλευση («Co/Co»):
«καθαρά»: 39, 147, 217, 218, 221, 276, 281, 287, 301,
319, 409, 414, 433, 457, 469, 486, 488, 541, 564, 575,
593, 614, 648, 655, 752, 760, 763 και 768.
«de facto»: 111, 112, 170, 174, 272, 273. 274, 333, 339,
347, 348, 359, 360, 362, 363, 395, 396, 432, 586, 587
και 754.
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γ) Πρατήρια καυσίµων όπου ο µεταπωλητής είναι ιδιοκτήτης και
ασκών εκµετάλλευση («Do/Do») µε σύστηµα διαχείρισης τιµών
(SGP):
1, 26, 34, 40, 54, 56, 63,
142, 155, 159, 160, 165,
206, 207, 208, 224, 241,
299, 308, 318, 320, 329,
383, 417, 419, 422, 429,
463, 473, 474, 483, 485,
753 και 755.

79, 81, 86, 97,
166, 168, 172,
242, 244, 259,
337, 344, 352,
438, 440, 442,
497, 514, 606,

113,
176,
263,
357,
454,
640,

114,
179,
283,
368,
459,
661,

135,
185,
284,
377,
461,
751,

δ) Πρατήρια καυσίµων όπου ιδιοκτήτρια είναι η εταιρεία πετρελαίου και ο µεταπωλητής ασκεί εκµετάλλευση («Co/Do») µε
σύστηµα διαχείρισης τιµών (SGP):
5, 6, 12, 16, 18, 22, 25, 28, 30, 35, 37, 38, 45, 49, 55, 58,
64, 71, 72, 74, 96, 99, 100, 104, 117, 123, 125, 127, 136,
143, 150, 153, 161, 169, 171, 178, 180, 190, 195, 198,
203, 211, 228, 230, 236, 246, 248, 254, 255, 265, 266,
268, 271, 279, 296, 315, 325, 332, 355, 367, 371, 387,
427, 428, 436, 441, 443, 446, 452, 464, 484, 494, 506,
519, 523, 536, 578, 584, 608 και 762.
Οι πραγµατικοί αποδέκτες στις κατηγορίες γ) και δ) είναι οι εταιρείες πετρελαίου µε τις οποίες τα εν λόγω πρατήρια καυσίµων
συνήψαν συµφωνίες αποκλειστικής προµήθειας. Στο συνηµµένο
κατάλογο αναφέρονται οι ενεχόµενες εταιρείες πετρελαίου σε κάθε
µεµονωµένη περίπτωση.
Άρθρο 3
1.
Οι Κάτω Χώρες λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για την
ανάκτηση από τους αποδέκτες της αναφεροµένης στο άρθρο 2
ενίσχυσης που χορηγήθηκε παρανόµως σε αυτούς.
2.
Η ανάκτηση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διαδικασίες
της εθνικής νοµοθεσίας. Επί των ανακτωµένων ποσών οφείλονται
τόκοι από το χρόνο κατά τον οποίο τέθηκαν στη διάθεση των
δικαιούχων µέχρι την πραγµατική τους ανάκτηση. Οι τόκοι αυτοί
υπολογίζονται µε βάση το επιτόκιο αναφοράς που χρησιµοποιείται
για τον υπολογισµό του ισοδύναµου επιχορήγησης στο πλαίσιο
των περιφερειακών ενισχύσεων.
Άρθρο 4
Οι Κάτω Χώρες ενηµερώνουν την Επιτροπή εντός προθεσµίας δύο
µηνών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, για τα µέτρα
που έλαβαν για την εφαρµογή της.
Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών.
Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 1999.
Για την Επιτροπή
Monika WULF-MATHIES

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κατάλογος των αιτούντων επιδοτήσεις κατ’ εφαρµογή της έκτακτης κανονιστικής ρύθµισης για τις επιδοτήσεις στα
πρατήρια καυσίµων που είναι εγκατεστηµένα πλησίων των γερµανικών συνόρων (Tijdelijke regeling subsidie tankstations grensstreek Duitsland). Η αρίθµηση αντιστοιχεί στον κατάλογο των αιτούντων που περιλαµβάνεται στην
επιστολή της ολλανδικής κυβέρνησης, της 7ης Απριλίου 1999

Αριθ.

Όνοµα του αιτούντος

Εταιρεία πετρελαίου/σύµβαση
σήµατος

Εταιρεία πετρελαίου/σήµα
οµίλου

1

Auto Schmitz B.V.

[...]

[...]

2

T.E.M. Twente B.V.

[...]

[...]

3

Autobedrĳf G.H.V. B.V.

[...]

[...]

4

Van Lin Velden B.v.

[...]

[...]

5

M.J.J. Verbiesen

[...]

[...]

6

W.H. Merx

[...]

[...]

7

Autoservice Fermans Exclusive B.V.

[...]

[...]

8

Autobedrĳf J; Meyknecht

[...]

[...]

9

Garage Knops B.V.

[...]

[...]

10

Autocentrum Merjenburgh B.V.

[...]

[...]

11

H. Boxem

[...]

[...]

12

Henk Santing Emmen B.V.

[...]

[...]

13

Service Station Valkenhuizen Jo Brouwers B.V.

[...]

[...]

14

H.J.M. Ras-Bosman

[...]

[...]

15

V.O.F. Paul Janssen Esso Velperbroek

[...]

[...]

16

Hendrikx-Maes V.O.F.

[...]

[...]

17

Hendrix Automobielbedrĳf B.V.

[...]

[...]

18

V.O.F. Zelftankstation J. Hilgers

[...]

[...]

19

Autoservice Bedrĳf Fransen B.V.

[...]

[...]

20

B.E.M. Stationair B.V.

[...]

[...]

21

Automobielbedrĳf G+H B.V.

[...]

[...]

22

J.H.M. Huntjes

[...]

[...]

23

Garage Vencken B.V.

[...]

[...]

24

J.H.M. Wiertz

[...]

[...]

25

V.O.F. Muyzers-Mertens

[...]

[...]

26

Mennink-Veldboom B.V.

[...]

[...]

27

Gebr. Wismans

[...]

[...]

28

H.J.W. Roerdinkholder

[...]

[...]

29

RoVo Expoloitatie B.V.

[...]

[...]
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Αριθ.

Όνοµα του αιτούντος
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Εταιρεία πετρελαίου/σύµβαση
σήµατος

Εταιρεία πετρελαίου/σήµα
οµίλου

30

B.V. Automobielbedrĳf Veenhuis

[...]

[...]

31

Ter Huurne’s Handelsmaatschappĳ B.V.

[...]

[...]

32

Tankstation van Donkelaar B.V.

[...]

[...]

33

V.O.F. Garage Borgers

[...]

[...]

34

Jansen-van Maasacker V.O.F.

[...]

[...]

35

J.D. Kok Service Stations B.V.

[...]

[...]

36

Th. A. Hegeman B.V.

[...]

[...]

37

V.O.F. Shell Station Baexem

[...]

[...]

38

V.O.F. Hermans

[...]

[...]

39

Makro Zelfbedieningsgroothandel C.V.

[...]

