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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2798/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης ∆εκεµβρίου 1999
περί καθορισµού των γενικών κανόνων εισαγωγής, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου µέχρι 31ης
∆εκεµβρίου 2000, ελαιολάδου, καταγωγής Τυνησίας και περί καταργήσεως του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
906/98
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 133,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα εξής:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

Το άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου αριθ. 1 της ευρωµεσογειακής συµφωνίας συνδέσεως µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Τυνησίας, αφετέρου (1), ορίζει ότι, εισπράττεται
δασµός ύψους 7,81 ΕUR ανά 100 χιλιόγραµµα για κάθε
περίοδο εµπορίας, κατά το χρονικό διάστηµα από 1ης
Ιανουαρίου 1996 µέχρι 31ης ∆εκεµβρίου 1999, εντός των
ορίων ποσότητας 46 000 τόνων ανά περίοδο εµπορίας,
κατά την εισαγωγή µη κατεργασµένου ελαιολάδου των
κωδικών ΣΟ 1509 10 10 και 1509 10 90, παραγοµένου
πλήρως στην Τυνησία και µεταφεροµένου απευθείας από τη
χώρα αυτή στην Κοινότητα·
δυνάµει της συµφωνίας υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας
της Τυνησίας, όσον αφορά το καθεστώς εισαγωγής στην
Κοινότητα ελαιολάδου, καταγωγής Τυνησίας (2), το
καθεστώς αυτό παρατείνεται για την περίοδο από 1ης
Ιανουαρίου µέχρι 31ης ∆εκεµβρίου 2000·
κατόπιν της συµφωνίας υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών,
θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως το καθεστώς εισαγωγής ελαιολάδου, καταγωγής Τυνησίας, στην Κοινότητα,
δια θεσπίσεως νέων γενικών κανόνων και καταργήσεως του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 906/98 (3), ο οποίος ισχύει για την
εισαγωγή ελαιολάδου, καταγωγής Τυνησίας, µέχρι τέλους
του έτους 1999·
τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού θα πρέπει να θεσπιστούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου
1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (4),
ΕΕ L 97 της 30.3.1998, σ. 1.
Βλέπε σελίδα 107 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
ΕΕ L 128 της 30.4.1998, σ. 20.
ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η Επιτροπή ανοίγει και διαχειρίζεται τη δασµολογική ποσόστωση,
εντός των ορίων της οποίας καταβάλλεται δασµός 7,81 ΕUR ανά
100 χλιόγραµµα, για την εισαγωγή 46 000 τόνων µη κατεργασµένου ελαιολάδου των κωδικών ΣΟ 1509 10 10 και 1509 10 90,
παραγοµένου πλήρως στην Τυνησία και µεταφεροµένου απ’ ευθείας
από τη χώρα αυτή στην Κοινότητα, η οποία προβλέπεται στη
συµφωνία υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Τυνησίας,
αφετέρου, περί καθεστώτος εισαγωγής στην Κοινότητα ελαιολάδου,
καταγωγής Τυνησίας.
Άρθρο 2
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή ∆ιαχείρισης
Λιπαρών Ουσιών, η οποία έχει συσταθεί µε το άρθρο 37 του
κανονισµού αριθ. 136/66/ΕΟΚ (5).
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ, καθορίζεται σε ένα µήνα.
Άρθρο 3
Το ειδικό καθεστώς εισαγωγής ελαιολάδου, καταγωγής Τυνησίας,
που προβλέπει ο παρών κανονισµός, ισχύει για την περίοδο από
1ης Ιανουαρίου µέχρι 31ης ∆εκεµβρίου 2000.
Άρθρο 4
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 906/98 καταργείται.
Άρθρο 5
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2000.
(5) ΕΕ L 172 της 30.9.1966, σ. 3025. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1368/98 (ΕΕ L 210 της
28ης Ιουλίου 1998, σ. 32).
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 17 ∆εκεµβρίου 1999.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
K. HEMILÄ

31. 12. 1999
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L 340/3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2799/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης ∆εκεµβρίου 1999
για λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 όσον αφορά τη χορήγηση ενίσχυσης
στο αποκορυφωµένο γάλα και στο αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη που προορίζονται για τη διατροφή
ζώων και για την πώληση του εν λόγω αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη
κορυφωµένου γάλακτος ή του αποκορυφωµένου γάλακτος
σε σκόνη·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(3)

πρέπει να διασφαλιστεί ότι το αποκορυφωµένο γάλα και το
αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη που δικαιούνται των ενισχύσεων αυτών χρησιµοποιούνται πραγµατικά στη διατροφή
ζώων· γι’ αυτό, πρέπει να προβλεφθεί ότι η καταβολή των
ενισχύσεων επιφυλάσσεται στο αποκορυφωµένο γάλα και
στο αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη που µεταποιούνται σε
σύνθετες ζωοτροφές ή µετουσιώνονται σύµφωνα µε ορισµένες απαιτήσεις· πρέπει, επιπλέον, να προβλεφθούν κατάλληλες διατάξεις ώστε να αποφευχθεί να πάρει το ίδιο προϊόν
περισσότερες από µία φορά την ενίσχυση·

(4)

ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1043/97 της Επιτροπής (11) προβλέπει παρέκκλιση από ορισµένες διατάξεις ελέγχου του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1725/79· πρέπει να ληφθεί υπόψη
η παρέκκλιση αυτή στο πλαίσιο των ελέγχων που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό και να καταργηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1043/97·

(5)

πρέπει να χορηγούνται ενισχύσεις µόνο αν οι σύνθετες ζωοτροφές πληρούν ορισµένες προδιαγραφές σύνθεσης που
συνήθως διαπιστώνονται στη βιοµηχανία και εάν έχουν φθάσει το τελευταίο στάδιο βιοµηχανικής παρασκευής· πρέπει,
επιπλέον, για τον έλεγχο να προβλεφθεί ότι τα εν λόγω
προϊόντα διατηρούνται σε συσκευασίες που επιτρέπουν την
εξακρίβωση της ταυτότητάς τους· πρέπει τα κράτη µέλη να
έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν επακριβώς τις λεπτοµέρειες σύµφωνα µε τις οποίες πληρούνται οι προαναφερθείσες απαιτήσεις·

(6)

δεν χρειάζεται ιδιαίτερη συσκευασία όταν η σύνθετη ζωοτροφή ενσωµατώνεται σε άλευρο µηδικής· εξάλλου, η
απαίτηση αυτή δεν προσαρµόζεται στη µεταφορά µε δεξαµενές ή κοντέινερς η οποία εφαρµόζεται από ορισµένους
χρήστες και πρέπει συνεπώς να εξαρτηθεί αυτός ο τρόπος
µεταφοράς από ειδικές λεπτοµέρειες ελέγχου και να προβλεφθεί ότι η πληρωµή της ενίσχυσης γίνεται µόνο µετά το
πέρας του προβλεποµένου ελέγχου·

(7)

ο έλεγχος της χρησιµοποιήσεως του αποκορυφωµένου
γάλακτος και του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη σε
µειωµένη τιµή είναι δυνατός µόνον εάν οι επιχειρήσεις που
δικαιούνται των ενισχύσεων παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις·
για το σκοπό αυτό πρέπει να απαιτηθεί η έγκριση της
επιχειρήσεως µεταποιήσεως από τον αρµόδιο οργανισµό του
σχετικού κράτους µέλους και να προβλεφθεί λογιστική που
θα προσαρµόζεται στις απαιτήσεις της χορήγησης ενισχύσεων·

(8)

όσον αφορά τις µεθόδους αναφοράς που εφαρµόζονται στις
αναλύσεις που προβλέπονται από το καθεστώς της εν λόγω
ενίσχυσης, πρέπει να αναφερθούµε στον κατάλογο που
δηµοσιεύεται κάθε χρόνο σε εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2721/95 της Επιτροπής, της 24ης Νοεµβρίου 1995,

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), και ιδίως τα
άρθρα 10 και 15,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 αντικατέστησε τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συµβουλίου (2), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1587/96 (3), και, µεταξύ άλλων, τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
986/68 του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1968, περί
θεσπίσεως των γενικών κανόνων σχετικά µε τη χορήγηση
ενισχύσεων για το αποκορυφωµένο γάλα και το αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη που προορίζεται για τη διατροφή
ζώων (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1802/95 (5)· για να ληφθεί υπόψη το νέο
καθεστώς καθώς και η πείρα που αποκτήθηκε, πρέπει να
τροποποιηθούν και, ενδεχοµένως, να απλουστευθούν οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1725/79 της Επιτροπής,
της 26ης Ιουλίου 1979, περί των λεπτοµερειών παροχής
ενισχύσεων στο αποκορυφωµένο γάλα που µεταποιείται σε
σύνθετες τροφές και στο αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη
που προορίζεται για τη διατροφή µόσχων (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 83/96 (7)·
µε την ευκαιρία των τροποποιήσεων αυτών, πρέπει, για
λόγους σαφήνειας, να προβούµε σε αναµόρφωση του εν
λόγω κανονισµού ενσωµατώνοντας σ’ αυτόν τις διατάξεις
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3398/91 της Επιτροπής, της
20ής Νοεµβρίου 1991, σχετικά µε την πώληση µέσω διαγωνισµού αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη που προορίζεται για την παραγωγή συνθέτων ζωοτροφών και την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 569/88 (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 124/
1999 (9), και του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1634/85 της
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 1985, περί καθορισµού της
ενίσχυσης για το αποκορυφωµένο γάλα και το αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη που προορίζονται για τη διατροφή
ζώων (10), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1802/95·
η ενίσχυση που προβλέπεται από το άρθρο 11 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 αποσκοπεί στο να στηρίξει την
αξιοποίηση των πρωτεϊνών του γάλακτος· πρέπει, συνεπώς,
να συνδεθεί η πληρωµή της ενισχύσεως µε την περιεκτικότητα σε γαλακτικές πρωτεΐνες του χρησιµοποιηµένου απο-

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48.
(2) ΕΕ L 148 της 28.6.1968, σ. 13.
(3) ΕΕ L 206 της 16.8.1996, σ. 21.
(4) ΕΕ L 169 της 18.7.1968, σ. 4.
(5) ΕΕ L 174 της 26.7.1995, σ. 27.
(6) ΕΕ L 199 της 7.8.1979, σ. 1.
(7) ΕΕ L 17 της 23.1.1996, σ. 3.
(8) ΕΕ L 320 της 22.11.1991, σ. 16.
(9) ΕΕ L 16 της 21.1.1999, σ. 19.
(10) ΕΕ L 158 της 18.6.1985, σ. 7.

(11) ΕΕ L 152 της 11.6.1997, σ. 6.
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περί θέσπισης κανόνων για την εφαρµογή των µεθόδων και
µεθόδων αναφοράς για την ανάλυση και την ποιοτική αξιολόγηση του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων
της κοινής οργάνωσης αγοράς (1)· ωστόσο, δεδοµένου ότι
δεν υπάρχουν µέθοδοι αναφοράς για τον προσδιορισµό της
ποσότητας του αποκορυφωµένου γάλα σε σκόνη στις σύνθετες τροφές, για τον προσδιορισµό της πυτιάς ορού γάλακτος στο αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη και για τον ποσοτικό προσδιορισµό του αµύλου στο αποκορυφωµένο γάλα
σε σκόνη, πρέπει να προβλεφθούν οι κατάλληλες µέθοδοι
στα πλαίσια του παρόντος κανονισµού·
όσον αφορά την πώληση αποκορυφωµένου γάλακτος σε
σκόνη από δηµόσιο απόθεµα, πρέπει να εφαρµοστεί η διαδικασία διαρκούς δηµοπρασίας, προκειµένου να διασφαλιστεί
η ίση µεταχείριση όσον αφορά την πρόσβαση όλων των
αγοραστών, να καθοριστεί τιµή πώλησης που θα αντικατοπτρίζει τους όρους της αγοράς και να καταχωρηθούν λογιστικά µε αποτελεσµατικό τρόπο οι ποσότητες που προορίζονται για την παρασκευή συνθέτων ζωοτροφών· οι προσφερόµενες τιµές είναι δυνατόν να διαφέρουν αισθητά, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την ηλικία και τον τόπο στον οποίο
βρίσκονται οι ποσότητες του γάλακτος σε σκόνη που έχουν
τεθεί σε πώληση· πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα καθορισµού διαφοροποιηµένων ελάχιστων τιµών·

(9)

(10)

(11)

(12)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

η προθεσµία λήξεως για την είσοδο στο απόθεµα για την
πώληση πρέπει να προβλεφθεί από τον παρόντα κανονισµό·
πρέπει συνεπώς, να καταργηθεί ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ.
3536/91 της Επιτροπής, της 2ας ∆εκεµβρίου 1991, για
τον καθορισµό της προθεσµίας λήξεως εισόδου σε απόθεµα
του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη που πωλείται
βάσει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3398/91 (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2508/
1999 (3)·
από την πείρα που αποκτήθηκε, έχει αποδειχθεί ότι το
καθεστώς της ενίσχυσης που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1105/68 της Επιτροπής, της 27ης Ιουλίου
1968, περί των λεπτοµερειών χορηγήσεως των ενισχύσεων
για το αποκορυφωµένο γάλα που προορίζεται για τη διατροφή ζώων (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1802/95, δηµιουργεί πολλά
προβλήµατα όσον αφορά την εφαρµογή του και τον έλεγχο
των δικαιούχων· επιπλέον, οι ποσότητες αποκορυφωµένου
γάλακτος που επωφελούνται του µέτρου αυτού έχουν µειωθεί κατά πολύ τα τελευταία χρόνια, σε τέτοιο σηµείο ώστε
η επίπτωση του καθεστώτος αυτού ενισχύσεως επί της ισορροπίας της αγοράς των γαλακτοκοµικών προϊόντων έχει
καταστεί περιθωριακή· εξάλλου, η στήριξη της αγοράς του
αποκορυφωµένου γάλακτος θα παραµείνει διασφαλισµένη
χάρη στην ενίσχυση που χορηγείται για τη µεταποίησή τους
σε σύνθετες ζωοτροφές· πρέπει, συνεπώς, να καταργηθεί το
µέτρο της ενίσχυσης που προβλέπεται από τον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 1105/68 και να καταργηθεί ο εν λόγω κανονισµός·
η επιτροπή διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκοµικών
προϊόντων δεν διατύπωσε γνώµη στην προθεσµία που όρισε
ο πρόεδρός της,
L
L
L
L

283
335
304
184

της
της
της
της

25.11.1995, σ. 7.
6.12.1991, σ. 8.
27.11.1999, σ. 21.
29.6.1968, σ. 24.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Ο παρών κανονισµός καθορίζει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 όσον αφορά:
α) τη χορήγηση, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του εν λόγω κανονισµού, ενίσχυσης στο αποκορυφωµένο γάλα, το αποκορυφωµένο
γάλα σε σκόνη, το αποβουτυρωµένο γάλα (βουτυρόγαλα) και το
αποβουτυρωµένο γάλα σε σκόνη που προορίζονται για τη διατροφή ζώων·
β) την πώληση, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 4 του εν
λόγω κανονισµού, του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη
που προορίζεται για τη διατροφή ζώων.
Άρθρο 2
Κατά την έννοια του παρόντος κανονισµού, θεωρείται ως:
α) «γάλα», το προϊόν αµέλξεως µιας ή περισσοτέρων αγελάδων στο
οποίο δεν έχει προστεθεί τίποτε και το οποίο έχει υποστεί το
πολύ µερική αποκορύφωση·
β) «αποκορυφωµένο γάλα», το γάλα µε ανώτατη περιεκτικότητα
1 % λιπαρές, ουσίες και του οποίου η περιεκτικότητα σε πρωτεϊνικές ουσίες επί του στερεού και χωρίς λιπαρά υπολείµµατος
είναι τουλάχιστον 31,4 %·
γ) «αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη», το προϊόν που λαµβάνεται µε
αποµάκρυνση του νερού του γάλακτος µε µέγιστη περιεκτικότητα 11 % σε λιπαρές ουσίες και 5 % σε νερό και του οποίου
η περιεκτικότητα σε πρωτεϊνικές ύλες επί του στερεού και χωρίς
λιπαρά υπολείµµατος είναι τουλάχιστον 31,4 %·
δ) «αποβουτυρωµένο γάλα (βουτυρόγαλα)», το υποπροϊόν της
παρασκευής βουτύρου, που λαµβάνεται µετά από απόδαρση
(δουρβάνισµα) ή βουτυροποίηση της κρέµας και διαχωρισµό της
στερεάς λιπαρής φάσης µε µέγιστη περιεκτικότητα 1 % σε λιπαρές ουσίες και του οποίου η περιεκτικότητα σε πρωτεϊνικές
ουσίες επί του στερεού και χωρίς λιπαρά υπολείµµατος είναι
τουλάχιστον 31,4 %·
ε) «αποβουτυρωµένο γάλα σε σκόνη», το προϊόν που λαµβάνεται
µε αποµάκρυνση του νερού του αποβουτυρωµένου γάλακτος µε
µέγιστη περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 11 % και 5 % σε νερό
και του οποίου η περιεκτικότητα σε πρωτεϊνικές ουσίες επί του
στερεού και χωρίς λιπαρά υπολείµµατος είναι τουλάχιστον
31,4 %.
Άρθρο 3
Για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, το αποβουτυρωµένο
γάλα (βουτυρόγαλα) και το αποβουτυρωµένο γάλα σε σκόνη εξοµοιούνται προς το αποκορυφωµένο γάλα και το αποκορυφωµένο
γάλα σε σκόνη, αντιστοίχως.
Άρθρο 4
Θεωρούνται ως µείγµατα που προορίζονται για την παρασκευή
συνθέτων ζωοτροφών (εφεξής ονοµαζόµενα: «µείγµατα»), τα προϊόντα που παρουσιάζουν την ακόλουθη σύνθεση:
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και
ii) τουλάχιστον 2 χιλιόγραµµα αµύλου ή διογκωµένου αµύλου
(προζελατινοποιηµένο)·

α) αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη·
β) λιπαρές ουσίες·
γ) βιταµίνες·
δ) ανόργανα άλατα·
ε) σακχαρόζη·
στ) αντιθροµβωτικές ή/και ρευστοποιητικές ουσίες 0,3 % κατ’ ανώτατο όριο·

β) τύπος Β: ανά 100 χιλιόγραµµα αποκορυφωµένου γάλακτος σε
σκόνη έχουν προστεθεί:
i) τουλάχιστον 5 χιλιόγραµµα αλεύρου µηδικής ή αλεύρου
χόρτου που περιέχει τουλάχιστον 50 % (m/m) σωµατιδίων
που δεν υπερβαίνουν τα 300 microns,
και
ii) τουλάχιστον 12 χιλιόγραµµα ιχθυαλεύρου από το οποίο
δεν έχει αφαιρεθεί η οσµή ή το οποίο έχει έντονη οσµή, που
περιέχει τουλάχιστον 30 % (m/m) σωµατιδίων που δεν
υπερβαίνουν τα 300 microns,

ζ) άλλες λιποδιαλυτές τεχνολογικές ουσίες, κυρίως αντιοξειδωτικές και γαλακτωµατοποιητικές ουσίες.
Άρθρο 5
1.
Θεωρούνται ως σύνθετες τροφές (εφεξής: «οι ζωοτροφές»), τα
προϊόντα:
α) που περιέχουν ανά 100 χιλιόγραµµα τελικού προϊόντος:
i) 50 χιλιόγραµµα τουλάχιστον και 80 χιλιόγραµµα το πολύ
αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη
και
ii) 5 χιλιόγραµµα τουλάχιστον µη βουτυρικών λιπαρών ουσιών
και τουλάχιστον 2 χιλιόγραµµα αµύλου διογκωµένου αµύλου
ή
iii) 2,5 χιλιόγραµµα τουλάχιστον µη βουτυρικών λιπαρών
ουσιών και τουλάχιστον 2 χιλιόγραµµα αµύλου ή διογκωµένου αµύλου στην περίπτωση κατά την οποία έχει ενσωµατωθεί, ανά 100 χιλιόγραµµα αποκορυφωµένου γάλακτος σε
σκόνη, 5 χιλιόγραµµα αλεύρου µηδικής ή αλεύρου χόρτου
που περιέχει τουλάχιστον 50 % (m/m) σωµατιδίων που δεν
υπερβαίνουν τα 300 microns. Τα σωµατίδια που δεν υπερβαίνουν τα 300 microns πρέπει να είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένα στο µείγµα·

και
iii) τουλάχιστον 2 χιλιόγραµµα αµύλου ή διογκωµένου αµύλου
(προζελατινοποιηµένο).
Θεωρούνται ως ισοδύναµα προς τις µέγιστες διαστάσεις που αναφέρονται για τα σωµατίδια του σχετικού προϊόντος, εκείνα τα
οποία, σύµφωνα µε την προδιαγραφή BS 410-1976, είναι τα
πλησιέστερα προς αυτά χωρίς ωστόσο να είναι µικρότερα.
2.
Οι ουσίες που προστίθενται στο αποκορυφωµένο γάλα σε
σκόνη πρέπει να κατανέµονται οµοιόµορφα στο µείγµα.
Το αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη δεν επιτρέπεται να υποστεί
επεξεργασία, πριν ή µετά τη µετουσίωση, από την οποία είναι
δυνατόν να εξασθενίσουν ή να εξουδετεροποιηθούν τα αποτελέσµατα της µετουσίωσης, ιδίως χρησιµοποιώντας αποσµητικές
ουσίες, ή τροποποιώντας τη γεύση και την οσµή του εξαλείφοντας
τα συστατικά στα οποία οφείλεται η γευστική ή/και οσφρητική
αντίληψη του προϊόντος προσθέτοντας συστατικά τα οποία δίδουν
γεύση και οσµή η οποία επικαλύπτει εκείνες του ιχθυαλεύρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

β) που είναι απευθείας χρησιµοποιήσιµα για τη διατροφή ζώων και
τα οποία ούτε θα µεταποιηθούν ούτε θα αναµειχθούν πριν από
το στάδιο το τελικού χρήστη.
2.
Όταν καθοριστεί ότι το παρασκευασθέν προϊόν περιέχει
ποσότητα αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη ανώτερη από την
ανώτατη ποσότητα των 80 χιλιογράµµων που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 στοιχείο α) σηµείο i), αλλά δεν υπερβαίνει τα 81
χιλιόγραµµα, η ενίσχυση µπορεί ωστόσο να καταβληθεί µε βάση
περιεκτικότητα σε αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη 80 χιλιόγραµµα.
Εάν το παρασκευασθέν προϊόν δεν περιέχει την ελάχιστη ποσότητα
των 50 χιλιογράµµων αποκορυφωνένου γάλακτος σε σκόνη που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) σηµείο i), για το αποκορυφωµένο γάλα που έχει πραγµατικά ενσωµατωθεί µπορεί να
καταβληθεί ενίσχυση µειωµένη κατά 15 %, υπό τον όρο ότι η
περιεκτικότητα σε αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη θα είναι τουλάχιστον ίση µε 45 χιλιόγραµµα σε 100 χιλιόγραµµα του τελικού
προϊόντος.
Άρθρο 6
1.
Θεωρούνται ως µετουσιωµένο αποκορυφωµένο γάλα σε
σκόνη (εφεξής: «µετουσιωµένο αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη»), τα
προϊόντα των οποίων η σύνθεση ανταποκρίνεται σε ένα από τους
ακόλουθους τύπους:
α) τύπος Α: ανά 100 χιλιόγραµµα αποκορυφωµένου γάλακτος σε
σκόνη έχουν προστεθεί:
i) τουλάχιστον 9 χιλιόγραµµα αλεύρου µηδικής ή αλεύρου
χόρτου που περιέχει τουλάχιστον 50 % (m/m) σωµατιδίων
που δεν υπερβαίνουν τα 300 microns,

L 340/5

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ

Τµήµα 1
Ποσό της ενίσχυσης και σχετικοί όροι για την εφαρµογή της
Άρθρο 7
1.

Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε:

α) 5,80 ευρώ ανά 100 χιλιόγραµµα αποκορυφωµένου γάλακτος
του οποίου η περιεκτικότητα σε πρωτεϊνικές ύλες του στερεού
και χωρίς λιπαρά υπολείµµατος είναι τουλάχιστον 35,6 %·
β) 5,12 ευρώ ανά 100 χιλιόγραµµα αποκορυφωµένου γάλακτος
του οποίου η περιεκτικότητα σε πρωτεϊνικές ύλες του στερεού
και χωρίς λιπαρά υπολείµµατος είναι τουλάχιστον 31,4 % αλλά
χαµηλότερη από 35,6 %·
γ) 71,51 ευρώ ανά 100 χιλιόγραµµα αποκορυφωµένου γάλακτος
σε σκόνη του οποίου η περιεκτικότητα σε πρωτεϊνικές ύλες του
στερεού και χωρίς λιπαρά υπολείµµατος είναι τουλάχιστον
35,6 %·
δ) 63,07 ευρώ ανά 100 χιλιόγραµµα αποκορυφωµένου γάλακτος
σε σκόνη του οποίου η περιεκτικότητα σε πρωτεϊνικές ύλες του
στερεού και χωρίς λιπαρά υπολείµµατος είναι τουλάχιστον
31,4 % αλλά χαµηλότερη από 35,6 %.
2.
Για τις ποσότητες του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη
που η περιεκτικότητά τους σε νερό υπερβαίνει το 5 %, το ποσό της
ενίσχυσης µειώνεται κατά 1 % για κάθε κλάσµα επιπλέον του 0,2 %
της περιεκτικότητας σε νερό.
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Άρθρο 8
Για να δικαιούνται της ενίσχυσης, το αποκορυφωµένο γάλα και το
αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη πρέπει να τηρούν τους ακόλουθους όρους:
α) να χρησιµοποιηθούν σε αναγνωρισµένη επιχείρηση σύµφωνα µε
το άρθρο 9:
i) ως έχουν ή µετά προενσωµάτωση σε µείγµα για την παρασκευή συνθέτων ζωοτροφών,
ή
ii) ως έχουν για την παρασκευή µετουσιωµένου αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη·
β) δεν έχουν απολαύσει ενίσχυσης ή µείωσης της τιµής σύµφωνα
µε άλλα κοινοτικά µέτρα.
Άρθρο 9
1.
Μια επιχείρηση που παράγει µείγµατα, σύνθετες ζωοτροφές ή
µετουσιωµένο αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη πρέπει να έχει
αναγνωρισθεί για το σκοπό από τον αρµόδιο οργανισµό του κράτους µέλους στην επικράτεια του οποίου έγινε η εν λόγω
παραγωγή.
2.

Η αναγνώριση χορηγείται στις επιχειρήσεις οι οποίες:

α) διαθέτουν κατάλληλες τεχνικές εγκαταστάσεις και διοικητικά και
λογιστικά µέσα που επιτρέπουν την εκτέλεση των διατάξεων που
προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό και των συµπληρωµατικών απαιτήσεων που έχουν καθοριστεί από το κράτος µέλος·
β) υπάγονται σε έλεγχο που διενεργείται από τον αρµόδιο οργανισµό.
3.
Στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται ότι µια επιχείρηση δεν πληροί πλέον τους όρους που αναφέρονται στην
παράγραφο 2, ή µια άλλη υποχρέωση που προκύπτει από τον
παρόντα κανονισµό, εκτός από περίπτωση ανωτέρας βίας, αναστέλλεται αναγνώριση για περίοδο δώδεκα µηνών, λαµβάνοντας υπόψη
τη σοβαρότητα της παρατυπίας.
Στο τέλος της περιόδου αυτής, η αναγνώριση αφαιρείται αν δεν
πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Μετά από
αίτηση της συγκεκριµένης επιχείρησης, η αναγνώριση µπορεί να
αποκατασταθεί µετά από περίοδο έξι µηνών τουλάχιστον και µετά
από εις βάθος έλεγχο.
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ουσίες, συµπεριλαµβανοµένων των λιποδιαλυτών τεχνολογικών
ουσιών·
γ) ένδειξη που επιτρέπει να εξακριβωθεί η επιχείρηση µε αναφορά
στον αριθµό αναγνώρισης.
2.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 11 και των διατάξεων της
οδηγίας 79/373/ΕΟΚ του Συµβουλίου (1), οι σύνθετες τροφές
συσκευάζονται σε σάκους ή άλλους κλειστούς περιέκτες µεγίστου
περιεχοµένου 50 χιλιογράµµων και φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις:
α) µία ή περισσότερες των ενδείξεων που αναφέρονται στο
παράρτηµα ΙΙ σηµείο Β·
β) ένδειξη που επιτρέπει να εξακριβωθεί η επιχείρηση µε αναφορά
στον αριθµό εγκρίσεώς της·
γ) η περιεκτικότητα σε αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη·
δ) ο αριθµός της παρτίδας παρασκευής·
ε) η ηµεροµηνία παρασκευής στην περίπτωση κατά την οποία δεν
επιτρέπεται να εξακριβωθεί η ηµεροµηνία παρασκευής από τον
αριθµό της παρτίδας παρασκευής.
Οι ενδείξεις αυτές πρέπει να είναι ευκρινείς και ανεξίτηλες και να
περιλαµβάνονται στη συσκευασία, στον περιέκτη ή σε ετικέτα που
φέρει αυτός.
3.
Τα κράτη µέλη µπορούν να προσδιορίσουν τις λεπτοµέρειες
µε τις οποίες γίνεται η σήµανση των συσκευασιών που προβλέπεται
στην παράγραφο 2, καθώς και συµπληρωµατικές ενδείξεις που
µπορούν να αναγράφονται στις συσκευασίες, στον περιέκτη ή στην
ετικέτα. Ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα µέτρα που έχουν λάβει
για το σκοπό αυτό.
Άρθρο 11
Οι διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 2 εφαρµόζονται µόνο
στις σύνθετες ζωοτροφές:
α) που περιέχουν άλευρο µηδικής ή χόρτου µε τους όρους που
προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) σηµείο
iii)·
β) που παραδίδονται σε δεξαµενές ή κοντέινερς σε γεωργική εκµετάλλευση ή κτηνοτροφική εκµετάλλευση ή εκµετάλλευση
παχύνσεως που χρησιµοποιούν αυτές τις σύνθετες ζωοτροφές,
µε τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 12 και 13.
Άρθρο 12
Επιτρέπεται στη δικαιούχο της ενίσχυσης επιχείρηση, µετά από
αίτησή της, να παραδώσει τις σύνθετες ζωοτροφές µε δεξαµενές ή
κοντέινερς. Η άδεια αυτή χορηγείται από τον αρµόδιο οργανισµό
του κράτους µέλους στην επικράτεια του οποίου είναι εγκατεστηµένη η επιχείρηση.

∆εν επιβάλλεται η εν λόγω αναστολή όταν το κράτος µέλος καθορίζει ότι η παρατυπία δεν έγινε σκοπίµως ή από σοβαρή αµέλεια
και ότι ήταν ελάχιστης σηµασίας.

Η παράδοση γίνεται υπό διοικητικό έλεγχο. Ο έλεγχος αυτός
εξασφαλίζει ιδίως ότι η παράδοση πραγµατοποιείται σε γεωργική
εκµετάλλευση ή σε κτηνοτροφική εκµετάλλευση ή σε εκµετάλλευση
παχύνσεως που χρησιµοποιούν τις ζωοτροφές.

Άρθρο 10

Άρθρο 13

1.
Στις συσκευασίες των µειγµάτων πρέπει να αναγράφονται οι
ακόλουθες ενδείξεις:

1.
Στην περίπτωση κατά την οποία η παράδοση µε δεξαµενές ή
κοντέινερς γίνεται σε ένα άλλο κράτος µέλος από το κράτος µέλος
παραγωγής, η απόδειξη παράδοσης µε διοικητικό έλεγχο σύµφωνα
µε το άρθρο 12 προσκοµίζεται µε το αντίγραφο ελέγχου που
αναφέρεται στα άρθρα 471 έως 495 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2454/93 της Επιτροπής (2).

α) µία ή περισσότερες από τις ενδείξεις που αναφέρονται στο
παράρτηµα ΙΙ σηµείο Α·
β) η ένδειξη της περιεκτικότητας σε αποκορυφωµένο γάλα σε
σκόνη, της περιεκτικότητας σε ανόργανα άλατα και σε σακχαρόζη η οποία έχει προστεθεί και η περιεκτικότητα σε λιπαρές

(1) ΕΕ L 86 της 6.4.1979, σ. 30.
(2) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.
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2.
Στη θέση 104 του αντιγράφου ελέγχου πρέπει να περιλαµβάνεται µία ή περισσότερες των ενδείξεων που αναφέρονται στο
παράρτηµα ΙΙ σηµείο Γ.
3.
Το κράτος µέλος προορισµού ελέγχει ότι ο παραλήπτης
ανταποκρίνεται στους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 12 δεύτερο εδάφιο.
Τµήµα 2
Μέτρα ελέγχου
Άρθρο 14
1.
Η επιχείρηση που παράγει σύνθετες τροφές µπορεί να επωφεληθεί της ενίσχυσης µόνον εάν διατηρεί µητρώα, που προέρχονται από τη λογιστική της, που αντιστοιχούν στο ρυθµό πληρωµής
που έχει καθοριστεί από το κράτος µέλος και περιλαµβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες ενδείξεις:
α) τις ποσότητες γαλακτοκοµικών προϊόντων που αγοράστηκαν ή
παρασκευάστηκαν καθώς και την ηµεροµηνία παράδοσης ή
παραγωγής τους·
β) την ηµεροµηνία παράδοσης και τις ποσότητες του αποκορυφωµένου γάλακτος και του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη
που παρασκευάστηκαν ή παραδόθηκαν ως έχουν ή µε τη µορφή
µειγµάτων που χρησιµοποιήθηκαν για την παρασκευή συνθέτων
ζωοτροφών, καθώς και το όνοµα και τη διεύθυνση του προµηθευτού και την περιεκτικότητα σε γαλακτικές πρωτεΐνες των
προϊόντων αυτών·
γ) την ηµεροµηνία παρασκευής και τις ποσότητες των συνθέτων
ζωοτροφών που παρασκευάσθηκαν και αγοράσθηκαν, µε ένδειξη
της συνθέσεως των προϊόντων και του ποσοστού των συστατικών στοιχείων, ορίζοντας επακριβώς ιδίως τις ποσότητες της
καζεϊνης ή/και των καζεϊνικών αλάτων που προστέθηκαν ως
έχουν ή µε τη µορφή µείγµατος·
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1.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, όσον αφορά την
τήρηση των περιεκτικοτήτων σε πρωτεΐνες, σε νερό και σε λιπαρές
ουσίες του ενσωµατωθέντος αποκορυφωµένου γάλακτος και του
ενσωµατωθέντος αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη, ο έλεγχος
διενεργείται πριν ή το αργότερο κατά τη χρησιµοποίησή τους, ως
έχουν ή µε τη µορφή µειγµάτων, στην παρασκευή συνθέτων ζωοτροφών ή της χρησιµοποιήσεώς τους ως έχουν στην παρασκευή
µετουσιωµένου αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη.
2.
Όταν το χρησιµοποιούµενο αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη
ως έχει ή µε τη µορφή µειγµάτων, προέρχεται απευθείας απο την
εγκατάσταση στην οποία έχει παραχθεί, ο έλεγχος που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 µπορεί να διενεργηθεί πριν από την έξοδο του
αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη από την εν λόγω εγκατάσταση παραγωγής. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:
α) ο αρµόδιος οργανισµός λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα ώστε η
ποσότητα του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη η οποία
έχει ελεγχθεί θα χρησιµοποιηθεί για την παρασκευή συνθέτων
ζωοτροφών ή µετουσιωµένου αποκορυφωµένου γάλακτος σε
σκόνη·
β) οι σάκοι, οι συσκευασίες ή τα δοχεία στα οποία έχει συσκευασθεί το αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη πρέπει να φέρουν τις
ενδείξεις που επιτρέπουν την αναγνώριση του αποκορυφωµένου
γάλακτος σε σκόνη, καθώς και της εγκαταστάσεως παραγωγής
και να αναγράφεται σ’ αυτά η ηµεροµηνία παρασκευής, το
καθαρό βάρος και η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, σε νερό και
λιπαρές ουσίες του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη·
γ) τα έγγραφα ελέγχου που καθιερώνει ο οργανισµός ελέγχου
πρέπει:
i) να δεικνύουν την ελάχιστη ποσότητα του αποκορυφωµένου
γάλακτος σε σκόνη, τις περιεκτικότητες σε πρωτεΐνες, σε
νερό και σε λιπαρές ουσίες, την αναγνώρισή του και την
ηµεροµηνία παρασκευής,

δ) την ηµεροµηνία πώλησης και τις ποσότητες του αποκορυφωµένου γάλακτος, του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη και
των συνθέτων ζωοτροφών, καθώς και το όνοµα και τη
διεύθυνση του παραλήπτη·

ii) να συνοδεύουν το αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη µέχρι την
ενσωµάτωσή του στις σύνθετες τροφές,
iii) να προσαρτώνται στα µητρώα που αναφέρονται στο άρθρο
14 παράγραφος 1.

ε) τις απώλειες, τα δείγµατα, τις ποσότητες του αποκορυφωµένου
γάλακτος, του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη και των
συνθέτων ζωοτροφών που επιστράφηκαν ή αντικαταστάθηκαν.
2.
Οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αιτιολογούνται κυρίως µε τα δελτία παράδοσης και τα τιµολόγια.

Άρθρο 17

3.
Τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτήσουν να διατηρεί η επιχείρηση ειδική λογιστική αποθήκης που θα καταχωρούνται ιδίως οι
συµπληρωµατικές ενδείξεις που κρίνονται απαραίτητες για να διευκολυνθεί η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού.

1.
Όσον αφορά τη χρησιµοποίηση του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη, ως έχει ή µε τη µορφή µείγµατος, στην παρασκευή
σύνθετων ζωοτροφών, οι λεπτοµέρειες ελέγχου, που καθορίζονται
από το συγκεκριµένο κράτος µέλος, πληρούν τουλάχιστον τους
όρους που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 5.

Άρθρο 15

2.

Ο έλεγχος των συγκεκριµένων επιχειρήσεων αφορά κυρίως:

Προκειµένου να διασφαλιστεί η τήρηση των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, τα κράτη µέλη λαµβάνουν κυρίως τα µέτρα ελέγχου που αναφέρονται στα άρθρα 16 έως 18.

α) τη σύνθεση του χρησιµοποιηθέντος αποκορυφωµένου γάλακτος
και του χρησιµοποιηθέντος αποκορυφωµένου γάλακτος σε
σκόνη ως έχει·

Τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών καταχωρούνται από τον
οργανισµό που έχει αναλάβει τον έλεγχο, επί των δελτίων που
περιλαµβάνουν κυρίως τις πληροφορίες που προβλέπονται στο
παράρτηµα Ι του παρόντος κανονισµού.

β) τη σύνθεση των χρησιµοποιηθέντων µειγµάτων·
γ) τη σύνθεση των συνθέτων ζωοτροφών που έχουν παρασκευασθεί.
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3.
Ο έλεγχος των συγκεκριµένων επιχειρήσεων γίνεται επιτόπου
και αφορά ιδίως τους όρους παρασκευής που συνίστανται σε:
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έχει καθοριστεί σε εφαρµογή του άρθρου 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2721/95.