[...]

40

Firma Jan Cox

[...]

[...]

41

Auto Quick Service B.V.

[...]

[...]

42

Autobedrĳf G.J. Arentsen B.V.

[...]

[...]

43

V.O.F. Peters-Kersten

[...]

[...]

44

Jansen V.O.F.

[...]

[...]

45

Benzinestation Den Oordt B.V.

[...]

[...]

46

J.L.M. Palmen

[...]

[...]

47

Kooiker en Zoon V.O.F.

[...]

[...]

48

Tank- en Servicestation Jansema B.V.

[...]

[...]

49

Atol Tankstation B.V.

[...]

[...]

50

V.O.F. Service Station van Steenwĳk

[...]

[...]

51

Autobedrĳf De Jong Hardenberg B.V.

[...]

[...]

52

Automobielbedrĳf Peeten B.V.

[...]

[...]

53

Autobedrĳf Veders B.V.

[...]

[...]

54

Van Remmen-Gademan B.V.

[...]

[...]

55

A.J.A. Boosten

[...]

[...]

56

Makkinga B.V.

[...]

[...]

58

V.O.F. Peters-Jaspers

[...]

[...]

59

Kok V.O.F.

[...]

[...]

60

Technische Handelsonderneming van Dooren B.V.

[...]

[...]

61

B.V. Garage van Ameln

[...]

[...]

62

Autocenter Hegeman B.V.

[...]

[...]

63

Garagebedrĳf Venderbosch B.V.

[...]

[...]
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Εταιρεία πετρελαίου/σύµβαση
σήµατος

Εταιρεία πετρελαίου/σήµα
οµίλου

64

Autobedrĳf van Gool B.V.

[...]

[...]

65

A. Platvoet Handelsmaatschappĳ B.V.

[...]

[...]

66

Platvoet Exploitatiemaatschappĳ B.V.

[...]

[...]

67

Esso «St. Vitusholt»

[...]

[...]

68

Vos-Meekes B.V.

[...]

[...]

69

Autobedrĳf Olde Monnikhof B.V.

[...]

[...]

70

F.M. Trip

[...]

[...]

71

V.O.F. P. van Oosterbaan

[...]

[...]

72

V.O.F. Holtslag

[...]

[...]

73

Autobedrĳf De Jong

[...]

[...]

74

R.P.A. van Gestel

[...]

[...]

75

Fa. Geerlings Teunissen

[...]

[...]

76

D.A. Gaikhorst

[...]

[...]

77

Shell Servicebedrĳf Herman Ten Thĳ V.O.F.

[...]

[...]

78

H. Peeters Service B.V.

[...]

[...]

79

V.O.F. Garage Hans Gerritsen

[...]

[...]

80

Tankstation J. Klein Gunnewiek V.O.F.

[...]

[...]

81

Tankservice Haarhuis V.O.F.

[...]

[...]

82

Autobedrĳf Jansen

[...]

[...]

83

Fa. Mos-Luttikhuis

[...]

[...]

84

W.A.M. Litmaath

[...]

[...]

85

Krabbenborg Transport B.V.

[...]

[...]

86

Service Station Vehof V.O.F.

[...]

[...]

87

W.S. Trumpi h.o. Shell Zwartewater

[...]

[...]

88

Vollenhoven Olie B.V.

[...]

[...]

89

Autobedrĳf Ger Bemelmans V.O.F.

[...]

[...]

90

Weĳers V.O.F.

[...]

[...]

91

Esso Overmaat V.O.F.

[...]

[...]

92

Autoservice Besouw B.V.

[...]

[...]

93

Autocentrum Biermans B.V.

[...]

[...]

94

Tankstation Lux B.V.

[...]

[...]

95

Autobedrĳf J. Pinners

[...]

[...]

96

B.V. Automobielbedrĳf van Straten & Zoon

[...]

[...]
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97

V.O.F. J. Köster

[...]

[...]

99

B.H.O.

[...]

[...]

100

Tankstation Mekers-De Geulekamp B.V.

[...]

[...]

101

Mastebroek B.V.

[...]

[...]

102

Autrorĳschool en Tankstation Oudeboon

[...]

[...]

103

Auto-en Carrosseriebedrĳf Ambting B.V.

[...]

[...]

104

P.C Spakman B.V.

[...]

[...]

105

Autobedrĳf van Boven Erica B.V.

[...]

[...]

106

Firma Gebroeders Pelgrom

[...]

[...]

107

Garage Grooten B.V.

[...]

[...]

108

V.O.F. Suntjes-Wolters

[...]

[...]

110

Autobedrĳf Bloo Neede B.V.

[...]

[...]

111

F.J Rolink B.V.

[...]

[...]

112

Rolink B.V

[...]

[...]

113

V.O.F. M.C. Bagchus en Zn.

[...]

[...]

114

V.O.F. Garage Jansen

[...]

[...]

115

Oliehandel Kuster B.V.

[...]

[...]

116

Auto ter Riet B.V.

[...]

[...]

117

Van Gerven Venray V.O.F.

[...]

[...]

118

Garage Gommans B.V.

[...]

[...]

119

Service Garage de Pont B.V.

[...]

[...]

120

Autobedrĳf Ueffing C.V.

[...]

[...]

121

Gebroeders Klein Gunnewiek V.O.F.

[...]

[...]

122

Poelen auto's Mook V.O.F.

[...]

[...]

123

Esso Etten Bosman V.O.F.

[...]

[...]

124

Automobielbedrĳf Ruesink Ruurlo B.V.

[...]

[...]

125

Tankstation Gebr. Bruynen Kessel B.V.

[...]

[...]

126

Rĳmar B.V.

[...]

[...]

127

Service Station R. Bolhaar B.V.

[...]

[...]

128

Autoservice Wim van de Biesebos

[...]

[...]

129

J.W. van der Sluis

[...]

[...]

130

Haagmans Taxicentrale voor Valkenburg e.o B.V.

[...]

[...]

131

Garage Veger B.V.

[...]

[...]
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132

Auto Roeloffzen B.V.

[...]

[...]

133

P.N.W. de Jong

[...]

[...]

134

Autobedrĳf Egberink V.O.F.

[...]

[...]

135

Tankstation Gerrit Smit

[...]

[...]

136

G. Runherd

[...]

[...]

137

Autobedrĳf Demmer B.V.

[...]

[...]

138

Service Garage J. Boermans

[...]

[...]

139

Fa. Gebr. J. en F. Tielemans

[...]

[...]

140

Th. Van de Weĳer en Zn. V.O.F.

[...]

[...]

141

J.A. Louwman

[...]

[...]

142

Automobielbedrĳf J.G. Lesscher B.V.

[...]

[...]

143

Automobielbedrĳf Lo Vugleveen B.V.

[...]

[...]

144

Schiphorst B.V.

[...]

[...]

145

H.B. Mensink B.V.

[...]

[...]

146

V.O.F. Knol

[...]

[...]

147

A.C.M. Olie B.V.

[...]

[...]

148

Taxi B. Jansen B.V.

[...]

[...]

149

Auto Smeets Echt B.V.

[...]

[...]

150

V.O.F. Molendĳk

[...]

[...]

151

B.P. Henk van der Wielen V.O.F.

[...]

[...]

152

Autobedrĳf de Groot V.O.F.

[...]

[...]

153

R. Dekker

[...]

[...]

154

Autoschade Timmermans B.V.

[...]

[...]

155

L. Schaars

[...]

[...]

156

D.C.B. Gennep B.V.

[...]

[...]

157

J.H. Metting

[...]

[...]

158

Witvoet Olieprodukten B.V.

[...]

[...]

159

Garage Hartgerink B.V.

[...]

[...]

160

Tankstation/Garage Staring B.V.

[...]

[...]

161

Shell «zelftank» Larenstein (Bhegani)

[...]

[...]

162

Schreurs Wessem B.V.

[...]

[...]

163

A.J.M. Schiepers

[...]

[...]

164

Vluggen Automaterialen B.V.

[...]

[...]
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165

Automobielbedrĳf P. Janssen

[...]

[...]

166

Mobil Service de Grens

[...]

[...]

167

L. Huisman

[...]

[...]

168

V.O.F. Esso tholen

[...]

[...]

169

Franssen-Kleĳkers V.O.F.

[...]

[...]

170

Service Station Beursgens B.V.

[...]

[...]

171

V.O.F. Texaco Toussaint-Meĳs

[...]

[...]

172

Autobedrĳf Brilman B.V.

[...]

[...]

173

Autobedrĳf Schuurhuis V.O.F.

[...]

[...]

174

Automobielservice Beursgens B.V.

[...]

[...]

175

Autobedrĳf Evers

[...]

[...]

176

Autobedrĳf De Vossenbrink B.V.

[...]

[...]

177

Automobielbedrĳf Wedsterdiep B.V.

[...]

[...]

178

Texaco Benzinestation M. Rĳks B.V.

[...]

[...]

179

Garage Bergsteyn B.V.

[...]

[...]

180

Doevendans Handelsonderneming C.V.

[...]

[...]

181

V.O.F. De Rooĳ-Geers

[...]

[...]

182

V.O.F. Autobedrĳf G. Heikens

[...]

[...]

183

Hoogendĳk A.T.W. B.V.

[...]

[...]

184

Automobielbedrĳf Joosten Oploo B.V.

[...]

[...]

185

Otoskoop B.V.

[...]

[...]

186

Automobielbedrĳf S.M. Duivelaar V.O.F.

[...]

[...]

187

V.O.F. Sjoerd Olde Monnikhof

[...]

[...]

188

Garage Vroomen V.O.F.

[...]

[...]

189

Th. M. Tĳssens

[...]

[...]

190

Exploitatiemaatschappĳ L. Zdrojewski B.V.

[...]

[...]

191

J.H. Thelen

[...]

[...]

192

M. Mengels

[...]

[...]

193

V.O.F. Esso Worseling

[...]

[...]

194

G. Kruit Handelsonderneming B.V.

[...]

[...]

195

Service Station Tonny Wessels V.O.F.

[...]

[...]

196

H.B. Willemsen

[...]

[...]

197

VéBé van Steĳn B.V.

[...]

[...]
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198

E.H. Reink

[...]

[...]

199

Automobielbedrĳf Nabuurs B.V.

[...]

[...]

200

Automobiel en Garagebedrĳf Kock B.V.

[...]

[...]

201

Self Service Tankstation Hondsiep B.V.

[...]

[...]

202

Tankshop Boxmeer B.V.

[...]

[...]

203

V.O.F. Shell Hattem-Gravesteyn

[...]

[...]

204

Texaco Self Service Olde Nordkamp

[...]

[...]

205

Auto Berendsen B.V.

[...]

[...]

206

Heron automaterialen B.V.

[...]

[...]

207

J.H.F. van Sante

[...]

[...]

208

Cillekens Brandstoffen B.V.

[...]

[...]

209

Smeets & Geelen Tankstations B.V.

[...]

[...]

210

Bouw-en Handelsonderneming J; Peeters B.V.

[...]

[...]

211

V.O.F. M.J.C. Pluim en Zn.

[...]

[...]

212

Automobielbedrĳf Th. Wenting B.V.

[...]

[...]

213

Autocentrum Cents B.V.

[...]

[...]

214

Tankstation Jagt B.V.

[...]

[...]

215

M.W.N. Touw

[...]

[...]

216

Auto Vencken B.V.

[...]

[...]

217

Nĳol Exploitatie Tankstations B.V.

[...]

[...]

218

Nĳol Oliemaatschappĳ B.V.

[...]

[...]

219

Bossewinkel V.O.F.

[...]

[...]

220

V.O.F. W.J. Wenmaekers

[...]

[...]

221

Groothandel en Exploitatiemaatschappĳ Noord-

[...]

[...]

222

Esso Brunssum V.O.F.

[...]

[...]

223

Fa. J.W. Winkelhorst en Zonen

[...]

[...]

224

Automobielbedrĳf A.J.H. Jetten B.V.

[...]

[...]

225

Autobedrĳf Jan Booltink B.V.

[...]

[...]

226

Direcks Service Station Bocholtz B.V.

[...]

[...]

227

Correct Monnereau B.V

[...]

[...]

228

Mobil Selfservice stations Oldenzaal-Twello

[...]

[...]

229

Firma Autobedrĳf Wiefferink

[...]

[...]

230

J. Kram

[...]

[...]
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231

Morsink V.O.F.

[...]

[...]

232

Firma J.W. Oonk

[...]

[...]

233

Jac. Van Egmond B.V.

[...]

[...]

234

Roeleveld-Rolink B.V.

[...]

[...]

235

Garage V.O.F Rikhof

[...]

[...]

236

Service Station Christophe V.O.F.

[...]

[...]

237

A. Prulm-van Rossum

[...]

[...]

238

V.O.F. Ooink

[...]

[...]

239

Brandstof Exploitatie Bellingwolde B.V.

[...]

[...]

240

Handelsmaatschappĳ H. Knol Almelo B.V.

[...]

[...]

241

Europa Garage Hardenberg B.V.

[...]

[...]

242

Euro-Autohuis B.V.

[...]

[...]

243

Roba Rĳssen B.V.

[...]

[...]

244

V.O.F. Hidding

[...]

[...]

245

Autobedrĳf J. van Hinsberg B.V.

[...]

[...]

246

Thĳs Reĳnen B.V.

[...]

[...]

247

Autobedrĳf Gebr. Van Tienen

[...]

[...]

248

B. ledema V.O.F.

[...]

[...]

249

Garage Braakhuis Almelo B.V.

[...]

[...]

250

Fa. Jos Cranssen

[...]

[...]

251

Diepemaat Tankstation B.V.

[...]

[...]

252

A. Lenters V.O.F.

[...]

[...]

253

Tankstation «de Witte» V.O.F.

[...]

[...]

254

Herinx V.O.F.

[...]

[...]

255

Th. W.J. Vermeulen

[...]

[...]

257

Pilar B.V.

[...]

[...]

258

V.O.F. Esso Servicestation Franssen

[...]

[...]

259

Autobedrĳf Cortenbach V.O.F.