α) εξέταση της πρώτης ύλης που έχει χρησιµοποιηθεί·
β) έλεγχο των εισόδων και εξόδων των προϊόντων·
γ) δειγµατοληψία·
δ) επαληθεύσεις των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 14
παράγραφος 1 όσον αφορά την περιεκτικότητα.
4.
Οι έλεγχοι είναι αιφνίδιοι και πραγµατοποιούνται τουλάχιστον µία φορά ανά 14 ηµέρες παρασκευής. Η συχνότητά τους
καθορίζεται αφού ληφθεί υπόψη κυρίως η σπουδαιότητα των
ποσοτήτων του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη που χρησιµοποιούνται από τη συγκεκριµένη επιχείρηση και η συχνότητα του
ενδελεχούς ελέγχου της λογιστικής της, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παραγράφου 5.
Οι επιχειρήσεις που δεν χρησιµοποιούν αποκορυφωµένο γάλα ή
αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη κατά τρόπο συνεχή ανακοινώνουν
το πρόγραµµά τους παρασκευής στον οργανισµό ελέγχου του
συγκεκριµένου κράτους µέλους ώστε να µπορέσει να προβεί στους
ανάλογους ελέγχους.
Η συχνότητα των ελέγχων αυτών δεν αφορά την περίπτωση κατά
την οποία κατά την παρασκευή των συνθέτων ζωοτροφών πραγµατοποιείται επιτόπιος έλεγχος.
5.
Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 4 συµπληρώνονται µε ενδελεχή και αιφνίδιο έλεγχο των εµπορικών εγγράφων
και των µητρώων που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1.
Αυτός ο συµπληρωµατικός έλεγχος πραγµατοποιείται τουλάχιστον
κάθε δώδεκα µήνες. Εάν ο έλεγχος αυτός έχει πραγµατοποιηθεί
τουλάχιστον κάθε τρίµηνο, η συχνότητα των ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 µπορεί να καθοριστεί σε ελάχιστη περίοδο
δεκατεσσάρων ηµερών και σε µέγιστη περίοδο 28 ηµερών παρασκευής.
Άρθρο 18
1.
Η παρασκευή µετουσιωµένου αποκορυφωµένου γάλακτος σε
σκόνη ελέγχεται επιτόπου τουλάχιστον µία φορά ηµερησίως κατά
τη διάρκεια της µετουσίωσης.
2.
Η επιχείρηση που παρασκευάζει το µετουσιωµένο αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη κοινοποιεί γραπτώς ή µε οποιοδήποτε
άλλο µέσο γραπτής τηλεπικοινωνίας στον αρµόδιο οργανισµό πριν
από την παρασκευή του:
α) τον αριθµό αναγνωρίσεως της βιοµηχανίας·
β) την ποσότητα του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη που θα
µετουσιωθεί·
γ) τον τόπο µετουσίωσης·
δ) τις προβλεπόµενες ηµεροµηνίες για τη µετουσίωση.
Ο αρµόδιος οργανισµός καθορίζει την προθεσµία για την κοινοποίηση των ηµεροµηνιών παρασκευής και µπορεί να ζητήσει
συµπληρωµατικές πληροφορίες.
Άρθρο 19
Με την επιφύλαξη του άρθρου 20, οι µέθοδοι αναφοράς που
εφαρµόζονται στις αναλύσεις που προβλέπονται από τον παρόντα
κανονισµό είναι εκείνες που περιλαµβάνονται στον κατάλογο που

Άρθρο 20
1.
Η περιεκτικότητα σε αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη των
µειγµάτων και των συνθέτων ζωοτροφών επαληθεύεται µε ανάλυση,
που διενεργείται τουλάχιστον εις διπλούν, σύµφωνα µε τη µέθοδο
που αναφέρεται στο παράρτηµα ΙΙΙ, που συµπληρώνεται µε τους
ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3. Αν
υπάρχει διαφορά στα αποτελέσµατα των δύο αυτών επαληθεύσεων,
θεωρείται οριστικό το αποτέλεσµα των επιτόπιων ελέγχων.
2.
Η απουσία πυτιάς ορού γάλακτος προσδιορίζεται µε τη
µέθοδο που περιγράφεται στο παράρτηµα IV.
3.
Η περιεκτικότητα σε άµυλο των συνθέτων ζωοτροφών προσδιορίζεται µε τα µέτρα ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 17
παράγραφος 3, που πρέπει να συµπληρωθούν µε τη µέθοδο ποσοτικής ανάλυσης που εκτίθεται στο παράρτηµα V.
4.
Η περιεκτικότητα σε υγρασία του όξινου αποβουτυρωµένου
γάλακτος σε σκόνη προσδιορίζεται µε τη µέθοδο που περιγράφεται
στο παράρτηµα VI.
5.
Η περιεκτικότητα σε άλευρο χόρτου ή µηδικής, η περιεκτικότητα σε άµυλο και η περιεκτικότητα σε ιχθυάλευρο του µετουσιωµένου αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη καθορίζονται είτε
µε εργαστηριακή ανάλυση είτε µε τον επιτόπιο έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1.
Άρθρο 21
Για να πραγµατοποιηθούν οι αναλυτικοί έλεγχοι που προβλέπονται
στο παρόν κεφάλαιο, τα κράτη µέλη µπορούν να καθορίσουν, µετά
τη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής και υπό την εποπτεία της,
σύστηµα αυτοελέγχου για ορισµένες αναγνωρισµένες εγκαταστάσεις.
Τµήµα 3
Πληρωµή της ενίσχυσης
Άρθρο 22
1.
Το ποσό της ενίσχυσης είναι εκείνο που εφαρµόζεται, κατά
περίπτωση, είτε την ηµέρα της µεταποίησης του αποκορυφωµένου
γάλακτος ή του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη σε σύνθετες
ζωοτροφές είτε την ηµέρα της µετουσίωσης του αποκορυφωµένου
γάλακτος σε σκόνη.
2.
Η ενίσχυση καταβάλλεται από τον αρµόδιο οργανισµό που
έχει οριστεί από το κράτος µέλος στην επικράτεια του οποίου
βρίσκεται ο παρασκευαστής, ο οποίος χρησιµοποίησε το αποκορυφωµένο γάλα ή το αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη, κατά
περίπτωση, είτε για παρασκευή συνθέτων ζωοτροφών είτε για
µετουσίωση.
3.
Η ενίσχυση πληρώνεται µε βάση αίτηση
από τον παρασκευαστή συνθέτων ζωοτροφών
αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη (εφεξής
δικαιούχος»), στον αρµόδιο οργανισµό και στην

που υποβάλλεται
ή µετουσιωµένου
ονοµαζόµενος «ο
οποία αναφέρεται:
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α) το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση του δικαιούχου·
β) η ποσότητα του αποκορυφωµένου γάλακτος ή του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη για το οποίο ζητά την ενίσχυση
αναφέροντας την περιεκτικότητά της σε πρωτεΐνες·
γ) ενδεχοµένως, την ποσότητα συνθέτων ζωοτροφών στην οποία
ενσωµάτωσε το αποκορυφωµένο γάλα ή το αποκορυφωµένο
γάλα σε σκόνη που αναφέρονται στο στοιχείο β), αναφέροντας
ενδεχοµένως τους σχετικούς αριθµούς των παρτίδων παρασκευής.
4.
Ο ρυθµός πληρωµής των ενισχύσεων καθορίζεται από το
κράτος µέλος, αλλά η περίοδος για την οποία υποβάλλεται αίτηση
πληρωµής δεν πρέπει να υπερβαίνει τον ένα µήνα.
Άρθρο 23
1.
Η πληρωµή της ενίσχυσης εξαρτάται από τους όρους που
προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 4.
2.
Το αποτέλεσµα των αναλύσεων που προβλέπονται από το
παρόν κεφάλαιο και οι έλεγχοι που αναφέρονται στο άρθρο 15
όσον αφορά την περίοδο πληρωµής που προηγείται της περιόδου
για την οποία έχει ζητηθεί η ενίσχυση, πρέπει να αποδεικνύουν ότι
έχουν τηρηθεί οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.
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ποσότητα είναι µικρότερη από αυτή που αναφέρεται στο πρώτο
εδάφιο, προσαρµόζεται ανάλογα το προς ανάκτηση ποσό.
Άρθρο 25
Με την επιφύλαξη ότι πληρούται ο όρος που προβλέπεται στο
άρθρο 23 παράγραφος 3 τα κράτη µέλη εξουσιοδοτούνται να
πληρώσουν προκαταβολή, κατά την έννοια του άρθρου 18 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 της Επιτροπής (1), το ποσό της
οποίας ισούται µε το ποσό της ζητηθείσας ενίσχυσης, αφού όµως
έχει συσταθεί εγγύηση ίση µε το 110 % του προκαταβληθέντος
ποσού.
Στην περίπτωση αυτή, τα δικαιολογητικά στοιχεία που αποδεικνύουν το δικαίωµα στην ενίσχυση, πρέπει να προσκοµιστούν εντός
προθεσµίας έξι µηνών που υπολογίζεται από την πληρωµή της
προκαταβολής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

Τµήµα 1
Οργάνωση και συµµετοχή στις δηµοπρασίες
Άρθρο 26

3.
Ο δικαιούχος πρέπει να αποδείξει παρέχοντας ικανοποιητική
απόδειξη στην αρµόδια αρχή ότι η ποσότητα που αντιστοιχεί στο
αποκορυφωµένο γάλα ή στο αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη µεταποιήθηκε σε σύνθετες τροφές ή µετουσιώθηκε εντός της περιόδου
για την οποία ζητά την ενίσχυση.

1.
Η πώληση του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη γίνεται
µε τη διαδικασία διαρκούς δηµοπρασίας την οποία διασφαλίζει
καθένας από τους οργανισµούς παρέµβασης.

4.
Στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 12, ο δικαιούχος, παρέχοντας ικανοποιητική απόδειξη στην αρµόδια αρχή, προσκοµίζει τα δικαιολογητικά στοιχεία που επιτρέπουν να καθοριστεί
ότι οι σύνθετες ζωοτροφές παραδόθηκαν µε δεξαµενές ή κοντέινερς
σε γεωργική εκµετάλλευση ή σε κτηνοτροφική εκµετάλλευση ή σε
εκµετάλλευση παχύνσεως που χρησιµοποιούν τις τροφές αυτές.

3.
Προκήρυξη της διαρκούς δηµοπρασίας δηµοσιεύεται στην
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τουλάχιστον
οκτώ ηµέρες πριν από τη λήξη της πρώτης προθεσµίας για την
υποβολή των προσφορών.

Άρθρο 24
1.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 25, αν από το αποτέλεσµα
των αναλύσεων που προβλέπονται από το παρόν κεφάλαιο και τους
ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 15 διαπιστωθεί ότι ο
δικαιούχος δεν τήρησε τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου κατά
τη διάρκεια της προηγούµενης περιόδου πληρωµής, αναστέλλεται η
πληρωµή της ενίσχυσης για την περίοδο για την οποία έχει υποβληθεί η αίτηση, αναµένοντας τους ελέγχους που θα πραγµατοποιηθούν για την περίοδο αυτή. Επιπλέον, ανακτάται η αχρεωστήτως
καταβληθείσα ενίσχυση για την εν λόγω προηγούµενη περίοδο.
2.
Το ποσό της αχρεωστήτως καταβληθείσας ενίσχυσης αφορά
το σύνολο του αποκορυφωµένου γάλακτος ή του αποκορυφωµένου
γάλακτος σε σκόνη που χρησιµοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της
περιόδου η οποία εκτείνεται µεταξύ της περιόδου του προηγουµένου ελέγχου για τον οποίο δεν υπήρξαν παρατηρήσεις και της
ηµεροµηνίας του ελέγχου κατά τον οποίο καθορίζεται ότι ο
δικαιούχος έχει συµµορφωθεί εκ νέου προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού.
Ωστόσο, εάν ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση και αναλαµβάνει τη
δαπάνη ο αρµόδιος για τον έλεγχο οργανισµός διενεργεί ειδική
έρευνα το ταχύτερο δυνατόν. Αν προσκοµιστεί η απόδειξη ότι η

2.
Η πώληση αφορά αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη που εισήλθε σε απόθεµα πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 1997.

4.
Ο οργανισµός παρέµβασης καθορίζει προκήρυξη δηµοπρασίας αναφέροντας κυρίως την προθεσµία και τον τόπο υποβολής
των προσφορών.
Για τις σχετικές ποσότητες του αποκορυφωµένου γάλακτος σε
σκόνη που κατέχει, ο οργανισµός παρέµβασης αναφέρει µεταξύ
άλλων:
α) τη θέση των αποθηκών στις οποίες είναι αποθηκευµένο το
αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη που προορίζεται για πώληση·
β) τις ποσότητες αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη που τίθεται
σε πώληση σε κάθε αποθήκη.
5.
Ο οργανισµός παρέµβασης ενηµερώνει και θέτει στη διάθεση
των ενδιαφεροµένων, εάν το ζητήσουν, κατάλογο των στοιχείων
που προβλέπονται στην παράγραφο 4. Εξάλλου, προβαίνει τακτικά
στη δηµοσίευση αυτού του ενηµερωµένου καταλόγου µε την
κατάλληλη µορφή την οποία αναφέρει στην προκήρυξη της δηµοπρασίας.
6.
Ο οργανισµός παρέµβασης θεσπίζει τις αναγκαίες διατάξεις
για να επιτρέψουν στους ενδιαφεροµένους:
α) να εξετάσουν µε δικά τους έξοδα, πριν από την προσφορά,
δείγµατα του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη που τίθεται
σε πώληση·
(1) ΕΕ L 205 της 3.8.1985, σ. 5.
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β) να επαληθεύσουν τα αποτελέσµατα των αναλύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 322/96 της
Επιτροπής (1).
Άρθρο 27
1.
Ο οργανισµός παρέµβασης προβαίνει, κατά τη διάρκεια της
περιόδου ισχύος της διαρκούς δηµοπρασίας, σε ιδιαίτερες δηµοπρασίες.
2.
Η προθεσµία για την υποβολή των προσφορών κάθε ιδιαίτερης δηµοπρασίας λήγει κάθε δεύτερη και τέταρτη Τρίτη του
µήνα, στις 12.00 (ώρα Βρυξελλών), µε εξαίρεση τη δεύτερη Τρίτη
του Αυγούστου και την τέταρτη Τρίτη του ∆εκεµβρίου. Εάν η
Τρίτη είναι αργία, η προθεσµία λήγει την τελευταία προηγούµενη
εργάσιµη ηµέρα, στις 12.00 (ώρα Βρυξελλών).
Άρθρο 28
1.
Το αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη που πωλείται σε εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου µπορεί να δικαιούται της ενίσχυσης
που προβλέπεται στο άρθρο 1 στοιχείο α).
2.
Οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχουν στην ιδιαίτερη δηµοπρασία
είτε µε συστηµένη επιστολή είτε µε κατάθεση της γραπτής προσφοράς στον οργανισµό παρέµβασης έναντι εγγράφου παραλαβής, είτε
µε οποιοδήποτε άλλο γραπτό τηλεπικοινωνιακό µέσο.
Η προσφορά υποβάλλεται στον οργανισµό παρέµβασης που κατέχει
το αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη.
3.

Στην προσφορά αναφέρεται:

α) το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση του υποβάλλοντας την
προσφορά·
β) αιτούµενη ποσότητα·
γ) η προσφερόµενη τιµή ανά 100 χιλιόγραµµα αποκορυφωµένου
γάλακτος σε σκόνη, µη λαµβανοµένων υπόψη των εσωτερικών
επιβαρύνσεων, κατά την αναχώρηση από την αποθήκη, εκφραζόµενη σε ευρώ·
δ) το κράτος µέλος στο έδαφος του οποίου θα πραγµατοποιηθεί η
µεταποίηση σε σύνθετες τροφές ή η µετουσίωση·
ε) ενδεχοµένως, η αποθήκη στην οποία βρίσκεται το αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη και ενδεχοµένως η αποθήκη αντικατάστασης.
4.

Μια προσφορά είναι έγκυρη εφόσον:

α) αφορά ποσότητα τουλάχιστον δέκα τόνων. Ωστόσο, στην
περίπτωση που η ποσότητα που είναι διαθέσιµη σε µια αποθήκη
είναι µικρότερη των δέκα τόνων, η διαθέσιµη ποσότητα αποτελεί
την ελάχιστη ποσότητα για την προσφορά·
β) συνοδεύεται από τη γραπτή δέσµευση του προσφέροντος να
τηρήσει τους ακόλουθους όρους:
i) να µεταποιήσει ή να αναθέσει στη µεταποίηση του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη σε σύνθετες ζωοτροφές ή σε
µετουσιωµένο αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη εντός προθεσµίας 60 ηµερών, η οποία υπολογίζεται από την ηµέρα
λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών που αφορούν την ιδιαίτερη δηµοπρασία που αναφέρεται στο άρθρο
27 παράγραφος 2,
ii) να τηρήσει ή να αναθέσει την τήρηση των διατάξεων του
παρόντος κανονισµού·
(1) ΕΕ L 45 της 23.2.1996, σ. 5.
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γ) έχει προσκοµιστεί η απόδειξη ότι ο υποβάλλων την προσφορά
έχει συστήσει, στο κράτος µέλος στο οποίο έχει υποβληθεί η
προσφορά και πριν από τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή των προσφορών, εγγύηση δηµοπρασίας ύψους 36 ευρώ
ανά τόνο για τη σχετική ιδιαίτερη δηµοπρασία.
5.
Η προσφορά δεν µπορεί να αποσυρθεί µετά τη λήξη της
προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2.
Άρθρο 29
Όσον αφορά την εγγύηση δηµοπρασίας που προβλέπεται στο
άρθρο 28 παράγραφος 4 στοιχείο γ), η διατήρηση της προσφοράς
µετά τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή των προσφορών, η
σύσταση της εγγύησης µεταποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 30
παράγραφος 3 και η πληρωµή της τιµής, συνιστούν τις κύριες
απαιτήσεις κατά την έννοια του άρθρου 20 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2220/85.
Τµήµα 2
Εκτέλεση της δηµοπρασίας
Άρθρο 30
1.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή την ίδια ηµέρα
της λήξεως της προθεσµίας που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2, τις ποσότητες και τις προσφερθείσες τιµές από τους
έχοντες υποβάλει προσφορα, καθώς και την ποσότητα αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη που τίθεται σε πώληση.
2.
Με βάση τις προσφορές που ελήφθησαν για κάθε ιδιαίτερη
δηµοπρασία και σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 42 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999, καθορίζεται
ελάχιστη τιµή πώλησης του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη.
Η τιµή αυτή µπορεί να διαφοροποιηθεί συναρτήσει της ηλικίας και
της τοποθεσίας στην οποία βρίσκονται οι ποσότητες του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη που τίθενται σε πώληση.
Μπορεί να αποφασιστεί να µη δοθεί συνέχεια στη δηµοπρασία.
3.
Συγχρόνως µε την ελάχιστη τιµή πώλησης και σύµφωνα µε
την ίδια διαδικασία, καθορίζεται το ποσό της εγγύησης µεταποίησης ανά 100 χιλιόγραµµα αποκορυφωµένου γάλακτος σε
σκόνη.
Σκοπός της εγγύησης µεταποίησης είναι η εξασφάλιση της εκτέλεσης της κύριας απαίτησης κατά την έννοια του άρθρου 20 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 όσον αφορά τη χρησιµοποίηση
του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη σύµφωνα µε τη δέσµευση
που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 4 στοιχείο β). Η
εγγύηση αυτή συνιστάται στο κράτος µέλος στο έδαφος του
οποίου θα γίνει η µεταποίηση σε σύνθετες ζωοτροφές ή η µετουσίωση, στον οργανισµό που έχει οριστεί από αυτό το κράτος µέλος.
Άρθρο 31
Η προσφορά απορρίπτεται εάν η προτεινόµενη τιµή είναι χαµηλότερη από την ελάχιστη τιµή.
Άρθρο 32
1.
Ο οργανισµός παρέµβασης προβαίνει στην κατακύρωση της
δηµοπρασίας, λαµβάνοντας υπόψη τους κανόνες που προβλέπονται
στις παραγράφους 2 έως 5.
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2.
Το αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη κατακυρώνεται συναρτήσει της ηµεροµηνίας που εισήλθε σε απόθεµα, ξεκινώντας από το
παλαιότερο προϊόν της συνολικής διαθέσιµης ποσότητας στην ή
στις αποθήκες που έχουν οριστεί από τον επιχειρηµατία.
3.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 31, υπερθεµατιστής είναι εκείνος που προσφέρει την υψηλότερη τιµή. Εάν δεν
εξαντληθεί η διαθέσιµη ποσότητα, η δηµοπρασία κατακυρώνεταγια,
για την υπόλοιπη ποσότητα, στους άλλους υπερθεµατιστές
συναρτήσει των τιµών που έχουν προσφερθεί ξεκινώντας από την
υψηλότερη τιµή.
4.
Στην περίπτωση κατά την οποία η αποδοχή µιας προσφοράς
θα καταλήξει στο να υπάρξει υπέρβαση της ποσότητας του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη που είναι ακόµη διαθέσιµη στη
συγκεκριµένη αποθήκη, µόνον η ποσότητα αυτή κατακυρώνεται
στον εν λόγω προσφέροντα.
Ωστόσο, ο οργανισµός παρέµβασης µπορεί να ορίσει, µε τη
σύµφωνη γνώµη του προσφέροντας, άλλες αποθήκες για να φθάσει
την ποσότητα που αναφέρεται στην προσφορά.
5.
Στην περίπτωση που µε την αποδοχή πολλών προσφορών
στην ίδια τιµή για την ίδια αποθήκη σηµειώνεται υπέρβαση της
διαθέσιµης ποσότητας, η κατακύρωση του διαγωνισµού πραγµατοποιείται µε την κατανοµή της διαθέσιµης ποσότητας ανάλογα µε τις
ποσότητες που αναφέρονται στις σχετικές προσφορές.
Εντούτοις, σε περίπτωση που η κατανοµή αυτή έχει ως αποτέλεσµα
να αποδοθούν ποσότητες µικρότερες από πέντε τόνους, η κατακύρωση πραγµατοποιείται µε κλήρωση.

Άρθρο 33
Τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη δηµοπρασία δεν µεταβιβάζονται.
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την εγγύηση δηµοπρασίας που αναφέρεται στο άρθρο 29 και
παραδίδει δελτίο παραλαβής στο οποίο αναφέρονται:
α) η ποσότητα για την οποία τηρούνται οι όροι που προβλέπονται
στην αρχική φάση·
β) η αποθήκη στην οποία είναι αποθηκευµένη·
γ) η προθεσµία για την παραλαβή του αποκορυφωµένου γάλακτος
σε σκόνη·
δ) η προθεσµία µεταποίησης σε σύνθετες ζωοτροφές ή µετουσίωσης.
2.
Ο υπερθεµατιστής, εντός προθεσµίας 30 ηµερών που έπονται
της ηµεροµηνίας λήξεως για την υποβολή των προσφορών, προβαίνει στην παραλαβή του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη το
οποίο του έχει κατακυρωθεί. Η παραλαβή αυτή µπορεί να γίνει
τµηµατικά.
Εκτός από περίπτωση ανωτέρας βίας, εάν η παραλαβή του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη δεν πραγµατοποιηθεί εντός της
προθεσµίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, για το απόθεµα
του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη επιβαρύνεται και είναι
υπεύθυνος ο υπερθεµατιστής από την πρώτη ηµέρα που έπεται της
ηµέρας λήξεως της προθεσµίας.
3.
Το αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη τοποθετείται από τον
οργανισµό παρέµβασης σε συσκευασίες που φέρουν, µε χαρακτήρες
ευκρινείς και εναναγνωστους, αναφορά στον παρόντα κανονισµό.
Μετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου, ο οργανισµός παρέµβασης
εκδίδει αντίγραφο του πιστοποιητικού, όσον αφορά τη σύσταση
των αγορασθέντων προϊόντων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 322/96.
4.
Εκτός από τις ενδείξεις που προβλέπονται στον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 3002/92 της Επιτροπής (1), στη θέση 104 του αντιγράφου ελέγχου Τ5 πρέπει να περιλαµβάνεται µία ή περισσότερες
των ενδείξεων που προβλέπονται στο παράρτηµα ΙΙ σηµείο ∆. Στη
θέση 106 πρέπει να αναγράφεται η προθεσµία λήξεως µεταποίησης
σε σύνθετες τροφές ή µετουσίωσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34
1.
Κάθε προσφέρων ενηµερώνεται αµέσως από τον οργανισµό
παρέµβασης για το αποτέλεσµα της συµµετοχής του στην ιδιαίτερη
δηµοπρασία.
Η εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 29 αποδεσµεύεται αµέσως
για τις προσφορές οι οποίες δεν λαµβάνονται υπόψη.
2.
Ο υπερθεµατιστής καταβάλει στον οργανισµό παρέµβασης,
πριν από την παραλαβή του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη
και εντός της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2, για κάθε ποσότητα που προτίθεται να αποσύρει, το ποσό
που αντιστοιχεί στην προσφορά του και συνιστά την εγγύηση
µεταποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 3.

Άρθρο 35
1.
Εφόσον έχει καταβληθεί το ποσό που προβλέπεται στο άρθρο
34 παράγραφος 2 και έχει συσταθεί η εγγύηση που αναφέρεται στο
άρθρο 30 παράγραφος 3, ο οργανισµός παρέµβασης αποδεσµεύει

Άρθρο 36
Οι κανονισµοί (ΕΟΚ) αριθ. 1105/68, (ΕΟΚ) αριθ. 1725/79, (ΕΟΚ)
αριθ. 1634/85, (ΕΟΚ) αριθ. 3398/91, (ΕΟΚ) αριθ. 3536/91 και
(ΕΚ) αριθ. 1043/97 καταργούνται.
Οι αναφορές στους κανονισµούς (ΕΟΚ) αριθ. 1725/79 και (ΕΟΚ)
αριθ. 3398/91 πρέπει να θεωρούνται ως αναφορές στον παρόντα
κανονισµό.
Άρθρο 37
Οι προεκτυπωµένες συσκευασίες που αναφέρονται στο άρθρο 4
παράγραφοι 2 και 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1725/79 µπορούν να χρησιµοποιηθούν έως τις 30 Ιουνίου 2000.
Οι εγκρίσεις που παραχωρήθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 5 και το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 1725/79 εξακολουθούν να ισχύουν για την εφαρµογή του
παρόντος κανονισµού.
Οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1725/79 εξακολουθούν
να ισχύουν για τις ποσότητες του αποκορυφωµένου γάλακτος σε
σκόνη που κατακυρώθηκε µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3398/91.
(1) ΕΕ L 301 της 17.10.1992, σ. 17.
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Άρθρο 38
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2000.
∆εν εφαρµόζεται στις ποσότητες αποκορυφωµένου γάλακτος ή αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη που έχουν
µεταποιηθεί σε σύνθετες ζωοτροφές ή σε µετουσιωµένο αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη από την ηµεροµηνία αυτή.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 17 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

31. 12. 1999

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Όσον αφορά τη δειγµατοληψία, εφαρµόζονται οι διατάξεις που θεσπίστηκαν σύµφωνα µε την οδηγία 70/373/ΕΟΚ του
Συµβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1970, περί εισαγωγής τρόπων λήψεως δειγµάτων και µεθόδων κοινοτικής αναλύσεως για τον
επίσηµο έλεγχο των ζωοτροφών (ΕΕ L 170 της 3.8.1970, σ. 21).
Α. Αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη ως έχει
1. ∆οσολογία:
α) περιεκτικότητα σε νερό
β) περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες
γ) περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες.
2. Ανίχνευση ξένων προϊόντων µε τις διαδικασίες που ορίζονται από τις εθνικές αρχές:
α) άµυλο και διογκωµένο άµυλο
β) άλευρο χόρτου ή µηδικής
γ) πυτιά ορού γάλακτος
δ) ιχθυάλευρο
ε) άλλα, και ιδίως όξινος ορός γάλακτος, του οποίου η ανίχνευση απαιτείται από τις αρµόδιες αρχές.
Β. Αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη ενσωµατωµένο σε µείγµα
Συµπληρωµατικές δοκιµές σε εκείνες που αναφέρονται στο σηµείο Α.
∆οσολογία:
α) περιεκτικότητα σε αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη
β) περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνολογικών λιποδιαλυτών ουσιών.
Γ. Μετουσιωµένο αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη
Συµπληρωµατικές δοκιµές σε εκείνες που αναφέρονται στο σηµείο Α.
1. Σε περίπτωση µετουσίωσης σύµφωνα µε το τύπο Α:
∆οσολογία:
α) περιεκτικότητα σε άλευρο χόρτου ή µηδικής
β) περιεκτικότητα σε άµυλο.
Κοκκοµετρία του αλεύρου χόρτου ή µηδικής.
2. Σε περίπτωση µετουσίωσης σύµφωνα µε τον τύπο Β:
∆οσολογία:
α) περιεκτικότητα σε άλευρο χόρτου ή µηδικής
β) περιεκτικότητα σε άµυλο
γ) περιεκτικότητα σε ιχθυάλευρο.
Κοκκοµετρία:
α) του αλεύρου χόρτου ή µηδικής
β) του ιχθυαλεύρου.
Οσµή: ο έλεγχος µε προσθήκη αδρανούς σκόνης µπορεί να διενεργηθεί πριν από τη µετουσίωση (διάλυση 1:20) ή και µετά
τη µετουσίωση (διάλυση 1:2). Θα πρέπει να διαπιστώνεται ακόµη χαρακτηριστική και έντονη οσµή.
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∆. Σύνθετες τροφές
∆οσολογία:
α) περιεκτικότητα σε αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη
β) περιεκτικότητα σε άλευρο χόρτου ή µηδικής
γ) περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες.
Ανίχνευση της παρουσίας αµύλου.
Κοκκοµετρία του αλεύρου χόρτου ή µηδικής (ελέγχεται πριν από την ενσωµάτωση).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
A. Ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται στις συσκευασίες µειγµάτων
— Mezcla destinada a la fabricación de piensos compuestos — Reglamento (CE) no 2799/1999
— Blanding bestemt til fremstilling af foderblandinger — Forordning (EF) nr. 2799/1999
— Mischung zur Herstellung von Mischfutter — Verordnung (EG) Nr. 2799/1999
— Μείγµα που προορίζεται για την παρασκευή συνθέτων ζωοτροφών — Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999
— Mixture intended for the manufacture of compound feedingstuffs — Regulation (EC) No 2799/1999
— Mélange destiné à la fabrication d’aliments composés — Règlement (CE) no 2799/1999
— Miscela destinata alla fabbricazione di alimenti composti — Regolamento (CE) n. 2799/1999
— Voor de vervaardiging van mengvoeders bestemd mengsel — Verordening (EG) nr. 2799/1999
— Mistura destinada ao fabrico de alimentos compostos — Regulamento (CE) n.o 2799/1999
— Rehuseosten valmistukseen tarkoitettu esiseos — asetus (EY) N:o 2799/1999
— Blandning avsedd för framställning av foderblandningar — Förordning (EG) nr 2799/1999
B. Ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται στις συσκευασίες συνθέτων ζωοτροφών
— Pienso compuesto que contiene leche desnatada en polvo — Reglamento (CE) no 2799/1999
— Foderblanding med indhold af skummetmælkspulver — Forordning (EF) nr. 2799/1999
— Magermilchpulver enthaltendes Mischfutter — Verordnung (EG) Nr. 2799/1999
— Σύνθετη ζωοτροφή που περιέχει αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη — Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999
— Compound feedingstuff containing skimmed-milk powder — Regulation (EC) No 2799/1999
— Aliment composé pour animaux contenant du lait écrémé en poudre — Règlement (CE) no 2799/1999
— Alimento composto per animali contenente latte scremato in polvere — Regolamento (CE) n. 2799/1999
— Mageremelkpoeder bevattend mengvoeder — Verordening (EG) nr. 2799/1999
— Alimento composto para animais com leite em pó desnatado — Regulamento (CE) n.o 2799/1999
— Rasvatonta maitojauhetta sisältävä rehuseos — asetus (EY) N:o 2799/1999
— Foderblandning innehallånde skummjölkspulver — Förordning (EG) nr 2799/1999
Γ. Ιδιαίτερες ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται στη θέση 104 του αντιγράφου ελέγχου Τ5 στην περίπτωση
παράδοσης µε δεξαµενές ή κοντέινερς
— Piensos compuestos destinados a una explotación agraria o una explotación pecuaria o de engorde que utilice los
piensos compuestos — Reglamento (CE) no 2799/1999
— Foderblanding til brug på en landbrugsbedrift, en opdrætnings- eller en opfedningsvirksomhed — Forordning (EF)
nr. 2799/1999
— Für landwirtschaftliche Betriebe bzw. Aufzucht- oder Mastbetriebe bestimmtes Mischfutter — Verordnung (EG) Nr.
2799/1999
— Σύνθετες ζωοτροφές που θα χρησιµοποιηθούν από γεωργική εκµετάλλευση ή κτηνοτροφική εκµετάλλευση ή εκµετάλλευση παχύνσεως — Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999
— Compound feedingstuffs bound for a farm or breeding or fattening concern which uses feedingstuffs — Regulation
(EC) No 2799/1999
— Aliments composés pour animaux destinés à une exploitation agricole ou à une exploitation d'élevage ou
d'engraissement utilisatrice — Règlement (CE) no 2799/1999
— Alimenti composti per animali destinati ad un'azienda agricola o ad un'azienda dedita all'allevamento o all'ingrasso
che utilizzano gli alimenti composti — Regolamento (CE) n. 2799/1999
— Mengvoeder, bestemd voor een dit voeder gebruikend landbouwbedrijf of veeteelt- of veemesterijbedrijf —
Verordening (EG) nr. 2799/1999
— Alimentos compostos para animais destinados a uma exploração agrícola, pecuária ou de engorda utilizadora —
Regulamento (CE) n.o 2799/1999
— Maatilalle, jalostuskarjatilalle tai lihakarjatilalle tarkoitettu rehuseos — asetus (EY) N:o 2799/1999
— Foderblandningar avsedda att användas i ett jordbruksföretag, eller för uppfödning eller gödning — Förordning
(EG) nr 2799/1999
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∆. Ιδιαίτερες ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται στη θέση 104 του αντιγράφου ελέγχου Τ5 στην περίπτωση
αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη που πωλείται από το δηµόσιο απόθεµα
— Debe transformarse en piensos compuestos o desnaturalizarse — Reglamento (CE) no 2799/1999
— Skal forarbejdes til foderblandinger eller denatureres — Forordning (EF) nr. 2799/1999
— Zur Verarbeitung zu Mischfutter oder zur Denaturierung — Verordnung (EG) Nr. 2799/1999
— Να µεταποιηθεί σε σύνθετες ζωοτροφές ή να µετουσιωθεί — Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999
— To be processed into compound feedingstuffs or denatured — Regulation (EC) No 2799/1999
— À transformer en aliments composés pour animaux ou à dénaturer — Réglement (CE) no 2799/1999
— Da trasformare in alimenti composti per animali o da denaturare — Regolamento (CE) n. 2799/1999
— Moet tot mengvoeder worden verwerkt of worden gedenatureerd — Verordening (EG) nr. 2799/1999
— Para transformação em alimentos compostos para animais ou desnaturação — Regulamento (CE) n.o 2799/1999
— Rehuseoksiksi jalostettavaksi tai denaturoitavaksi — asetus (EY) N:o 2799/1999
— För bearbetning till foderblandningar eller denaturering — Förordning (EG) nr 2799/1999
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΙΣ
ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΜΕ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗ ΠΗΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΥΡΙΝΗΣ (ΠΑΡΑΚΑΖΕΪΝΗΣ)

1.

Αντικείµενο
Προσδιορισµός της ποσότητας του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη που περιέχεται στις σύνθετες ζωοτροφές µε
ενζυµατική θρόµβωση της παρακαζεΐνης.

2.

Πεδίο εφαρµογής
Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται στις σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν τουλάχιστον 10 % αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη.
Η παρουσία σηµαντικών ποσοτήτων αποβουτυρωµένου γάλακτος (babeurre) ή/και ορισµένων µη γαλακτικών πρωτεϊνών
δύναται να προκαλέσει αλλοίωση των αποτελεσµάτων.

3.

Αρχή της µεθόδου

3.1.

∆ιάλυση της τυρίνης που περιέχεται στη σύνθετη ζωοτροφή δι’ εκχυλίσεως µε διάλυµα κιτρικού νατρίου.

3.2.

Επαναφορά της συγκεντρώσεως ιόντων ασβεστίου που είναι αναγκαία για την καταβύθιση της παρακαζεΐνης. Μετατροπή,
διά πυτίας, της τυρίνης σε παρακαζεΐνη.

3.3.

Προσδιορισµός του αζώτου της παρακαζεΐνης κατόπιν εξαλατώσεως κατά τη µέθοδο Kjeldahl, που αναφέρεται «στην
προδιαγραφή IDF 20Α 1986»· υπολογισµός της ποσότητας του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη βάσει της
ελαχίστης περιεκτικότητας σε τυρίνη 27,5 % (βλέπε σηµείο 9.1).

4.

Αντιδραστήρια
Τα χρησιµοποιούµενα αντιδραστήρια πρέπει να παρουσιάζουν τον απαιτούµενο βαθµό καθαρότητας για τους σκοπούς της
αναλύσεως. Το χρησιµοποιούµενο νερό πρέπει να είναι απεσταγµένο ή να παρουσιάζει ανάλογο βαθµό καθαρότητας.
Εξαιρέσει της πυτίας (σηµείο 4.5), όλα τα χρησιµοποιούµενα αντιδραστήρια και τα διαλύµατα πρέπει να είναι απαλλαγµένα
αζωτούχων ουσιών.

4.1.

∆ίυδρο κιτρικό τρινάτριο (διάλυµα 1 % p/v).

4.2.

Αντικαταστείστε από χλωριούχο ασβέστιο (διάλυµα 2Μ). Βάρος 20,018 g ανθρακικού ασβεστίου (CaC03) (αναλυτικού
βαθµού) σε κάψα πορσελάνης κατάλληλου µεγέθους (150-200 ml) ή σε ποτήρι ζέσεως. Συµπληρώστε µε αποσταγµένο
νερό και µεταφέρετε σε ζέον υδατόλουτρο. Προσθέστε 50-60 ml διαλύµατος HCl (πυκνό HCl: νερό = 1:1) µέχρι να
διαλυθεί πλήρως το ανθρακικό. ∆ιατηρείστε σε ζέον υδατόλουτρο µέχρι ξηρού το CaCl2 και µέχρι τελείας αποβολής του
υδροχλωρίου (HCl) που δεν έχει αντιδράσει. Μεταφέρετε µε αποσταγµένο νερό σε ογκοµετρική φιάλη 100 ml και
αραιώνετε µέχρι τη χαραγή. Ελέγχετε την τιµή pΗ η οποία δεν πρέπει να είναι κατώτερη από 4,0. ∆ιατηρείστε το διάλυµα
σε ψυγείο.

4.3.

Υδροξείδιο του νατρίου 0,1 Ν.

4.4.

Χλωρικό οξύ 0,1 Ν.

4.5.

1: 10 000 πρότυπο διάλυµα πυτίας (εκχύλισµα τετάρτου στοµάχου µόσχων), διατηρούµενο εντός ψυγείου στους 4-6 °C.

4.6.

Αντιδραστήρια για τον προσδιορισµό του αζώτου κατά τη µέθοδο Kjeldahl που αναφέρεται στην προδιαγραφή IDF 20Α
1986.

5.

Όργανα
Συνήθη όργανα εργαστηρίου. Ειδικότερα τα εξής:

5.1.

Ιγδίο ή µύλος οµογενοποιήσεως.

5.2.

Ζυγός αναλύσεως.

5.3.

Επιτραπέζιος συσκευή φυγοκεντρήσεως (2 000-3 000 στροφές/λεπτό) εφοδιασµένες µε σωλήνες φυγοκεντρήσεως των
50 ml.

5.4.

Μαγνητικός αναδευτήρας µε ράβδους των 10-15 mm.

5.5.

Ποτήρια ζέσεως των 150-200 ml.

5.6.

Φιάλες αποστάξεως 250 ml και 500 ml.

5.7.

Γυάλινες χοάνες διαµέτρου 60 έως 80 mm.

5.8.

Ηθµοί ταχείας διηθήσεως κυκλικής διανοµής απαλλαγµένοι τέφρας, διαµέτρου 150 mm (S.S.5892 S.S. 595 1/2).

5.9.

Σιφώνια διαφόρων µεγεθών.
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5.10. Υδρόλουτρο µε θερµοστατική ρύθµιση στους 37 °C.
5.11. Συσκευή µετρήσεως pΗ.
5.12. Συσκευή εξαλατώσεως και αποστάξεως για τη µέθοδο Kjeldahl µε τα αντίστοιχα εξαρτήµατα.
5.13. Βαθµολογηµένη προχοΐδα των 25 ml για τιτλοδότηση.
5.14. Πλαστική φιάλη για το απεσταγµένο νερό.
5.15. Σπάτουλα αναδεύσεως από ανοξείδωτο χάλυβα.
5.16. Θερµόµετρο.
5.17. Πυριατήριο µε θερµοστατική ρύθµιση της θερµοκρασίας.
6.

Τρόπος εργασίας

6.1.

Προετοιµασία του δείγµατος.
10-20 g του δείγµατος συνθλίβονται σε ιγδίο ή σε συσκευή οµογενοποιήσεως, ώστε να ληφθεί οµογενές µείγµα.

6.2.

Η σκόνη γάλακτος διαλύεται και διαχωρίζεται το αδιάλυτο υπόλειµµα.

6.2.1. Ζυγίζονται 1,000 ± 0,002 g της οµογενοποιηµένης συνθέτου ζωοτροφής (σηµείο 6.1) απευθείας σε φυγοκεντρικό
σωλήνα των 50 ml. Προστίθενται 30 ml διαλύµατος κιτρικού τρινατρίου (σηµείο 4.1), κατόπιν προθερµάνσεως στους
45 °C. Η σκόνη διαλύεται δι’ αναδεύσεως επί 5 λεπτά µε τον µαγνητικό αναδευτήρα.
6.2.2. Το διάλυµα φυγοκεντρείται επί 10 λεπτά στα 500 g (2 000-3 000 στροφές/λεπτό) και η υπερκείµενη υδατική στοιβάδα
µεταγγίζεται σε ποτήριο ζέσεως των 150-200 ml. Λαµβάνεται µέριµνα ώστε να αποφευχθεί η απώλεια των αδιαλύτων
µερών κατά τη µετάγγιση.
6.2.3. Κατά τον αυτόν τρόπο λαµβάνονται δύο ακόµη εκχυλίσµατα του υπολείµµατος. Τα τρία ληφθέντα εκχυλίσµατα αναµειγνύονται.
6.2.4. Στην περίπτωση αποχωρισµού του λίπους το εκχύλισµα ψύχεται µέχρι στερεοποιήσεως της λιπαρής φάσεως, η οποία
ακολούθως αφαιρείται µε τη βοήθεια σπάτουλας.
6.3.

Προκαλείται πήξη της τυρίνης µε τη βοήθεια των ενζύµων της πυτίας.