[...]

[...]

260

Tankstation Wikkerink B.V.

[...]

[...]

261

Autobedrĳven J. Hoiting Dalen Emmen

[...]

[...]

262

Autobedrĳf De Jong Slagharen

[...]

[...]

263

Garage W. Godeke V.O.F.

[...]

[...]

264

Hoegen Dĳkhof B.V.

[...]

[...]
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265

V.O.F. Zelftankservice Oldenboom

[...]

[...]

266

Tankstation Overstegen B.V.

[...]

[...]

267

Autobedrĳf Sanders B.V.

[...]

[...]

268

J. Borggreve en J.J. Knobben V.O.F.

[...]

[...]

269

Fa. A.M. Kleinsman en Zoon

[...]

[...]

270

Autobedrĳf Louis Petit B.V.

[...]

[...]

271

Service Station Rene Prevoo V.O.F.

[...]

[...]

272

Shell Hengelo Zuid B.V.

[...]

[...]

273

Self Service de Bleek B.V.

[...]

[...]

274

Self Service Station Weghorst B.V.

[...]

[...]

275

V.O.F. Garage Bogers-Vissers

[...]

[...]

276

Schreurs Oliemaatschappĳ B.V.

[...]

[...]

277

De Heikant Wessem B.V.

[...]

[...]

278

J. van Helmond B.V.

[...]

[...]

279

V.O.F. Duyn

[...]

[...]

280

V.O.F. Achten

[...]

[...]

281

Vissers Oliehandel B.V.

[...]

[...]

282

Schimmel Mill B.V.

[...]

[...]

283

J.G.N. van der Vleden

[...]

[...]

284

Autobedrĳf Gendringen V.O.F.

[...]

[...]

285

Esso Station Lindenheuvel

[...]

[...]

286

CAV Ulestraten-Schimmert-Hulsberg

[...]

[...]

287

Kaptien's Oliehandel B.V.

[...]

[...]

288

Esso Service Dordsebrug

[...]

[...]

289

Servicestation Middel

[...]

[...]

290

V.O.F. Autobedrĳf Jo Rutten Wĳchen

[...]

[...]

291

Servicestation Gebr. Frissen B.V.

[...]

[...]

292

V.O.F. Total servicestation 't Meertje

[...]

[...]

294

J.W. Mengels

[...]

[...]

295

Salland Oliemaatschappĳ B.V.

[...]

[...]

296

V.O.F. de Boer

[...]

[...]

297

Weghorst-Oliko B.V.

[...]

[...]

298

Automobielbedrĳf Chris Blĳ

[...]

[...]
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299

Autobedrĳf Postema V.O.F.

[...]

[...]

300

Garage Grĳsen

[...]

[...]

301

Servauto Nederland B.V.

[...]

[...]

302

F. Thĳssen BIM Tankstation V.O.F.

[...]

[...]

303

Garagebedrĳf G. Slots B.V.

[...]

[...]

304

Fa. Autobedrĳf Coenjaerts

[...]

[...]

305

G.M. Janssen

[...]

[...]

306

Esso Midwolda V.O.F. Jansen

[...]

[...]

307

Firma Reuvekamp V.O.F.

[...]

[...]

308

Hein Overbeek V.O.F.

[...]

[...]

309

Minli Strĳthagen B.V.

[...]

[...]

310

Minli Heerlen B.V.

[...]

[...]

311

Hessels Autobedrĳf

[...]

[...]

312

M. Loeffen

[...]

[...]

313

Autobedrĳf de Grote Emmen B.V.

[...]

[...]

314

De Grote Rĳksweg Emmen B.V.

[...]

[...]

315

t Singraven B.V.

[...]

[...]

316

Autobedrĳf te Brake V.O.F.

[...]

[...]

317

V.O.F. van der Vegt

[...]

[...]

318

Garage Nieuwenhuizen B.V.

[...]

[...]

319

Vlutters Handelsonderneming B.V

[...]

[...]

320

G. van der Haar

[...]

[...]

321

M.T.M. Van Daal Haps B.V.

[...]

[...]

322

Handelsonderneming Gebr. Jans B.V.

[...]

[...]

323

V.O.F. BP Tnakstation Nĳenhuis

[...]

[...]

324

Servicestation Huben V.O.F.

[...]

[...]

325

V.O.F. Esso Self Service «De Kluis»

[...]

[...]

326

BP Station «De Hasseler Es»

[...]

[...]

327

T.E.M. Zwolle B.V.

[...]

[...]

328

V.O.F. J. en M. Lucassen-de Mulder

[...]

[...]

329

Alg. Service-en Verkoopm. Arnhemse Poort B.V.

[...]

[...]

330

Sparu B.V.

[...]

[...]

331

Autobedrĳf Zwĳnenberg V.O.F.

[...]

[...]
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332

V.O.F. Bisselink

[...]

[...]

333

Autoservice J. van Deursen B.V.

[...]

[...]

334

Garage Schel B.V.

[...]

[...]

335

Autobedrĳf Jansen Binnenmars

[...]

[...]

336

V.O.F. Shell Service «De Ijzeren Klap»

[...]

[...]

337

J.J.H. Jansen

[...]

[...]

338

Esso Self Service V.O.F. «Drempt»

[...]

[...]

339

Tankstation 't Heukske V.O.F.

[...]

[...]

340

V.O.F. City Autoservice

[...]

[...]

341

Autobedrĳf Hans Berndes B.V.

[...]

[...]

342

Garage Oomen B.V.

[...]

[...]

343

Van de Berg's Rotonde V.O.F.

[...]

[...]

344

J. Bron

[...]

[...]

345

H. Schollen

[...]

[...]

347

Autobedrĳf Nĳland Duiven B.V.

[...]

[...]

348

Gebroeders Nĳland B.V.

[...]

[...]

349

J. Potze B.V.

[...]

[...]

350

H.H. Albers

[...]

[...]

351

Auto Caubo Valkenburg B.V.

[...]

[...]

352

Tankstation en automobielbedrĳf Tromp C.V.

[...]

[...]

353

Zuid-Drents Oliecentrum B.V.

[...]

[...]

354

V.O.F. Kort Vatthermond

[...]

[...]

355

Autoservice Hoogland V.O.F.

[...]

[...]

357

Autoverhuur van der Weerdt B.V.

[...]

[...]

358

J. Janssen

[...]

[...]

359

R.G.M. Stapper

[...]

[...]

360

M.M.J. Stapper-v.d. Bosch

[...]

[...]

361

Metaro B.V.

[...]

[...]

362

Self Service Station Borne B.V.

[...]

[...]

363

Self Service Hasselerbaan B.V.

[...]

[...]

364

Van Lent-Spiekerman V.O.F.

[...]

[...]

365

Firma H. Th. J. van Londen

[...]

[...]

367

S.W.M. Baltussen

[...]

[...]
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368

V.O.F. Evers

[...]

[...]

369

Gebr. Derks Beers B.V.

[...]

[...]

370

Autobedrĳf Rutten B.V.

[...]

[...]

371

Tankstation Caberg

[...]

[...]

372

V.O.F. Postulart-van Cleef

[...]