6.3.1. Στο αναδευόµενο ολικό υδατικό εκχύλισµα (περίπου 100 ml) προστίθεται υπό µορφή σταγόνων 3,4 ml κορεσµένου
διαλύµατος χλωριούχου ασβεστίου (σηµείο 4.2). Το pΗ ρυθµίζεται στην τιµή 6,4-6,5 µε τη βοήθεια αραιού διαλύµατος
ΝaOH (σηµείο 4.3) ή HCI (σηµείο 4.4). Το εκχύλισµα εισάγεται σε υδρόλουτρο µε θερµοστατική ρύθµιση της
θερµοκρασίας στους 37 °C, επί 15 ως 20 λεπτά, µέχρι αποκαταστάσεως της ισορροπίας του άλατος. Αυτό διαπιστώνεται
από τη γαλακτώδη όψη που αποκτά το εκχύλισµα.
6.3.2. Μεταφέρετε το υγρό σε ένα (ή δύο) φυγοκεντρικούς σωλήνες και φυγοκεντρείτε σε 2 000 g για 10 λεπτά για να
αποµακρυνθεί το ίζηµα. Μεταφέρετε το υπερκείµενο υγρό δίχως να αποπλυθεί το ίζηµα σε ένα (ή δύο) φυγοκεντρικούς
σωλήνες.
6.3.3. Επαναφέρατε τη θερµοκρασία του υπερκείµενου υγρού σε 37 °C. Αναδεύοντας το εκχύλισµα, προσθέστε, στάγδην,
0,5 ml του ενζυµατικού υγρού (πυτιά) (σηµείο 4.5). Η πήξη επιτυγχάνεται σε ένα ή δύο λεπτά.
6.3.4. Επαναφέρατε το δείγµα στο υδατόλουτρο και το αφήνετε σε θερµοκρασία 37 °C για 15 λεπτά. Αφαιρείτε το δείγµα από
το υδατόλουτρο και διασπάτε το πήγµα µε ανάδευση. Φυγοκεντρείτε σε 2 000 g για 10 λεπτά. ∆ιηθείτε το υπερκείµενο
υγρό µε κατάλληλο διηθητικό χαρτί (1), whatman αριθ. 541 ή παρόµοιο και φυλάσσετε το διηθητικό χαρτί. Πλένετε το
ίζηµα σε φυγοκεντρικό σωλήνα µε νερό 50 ml σε 35 °C περίπου, αναδεύοντας το ίζηµα.
Φυγοκεντρείτε πάλι σε 2 000 g για 10 λεπτά. ∆ιηθείτε το υπερκείµενο υγρό µε το διηθητικό χαρτί που φυλάξατε
προηγουµένως.
6.4.

Προσδιορισµοί των αζώτων της τυρίνης.

6.4.1. Μετά από την πλήρη διήθηση, ο ηθµός εισάγεται στη φιάλη Kjeldahl και προσδιορίζεται το άζωτο κατά τη µέθοδο
Kjeldahl, που αναφέρεται στην προδιαγραφή IDF 20Α 1986.
7.

Τυφλό πείραµα

7.1.

∆ιεξάγεται τυφλό πείραµα κατά τρόπο συστηµατικό µε τη βοήθεια ηθµού απαλλαγµένου τέφρας (σηµείο 5.8), εµποτισµένου σε µείγµα 90 ml διαλύµατος κιτρικού νατρίου (σηµείο 4.1), 1 ml κορεσµένου διαλύµατος χλωριούχου ασβεστίου
(σηµείο 4.2), 0,5 ml υγρής πυτίας (σηµείο 4.5) και εκτελουµένου µε 3× 15 ml νερού πριν από την εξαλάτωση κατά τη
µέθοδο Kjeldahl, που αναφέρεται στην προδιαγραφή IDF 20Α 1986.

7.2.

Ο όγκος του οξέος (σηµείο 4.4) που απαιτείται για τη διεξαγωγή του τυφλού πειράµατος αφαιρείται από τον όγκο του
οξέος, που χρησιµοποιήθηκε για την τιτλοδότηση του προτύπου δείγµατος.

(1) Πρέπει να χρησιµοποιείται σταθµικό χαρτί ταχείας διήθησης.
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8.

∆οκιµή ελέγχου

8.1

Για τον έλεγχο της αναλυτικής µεθόδου και των αναφερθέντων αντιδραστηρίων, διενεργείται ο προσδιορισµός µιας
προτύπου ζωοτροφής, της οποίας η γνωστή περιεκτικότητα σε αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη έχει προσδιορισθεί µε τη
βοήθεια κυκλικής αναλύσεως. Η µέση τιµή που προκύπτει από τον διπλό προσδιορισµό, δεν πρέπει να αποκλίνει
περισσότερο από 1 % από την τιµή που προκύπτει από την κυκλική ανάλυση.

9.

Παρουσίαση των αποτελεσµάτων

9.1.

Η περιεκτικότητα επί τοις εκατό της σύνθεσης ζωοτροφής σε αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη υπολογίζεται µε τον
ακόλουθο τύπο:

% MMP =

(

N × 6,38
27,5

× 100

)

2,81

0,908

όπου Ν είναι το ποσοστό του αζώτου της παρακαζεϊνης, 27,5 ο συντελεστής µετατροπής της καζεϊνης σε ποσοστό επί
τοις εκατό του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη, 2,81 και 0,908 είναι οι συντελεστές διόρθωσης που λαµβάνονται
από την καµπύλη παλινδρόµησης.
10.

Ακρίβεια της µεθόδου

10.1. Επαναληψιµότητα
Σε 95 % τουλάχιστον των εξεταζοµένων περιπτώσεων, η διαφορά µεταξύ των αποτελεσµάτων, που λαµβάνονται από την
ανάλυση του ιδίου δείγµατος, στο ίδιο εργαστήριο και από τον ίδιο ερευνητή, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,3 g
αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη ανά 100 g της εξεταζοµένης συνθέτου ζωοτροφής.
10.2. Αναπαραγωγιµότητα
Σε 95 % τουλάχιστον των εξεταζοµένων περιπτώσεων, η διαφορά µεταξύ των αποτελεσµάτων, που λαµβάνονται από την
ανάλυση ενός παροµοίου δείγµατος σε δύο διαφορετικά εργαστήρια, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6,5 g αποκορυφωµένου
γάλακτος σε σκόνη ανά 100 g εξεταζοµένης συνθέτου ζωοτροφής.
11.

Όριο ανοχής
Η τιµή CrD95 (κρίσιµη διαφορά· όριο αξιοπιστίας 95 %) υπολογίζεται µε τη χρησιµοποίηση του τύπου (ISO 5725):
CrD95 =

1

√2

√

R2

r2

(

n

1
n

)

(R: αναπαραγωγιµότητα r: επαναληπτικότητα)
∆ιπλός προσδιορισµός: CrD95 = 4,5 g
Όταν το αποτέλεσµα της χηµικής ανάλυσης διαφέρει από τη δηλωθείσα περιεκτικότητα σε αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη
όχι περισσότερο από 4,5 g (διπλός προσδιορισµός), η αποστολή των σύνθετων ζωοτροφών θεωρείται ότι είναι σύµφωνη
µε αυτήν τη διάταξη του κανονισµού.
12.

Παρατηρήσεις

12.1. Η πρόσθεση σηµαντικών ποσοτήτων ορισµένων µη γαλακτικών πρωτεϊνών, ιδίως των προερχοµένων από σόγια, όταν έχουν
θερµανθεί µαζί µε το αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη, οδηγεί σε πολύ µεγαλύτερες τιµές, λόγω της συγκαθιζήσεως των
πρωτεϊνών αυτών µε την παρακαζεϊνη του γάλακτος.
12.2. Η πρόσθεση αποβουτυρωµένου γάλακτος δύναται ενδεχοµένως να οδηγήσει σε πολύ χαµηλές τιµές, επειδή ο προσδιορισµός πραγµατοποιείται επί του εκχυλίσµατος που είναι απαλλαγµένο λίπους. Η πρόσθεση ορισµένων ειδών αποβουτυρωµένου γάλακτος λαµβανοµένων από όξινη κρέµα δύναται να οδηγήσει σε αισθητά χαµηλότερες τιµές, επειδή δεν είναι
πλήρως διαλυτά στο κιτρικό διάλυµα.
12.3. Η πρόσθεση 0,5 % τουλάχιστον λικιθίνης δύναται επίσης να οδηγήσει σε µικρότερες τιµές.
12.4. Η ενσωµάτωση σκόνης γάλακτος που έχει θερµανθεί σε υψηλή θερµοκρασία (high-heat) δύναται να οδηγήσει σε τιµές
πολύ υψηλές, λόγω της συγκαθιζήσεως ορισµένων πρωτεϊνών του ορού του γάλακτος µε την παρακαζεϊνη του γάλακτος.

L 340/19

L 340/20

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

31. 12. 1999

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
Ο ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΞΗΡΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΟΡΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΗΞΗ, ΣΤΟ
ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΟΚ) αριθ.
1725/79
1.

Στόχος: ανίχνευση προσθήκης ξηρών εκχυλισµάτων ορού γάλακτος που προκύπτει µετά από πήξη στα ακόλουθα
προϊόντα:
α) αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη που ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 986/68 και
β) τα µείγµατα που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1725/79.

2.

Αναφορές: ∆ιεθνής προδιαγραφή ISO 707
Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα: µέθοδοι δειγµατοληψίας σύµφωνα µε τις ενδείξεις που εµφαίνονται στο παράρτηµα
1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 625/78·

3.

Ορισµός
Η περιεκτικότητα σε ξηρά εκχυλίσµατα του ορού γάλακτος που προκύπτει µετά από πήξη ορίζεται ως η ποσοστιαία
αναλογία (κατά µάζα) που προσδιορίζεται µε την παραπάνω τεχνική.

4.

Αρχή
Προσδιορισµός της ποσότητας σε γλυκοµακροπεπτίδια Α µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 625/78 παράρτηµα V. Τα
δείγµατα που δίδουν θετικά αποτελέσµατα υποβάλλονται σε ανάλυση για την ανίχνευση των γλυκοµακροπεπτιδίων Α µε
υγρή χρωµατογραφία υψηλής απόδοσης ανεστραµµένης φάσεως (τεχνική HPLC). Η εκτίµηση του λαµβανόµενου
αποτελέσµατος σε σχέση µε τα πρότυπα δείγµατα είναι σε αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη µε ή χωρίς προσθήκη
γνωστής ποσότητας ορού γάλακτος σε σκόνη. Τα αποτελέσµατα που υπερβαίνουν το 1 % (m/m) αποδεικνύουν την
παρουσία ξηρών εκχυλισµάτων ορού γάλακτος που προκύπτει µετά από πήξη.

5.

Αντιδραστήρια
Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναγνωρισµένης αναλυτικής καθαρότητας. Το νερό που χρησιµοποιείται πρέπει να
είναι αποσταγµένο ή νερό ισοδύναµης καθαρότητας. Το ακετονιτρίλιο πρέπει να είναι φασµατοσκοπικής καθαρότητας ή
HPLC.
Τα αντιδραστήρια που χρησιµοποιούνται για την τεχνική που περιγράφεται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 625/78
περιγράφονται στο παράρτηµα V του παρόντος κανονισµού.
Αντιδραστήρια για την τεχνική HPLC ανεστραµµένης φάσεως.

5.1.

∆ιάλυµα τριχλωροξικού οξέος
διαλύονται 240 γραµµάρια τριχλωροξικού οξέος (CCL3COOH) σε νερό και ο όγκος συµπληρώνεται µέχρι 1 000 ml.

5.2.

Εκλούσµατα Α και Β
Έκλουσυα Α: σε 150 ml ακετονιτριλίου (CCl3CN), σε 20 ml ισοπροπανώλης (CH3CHOHCH3) και σε 1,00 ml
τριφθοροξικού οξέος (TFA, CF3COOH) προστίθεται επαρκεί ποσότητα νερού για να συµπληρωθεί ο όγκος µέχρι
1 000 ml. Έκλουσµα Β: σε 550 ml ακετονιτριλίου, σε 20 ml ισοπροπανώλης και 1,00 ml του TFA, προστίθεται
επαρξής ποσότητα νερού για να συµπληρωθεί ο όγκος µέχρι 1 000 ml. Το εκρέον διάλυµα διηθείται πριν από τη
χρησιµοποίηση µε µια διηθητική µεµβράνη που έχει διάµετρο πόρων 0,45 µικροµέτρων.

5.3.

∆ιατήρηση της στήξης
Μετά τις αναλύσεις η στήλη εκπλύνεται µε το έκλουσµα Β (µε τη βοήθεια κλίσης παροχών) κατόπιν εκπλύνεται µε το
ακετονιτρίλιο (µε τη βοήθεια κλίσης παροχών κατά τη διάρκεια 30 λεπτών). Η στήλη διατηρείται σε ακετονιτρίλιο.

5.4.

∆είγµατα µάρτυρες

5.4.1.

Αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 625/78, δηλαδή (0).

5.4.2.

Το ίδιο αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη αναµεµειγµένο µε 5 % (m/m) µε τον ορό γάλακτος σε σκόνη που προκύπτει
µετά από πήξη, πρότυπης σύνθεσης, δηλαδή (5).

5.4.3.

Το ίδιο αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη αναµεµειγµένο µε 50 % (m/m) µε τον ορό γάλακτος σε σκόνη που προκύπτει
µετά από πήξη, πρότυπης σύνθεσης, δηλαδή (50) (*).

6.

Εργαστηριακά σκεύη και όργανα
Ο εξοπλισµός που απαιτείται για τον τρόπο εργασίας που αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 625/78 περιγράφεται
στο παράρτηµα V του παρόντος κανονισµού.

(*) Ο ορός γάλακτος σε σκόνη που προκύπτει µετά από πήξη, πρότυπης σύνθεσης και επίσης η σκόνη του αναµεµειγµένου αποκορυφωµένου
γάλακτος µπορούν να ληφθούν στη ΝΙΖΟ, Kernhemseweg 2, ΡO Box 20 — NL-6710 ΒA.
Ωστόσο, µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι σκόνες που µπορούν να παρέχουν ισοδύναµα αποτελέσµατα µε αυτά που δίδουν οι σκόνες ΝΙΖΟ.
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6.1.

Αναλυτική πλάστιγγα

6.2.

Φυγοκεντρική µηχανή που µπορεί να επιτύχει µια κεντρόφυγο δύναµη 2 200 γραµµαρίων και εξοπλισµένη µε κεντρόφυγους σωλήνες µε πώµα, χωρητικότητας περίπου 50 ml.

6.3.

Μηχανικός αναδευτήρας µε δυνατότητα λειτουργίας στους 50 °C.

6.4.

Μαγνητικός αναδευτήρας.

6.5.

Γυάλινα χωνιά διαµέτρου περίπου 7 εκατοστών.

6.6.

∆ιηθητικά χαρτιά µέσης διηθητικής ικανότητας διαµέτρου περίπου 12,5 εκατοστών.

6.7.

∆ιάταξη γυάλινης διήθησης εξοπλισµένης µε διηθητική µεµβράνη της οποίας η διάµετρος πόρων είναι 0,45 µικρόµετρα.

6.8.

Βαθµολογικά σιφώνια που επιτρέπουν την παροχή 10 ml (ISO 648, κατηγορίας Α ή ISO/R 835) ή σύστηµα που
µπορεί να παρέχει 10,0 ml σε δύο λεπτά.

6.9.

Θερµοστατούµενο υδρόλουτρο που ρυθµίζεται στους 25 ± 0,5 °C.

6.10.

Εξοπλισµός HPLC που περιλαµβάνει:

6.10.1. Αντλία διπλής κλήσεως παροχών.
6.10.2. ∆ιάταξη έκχυσης χειροκίνητη ή αυτόµατη, δυναµικότητας 15 έως 30 ml.
6.10.3. Στήλη Dupont Protein Plus (µήκος 25 εκατοστών εσωτερικής διαµέτρου 0,46 εκατοστών) ή ισοδύναµη στήλη
ανεστραµµένης φάσεως µε βάση διοξείδιο του πυριτίου µε διευρυµένους πόρους.
6.10.4. Κλίβανος µε θερµοστατηµένη στήλη που ρυθµίζεται σε 35 ± 1 °C.
6.10.5. Ανιχνευτή UV µε µεταβλητό µήκος κύµατος που επιτρέπει µετρήσεις έως 210 nm (σε περίπτωση ανάγκης µπορεί να
χρησιµοποιηθεί ένα µήκος κύµατος µεγαλύτερο το οποίο µπορεί να επιτύχει 220 nm) µε ευαισθησία 0,02 Å.
6.10.6. Ολοκληρωτής που µπορεί να σχηµατίσει ολοκληρώµατα από κοιλάδα σε κοιλάδα.
Σηµείωση:
Μπορεί κανείς να εργασθεί µε στήλες που διατηρούνται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος υπό τον όρο ότι η θερµοκρασία
αυτή δεν παρουσιάζει διακυµάνσεις µεγαλύτερες του 1 °C· αλλιώς, διαπιστώνονται µεγάλες µεταβολές στο χρόνο
κατακράτησης των GMPA.
7.

∆ειγµατοληψία

7.1.

∆ιεθνής προδιαγραφή ISO 707 — Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα — Μέθοδοι δειγµατοληψίας σύµφωνα µε τις
ενδείξεις που εµφαίνονται στο σηµείο 2 στοιχείο γ) του παραρτήµατος Ι του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 625/78.

7.2.

Το δείγµα διατηρείται σε συνθήκες κατάλληλες ώστε να µη προκληθεί αλλοίωση ή µεταβολή της σύνθεσης.

8.

Τρόπος εργασίας

8.1.

Παρασκευή του δείγµατος για δοκιµή.
Το γάλα σε σκόνη µεταγγίζεται σε δοχείο χωρητικότητας διπλής περίπου του όγκου της σκόνης, εξοπλισµένου µε
αεροστεγές πώµα. Το δοχείο κλείνεται αµέσως. Το γάλα σε σκόνη αναµειγνύεται κατά µε διαδοχικές αναστροφές του
δοχείου.

8.2.

∆είγµα δοκιµής
Σε φυγόκεντρους σωλήνες ζυγίζονται 2 ± 0,001 γραµµάρια δείγµατος για δοκιµή (6.2) ή σε κατάλληλη σφαιρική
φιάλη, µε σµυρισµένο πώµα. (50 ml).

8.3.

Αποµάκρυνση των λιπαρών ουσιών και των πρωτεϊνών.

8.3.1.

Στο δείγµα δοκιµής προστίθενται 20,0 γραµµάρια ζεστού νερού (50 °C). Η σκόνη διαλύεται µε ανακίνηση πέντε λεπτών
µε τη βοήθεια ενός αναδευτήρα ή κατά τη διάρκεια 30 λεπτών, στην περίπτωση του ξυνόγαλου, µε τη βοήθεια
µηχανικού αναδευτήρα (6.3). Ο σωλήνας τοποθετείται σε υδατόλουτρο (6.9) και ρυθµίζεται η θερµοκρασία του σωλήνα
σε 25 °C.

8.3.2.

Σε δύο λεπτά προστίθενται 10,0 ml διαλύµατος τριχλωροξικού οξέος στους 25 °C (5.1) ανακοινώντας ζωηρά µε τη
βοήθεια µαγνητικού αναδευτήρα (6.4). 0 σωλήνας τοποθετείται σε υδατόλουτρο (6.9) και διατηρείται σ’ αυτό κατά τη
διάρκεια 60 λεπτών.

8.3.3.

Φυγοκέντριση (6.2) 2 200 γραµµάρια κατά τη διάρκεια 10 λεπτών ή διήθηση σε χαρτί (6.6), και απορρίπτονται τα
πέντε πρώτα ml του διηθήµατος.

8.4.

Χρωµατογραφικός προσδιορισµός

8.4.1.

Η ανάλυση HPLL πραγµατοποιείται όπως περιγράφεται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 625/78 παράρτηµα V. Εάν
προκύψει αρνητικό αποτέλεσµα αυτό σηµαίνει ότι το αναλυόµενο δείγµα δεν περιέχει ξηρά εκχυλίσµατα ορού γάλακτος
που προέκυψε από πήξεις σε ανιχνεύσιµες ποσότητες. Σε περίπτωση θετικών αποτελεσµάτων πρέπει να εφαρµοστεί η
τεχνική CLHP ανεστραµµένης φάσεως που περιγράφεται παρακάτω. Η παρουσία οξέος γάλακτος σε σκόνη µπορεί να
δώσει ψευδοθετικά αποτελσµατα. Η µέθοδος CLHP ανεστραµµένης φάσεως αποκλείει αυτήν τη δυνατότητα.
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Πριν να εφαρµοστεί η ανάλυση CLHP ανεστραµµένης φάσεως, πρέπει να βελτιστοποιηθούν οι συνθήκες της κλήσης
παροχών. Ο ιδανικός χρόνος κατακράτησης για τα συστήµατα της κλήσης παροχών νεκρού όγκου περίπου 6 ml (όγκος
του σηµείου όπου τα διαλύµατα βρίσκονται στον όγκο του: δακτυλίου της διάταξης έγχυσης) είναι 26 λεπτά ± 2 λεπτά
για τα GMPA. Στην περίπτωση των συστηµάτων κλήσης παροχών που έχουν νεκρό όγκο χαµηλότερο (για παράδειγµα
2 ml) πρέπει να εφαρµοσθεί ως ιδανικός χρόνος κατακράτησης ο χρόνος των 22 λεπτών.
Τα διαλύµατα των τύπων δειγµάτων λαµβάνονται (5.4) µε ή χωρίς ορό γάλακτος που προκύπτει µετά τη πήξη κατά
50 %.
Στη διάταξη CLHP εκχύονται 100 µl υπερκείµενου υγρού ή διηθήµατος (8.3.3) µε τη χρησιµοποίηση συνθηκών
κλήσεως παροχών αναφοράς που αναφέρονται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1. Συνθήκες κλήσεως παροχών αναφοράς για τη βελτιστοποίηση της χρωµατογραφίας.
Χρόνος
(σε λεπτά)

Παροχή
(ml/λεπτό)

%A

%B

Καµπύλη

INIT

1,0

90

10

*

27

1,0

60

40

lin

32

1,0

10

90

lin

37

1,0

10

90

lin

42

1,0

90

10

lin

Μια σύγκριση των δύο χρωµατογραφηµάτων θα έπρεπε να φαίνεται εκεί όπου βρίσκεται η κορυφή των GMPA.
Με τη βοήθεια του τύπου που αναφέρεται παρακάτω, η σύνθεση του αρχικού διαλύµατος που θα χρησιµοποιηθεί για
την κανονική κλήση παροχών (8.4.3) µπορεί να υπολογισθεί ως εξής:
% Β = 10 – 2.5 + [13.5 + (RTgmpA – 26)/6]*30/27
% Β = 7.5 + [13.5 + (RTgmpA – 26)/6]*1.11.
όπου:
RTgmpA:
10:
2,5:
13,5:
26:
6:
30:
27:
8.4.3.

χρόνος κατακράτησης του GMPA στην κλήση παροχών αναφοράς
το αρχικό ποσοστό Β της κλήσης παροχών αναφοράς
το ποσοστό Β στο κεντρικό σηµείο µείον το ποσοστό Β στην αρχή στην κανονική κλήση παροχών
ο χρόνος στα µισά της διαδροµής της κλήσης παροχών αναφοράς
αναγκαίος χρόνος κατακράτησης για τα GMPA
λόγος των κλήσεων παροχών αναφοράς και της κανονικής κλήσης παροχών
ποσοστό Β στην αρχή µείον το ποσοστό Β σε 27 λεπτά. Στην κλήση παροχών αναφοράς
χρόνος διαδροµής της κλήσης παροχών αναφοράς.

Λήψη διαλυµάτων των δοκιµών
Στο σκεύος CLHP εκχύονται ακριβώς 100 ml υπερκείµενου υγρού ή διηθήµατος (8.3.3) και παροχή 1,0 ml ρέοντας
διαλύµατος (5.2) ανά λεπτό.
Η σύνθεση του εκλούσµατος στην αρχή της ανάλυσης προκύπτει από το 8.4.2. Προσεγγίζει συνήθως το Α: Β = 76: 24
(5.2). Αµέσως µετά την έγχυση αρχίζει µια γραµµική κλήση παροχών που δίδει µετά από 25 λεπτά ποσοστό Β
µεγαλύτερο του 5 %. Στη συνέχεια αρχίζει µια γραµµική κλήση παροχών που οδηγεί στη σύνθεση του εκλούσµατος
µέχρι 95 % του Β σε διάστηµα 5 λεπτών. Η σύνθεση αυτή διατηρείται κατά τη διάρκεια 5 λεπτών, στη συνέχεια
µεταβάλλεται η σύνθεση µε γραµµική κλήση παροχής 5 λεπτών για να επιτευχθεί η αρχική σύνθεση. Σύµφωνα µε τον
εσωτερικό όγκο του συστήµατος άντλησης, η επόµενη έγχυση µπορεί να γίνει σε 15 λεπτά αφού έχουν επιτευχθεί οι
αρχικές συνθήκες.
Παρατηρήσεις
1. Ο χρόνος κατακράτησης των γλυκοµακροπεπτιδίων θα έπρεπε να είναι 26 λεπτά ± 2 λεπτά, γεγονός που µπορεί να
επιτευχθεί µε τη µεταβολή των αρχικών συνθηκών και των τελικών συνθηκών της πρώτης κλήσης παροχών. Ωστόσο η
διαφορά στο % Β για τις αρχικές συνθήκες και τις τελικές συνθήκες της πρώτης κλήσης παροχών πρέπει να
παραµείνουν στο 5 % Β.
2. Τα εκλούσµατα πρέπει να απαερώνονται επαρκώς και επίσης να διατηρούνται απαερωµένα. Αυτό είναι απαραίτητο για
την καλή λειτουργία του συστήµατος άντλησης της κλήσης παροχών. Η τυπική απόκλιση που αφορά το χρόνο
κατακράτησης στην κορυφή του GMP πρέπει να είναι κατώτερη από 0,1 λεπτό (n = 10).
3. Για όλα, τα πέντε δείγµατα πρέπει να εγχυθεί και να χρησιµοποιηθεί το δείγµα αναφοράς (5) για να υπολογισθεί ο
νέος συντελεστής απόκρισης R (9.1.1).

31. 12. 1999
8.4.4.

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Τα αποτελέσµατα της χρωµατογραφικής ανάλυσης του δείγµατος για δοκιµή (Ε) λαµβάνονται µε τη µορφή χρωµατογραφήµατος όπου κάθε κορυφή GMP αναγνωρίζεται από το χρόνο κατακράτησης περίπου 26 λεπτών.
Ο ολοκληρωτής (6.10.1) υπολογίζει αυτόµατα το ύψος της κορυφής Η της κορυφής GPM. Η βασική γραµµή πρέπει να
επαληθευθεί σε κάθε χρωµατογράφηµα. Η ανάλυση ή το ολοκλήρωµα θα έπρεπε να επαναληφθούν εάν η γραµµή δεν
είναι σωστή.
Για την ανίχνευση των ενδεχόµενων ανωµαλιών που οφείλονται είτε στην κακή λειτουργία του εξοπλισµού ή στη στήλη,
είτε στη φύση του αναλυόµενου δείγµατος, είναι αναγκαίο να εξεταστεί η µορφή κάθε χρωµατογραφήµατος πριν από
κάθε ποσοτική ερµηνεία. Σε περίπτωση αµφιβολίας θα επαναληφθεί η ανάλυση.

8.5.

Καµπύλη αναφοράς

8.5.1.

Να εφαρµοσθεί επακριβώς στα δείγµατα µάρτυρες (5.4.1-5.4.2) ο τρόπος εργασίας που περιγράφεται στο σηµείο 8.2
στο σηµείο 8.4.4. Να χρησιµοποιηθούν πρόσφατα παρασκευασµένα διαλύµατα διότι τα GMP αποικοδοµούνται σε
τριχλωροξικό περιβάλλον µέχρι ποσοστού 8 %, σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. Σε 4 °C το διάλυµα παραµένει σταθερό
κατά τη διάρκεια 24 ωρών. Στην περίπτωση µακρών σειρών ανάλυσης είναι σκόπιµο να χρησιµοποιηθεί ένας ψυχόµενος
δίσκος δειγµάτων στην αυτόµατη διάταξη έγχυσης.
Σηµείωση:
Το σηµείο 8.4.2 µπορεί να παραληφθεί εάν το % Β στις αρχικές συνθήκες είναι γνωστό από προηγούµενες αναλύσεις.
Το χρωµατογράφηµα του δείγµατος αναφοράς (5) πρέπει να είναι σύµφωνο µε το σχέδιο 1. Σ’ αυτήν τη γραφική
αναπαράσταση, η κορυφή του GMPA ακολουθεί µετά από δύο µικρές κορυφές. Είναι αναγκαίο να γίνει ένας συγκρίσιµος
διαχωρισµός.

8.5.2.

Πριν από κάθε χρωµατογραφικό προσδιορισµό των δειγµάτων, να χυθούν 100 µικρολίτρα του προτύπου δείγµατος
χωρίς ορό γάλακτος (0) (5.4.1).
Το χρωµατογράφηµα δεν θα έπρεπε να παρουσιάζει κορυφή στο χρόνο κατακράτησης της κορυφής του GMPA.

8.5.3.

Να προσδιοριστούν οι συντελεστές απόκρισης R µε έγχυση του ιδίου όγκου διηθήµατος (8.5.1) όπως και για τα
δείγµατα.

9.

Αποτέλεσµα

9.1.

Τρόπος υπολογισµού και τύποι

9.1.1.

Υπολογισµός του συντελεστή απόκρισης R:
Κορυφή GMP: R = W/Η
όπου:
R
Η
W

9.2.

= ο συντέλεστής απόκρισης της κορυφής GMP
= στο ύψος της κορυφής GMP
= η ποσότητα του ορού γάλακτος που περιέχεται στο δείγµα µάρτυρα (5)

Υπολογισµός του ποσού του ορού γάλακτος που προκύπτει µετά τη πήξη και βρίσκεται µέσα στο δείγµα:
W(Ε) = R × Η(Ε)
όπου:
W(Ε)
R
Η(Ε)

= το ποσοστό του ορού γάλακτος που προκύπτει µετά από πήξη και βρίσκεται στο δείγµα: (Ε)
= ο συντελεστής απόκρισης της κορυφής GMP (9.1.1 )
= το ύψος της κορυφής GMP του δείγµατος (Ε).

Εάν W(Ε) είναι ανώτερο από 1 % και η διαφορά µεταξύ του χρόνου κατακράτησης και του χρόνου του δείγµατος
µάρτυρα (5) είναι κατώτερος από 0,2 λεπτά, αποδεικνύεται η παρουσία ξηρών εκχυλισµάτων ορού γάλακτος.
9.3.

Ακρίβεια της µεθόδου

9.3.1.

Επαναληπτικότητα
Η διαφορά µεταξύ των αποτελεσµάτων των δύο προσδιορισµών που πραγµατοποιήθηκαν ταυτόχρονα ή µε µικρό
χρονικό διάστηµα από τον ίδιο τεχνικό εργαστηρίου που χρησιµοποίησε τον ίδιο εξοπλισµό, επί της ίδιας δειγµατοληψίας δεν µπορεί να υπερβαίνει το 0,2 % m/m.

9.3.2.

Αναπαραγωγιµότητα
∆εν έχει προσδιοριστεί ακόµα.

9.3.3.

Γραµµικότητα
Έως ποσοστού 16 % ορού γάλακτος µετά από πήξη θα ληφθεί µια γραµµική σχέση µε συντελεστή συσχέτισης
µεγαλύτερου του 0,99.
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9.4.

Ερµηνεία

9.4.1.

Αποδεικνύεται η παρουσία του ορού γάλακτος εάν το αποτέλεσµα που λαµβάνεται στο σηµείο 9.2 είναι µεγαλύτερο
από 1 % m/m και εάν ο χρόνος κατακράτησης της κορυφής GMP διαφέρει κατά 0,2 τουλάχιστον λεπτά από εκείνον
του πρότυπου δείγµατος (5). Το όριο του 1 % καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
625/78 παράρτηµα V σηµεία 9.2 και 9.4.1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΥΛΟΥ ΣΤΟ ΑΠΟΒΟΥΤΥΡΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ, ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ
ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
1.

Πεδίο εφαρµογής
Η µέθοδος αυτή αποσκοπεί στην ανίχνευση του αµύλου που χρησιµοποιείται ως ιχνηθέτης σε µετουσιωµένο γάλα σε σκόνη.
Το κατώτερο όριο ανίχνευσης της µεθόδου είναι περίπου 0,05 g αµύλου ανά 100 g δείγµατος.

2.

Στοιχεία
Η αντίδραση βασίζεται στην αντίδραση που χρησιµοποιείται στην ιωδιοµετρία:
— δέσµευση από τα κολλοειδή σωµατίδια ιωδίου σε υδατικό διάλυµα,
— απορρόφηση από τα κολλοειδή συσσωµατώµατα αµύλου και µε χρωµατισµό.

3.

Αντιδραστήρια

3.1. ∆ιάλυµα ιωδίου
— ιώδιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 g,

— ιωδιούχο νάτριο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 g,

— απεσταγµένο ύδωρ . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ml.
4.

Όργανα

4.1. Αναλυτικός ζυγός
4.2. Λουτρό ύδατος
4.3. ∆οκιµαστικοί σωλήνες, 25 mm × 200 mm
5.

∆ιαδικασία
Ζυγίζουµε 1 g του δείγµατος και το µεταφέρουµε στο δοκιµαστικό σωλήνα (σηµείο 4.3).
Προσθέτουµε 20 ml απεσταγµένου ύδατος και ανακινούµε προκειµένου να διασπαρεί το δείγµα.
Το τοποθετούµe στο λουτρό ύδατος που βράζει (σηµείο 4.2) και το αφήνουµε 5 λεπτά της ώρας.
Το βγάζουµε από το λουτρό και το ψύχουµε σε θερµοκρασία δωµατίου.
Προσθέτουµε 0,5 ml διαλύµατος ιωδίου (σηµείο 3.1), ανακινούµε και παρατηρούµε το χρώµα που εµφανίζεται.

6.

∆ιατύπωση των αποτελεσµάτων
Ο κυανούς χρωµατισµός δείχνει την παρουσία φυσικού αµύλου στο δείγµα.
Όταν το δείγµα περιέχει τροποποιηµένο άµυλο τότε το χρώµα µπορεί να µην είναι κυανούν.

7.

Παρατηρήσεις
Το χρώµα, η ένταση του χρώµατος και η µικροσκοπική εµφάνιση του αµύλου θα ποικίλλουν ανάλογα µε την προέλευση του
φυσικού αµύλου (π.χ. αραβόσιτος ή γεώµηλα) και το είδος του τροποποιηµένου αµύλου που περιέχεται στο δείγµα.
Παρουσία τροποποιηµένων αµύλων το παραγόµενο χρώµα γίνεται ιώδες, ερυθρό ή φαιό, ανάλογα µε το βαθµό τροποποίησης της κρυσταλλικής δοµής του φυσικού αµύλου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΟΞΙΝΟ ΒΟΥΤΥΡΟΓΑΛΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ

1.

Θέµα
Ο προσδιορισµός της υγρασίας του όξινου βουτυρογάλακτος σε σκόνη που προορίζεται για τη διατροφή των ζώων.

2.

Γενική αρχή
Το δείγµα υφίσταται ξήρανση εν κενώ. Η απώλεια βάρους προσδιορίζεται µε ζύγιση.

3.

Συσκευές

3.1. Αναλυτικός ζυγός.
3.2. Στεγνά µεταλλικά δοχεία που αντέχουν στην οξείδωση ή δοχεία από γυαλί µε πώµατα που κλείνουν ερµητικά· χρήσιµη
επιφάνεια που επιτρέπει την κατανοµή του δείγµατος σε 0,3 g/cm2.
3.3. Ρυθµιζόµενος ηλεκτρικός κλίβανος κενού µε ελαιοαντλία και µε µηχανισµό εισαγωγής ξηρού και ζεστού αέρα ή αφυδατικού
µέσου (για παράδειγµα: οξείδιο του ασβεστίου).
3.4. Ξηραντήρας που περιέχει δραστικό αφυδατικό µέσο.
3.5. Ξηραντήρας µε αερισµό ελεγχόµενης θερµοκρασίας, µε ρύθµιση θερµοκρασίας σε 102 ± 2 °C.
4.

∆ιαδικασία
Θερµαίνεται δοχείο (σηµείο 3.2) µε το πώµα του στον ξηραντήρα (σηµείο 3.5) επί µία ώρα τουλάχιστον. Τοποθετείται το
πώµα στο δοχείο, µεταφέρεται αµέσως το δοχείο σε ξηραντήρα (σηµείο 3.4), αφήνεται να κρυώσει έως τη θερµοκρασία του
περιβάλλοντος και ζυγίζει µε προσέγγιση 0,5 mg.
Ζυγίζεται, µε προσέγγιση 0,5 mg, δοχείο (σηµείο 3.2) µε το πώµα του. Ζυγίζεται, µε προσέγγιση 1 mg, στο δοχείο που
έχει ζυγιστεί, που έχει περίπου 5 g του δείγµατος και κατανέµεται ενιαία. Τοποθετείται το δοχείο χωρίς το πώµα του στον
κλίβανο κενού (σηµείο 3.3) ο οποίος έχει θερµανθεί προηγουµένως σε 83 °C. Για να µην κατεβεί πολύ η θερµοκρασία του
κλιβάνου πρέπει να εισαχθεί το δοχείο το συντοµότερο δυνατό.
∆ηµιουργείται πίεση 100 Torr (13,3 kPa) και αφήνεται να ξηρανθεί στην πίεση αυτή επί τέσσερις ώρες, είτε µε ρεύµα
ζεστού και ξηρού αέρος, είτε µε την βοήθεια αφυδατικού µέσου (περίπου 300 g για 20 δείγµατα). Στην τελευταία αυτή
περίπτωση, σταµατάει η σύνδεση µε την αντλία κενού όταν επιτευχθεί η προαναφερόµενη πίεση. Υπολογίζεται η διάρκεια της
ξήρανσης από τη στιγµή που η θερµοκρασία του κλιβάνου φθάσει τους 83 °C. Επαναφέρουµε στη συνέχεια µε προσοχή τον
κλίβανο στην ατµοσφαιρική πίεση. Ανοίγεται ο κλίβανος, τοποθετείται αµέσως το πώµα στο δοχείο, αποσύρεται το δοχείο
από τον κλίβανο, αφήνεται να κρυώσει επί 30 έως 45 λεπτά στον ξηραντήρα (σηµείο 3.4) και ζυγίζεται µε προσέγγιση
1 mg. Υποβάλλεται σε συµπληρωµατική ξήρανση 30 λεπτών στον κλίβανο κενού (σηµείο 3.3), σε θερµοκρασία 83 °C και
ζυγίζεται εκ νέου. Η διαφορά µεταξύ των δύο ζυγισµάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,1 % υγρασίας.

5.

Τρόπος υπολογισµού
(E – m) ·

100
E

όπου:
Ε

= αρχική µάζα, σε γραµµάρια του δείγµατος,

m = µάζα, σε γραµµάρια, του ξηρού δείγµατος.
6.

Ακρίβεια

6.1. Όριο επαναληπτικότητας
Η διαφορά µεταξύ των αποτελεσµάτων των δύο προσδιορισµών που πραγµατοποιήθηκαν αµέσως µετά ο ένας από τον άλλο,
από αναλυτή που χρησιµοποιεί τις ίδιες συσκεύες σε παρόµοιο υλικό δοκιµής, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,4 g νερού ανά
100 g όξινου βουτυρογάλακτος σε σκόνη.
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6.2. Όριο αναπαραγωγιµότητας
Η διαφορά µεταξύ των αποτελεσµάτων δύο προσδιορισµών που πραγµατοποιούνται από αναλυτές σε διαφορετικά εργαστήρια, οι οποίοι χρησιµοποιούν διαφορετικές συσκευές σε παρόµοιο υλικό δοκιµής, δεν πρέπει να υπερβαίνει 0,6 g νερού ανά
100 g όξινου βουτυρογάλακτος σε σκόνη.
6.3. Πηγή των δεδοµένων ακριβείας
Τα δεδοµένα ακριβείας προσδιορίζονται από πείραµα που πραγµατοποιήθηκε το 1995 σε οκτώ εργαστήρια και αφορούσε
δώδεκα δείγµατα (έξι σε διπλό τυφλό προσδιορισµό).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2800/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης ∆εκεµβρίου 1999
για τη θέσπιση µεταβατικού καθεστώτος όσον αφορά την πληρωµή της ενίσχυσης η οποία προβλέπεται
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου για το αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη
µετουσιωµένο ή µεταποιηµένο σε σύνθετες ζωοτροφές στο έδαφος άλλου κράτους µέλους και για την
κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1624/76
λυνθεί η εφαρµογή από τα σχετικά κράτη µέλη του κανονικού καθεστώτος πληρωµών. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να
προβλεφθεί µεταβατικό καθεστώς για την εν λόγω περίοδο
που αναφέρεται στις διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1624/76·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), και ιδίως το
άρθρο 15,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
το άρθρο 11 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 προβλέπει τις διατάξεις σχετικά µε τη χορήγηση των ενισχύσεων
του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη που χρησιµοποιείται για τη διατροφή των ζώων και αντικαθιστά τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 986/68 του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1968, για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά µε
τη χορήγηση των ενισχύσεων για το αποκορυφωµένο γάλα
σε σκόνη που προορίζεται γαι τη διατροφή των ζώων (2),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1802/95 της Επιτροπής (3). Το άρθρο 3 παράγραφος
1 τρίτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 986/68 προβλέπει ότι ένα κράτος µέλος µπορεί να χορηγήσει την ενίσχυση για το αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη που παράγεται στο έδαφός του εάν µετουσιώνεται ή µεταποιείται σε
σύνθετες ζωοτροφές στο έδαφος άλλου κράτους µέλους·

(1)

η πείρα αποδεικνύει ότι το ιδιαίτερο αυτό καθεστώς
πληρωµής επιβαρύνει την εφαρµογή του σχετικού µέτρου
ενίσχυσης και το καθιστά περισσότερο ευάλωτο στην απάτη.
Είναι, εποµένως, σκόπιµο να καταργηθεί ο εν λόγω κανονισµός οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του οποίου προβλέπονται
από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1624/76 της Επιτροπής (4),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 3337/94 (5). Θεωρείται, εντούτοις, αναγκαίο να συνεχισθεί η εφαρµογή του για περίοδο έξι µηνών, να διευκο-

(2)

(3)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι πληρωµές της ενίσχυσης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 11
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999, για το αποκορυφωµένο
γάλα σε σκόνη που παράγεται σε ένα κράτος µέλος και προορίζεται
να σταλεί σε ένα άλλο κράτος µέλος για να µετουσιωθεί ή να
µεταποιηθεί σε σύνθετες τροφές σύµφωνα µε τις διατάξεις του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2799/1999 (6), διέπεται για την περίοδο
από την 1η Ιανουαρίου 2000 έως τις 30 Ιουνίου 2000, από τις
διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1624/76.
Άρθρο 2
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1624/76 καταργείται µε ισχύ από την
1η Ιουλίου 2000. Παραµένει σε εφαρµογή για τις ποσότητες
αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη για τις οποίες οι διοικητικές
διαδικασίες αποστολής προς το κράτος µέλος προορισµού έχουν
ολοκληρωθεί πριν από την εν λόγω ηµεροµηνία.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου
2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 17 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

160
169
174
180
350

της
της
της
της
της

26.6.1999, σ. 48.
18.7.1968, σ. 4.
26.7.1995, σ. 27.
6.7.1976, σ. 9.
31.12.1999, σ. 66.

(6) Βλέπε σελίδα 3 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2801/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης ∆εκεµβρίου 1999
σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3887/92 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του
ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου σχετικά µε ορισµένα καθεστώτα κοινοτικών
ενισχύσεων
περιορίζονται στο ελάχιστο, ώστε να µην επιβαρυνθούν µε
µη αναγκαίες τροποποιήσεις οι διοικήσεις των κρατών
µελών που είναι εξοικειωµένες µε το ολοκληρωµένο
σύστηµα·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92 του Συµβουλίου, της 27ης
Νοεµβρίου 1992, για τη θέσπιση ολοκληρωµένου συστήµατος
διαχείρισης και ελέγχου σχετικά µε ορισµένα καθεστώτα κοινοτικών
ενισχύσεων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1036/1999 (2), και ιδίως το άρθρο 12,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
οι αποφάσεις που θεσπίστηκαν για τη µεταρρύθµιση της
κοινής γεωργικής πολιτικής κατέστησαν αναγκαίες τις τροποποιήσεις στο ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης και
ελέγχου (καλούµενου στο εξής «ολοκληρωµένο σύστηµα»)·

(1)

βάσει της πείρας που αποκτήθηκε µε την εφαρµογή του
ολοκληρωµένου συστήµατος, είναι αναγκαίο να προβλεφθούν γενικοί κανόνες οι οποίοι να εφαρµόζονται οµοιόµορφα σε όλα τα κράτη µέλη·

(2)

(3)

οι οικονοµικές πράξεις πραγµατοποιούνται όλο και περισσότερο ηλεκτρονικά· πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη
µέλη να θεσπίσουν εθνικές διατάξεις οι οποίες να επιτρέπουν
οι αιτήσεις ενίσχυσης να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο
πλαίσιο του ολοκληρωµένου συστήµατος·

(4)

στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια των επιτόπιων
ελέγχων παρουσιαστούν σοβαρές παρατυπίες, στο άρθρο 6
παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3887/92 της
Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1678/98 (4), ορίζεται ότι πρέπει να διενεργηθούν συµπληρωµατικοί έλεγχοι κατά τη διάρκεια του
έτους αυτού· εάν τα κράτη µέλη πραγµατοποιούν ελέγχους
µε τηλεανίχνευση, πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι συµπληρωµατικοί έλεγχοι πραγµατοποιούνται µέσω των παραδοσιακών
επιτόπιων ελέγχων, εάν δεν είναι δυνατή η πραγµατοποίηση
των ελέγχων µε τηλεανίχνευση κατά τη διάρκεια του έτους
αυτού·

(5)

για τη συµπλήρωση των πληροφοριών που περιλαµβάνονται
στις εκθέσεις ελέγχου, πρέπει να προβλεφθεί επίσης η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων των µετρήσεων των αγροτεµαχίων·

(6)

για να µπορέσει η Επιτροπή να ελέγξει τη λειτουργία του
ολοκληρωµένου συστήµατος, κάθε κράτος µέλος πρέπει να
διαβιβάζει ετήσιες στατιστικές ελέγχου που περιλαµβάνουν
ειδικές πληροφορίες·

(7)

πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για να καθοριστούν οι
δικαιούχοι της ενίσχυσης σε ορισµένες περιπτώσεις που
µεταβιβάζονται οι εκµεταλλεύσεις·

(8)

η εν λόγω τροποποίηση παρέχει την ευκαιρία βελτίωσης της
σαφήνειας του κανονισµού µε την εισαγωγή ορισµένων διευκρινίσεων και νέων διατυπώσεων· οι τροποποιήσεις αυτές

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

355
127
391
212

της
της
της
της

5.12.1992, σ. 1.
21.5.1999, σ. 4.
31.12.1992, σ. 36.
30.7.1998, σ. 23.

(9)

ο κανονισµός ΕΟΚ) αριθ. 3887/92 πρέπει εποµένως να
τροποποιηθεί αναλόγως·

(10)

η επιτροπή του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Προσανατολισµού και Εγγυήσεων δεν διατύπωσε γνώµη στην προθεσµία που όρισε ο πρόεδρος της,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3887/92 τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 4 πρέπει να διαβαστεί ως εξής:
«4. Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν να µην
χορηγήσουν καµία ενίσχυση εάν το ποσό ανά αίτηση ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τα 50 ευρώ»
β) η παράγραφος 5 διαγράφεται.
2. Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:
α) η εισαγωγική πρόταση της παραγράφου 1 τρίτο εδάφιο,
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Οι χρήσεις που δεν αφορούν το ολοκληρωµένο σύστηµα
πρέπει να δηλωθούν σε µία ή περισσότερες ειδικές στήλες
“άλλες χρήσεις”. Ωστόσο, οι ακόλουθες χρήσεις πρέπει να
δηλωθούν χωριστά:»
β) η δεύτερη και η τρίτη περίπτωση του τρίτου εδαφίου της
παραγράφου 1 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«— στήριξη για γεωργοπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις
[τίτλος ΙΙ, κεφάλαιο VI και άρθρο 55 παράγραφος 3
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συµβουλίου (*)],
— στήριξη για την αναδάσωση γαιών [τίτλος ΙΙ, κεφάλαιο
VIII και άρθρο 55 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1257/1999].
(*) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 80.»
γ) στην παράγραφο 2, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
«2. α) Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής, η
αίτηση ενίσχυσης βάσει της έκτασης µπορεί να
τροποποιηθεί, υπό τον όρο ότι η αρµόδια αρχή
έχει λάβει τις τροποποιήσεις πριν από την ηµεροµηνία που έχει προβλεφθεί για την σπορά ή
που έχει καθορισθεί σύµφωνα µε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1251/1999 του Συµβουλίου (*) και
εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
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i) όσον αφορά τα αγροτεµάχια, µπορούν να πραγµατοποιηθούν τροποποιήσεις µόνον σε ειδικές
περιπτώσεις δεόντως αιτιολογηµένες, όπως, ιδίως
σε περίπτωση θανάτου, γάµου, αγοράς ή
πώλησης, ή σύναψης συµβάσεως εκµίσθωσης. Τα
κράτη µέλη ορίζουν τους σχετικούς όρους.
Ωστόσο, ένα αγροτεµάχιο που αποτελεί αντικείµενο παύσης καλλιέργειας ή είναι κτηνοτροφική
έκταση δεν µπορεί να προστεθεί στα αγροτεµάχια που έχουν ήδη δηλωθεί, µε εξαίρεση τις
δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις σύµφωνα µε
τις σχετικές διατάξεις, και υπό τον όρο ότι το
εν λόγω αγροτεµάχιο έχει καταχωρηθεί ήδη ως
έκταση που αποτελεί αντικείµενο παύσης καλλιέργειας ή ως κτηνοτροφική έκταση στην
αίτηση ενίσχυσης ενός άλλου γεωργού, η εν
λόγω τελευταία αίτηση ενίσχυσης διορθώνεται
αναλόγως·
ii) επιτρέπονται οι τροποποιήσεις που αφορούν τη
χρήση ή το καθεστώς ενίσχυσης. Ωστόσο, ένα
αγροτεµάχιο δεν µπορεί να προστεθεί στα αγροτεµάχια που έχουν δηλωθεί ότι αποτελούν αντικείµενο παύσης καλλιέργειας.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο και µετά
την ηµεροµηνία που ορίζεται για τη σπορά
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1251/1999,
ένα κράτος µέλος µπορεί να επιτρέψει µια έκταση
να αποσυρθεί από την αίτηση ενίσχυσης, βάσει της
έκτασης. Η τροποποίηση πρέπει να κοινοποιηθεί
γραπτώς πριν γίνει οποιαδήποτε ανακοίνωση από
την αρµόδια αρχή σχετικά µε τα αποτελέσµατα των
διοικητικών ελέγχων που αφορούν τα εν λόγω
αγροτεµάχια ή µε την οργάνωση των επιτόπιων
ελέγχων της γεωργικής αυτής εκµετάλλευσης.
(*) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 1.»
δ) στην παράγραφο 5, η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται
από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
«— την ειδική πριµοδότηση για τα αρσενικά βοοειδή ή/
και την πριµοδότηση για τις θηλάζουσες αγελάδες
που εξαιρούνται από το συντελεστή της πυκνότητας
και οι οποίοι δεν υποβάλουν αίτηση πριµοδότησης
για εκτατικοποίηση,
— την πριµοδότηση σφαγής σύµφωνα µε το άρθρο 11
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου (*).
(*) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21.»
ε) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«6. Η αίτηση ενίσχυσης βάσει της έκτασης παραγωγού
ο οποίος συµµετέχει σε οµάδα παραγωγών, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 3493/90 του Συµβουλίου (4), και ο οποίος, για το
ίδιο ηµερολογιακό έτος, ζητά εκτός από την πριµοδότηση για τις προβατίνες ή τις αίγες να επωφεληθεί και
από κάποιο άλλο κοινοτικό καθεστώς, πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα αγροτεµάχια που χρησιµοποιεί αυτή η
οµάδα παραγωγών. Στις περιπτώσεις αυτές, η κτηνοτροφική έκταση κατανέµεται µεταξύ των παραγωγών αυτών
ανάλογα µε το ατοµικό τους όριο, όπως ορίζεται στο
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άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2467/98 του Συµβουλίου (*), που ίσχυε την 1η Ιανουαρίου του συγκεκριµένου έτους.
(*) ΕΕ L 312 της 20.11.1998, σ. 1.»
3. Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:
α) στην παράγραφο 1, η έκτη περίπτωση του πρώτου εδαφίου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«— ενδεχοµένως, την ατοµική ποσότητα αναφοράς γάλακτος η οποία έχει χορηγηθεί στον παραγωγό στις
31 Μαρτίου πριν από την αρχή της δωδεκάµηνης
περιόδου εφαρµογής του καθεστώτος συµπληρωµατικής εισφοράς περιόδου που αρχίζει κατά το σχετικό ηµερολογιακό έτος σε περίπτωση που η εν
λόγω ποσότητα δεν είναι γνωστή κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, κοινοποιείται στην αρµόδια αρχή το συντοµότερο δυνατό.»
β) στην παράγραφο 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείµενο:
«Το κράτος µέλος δύναται να αποφασίσει ότι ορισµένα
από τα στοιχεία αυτά δεν πρέπει να αναφέρονται στην
αίτηση ενίσχυσης, στην περίπτωση που τα εν λόγω στοιχεία έχουν ήδη κοινοποιηθεί στην αρµόδια αρχή. Τα
κράτη µέλη µπορούν επίσης να προβλέψουν ότι µερικά
από τα στοιχεία αυτά µπορούν ή πρέπει να διαβιβάζονται µέσω ενός ή περισσοτέρων οργανισµών που είναι
εγκεκριµένοι από το κράτος µέλος.
Ωστόσο, ο αιτών είναι πάντα υπεύθυνος για τα στοιχεία
που έχουν διαβιβασθεί στην αρµόδια αρχή. Τα κράτη
µέλη προβλέπουν ότι ο γεωργός έχει τη δυνατότητα να
επανορθώσει, εάν διαβιβασθούν εσφαλµένα ή µη πλήρη
στοιχεία, υπό τον όρο ότι δεν είναι δικό του λάθος.»
γ) η παράγραφος 2 διαγράφεται·
δ) η παράγραφος 1 καθίσταται η µοναδική παράγραφος.
4. Το ακόλουθο άρθρο παρεµβάλλεται µετά το άρθρο 5:
«Άρθρο 5α
Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέψουν, λαµβάνοντας τις
κατάλληλες εγγυήσεις, οι αιτήσεις κατά την έννοια των
άρθρων 4 και 5 να υποβάλλονται ηλεκτρονικώς. Στην
περίπτωση αυτή, πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα
για να εξασφαλισθεί ότι:
α) όλες οι απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 4 και 5
πληρούνται και ότι ο αιτών είναι σαφώς αναγνωρισµένος·
β) όλα τα αναγκαία αποδεικτικά έγγραφα έχουν ληφθεί από
τις αρµόδιες αρχές, εντός των ίδιων προθεσµιών που
ισχύουν και στην περίπτωση των αιτήσεων που υποβάλλονται µε τον παραδοσιακό τρόπο·
γ) δεν γίνεται καµία διάκριση µεταξύ των παραγωγών που
χρησιµοποιούν τη παραδοσιακή µέθοδο διαβίβασης και
εκείνων που διαλέγουν την ηλεκτρονική διαβίβαση·
δ) τα οικονοµικά συµφέροντα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
κατά την έννοια του άρθρου 8 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1258/1999 του Συµβουλίου (*) διαφυλάσσονται
επαρκώς.
(*) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 103.»
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5. Το άρθρο 5α γίνεται άρθρο 5β και τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 5β
Με την επιφύλαξη των άρθρων 4, 5 και 5α, µια αίτηση
ενίσχυσης µπορεί να προσαρµοστεί οποιαδήποτε στιγµή µετά
την υποβολή της, σε περιπτώσεις φανερών σφαλµάτων που
αναγνωρίζονται από την αρµόδια αρχή.»
6. Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2. Οι διοικητικοί έλεγχοι που αναφέρονται στο άρθρο
8 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92
πρέπει να περλιαµβάνουν ιδίως:
α) διασταυρούµενους ελέγχους στα δηλωθέντα αγροτεµάχια και ζώα ώστε να εξασφαλιστεί ότι η ίδια ενίσχυση δεν χορηγείται πάνω από µία φορά εντός του
ιδίου ηµερολογιακού έτους ή της ιδίας περιόδου
εµπορίας και για να αποφευχθεί οποιαδήποτε αδικαιολόγητη σώρευση των χορηγούµενων ενισχύσεων
βάσει άλλων κοινοτικών καθεστώτων ενίσχυσης που
προϋποθέτουν δηλώσεις εκτάσεων·
β) αφού έχει πλήρως τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική
βάση δεδοµένων, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συµβουλίου (*), διασταυρούµενους ελέγχους για να εξασφαλιστεί ότι η
ενίσχυση χορηγείται µόνο για τα βοοειδή των
οποίων οι µετακινήσεις, οι γεννήσεις και οι θάνατοι
έχουν δεόντως κοινοποιηθεί στην αρµόδια αρχή που
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 820/97·
γ) εφόσον έχει τεθεί πλήρως σε λειτουργία η ηλεκτρονική βάση δεδοµένων σύµφωνα µε το άρθρο 5 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 820/97, διασταυρούµενους
ελέγχους για να εξασφαλιστεί ότι η πριµοδότηση
καταβάλλεται βάσει των καθεστώτων ενίσχυσης που
ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 6 και στο
άρθρο 11 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999
µόνο στους παραγωγούς που έχουν εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις τους σχετικά µε τις υποχρεωτικές περιόδους παραµονής που αναφέρονται στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2342/1999 της Επιτροπής (**).
(*) ΕΕ L 117 της 7.5.1997, σ. 1.
(**) ΕΕ L 281 της 4.11.1999, σ. 30.»
β) η δεύτερη περίπτωση της παραγράφου 3 αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείµενο:
«— – 5 % της αίτησης ενίσχυσης βάσει της έκτασης.»
γ) µετά την παράγραφο 3 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3α:
«3 α. Όσον αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης για τα ζώα
ή τις δηλώσεις συµµετοχής, το κράτος µέλος µπορεί να
αποφασίσει να µειώσει το ποσοστό του 10 % για τους
επιτόπιους ελέγχους, που αναφέρονται στην παράγραφο
3, σε 5 %, εφόσον έχει τεθεί πλήρως σε λειτουργία επί
τουλάχιστον ένα έτος ηλεκτρονική βάση δεδοµένων
σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
820/97, η οποία δίνει τη δυνατότητα στο κράτος
µέλος να διενεργήσει αποτελεσµατικούς διασταυρούµενους ελέγχους στο πλαίσιο του ολοκληρωµένου συστήµατος. Η βάση δεδοµένων πρέπει να προσφέρει
κατάλληλες εγγυήσεις σχετικά µε την ακρίβεια των στοι-
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χείων που περιλαµβάνει για τους σκοπούς των διαφόρων ενισχύσεων για τα ζώα ή των σχετικών
πληρωµών.
Από το έτος κατά το οποίο διενεργούνται οι επιτόπιοι
έλεγχοι στο κατώτατο ποσοστό του 5 %, οι εν λόγω
έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται εξ ολοκλήρου κατά τη
διάρκεια της υποχρεωτικής περιόδου παραµονής, µέχρι
το ποσοστό παρατυπίας που διαπιστώνεται κατά τη διενέργεια των ελέγχων και το οποίο εκφράζεται σε όρους
αριθµού ζώων, να αντιπροσωπεύει 2 % κατ’ ανώτατο
όριο των ζώων που έχουν ελεγχθεί. Η προηγούµενη
πρόταση δεν εφαρµόζεται στους ελέγχους των ζώων
που πραγµατοποιούνται βάσει των καθεστώτων ενίσχυσης του άρθρου 4 παράγραφος 6 και του άρθρου
11 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999.»
δ) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«5. Οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγµατοποιούνται αιφνιδιαστικά. Εντούτοις, είναι δυνατόν να υπάρξει κάποια
προειδοποίηση περιορισµένη στο απολύτως αναγκαίο
χρονικό διάστηµα, η οποία κατά γενικό κανόνα δεν
µπορεί να υπερβεί τις 48 ώρες.
Οι επιτόπιοι έλεγχοι καλύπτουν όλα τα αγροτεµάχια για
τα οποία έχει ζητηθεί ενίσχυση βάσει κοινοτικών
καθεστώτων κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος
1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3508/92. Ωστόσο, οι υφιστάµενοι έλεγχοι στους αγρούς στο πλαίσιο των επιτόπιων ελέγχων µπορεί να περιορίζονται σε δείγµατα τουλάχιστον των µισών αγροτεµαχίων για τα οποία έχουν
υποβληθεί αιτήσεις. Τα κράτη µέλη πρέπει να ορίσουν
και να εφαρµόσουν τα κριτήρια για την επιλογή των
δειγµάτων. Στην περίπτωση που βρεθούν σφάλµατα
διευρύνεται η δειγµατοληψία.
Οι επιτόπιοι έλεγχοι που αφορούν πριµοδοτήσεις για
ζώα πρέπει να καλύπτουν όλα τα ζώα τα οποία πρέπει
να ελεγχθούν βάσει του καθεστώτος ενίσχυσης. Τουλάχιστον 50 % των ελάχιστων ελέγχων των ζώων πρέπει
να διενεργούνται κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής
περιόδου παραµονής. Η προηγούµενη παράγραφος δεν
εφαρµόζεται για τους ελέγχους των ζώων βάσει των
καθεστώτων ενίσχυσης του άρθρου 4 παράγραφος 6 και
του άρθρου 11 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999.
Οι έλεγχοι µπορούν να διενεργούνται εκτός της υποχρεωτικής περιόδου παραµονής µόνο εάν είναι διαθέσιµα τα µητρώα που προβλέπονται στο άρθρο 4 της
οδηγίας 92/102/ΕΟΚ ή στο άρθρο 3, στοιχείο δ), του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 820/97.
Οι επιτόπιοι έλεχοι βάσει του κανονισµού αυτού διενεργούνται, ενδεχοµένως, µαζί µε άλλους ελέγχους που
προβλέπονται βάσει άλλων κοινοτικών κανόνων.»
ε) Τα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 6 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«α) έλεγχο για να εξακριβωθεί ότι ο συνολικός αριθµός
των ζώων της εκµετάλλευσης τα οποία είναι επιλέξιµα για το σχετικό καθεστώς αντιστοιχεί µε τον
αριθµό των επιλέξιµων αυτών ζώων που έχουν
εγγραφεί στο µητρώο του γεωργού και έχουν
καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων,
σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
820/97·
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β) έλεγχο µε βάση το µητρώο που τηρείται από τον
παραγωγό, για να εξακριβωθεί ότι όλα τα ζώα για
τα οποία έχουν υποβληθεί αιτήσεις ενίσχυσης κατά
τη διάρκεια δώδεκα µηνών πριν από τον επιτόπιο
έλεγχο, ήταν στην εκµετάλλευση καθόλη τη διάρκεια
της υποχρεωτικής περιόδου παραµονής και ότι τα
στοιχεία αυτά είναι τα ίδια µε αυτά που έχουν
καταχωρηθεί στη βάση δεδοµένων· όταν το κράτος
µέλος εφαρµόζει το άρθρο 6 παράγραφος 3α και
έχει ήδη ελέγξει την τήρηση της υποχρεωτικής
περιόδου παραµονής µέσω των στοιχείων της βάσης
δεδοµένων που δηµιουργήθηκε σύµφωνα µε το
άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 820/97, το
µέρος αυτό του επιτότιου ελέγχου µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αντιπροσωπευτική δειγµατοληψία»
στ) στην παράγραφο 6, το στοιχείο δ) του πρώτου εδαφίου
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«δ) έλεγχο για να εξακριβωθεί ότι όλα τα βοοειδή τα
οποία βρίσκονται στην εκµετάλλευση για τα οποία
έχουν υποβληθεί αιτήσεις ενίσχυσης ή τα οποία θα
αποτελέσουν αντικείµενο αιτήσεων ενίσχυσης στο
µέλλον έχουν αναγνωρισθεί µέσω ενωτίων και διαβατηρίων, έχουν εγγραφεί στο µητρώο του γεωργού
και έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση
δεδοµένων σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
820/97.»
ζ) το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο εδάφιο:
«Ο έλεγχος που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο
δ) πραγµατοποιείται ξεχωριστά για όλα τα αρσενικά
βοοειδή για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση ειδικής
πριµοδότησης για το βόειο κρέας· ωστόσο, για όλα τα
άλλα βοοειδή που είναι επιλέξιµα για τις κοινοτικές
ενισχύσεις και τα οποία βρίσκονται στις γεωργικές αυτές
εκµεταλλεύσεις, ο έλεγχος της ορθής εγγραφής στο
µητρώο και στη βάση δεδοµένων µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε δειγµατοληψία, υπό τον όρο ότι µπορεί να
επιτευχθεί αξιόπιστο και αντιπροσωπευτικό επίπεδο ελέγχου.»
η) Μετά την παράγραφο 6, προστίθενται οι ακόλουθες
παράγραφοι 6α, 6β και 6γ.
«6 α. Όσον αφορά την ειδική πριµοδότηση για το
βόειο κρέας που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος
6 και την πριµοδότηση για τη σφαγή που αναφέρεται
στο άρθρο 11 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999,
οι επιτόπιοι έλεγχοι στα σφαγεία διενεργούνται τουλάχιστον στο 30 % των σφαγείων που συµµετέχουν και
έχουν επιλεγεί βάσει ανάλυσης κινδύνου. Οι έλεγχοι
αυτοί περιλαµβάνουν εκ των υστέρων εξέταση των
εγγράφων και των φυσικών ελέγχων, καθώς και σύγκριση µε τα στοιχεία της ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 820/97. Οι επιτόπιοι έλεγχοι στα σφαγεία καλύπτουν επίσης τις περιλήψεις που αφορούν τις βεβαιώσεις σφαγής (ή αντίστοιχες πληροφορίες) που έχουν
αποσταλεί σε άλλα κράτη µέλη όπως αναφέρεται στο
άρθρο 35 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2342/1999.
Οι έλεγχοι στα σφαγεία πρέπει να αφορούν τουλάχιστον
το 5 % του συνολικού αριθµού των ζώων για τα οποία
έχει υποβληθεί αίτηση πριµοδότησης για ένα συγκεκριµένο έτος.
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Εφόσον είναι αναγκαίο, κατά τους φυσικούς ελέγχους
στα σφαγεία εξακριβώνεται επίσης ότι τα σφάγια τα
οποία παρουσιάστηκαν για ζύγιση είναι επιλέξιµα για
πριµοδότηση. Η αρµόδια αρχή ελέγχου πρέπει να κρατά
αρχείο των ελέγχων αυτών το οποίο να περιλαµβάνει,
µεταξύ άλλων, τους αριθµούς αναγνώρισης και το
βάρος των σφαγίων όλων των ζώων που έχουν σφαγεί
και έχουν ελεγχθεί κατά τη διάρκεια του σχετικού επιτόπιου ελέγχου.
Όσον αφορά την πριµοδότηση που χορηγείται για τα
ζώα που εξάγονται σε τρίτες χώρες, τα κράτη µέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τουλάχιστον το 10 % των
ζώων για τα οποία έχει ζητηθεί ή πρόκειται να ζητηθεί
πριµοδότηση υποβάλλεται σε έλεγχο αναγνώρισης κατά
τη στιγµή της φόρτωσης για εξαγωγή και κατά τη
στιγµή της αναχώρησης από το κοινοτικό έδαφος.
Το ποσοστό του 5 % και 10 % των δειγµάτων που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 4 πρέπει να είναι
αντιπροσωπευτικό. Το κράτος µέλος µπορεί να µειώσει
το ποσοστό του 30 % που προβλέπεται στο εδάφιο 1
σε 15 %, υπό τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 3α.
6 β. Όσον αφορά την πριµοδότηση εκτατικοποίησης
που προβλέπεται στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1254/1999, οι επιτόπιοι έλεγχοι πρέπει να καλύπτουν όλα τα ζώα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13
παράγραφος 3 στοιχείο α), του κανονισµού αυτού. Στον
επιτόπιο έλεγχο πρέπει, ιδίως, να εξακριβώνεται ότι ο
συνολικός αριθµός των ζώων που βρίσκονται στην εκµετάλλευση αντιστοιχεί µε τον αριθµό των ζώων που είναι
εγγεγραµµένα στο µητρώο του κτηνοτρόφου και έχει
καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων,
σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
820/97. Πρέπει να ελεγχθεί εάν τα στοιχεία που έχουν
εισαχθεί στο µητρώο και στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων είναι ορθά και, ενδεχοµένως, εάν είναι αναγκαίο
να πραγµατοποιηθεί δειγµατοληψία των δικαιολογητικών
εγγράφων, δηλαδή των τιµολογίων αγοράς και πώλησης,
των πιστοποιητικών σφαγής, των κτηνιατρικών πιστοποιητικών και των διαβατηρίων, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 820/97.
6 γ. Εφόσον στους δειγµατοληπτικούς ελέγχους παιρουσιασθούν σοβαρές ανωµαλίες, το εύρος και το πεδίο
του ελέγχου διευρύνεται για να εξασφαλισθεί
κατάλληλο επίπεδο ελέγχου.»
θ) η παράγραφος 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«9. Όσον αφορά τις συµπληρωµατικές πληρωµές που
αναφέρονται στο άρθρο 15 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1254/1999 το κράτος µέλος πρέπει, εφόσον είναι απαραίτητο, να εφαρµόσει τους κανόνες ελέγχου που ορίζονται στις παραγράφους 1 µέχρι 6γ. Εάν η εφαρµογή
των εν λόγω κανόνων δεν είναι κατάλληλη λόγω της
διάρθρωσης
του
καθεστώτος
συµπληρωµατικής
πληρωµής, το κράτος µέλος προβλέπει ελέγχους που
εξασφαλίζουν επίπεδο ελέγχου ισότιµο µε εκείνο που
ορίζεται στον εν λόγω κανονισµό»
7. Στο άρθρο 7, το ακόλουθο εδάφιο παρεµβάλλεται µετά τη
δεύτερη περίπτωση της παραγράφου 1:
«Εάν ένα κράτος µέλος διενεργεί έλεγχο µε τηλεανίχνευση,
οι συµπληρωµατικοί έλεγχοι που αναφέρονται στο άρθρο 6
διενεργούνται µε τον παραδοσιακό επιτόπιο έλεγχο, εάν δεν
είναι δυνατόν να διενεργηθούν µε τηλεανίχνευση κατά τη
διάρκεια του συγκεκριµένου έτους.»
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8. Μετά το άρθρο 7, το υφιστάµενο άρθρο 12 παρεµβάλλεται
ως το νέο άρθρο 7α και τροποποιείται ως εξής:
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9. Το υφιστάµενο άρθρο 13 γίνεται το νέο άρθρο 7β και τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 7α

«Άρθρο 7β

1.
Κάθε επιτόπιος έλεγχος πρέπει να αποτελεί αντικείµενο
έκθεσης.

Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, η αίτηση απορρίπτεται εάν ο επιτόπιος έλεγχος δεν µπορεί να διενεργηθεί
εξαιτίας του γεωργού ή του αντιπροσώπου του.»

2.
Στην περίπτωση επιτόπιων ελέγχων που αφορούν τις
αιτήσεις ενίσχυσης, η έκθεση πρέπει να αναφέρει ιδίως:
α) το λόγο της επίσκεψης·
β) τα καθεστώτα ενίσχυσης και τις αιτήσεις που έχουν ελεγχθεί·
γ) τα άτοµα που ήταν παρόντα·
δ) τον αριθµό των αγροτεµαχίων που έχουν ελεγχθεί, τον
αριθµό των αγροτεµαχίων που έχουν µετρηθεί και τα
αποτελέσµατα ανά αγροτεµάχιο, καθώς και τις µεθόδους
µέτρησης που χρησιµοποιήθηκαν·
ε) τον αριθµό των ζώων κάθε είδους που βρέθηκε και,
ενδεχοµένως, τους αριθµούς των ενωτίων και τις
καταχωρήσεις στο µητρώο και στην ηλεκτρονική βάση
δεδοµένων που, έχουν ελεγχθεί, τα αποτελέσµατα των
ελέγχων και, ενδεχοµένως, ειδικές παρατηρήσεις που
αφορούν ειδικούς αριθµούς αναγνώρισης.
Ο γεωργός ή ο αντιπρόσωπός του µπορεί να υπογράψει
την αίτηση. Μπορεί επίσης απλώς να βεβαιώσει την παρουσία του στον έλεγχο ή επίσης να προσθέσει τις παρατηρήσεις του.
Στην περίπτωση που τα κράτη µέλη διενεργούν τους επιτόπιους ελέγχους βάσει του εν λόγω κανονισµού µαζί µε τους
ελέγχους που αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2630/97 (*) της Επιτροπής (*) στην έκθεση πρέπει να προστεθούν οι εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισµού.
3.
Όσον αφορά τους ελέγχους στα σφαγεία που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 6α πρώτο εδάφιο, η
έκθεση συνίσταται σε µνεία στο λογιστικό σύστηµα του
σφαγείου για το ποια ζώα έχουν υποβληθεί σε έλεγχο.
Όσον αφορά τους ελέγχους αναγνώρισης των µεµονωµένων
ζώων κατά τη στιγµή της φόρτωσης για εξαγωγή και κατά
τη στιγµή της αναχώρησης από το κοινοτικό έδαφος που
προβλεπεται στο αρθρο 6 παράγραφος 6α) πέµπτο εδάφιο,
αρκεί απλοποιηµένη έκθεση όπου αναφέρονται τα ζώα που
έχουν ελεγχθεί.
4.
Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια των επιτόπιων
ελέγχων οι οποίοι διενεργούνται σύµφωνα µε το άρθρο 6
παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισµού παρουσιασθούν
παρατυπίες που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
820/97, πρέπει να αποσταλούν αντίγραφα των εκθέσεων
των επιτόπιων ελέγχων σύµφωνα µε τον εν λόγω κανονισµό,
χωρίς καθυστέρηση, στις υπεύθυνες αρχές για την εφαρµογή
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2630/97.
(*) ΕΕ L 354 της 30.12.1997, σ. 23.»

10. Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:
Στην παράγραφο 1 το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείµενο:
«Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, νοείται ως
“αίτηση” η αίτηση ενίσχυσης βάσει της έκτασης, η αίτηση
ενίσχυσης για τα ζώα και η τροποποίηση της αίτησης ενίσχυσης βάσει της έκτασης όπως αναφέρεται στο άρθρο 4
παράγραφος 2»
11. Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:
α) Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 γίνεται παράγραφος
3 και τροποποιείται ως εξής:
«3. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης που έγινε εσκεµµένα ή ως αποτέλεσµα σοβαρής αµέλειας:
α) ο εν λόγω γεωργός πρέπει να αποκλεισθεί από το
σχετικό καθεστώς ενίσχυσης που αναφέρεται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
3508/92 για το συγκεκριµένο ηµερολογιακό έτος,
και,
β) σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης που έγινε εσκεµµένα, ο γεωργός πρέπει να αποκλεισθεί επιπλέον από
οποιοδήποτε καθεστώς ενίσχυσης αναφέρεται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
3508/92 για το επόµενο ηµερολογιακό έτος για
έκταση ίση µε εκείνη για την οποία έχει απορριφθεί
η αίτηση ενίσχυσής του.»
β) στην παράγραφο 2, το υφιστάµενο τέταρτο εδάφιο γίνεται τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2·
γ) στην παράγραφο 2, οι τέσσερις περιπτώσεις του υφιστάµενου έκτου εδαφίου αντικαθίστανται από το ακόλουθο
κείµενο:
«— για σπόρους κράµβης και για ηλιοτρόπια: άρθρο 4
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2316/1999 της Επιτροπής (*),
— για σπόρους λιναριού: η άµεση πληρωµή χορηγείται
µόνον εάν οι σπόροι λιναριού παράγονται από σπόρους ποικιλιών λιναριού που θεωρούνται διαφορετικοί από εκείνους που προορίζονται κυρίως για την
παραγωγή ινών που αναφέρονται στο άρθρο 1 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1308/70 (*),
— για σκληρό σίτο: άρθρα 4 και 5 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2316/1999.
(*) ΕΕ L 280 της 30.10.1999, σ. 43.»
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δ) στην παράγραφο 2, το υφιστάµενο έβδοµο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Όσον αφορά τις εκτάσεις που έχουν δηλωθεί και στις
οποίες έχει σπαρθεί σκληρός σίτος, εφόσον προκύψει
διαφορά µεταξύ της ελάχιστης ποσότητας πιστοποιηµένων πόρων που ορίστηκε από το κράτος µέλος και
της ποσότητας που χρησιµοποιήθηκε, η “καθορισµένη
έκταση” θεωρείται η έκταση που έχει υπολογιστεί
διαιρώντας τη συνολική ποσότητα των πιστοποιηµένων
σπόρων για τους οποίους ο παραγωγός έχει διαβιβάσει
την απόδειξη της χρήσης, µε την ελάχιστη ποσότητα
ανά εκτάριο που ορίζεται από το κράτος µέλος για την
περιφέρεια του σχετικού παραγωγού. Η περιφέρεια που
καθορίζεται µε τον τρόπο αυτό χρησιµοποιείται, µετά
την εφαρµογή των κατωτέρω µειώσεων, για τον υπολογισµό του δικαιώµατος για τη συµπληρωµατική ή την
ειδική ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 5 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999.»
ε) η υφιστάµενη παράγραφος 3 παρεµβάλλεται µετά το
τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 ως νέα παράγραφος 4·
στ) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«4. Οι εκτάσεις που ορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 για τους σκοπούς του
υπολογισµού της ενίσχυσης πρέπει να χρησιµοποιηθούν
για τον υπολογισµό του ορίου της πριµοδότησης που
αναφέρεται στο άρθρο 12 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1254/1999.
Ο υπολογισµός της µέγιστης επιλέξιµης έκτασης για τις
πληρωµές για τους παραγωγούς αροτραίων καλλιεργειών
γίνεται βάσει της έκτασης που αποτελεί αντικείµενο
παύσης καλλιέργειας που έχει πράγµατι καθοριστεί και
κατ’ αναλογία για κάθε σχετική καλλιέργεια.»
12. Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα άρθρα 10
έως 10ζ:
«Άρθρο 10
1.
Στην περίπτωση που εφαρµόζεται ένα µεµονωµένο
όριο ή ένα µεµονωµένο ανώτατο όριο, ο αριθµός των ζώων
που αναγράφεται στις αιτήσεις ενίσχυσης περιορίζεται στο
όριο ή στο ανώτατο όριο που έχει καθοριστεί, για τον
οικείο κάτοχο εκµετάλλευσης.
2.
Σε καµία περίπτωση δεν χορηγείται ενίσχυση για
αριθµό ζώων µεγαλύτερο από τον αναγραφόµενο στην
αίτηση ενίσχυσης.
3.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 10β, εάν ο αριθµός
των ζώων που έχει δηλωθεί σε µια αίτηση ενίσχυσης υπερβαίνει εκείνον που έχει διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια διοικητικού ή επιτόπιου ελέγχου διενεργούµενου σύµφωνα µε το
άρθρο 6, η ενίσχυση υπολογίζεται βάσει του αριθµού των
αποδεδειγµένως επιλέξιµων ζώων.
4.
Εφόσον δεν κατέστη δυνατό, λόγω ανωτέρας βίας, ο
κάτοχος της εκµετάλλευσης να εκπληρώσει την υποχρέωσή
του ως προς την υποχρεωτική κατοχή των ζώων, το
δικαίωµα ενίσχυσης διατηρείται για τον αριθµό των ζώων
που ήσαν πράγµατι επιλέξιµα όταν προέκυψαν οι λόγοι
ανωτέρας βίας.
5.
Εφόσον, για λόγους σχετιζόµενους µε φυσικά περιστατικά που συµβαίνουν στην αγέλη, ο κάτοχος της εκµετάλλευσης δεν µπορεί να εκπληρώσει την υποχρέωσή του να

31. 12. 1999

διατηρήσει στην κατοχή του, κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής περιόδου, τα ζώα για τα οποία έχει ζητήσει πριµοδότηση, δικαιούται πριµοδότησης για τον αριθµό ζώων
που είναι πράγµατι επιλέξιµα και υπάρχουν στην εκµετάλλευση κατά τη διάρκεια της περιόδου υποχρεωτικής κατοχής
τους, υπό τον όρο ότι ο κάτοχος της εκµετάλλευσης έχει
ενηµερώσει εγγράφως την αρµόδια αρχή, εντός δέκα εργάσιµων ηµερών µετά τη διαπίστωση της µείωσης του αριθµού
των ζώων. Με την επιφύλαξη των πραγµατικών περιστάσεων
που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στις µεµονωµένες
περιπτώσεις, οι αρµόδιες αρχές µπορεί να αποδεχθούν, ειδικότερα, τα ακόλουθα φυσικά περιστατικά στην αγέλη:
α) θάνατος ζώου συνεπεία ασθενείας·
β) θάνατος ζώου συνεπεία ατυχήµατος για το οποίο δεν
ευθύνεται ο κάτοχος της εκµετάλλευσης.
Άρθρο 10α
1.
Τα παρόντα στην εκµετάλλευση βοοειδή δεν υπολογίζονται για πριµοδοτήσεις εκτός αν αναγράφονται στην
αίτηση ενίσχυσης.
2.
Εντούτοις, µια θηλάζουσα αγελάδα ή µοσχίδα η οποία
έχει δηλωθεί για την πριµοδότηση σύµφωνα µε το άρθρο 6
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 µπορεί να αντικατασταθεί από µια άλλη θηλάζουσα αγελάδα ή µοσχίδα εντός
των ορίων του άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1254/1999.
3.
Όσον αφορά θηλάζουσες αγελάδες και µοσχίδες που
εκτρέφονται σε ορεινές περιοχές, σύµφωνα µε το άρθρο 10
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, µια θηλάζουσα αγελάδα µπορεί να αντικατασταθεί µόνον από θηλάζουσα αγελάδα και µια µοσχίδα µόνον από µοσχίδα.
4.
Όσον αφορά το άρθρο 13 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, µια αγελάδα γαλακτοπαραγωγής µπορεί να αντικατασταθεί µόνον από άλλη αγελάδα γαλακτοπαραγωγής.
5.
Η αντικατάσταση διενεργείται εντός 20 ηµερών από
την αναχώρηση του ζώου από την εκµετάλλευση και
καταχωρείται στο αντίστοιχο µητρώο το αργότερο εντός
τριών ηµερών µετά την αντικατάσταση. Η αρµόδια αρχή
στην οποία, υποβλήθηκε η αίτηση πριµοδότησης ενηµερώνεται εντός δέκα εργασίµων ηµερών µετά την αντικατάσταση.
6.
Το κράτος µέλος µπορεί να αποφασίσει να µην εφαρµόσει την προβλεπόµενη στην προηγούµενη παράγραφο
υποχρέωση κοινοποίησης, εφόσον η ηλεκτρονική βάση δεδοµένων σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
820/97 προσφέρει επαρκείς εγγυήσεις ως προς την ακρίβεια
των δεδοµένων που περιέχει για τους σκοπούς ελέγχου των
αντικαταστάσεων. Το κράτος µέλος λαµβάνει υπόψη τις
αντικαταστάσεις κατά την επιλογή των αιτήσεων ενίσχυσης
για επιτόπιους ελέγχους.
Άρθρο 10β
1.
Αν µε διοικητικό ή επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθεί διαφορά µεταξύ των ζώων που δηλώθηκαν στην αίτηση ενίσχυσης και των ζώων που αποδεδειγµένως ευρέθησαν και
είναι επιλέξιµα, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας και
µετά από την εφαρµογή του άρθρου 10 παράγραφος 5
όσον αφορά τα φυσικά περιστατικά, η ενίσχυση µειώνεται
κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 2.
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2.
Όταν η αίτηση αφορά κατ’ ανώτατο όριο 20 ζώα, το
ποσό της ενίσχυσης µειώνεται:
α) κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στη διαπιστωθείσα διαφορά, εάν αντιστοιχεί σε δύο το πολύ ζώα ή
β) κατά ποσοστό διπλάσιο από εκείνο που αντιστοιχεί στη
διαπιστωθείσα διαφορά, εάν αυτή αφορά τρία ή τέσσερα
ζώα.
Εάν η διαφορά είναι µεγαλύτερη από τέσσερα ζώα, δεν
χορηγείται καµία πριµοδότηση.
Σε άλλες περιπτώσεις, το ποσό µειώνεται:
α) κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στη διαπιστωθείσα διαφορά εάν δεν είναι µεγαλύτερη από 5 %:
β) κατά ποσοστό διπλάσιο από εκείνο που αντιστοιχεί στη
διαπιστωθείσα διαφορά, εάν είναι µεγαλύτερη από 5 %
και έως το πολύ 20 %.
Εάν η διαπιστωθείσα διαφορά είναι µεγαλύτερη από 20 %,
δεν χορηγείται καµία ενίσχυση.
Τα ποσοστά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, στοιχεία
α) και β), υπολογίζονται µε βάση τον αριθµό που έχει
δηλωθεί, ενώ εκείνα που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο,
στοιχεία α) και β), υπολογίζονται µε βάση τον αριθµό που
έχει διαπιστωθεί.
Άρθρο 10γ
1.
Όσον αφορά τα βοοειδή, εκτός αυτών τα οποία καλύπτονται από το άρθρο 10β, εφόσον µε τους επιτόπιους
ελέγχους αποκαλυφθεί ότι ο αριθµός των επιλέξιµων για
κοινοτικές ενισχύσεις ζώων τα οποία ευρίσκονται στην εγκατάσταση δεν αντιστοιχεί:
α) µε τον αριθµό των ζώων που κοινοποιήθηκαν στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 820/97·
β) µε τον αριθµό των ζώων που έχουν εγγραφεί στο
µητρώο της εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 7
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 820/97·
γ) µε τον αριθµό των διαβατηρίων των ζώων που ευρίσκονται στην εκµετάλλευση, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 820/97,
µειώνεται αναλογικώς, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας
βίας, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης που χορηγείται
στον αιτούντα, στο πλαίσιο του οικείου καθεστώτος ενισχύσεων, για το δωδεκάµηνο διάστηµα πριν από τον επιτόπιο έλεγχο µε τον οποίο διαπιστώθηκαν οι ανωτέρω
διαφορές.
Η µείωση υπολογίζεται µε βάση τον αριθµό όλων των ζώων
που υπάγονται στο οικείο καθεστώς ή των εγγραφών στην
ηλεκτρονική βάση δεδοµένων σύµφωνα µε το άρθρο 5 του
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κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 820/97, ή τον αριθµό των διαβατηρίων ή των εγγραφών στο µητρώο της εκµετάλλευσης,
όποια από τις ανωτέρω αριθµητικές τιµές είναι η µικρότερη.
2.
Εντούτοις, για σφάλµατα ή παραλείψεις στις εγγραφές
στο µητρώο της εκµετάλλευσης ή στα διαβατήρια επιβάλλεται µείωση σύµφωνα µε την παράγραφο 1 µόνον εφόσον τα
ανωτέρω διαπιστωθούν τουλάχιστον σε δύο ελέγχους εντός
24 µηνών.
3.
Αν η διαφορά που διαπιστώνεται κατά τον επιτόπιο
έλεγχο είναι µεγαλύτερη από το 20 % του αριθµού των
επι.λέξιµων ζώων δεν χορηγείται καµία πριµοδότηση για
τους 12 µήνες που προηγούνται του επιτόπιου ελέγχου.
Άρθρο 10δ
Όσον αφορά τα βοοειδή, ένα ζώο που έχει διαπιστωθεί,
κατά την έννοια των άρθρων 10 και 10β, όταν διεξήχθη ο
επιτόπιος έλεγχος, είναι εκείνο το οποίο:
α) έχει αναγνωρισθεί ατοµικά από το διαβατήριο το οποίο
προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
820/97, το οποίο αναφέρει τουλάχιστον την ηµεροµηνία
γέννησης, το φύλο, τις µετακινήσεις και το θάνατο, κατά
την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 1 δεύτερη
περίπτωση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 820/97·
β) έχει καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων
σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
820/97 και έχει εγγραφεί ορθά στο µητρώο της εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του εν λόγω κανονισµού·
γ) έχει αναγνωρισθεί ατοµικά από τα ενώτια που προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 820/97·
δ) στην περίπτωση ζώου που έχει δηλωθεί για κοινοτική
ενίσχυση, ευρίσκεται στον τόπο που κοινοποιήθηκε από
του αιτούντα, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 1
τέταρτη περίπτωση του παρόντος κανονισµού.