[...]

373

Oliecentrum Strĳbosch B.V.

[...]

[...]

374

Tankstation Bekhuis

[...]

[...]

375

Garage van den Berg Plasmolen B.V.

[...]

[...]

376

V.O.F. Auto Service Center Lichtenvoorde

[...]

[...]

377

Automobielbedrĳf Brunlink B.V.

[...]

[...]

378

V.O.F. Gebroeders Helnen

[...]

[...]

379

Autobedrĳf Saak en Vorenholt V.O.F.

[...]

[...]

380

Strĳbosch en Zn. B.V.

[...]

[...]

381

Garage Kruiter

[...]

[...]

382

Autobedrĳf Bakker en Zoon V.O.F.

[...]

[...]

383

Garage-Tankservice D.H. van Aalderen

[...]

[...]

384

Tankstation Frazer V.O.F.

[...]

[...]

385

Theo's Tankshop

[...]

[...]

387

V.O.F. Bastings

[...]

[...]

388

R. Timmerman Tankstation Mobil V.O.F.

[...]

[...]

389

J.M. Spoolder-Dooren

[...]

[...]

391

Vos Maasbracht B.V.

[...]

[...]

393

Handelsonderneming Sjaak Arns B.V.

[...]

[...]

394

F.K. Frings

[...]

[...]

395

Ufkes Hoogebrug B.V.

[...]

[...]

396

Ufkes Parkzicht B.V.

[...]

[...]

397

V.O.F. Tnakstation Heuthorst

[...]

[...]

398

Wikkering-Winterswĳk B.V.

[...]

[...]

399

Automobielbedrĳf A.B. Willemsen

[...]

[...]

400

BP-station van Wĳk

[...]

[...]

401

Autobedrĳf Boerrigter

[...]

[...]

402

G&G Exploitatiemaatschappĳ B.V.

[...]

[...]

404

Auto Jipp B.V.

[...]

[...]
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405

Olie Centrum Nederland B.V.

[...]

[...]

406

J.A.A. Peters

[...]

[...]

407

V.O.F. Nĳenhuis

[...]

[...]

409

De Haan Minerale Oliën B.V.

[...]

[...]

411

Van der Molen V.O.F.

[...]

[...]

413

Auto Langwerden

[...]

[...]

414

Post Exploitatie Maatschappĳ B.V.

[...]

[...]

415

Autobedrĳf Lennaerts B.V.

[...]

[...]

416

V.O.F. Seubers

[...]

[...]

417

Autobedrĳf Leo Martens B.V.

[...]

[...]

418

Firma Overbeek

[...]

[...]

419

H. Heĳligers V.O.F.

[...]

[...]

420

Garage Snippe

[...]

[...]

421

Autobedrĳf Huiskes B.V.

[...]

[...]

422

Autobedrĳf De Kock V.O.F.

[...]

[...]

423

W.F. Milder

[...]

[...]

424

Autobedrĳf J.J. Scheppink

[...]

[...]

425

H.M. Geurts Holding B.V.

[...]

[...]

426

V.O.F. H.J. Dieperink & Zoon

[...]

[...]

427

Borrekuil B.V.

[...]

[...]

428

Shell Ganzeweide V.O.F.

[...]

[...]

429

Autoservice Het Ambacht Westervoort B.V.

[...]

[...]

430

Esso Biljoen Rob Bosman

[...]

[...]

432

Top Zwartemeer B.V.

[...]

[...]

433

A.J.J. Kolkman

[...]

[...]

434

Van Huët V.O.F.

[...]

[...]

436

Mobil Selfservice Andre Florack

[...]

[...]

437

V.O.F. Trip

[...]

[...]

438

Blekkink Aalten B.V.

[...]

[...]

439

BIM Velswĳk

[...]

[...]

440

Autobedrĳf Reizigersberg

[...]

[...]

441

Kap Tankstation V.O.F.

[...]

[...]

442

V.O.F. Kroezen

[...]

[...]
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443

J. Vermeulen

[...]

[...]

444

Esso Diederen V.O.F.

[...]

[...]

445

Autobedrĳf Schipdam B.V.

[...]

[...]

446

E.C.G. Geervliet

[...]

[...]

447

A. Gezel

[...]

[...]

448

Tank-en service station Beulen-Slangen V.O.F.

[...]

[...]

449

T.E.M. Nĳmegen B.V.

[...]

[...]

450

Roadrunner Service B.V.

[...]

[...]

451

Beheersmaatschappĳ Gebr. Van Kleef B.V.

[...]

[...]

452

P.J. Pont Almelo B.V.

[...]

[...]

453

Auto Hobby van der Werff B.V.

[...]

[...]

454

M.G.W. Ruypers

[...]

[...]

455

Autobedrĳf Hukkelhoven

[...]

[...]

456

V.O.F. J.W. Lensink en T.W. Heinen

[...]

[...]

457

Gebr. Jongste B.V.

[...]

[...]

458

Autobedrĳf Brouwer B.V.

[...]

[...]

459

V.O.F. G. Nelissen St. Geertuid

[...]

[...]

460

V.O.F. Autobedrĳf Theo van Huet

[...]

[...]

461

Autobedrĳf Roelofs V.O.F.

[...]

[...]

462

Pek V.O.F.

[...]

[...]

463

Tankstation Schasfoort B.V.

[...]

[...]

464

R.A.J. Maes

[...]

[...]

466

V.O.F. Autobedrĳf Freke en Zoon

[...]

[...]

467

Tankstation Westsingel B.V.

[...]

[...]

469

B.V. B.E.M.

[...]

[...]

470

C.M.J. van der Aa-Lammerink

[...]

[...]

471

Tankstation De Holz B.V.

[...]

[...]

472

Autobedrĳf Bleumink B.V.

[...]

[...]

473

Garage Vossebeld

[...]

[...]

474

Automobielbedrĳf Johnny Peterman B.V.

[...]

[...]

476

Demarol B.V.

[...]

[...]

477

Brand Oil Servicestation B.V.

[...]

[...]

478

Firma Fieten

[...]

[...]
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480

P. Molema

[...]

[...]

481

V.O.F. Autobedrĳf Webbink

[...]

[...]

482

Auto Reinders B.V.

[...]

[...]

483

Braam Autoservice B.V.

[...]

[...]

484

Garagebedrĳf B. Hendriksen B.V.

[...]

[...]

485

Vakgarage Voortman V.O.F.

[...]

[...]

486

Oliehandel Fr. Hopmans B.V.

[...]

[...]

487

Autobedrĳf Renkens

[...]

[...]

488

NedOil Tankstations B.V.

[...]

[...]

489

Anac Tank-en Service Station V.O.F.

[...]

[...]

491

Jeurissen B.V.

[...]

[...]

492

Auto Maessen V.O.F.

[...]

[...]

493

Esso Station «Het Anker» V.O.F.

[...]

[...]

494

Q8 Servicestation Jansen V.O.F.

[...]

[...]

496

Westerhof V.O.F.

[...]

[...]

497

G.B. Selfservicestation Kessel-Adriaans B.V.

[...]

[...]

498

Snĳders Cuyk B.V.