Ωστόσο, ένα βοοειδές το οποίο έχει απολέσει ένα από τα
δύο ενώτια θεωρείται ότι έχει διαπιστωθεί υπό τον όρο ότι
έχει σαφώς αναγνωριστεί ατοµικά βάσει όλων των άλλων
στοιχείων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Ωστόσο, σχετικά µε τα βοοειδή που έχουν εγγραφεί εσφαλµένως στην
ηλεκτρονική βάση δεδοµένων σύµφωνα µε το άρθρο 5 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 820/97 ή στο µητρώο της εκµετάλλευσης ή των οποίων τα διαβατήρια που έχουν εκδοθεί δεν
έχουν συµπληρωθεί σωστά, όσον αφορά την ηµεροµηνία
γέννησης, το φύλο, τις µετακινήσεις και το θάνατο, για
λόγους που µπορούν να αποδοθούν στον αιτούντα, η κοινοτική ενίσχυση µειώνεται, σύµφωνα µε τα άρθρα 10, 10β
ή 10γ, µόνον εάν τέτοιες παραλείψεις διαπιστωθούν τουλάχιστον σε δύο ελέγχους εντός 24 µηνών.
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Άρθρο 10ε
1.
Εφόσον διαπιστωθεί ότι, για την είσπραξη πριµοδότησης ζώων, µια ψευδής δήλωση στην αίτηση χορήγησης
ενίσχυσης, στο µητρώο της εκµετάλλευσης ή στο διαβατήριο
ή µια ψευδής κοινοποίηση στη βάση δεδοµένων που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 820/97 ή µια ψευδής δήλωση του αριθµού των
µονάδων ζωικού κεφαλαίου ή των ζώων που αναφέρεται στο
άρθρο 32 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο πρώτη περίπτωση
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2342/1999 οφείλεται σε βαριά
αµέλεια, ο εν λόγω κάτοχος εκµετάλλευσης αποκλείεται από
το συγκεκριµένο καθεστώς χορήγησης ενίσχυσης για το εν
λόγω ηµερολογιακό έτος. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης
που έγινε εκ προθέσεως αποκλείεται από το ίδιο καθεστώς
χορήγησης ενίσχυσης και για το επόµενο ηµερολογιακό
έτος.
2.
Όσον αφορά τις δηλώσεις ή τα πιστοποιητικά που
εκδίδονται από σφαγεία σε συσχετισµό µε την πριµοδότηση
σφαγής, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2342/1999, εάν διαπιστωθεί ότι το σφαγείο χορήγησε
ψευδές πιστοποιητικό ή ψευδή δήλωση συνεπεία βαριάς
αµέλειας ή εκ προθέσεως, το κράτος µέλος εφαρµόζει τις
κατάλληλες εθνικές κυρώσεις. Εάν επαναληφθούν οι διαπιστώσεις αυτές για δεύτερη φορά, το εµπλεκόµενο σφαγείο
αποκλείεται για περίοδο τουλάχιστον ενός έτους από το
δικαίωµα κατάρτισης δηλώσεων ή έκδοσης πιστοποιητικών
που ισχύουν για σκοπούς πριµοδοτήσεων.
Άρθρο 10στ
Για τους σκοπούς των άρθρων 10 έως 10ε, τα ζώα που
είναι επιλέξιµα για διαφορετικές πριµοδοτήσεις πρέπει να
εξετάζονται χωριστά.
Άρθρο 10ζ
Όσον αφορά τις πρόσθετες πληρωµές που αναφέρονται στο
άρθρο 14 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, το κράτος µέλος εφαρµόζει, κατά περίπτωση, κανόνες για επιβολή
κυρώσεων, όπως ορίζεται στα άρθρα 9 έως 10στ. Εάν, λόγω
της. δοµής του καθεστώτος πρόσθετων πληρωµών που
εφαρµόζει το κράτος µέλος, δεν είναι ενδεδειγµένη η επιβολή κυρώσεων µε βάση τους προαναφερόµενους κανόνες,
το υπόψη κράτος µέλος προβλέπει κατάλληλες ισοδύναµες
κυρώσεις ανάλογες προς την παρατυπία που διέπραξε ο
παραγωγός»
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β) πληρούνται όλοι οι όροι για τη χορήγηση της ενίσχυσης
που αφορά την εκµετάλλευση η οποία έχει µεταβιβασθεί
και τηρείται η δέσµευση που ανέλαβε ο εκδοχέας στο
στοιχείο α).
3.
Εφόσον ο εκδοχέας ενηµερώσει την αρµόδια αρχή για
τη µεταβίβαση της εκµετάλλευσης και ζητήσει την πληρωµή
της ενίσχυσης σύµφωνα µε το στοιχείο α) της παραγράφου
2:
α) όλα
που
χέα
την

τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του εκχωρητή
προκύπτουν από τη νοµική σχέση µεταξύ του εκδοκαι της αρµόδιας αρχής που δηµιουργούνται από
αίτηση ενίσχυσης, παρέχονται στον εκδοχέα·

β) όλες οι αναγκαίες ενέργειες για τη χορήγηση της ενίσχυσης και όλες οι δηλώσεις που έγιναν από τον
εκχωρητή πριν από τη µεταβίβαση, αποδίδονται στον
εκδοχέα για τους σκοπούς της εφαρµογής των σχετικών
κοινοτικών διατάξεων·
γ) κατά παρέκκλιση από τη δεύτερη περίπτωση του άρθρου
1 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92,
η εκµετάλλευση που µεταβιβάζεται θεωρείται, ενδεχοµένως, ως χωριστή εκµετάλλευση για την περίοδο εµπορίας ή την περίοδο ενίσχυσης ή πριµοδότησης.
4.
Στην περίπτωση που η αίτηση ενίσχυσης πρέπει να
υποβληθεί µετά την πραγµατοποίηση των αναγκαίων ενεργειών για τη χορήγηση της ενίσχυσης και µια εκµετάλλευση
µεταβιβαστεί εξ ολοκλήρου από έναν γεωργό σε άλλον
γεωργό, αφού έχουν αρχίσει οι ενέργειες αυτές, αλλά πριν
από την εκπλήρωση όλων των όρων για τη χορήγηση της
ενίσχυσης, η ενίσχυση µπορεί να χορηγηθεί στον εκδοχέα
υπό τον όρο ότι πληρούνται οι όροι των στοιχείων α) και
β) της παραγράφου 2. Στην περίπτωση αυτή, ισχύει το
στοιχείο β) της παραγράφου 3.
5.
Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν, ενδεχοµένως, να χορηγήσουν την ενίσχυση στον εκχωρητή. Στην
περίπτωση αυτή:
α) δεν χορηγείται καµία ενίσχυση στον εκδοχέα και
β) τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ανάλογη εφαρµογή των
απαιτήσεων που ορίζονται στις παραγράφους 1 έως 4.

13. Τα άρθρα 12 και 13 διαγράφονται.

6.
Στην περίπτωση µεταβίβασης ενός τµήµατος της εκµετάλλευσης, δεν ισχύουν οι παράγραφοι 1 έως 4. Ισχύουν οι
κανονικές διατάξεις για τη χορήγηση ενίσχυσης.

14. Μετά το άρθρο 14α προστίθεται το άρθρο 14α:

7.

«Άρθρο 14α
1.
Στην περίπτωση που µετά την υποβολή αίτησης ενίσχυσης και πριν από την εκπλήρωση όλων των όρων για τη
χορήγηση της ενίσχυσης, µια εκµετάλλευση µεταβιβαστεί εξ
ολοκλήρου από έναν γεωργό σε άλλον γεωργό, δεν χορηγείται ενίσχυση στον εκχωρητή για την εκµετάλλευση που
έχει µεταβιβασθεί.
2.
Η ενίσχυση για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση από
τον εκχωρητή χορηγείται στον εκδοχέα εάν:
α) εντός περιόδου που ορίζεται από τα κράτη µ.έλη, ο
εκδοχέας ενηµερώσει την αρµόδια αρχή για την µεταβίβαση, αναλάβει να υποβάλει τα αποδεικτικά στοιχεία που
απαιτεί η αρµόδια αρχή και ζητήσει την πληρωµή της
ενίσχυσης και

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:

α) µεταβίβαση εκµετάλλευσης θεωρείται η µεταβίβαση της
διαχείρισης των σχετικών µονάδων παραγωγής·
β) “εκχωρητής” θεωρείται ο γεωργός του οποίου η εκµετάλλευση µεταβιβάζεται σε άλλον γεωργό και “εκδοχέας”
θεωρείται ο γεωργός στον οποίο µεταβιβάζεται η εκµετάλλευση·
γ) “αίτηση ενίσχυσης” θεωρείται:.
i) αίτηση ενίσχυσης βάσει της έκτασης για τα
καθεστώτα ενίσχυσης που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 3508/92,
ii) αίτηση ενίσχυσης για ζώα για τα καθεστώτα ενίσχυσης που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1
στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92»
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15. Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 15
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία συµπληρωµατικά µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και
παρέχουν την αµοιβαία συνδροµή που είναι αναγκαία για
τους σκοπούς των ελέγχων που απαιτούνται σύµφωνα µε
τον κανονισµό αυτό. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη µέλη
µπορούν επίσης να προβλέψουν τις κατάλληλες εθνικές
κυρώσεις έναντι παραγωγών ή άλλων συµµετεχόντων, όπως
τα σφαγεία ή οι ενώσεις που λαµβάνουν µέρος στη διαδικασία χορήγησης ενίσχυσης, για να εξασφαλισθεί η τήρηση
των απαιτήσεων ελέγχου, όπως το µητρώο αγέλης της εκµετάλλευσης ή η τήρηση των υποχρεώσεων κοινοποίησης.
Εφόσον είναι αναγκαίο ή έχει προβλεφθεί, τα κράτη µέλη
αλληλοβοηθούνται για να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατικότητα των ελέγχων και να διασφαλιστεί η γνησιότητα των
διαβιβαζόµενων εγγράφων ή/και ακρίβεια των ανταλλαγέντων
στοιχείων»
16. Στο άρθρο 17, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:
«3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, τα κράτη µέλη,
σύµφωνα µε τις διατάξεις που πρόκειται να θεσπισθούν από
την Επιτροπή, αποστέλλουν στην Επιτροπή το αργότερο στις
31 Μαρτίου κάθε έτους, για τις αροτραίες καλλιέργειες, και
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όχι αργότερα από τις 31 Αυγούστου κάθε έτους, για την
πριµοδότηση των ζώων, έκθεση η οποία καλύπτει το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος, και ιδίως αφορά τα ακόλουθα
θέµατα:
α) την κατάσταση της εφαρµογής του ολοκληρωµένου
συστήµατος·
β) τον αριθµό των αιτήσεων, καθώς και τη συνολική έκταση
και το συνολικό αριθµό ζώων που κατανέµονται ανά
µεµονωµένο καθεστώς ενίσχυσης κατά την έννοια του
άρθρου 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92·
γ) τον αριθµό των αιτήσεων, καθώς και τη συνολική έκταση
και το συνολικό αριθµό των ζώων που καλύπτονται από
τους ελέγχους·
δ) το αποτέλεσµα των ελέγχων που διενεργήθηκαν, αναφέροντας τις µειώσεις που εφαρµόστηκαν σύµφωνα µε τα
άρθρα 9 και 10»
17. Στο άρθρο 19 το τρίτο εδάφιο διαγράφεται.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2000.
Εφαρµόζεται στις αιτήσεις για τις περιόδους εµπορίας ή περιόδους πριµοδότησης που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε
κράτος µέλος.
Βρυξέλλες, 21 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2802/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας ∆εκεµβρίου 1999
σχετικά µε τον καθορισµό, για την αλιευτική περίοδο 2000, των τιµών απόσυρσης και πώλησης των
προϊόντων αλιείας που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι σηµεία Α, ∆ και Ε του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
3759/92 του Συµβουλίου
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

οι τιµές προσανατολισµού για την αλιευτική περίοδο 2000
καθορίστηκαν, για το σύνολο των εξεταζόµενων προϊόντων,
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2746/1999 του Συµβουλίου (5)·

(5)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 του Συµβουλίου, της 17ης
∆εκεµβρίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
προϊόντων αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3318/94 (2), και
ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 3 και το άρθρο 13.
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

το άρθρο 11 παράγραφος 1 και το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 προβλέπει ότι οι κοινοτικές
τιµές απόσυρσης ή πώλησης, για κάθε προϊόν που απαριθµείται αντίστοιχα στο παράρτηµα 1 σηµεία Α, ∆ και στο
παράρτηµα Ι σηµείο Ε, καθορίζονται σε συνάρτηση µε τη
νωπότητα, το µέγεθος ή το βάρος και την παρουσίαση του
προϊόντος, εφαρµόζοντας το συντελεστή προσαρµογής της
εκάστοτε κατηγορίας προϊόντος, σε ποσό ίσο τουλάχιστον
προς το 70 % και που δεν υπερβαίνει το 90 % της τιµής
προσανατολισµού·

(1)

το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
3759/92 προβλέπει ότι η κοινοτική τιµή απόσυρσης µπορεί
να πολλαπλασιαστεί επί διορθωτικούς συντελεστές προσαρµογής στις ζώνες εκφόρτωσης που είναι πολύ αποµακρυσµένες από τα κύρια κέντρα κατανάλωσης της Κοινότητας·

(2)

το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2406/96 του Συµβουλίου, της 26ης Νοεµβρίου 1996,
περί καθορισµού κοινών προδιαγραφών εµπορίας ορισµένων
αλιευτικών προϊόντων (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 323/97 της Επιτροπής (4),
προβλέπει ότι η ταξινόµηση µιας παρτίδας στην κατηγορία
«Β» συνεπάγεται την εξαίρεση της παρτίδας αυτής από τη
λήψη χρηµατοδοτικών ενισχύσεων σε περίπτωση παρέµβασης, από την 1η Ιανουαρίου 2000· κατά συνέπεια, δεν
πρέπει πλέον να καθορίζονται οι τιµές απόσυρσης για
προϊόντα ποιότητας «Β»·

(3)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Τα ποσοστά της τιµής προσανατολισµού, τα οποία χρησιµεύουν ως
βάση για τον υπολογισµό των κοινοτικών τιµών απόσυρσης και
πώλησης για τα εξεταζόµενα προϊόντα, εµφαίνονται στο παράρτηµα
Ι.
Άρθρο 2
Οι συντελεστές προσαρµογής πον χρησιµεύουν για τον υπολογισµό
των κοινοτικών τιµών απόσυρσης και πώλησης των προϊόντων που
απαριθµούνται, αντίστοιχα, στο παράρτηµα Ι σηµεία Α, ∆ και στο
παράρτηµα Ι σηµείο Ε του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92,
εµφαίνονται στο παράρτηµα ΙΙ.
Άρθρο 3
Οι κοινοτικές τιµές απόσυρσης και πώλησης που ισχύουν κατά την
αλιευτική περίοδο 2000, και τα προϊόντα στα οποία αναφέρονται,
εµφαίνονται στο παράρτηµα ΙΙΙ.
Άρθρο 4
Οι τιµές απόσυρσης και πώλησης που ισχύουν για την αλιευτική
περίοδο 2000 στις ζώνες εκφόρτωσης που είναι πολύ αποµακρυσµένες από τα κύρια κέντρα κατανάλωσης της Κοινότητας και τα
προϊόντα στα οποία αναφέρονται, καθορίζονται σύµφωνα µε το
παράρτηµα IV.
Άρθρο 5
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2000.

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

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

388 της 31.12.1992,
350 της 31.12.1994,
334 της 23.12.1996,
52 της 22.2.1997, σ.

σ. 1.
σ. 15.
σ. 1.
8.

(5) ΕΕ L 331 της 23.12.1999, σ. 23.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Ποσοστό της τιµής προσανατολισµού που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της κοινοτικής τιµής απόσυρσης ή πώλησης
Προϊόν

%

Ρέγγες του είδους Clupea harengus

85

Σαρδέλες του είδους Sardina pilchardus

85

Ακανθίναι (Squalus acanthias)

80

Ρίναι (Scyliorhinus spp.)

80

Σκαρπιοί του Βορρά ή σεβαστοί (Sebastes spp.)

90

Βακαλάοι του είδους Gadus morhua

80

Γάδοι µέλανες (Pollachius virens)

80

Καλλαρίες (Melanogrammus aeglefinus)

80

Γάδοι (Merlangius merlangus)

80

Μουρούνες (Molva spp.)

80

Σκόµβροι του είδους Scomber scombrus

85

Ισπανικοί σκόµβροι του είδους Scomber japonicus

90

Γάβροι (Engraulis spp.)

85

Πλάκακες (πησσί ή χωµατίδα) (Pleuronectes platessa)

83

Μερλούκιοι του είδους Merluccius merluccius

90

Γλώσσα η λεπιδωτή (Lepidorhombus spp.)

80

Λέστια (Brama spp.)

80

Βατραχόψαρο (Lophius spp.)

85

Γαρίδες γκρίζες του γένους Grangon crangon και
γαρίδες βορείων θαλασσών (Pandalus borealis)

90

Καβουροµάνα του είδους (Cancer pagurus)

90

Καραβίδα (Nephrops norvegicus)

90

Γλώσσα λιµάνια (Limanda limanda)

83

Χειµάρα η κοινή (Platichthys flesus)

83

Τόνοι λευκοί ή µακροπτερύγιοι (Thunnus alalunga)

90

Σουπιές (Sepia officinalis et Rossia macrosoma)

80

Γλώσσα (Solea spp.)

83
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Συντελεστής για τα προϊόντα του παραρτήµατος Ι σηµεία Α, ∆ και Ε του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92
Συντελεστές
Είδος

Μέγεθος (1)

Απεντερωµένοι ιχθείς
µε το κεφάλι (1)

Ολόκληροι ιχθείς (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Ρέγγες του είδους
Clupea harengus

1
2
3
4
5

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,55
0,85
0,80
0,50
0,95

Σαρδέλες του είδους
Sardina pilchardus

1
2
3
4

0,00
0,00
0,00
0,00

0,60
0,75
0,85
0,55

Ακανθίαι (Squalus acanthias)

1
2
3

0,75
0,64
0,35

0,75
0,64
0,35

Ρίναι (Scyliorhinus spp.)

1
2
3

0,80
0,80
0,55

0,75
0,70
0,45

Σκορπιοί του βορρά ή σεβαστοί (Sebastes spp.)

1
2
3

0,00
0,00
0,00

0,90
0,90
0,76

Βακαλάοι του είδους
Gadus morhua

1
2
3
4
5

0,90
0,90
0,85
0,67
0,47

0,65
0,65
0,50
0,38
0,28

Γάδοι µέλανες (Pollachius virens)

1
2
3
4

0,90
0,90
0,89
0,76

0,70
0,70
0,69
0,38

Καλλαρίες (Melanogrammus aeglefinus)

1
2
3
4

0,90
0,90
0,77
0,65

0,70
0,70
0,54
0,45

Γάδοι (Merlangius merlangus)

1
2
3
4

0,83
0,80
0,75
0,51

0,63
0,60
0,55
0,37

Μουρούντες (Molva spp.)

1
2
3

0,85
0,83
0,75

0,70
0,68
0,60

Σκόµβροι του είδους
Scomber scombrus

1
2
3

0,00
0,00
0,00

0,85
0,83
0,81

Ισπανικοί σκόµβροι του είδους
Scomber japonicus

1
2
3
4

0,00
0,00
0,00
0,00

0,85
0,85
0,70
0,52

Γάβροι (Engraulis spp.)

1
2
3
4

0,00
0,00
0,00
0,00

0,80
0,85
0,70
0,29
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Συντελεστές

Είδος

Μέγεθος (1)

Απεντερωµένοι ιχθείς
µε
το κεφάλι (1)

Ολόκληροι ιχθείς (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Πλάτακες (Pleuronectes platessa)

1
2
3
4

0,90
0,90
0,87
0,63

0,49
0,49
0,49
0,41

Μερλούκιοι του είδους Merluzas de la especie
Merluccius merluccius

1
2
3
4
5

1,00
0,76
0,75
0,62
0,58

0,79
0,59
0,58
0,48
0,45

Γλώσσα η λεπιδωτή (Lepidorhombus spp.)

1
2
3
4

0,85
0,75
0,68
0,43

0,80
0,70
0,61
0,36

Λέστια (Brama spp.)

1
2

0,85
0,60

0,80
0,55

Γλώσσα λιµάντα (Limanda limanda)

1
2

0,85
0,65

0,70
0,50

Χειµάρα η κοινή (Platichthys flesus)

1
2

0,80
0,60

0,70
0,50

Τόνοι λευκοί ή µακροπτερύγιοι (Thunnus alalunga)

1
2

1,00
1,00

0,90
0,85

Σουπιές (Sepia officinalis y Rossia macrosoma)

1
2
3

0,00
0,00
0,00

0,80
0,80
0,50

Ολόκληροι ή απεντερωµένοι ιχθείς µε
το κεφάλι (1)

Ακέφαλοι
ιχθείς (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

0,72
0,92
0,92
0,77
0,42

0,90
0,85
0,80
0,70
0,50

Βατραχόψαρα (Lophius spp.)

1
2
3
4
5

Όλα τα είδη παρουσίασης
A (1)

Γαρίδες του είδους Crangon crangon

Γαρίδες βορείων θαλασσών (Pandalus borealis)

1
2

1
2

0,65
0,30
Βρασµένες µε νερό

Νωπές ή κατεψυγµένες

A (1)

A (1)

0,85
0,30

0,75
—
Ολόκληρη (1)

Καβουροµάνα του είδους (Cancer pagurus)

1
2

0,80
0,60
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Είδος

Καραβίδες (Nephrops norvegicus)

Γλώσσες (Solea spp.)

Μέγεθος (1)

1
2
3
4

1
2
3
4
5

31. 12. 1999
Ολόκληρες (1)

Ουρά (1)

E (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

0,95
0,95
0,85
0,55

0,95
0,65
0,65
0,45

0,90
0,75
0,55
0,46

Ιχθείς χωρίς εντόσθια
µε το κεφάλι (1)

Ολόκληρος ιχθύς (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

0,90
0,90
0,85
0,70
0,60

0,70
0,70
0,65
0,50
0,40

(1) Οι κατηγορίες σχετικά µε τη φρεσκότητα, το µέγεθος και την παρουσίαση είναι εκείνες που ορίζονται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 2
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Κοινοτική τιµή απόσυρσης ή πώλησης των προϊόντων του παραρτήµατος Ι σηµεία Α, ∆ και Ε του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 3759/92
Τιµή απόσυρσης (ευρώ/τόνο)
Είδος

Μέγεθος (1)

Απεντερωµένοι ιχθείς
µε το κεφάλι (1)

Ολόκληροι ιχθείς (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Ρέγγες του είδους
Clupea harengus

1
2
3
4
5

0
0
0
0
0

122
189
177
111
211

Σαρδέλες του είδους
Sardina pilchardus

1
2
3
4

0
0
0
0

276
346
392
253

Ακανθίαι (Squalus acanthias)

1
2
3

641
547
299

641
547
299

Ρίναι (Scyliorhinus spp.)

1
2
3

521
521
358

488
456
293

Σκορπιοί του Βορρά ή σεβαστοί (Sebastes spp.)

1
2
3

0
0
0

935
935
789

Βακαλάοι του είδους
Gadus morhua

1
2
3
4
5

1 101
1 101
1 040
820
575

795
795
612
465
342

Γάδοι µέλανες (Pollachius virens)

1
2
3
4

563
563
557
475

438
438
432
238

Καλλαρίες (Melanogrammus aeglefinus)

1
2
3
4

746
746
638
539

580
580
448
373

Γάδοι (Merlangius merlangus)

1
2
3
4

599
577
541
368

455
433
397
267

Μουρούνες (Molva spp.)

1
2
3

798
779
704

657
638
563

Σκόµβροι του είδους
Scomber scombrus

1
2
3

0
0
0

207
202
198

Ισπανικοί σκόµβροι του είδους
Scomber japonicus

1
2
3
4

0
0
0
0

230
230
190
141

Γάβροι (Engraulis spp.)

1
2
3
4

0
0
0
0

806
856
705
292
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Τιµή απόσυρσης (ευρώ/τόνο)

Είδος

Μέγεθος (1)

Απεντερωµένοι ιχθείς
µε το κεφάλι (1)

Ολόκληροι ιχθείς (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Πλάτακες (Pleuronectes platessa)
— από την 1η Ιανουαρίου έως
τις 30 Απριλίου 2000

1
2
3
4
1
2
3
4

786
786
760
550
1 082
1 082
1 046
757

428
428
428
358
589
589
589
493

Μερλούκιος του είδους
Merluccius merluccius

1
2
3
4
5

3 359
2 553
2 519
2 082
1 948

2 653
1 982
1 948
1 612
1 511

Γλώσσα η λεπιδωτή (Lepidorhombus spp.)

1
2
3
4

1 603
1 415
1 283
811

1 509
1 320
1 151
679

Λέστια (Brama spp.)

1
2

1 248
881

1 175
808

Γλώσσα λιµάντα (Limanda limanda)

1
2

658
503

541
387

Χειµάρα η κοινή (Platichthys flesus)

1
2

371
278

324
232

Τόνοι λευκοί ή µακροπτερύγιοι (Thunnus alalunga)

1
2

2 207
2 207

1 737
1 641

Σουπιές (Sepia officinalis y Rossia macrosoma)

1
2
3

0
0
0

1 027
1 027
642

— από την 1η Μαΐου έως
τις 31 ∆εκεµβρίου 2000

Βατραχόψαρα (Lophius spp.)

1
2
3
4
5

Ολόκληρα απεντερωµένα
µε κεφαλή (1)

Ακέφαλα (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

1 696
2 167
2 167
1 814
989

4 380
4 136
3 893
3 406
2 433

Όλα τα είδη παρουσίασης
A (1)

Γαρίδες του είδους
Crangon crangon

Γαρίδες βορείων θαλασσών (Pandalus borealis)

1
2

1
2

1 407
649
Βρασµένες µε νερό

Νωπές ή κατεψυγµένες

A (1)

A (1)

4 886
1 724

1 141
—
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Είδος

Καβουροµάνα του είδους (Cancer pagurus)

L 340/45
Τιµή πώλησης (ευρώ/τόνο)

Μέγεθος (1)

Ολόκληροι ιχθείς (1)

1
2

1 259
944
Ολόκληρες (1)

Καραβίδες (Nephrops norvegicus)

Γλώσσες (Solea spp.)

1
2
3
4

1
2
3
4
5

Ουρά (1)

E (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

4 518
4 518
4 042
2 616

4 518
3 091
3 091
2 140

3 519
2 933
2 151
1 799

Απεντερωµένες µε
κεφάλι (1)

Ολόκληρες (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

4 820
4 820
4 553
3 749
3 214

3 749
3 749
3 481
2 678
2 142

(1) Οι κατηγορίες σχετικά µε τη φρεσκότητα, το µέγεθος και την παρουσίαση είναι εκείνες που ορίζονται κατ' εφαρµογή του άρθρου 2 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Τιµή απόσυρσης (ευρώ/τόνο)
Είδος

Ρέγγες του είδους
Clupea harengus

Ζώνη εκφόρτωσης

Οι παράκτιες περιοχές και οι νήσοι της Ιρλανδίας

Οι παράκτιες περιοχές της ανατολικής Αγγλίας από το Berwick
έως το Dover.
Οι παράκτιες περιοχές της Σκωτίας από το Portpatrick έως το
Eyemouth καθώς και οι νήσοι που βρίσκονται δυτικά και βόρεια
των περιοχών αυτών·
Οι παράκτιες περιοχές της κοµητείας του Down (Βόρεια Ιρλανδία)
Σκόµβροι του είδους
Scomber scombrus

Οι παράκτιες περιοχές και οι νήσοι της Ιρλανδίας

Οι παράκτιες περιοχές και οι νήσοι των κοµητειών της Κορνουάλλης και του Ντέβον στο Ηνωµένο Βασίλειο
Οι παράκτιες περιοχές από το Portpatrick στα νοτιοδυτικά της
Σκωτίας, µέχρι το Wick στα βορειοανατολικά της Σκωτίας καθώς
και οι νήσοι που βρίσκονται δυτικά και βορείως των εν λόγω
περιοχών· οι παράκτιες περιοχές των νήσων της Βόρειας Ιρλανδίας
Οι παράκτιες περιοχές από το Wick µέχρι το Aberdeen βορειοανατολικά της Σκωτίας
Μερλούκιοι του είδους
Merluccius merluccius

Συντελεστής

Οι παράκτιες περιοχές από το Troon στα νοτιοδυτικά της Σκωτίας
µέχρι το Wick στα βορειοανατολικά της Σκωτίας και οι νήσοι που
βρίσκονται δυτικά και βορείως των εν λόγω περιοχών

Οι νήσοι των Αζορών και της Μαδέρας

Σαρδέλες του είδους
Sardina pilchardus

Οι Κανάριοι Νήσοι

Οι παράκτιες περιοχές και οι νήσοι των κοµητειών της Κορνουάλλης και του Ντέβον στο Ηνωµένο Βασίλειο

Απεντερωµένοι
ιχθείς µε το
κεφάλι (1)

Ολόκληροι
ιχθείς (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

0,86







1
2
3
4

0
0
0
0

105
162
153
95

0,86







1
2
3
4

0
0
0
0

105
162
153
95

0,92

 1

 2

 3

0
0
0

191
186
182

0,92

 1

 2

 3

0
0
0

191
186
182

 1

 2

 3

0
0
0

201
196
192

1,00


 1
 2

 3

0
0
0

207
202
198

0,73











1
2
3
4
5

2 452
1 863
1 839
1 520
1 422

1 937
1 447
1 422
1 177
1 103

0,98











1
2
3
4
5

3 292
2 502
2 469
2 041
1 909

2 600
1 942
1 909
1 580
1 481

0,48

 1

 2

1 059
1 059

834
788

0,48







1
2
3
4

0
0
0
0

133
166
188
122

0,70







1
2
3
4

0
0
0
0

193
242
274
177

0,97

Οι παράκτιες περιοχές και οι νήσοι της Ιρλανδίας

Τόνοι λευκοί ή µακροπτερύγιοι
(Thunnus alalunga)

Μέγεθος (1)

Οι παράκτιες ατλαντικές περιοχές της Πορτογαλίας

0,90
0,79

2
3

0
0

311
309

Οι γαλλικές παράκτιες περιοχές του Ατλαντικού, της Μάγχης και
της Βόρειας Θάλασσας

0,98

2

0

339

(1) Οι κατηγορίες σχετικά µε τη φρεσκότητα, το µέγεθος και την παρουσίαση είναι εκείνες που ορίζονται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2803/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας ∆εκεµβρίου 1999
περί καθορισµού της κατ’ αποκοπή αξίας των προϊόντων αλιείας που αποσύρονται από την αγορά κατά
την αλιευτική περίοδο 2000, η οποία υπεισέρχεται στον υπολογισµό της χρηµατικής αντιστάθµισης και
της σχετικής προκαταβολής
ρες λεπτοµέρειες ώστε όταν µια οργάνωση παραγωγών ή ένα
από τα µέλη της θέτει προς πώληση τα προϊόντα του σε ένα
κράτος µέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο έχει
αναγνωρισθεί, ο οργανισµός που είναι αρµόδιος για τη
χορήγηση της χρηµατικής αντιστάθµισης να ειδοποιείται για
την εν λόγω διάθεση προς πώληση· ο προαναφερόµενος
οργανισµός αντιστοιχεί σε εκείνον του κράτους µέλους στο
οποίο έχει αναγνωρισθεί η οργάνωση παραγωγών· θα πρέπει,
ως εκ τούτου, η κατ’ αποκοπή αξία προς αφαίρεση να είναι
εκείνη που εφαρµόζεται στο τελευταίο αυτό κράτος µέλος·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 του Συµβουλίου, της 17ης
∆εκεµβρίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3318/94 (2), και ιδίως το
άρθρο 12 παράγραφος 6,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)
το άρθρο 12 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 προβλέπει τη χορήγηση χρηµατικής αντιστάθµισης στις οργανώσεις
παραγωγών που πραγµατοποιούν, υπό ορισµένους όρους,
παρεµβάσεις για τα προϊόντα που αναφέρονται στο
παράρτηµα Ι σηµεία Α και ∆ του εν λόγω κανονισµού· η
αξία αυτής της χρηµατικής αντιστάθµισης πρέπει να µειωθεί
κατά την καθοριζόµενη κατ’ αποκοπή αξία των προϊόντων,
που προορίζονται για σκοπούς διαφορετικούς από την
ανθρώπινη κατανάλωση·
(2)
µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1501/83 της Επιτροπής, της
9ης Ιουνίου 1983, περί της διάθεσης ορισµένων προϊόντων
αλιείας για τα οποία έχουν ληφθεί µέτρα ρύθµισης της
αγοράς (3) καθορίζονται οι επιλογές σύµφωνα µε τις οποίες
πρέπει να διατεθούν τα αποσυρθέντα προϊόντα· είναι ανάγκη
να καθοριστεί η κατ’ αποκοπή αξία των προϊόντων αυτών
για καθεµία από τις επιλογές, λαµβάνοντας υπόψη τα µέσα
έσοδα που µπορούν να επιτευχθούν από µία τέτοια διάθεση
στα διάφορα κράτη µέλη·
(3)
µε βάση τα στοιχεία σχετικά µε την εν λόγω αξία, είναι
σκόπιµο αυτή να καθοριστεί, για την αλιευτική περίοδο
2000, όπως εµφαίνεται στο παράρτηµα·
(4)
δυνάµει του άρθρου 7 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3902/
92 της Επιτροπής, της 23ης ∆εκεµβρίου 1992, για τη
θέπιση των λεπτοµερειών εφαρµογής σχετικά µε τη
χορήγηση χρηµατικής αντιστάθµισης για ορισµένα, αλιευτικά προϊόντα (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1338/95 (5), προβλέπονται ιδιαίτε-

(5)

οι προαναφερόµενες διατάξεις εφαρµόζονται επίσης στην
προκαταβολή επί της χρηµατικής αντιστάθµισης που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 3902/92·

(6)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η κατ’ αποκοπή αξία που υπεισέρχεται στους υπολογισµούς της
χρηµατικής αντιστάθµισης και της σχετικής προκαταβολής, για τα
προϊόντα που αποσύρονται από τις οργανώσεις παραγωγών και
χρησιµοποιούνται για σκοπούς διαφορετικούς από την ανθρώπινη
κατανάλωση, καθορίζεται για την αλιευτική περίοδο 2000 όπως
εµφαίνεται στο παράρτηµα, για καθέναν από τους αναφερόµενους
προορισµούς.
Άρθρο 2
Η κατ’ αποκοπή αξία προς αφαίρεση από το ποσό της χρηµατικής
αντιστάθµισης και της σχετικής προκαταβολής αντιστοιχεί σε εκείνη
που εφαρµόζεται στο κράτος µέλος στο οποίο έχει αναγνωριστεί η
οργάνωση παραγωγών.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2000.