[...]

[...]

499

V.O.F. Heimans-Coenen

[...]

[...]

500

Garage Mestrom Groesbeek B.V.

[...]

[...]

501

Autobedrĳf Vloet Mill B.V.

[...]

[...]

502

Garage Lammerts B.V.

[...]

[...]

503

Automobielbedrĳf Gerard Tap

[...]

[...]

504

V.O.F. Roosenboom

[...]

[...]

505

F. Tĳsse Claase B.V.

[...]

[...]

506

Opgenoot Tankservice B.V.

[...]

[...]

507

V.O.F. Gebrs. Mertens en Zn.

[...]

[...]

508

Van Beek V.O.F.

[...]

[...]

509

Diesel Oil Company B.V.

[...]

[...]

510

Autobedrĳf Klaas Snippe

[...]

[...]

511

H.A.T. Bens

[...]

[...]

512

De Vrĳe Pomp Coevorden B.V.

[...]

[...]

513

T.E.M. Arnhem B.V.

[...]

[...]

514

Auto Heersmink B.V.

[...]

[...]
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515

I.L. Pierik-Bomers

[...]

[...]

516

W. Witvoet

[...]

[...]

517

Garage Tankstation Milder V.O.F.

[...]

[...]

518

Tankstation J.G. Blokzĳl V.O.F.

[...]

[...]

519

V.O.F. Kremer

[...]

[...]

520

C.J.G. Heerink

[...]

[...]

521

Auotbedrĳf Hondebrink B.V.

[...]

[...]

522

Texaco Tankstaion J.A. Holland

[...]

[...]

523

M.J.M. Philipsen

[...]

[...]

524

Autoedrĳf Ben van der Aa B.V.

[...]

[...]

525

Garage-en Autoschadeschadebedrĳf Herbers

[...]

[...]

526

V.O.F. Keupink

[...]

[...]

528

Coöperatie Tuinbouwcentrum Lent B.A.

[...]

[...]

529

Oosterveen's Hobbycentrum B.V.

[...]

[...]

530

Overĳsselse Olie Combinatie B.V.

[...]

[...]

531

Fa. S. Brakke

[...]

[...]

532

H.J.A.A. Bodelier

[...]

[...]

533

T en H Beheer B.V.

[...]

[...]

534

A.C. Lohmann

[...]

[...]

535

Autobedrĳf J.B. Heĳnen V.O.F.

[...]

[...]

536

V.O.F. Kengen-Gilissen

[...]

[...]

537

J.A.N. Beuken

[...]

[...]

538

J.H.M. Feĳts

[...]

[...]

539

Actomat B.V.

[...]

[...]

541

F.L.M. Krauth

[...]

[...]

542

H. Benerink-Folbert

[...]

[...]

543

J. Benërink

[...]

[...]

546

W. Smit-Ten Donkelaar

[...]

[...]

549

Wed. L. Dalhuisen B.V.

[...]

[...]

551

V.O.F. W.H. Heyenrath

[...]

[...]

552

Tankstation De Grens

[...]

[...]

553

Zĳm's Boulevard Garage B.V.

[...]

[...]

554

V.O.F. J. Derks en Zn.

[...]

[...]
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555

J.G.J. Engels

[...]

[...]

556

J.J.L. Alofs

[...]

[...]

557

V.O.F. van der Woey

[...]

[...]

558

Bean Exploitatiemaatschappĳ B.V.

[...]

[...]

559

Automobielbedrĳf Van de Weem B.V.

[...]

[...]

562

Garage Binnenmars B.V.

[...]

[...]

563

R. Leus

[...]

[...]

564

De Fakkel B.V.

[...]

[...]

565

V.O.F. Autobedrĳf van Haren

[...]

[...]

566

TEM Peelland B.V.

[...]

[...]

567

J. Kleine

[...]

[...]

568

Johannes Willem Dĳs

[...]

[...]

570

H. Wermke

[...]

[...]

571

V.O.F. Sahil

[...]

[...]

574

V.O.F. Bosserhof

[...]

[...]

575

Van Gelder Aardolie B.V.

[...]

[...]

577

V.V. Tankstation U.S.A.

[...]

[...]

578

Tankstation 't Klinkertje

[...]

[...]

579

Autobedrĳf Diepenmaat V.O.F.

[...]

[...]

580

Garage Hofkamp V.O.F.

[...]

[...]

581

A.J.B.M. Scholten

[...]

[...]

582

Firma Bos-Niers

[...]

[...]

584

Emos B.V.

[...]

[...]

585

OK Nederland B.V.

[...]

[...]

586

Grooters Rekken B.V.

[...]

[...]

587

Grooters Eibergen B.V.

[...]

[...]

588

Total de Laares V.O.F.

[...]

[...]

589

Veka B.V.

[...]

[...]

590

Autobedrĳf Buursink B.V.

[...]

[...]

591

Driessen Oosterbeek B.V.

[...]

[...]

593

GeHa Krediettank B.V.

[...]

[...]

594

Albert M. Kaspers

[...]

[...]
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596

Aardappelhandel van Melis B.V.

[...]

[...]

597

E.J.A. Geerdink

[...]

[...]

599

Schadeherstel Twente B.V.

[...]

[...]

602

Service Station v/h J.P. Veger

[...]

[...]

603

Fokko Meĳer B.V.

[...]

[...]

604

Autobedrĳf Belderink B.V.

[...]

[...]

605

T.E.M. Salland B.V.

[...]

[...]

606

V.O.F. de la Roy

[...]

[...]

607

Zegam Zevenaar B.V.

[...]

[...]

608

V.O.F. Bongers

[...]

[...]

609

V.O.F. W. Pierik Konstruktiebedrĳf

[...]

[...]

610

Autobedrĳf Vruggink

[...]

[...]

611

Erkens Servicestation en verhuurbedrĳf

[...]

[...]

612

Autorĳschool Kruidhof B.V.

[...]

[...]

613

Fa. D.W. Westerveld en Zn.

[...]

[...]

614

M.H.H. Körver

[...]

[...]

615

Th. Rutten en Zn. Autobedrĳf B.V.

[...]

[...]

616

BP Jans Vording

[...]

[...]

617

V.O.F. H.J. Rensing en Zoon

[...]

[...]

618

J.H.W. Plagge

[...]

[...]

619

Garage Looman B.V.

[...]

[...]

620

A.E.M. Rouleaux

[...]

[...]

621

De Wit's Autocenter Vlagtwedde B.V.

[...]

[...]

622

Stegehuis V.O.F.

[...]

[...]

623

W.E. van Gessel B.V.

[...]

[...]

624

AutoRent Bastiaans

[...]

[...]

625

Autobedrĳf Schiphorst-Bloemendal B.V.

[...]

[...]

626

T.G.N. Strĳbosch

[...]

[...]

627

Fa. J.H. & W.D. Bouwmeester

[...]

[...]

628

Autobedrĳf Berenpas B.V.

[...]

[...]

629

Fa. De Jonge V.O.F.

[...]

[...]

632

Ellerie T.T.T. V.O.F.

[...]

[...]

636

V.O.F. Bovee

[...]