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

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

388
350
152
392
129

της
της
της
της
της

31.12.1992, σ. 1.
31.12.1994, σ. 15.
10.6.1983, σ. 22.
31.12.1992, σ. 35.
14.6.1995, σ. 7.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προορισµός αποσυρόµενων προϊόντων

ευρώ/τόνο

1. Χρήση ύστερα από ξήρανση και τεµαχισµό ή µεταποίηση σε διατροφή των ζώων:
α) Για τις ρέγγες του είδους Clupea harengus και τα σκουµπριά των ειδών Scomber scombrus και
Scomber japonicus:
— ∆ανία και Σουηδία
— Γαλλία
— Άλλα κράτη µέλη

60
1
18

β) Για τις γαρίδες του γένους Crangon crangon και για τις γαρίδες του βορρά (Pandalus borealis):
— Σουηδία
— Άλλα κράτη µέλη

0
10

γ) Για τα λοιπά προϊόντα:
— ∆ανία

70

— Σουηδία

50

— Ηνωµένο Βασίλειο, Πορτογαλία, Βέλγιο και Ιρλανδία

18

— Άλλα κράτη µέλη

0

2. Άλλες χρήσεις, εκτός από αυτές που αναφέρονται στο σηµείο Ι, για τη διατροφή των ζώων (συµπεριλαµβανοµένων και των δολωµάτων):
α) Σαρδέλες του είδους Sardina pilchardus και αντσούγιες (Engraulis spp.):
— Όλα κράτη µέλη

20

β) Για άλλα προϊόντα:
— Σουηδία, Γαλλία και ∆ανία
— Ιρλανδία
— Άλλα κράτη µέλη
3. Χρήση για µη επισιτιστικούς σκοπούς

50
0
35
0

31. 12. 1999

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 340/49

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2804/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας ∆εκεµβρίου 1999
περί καθορισµού του ύψους της ενίσχυσης µεταφοράς για ορισµένα αλιευτικά προϊόντα, κατά την
αλιευτική περίοδο 2000
περίοδο, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι υψηλότερες δαπάνες·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3901/92 της Επιτροπής, της 23 ∆εκεµβρίου 1992, για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά µε τη
χορήγηση ενίσχυσης µεταφοράς για ορισµένα προϊόντα της αλιείας
και υδατοκαλλιέργειας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1337/95 (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1,

(4)

βάσει των δεδοµένων για τις διαπιστωθείσες στην Κοινότητα
δαπάνες τεχνικής και χρηµατοδοτικής φύσεως που είναι
συναφείς προς τις εν λόγω εργασίες, είναι σκόπιµο να καθοριστεί, για την αλιευτική περίοδο 2000, το ύψος της ενίσχυσης όπως εµφαίνεται στο παράρτηµα·

(5)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

η ενίσχυση µεταφοράς πρέπει να αποτελέσει ικανοποιητικό
κίνητρο για τις οργανώσεις παραγωγών ώστε να µεταφέρουν
τα προϊόντα που έχουν αποσυρθεί από την αγορά και να
αποφευχθεί η καταστροφή τους·

(2)

το ύψος της ενίσχυσης µεταφοράς πρέπει να καθοριστεί
κατά τρόπο ώστε να µη διαταραχθεί η ισορροπία της αγοράς των εν λόγω προϊόντων·

(3)

το ποσό της ενίσχυσης δεν πρέπει να υπερβεί τις τεχνικές
και χρηµατοοικονοµικές δαπάνες µεταποίησης και αποθήκευσης που σηµειώθηκαν κατά την προηγούµενη αλιευτική

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για την περίοδο 2000, το ύψος της ενίσχυσης µεταφοράς των
προϊόντων του παραρτήµατος Ι σήµεια Α, ∆ και Ε του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 του Συµβουλίου (3), καθορίζεται όπως εµφαίνεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2000.

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

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 392 της 31.12.1992, σ. 29.
(2) ΕΕ L 129 της 14.6.1995, σ. 5.

(3) ΕΕ L 388 της 31.12.1992, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Ύψος της ενίσχυσης µεταφοράς για τα προϊόντα του παραρτήµατος Ι σηµεία Α και ∆ καθώς και για τις γλώσσες
(Solea spp.) του παραρτήµατος I σηµείο Ε του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92

Τύπος µεταποίησης
άρθρο 14 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 3759/92

Ύψος της ενίσχυσης
(σε ευρώ/τόνο)

1

2
Για τον πρώτο µήνα

Για κάθε
επόµενο
µήνα

240
130

15
15

II. Τεµαχισµός σε φιλέτα, κατάψυξη και αποθεµατοποίηση

206

15

III. Αλάτισµα ή/και ξήρανση και αποθεµατοποίηση προϊόντων χωρίς εντόσθια
και µε το κεφάλι ή τεµαχισµένων ή τεµαχισµένων σε φιλέτα

165

15

I. Κατάψυξη και αποθεµατοποίηση ολόκληρων προϊόντων χωρίς εντόσθια και
µε το κεφάλι ή τεµαχισµένων
— σαρδέλες του είδους Sardina pilchardus
— άλλα είδη

2. Ύψος της ενίσχυσης µεταφοράς για τα προϊόντα του παραρτήµατος Ι σηµείο Ε του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
3759/92

Τύπος µεταποίησης
άρθρο 14 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 3759/92

Προϊόντα

Ύψος της ενίσχυσης
(σε ευρώ/τόνο)

1

2

3
Για τον πρώτο µήνα

Για κάθε
επιπλέον
µήνα

Καραβίδες (Nephrops norvegicus)

245

25

Ουρές καραβίδων (Nephrops norvegicus)

168

25

II. Αποκεφαλισµός, κατάψυξη και αποθεµατοποίηση

Καραβίδες (Nephrops norvegicus)

168

25

III. Βράσιµο, κατάψυξη και αποθεµατοποίηση

Καραβίδες (Nephrops norvegicus)

270

25

Καβούρια του είδους (Cancer pagurus)

146

19

IV. ∆ιατήρηση σε ιχθυοτροφείο ή σε
κλωβούς

Καβούρια του είδους (Cancer pagurus)

170

I. Κατάψυξη και αποθεµατοποίηση
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2805/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας ∆εκεµβρίου 1999
περί τροποποιήσεως του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2211/94 για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 του Συµβουλίου για την κοινοποίηση των τιµών των
εισαγόµενων αλιευτικών προϊόντων
περιγράφει το προϊόν αυτό µε τις προαναφερόµενες παραµέτρους·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(4)

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

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 του Συµβουλίου, της 17ης
∆εκεµβρίου 1992, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα
των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3318/94 (2), και
ιδίως τα άρθρα 22 και 23,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2211/94 τροποποιείται ως εξής:

είναι αναγκαίο να καθοριστούν οι λεπτοµέρειες που θα
επιτρέψουν την ταχεία και αξιόπιστη εξασφάλιση της διαβίβασης των στοιχείων που απαιτούνται για τον έλεγχο των
τιµών αναφοράς·

(1)

(2)

για κάθε προϊόν απαριθµούµενο στα παραρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ,
IV και V του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92, για το
οποίο έχει καθοριστεί τιµή αναφοράς έχει αποδοθεί ένας
κωδικός Τaric·

(3)

ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2211/94 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2431/98 (4), προβλέπει ότι οι συλλεγόµενες πληροφορίες
αναλύονται ανά είδος ή προϊόν, ανά κατηγορία ή εµπορική
παρουσίαση· ένας επιπρόσθετος κωδικός Τaric, µε τον οποίο
ταυτοποιείται το οικείο προϊόν, δεν είναι πλέον αναγκαίο να

Άρθρο 1
1. Το άρθρο 2 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«1.
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις τιµές
“ελεύθερο στα σύνορα” των προϊόντων που απαριθµούνται στα
παραρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και V του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
3759/92 για τα οποία καθορίζεται µια τιµή αναφοράς και τα
οποία τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία. Η πληροφορία αυτή
πρέτει να αναλύεται κατά κωδικό Τaric, καθώς και ανά ηµέρα
κατάθεσης της δήλωση εισαγωγής.»
2. Το παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Μαρτίου 2000.

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

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

388
350
238
302

της
της
της
της

31.12.1992, σ. 1.
31.12.1994, σ. 15.
13.9.1994, σ. 1.
12.11.1998, σ. 13.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
1. Μορφή των στοιχείων

Αριθ. καταχώρησης

Στοιχεία

Αναγνώριση του
τύπου των
στοιχείων

Μορφή

Μέγεθος

Κωδικός

1η

Αναγνώριση του µηνύµατος

<TTL>

Αλφαβητική

5

2211B

2η

Κράτος µέλος

<RMS>

Αλφαβητική

3

Πίνακας 1

3η

Ηµεροµηνία της πρώτης ηµέρας της
περιόδου

<RPP>

Ηµεροµηνία
ΗΗΜΜΕΕΕΕ

8

4η και επόµενες

— Ηµεροµηνία εισαγωγής

<DAT>

Ηµεροµηνία
ΗΗΜΜΕΕΕΕ

8

— Χώρα προέλευσης (όχι υποχρεωτική)

Αριθµητική

3

(1)

— Χώρα καταγωγής

Αριθµητική

3

(1)

— Κωδικός συνδυασµένης ονοµατολογίας + Taric

Αλφαβητική

10

(2)

— Επιπρόσθετος κωδικός Taric I

Αλφαβητική

4

— Επιπρόσθετος κωδικός Taric II

Αλφαβητική

4

— Αξία (στρογγυλευµένη σε µονάδες)

Αριθµητική (ακέραιος αριθµός)

— Κωδικός νοµίσµατος

Αλφαβητική

— Ποσότητα σε kg

Αριθµητική (ακέραιος αριθµός)

15

(3)

3

Πίνακας 2

15

(1) Ονοµατολογία χωρών για τις στατιστικές του εξωτερικού εµπορίου της Κοινότητας και του εµπορίου µεταξύ των κρατών µελών της
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 895/97 της Επιτροπής (ΕΕ L 128 της 21.5.1997, σ. 1)].
(2) Ενιαίο δασµολόγιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Taric) (ΕΕ C 212 και C 212 Α της 23.7.1999).
(3) Παράδειγµα: 43,56 αναπαρίσταται ως 44.

2. Μορφή µηνύµατος
Το δελτίο είναι κείµενο που αποτελείται από τέσσερις τύπους καταχώρησης.
— Κάθε στοιχείο χωρίζεται από το επόµενο µε κόµα.
— Κάθε γραµµή του µηνύµατος ακολουθείται από <ENTER>.
Παρουσιάζεται ως εξής:
<TTL>2211B
<RMS>C(3)
<RPP>ΗΗΜΜΕΕΕΕ
<DAT>ΗΗΜΜΕΕΕΕ; N(3); N(3); C(10); C(4); C(4); N(15); C(3); N(15);
<DAT>ΗΗΜΜΕΕΕΕ; N(3); N(3); C(10); C(4); C(4); N(15); C(3); N(15);
<DAT>ΗΗΜΜΕΕΕΕ; N(3); N(3); C(10); C(4); C(4); N(15); C(3); N(15);
………
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3. Κωδικοί
Πίνακας 1
Κωδικοί κρατών µελών
Κωδικός

Κράτος µέλος

AUT

Αυστρία

BEL

Βέλγιο

DEU

Γερµανία

DNK

∆ανία

ESP

Ισπανία

FIN

Φινλανδία

FRA

Γαλλία

GBR

Ηνωµένο Βασίλειο

GRC

Ελλάδα

IRL

Ιρλανδία

ITA

Ιταλία

LUX

Λουξεµβούργο

NLD

Κάτω Χώρες

PRT

Πορτογαλία

SWE

Σουηδία

Πίνακας 2
Κωδικοί “νοµισµάτων”
Κωδικός

Νόµισµα

BEF

βελγικό φράγκο

DKK

δανική κορώνα

DEM

γερµανικό µάρκο

GRD

ελληνική δραχµή

PTE

πορτογαλικό εσκούδο

EUR

ευρώ

FRF

γαλλικό φράγκο

FIM

φινλανδικό µάρκο

NLG

ολλανδικό φιορίνι

IEP

ιρλανδική λίρα

ITL

ιταλική λίρα
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Νόµισµα

ATS

αυστριακό σελίνι

ESP

ισπανική πεσέτα

SEK

σουηδική κορώνα

GBP

λίρα Αγγλίας

LUF

φράγκο Λουξεµβούργου»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2806/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας ∆εκεµβρίου 1999
για τον καθορισµό του κατ’ αποκοπή ποσού της πριµοδότησης για ορισµένα προϊόντα αλιείας κατά την
περίοδο 2000
αλιευτική περίοδο 2000, το ποσό της πριµοδότησης όπως
εµφαίνεται κατωτέρω·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 4176/88 της Επιτροπής, της 28ης
∆εκεµβρίου 1988, περί καθορισµού των λεπτοµερειών εφαρµογής
σχετικά µε τη χορήγηση κατ’ αποκοπή ενίσχυσης για ορισµένα
προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3516/93 (2), και ιδίως το
άρθρο 11,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

η κατ’ αποκοπή πριµοδότηση αναµένεται να παρακινήσει τις
οργανώσεις παραγωγών να αποφύγουν την καταστροφή των
προϊόντων που αποσύρονται από την αγορά·

(2)

το ποσό της πριµοδότησης πρέπει να καθοριστεί κατά τρόπο
ώστε να ληφθεί υπόψη η αλληλοεξάρτηση των οικείων
αγορών και η ανάγκη αποφυγής στρεβλώσεων του ανταγωνισµού·

(3)

το ποσό της πριµοδότησης δεν πρέπει να υπερβεί το ύψος
των τεχνικών και χρηµατοπιστωτικών εξόδων µεταποιήσεως
ή αποθεµατοποιήσεως που διαπιστώθηκαν κατά την προηγούµενη αλιευτική περίοδο, µε εξαίρεση τα πλέον υψηλά
έξοδα·

(4)

βάσει των στοιχείων σχετικά µε τα τεχνικά και χρηµατοπιστωτικά έξοδα σχετικά µε τις εν λόγω εργασίες που διαπιστώθηκαν στην Κοινότητα, πρέπει να καθοριστεί, για την

(5)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για την αλιευτική περίοδο 2000, το κατ’ αποκοπή ποσό της πριµοδότησης των προϊόντων που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα VI
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 του Συµβουλίου (3), καθορίζεται ως εξής:
α) κατάψυξη και αποθεµατοποίηση ολόκληρων προϊόντων,
εκσπλαχνισµένων και µε το κεφάλι ή τεµαχισµένων:
— 130 ευρώ ανά τόνο, για τον πρώτο µήνα,
— 15 ευρώ ανά τόνο, για τους επόµενους µήνες·
β) φιλετάρισµα, κατάψυξη και αποθεµατοποίηση:
— 206 ευρώ ανά τόνο, για τον πρώτο µήνα,
— 15 ευρώ ανά τόνο, για τους επόµενους µήνες.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2000.

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

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 367 της 31.12.1988, σ. 63.
(2) ΕΕ L 320 της 22.12.1993, σ. 10.

(3) ΕΕ L 388 της 31.12.1992, σ. 1.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2807/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας ∆εκεµβρίου 1999
περί καθορισµού των τιµών αναγωγής των αλιευτικών προϊόντων για την αλιευτική περίοδο 2000
για την εφαρµογή των µέτρων παρεµβάσεως για τα προϊόντα
που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του ίδιου
κανονισµού και καθορίζονται µε βάση την κατάσταση της
αγοράς αυτών των προϊόντων·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 του Συµβουλίου, της 17ης
∆εκεµβρίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3318/94 (2), και ιδίως το
άρθρο 22 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 23 παράγραφος 5,

(7)

για τους τόνους των ειδών Thunnus και Euthynnus που
απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙΙ του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 3759/92, οι τιµές αναγωγής καθορίζονται βάσει του
σταθµισµένου µέσου όρου των τιµών «ελεύθερο στα
σύνορα» που διαπιστώθηκαν στις πιο αντιπροσωπευτικές
αγορές κρατών µελών κατά τα τρία προηγούµενα χρόνια·

(8)

για τους κυπρίνους και τους σολοµούς που αναφέρονται
στο παράρτηµα IV σηµείο Α του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
3759/92, οι τιµές αναγωγής καθορίζονται βάσει του µέσου
όρου των τιµών στην παραγωγή που διαπιστώθηκαν τα τρία
έτη που προηγούνται της ηµεροµηνίας καθορισµού της
τιµής αναγωγής για ένα προϊόν του οποίου τα εµπορικά
χαρακτηριστικά και οι αντιπροσωπευτικές ζώνες παραγωγής
έχουν καθοριστεί από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2210/93
της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 843/95 (5)·

(9)

για τα κατεψυγµένα και αλατισµένα προϊόντα που εµφαίνονται στο παράρτηµα V του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/
92, η τιµή αναγωγής καθορίζεται µε βάση την µέση τιµή
αναγωγής για το νωπό προϊόν, λαµβάνοντας υπόψη τις
δαπάνες µεταποίησης και την κατάσταση της αγοράς· εάν
δεν καθορίστηκε τιµή αναγωγής για το νωπό προϊόν, οι
τιµές αναγωγής κυθορίζονται βάσει της τιµής αναγωγής που
εφαρµόζεται σε ένα εµπορικά ανάλογο νωπό προϊόν·
ωστόσο, λόγω του όγκου και των προϋποθέσεων εισαγωγής
ορισµένων αλατισµένων και κατεψυγµένων προϊόντων, δεν
είναι δυνατό να καθοριστεί, στο άµεσο µέλλον, τιµή
αναγωγής για όλα τα προϊόντα αυτά·

(10)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

το άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
3759/92 προβλέπει, µεταξύ άλλων, τον ετήσιο καθορισµό
ανά κατηγορία προϊόντων, των τιµών αναγωγής που ισχύουν
για την Κοινότητα, για τα προϊόντα που εµφαίνονται στα
παραρτήµατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, στο παράρτηµα ΙV σηµείο Β και
στο παράρτηµα V του εν λόγω κανονισµού, µε την επιφύλαξη των διαδικασιών διαβούλευσης που προβλέπονται για
ορισµένα προϊόντα στα πλαίσια της GATT·

(2)

το άρθρο 23 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
3759/92 προβλέπει, µεταξύ άλλων, τη δυνατότητα να
καθορίζονται, προ της ενάρξεως κάθε περιόδου εµπορίας, οι
τιµές αναγωγής για τα προϊόντα που αναφέρονται στο
παράρτηµα IV σηµείο Α·

(3)

το άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
3759/92 προβλέπει ότι, για τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι σηµεία Α, ∆ και Ε του ίδιου κανονισµού, η τιµή αυτή είναι ίση αντίστοιχα µε την τιµή αποσύρσεως, ή την τιµή πωλήσεως, που καθορίζεται σύµφωνα µε το
άρθρο 11 παράγραφος 1 και το άρθρο 13 του εν λόγω
κανονισµού·

(4)

οι κοινοτικές τιµές απόσυρσης και πώλησης των εν λόγω
προϊόντων καθορίζονται, για την αλιευτική περίοδο 2000,
µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2802/1999 της Επιτροπής (3)·

(5)

για τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι σηµεία
Β και Γ και στο παράρτηµα IV σηµείο Β του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 3759/92, οι τιµές αναγωγής καθορίζονται
βάσει του µέσου όρου των τιµών αναγωγής νωπού προϊόντος και βάσει των εξόδων µεταποίησης και της ανάγκης να
εξασφαλιστεί µια σχέση τιµών που θα ανταποκρίνεται στην
κατάσταση της αγοράς·

(6)

για τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92, οι τιµές αναγωγής πρέπει
να εξαχθούν από τις τιµές του προσανατολισµού, που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισµού, βάσει του επιπέδου της τιµής που λαµβάνεται υπόψη,

( ) ΕΕ L 388 της 31.12.1992, σ. 1.
(2) ΕΕ L 350 της 31.12.1994, σ. 15.
(3) Βλέπε σελίδα 38 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
οι τιµές αναγωγής, για την αλιευτική περίοδο 2000, των προϊόντων
που εµφαίνονται στα παραρτήµατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, στο παράρτηµα IV
σηµείο Α και σηµείο Β, καθώς και ορισµένων προϊόντων του
παραρτήµατος V του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 καθορίζονται όπως εµφαίνεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2000.

1

(4) ΕΕ L 197 της 6.8.1993, σ. 8.
(5) ΕΕ L 85 της 19.4.1995, σ. 13.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 22 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Τιµή αναφοράς για τα προϊόντα του παραρτήµατος Ι σηµεία Α, ∆ και Ε του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92
Τιµή αναφοράς (ευρώ/τόνο)
Είδος

Μέγεθος (1)

Απεντερωµένοι ιχθείς µε το κεφάλι (1)
Πρόσθετος
κωδικός Taric

Extra, A (1)

Ολόκληροι ιχθείς (1)
Πρόσθετος
κωδικός Taric

Extra, A (1)

Ρέγγες του είδους
Clupea harengus
ex 0302 40 00

1
2
3
4
5

F001
F002
F003
F004
F005

0
0
0
0
0

F011
F012
F013
F014
F015

122
189
177
111
211

Σαρδέλες του είδους
Sardina pilchardus
ex 0302 61 10

1
2
3
4

F021
F022
F023
F024

0
0
0
0

F029
F030
F031
F032

276
346
392
253

Ακανθίαι
(Squalus acanthias)
0302 65 20

1
2
3

F037
F038
F039

641
547
299

F043
F044
F045

641
547
299

Ρίναι
(Scyliorhinus spp.)
0302 65 50

1
2
3

F049
F050
F051

521
521
358

F055
F056
F057

488
456
293

Σκορπιοί του βορρά ή σεβαστοί
(Sebastes spp.)
0302 69 31 και 0302 69 33

1
2
3

F061
F062
F063

0
0
0

F067
F068
F069

935
935
789

Βακαλάοι του είδους
Gadus morhua
0302 50 10

1
2
3
4
5

F073
F074
F075
F076
F077

1 101
1 101
1 040
820
575

F083
F084
F085
F086
F087

795
795
612
465
342

Γάδοι µέλανες
(Pollachius virens)
0302 63 00

1
2
3
4

F093
F094
F095
F096

563
563
557
475

F101
F102
F103
F104

438
438
432
238

Καλλαρίες
(Melanogrammus aeglefinus)
0302 62 00

1
2
3
4

F109
F110
F111
F112

746
746
638
539

F117
F118
F119
F120

580
580
448
373

Γάδοι
(Merlangius merlangus)
0302 69 41

1
2
3
4

F125
F126
F127
F128

599
577
541
368

F133
F134
F135
F136

455
433
397
267

Μουρούνες (Molva spp.)
0302 69 45

1
2
3

F141
F142
F143

798
779
704

F147
F148
F149

657
638
563

Σκόµβροι του είδους
Scomber scombrus
ex 0302 64 00

1
2
3

F153
F154
F155

0
0
0

F159
F160
F161

207
202
198

Ισπανικοί σκόµβροι του είδους
Scomber japonicus
ex 0302 64 00

1
2
3
4

F165
F166
F167
F168

0
0
0
0

F173
F174
F175
F176

230
230
190
141

Γάβροι (Engraulis spp.)
0302 69 55

1
2
3
4

F181
F182
F183
F184

0
0
0
0

F189
F190
F191
F192

806
856
705
292
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Τιµή αναφοράς (ευρώ/τόνος)
Είδος

Μέγεθος (1)

Απεντερωµένοι ιχθείς µε
το κεφάλι (1)

Ολόκληροι ιχθείς (1)

Πρόσθετος
κωδικός Taric

Extra, A (1)

Πρόσθετος
κωδικός Taric

1
2
3
4
1
2
3
4

F197
F198
F199
F200
F197
F198
F199
F200

786
786
760
550
1 082
1 082
1 046
757

F205
F206
F207
F208
F205
F206
F207
F208

428
428
428
358
589
589
589
493

Μερλούκιος του είδους
Merluccius merluccius
ex 0302 69 68

1
2
3
4
5

F213
F214
F215
F216
F217

3 359
2 553
2 519
2 082
1 948

F223
F224
F225
F226
F227

2 653
1 982
1 948
1 612
1 511

Γλώσσα η λεπιδωτή
(Lepidorhombus spp.)
0302 29 10

1
2
3
4

F233
F234
F235
F236

1 603
1 415
1 283
811

F241
F242
F243
F244

1 509
1 320
1 151
679

Λέστια (Brama spp.)
0302 69 75

1
2

F249
F250

1 248
881

F253
F254

1 175
808

Γλώσσα λιµάντα
(Limanda limanda)
ex 0302 29 90

1
2

F257
F258

658
503

F261
F262

541
387

Χειµάρα η κοινή
(Platichthys flesus)
ex 0302 29 90

1
2

F265
F266

371
278

F269
F270

324
232

Τόνοι λευκοί ή µακροπτερύγιοι
(Thunnus alalunga)
0302 31 10 και 0302 31 90

1
2

F273
F274

2 207
2 207

F277
F278

1 737
1 641

Σουπιές (Sepia officinalis
και Rossia macrosoma)
ex 0307 41 10

1
2
3

F281
F282
F283

0
0
0

F287
F288
F289

1 027
1 027
642

Extra, A (1)

Πλάτακες
(Pleuronectes platessa)
0302 22 00:
— από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30
Απριλίου 2000

— από την 1η Μαΐου έως τις 31
∆εκεµβρίου 2000

Ολόκληρα απεντερωµένα
µε κεφαλή (1)

Βατραχόψαρο (Lophius spp.)
0302 69 81

1
2
3
4
5

Ακέφαλα (1)

Πρόσθετος
κωδικός Taric

Extra, A (1)

Πρόσθετος
κωδικός Taric

Extra, A (1)

F293
F294
F295
F296
F297

1 696
2 167
2 167
1 814
989

F303
F304
F305
F306
F307

4 380
4 136
3 893
3 406
2 433

Όλα τα είδη παρουσίασης

Γαρίδες του είδους
Crangon crangon
ex 0306 23 31 και ex 0306 23 39

1
2

Πρόσθετος κωδικός Taric

A (1)

F313
F314

1 407
649
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Βρασµένες µε νερό
Είδος

Μέγεθος (1)

Γαρίδες βορείων θαλασσών
(Pandalus borealis)
ex 0306 23 10

1
2

Καβουροµάνες του είδους
(Cancer pagurus)
0306 24 30

Νωπές ή κατεψυγµένες

Πρόσθετος
κωδικός Taric

A (1)

Πρόσθετος
κωδικός Taric

A (1)

F317
F318

4 886
1 724

F321
—

1 141
—

Πρόσθετος κωδικός Taric

Ολόκληροι ιχθείς (1)

F323
F324

1 259
944

1
2

Ολόκληρες (1)

Καραβίδες
(Nephrops norvegicus)
0306 29 30

1
2
3
4

Πρόσθετος
κωδικός
Taric

E (1)

F325
F326
F327
F328

4 518
4 518
4 042
2 616

Ουρά (1)

Πρόσθετος
Πρόσθετος
κωδικός
κωδικός
Extra, A (1)
Extra, A (1)
Taric
Taric

F329
F330
F331
F332

4 518
3 091
3 091
2 140

Απεντερωµένες µε το κεφάλι (1)

Γλώσσες (Solea spp.)
0302 23 00

1
2
3
4
5

F337
F338
F339
F340

3 519
2 933
2 151
1 799

Ολόκληρες (1)

Πρόσθετος κωδικός
Taric

Extra, A (1)

Πρόσθετος κωδικός
Taric

Extra, A (1)

F345
F346
F347
F348
F349

4 820
4 820
4 553
3 749
3 214

F355
F356
F357
F358
F359

3 749
3 749
3 481
2 678
2 142

(1) Οι κατηγορίες σχετικά µε τη φρεσκότητα, το µέγεθος και την παρουσίαση είναι εκείνες που ορίζονται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 2 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92.

2. Τιµή αναγωγής για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτηµα II του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92
Κωδικός ΣΟ

Πρόσθετος
κωδικός Taric

Περιγραφή εµπορευµάτων

Τιµή αναγωγής
(σε ευρώ/τόνο)

Α. Κατεψυγµένα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0303 και 0304:
0303 31 10
0303 79 71

—
—

0303 78 11,
0303 78 12,
0303 78 13,
0303 78 19

F365

0304 20 55,
ex 0304 20 58

F366
F367
F368
F369
F370

ex 0304 20 56
F366
F367

Χάλιµπατ της Γροιλανδίας (Reinhardtius hippoglossoides)
Συναγρίδα (Dentex dentex y Pagellus spp.)
Μερλούκιοι (Merluccius spp.)
Ολόκληροι:
— µετά ή άνευ κεφαλής

Σε φιλέτα:
— «διαστρωµένα» φιλέτα ή σε βιοµηχανικά παρασκευασµένες πλάκες
µε κόκαλα
— «διαστρωµένα» φιλέτα ή σε βιοµηχανικά παρασκευασµένες πλάκες
χωρίς κόκαλα
— ατοµικά φιλέτα ή «πλήρως διαστρωµένα» µε δέρµα
— ατοµικά φιλέτα ή «πλήρως διαστρωµένα» χωρίς δέρµα
— όγκοι σε άµεση συσκευασία µη ζυγίζοντες πλέον των 4 kg
Merluccius hubbsi
Σε φιλέτα:
— «διαστρωµένα» φιλέτα ή σε βιοµηχανικά παρασκευασµένες πλάκες
µε κόκαλα
— «διαστρωµένα» φιλέτα ή σε βιοµηχανικά παρασκευασµένες πλάκες
χωρίς κόκαλα

1 646
1 323

940

1 189
1 372
1 222
1 325
1 387

1 070
1 235
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Κωδικός ΣΟ

ex 0304 90 47

Πρόσθετος
κωδικός Taric

Περιγραφή εµπορευµάτων

L 340/61
Τιµή αναγωγής
(ευρώ/τόνο)

F368
F369
F370

— ατοµικά φιλέτα ή «πλήρως διαστρωµένα» µε δέρµα
— ατοµικά φιλέτα ή «πλήρως διαστρωµένα» χωρίς δέρµα
— όγκοι σε άµεση συσκευασία µη ζυγίζοντες πλέον των 4 kg

1 100
1 193
1 236

F371

Κοµµάτια και άλλα κρέατα, εκτός από συσσωµατωµένους όγκους
(υλικό γέµισης)

1 174

B. Κατεψυγµένα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0306:
0306 13 40,
0306 13 50

—
—

Κόκκινες γαρίδες Parapenaeus longirostris
Γαρίδες του είδους Penaeus

3 432
6 651

Γ. Κατεψυγµένα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0307:
Καλαµάρια (Loligo spp.)
— Loligo patagonica:

0307 49 35
F372
F373

944
1 133

ολόκληρα, ακαθάριστα
καθαρισµένα

2 361
2 739

ολόκληρα, ακαθάριστα
καθαρισµένα

1 653
1 889

ολόκληρα, ακαθάριστα
καθαρισµένα

944
1 133

ολόκληρα, ακαθάριστα
καθαρισµένα

1 228
1 417

ολόκληρα, ακαθάριστα
σωλήνας
κύλινδρος

817
1 552
2 328

ολόκληρα, ακαθάριστα
σωλήνας
κύλυνδρος

747
1 420
2 129

ολόκληρα, ακαθάριστα
σωλήνας
κύλινδρος

747
1 420
2 129

— Loligo vulgaris:

0307 49 31
F374
F375

— Loligo pealei:

0307 49 33
F376
F377

— Loligo opalescens:

ex 0307 49 38
F378
F379

— Άλλα είδη:

ex 0307 49 38
F380
F381

Καλαµάρια
(Ommastrephes
tatus):

0307 49 51
F382
F383
F384

sagit-

Illex spp.
— Illex argentinus:

ex 0307 99 11
F385
F386
F387

— Illex illecebrosus:

ex 0307 99 11
F388
F389
F390

— Άλλα είδη:

ex 0307 99 11

0307 49 01,
0307 49 18
0307 59 10

ολόκληρα, ακαθάριστα
καθαρισµένα

F391
F392
F393
—
—

ολόκληρα, ακαθάριστα
σωλήνας
κύλινδρος
Σουπιές (Sepia officinalis και Rossia macrosoma) και globitos
(Sepiola rondeleti)
Οκτάποδες (Octopus spp.)

747
1 420
2 129
1 655
1 706
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3. Τιµή αναγωγής για τα προϊόντα του παραρτήµατος ΙΙΙ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92
Τόνοι (Thunnus), λίστας ή µπονίτες µε ριγωτή κοιλιά [Euthynnus (Katsuwonus) pelamid] και άλλα είδη του γένους
Euthynnus, νωποί, διατηρηµένοι µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένοι που προορίζονται για τη βιοµηχανική παραγωγή των
προϊόντων που προβλέπονται στον κωδικό ΣΟ 1604:
Τιµή αναφοράς (σε ευρώ/τόνο)
Είδος

ολόκληροι

χωρίς
εντόσθια

Άλλοι
(π.χ.
χωρίς κεφάλι)

1 419

1 617

1 758

1 013
F394

1 156
F395

1 256
F396

790
F397

901
F398

980
F399

628
F400

716
F401

779
F402

760
F403

866
F404

942
F405

Α. Τόνοι λευκοί (µακρύπτερος) (Thunnus alalunga),
0303 41 11, 0303 41 13 0303 41 19
Β. Θύνοι του είδους (Thunnus albacares):
1. Ζυγίζοντες πλέον των 10 kg κατά τεµάχιο (1):
ex 0302 32 10, 0303 42 12, 0303 42 32, 0303 42 52
Πρόσθετος κωδικός Taric
2.

Μη ζυγίζοντες πλέον των 10 kg κατά τεµάχιο (1):
ex 0302 32 10, 0303 42 18, 0303 42 38, 0303 42 58
Πρόσθετος κωδικός Taric

Γ. Λίστας ή µπονίτες µε κοιλιά ριγωτή [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]:
0302 33 10, 0303 43 11, 0303 43 13, 0303 43 19
Πρόσθετος κωδικός Taric
∆. Άλλα είδη των γενών Thunnus και Euthynnus µε εξαίρεση τον ερυθρό
τόνο (Thunnus thynnus), νωπό ή διατηρηµένο και τον τόνο (Parathunnus
obesus ή Thunnus obesus), νωπό ή διατηρηµένο:
ex 0302 39 19, 0302 69 21, ex 0303 49 41, ex 0303 49 43,
ex 0303 49 49, 0303 79 21, 0303 79 23, 0303 79 29
Πρόσθετος κωδικός Taric
(1) Οι αναφορές βάρους γίνονται για ολόκληρα προϊόντα.

4. Τιµή αναγωγής για ορισµένα προϊόντα που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα IV σηµείο Α του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 3759/92
Προϊόν

Κυπρίνος που υπάγεται στον
κωδικό ΣΟ 0301 93 00

Πρόσθετος
κωδικός Taric

Παρουσίαση

Ζωντανός τουλάχιστον
800 gr

F406

Χρονικές περίοδοι

Τιµές αναφοράς
(σε ευρώ/τόνο)

1.1 έως 31.7.2000

1 403

1.8 έως 30.11.2000

1 700

1.12 έως 31.12.2000

1 700

Σολοµός του Ατλαντικού
(Salmo
salar)
νωπός
διατηρηµένος µε απλή ψύξη
ή κατεψυγµένος
κωδικοί ΣΟ:
ex 0302 12 00

ολόκληρος

F407

—

3 131

ex 0303 22 00

χωρίς έντερα

F408

—

3 478

ex 0304 10 13

χωρίς έντερα
κεφάλι

F409

—

3 914

ex 0304 20 13

φιλέτα

F410

—

4 817

και

χωρίς
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5. Τιµή αναγωγής για ορισµένα κατεψυγµένα και αλατιστά προϊόντα του παραρτήµατος IV σηµείο Β και του
παραρτήµατος V του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92
Προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0303 και 0304:
Πρόσθετος
κωδικός Taric

Είδος

1. Σκορπιοί του βορρά ή σεβαστοί
(Sebastes spp.)
0303 79 35
0303 79 37
0304 20 35
0304 20 37

































ex 0304 90 35, ex 0304 90 38,
ex 0304 90 39
3. Γάδοι µέλανες (Pollachius virens)
0303 73 00

ex 0304 90 41

F411

— µετά ή άνευ κεφαλής

F412
F413
F414

Σε
—
—
—

F415

2. Βακαλάοι (Gadus morhua, Gadus
ogac και Gadus macrocephalus)
και ψάρια του είδους Boreogadus
saida
0303 60 11, 0303 60 19,
0303 60 90, 0303 79 41

0304 20 31

Τιµές αναφοράς
(σε ευρώ/τόνο)

Ολόκληροι:

ex 0304 90 31

0304 20 21
0304 20 29

Παρουσίαση























φιλέτα:
µετά ακάνθων («standard»)
άνευ ακάνθων
όγκοι σε άµεση συσκευασία µη ζυγίζοντες πλέον
των 4 kg

Κοµµάτια και άλλα κρέατα, εκτός από συσσωµατωµένους όγκους (υλικό γέµισης)

942

1 877
2 119
2 263
1 285

Ολόκληροι:

F416

— µετά ή άνευ κεφαλής

1 084

Σε φιλέτα:
F417

2 380

F419

— «διαστρωµένα» φιλέτα ή σε βιοµηχανικά παρασκευασµένες πλάκες, µε κόκαλα
— «διαστρωµένα» φιλέτα ή σε βιοµηχανικά παρασκευασµένες πλάκες, χωρίς κόκαλα
— ατοµικά φιλέτα «πλήρως διαστρωµένα» µε δέρµα

F420

— ατοµικά φιλέτα «πλήρως διαστρωµένα» χωρίς δέρµα

2 915

F421

— όγκοι σε άµεση συσκευασία, µη ζυγίζοντες πλέον
των 4 kg

2 874

F422

Κοµµάτια και άλλα κρέατα, εκτός από συσσωµατωµένους όγκους (υλικό γέµισης)

1 392

F418

F423

Ολόκληροι:
— µετά ή άνευ κεφαλής

2 692
2 550

735

Σε φιλέτα:
F424

1 503

F426

— «διαστρωµένα» φιλέτα ή σε βιοµηχανικά παρασκευασµένες πλάκες, µε κόκαλα
— «διαστρωµένα» φιλέτα ή σε βιοµηχανικά παρασκευασµένες πλάκες, µε κόκαλα
— ατοµικά φιλέτα «πλήρως διαστρωµένα» µε δέρµα

F427

— ατοµικά φιλέτα «πλήρως διαστρωµένα» χωρίς δέρµα

1 682

F428

— όγκοι σε άµεση συσκευασία, µη ζυγίζοντες πλέον
των 4 kg

1 734

F429

Κοµµάτια και άλλα κρέατα, εκτός από συσσωµατωµένους όγκους (υλικό γέµισης)

987

F425

1 639
1 491
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Πρόσθετος
κωδικός Taric

Είδος

4. Καλλαρίες (Melanogrammus
aeglefinus)
0303 72 00

0304 20 33

Τιµές αναφοράς
(σε ευρώ/τόνο)

Ολόκληροι:
F430






















ex 0304 90 45





0304 20 53
ex 0304 90 97
6. Γάδοι Αλάσκας
(Theragra chalcogramma)
0304 20 85

8. Μουρούνα (Gadus morhua, Gadus
ogac και Gadus macrocephalus)
και ψάρια του είδους Borreogadus
saida
ex 0305 62 00, 0305 69 10
Μουρούνα (Gadus macrocephalus)
ex 0305 62 00

904
2 220

F433

— «διαστρωµένα» φιλέτα ή σε βιοµηχανικά παρασκευασµένες πλάκες, µε κόκαλα
— «διαστρωµένα» φιλέτα ή σε βιοµηχανικά παρασκευασµένες πλάκες, χωρίς κόκαλα
— ατοµικά φιλέτα «πλήρως διαστρωµένα» µε δέρµα

F434

— ατοµικά φιλέτα «πλήρως διαστρωµένα» χωρίς δέρµα

2 739

F435

— όγκοι σε άµεση συσκευασία, µη ζυγίζοντες πλέον
των 4 kg

2 960

F436

Κοµµάτια και άλλα κρέατα, εκτός από συσσωµατωµένους όγκους (υλικό γέµισης)

1 038

F432

2 659
2 512

Ολόκληροι:

F437
F438

— µετά κεφαλής
— αποκεφαλισµένοι

403
445

F439
F440

Σε φιλέτα
Πλευρές

710
581

F441
F442

7. Ξιφίας (Xiphias gladius)
ex 0303 79 87

— µετά ή άνευ κεφαλής
Σε φιλέτα:

F431

5. Σκόµβροι του είδους Scomber
scombrus και Scomber japonicus
και ψάρια του είδους Orcynopsis
unicolor
0303 74 30
0303 79 58

Παρουσίαση

31. 12. 1999

Σε φιλέτα:
— «διαστρωµένα» φιλέτα ή σε βιοµηχανικά παρασκευασµένες πλάκες, µε κόκαλα
— «διαστρωµένα» φιλέτα ή σε βιοµηχανικά παρασκευασµένες πλάκες, χωρίς κόκαλα

1 137
1 311

F443

Ολόκληροι, µετά ή άνευ κεφαλής

3 069

F444

Ιχθύες αλατισµένοι αλλά όχι αποξηραµένοι ούτε και
ιχθύες σε άλµη
< 1,1 kg

2 612

F445

 1,1 kg; < 2,1 kg

2 898

F446

 2,1 kg

3 346

F447
F448
F449

< 1,33 kg
 1,33 kg < 2,7 kg
 2,7 kg

1 785
2 107
2 633
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2808/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης ∆εκεµβρίου 1999
για την έναρξη πωλήσεων µε απλές δηµοπρασίες για εξαγωγή αλκοολών οινικής προέλευσης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 του Συµβουλίου, της 16ης
Μαρτίου 1987, περί κοινής οργανώσεως της αµπελοοινικής αγοράς (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1677/1999 (2),
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3877/88 του Συµβουλίου, της 12ης
∆εκεµβρίου 1988, για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά µε
τη διάθεση των αλκοολών από τις αποστάξεις που αναφέρονται στα
άρθρα 35, 36 και 39 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 και
βρίσκονται στην κατοχή των οργανισµών παρέµβασης (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 377/93 της Επιτροπής (4), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1448/97 (5), θέσπισε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής σχετικά
µε τη διάθεση των αλκοολών που λαµβάνονται από τις
αποστάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 35, 36 και 39 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 και βρίσκονται στην
κατοχή των οργανισµών παρέµβασης·

(1)

πρέπει να προβούµε σε απλές δηµοπρασίες για την εξαγωγή
οινικής αλκοόλης προς ορισµένες χώρες της Καραϊβικής και
της Κεντρικής Αµερικής προκειµένου να διασφαλισθεί η
συνέχεια του εφοδιασµού των χωρών αυτών και να µειωθούν
τα κοινοτικά αποθέµατα οινικής αλκοόλης·

(2)

(3)

(4)

(5)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

Άρθρο 1
Πραγµατοποιείται πώληση µε επτά απλές δηµοπρασίες, αριθµηµένες αριθ. 275/99/ΕΚ, 276/99/ΕΚ, 277/99/ΕΚ, 278/99/ΕΚ, 279/
99/ΕΚ, 280/99/ΕΚ και 281/99/ΕΚ, συνολικής ποσότητας
450 000 εκατολίτρων αλκοόλης που προέρχεται από τις αποστάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 35, 36 και 39 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 822/87 που κατέχουν ο ισπανικός, ο ιταλικός και ο
γαλλικός οργανισµός παρέµβασης.
Καθεµία από τις απλές δηµοπρασίες που φέρουν τους αριθµούς
275/99/ΕΚ και 276/99/ΕΚ, αφορούν ποσότητα 100 000 εκατολίτρων αλκοόλης 100 % vol, και καθεµία από τις απλές δηµοπρασίες, που φέρουν τους αριθµούς 277/99/ΕΚ, 278/99/ΕΚ 279/
99/ΕΚ, 280/99/ΕΚ και 281/99/ΕΚ, αφορούν ποσότητα 50 000
εκατολίτρων αλκοόλης 100 % vol.
Άρθρο 2
Η αλκοόλη που τίθεται σε πώληση:
— προορίζεται για εξαγωγή εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
— πρέπει να εισαχθεί και να αφυδατωθεί σε µία από τις ακόλουθες
τρίτες χώρες:
— Κόστα Ρίκα,
— Γουατεµάλα,
— Ονδούρα, συµπεριλαµβανοµένων των νήσων Σουάν,
— Ελ Σαλβαδόρ,

πρέπει να προβλεφθεί ειδική εγγύηση για να διασφαλισθεί η
φυσική εξαγωγή των αλκοολών από το τελωνειακό έδαφος
της Κοινότητας και να επιβληθούν κυρώσεις για την
αθέτηση της ηµεροµηνίας που προβλέπεται για την εξαγωγή
µε βαθµιαίο τρόπο· η εγγύηση αυτή πρέπει να είναι ανεξάρτητη από την εγγύηση που ονοµάζεται εγγύηση ορθής
εκτέλεσης για να διασφαλισθεί ειδικότερα η έξοδος των
αλκοολών από τις αποθήκες και η χρησιµοποίηση της
αλκοόλης που έχει κατακυρωθεί για τους προβλεπόµενους
σκοπούς·

— Νικαράγουα,

από την έκδοση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2799/98 του
Συµβουλίου, της 15ης ∆εκεµβρίου 1998 (6), για τη θέσπιση
του γεωργονοµισµατικού καθεστώτος του ευρώ, οι τιµές
των προσφορών και οι εγγυήσεις πρέπει να εκφράζονται σε
ευρώ και οι πληρωµές να πραγµατοποιούνται σε ευρώ·

— Αγία Λουκία,

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

— Μπελίζε,

L
L
L
L
L
L

84 της 27.3.1987, σ. 1.
199 της 30.7.1999, σ. 8.
346 της 15.12.1988, σ. 7.
43 της 20.2.1993, σ. 6.
198 της 25.7.1997, σ. 4.
349 της 24.12.1998, σ. 1.