[...]

637

Autobedrĳf Chr. Kerres B.V.

[...]

[...]
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638

Rekrea Service Engelage V.O.F.

[...]

[...]

639

Autobedrĳf Krabbe

[...]

[...]

640

Autobedrĳf Wessels Dedemsvaart B.V.

[...]

[...]

641

Garage Kerkdĳk

[...]

[...]

642

Tankstation Erik Derks

[...]

[...]

643

V.O.F. Autobedrĳf Geve

[...]

[...]

644

Johan Henk Gankema

[...]

[...]

645

J. Hĳnekamp

[...]

[...]

646

E. Gottschall

[...]

[...]

647

Van den Bosch en Jansen B.V.

[...]

[...]

648

Oliehandel van den Belt B.V.

[...]

[...]

649

J.B.H. Wildenborg

[...]

[...]

650

Tankservice Amby B.V.

[...]

[...]

652

H.M. Olde Heuvelt

[...]

[...]

653

V.O.F. Gebr. Th.J. en W.J. Tangelder

[...]

[...]

655

Oliehandel de Croon Twello B.V.

[...]

[...]

656

Automobielbedrĳf Eef Wessels

[...]

[...]

657

Keulen Kerensheide B.V.

[...]

[...]

658

V.O.F. Overberg

[...]

[...]

659

V.O.F. Weghorst Service

[...]

[...]

660

V.O.F. Shell Centrum Wĳchen

[...]

[...]

661

Autobedrĳf Mattĳssen B.V.

[...]

[...]

662

J.H. Nĳland

[...]

[...]

663

Autobedrĳf A.B. Lesscher B.V.

[...]

[...]

665

Autobedrĳf Haarhuis

[...]

[...]

666

L.M.A. Geelen

[...]

[...]

750

Service Station Tatelaar B.V.

[...]

[...]

751

B.F.H. Auto's B.V.

[...]

[...]

752

Sakko B.V.

[...]

[...]

753

Autobedrĳf Magnus

[...]

[...]

754

Top Zwartemeer

[...]

[...]

755

V.O.F. F. en H.W. Voortman

[...]

[...]

756

S.H.J. Bos

[...]

[...]
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757

M.J.A. van der Loo

[...]

[...]

760

Vissers Tankstations B.V.

[...]

[...]

762

L.L. Boekestĳn-Van Lier

[...]

[...]

763

Retail Operating Company B.V.

[...]

[...]

764

Shell ZT TEO B.V.

[...]

[...]

765

Snelgas Nederland B.V.

[...]

[...]

766

Robing Tankstations B.V.

[...]

[...]

767

Visschedĳk

[...]

[...]

768

Vissers Tankstations B.V.

[...]

[...]

769

Auto Service 't Heukske

[...]

[...]
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Σεπτεµβρίου 1999
για καθορισµό των διαθεσίµων για το 1999 ποσών δυνάµει του ειδικού πλαισίου συνδροµής των
παραδοσιακών προµηθευτών µπανάνας ΑΚΕ [κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 856/1999 του Συµβουλίου]
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(1999) 3097]
(1999/706/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 856/1999 του Συµβουλίου, της 22ας Απριλίου 1999, για καθορισµό ειδικού πλαισίου
συνδροµής για τους παραδοσιακούς προµηθευτές µπανάνας (ΑΚΕ) (1), και ιδιαίτερα το άρθρο 7 και εξής,
Εκτιµώντας:
(1)

ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 856/1999 του Συµβουλίου θεσπίζει ένα ειδικό πλαίσιο για τεχνική και
οικονοµική συνδροµή για να βοηθήσει τους παραδοσιακούς προµηθευτές µπανάνας ΑΚΕ να προσαρµοστούν στις νέες συνθήκες αγοράς σύµφωνα µε τις αλλαγές που επήλθαν στην κοινή οργάνωση αγοράς·

(2)

ότι το άρθρο 7 του εν λόγω κανονισµού προβλέπει ότι η Επιτροπή καθορίζει, σε ετήσια βάση, το µέγιστο
ποσό που διατίθεται σε κάθε παραδοσιακό προµηθευτή µπανάνας ΑΚΕ βάσει του παρατηρηθέντος επιπέδου
ανταγωνιστικότητας, λαµβάνοντας υπόψη τη σηµασία της παραγωγής µπανάνας της σχετικής χώρας·

(3)

ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1609/1999 της Επιτροπής (2), και ιδίως τα άρθρα 3 και 4, αναφέρει τη
συγκεκριµένη µέθοδο για τον υπολογισµό του παρατηρηθέντος επιπέδου αντιγωνιστκότητας και τη σηµασία της παραγωγής µπανάνας της σχετικής χώρας ΑΚΕ·

(4)

ότι το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1609/1999 προβλέπει ότι σε περίπτωση που κάποιος
παραδοσιακός προµηθευτής ΑΚΕ δεν έχει υποβάλει αίτηση για οικονοµική και τεχνική συνδροµή εντός της
προθεσµίας που καθορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισµού ή αν τα υποβληθέντα προγράµµατα δεν είναι σύµφωνα µε τη µακροπρόθεσµη στρατηγική που καθορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2
του κανονισµού, η Επιτροπή επανακατανέµει τα ποσά·

(5)

ότι το µέλος, το αρµόδιο για την ανάπτυξη, εξουσιοδοτείται να υπογράψει, εξ ονόµατος της Επιτροπής,
συµφωνία χρηµατοδότησης για τα συγκεκριµένα ποσά που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Τα διαθέσιµα σε κάθε παραδοσιακό προµηθευτή ΑΚΕ ποσά είναι αυτά που αναφέρονται στο παράρτηµα της
παρούσας απόφασης. Αυτά είναι ενδεικτικά ποσά και δεν αποτελούν δέσµευση για το σχετικό παραδοσιακό
προµηθευτή ΑΚΕ.
Άρθρο 2
Το αρµόδιο για την ανάπτυξη µέλος, εξουσιοδοτείται, εξ ονόµατος της Επιτροπής, να επανακατανείµει τα ποσά
που αναφέρονται στο παράρτηµα της παρούσας απόφασης σύµφωνα µε τις διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 7
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1609/1999.
(1) ΕΕ L 108 της 27.4.1999, σ. 2.
(2) ΕΕ L 190 της 23.7.1999, σ. 14.
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Άρθρο 3
Το αρµόδιο για την ανάπτυξη µέλος, εξουσιοδοτείται να υπογράψει, εξ ονόµατος της Επιτροπής, συµφωνία
χρηµατοδότησης µε κάθε παραδοσιακό προµηθευτή ΑΚΕ για το συγκεκριµένο επίπεδο των κονδυλίων που
πρόκειται να χορηγηθούν, βάσει του ετήσιου σχεδίου επενδύσεων.
Βρυξέλλες, 30 Σεπτεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Poul NIELSON

Μέλος της Επιτροπής

L 280/124

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Τα διαθέσιµα ενδεικτικά ποσά για το 1999 για κάθε παραδοσιακό προµηθευτή µπανάνας ΑΚΕ
(εκατοµµύρια EUR)