— Άγιος Χριστόφορος και Νέβις,
— Μπαχάµες,
— ∆οµινικανή ∆ηµοκρατία,
— Αντίγκουα και Μπαρµπούντα,
— Ντοµίνικα,
— Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι και Μονσεράτ,
— Τζαµάικα,
— Άγιος Βικέντιος (συµπεριλαµβανοµένων των Βορείων Γρεναδίνων Νήσων),
— Μπαρµπάντος,
— Τρινιντάντ και Τοµπάγκο,
— Γρενάδα (συµπεριλαµβανοµένων των Νοτίων Γρεναδίνων
Νήσων),
— Αρούµπα,
— Ολλανδικές Αντίλλες (Κουρασάο, Μπονέρ, Άγιος
Ευστάθιος, Σάµπα και το νότιο τµήµα του Αγίου Μαρτίνου),
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— Γουιάνα,
— Παρθένοι Νήσοι των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής,
— Αϊτή,
— πρέπει να χρησιµοποιηθεί µόνο στον τοµέα των καυσίµων.
Άρθρο 3
Ο τόπος αποθεµατοποίησης και οι αναφορές των σχετικών δεξαµενών, ο όγκος της αλκοόλης που περιέχεται σε κάθε δεξαµενή, ο
αλκοολικός τίτλος και τα χαρακτηριστικά της αλκοόλης, καθώς και
ορισµένοι ειδικοί όροι, εµφαίνονται στο παράρτηµα Ι του παρόντος
κανονισµού.
Άρθρο 4
Η πώληση διεξάγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 13 έως
18, 30 έως 34 και των άρθρων 36 έως 38 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 377/93, καθώς και του άρθρου 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2799/98 του Συµβουλίου.
Εντούτοις κατά παρέκκλιση από το άρθρο 15 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 377/93, η ηµεροµηνία λήξεως για την υποβολή των
προσφορών στο πλαίσιο των δηµοπρασιών που αναφέρονται στον
παρόντα κανονισµό, είναι µεταξύ της 8ης και 25ης ηµέρας, µετά
την ηµεροµηνία δηµοσιεύσεως των απλών δηµοπρασιών.
Άρθρο 5
1.
Η εγγύηση συµµετοχής που προβλέπεται στο άρθρο 15 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 377/93 ανέρχεται σε 3,622 ευρώ ανά
εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol, και πρέπει να συσταθεί για τη
συνολική ποσότητα η οποία τίθεται σε πώληση στο πλαίσιο καθεµίας από τις δηµοπρασίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 του
παρόντος κανονισµού.
Η διατήρηση της προσφοράς µετά τη λήξη της προθεσµίας για την
υποβολή των προσφορών και η σύσταση της εγγύησης για να
διασφαλισθεί η εξαγωγή και της εγγύησης ορθής εκτέλεσης συνιστούν τις πρωτογενείς αιτήσεις κατά την έννοια του άρθρου 20
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 της Επιτροπής (1), για την
εγγύηση συµµετοχής.
Η εγγύηση συµµετοχής που έχει συσταθεί για καθεµία από τις
δηµοπρασίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισµού αποδεσµεύεται αµέσως εφόσον δεν έχει γίνει αποδεκτή η
προσφορά ή εφόσον ο υπερθεµατιστής έχει συστήσει το σύνολο της
εγγύησης για να διασφαλισθεί η εξαγωγή και της εγγύησης ορθής
εκτέλεσης για τη συγκεκριµένη δηµοπρασία.
2.
Η εγγύηση που πρέπει να διασφαλίσει την εξαγωγή και
ανέρχεται σε ποσό 5 ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100 % vol
και πρέπει να συσταθεί για κάθε ποσότητα αλκοόλης για την οποία
υπάρχει απόδειξη παραλαβής για καθεµία από τις δηµοπρασίες που
αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισµού.
Η εγγύηση αυτή που διασφαλίζει την εξαγωγή των αλκοολών
αποδεσµεύεται µόνο από τον οργανισµό παρεµβάσεως που κατέχει
την αλκοόλη για κάθε ποσότητα αλκοόλης για την οποία έχει
προσκοµισθεί απόδειξη ότι αυτή εξήχθη εντός της προθεσµίας που
προβλέπεται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισµού. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 και
εκτός από περίπτωση ανωτέρας βίας όταν υπάρχει υπέρβαση της
προθεσµίας εξαγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 6, η εγγύηση η
οποία θα πρέπει να διασφαλίσει την εξαγωγή η οποία ανέρχεται σε
5 ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100 % vol παρακρατείται
έως:
(1) ΕΕ L 205 της 3.8.1985, σ. 5.
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α) 15 % σε οποιαδήποτε περίπτωση·
β) 0,33 % του εναποµένοντος ποσού µετά µείωση κατά 15 %, ανά
ηµέρα υπερβάσεως της σχετικής προθεσµίας εξαγωγής.
3.
Η εγγύηση ορθής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσό 25 ευρώ ανά
εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100 % vol.
Η εγγύηση αυτή αποδεσµεύεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 34 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
377/93.
4.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 17 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 377/93, η εγγύηση που θα πρέπει να διασφαλίσει την
εξαγωγή και η εγγύηση ορθής εκτέλεσης συνιστώνται ταυτοχρόνως
σε κάθε σχετικό οργανισµό παρεµβάσεως, για καθεµία από τις
δηµοπρασίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισµού και το αργότερο την ηµεροµηνία εκδόσεως της απόδειξης
παραλαβής για τη σχετική ποσότητα αλκοόλης.
Άρθρο 6
1.
Η εξαγωγή αλκοόλης που έχει κατακυρωθεί για τις δηµοπρασίες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισµού
πρέπει να έχει περατωθεί το αργότερο έως τις 31 Ιουλίου 2000.
2.
Η χρησιµοποίηση της κατακυρωµένης αλκοόλης πρέπει να
έχει περατωθεί εντός διετούς προθεσµίας, της οποίας ο υπολογισµός αρχίζει από την ηµεροµηνία της πρώτης ανάληψης.
Άρθρο 7
Για να είναι αποδεκτή η προσφορά, πρέπει να περιλαµβάνει ένδειξη
του τόπου τελικής χρήσης της αλκοόλης που έχει κατακυρωθεί,
καθώς επίσης και τη δέσµευση του προσφέροντος να µην τροποποιήσει αυτόν τον προορισµό. Η προσφορά περιλαµβάνει επίσης
στοιχεία µεταγενέστερα της έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού που αποδεικνύουν ότι ο προσφέρων έχει αναλάβει δεσµευτικές υποχρεώσεις µε µία επιχείρηση στον τοµέα των καυσίµων σε µία
από τις τρίτες χώρες, που εµφαίνεται στο άρθρο 2 του παρόντος
κανονισµού και που αναλαµβάνει την υποχρέωση να αφυδατώσει
τις αλκοόλες που έχουν κατακυρωθεί σε µία από αυτές τις χώρες,
καθώς επίσης και να τις εξαγάγει για να χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά και µόνο στον τοµέα των καυσίµων, σύµφωνα µε το
παράρτηµα ΙΙ.
Άρθρο 8
1.
Πριν από την ανάληψη της αλκοόλης που κατακυρώθηκε, ο
οργανισµός παρέµβασης και ο υπερθεµατιστής προβαίνουν σε
λήψη δείγµατος κατ’ αντιπαράθεση και στην ανάλυση του δείγµατος αυτού προκειµένου να επαληθεύεται ο αλκοολικός τίτλος
αυτής που εκφράζεται σε % vol.
Εάν το τελικό αποτέλεσµα των πραγµατοποιουµένων αναλύσεων
στο εν λόγω δείγµα αποδεικνύει διαφορά µεταξύ του αλκοολικού
τίτλου της αλκοόλης που πρέπει να αναληφθεί και του ελάχιστου
αλκοολικού τίτλου της αλκοόλης που περιλαµβάνεται στην προκήρυξη της δηµοπρασίας, εφαρµόζονται οι ακόλουθες διατάξεις:
i) ο οργανισµός παρέµβασης πληροφορεί σχετικά την ίδια ηµέρα
τις υπηρεσίες της Επιτροπής σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ,
καθώς επίσης και τον προβαίνοντα σε αποθεµατοποίηση και τον
υπερθεµατιστή,
ii) ο υπερθεµατιστής δύναται:
— είτε να αποδεχθεί να παραλάβει την παρτίδα µε τα διαπιστωθέντα χαρακτηριστικά, µε την επιφύλαξη της σύµφωνης
γνώµης της Επιτροπής,
— είτε να αρνηθεί να παραλάβει την εν λόγω παρτίδα.
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Στις περιπτώσεις αυτές, πληροφορεί την ίδια ηµέρα τον οργανισµό
παρέµβασης και την Επιτροπή σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙV.
Εφόσον τηρηθούν οι διατυπώσεις αυτές, σε περίπτωση άρνησης
παραλαβής της σχετικής παρτίδας, ο υπερθεµατιστής αποδεσµεύεται αµέσως από όλες τις υποχρεώσεις του για την εν λόγω παρτίδα.
2.
Στην περίπτωση άρνησης παραλαβής του εµπορεύµατος από
τον υπερθεµατιστή, η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο
οργανισµός παρέµβασης του παρέχει, εντός µέγιστης προθεσµίας
οκτώ ηµερών, άλλη ποσότητα αλκοόλης, που ανταποκρίνεται στην
προβλεπόµενη ποιότητα, χωρίς πρόσθετες δαπάνες.
3.
Εάν η φυσική ανάληψη της αλκοόλης σε σχέση µε την
ηµεροµηνία αποδοχής της παρτίδας που πρέπει να αναληφθεί από
τον υπερθεµατιστή, καθυστερήσει άνω των πέντε εργασίµων ηµερών
για λόγους που οφείλονται στον οργανισµό παρέµβασης, το κράτος µέλος θα πρέπει να αναλάβει τις δαπάνες αποζηµίωσης.

L 340/67
Άρθρο 9

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 36 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 377/93, η αλκοόλη των δεξαµενών
που αναφέρονται στην ανακοίνωση των κρατών µελών η οποία
προβλέπεται στο άρθρο 36 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 377/93
και που ισχύει για τις δηµοπρασίες που προβλέπονται στο άρθρο 1
του παρόντος κανονισµού, είναι δυνατό να αντικαθίσταται από τον
σχετικό οργανισµό παρέµβασης στην κατοχή του οποίου βρίσκεται
η αλκοόλη, µε αλκοόλη του ίδιου είδους, σε συµφωνία µε την
Επιτροπή, ή να αναµειγνύεται µε άλλες αλκοόλες που έχουν παραδοθεί στον οργανισµό παρέµβασης, µέχρι την έκδοση µιας σχετικής
απόδειξης παραλαβής ιδίως λόγω οργανωτικών προβληµάτων.
Άρθρο 10
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, 28 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Margot WALLSTRÖM

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΠΛΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ αριθ. 275/99 ΕΚ
I. Τόπος αποθεµατοποίησης, όγκος και χαρακτηριστικά της τιθέµενης σε πώληση αλκοόλης

Κράτος µέλος

ΓΑΛΛΙΑ

Αριθµός παρτίδων (cuves)

Τόπος αποθεµατοποίησης

Port-la-Nouvelle
Av. Adolphe Turrel
BP 62
F-11210 Port-la-Nouvelle

1
9
6
5

Σύνολο

Όγκος
Αναφορά κανοαλκοόλης εκανισµού (ΕΟΚ)
τόλιτρα 100 %
αριθ. 822/87
vol

47 925
22 445
22 665
6 965

35 + 36
35 + 36
35 + 36
35 + 36

Τύπος αλκοόλης

Ακατέργαστη + 92 %
Ακατέργαστη + 92 %
Ακατέργαστη + 92 %
Ακατέργαστη + 92 %

100 000

Κάθε ενδιαφερόµενος, απευθυνόµενος στο σχετικό οργανισµό παρέµβασης, µπορεί να λάβει, έναντι πληρωµής ποσού 2,415 ευρώ
ανά λίτρο, δείγµατα αλκοόλης που διατίθενται σε πώληση και έχουν ληφθεί από αντιπρόσωπο του σχετικού οργανισµού
παρέµβασης.
II. Προορισµός και χρησιµοποίηση της αλκοόλης
Η αλκοόλη που τίθεται σε πώληση προορίζεται για εξαγωγή εκτός της Κοινότητας. Πρέπει να εισαχθεί και να αφυδατωθεί σε µία
από τις τρίτες χώρες των οποίων ο κατάλογος αναφέρεται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισµού, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά στον τοµέα των καυσίµων.
Οι αποδείξεις σχετικά µε τον προορισµό και τη χρησιµοποίηση της αλκοόλης παρέχονται από διεθνή εταιρεία ελέγχου και
προσκοµίζονται στον ενδιαφερόµενο οργανισµό παρέµβασης.
Τα σχετικά έξοδα αναλαµβάνονται από τον υπερθεµατιστή.
III. Υποβολή των προσφορών
1. Οι προσφορές υποβάλλονται για την ποσότητα των 100 000 εκατολίτρων αλκοόλης που εκφράζονται σε εκατόλιτρα
αλκοόλης σε 100 % vol.
∆εν γίνονται δεκτές οι προσφορές που αφορούν κατώτερη ποσότητα.
2. Οι προσφορές πρέπει:
— είτε να αποσταλούν µε συστηµένη επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/
Brussel.
— είτε να κατατεθούν στο χώρο υποδοχής του κτιρίου Loi 130 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Rue de la Loi/Wetstraat 130,
B-1049 Bruxelles/Brussel, από τις 11.00 έως 12.00, την ηµέρα που αναφέρεται στο σηµείο 4.
3. Οι προσφορές περιλαµβάνονται σε σφραγισµένο φάκελο που φέρει την ακόλουθη ένδειξη «Υποβολή απλής δηµοπρασίας αριθ.
275/99 ΕΚ αλκοόλης, Γ∆ AGRI (Ε-2), να ανοιχθεί µόνο κατά τη συνεδρίαση της οµάδας», ο οποίος εσωκλείεται σε φάκελο
που φέρει τη διεύθυνση της Επιτροπής.
4. Οι προσφορές πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο στις 19 Ιανουαρίου 2000, στις 12.00 (ώρα Βρυξελλών).
5. Κάθε προσφορά φέρει το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του υποβάλλοντος την προσφορά και αναφέρει:
α) την αναφορά στην απλή δηµοπρασία αριθ. 275/99 ΕΚ·
β) την τιµή που προσφέρεται εκφραζοµένη σε ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100 % vol·
γ) το σύνολο των υποχρεώσεων και δηλώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 31 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 377/93, καθώς
και η ένδειξη του τελικού τόπου προορισµού της κατακυρωµένης αλκοόλης, καθώς επίσης και η απόδειξη που αφορά τη
δέσµευση µε µια επιχείρηση για την αφυδάτωση και τη χρησιµοποίηση αποκλειστικά και µόνο στον τοµέα των καυσίµων.
6. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις καταθέσεως εγγυήσεως συµµετοχής που εκδίδονται από τον ακόλουθο
οργανισµό παρέµβασης:
— SAV, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [τηλ.: (33-5)
57 55 20 00· τέλεξ: 57 20 25· φαξ: (33-5) 57 55 20 59].
Η εγγύηση αυτή πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσό 362 200 ευρώ.
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ΑΠΛΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ αριθ. 276/99 ΕΚ
I. Τόπος αποθεµατοποίησης, όγκος και χαρακτηριστικά της τιθέµενης σε πώληση αλκοόλης

Κράτος µέλος

ΙΣΠΑΝΙΑ

Τόπος αποθεµατοποίησης

Αριθµός παρτίδων (cuves)

Όγκος
αλκοόλης σε
εκατόλιτρα σε
100 % vol

Αναφορά κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 822/87

A-6
B-5
B-6
A-8
2
5

24 352
24 826
24 607
1 751
9 133
15 331

35 + 36
35 + 36
35 + 36
35 + 36
35 + 36
35 + 36

Tarancón
Tarancón
Tarancón
Tarancón
Tarancón
Tarancón
Σύνολο

Τύπος αλκοόλης

Ακατέργαστη
Ακατέργαστη
Ακατέργαστη
Ακατέργαστη
Ακατέργαστη
Ακατέργαστη

100 000

Κάθε ενδιαφερόµενος, απευθυνόµενος στο σχετικό οργανισµό παρέµβασης, µπορεί να λάβει, έναντι πληρωµής ποσού 2,415 ευρώ
ανά λίτρο, δείγµατα αλκοόλης που διατίθενται σε πώληση και έχουν ληφθεί από αντιπρόσωπο του σχετικού οργανισµού
παρέµβασης.
II. Προορισµός και χρησιµοποίηση της αλκοόλης
Η αλκοόλη που τίθεται σε πώληση προορίζεται για εξαγωγή εκτός της Κοινότητας. Πρέπει να εισαχθεί και να αφυδατωθεί σε µία
από τις τρίτες χώρες των οποίων ο κατάλογος αναφέρεται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισµού, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά στον τοµέα των καυσίµων.
Οι αποδείξεις σχετικά µε τον προορισµό και τη χρησιµοποίηση της αλκοόλης παρέχονται από διεθνή εταιρεία ελέγχου και
προσκοµίζονται στον ενδιαφερόµενο οργανισµό παρέµβασης.
Τα σχετικά έξοδα αναλαµβάνονται από τον υπερθεµατιστή.
III. Υποβολή των προσφορών
1. Οι προσφορές υποβάλλονται για την ποσότητα των 100 000 εκατολίτρων αλκοόλης που εκφράζονται σε εκατόλιτρα
αλκοόλης σε 100 % vol.
∆εν γίνονται δεκτές οι προσφορές που αφορούν κατώτερη ποσότητα.
2. Οι προσφορές πρέπει:
— είτε να αποσταλούν µε συστηµένη επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/
Brussel
— είτε να κατατεθούν στο χώρο υποδοχής του κτιρίου Loi 130 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Rue de la Loi/Wetstraat 130,
B-1049 Bruxelles/Brussel, από τις 11.00 έως 12.00, την ηµέρα που αναφέρεται στο σηµείο 4.
3. Οι προσφορές περιλαµβάνονται σε σφραγισµένο φάκελο που φέρει την ακόλουθη ένδειξη «Υποβολή απλής δηµοπρασίας αριθ.
276/99 ΕΚ αλκοόλης, Γ∆ AGRI (Ε-2), να ανοιχθεί µόνο κατά τη συνεδρίαση της οµάδας», ο οποίος εσωκλείεται σε φάκελο
που φέρει τη διεύθυνση της Επιτροπής.
4. Οι προσφορές πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο στις 19 Ιανουαρίου 2000, στις 12.00 (ώρα Βρυξελλών).
5. Κάθε προσφορά φέρει το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του υποβάλλοντος την προσφορά και αναφέρει:
α) την αναφορά στην απλή δηµοπρασία αριθ. 276/99 ΕΚ·
β) την τιµή που προσφέρεται εκφραζοµένη σε ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100 % vol·
γ) το σύνολο των υποχρεώσεων και δηλώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 31 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 377/93, καθώς
και η ένδειξη του τελικού τόπου προορισµού της κατακυρωµένης αλκοόλης, καθώς επίσης και η απόδειξη που αφορά τη
δέσµευση µε µια επιχείρηση για την αφυδάτωση και τη χρησιµοποίηση αποκλειστικά και µόνο στον τοµέα των καυσίµων.
6. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις καταθέσεως εγγυήσεως συµµετοχής που εκδίδονται από τον ακόλουθο
οργανισµό παρέµβασης:
— FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid [τηλ.: (34) 913 47 65 00· τέλεξ: 23427 FEGA· φαξ: (34) 91 55 21 98 32].
Αυτή η εγγύηση πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσό 362 200 ευρώ.
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ΑΠΛΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ αριθ. 277/99 ΕΚ
I. Τόπος αποθεµατοποίησης, όγκος και χαρακτηριστικά της τιθέµενης σε πώληση αλκοόλης

Κράτος µέλος

ΙΣΠΑΝΙΑ

Τόπος αποθεµατοποίησης

Αριθµός παρτίδων (cuves)

Όγκος
αλκοόλης σε
εκατόλιτρα σε
100 % vol

Αναφορά κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 822/87

A-8
B-7
3
4

23 059
1 736
18 512
6 693

35 + 36
35 + 36
35 + 36
35 + 36

Tarancón
Tarancón
Tarancón
Tarancón
Σύνολο

Τύπος αλκοόλης

Ακατέργαστη
Ακατέργαστη
Ακατέργαστη
Ακατέργαστη

50 000

Κάθε ενδιαφερόµενος, απευθυνόµενος στο σχετικό οργανισµό παρέµβασης, µπορεί να λάβει, έναντι πληρωµής ποσού 2,415 ευρώ
ανά λίτρο, δείγµατα αλκοόλης που διατίθενται σε πώληση και έχουν ληφθεί από αντιπρόσωπο του σχετικού οργανισµού
παρέµβασης.
II. Προορισµός και χρησιµοποίηση της αλκοόλης
Η αλκοόλη που τίθεται σε πώληση προορίζεται για εξαγωγή εκτός της Κοινότητας. Πρέπει να εισαχθεί και να αφυδατωθεί σε µία
από τις τρίτες χώρες των οποίων ο κατάλογος αναφέρεται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισµού, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά στον τοµέα των καυσίµων.
Οι αποδείξεις σχετικά µε τον προορισµό και τη χρησιµοποίηση της αλκοόλης παρέχονται από διεθνή εταιρεία ελέγχου και
προσκοµίζονται στον ενδιαφερόµενο οργανισµό παρέµβασης.
Τα σχετικά έξοδα αναλαµβάνονται από τον υπερθεµατιστή.
III. Υποβολή των προσφορών
1. Οι προσφορές υποβάλλονται για την ποσότητα των 50 000 εκατολίτρων αλκοόλης που εκφράζονται σε εκατόλιτρα αλκοόλης
σε 100 % vol.
∆εν γίνονται δεκτές οι προσφορές που αφορούν κατώτερη ποσότητα.
2. Οι προσφορές πρέπει:
— είτε να αποσταλούν µε συστηµένη επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/
Brussel
— είτε να κατατεθούν στο χώρο υποδοχής του κτιρίου Loi 130 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Rue de la Loi/Wetstraat 130,
B-1049 Bruxelles/Brussel, από τις 11.00 έως 12.00, την ηµέρα που αναφέρεται στο σηµείο 4.
3. Οι προσφορές περιλαµβάνονται σε σφραγισµένο φάκελο που φέρει την ακόλουθη ένδειξη «Υποβολή απλής δηµοπρασίας αριθ.
277/99 ΕΚ αλκοόλης, Γ∆ AGRI (Ε-2), να ανοιχθεί µόνο κατά τη συνεδρίαση της οµάδας», ο οποίος εσωκλείεται σε φάκελο
που φέρει τη διεύθυνση της Επιτροπής.
4. Οι προσφορές πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο στις 19 Ιανουαρίου 2000, στις 12.00 (ώρα Βρυξελλών).
5. Κάθε προσφορά φέρει το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του υποβάλλοντος την προσφορά και αναφέρει:
α) την αναφορά στην απλή δηµοπρασία αριθ. 277/99 ΕΚ·
β) την τιµή που προσφέρεται εκφραζοµένη σε ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100 % vol·
γ) το σύνολο των υποχρεώσεων και δηλώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 31 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 377/93, καθώς
και η ένδειξη του τελικού τόπου προορισµού της κατακυρωµένης αλκοόλης, καθώς επίσης και η απόδειξη που αφορά τη
δέσµευση µε µια επιχείρηση για την αφυδάτωση και τη χρησιµοποίηση αποκλειστικά και µόνο στον τοµέα των καυσίµων.
6. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις καταθέσεως εγγυήσεως συµµετοχής που εκδίδονται από τον ακόλουθο
οργανισµό παρέµβασης:
— FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid [τηλ.: (34) 913 47 65 00· τέλεξ: 23427 FEGA· φαξ: (34) 91 55 21 98 32].
Αυτή η εγγύηση πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσό 181 100 ευρώ.
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ΑΠΛΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ αριθ. 278/99 ΕΚ
I. Τόπος αποθεµατοποίησης, όγκος και χαρακτηριστικά της τιθέµενης σε πώληση αλκοόλης

Κράτος
µέλος

ΙΤΑΛΙΑ

Όγκος
αλκοόλης σε
εκατόλιτρα σε
100 % vol

Αναφορά κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 822/87

20 000
13 000

35
35

Ουδέτερη
Ακατέργαστη

ICV SpA Borgoricco (Pd)

7 000
6 000

35
39

Ακατέργαστη
Ακατέργαστη

Bonollo Umberto SpA Conselve (Pd)

4 000

39

Ακατέργαστη

Αριθµός παρτίδων (cuves)

Τόπος αποθεµατοποίησης

F.lli Cipriani SpA, Chizzola di
Ala (Tn)

Σύνολο

Τύπος αλκοόλης

50 000

Κάθε ενδιαφερόµενος, απευθυνόµενος στο σχετικό οργανισµό παρέµβασης, µπορεί να λάβει, έναντι πληρωµής ποσού 2,415 ευρώ
ανά λίτρο, δείγµατα αλκοόλης που διατίθενται σε πώληση και έχουν ληφθεί από αντιπρόσωπο του σχετικού οργανισµού
παρέµβασης.
II. Προορισµός και χρησιµοποίηση της αλκοόλης
Η αλκοόλη που τίθεται σε πώληση προορίζεται για εξαγωγή εκτός της Κοινότητας. Πρέπει να εισαχθεί και να αφυδατωθεί σε µία
από τις τρίτες χώρες των οποίων ο κατάλογος αναφέρεται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισµού, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά στον τοµέα των καυσίµων.
Οι αποδείξεις σχετικά µε τον προορισµό και τη χρησιµοποίηση της αλκοόλης παρέχονται από διεθνή εταιρεία ελέγχου και
προσκοµίζονται στον ενδιαφερόµενο οργανισµό παρέµβασης.
Τα σχετικά έξοδα αναλαµβάνονται από τον υπερθεµατιστή.
III. Υποβολή των προσφορών
1. Οι προσφορές υποβάλλονται για την ποσότητα των 50 000 εκατολίτρων αλκοόλης που εκφράζονται σε εκατόλιτρα αλκοόλης
σε 100 % vol.
∆εν γίνονται δεκτές οι προσφορές που αφορούν κατώτερη ποσότητα.
2. Οι προσφορές πρέπει:
— είτε να αποσταλούν µε συστηµένη επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/
Brussel
— είτε να κατατεθούν στο χώρο υποδοχής του κτιρίου Loi 130 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Rue de la Loi/Wetstraat 130,
B-1049 Bruxelles/Brussel, από τις 11.00 έως 12.00, την ηµέρα που αναφέρεται στο σηµείο 4.
3. Οι προσφορές περιλαµβάνονται σε φάκελο σφραγισµένο µε ισπανικό κηρό που φέρει την ένδειξη «Υποβολή απλής δηµοπρασίας αριθ. 278/99 ΕΚ αλκοόλης, Γ∆ AGRI (Ε-2), να ανοιχθεί µόνο κατά τη συνεδρίαση της οµάδας», ο οποίος εσωκλείεται σε
φάκελο που φέρει τη διεύθυνση της Επιτροπής.
4. Οι προσφορές πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο στις 19 Ιανουαρίου 2000, στις 12.00 (ώρα Βρυξελλών).
5. Κάθε προσφορά φέρει το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του υποβάλλοντος την προσφορά και αναφέρει:
α) την αναφορά στην απλή δηµοπρασία αριθ. 278/99 ΕΚ·
β) την τιµή που προσφέρεται εκφραζοµένη σε ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100 % vol·
γ) το σύνολο των υποχρεώσεων και δηλώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 31 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 377/93, τον
τελικό τόπο προορισµού της κατακυρωµένης αλκοόλης, καθώς επίσης και την απόδειξη που αφορά τη δέσµευση µε µια
επιχείρηση για την αφυδάτωση και τη χρησιµοποίηση αποκλειστικά και µόνο στον τοµέα των καυσίµων.
6. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις καταθέσεως εγγυήσεως συµµετοχής που εκδίδονται από τον ακόλουθο
οργανισµό παρέµβασης:
— AIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma [τηλ.: (39-06) 47 49 91· τέλεξ: 62 03 31/62 02 52/61 30 03· φαξ: (39-06)
445 39 40/495 39 40].
Αυτή η εγγύηση πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσό 181 100 ευρώ.
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΑΠΛΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ αριθ. 279/99 ΕΚ
I. Τόπος αποθεµατοποίησης, όγκος και χαρακτηριστικά της τιθέµενης σε πώληση αλκοόλης

Κράτος
µέλος

ΙΤΑΛΙΑ

Όγκος
αλκοόλης σε
εκατόλιτρα σε
100 % vol

Αναφορά κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 822/87

Mazzari SpA, Faenza (Ra)

30 000

35

Ακατέργαστη

Neri Srl, Faenza (Ra)

18 000

35

Ακατέργαστη

2 000

39

Ακατέργαστη

Αριθµός παρτίδων (cuves)

Τόπος αποθεµατοποίησης

Distercoop Scrl, Faenza (Ra)
Σύνολο

Τύπος αλκοόλης

50 000

Κάθε ενδιαφερόµενος, απευθυνόµενος στο σχετικό οργανισµό παρέµβασης, µπορεί να λάβει, έναντι πληρωµής ποσού 2,415 ευρώ
ανά λίτρο, δείγµατα αλκοόλης που διατίθενται σε πώληση και έχουν ληφθεί από αντιπρόσωπο του σχετικού οργανισµού
παρέµβασης.
II. Προορισµός και χρησιµοποίηση της αλκοόλης
Η αλκοόλη που τίθεται σε πώληση προορίζεται για εξαγωγή εκτός της Κοινότητας. Πρέπει να εισαχθεί και να αφυδατωθεί σε µία
από τις τρίτες χώρες των οποίων ο κατάλογος αναφέρεται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισµού, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά στον τοµέα των καυσίµων.
Οι αποδείξεις σχετικά µε τον προορισµό και τη χρησιµοποίηση της αλκοόλης παρέχονται από διεθνή εταιρεία ελέγχου και
προσκοµίζονται στον ενδιαφερόµενο οργανισµό παρέµβασης.
Τα σχετικά έξοδα αναλαµβάνονται από τον υπερθεµατιστή.
III. Υποβολή των προσφορών
1. Οι προσφορές υποβάλλονται για την ποσότητα των 50 000 εκατολίτρων αλκοόλης που εκφράζονται σε εκατόλιτρα αλκοόλης
σε 100 % vol.
∆εν γίνονται δεκτές οι προσφορές που αφορούν κατώτερη ποσότητα.
2. Οι προσφορές πρέπει:
— είτε να αποσταλούν µε συστηµένη επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/
Brussel
— είτε να κατατεθούν στο χώρο υποδοχής του κτιρίου Loi 130 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Rue de la Loi/Wetstraat 130,
B-1049 Bruxelles/Brussel, από τις 11.00 έως 12.00, την ηµέρα που αναφέρεται στο σηµείο 4.
3. Οι προσφορές περιλαµβάνονται σε φάκελο σφραγισµένο µε ισπανικό κηρό που φέρει την ένδειξη «Υποβολή απλής δηµοπρασίας αριθ. 279/99 ΕΚ αλκοόλης, Γ∆ AGRI (Ε-2), να ανοιχθεί µόνο κατά τη συνεδρίαση της οµάδας», ο οποίος εσωκλείεται σε
φάκελο που φέρει τη διεύθυνση της Επιτροπής.
4. Οι προσφορές πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο στις 19 Ιανουαρίου 2000, στις 12.00 (ώρα Βρυξελλών).
5. Κάθε προσφορά φέρει το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του υποβάλλοντος την προσφορά και αναφέρει:
α) την αναφορά στην απλή δηµοπρασία αριθ. 279/99 ΕΚ·
β) την τιµή που προσφέρεται εκφραζοµένη σε ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100 % vol·
γ) το σύνολο των υποχρεώσεων και δηλώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 31 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 377/93, τον
τελικό τόπο προορισµού της κατακυρωµένης αλκοόλης, καθώς επίσης και την απόδειξη που αφορά τη δέσµευση µε µια
επιχείρηση για την αφυδάτωση και τη χρησιµοποίηση αποκλειστικά και µόνο στον τοµέα των καυσίµων.
6. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις καταθέσεως εγγυήσεως συµµετοχής που εκδίδονται από τον ακόλουθο
οργανισµό παρέµβασης:
— AIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma [τηλ.: (39-06) 47 49 91· τέλεξ: 62 03 31/62 02 52/61 30 03· φαξ: (39-06)
445 39 40/495 39 40].
Αυτή η εγγύηση πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσό 181 100 ευρώ.

31. 12. 1999

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

L 340/73

ΑΠΛΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ αριθ. 280/99 ΕΚ
I. Τόπος αποθεµατοποίησης, όγκος και χαρακτηριστικά της τιθέµενης σε πώληση αλκοόλης

Κράτος
µέλος

ΙΤΑΛΙΑ

Όγκος
αλκοόλης σε
εκατόλιτρα σε
100 % vol

Αναφορά κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 822/87

F.lli Balice Snc, Valenzano
(Ba)

30 000

35 + 36

Ακατέργαστη

M.V.A. Srl, Foggia

10 000

35 + 36

Neutral

Aniello Esposito Srl, Pomigliano d’Arco (Na)

8 000

35 + 36

Εύγευστη + 92 %

Carlino Renzo & Gsnc, Novoli
(Le)

2 000

35 + 36

Εύγευστη + 92 %

Σύνολο

50 000

Αριθµός παρτίδων (cuves)

Τόπος αποθεµατοποίησης

Τύπος αλκοόλης

Κάθε ενδιαφερόµενος, απευθυνόµενος στο σχετικό οργανισµό παρέµβασης, µπορεί να λάβει, έναντι πληρωµής ποσού 2,415 ευρώ
ανά λίτρο, δείγµατα αλκοόλης που διατίθενται σε πώληση και έχουν ληφθεί από αντιπρόσωπο του σχετικού οργανισµού
παρέµβασης.
II. Προορισµός και χρησιµοποίηση της αλκοόλης
Η αλκοόλη που τίθεται σε πώληση προορίζεται για εξαγωγή εκτός της Κοινότητας. Πρέπει να εισαχθεί και να αφυδατωθεί σε µία
από τις τρίτες χώρες των οποίων ο κατάλογος αναφέρεται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισµού, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά στον τοµέα των καυσίµων.
Οι αποδείξεις σχετικά µε τον προορισµό και τη χρησιµοποίηση της αλκοόλης παρέχονται από διεθνή εταιρεία ελέγχου και
προσκοµίζονται στον ενδιαφερόµενο οργανισµό παρέµβασης.
Τα σχετικά έξοδα αναλαµβάνονται από τον υπερθεµατιστή.
III. Υποβολή των προσφορών
1. Οι προσφορές υποβάλλονται για την ποσότητα των 50 000 εκατολίτρων αλκοόλης που εκφράζονται σε εκατόλιτρα αλκοόλης
σε 100 % vol.
∆εν γίνονται δεκτές οι προσφορές που αφορούν κατώτερη ποσότητα.
2. Οι προσφορές πρέπει:
— είτε να αποσταλούν µε συστηµένη επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/
Brussel
— είτε να κατατεθούν στο χώρο υποδοχής του κτιρίου Loi 130 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Rue de la Loi/Wetstraat 130,
B-1049 Bruxelles/Brussel, από τις 11.00 έως 12.00, την ηµέρα που αναφέρεται στο σηµείο 4.
3. Οι προσφορές περιλαµβάνονται σε φάκελο σφραγισµένο µε ισπανικό κηρό που φέρει την ένδειξη «Υποβολή απλής δηµοπρασίας αριθ. 280/99 ΕΚ αλκοόλης, Γ∆ AGRI (Ε-2), να ανοιχθεί µόνο κατά τη συνεδρίαση της οµάδας», ο οποίος εσωκλείεται σε
φάκελο που φέρει τη διεύθυνση της Επιτροπής.
4. Οι προσφορές πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο στις 19 Ιανουαρίου 2000, στις 12.00 (ώρα Βρυξελλών).
5. Κάθε προσφορά φέρει το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του υποβάλλοντος την προσφορά και αναφέρει:
α) την αναφορά στην απλή δηµοπρασία αριθ. 280/99 ΕΚ·
β) την τιµή που προσφέρεται εκφραζοµένη σε ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100 % vol·
γ) το σύνολο των υποχρεώσεων και δηλώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 31 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 377/93, τον
τελικό τόπο προορισµού της κατακυρωµένης αλκοόλης, καθώς επίσης και την απόδειξη που αφορά τη δέσµευση µε µια
επιχείρηση για την αφυδάτωση και τη χρησιµοποίηση αποκλειστικά και µόνο στον τοµέα των καυσίµων.
6. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις καταθέσεως εγγυήσεως συµµετοχής που εκδίδονται από τον ακόλουθο
οργανισµό παρέµβασης:
— AIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma [τηλ.: (39-06) 47 49 91· τέλεξ: 62 03 31/62 02 52/61 30 03· φαξ: (39-06)
445 39 40/495 39 40].
Αυτή η εγγύηση πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσό 181 100 ευρώ.