Μπελίζε

3,1

Καµερούν

6,2

Πράσινο Ακρωτήριο

0,5

Ακτή του Ελεφαντοστού

4,1

Ντοµίνικα

6,5

Γρενάδα

0,5

Τζαµάικα

5,3

Μαδαγασκάρη

0,5

Σοµαλία

0,6

Αγία Λουκία

8,5

Άγιος Βικέντιος

6,1

Σουρινάµ

3,1
Σύνολο

45
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1999
για ορισµένα µέτρα προστασίας που αφορούν ιπποειδή προερχόµενα από τις Ηνωµένες Πολιτείες της
Αµερικής
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(1999) 3614]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(1999/707/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου
1991, για τον καθορισµό των βασικών αρχών σχετικά µε την
οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προέλευσης τρίτων
χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και περί τροποποίησης των
οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ (1), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 96/43/ΕΚ (2), και ιδίως
το άρθρο 18 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής αναφέρθηκαν κρούσµατα πυρετού από ιό ∆υτικού Νείλου σε ανθρώπους και
ίππους στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, επιβεβαιώθηκε η
παρουσία του ιού σε πτηνά στην πόλη της Νέας Υόρκης και
στις πολιτείες της Νέας Υόρκης, του Κονέκτικατ και της
Νέας Υερσέης και σε έντοµα φορείς στην πόλη της Νέας
Υόρκης και στο Κονέκτικατ·

(2)

η εκδήλωση της ασθένειας αυτής ενδέχεται να συνιστά κίνδυνο για τον άνθρωπο και τα ιπποειδή στην Κοινότητα·

(3)

είναι αναγκαίο να ληφθούν το ταχύτερο δυνατό µέτρα προστασίας σε κοινοτικό επίπεδο όσον αφορά τις εισαγωγές
ιπποειδών από τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής·

(4)

εν αναµονή της λήψεως περισσοτέρων στοιχείων από τις
αρχές των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, θα πρέπει να
επιβληθούν συµπληρωµατικοί όροι για την προσωρινή εισαγωγή εγγεγραµµένων ίππων, την επανεισαγωγή µετά από
προσωρινή εξαγωγή εγγεγραµµένων ίππων, και την εισαγωγή
ιπποειδών από τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
1.
Για την προσωρινή εισαγωγή εγγεγραµµένων ίππων, την επανεισαγωγή µετά από προσωρινή εξαγωγή εγγεγραµµένων ίππων και
την εισαγωγή ιπποειδών που προέρχονται από τις Ηνωµένες Πολι-

(1) ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 56.
(2) ΕΕ L 162 της 1.7.1996, σ. 1.

τείες της Αµερικής απαιτείται συµπληρωµατικό πιστοποιητικό υπογεγραµµένο από τις αρµόδιες κεντρικές κτηνιατρικές αρχές των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής.
2.
Το πιστοποιητικό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει
να περιέχει τις ακόλουθες εγγυήσεις:
— τα ιπποειδή δεν έχουν διαµείνει στην πόλη της Νέας Υόρκης
και στις πολιτείες της Νέας Υόρκης, του Κονέκτικατ και της
Νέας Υερσέης κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ηµερών,
— τα ιπποειδή δεν έχουν έλθει σε άµεση επαφή µε ιπποειδή τα
οποία έχουν διαµείνει σε µολυσµένες εγκαταστάσεις κατά τη
διάρκεια των τελευταίων 15 ηµερών.
Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη τροποποιούν τα µέτρα που εφαρµόζουν για τις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, ώστε να ευθυγραµµιστούν µε
την παρούσα απόφαση.
Ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2000.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΖΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΖΕΣ
αριθ. 162/1999/COL
της 9ης Ιουλίου 1999
µε την οποία η Νορβηγία απαλλάσσεται από την υποχρέωση να εφαρµόζει την πράξη που αναφέρεται
στο σηµείο 1.4 του κεφαλαίου ΙΙΙ του παραρτήµατος Ι της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό
Χώρο σε ορισµένα είδη όσον αφορά την εµπορία των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών
φυτών (οδηγία 69/208/ΕΟΚ του Συµβουλίου)
Η ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΖΕΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο όπως προσαρµόσθηκε µε το πρωτόκολλο προσαρµογής της
συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο και ιδίως το άρθρο 17 και το πρωτόκολλο 1 άρθρο 4 στοιχείο
δ),
την πράξη που αναφέρεται στο σηµείο 1.4 του κεφαλαίου ΙΙΙ του παραρτήµατος Ι της συµφωνίας για τον
Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο όσον αφορά την εµπορία των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών
φυτών (οδηγία 69/208/ΕΟΚ του Συµβουλίου), και ιδίως το άρθρο 22,
τη συµφωνία µεταξύ των κρατών ΕΖΕΣ για τη σύσταση Εποπτεύουσας Αρχής και ∆ικαστηρίου ΕΖΕΣ, όπως
προσαρµόσθηκε µε το πρωτόκολλο προσαρµογής της συµφωνίας µεταξύ των κρατών ΕΖΕΣ για τη σύσταση
Εποπτεύουσας Αρχής και ∆ικαστηρίου ΕΖΕΣ, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο δ) και το πρωτόκολλο 1, άρθρο 1 στοιχείο γ),
σχετική αίτηση της Νορβηγίας,
Εκτιµώντας:
ότι οι σπόροι καννάβεως και µήκωνος της υπνοφόρου δεν αναπαράγονται ούτε αποτελούν αντικείµενο εµπορίου
στη Νορβηγία·
ότι εφόσον ισχύουν οι όροι αυτοί η Νορβηγία πρέπει να απαλλαγεί από την υποχρέωση να εφαρµόζει τις διατάξεις
της προαναφερθείσας πράξης ως προς τα υπόψη είδη φυτών·
ότι η απαλλαγή δεν επηρεάζει την εµπορία στη Νοβρηγία σπόρων παραχθέντων, σύµφωνα µε την πράξη, σε άλλο
συµβαλλόµενο µέρος της συµφωνίας για τον ΕΟΧ·
ότι τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση συµβιβάζονται µε τη γνώµη της επιτροπής φυτών και
ζωοτροφών της ΕΖΕΣ που επικουρεί την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

1. Με την παρούσα απόφαση η Νορβηγία απαλλάσσεται από την υποχρέωση να εφαρµόζει την πράξη που
αναφέρεται στο σηµείο 1.4 του κεφαλαίου ΙΙΙ του παραρτήµατος Ι της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό
Οικονοµικό Χώρο όσον αφορά την εµπορία των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών
(οδηγία 69/208/ΕΟΚ του Συµβουλίου), µε εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 1, στα
ακόλουθα είδη φυτών:
Cannabis sativa L. — Κάνναβις
Papaver somniferum L. — Μήκων η υπνοφόρος
2. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από τις 19 Ιουλίου 1999.
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3. Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Νορβηγία.
4. Το αυθεντικό κείµενο της παρούσας απόφασης είναι το κείµενο στην αγγλική γλώσσα.
Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 1999.
Για την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ
Hannes HAFSTEIN

Μέλος