L 340/74

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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31. 12. 1999

ΑΠΛΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ αριθ. 281/99 ΕΚ
I. Τόπος αποθεµατοποίησης, όγκος και χαρακτηριστικά της τιθέµενης σε πώληση αλκοόλης

Κράτος
µέλος

ΙΤΑΛΙΑ

Όγκος
αλκοόλης σε
εκατόλιτρα σε
100 % vol

Αναφορά κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 822/87

Villapana SpA, Villapana (Ra)

16 000

35

Ακατέργαστη

D’Auria SpA, Ortona (Ch)

19 000

35

Ακατέργαστη

D.E.T.A. Srl, Barberino Val
d’Elsa (Fi)

6 000
1 000

35
39

Ακατέργαστη
Ακατέργαστη

Tampieri SpA Faenza (Ra)

8 000

35

Ακατέργαστη

Αριθµός παρτίδων (cuves)

Τόπος αποθεµατοποίησης

Σύνολο

Τύπος αλκοόλης

50 000

Κάθε ενδιαφερόµενος, απευθυνόµενος στο σχετικό οργανισµό παρέµβασης, µπορεί να λάβει, έναντι πληρωµής ποσού 2,415 ευρώ
ανά λίτρο, δείγµατα αλκοόλης που διατίθενται σε πώληση και έχουν ληφθεί από αντιπρόσωπο του σχετικού οργανισµού
παρέµβασης.
II. Προορισµός και χρησιµοποίηση της αλκοόλης
Η αλκοόλη που τίθεται σε πώληση προορίζεται για εξαγωγή εκτός της Κοινότητας. Πρέπει να εισαχθεί και να αφυδατωθεί σε µία
από τις τρίτες χώρες των οποίων ο κατάλογος αναφέρεται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισµού, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά στον τοµέα των καυσίµων.
Οι αποδείξεις σχετικά µε τον προορισµό και τη χρησιµοποίηση της αλκοόλης παρέχονται από διεθνή εταιρεία ελέγχου και
προσκοµίζονται στον ενδιαφερόµενο οργανισµό παρέµβασης.
Τα σχετικά έξοδα αναλαµβάνονται από τον υπερθεµατιστή.
III. Υποβολή των προσφορών
1. Οι προσφορές υποβάλλονται για την ποσότητα των 50 000 εκατολίτρων αλκοόλης που εκφράζονται σε εκατόλιτρα αλκοόλης
σε 100 % vol.
∆εν γίνονται δεκτές οι προσφορές που αφορούν κατώτερη ποσότητα.
2. Οι προσφορές πρέπει:
— είτε να αποσταλούν µε συστηµένη επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/
Brussel
— είτε να κατατεθούν στο χώρο υποδοχής του κτιρίου Loi 130 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Rue de la Loi/Wetstraat 130,
B-1049 Bruxelles/Brussel, από τις 11.00 έως 12.00, την ηµέρα που αναφέρεται στο σηµείο 4.
3. Οι προσφορές περιλαµβάνονται σε φάκελο σφραγισµένο µε ισπανικό κηρό που φέρει την ένδειξη «Υποβολή απλής δηµοπρασίας αριθ. 281/99 ΕΚ αλκοόλης, Γ∆ AGRI (Ε-2), να ανοιχθεί µόνο κατά τη συνεδρίαση της οµάδας», ο οποίος εσωκλείεται σε
φάκελο που φέρει τη διεύθυνση της Επιτροπής.
4. Οι προσφορές πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο στις 19 Ιανουαρίου 2000, στις 12.00 (ώρα Βρυξελλών).
5. Κάθε προσφορά φέρει το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του υποβάλλοντος την προσφορά και αναφέρει:
α) την αναφορά στην απλή δηµοπρασία αριθ. 281/99 ΕΚ·
β) την τιµή που προσφέρεται εκφραζοµένη σε ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100 % vol·
γ) το σύνολο των υποχρεώσεων και δηλώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 31 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 377/93, τον
τελικό τόπο προορισµού της κατακυρωµένης αλκοόλης, καθώς επίσης και την απόδειξη που αφορά τη δέσµευση µε µια
επιχείρηση για την αφυδάτωση και τη χρησιµοποίηση αποκλειστικά και µόνο στον τοµέα των καυσίµων.
6. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις καταθέσεως εγγυήσεως συµµετοχής που εκδίδονται από τον ακόλουθο
οργανισµό παρέµβασης:
— AIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma [τηλ.: (39-06) 47 49 91· τέλεξ: 62 03 31/62 02 52/61 30 03· φαξ: (39-06)
445 39 40/495 39 40].
Αυτή η εγγύηση πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσό 181 100 ευρώ.

31. 12. 1999

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Κατάλογος των υποχρεώσεων και των εγγράφων που πρέπει να παρασχεθούν, τη στιγµή της υποβολής της προσφοράς, από τον
προσφέροντα:
1. απόδειξη ότι η εγγύηση συµµετοχής έχει συσταθεί στον οργανισµό παρέµβασης·
2. ένδειξη του τόπου τελικής χρησιµοποίησης της αλκοόλης και ανάληψη υποχρέωσης του προσφέροντος ότι θα τηρήσει τον εν
λόγω προορισµό·
3. απόδειξη, µεταγενέστερη της έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισµού, ότι ο προσφέρων έχει αναλάβει δεσµεύσεις έναντι
συναλλασσοµένου στον τοµέα των καυσίµων σε µία τρίτη χώρα που εµφαίνεται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισµού. Ο εν
λόγω συναλλασσόµενος πρέπει να αναλάβει τη δέσµευση να αφυδατώσει τις αλκοόλες που έχουν κατακυρωθεί σε µία από τις
εν λόγω χώρες και να τις εξαγάγει µε σκοπό τη χρησιµοποίησή τους στους τοµείς των καυσίµων·
4. η προσφορά πρέπει, εξάλλου, να περιλαµβάνει το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του προσφέροντος, την αναφορά της
προκήρυξης δηµοπρασίας και την προτεινόµενη τιµή εκφραζόµενη σε ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol·
5. δέσµευση του προσφέροντος να τηρήσει το σύνολο των διατάξεων που αφορούν τη σχετική δηµοπρασία·
6. δήλωση του προσφέροντος, µε την οποία παραιτείται οιασδήποτε αξίωσης όσον αφορά την ποιότητα του προϊόντος, που του
έχει ενδεχοµένως κατακυρωθεί και όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του, ότι δέχεται να υποβληθεί σε οιοδήποτε έλεγχο που
αφορά τον προορισµό και τη χρησιµοποίηση της αλκοόλης και, τέλος, ότι δέχεται το βάρος της απόδειξης όσον αφορά τη
χρησιµοποίηση της αλκοόλης σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη δηµοπρασίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Οι αριθµοί κλήσεως που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε στις Βρυξέλλες είναι:
Γ∆ AGRI (E-2) (Προς κκ. Chiappone/Mr Innamorati):
— τέλεξ:

22037 AGREC B,
22070 AGREC B (ελληνικοί χαρακτήρες)·

— τέλεφαξ:

(32-2) 295 92 52.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Ανακοίνωση απόρριψης ή αποδοχής παρτίδων στο πλαίσιο απλής δηµοπρασίας για την εξαγωγή αλκοόλης οινικής
προελεύσεως που πραγµατοποιείται βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2808/1999
— Ονοµατεπώνυµο του υποβάλλοντος την προσφορά στον οποίον κατακυρώθηκε η δηµοπρασία:
— Ηµεροµηνία της δηµοπρασίας:
— Ηµεροµηνία απόρριψης ή αποδοχής της παρτίδας εκ µέρους του υπερθεµατιστή:
Αριθµός
παρτίδας

Ποσότητα
σε εκατόλιτρα

Η αλκοόλη
βρίσκεται

Αιτιολόγηση της άρνησης
παραλαβής ή της αποδοχής της
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2809/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 23ης ∆εκεµβρίου 1999
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1374/98 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος εισαγωγής για το άνοιγµα δασµολογικών ποσοστώσεων στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Έχοντας υπόψη:

Άρθρο 1

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), και ιδίως το
άρθρο 26 παράγραφος 3 και το άρθρο 29 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
µε την απόφαση 1999/753/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης
Ιουλίου 1999, όσον αφορά την προσωρινή εφαρµογή της
συµφωνίας επί του εµπορίου, της ανάπτυξης και της συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της
∆ηµοκρατίας της Νοτίου Αφρικής, αφετέρου (2) (εφεξής «η
συµφωνία»), το Συµβούλιου αποφάσισε να εφαρµοστούν εκ
των προτέρων ορισµένες από τις διατάξεις της εν λόγω
συµφωνίας· η συµφωνία προβλέπει, όσον αφορά τα γαλακτοκοµικά προϊόντα, αφενός µεν, για ορισµένα τυριά µέχρι
εξαντλήσεως των δασµολογικών ποσοστώσεων που έχουν
καθοριστεί, την κατάργηση των εισαγωγικών δασµών στην
Κοινότητα και, αφετέρου, προοδευτική εξάλειψη των εισαγωγικών δασµών για ορισµένα άλλα γαλακτοκοµικά
προϊόντα από 1ης Ιανουαρίου 2000·

(1)

ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1374/98 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1339/1999 (4), προβλέπει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του
καθεστώτος εισαγωγής για το άνοιγµα δασµολογικών
ποσοστώσεων στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων· πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί ο κανονισµός αυτός, προκειµένου να εφαρµοστούν οι διατάξεις της
συµφωνίας όσον αφορά τις εισαγωγές των εν λόγω
προϊόντων µε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2000·

(2)

για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία των προτιµησιακών
καθεστώτων εισαγωγών από την Τουρκία και τη ∆ηµοκρατία
της Νοτίου Αφρικής, για να αποµακρυνθούν οι κερδοσκόποι
και για να ενοποιηθούν τα καθεστώτα αυτά µε τις διατάξεις
επί του θέµατος αυτού που προβλέπονται για τις προτιµησιακές εισαγωγές που διέπονται από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2508/97 της Επιτροπής (5), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2631/1999 (6), για
τη θέσπιση των λεπτοµερειών εφαρµογής στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων, των
καθεστώτων που προβλέπονται στις ευρωπαϊκές συµφωνίες
µεταξύ της Κοινότητας και ορισµένων χωρών της Κεντρικής
και Ανατολικής Ευρώπης, πρέπει να καταργηθεί η µεταβιβασιµότητα των πιστοποιητικών·

(3)

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

(4)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

160
311
185
159
345
321

της
της
της
της
της
της

26.6.1999, σ. 48.
4.12.1999, σ. 1.
30.6.1998, σ. 21.
25.6.1999, σ. 22.
16.12.1997, σ. 31.
14.12.1999, σ. 13.

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1374/98 τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 19 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 19
1.
Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται στις εισαγωγές γαλακτοκοµικών προϊόντων για τις δασµολογικές ποσοστώσεις που αναφέρονται:
— στο παράρτηµα Ι του πρωτοκόλλου αριθ. 1 της απόφασης
αριθ. 1/98 του συµβουλίου σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας,
— στο παράρτηµα IV της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Νότιας Αφρικής.
2.
Τα γαλακτοκοµικά προϊόντα καθώς και οι δασµοί που
εφαρµόζονται είναι:
— για την Τουρκία, αυτές που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ
µέρος Β,
— για τη ∆ηµοκρατία της Νότιας Αφρικής, αυτές που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ µέρος Γ.
3.
Οι ποσότητες που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ µέρη Β
και Γ για κάθε έτος κατανέµονται κατά ίσα µέρη σε κάθε ένα
από τα εξάµηνα που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου και την 1η
Ιουλίου.
4.
Η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής δεν
µπορεί να υπερβαίνει τις 31 ∆εκεµβρίου που έπεται της ηµεροµηνίας έκδοσης σύµφωνα µε το άρθρο 21 παράγραφος 1 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88. Τα πιστοποιητικά εισαγωγής
που εκδίδονται βάσει του παρόντος άρθρου δεν µεταβιβάζονται.
5.
Οι διατάξεις των άρθρων 13, 14, 16, 17 εφαρµόζονται
κατ’ αναλογία.
Ωστόσο:
α) κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 παράγραφος 2, η αίτηση
πιστοποιητικού πρέπει να αφορά κατ’ ελάχιστο όριο δέκα
τόνους κατά µέγιστο όριο την ποσότητα που διατίθεται για
κάθε περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου·
β) κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 παράγραφος 3 στοχείο
γ), η ένδειξη που αναφέρεται στη θέση 20 της αίτησης για
την έκδοση πιστοποιητικού καθώς και του πιστοποιητικού
αναφέρεται στο άρθρο 19 του παρόντος κανονισµού·
γ) κατά παρέκκλιση από το άρθρο 14 παράγραφος 3, τα κράτη
µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την πέµπτη εργάσιµη
ηµέρα που έπεται εκείνης του τέλους της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν για
καθένα από τα προϊόντα που περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα ΙΙΙ µέρη Β και Γ. Η εν λόγω ανακοίνωση περιλαµβάνει τον κατάλογο των αιτούντων καθώς και τις αιτούµενηες ποσότητες, ανά κωδικό ΣΟ. Όλες οι ανακοινώσεις,
συµπεριλαµβανόµενης και της ανακοίνωσης που φέρει την
ένδειξη “ουδέν”, πραγµατοποιούνται µε τηλετυπικό µήνυµα
ή µε τηλεφωτοαντίγραφο την αναφερόµενη εργάσιµη ηµέρα
σύµφωνα µε το υπόδειγµα που αναφέρεται στο παράρτηµα
Χ».
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2. Το άρθρο 23 τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1.
Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις άρθρου 22:
α) οι παράγραφοι 2, 3 και 4 εφαρµόζονται στις εισαγωγές
που προέρχονται από την Ελβετία, στο πλαίσιο της
ειδικής ρύθµισης που συνήφθη µεταξύ αυτής της χώρας
και της Κοινότητας·
β) οι παράγραφοι 2 και 4 εφαρµόζονται:
i) στις εισαγωγές των γαλακτοκοµικών προϊόντων που
αναφέρονται στο παράρτηµα Ι του πρωτοκόλλου
αριθ. 1 της απόφασης αριθ. 1/98 του συµβουλίου
σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας, εκτός αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 του παρόντος
κανονισµού·
ii) στις εισαγωγές των γαλακτοκοµικών προϊόντων που
αναφέρονται στο παράρτηµα ΙV της συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Νότιας Αφρικής (*), εκτός αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισµού.
(*) ΕΕ L 311 της 4.12.1999, σ. 3.»
β) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«4.
Η εφαρµογή του ποσοστού µειωµένου δασµού
εξαρτάται από την υποβολή δήλωσης θέσης σε ελεύθερη
κυκλοφορία, η οποία συνοδεύεται από το πιστοποιητικό

31. 12. 1999

εισαγωγής και την απόδειξη καταγωγής που εκδίδεται κατ’
εφαρµογή:
α) των διατάξεων του πρωτοκόλλου αριθ. 3 της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας
και της Ελβετικής Οµοσπονδίας (*), όσον αφορά τις
εισαγωγές της Ελβετίας·
β) των διατάξεων του πρωτοκόλλου αριθ. 3 της απόφασης αριθ. 1/98 του Συµβουλίου Σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας, όσον αφορά τις εισαγωγές της Τουρκίας·
γ) των διατάξεων του πρωτοκόλλου αριθ. 1 της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Νότιας Αφρικής, όσον αφορά τις εισαγωγές της ∆ηµοκρατίας της Νοτίου Αφρικής.
(*) ΕΕ L 300 της 31.12.1972, σ. 189.»
3. Το παράρτηµα Ι του παρόντος κανονισµού προστίθεται ως
παράρτηµα ΙΙΙ Γ.
4. Το παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού προστίθεται µε
αύξοντα αριθ. 14 στο παράρτηµα ΙV.
5. Το παράρτηµα Χ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1374/98 αντικαθίσταται από το παράρτηµα ΙΙΙ του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε
κράτος µέλος.
Βρυξέλλες, 23 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Margot WALLSTRÖM

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
«Γ. ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ
(ηµερολογιακό έτος)

Αύξων
αριθµός
(Κωδικός
Taric)

15
(09.4151)

Ποσοστώσεις
(σε τόνους)
Κωδικός ΣΟ

0406 10
0406 20 90
0406 30
0406 40 90
0406 90 01
0406 90 21
0406 90 50
0406 90 69
0406 90 78
0406 90 86
0406 90 87
0406 90 88
0406 90 93
0406 90 99

Περιγραφή εµπορευµάτων (1)

Χώρα καταγωγής

∆ηµοκρατία
της
Νότιας Αφρικής

Έτος
εισαγωγής
Ετήσια

Εξαµηνιαία

2000

5 000

2 500

2001

5 250

2 625

2002

5 500

2 750

2003

5 750

2 875

2004

6 000

3 000

2005

6 250

3 125

2006

6 500

3 250

2007

6 750

3 375

2008

7 000

3 500

2009

7 250

3 625

2010
(1) Βλέπε παράρτηµα I του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87.»

απεριόριστη απεριόριστη

Ύψος δασµού
κατά την
εισαγωγή
(σε ευρώ/
100 kg
καθαρού
βάρους)

0
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ύψος δασµού κατά την εισαγωγή σε ποσοστό % του βασικού δασµού
«Αύξων
αριθµός

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εµπορευµάτων (1)

Χώρα καταγωγής

Έτος
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

14

0401
0403 10 11
0403 10 13
0403 10 19
0403 10 31
0403 10 33
0403 10 39

∆ηµοκρατία
της Νότιας
Αφρικής

91

45

36

27

18

9

0

0402 91
0402 99
0403 90 51
0403 90 53
0403 90 59
0403 90 61
0403 90 63
0403 90 69

∆ηµοκρατία
της Νότιας
Αφρικής

100 100 100 100 100 83

67

50

33

17

0

0404 10 48
0404 10 52
0404 10 54
0404 10 56
0404 10 58
0404 10 62
0404 10 72
0404 10 74
0404 10 76
0404 10 78
0404 10 82
0404 10 84
0406 10 20
0406 10 80
0406 20 90
0406 30
0406 40 90
0406 90 01
0406 90 21
0406 90 50
0406 90 69
0406 90 78
0406 90 86
0406 90 87
0406 90 88
0406 90 93
0406 90 99
1702 11 00
1702 19 00
2106 90 51
2309 10 15
2309 10 19
2309 10 39
2309 10 59

για τις εισαγόµενες ποσότητες
πέραν των ποσοστώσεων του
παραρτήµατος ΙΙΙ Γ

82

73

64

55
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Ύψος δασµού κατά την εισαγωγή σε ποσοστό % του βασικού δασµού
Αύξων
αριθµός

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εµπορευµάτων (1)

Χώρα καταγωγής

Έτος
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2309 10 70
2309 90 35
2309 90 39
2309 90 49
2309 90 59
2309 90 70
(1) Βλέπε παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
DG AGRI/D/1 — Τοµέας «Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα»
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Κράτος µέλος:
Κωδικός ΣΟ

Περίοδος:
Αιτών (ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση)

Ποσότητα
(σε τόνους)

Χώρα προέλευσης

Τουρκία

Σύνολο (σε τόνους):
∆ηµοκρατία
Αφρικής»

Σύνολο (σε τόνους):

της

Νότιας
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2810/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης ∆εκεµβρίου 1999
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2079/1999 και για έναρξη διαρκούς διαγωνισµού για
εξαγωγή 1 199 918 τόνων σίκαλης που έχει στη διάθεσή του ο γερµανικός οργανισµός παρεµβάσεως
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

λαµβάνοντας υπόψη την αύξηση των ποσοτήτων που έχουν
τεθεί σε διαγωνισµό, θεωρείται αναγκαίο να γίνουν τροποποιήσεις στον πίνακα των περιοχών και των ποσοτήτων που
έχουν αποθεµατοποιηθεί· πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί
κυρίως το παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2079/
1999·

(4)

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 (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 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 39/
1999 (4), καθορίζει τις διαδικασίες και τους όρους
πωλήσεως των σιτηρών που βρίσκονται στην κατοχή των
οργανισµών παρεµβάσεως·

(1)

ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2079/1999 της Επιτροπής (5),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2431/
1999 (6), άνοιξε διαρκή διαγωνισµό για την εξαγωγή
999 520 τόνων σίκαλης που έχει στη διάθεσή του ο γερµανικός οργανισµός παρέµβασης· η Γερµανία ενηµέρωσε την
Επιτροπή για την πρόθεση του οργανισµού παρέµβασής της
να αυξήσει κατά 200 398 τόνους την ποσότητα που τέθηκε
σε διαρκή διαγωνισµό για εξαγωγή· πρέπει να ανέλθει σε
1 999 918 τόνους η συνολική ποσότητα σίκαλης που
τέθηκε σε διαρκή διαγωνισµό για εξαγωγή και έχει στη
διάθεσή του ο γερµανικός οργανισµός παρέµβασης·

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2079/1999 τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 2
1.
Ο διαγωνισµός αφορά µέγιστη ποσότητα 1 199 918
τόνων σίκαλης για εξαγωγή προς όλες τις τρίτες χώρες.
2.
Στο παράρτηµα Ι αναφέρονται οι περιοχές στις οποίες
είναι αποθηκευµένοι 1 199 918 τόνοι σίκαλης.»
2. Το παράρτηµα Ι αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος 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 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Margot WALLSTRÖM

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

181 της 1.7.1992, σ. 21.
160 της 26.6.1999, σ. 18.
191 της 31.7.1993, σ. 76.
5 της 9.1.1999, σ. 64.
256 της 1.10.1999, σ. 39.
296 της 17.11.1999, σ. 12.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Τόπος αποθήκευσης

Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/Bremen/Nordrhein-Westfalen
Hessen/Rheinland-Pfalz/Baden-Württemberg/
Saarland/Bayern
Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen

(σε τόνους)
Ποσότητα

161 206
8 032
721 597
309 083»

31. 12. 1999

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 340/85

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2811/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης ∆εκεµβρίου 1999
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1760/98 και για έναρξη διαρκούς διαγωνισµού για εξαγωγή
3 010 000 τόνων κριθής που έχει στη διάθεσή του ο γαλλικός οργανισµός παρεµβάσεως
έχουν αποθεµατοποιηθεί· πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί
κυρίως το παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1760/
98·

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 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 39/
1999 (4), καθορίζει τις διαδικασίες και τους όρους
πωλήσεως των σιτηρών που βρίσκονται στην κατοχή των
οργανισµών παρεµβάσεως·

(1)

ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/98 της Επιτροπής (5), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2050/1999 (6), άνοιξε διαρκή διαγωνισµό για την εξαγωγή
2 838 000 τόνων κριθής που έχει στη διάθεσή του ο γαλλικός οργανισµός παρέµβασης· η Γαλλία ενηµέρωσε την Επιτροπή για την πρόθεση του οργανισµού παρέµβασής της να
αυξήσει κατά 172 000 τόνους την ποσότητα που τέθηκε σε
διαρκή διαγωνισµό για εξαγωγή· πρέπει να ανέλθει σε
3 010 000 τόνους η συνολική ποσότητα κριθής που τέθηκε
σε διαρκή διαγωνισµό για εξαγωγή και έχει στη διάθεσή του
ο γαλλικός οργανισµός παρέµβασης·

(2)

λαµβάνοντας υπόψη την αύξηση των ποσοτήτων που έχουν
τεθεί σε διαγωνισµό, θεωρείται αναγκαίο να γίνουν τροποποιήσεις στον πίνακα των περιοχών και των ποσοτήτων που

(3)

(4)

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. 1760/98 τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 2
1.
Ο διαγωνισµός αφορά µέγιστη ποσότητα 3 010 000
τόνων κριθής για εξαγωγή προς όλες τις τρίτες χώρες εκτός από
τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, τον Καναδά και το
Μεξικό.
2.
Στο παράρτηµα Ι αναφέρονται οι περιοχές στις οποίες
είναι αποθηκευµένοι 3 010 000 τόνοι κριθής.»
2. Το παράρτηµα Ι αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος 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 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Margot WALLSTRÖM

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

181 της 1.7.1992, σ. 21.
160 της 26.6.1999, σ. 18.
191 της 31.7.1993, σ. 76.
5 της 9.1.1999, σ. 64.
221 της 8.8.1998, σ. 13.
255 της 30.9.1999, σ. 13.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
(σε τόνους)
Τόπος αποθήκευσης

Amiens
Châlons
Clermont
Dijon
Lille
Nantes
Nancy
Orléans
Paris
Poitiers
Rouen
Toulouse

Ποσότητα

159 000
323 600
10 000
217 000
607 000
37 000
72 000
555 000
152 000
232 000
644 000
1 400»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2812/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής ∆εκεµβρίου 1999
για καθορισµό των κατ’ αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή για τον καθορισµό της τιµής εισόδου
ορισµένων οπωροκηπευτικών
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 κατά

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 31 ∆εκεµβρίου 1999.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Margot WALLSTRÖM

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 30ής ∆εκεµβρίου 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
624
999
052
204
999
052
204
624
999
052
204
999

89,4
45,5
155,8
96,9
143,5
71,2
107,3
55,6
45,0
47,8
49,5
62,0
50,0
56,0

052
999
052
600
999
400
404
999
052
064
400
999

50,5
50,5
62,7
71,0
66,8
83,1
75,5
79,3
150,9
80,1
114,7
115,2

0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10

0805 20 30, 0805 20 50,
0805 20 70, 0805 20 90
0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) 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. 2813/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής ∆εκεµβρίου 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:
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. 2642/1999 της Επιτροπής (2)·

(2)

ότι η εφαρµογή των λεπτοµερειών που αναφέρονται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2642/1999 στα στοιχεία για τα οποία
έλαβε γνώση η Επιτροπή οδηγεί στην τροποποίηση των

επιστροφών κατά την εξαγωγή, οι οποίες ισχύουν σήµερα,
σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,
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. 2642/
1999 είναι τροποποιηµένες σύµφωνα µε τα ποσά που ορίζονται
στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1 Ιανουαρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Margot WALLSTRÖM

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 252 της 25.9.1999, σ. 1.
(2) ΕΕ L 324 της 16.12.1999, σ. 5.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 30ής ∆εκεµβρίου 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

43,38
43,38
43,38
43,38

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

— EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg —

1701 91 00 9000

0,4716
— EUR/100 kg —

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

47,16
49,38
47,16
— EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg —

1701 99 90 9100

0,4716

( ) 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. 2814/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής ∆εκεµβρίου 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 η επιτροπή διαχείρισης ζάχαρης δεν διατύπωσε γνώµη
στην προθεσµία που όρισε ο πρόεδρός της,

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.

L 340/92

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

31. 12. 1999

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 Ιανουαρίου 2000.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Margot WALLSTRÖM

Μέλος της Επιτροπής

31. 12. 1999
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 30ής ∆εκεµβρίου 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

47,16
47,16
89,60

(2)
(2)
(4)

— EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg —

1702 60 95 9000

0,4716 (1)
— EUR/100 kg ξηράς ουσίας —

1702 90 30 9000

47,16

(2)

— EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg —

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

0,4716 (1)
0,4716 (1)
0,4716 (1) (3)
— EUR/100 kg ξηράς ουσίας —

2106 90 30 9000

47,16

(2)

— EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg —

2106 90 59 9000

0,4716 (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. 2815/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής ∆εκεµβρίου 1999
που καθορίζει την επιστροφή στην παραγωγή για τη λευκή ζάχαρη που χρησιµοποιείται από τη χηµική
βιοµηχανία
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1148/98, καθόρισε επακριβώς κυρίως τις διατάξεις
για τον καθορισµό της επιστροφής στην παραγωγή· ότι το
άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1729/78 προβλέπει
ότι η επιστροφή στην παραγωγή για τη λευκή ζάχαρη καθορίζεται ανά τρίµηνο για τις περιόδους που αρχίζουν την 1η
Ιουλίου, την 1η Οκτωβρίου, την 1η Ιανουαρίου και την 1η
Απριλίου· ότι η εφαρµογή των προαναφερθεισών διατάξεων
οδηγεί στον καθορισµό της επιστροφής στην παραγωγή,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 1, για την περίοδο που αναφέρεται σ’ αυτό·

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 9 παράγραφος 6,
Εκτιµώντας:
(1)

ότι το άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2038/1999 προβλέπει ότι µπορεί να αποφασιστεί να χορηγηθούν επιστροφές στην παραγωγή για τα προϊόντα που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α) και στ)
και για τα σιρόπια που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο
στοιχείο δ), και βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 της συνθήκης, τα
οποία χρησιµοποιούνται στην παρασκευή ορισµένων
προϊόντων της χηµικής βιοµηχανίας·

(2)

ότι ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1010/86 του Συµβουλίου,
της 25ης Μαρτίου 1986, που καθορίζει τους γενικούς
κανόνες που εφαρµόζονται κατά την επιστροφή στην
παραγωγή για ορισµένα προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης
που χρησιµοποιούνται στη χηµική βιοµηχανία (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1148/
98 της Επιτροπής (3), καθόρισε το πλαίσιο για τον καθορισµό των επιστροφών στην παραγωγή, καθώς επίσης και τα
χηµικά προϊόντα των οποίων η παρασκευή επιτρέπει τη
χορήγηση µιας επιστροφής στην παραγωγή για τα εν λόγω
βασικά προϊόντα τα οποία χρησιµοποιούνται γι’ αυτή την
παρασκευή· ότι τα άρθρα 5, 6 και 7 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 1010/86 προβλέπουν ότι η επιστροφή στην
παραγωγή που ισχύει για την ακατέργαστη ζάχαρη, τα σιρόπια σακχαρόζης και την ισογλυκόζη ως έχει, προκύπτει από
την επιστροφή που καθορίζεται για τη λευκή ζάχαρη,
σύµφωνα µε µέθοδο υπολογισµού ξεχωριστή για καθένα
από τα βασικά προϊόντα·
ότι ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1729/78 της Επιτροπής, της
24ης Ιουλίου 1978, περί καθορισµού των λεπτοµερειών
εφαρµογής όσον αφορά την επιστροφή στην παραγωγή για
τη ζάχαρη που χρησιµοποιείται στη χηµική βιοµηχανία (4),

(3)

(4)

ότι, µετά την τροποποίηση του ορισµού της λευκής ζάχαρης
και της ακατέργαστης ζάχαρης που αναφέρεται στο άρθρο 1
παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2038/1999, οι αρωµατισµένες ζάχαρες ή οι ζάχαρες στις
οποίες έχουν προστεθεί χρωστικές ή άλλες ουσίες δεν θεωρούνται πλέον ότι υπάγονται στους ορισµούς αυτούς και
τοιουτοτρόπως θεωρούνται ως «άλλες ζάχαρες»· ότι,
ωστόσο, βάσει του άρθρου 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1010/86, δικαιούνται ως βασικά προϊόντα της επιστροφής
στην παραγωγή· ότι θα πρέπει εφεξής να προβλεφθεί, για
τον καθορισµό της επιστροφής στην παραγωγή που εφαρµόζεται στα προϊόντα αυτά, µια µέθοδος υπολογισµού που θα
αναφέρεται στην περιεκτικότητά τους σε σακχαρόζη·

(5)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η επιστροφή στην παραγωγή για τη λευκή ζάχαρη που αναφέρεται
στο άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1010/86 καθορίζεται,
ανά 100 χιλιόγραµµα καθαρού βάρους, σε 45,716 EUR, για το
τρίµηνο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2000.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1 Ιανουαρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Margot WALLSTRÖM

Μέλος της Επιτροπής

(1)
(2)
(3)
(4)
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2816/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής ∆εκεµβρίου 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. 2402/1999 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2650/
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 Ιανουαρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Margot WALLSTRÖM

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

181
160
290
324

της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
26.6.1999, σ. 18.
12.11.1999, σ. 26.
16.12.1999, σ. 19.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 30ής ∆εκεµβρίου 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
—
03
02
01
—
01
—
01
—
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

1

1η
προθεσµία
2

2η
προθεσµία
3

3η
προθεσµία
4

4η
προθεσµία
5

5η
προθεσµία
6

6η
προθεσµία
7

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

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

—
–2,00
—
–1,50
–1,50
0
—
0
—
0
—
0
—
—
—
–2,06
–1,92
–1,77
–1,64
–1,53
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
–3,00
—
–2,25
–2,25
0
—
0
—
0
—
0
—
—
—
–3,08
–2,88
–2,66
–2,45
–2,30
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
–4,00
—
–3,75
–3,75
0
—
0
—
0
—
0
—
—
—
–5,14
–4,80
–4,43
–4,09
–3,83
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–3,75
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
–3,75
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Τρέχων

(1) Προορισµοί:
01 όλες οι τρίτες χώρες,
02 άλλες τρίτες χώρες,
03 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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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2817/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής ∆εκεµβρίου 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 Ιανουαρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Margot WALLSTRÖM

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

27,34

17,34

µέσης ποιότητας (1)

37,34

27,34

1001 90 91

Σιτάρι µαλακό που προορίζεται για σπορά:

34,23

24,23

1001 90 99

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

34,23

24,23

µέσης ποιότητας

78,89

68,89

βασικής ποιότητας

91,70

81,70

1002 00 00

Σίκαλη

79,18

69,18

1003 00 10

Κριθάρι που προορίζεται για σπορά

79,18

69,18

1003 00 90

Κριθάρι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (3)

79,18

69,18

1005 10 90

Καλαµπόκι για σπορά εκτός από το υβρίδιο

97,84

87,84

1005 90 00

Καλαµπόκι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (3)

97,84

87,84

1007 00 90

Σόργο σε κόκκους εκτός από το υβρίδιο που προορίζεται για
σπορά

79,18

69,18

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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L 340/99

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Στοιχεία υπολογισµού των δασµών
(περίοδος από τις 15.12.1999 έως τις 29.12.1999)
1. Μέσοι όροι της περιόδου των δύο εβδοµάδων που προηγούνται της ηµέρας του καθορισµού:
Χρηµατιστηριακές τιµές

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

µέσης
ποιότητας (*)

US barley 2

115,17

99,32

89,73

79,04

156,91 (**)

146,91 (**)

103,77 (**)

Πριµοδότηση για τον Κόλπο του Μεξικού (EUR/
τόνο)

34,86

6,04

2,82

7,38

—

—

—

Πριµοδότηση για τις µεγάλες λίµνες (EUR/τόνο)

—

—

—

—

—

—

—

Προϊόν (% πρωτεΐνες έως 12 % υγρασία)

Τιµή (EUR/τόνο)

(*) 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: 15,13 EUR/τόνο. Μεγάλες Λίµνες-Rotterdam: 27,99 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. 2818/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής ∆εκεµβρίου 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 Ιανουαρίου 2000.
(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, 30 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Margot WALLSTRÖM

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 30ής ∆εκεµβρίου 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

—
77,36

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

78,60
107,92

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. 2819/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής ∆εκεµβρίου 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 Ιανουαρίου 2000.

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, 30 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Margot WALLSTRÖM

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 30ής ∆εκεµβρίου 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

1,44

1,44

47,16

47,16

L 340/104

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

31. 12. 1999

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2820/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής ∆εκεµβρίου 1999
για την έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήµατος Α1 στον τοµέα των οπωροκηπευτικών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2190/96 της Επιτροπής, της 14ης Νοεµβρίου 1996, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου σχετικά µε τις επιστροφές κατά
την εξαγωγή στον τοµέα των οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1303/1999 (2), και
ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας:
(1)

(2)

(3)

άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2190/
96, εάν εκδοθούν χωρίς περιορισµό πιστοποιητικά του
συστήµατος Α1 που ζητούνται από τις 27 ∆εκεµβρίου
1999· ότι πρέπει, εποµένως, να καθορισθεί, για τα αµύγδαλα χωρίς κέλυφος, ποσοστό έκδοσης των ποσοτήτων που
ζητήθηκαν στις 27 ∆εκεµβρίου 1999 και να απορριφθούν
οι αιτήσεις πιστοποιητικών του συστήµατος Α1 που κατατίθενται αργότερα κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου
αιτήσεων,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2331/1999 της Επιτροπής ( ),
καθόρισε τις ποσότητες για τις οποίες δύναται να εκδίδονται
πιστοποιητικά εξαγωγής του συστήµατος Α1, εκτός από
εκείνα που ζητούνται στο πλαίσιο της επισιτιστικής
βοήθειας·
3

ότι το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2190/96 καθόρισε τους όρους µε τους οποίους δύναται να ληφθούν από
την Επιτροπή ιδιαίτερα µέτρα µε σκοπό να αποφευχθεί η
υπέρβαση των ποσοτήτων για τις οποίες µπορούν να εκδίδονται πιστοποιητικά του συστήµατος Α1·
ότι, λαµβανοµένων υπόψη των στοιχείων που διαθέτει
σήµερα η Επιτροπή, θα προκύψουν υπερβάσεις των
ποσοτήτων για τα αµύγδαλα χωρίς κέλυφος, µειωµένων και
προσαυξηµένων κατά τις ποσότητες που αναφέρονται στο

Άρθρο 1
Τα πιστοποιητικά εξαγωγής του συστήµατος Α1 για τα αµύγδαλα
χωρίς κέλυφος, για τα οποία η αίτηση κατατέθηκε στις 27 ∆εκεµβρίου 1999 στο πλαίσιο του άρθρου 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2331/1999, εκδίδονται µέχρι ανωτάτου ορίου 90,5 % των ζητούµενων ποσοτήτων.
Γι’ αυτό το προϊόν απορρίπτονται οι αιτήσεις πιστοποιητικών του
συστήµατος Α1 που κατατίθενται µετά τις 27 ∆εκεµβρίου 1999
και πριν από τις 17 Ιανουαρίου 2000.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 31 ∆εκεµβρίου 1999.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Margot WALLSTRÖM

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 12.
(2) ΕΕ L 155 της 22.6.1999, σ. 29.
(3) ΕΕ L 281 της 4.11.1999, σ. 3.
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης ∆εκεµβρίου 1999
για τον διορισµό οκτώ µελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(1999/872/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόµ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα
και Χάλυβα, και ιδίως το άρθρο 45 Β παράγραφος 3 αυτής,
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 247 παράγραφος 3 αυτής,
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής
Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 160 Β παράγραφος 3 αυτής,

—
—
—
—
—
—
—
—

ο
ο
ο
η
ο
ο
ο
ο

κ. Robert Reynders,
κ. Jørgen Mohr,
κ. Juan Manuel Fabra Valles
κα Máire Geoghegan-Quinn,
κ. Giorgio Clemente,
κ. Vítor Manuel da Silva Caldeira,
κ. Aunus Salmi,
κ. Jan O. Karlsson.

τις γνώµες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),
Εκτιµώντας:

Άρθρο 2

(1)

ότι στις 9 Φεβρουαρίου 2000 λήγει η θητεία των κκ.
Patrick Everard, Jørgen Mohr, Antoni Castells, Barry
Desmond, Giorgio Clemente, Armindo de Jesus de Sousa
Ribeiro, Annus Salmi, και Jan O. Karlsson,

(2)

ότι εποµένως πρέπει να γίνουν νέοι διορισµοί,

Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Βρυξέλλες, 17 ∆εκεµβρίου 1999.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Για το Συµβούλιο

∆ιορίζονται µέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου από 1ης Μαρτίου
2000 µέχρι και της 9ης Φεβρουαρίου 2006:

Ο Πρόεδρος

(1) Οι γνώµες εκδόθηκαν στις 16 ∆εκεµβρίου 1999 και δεν έχουν ακόµη
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα.

K. HEMILÄ
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης ∆εκεµβρίου 1999
για τη σύναψη της συµφωνίας υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και της ∆ηµοκρατίας της Τυνησίας όσον αφορά το καθεστώς εισαγωγής στην Κοινότητα µη κατεργασµένου ελαιολάδου, καταγωγής Τυνησίας
(1999/873/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 133, σε συνδυασµό µε το άρθρο 300,
παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα εξής:
(1)

µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Τυνησίας διεξήχθησαν διαπραγµατεύσεις για
µια συµφωνία υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών, µε σκοπό την παράταση, για την περίοδο από 1ης
Ιανουαρίου µέχρι 31ης ∆εκεµβρίου 2000, του καθεστώτος εισαγωγής στην Κοινότητα µη κατεργασµένου
ελαιολάδου, καταγωγής Τυνησίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 της ευρωµεσογειακής συµφωνίας συνδέσεως µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της, αφενός,
και της ∆ηµοκρατίας της Τυνησίας, αφετέρου (1)·

(2)

η συµφωνία θα πρέπει να εγκριθεί εξ ονόµατος της Κοινότητας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Η συµφωνία υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της
Τυνησίας περί του καθεστώτος εισαγωγής στην Κοινότητα µη κατεργασµένου ελαιολάδου, καταγωγής Τυνησίας,
εγκρίνεται εξ ονόµατος της Κοινότητας.
Το κείµενο της συµφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 2
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το πρόσωπο που είναι αρµόδιο να υπογράψει τη
συµφωνία, δεσµεύοντας την Κοινότητα.
Βρυξέλλες, 17 ∆εκεµβρίου 1999.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
K. HEMILÄ

(1) ΕΕ L 97 της 30.3.1998, σ. 1.
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Τυνησίας όσον αφορά το καθεστώς
εισαγωγής στην κοινότητα µη κατεργασµένου ελαιόλαδου καταγωγής Τυνησίας
A. Επιστολή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Βρυξέλλες, 22.12.1999
Κύριε,
Έχω την τιµή να αναφερθώ στις διαβουλεύσεις που έλαβαν χώρα, σύµφωνα µε το άρθρο 3, παράγραφος 3 του
πρωτοκόλλου αριθ. 1 της ευρω-µεσογειακής συµφωνίας συνδέσεως µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των
κρατών µελών της, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Τυνησίας, αφετέρου, µεταξύ των τυνησιακών αρχών και των
υπηρεσιών της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά το καθεστώς κατά την εισαγωγή µη κατεργασµένου ελαιολάδου, καταγωγής Τυνησίας.
Οι διαβουλεύσεις αυτές αποσκοπούσαν στο να επανεξεταστεί η κατάσταση προκειµένου να καθορισθεί το
καθεστώς που θα προβλεφθεί από την 1η Ιανουαρίου 2000.
Μετά από τις διαβουλεύσεις αυτές, συµφωνήθηκε να συνεχισθεί το ισχύον καθεστώς για ένα έτος µε τους ίδιους
όρους, δηλαδή:
Για την περίοδο που περιλαµβάνεται µεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της 31ης ∆εκεµβρίου 2000, και εντός των
ορίων ποσότητας 46 000 τόνων, εισπράτεται δασµός 7,81 ΕUR ανά 100 χιλιόγραµµα κατά την εισαγωγή στην
Κοινότητα µη κατεργασµένου ελαιολάδου, των διακρίσεων 1509 10 10 και 1509 10 90 της Συνδυασµένης
Ονοµατολογίας, το οποίο έχει παραχθεί πλήρως στην Τυνησία και έχει µεταφερθεί απευθείας από την εν λόγω
χώρα στην Κοινότητα.
Εν τω µεταξύ, θα συνεχισθεί η επανεξέταση της κατάστασης προκειµένου να καθορισθεί το καθεστώς που θα
προβλεφθεί από την 1η Ιανουαρίου 2001.
Η παρούσα συµφωνία θα εγκριθεί από τα συµβαλλόµενα µέρη σύµφωνα µε τις κατ’ ιδίαν διαδικασίες τους.
Παρακαλώ να µου επιβεβαιώσετε τη συµφωνία της Κυβερνήσεώς σας επί του περιεχοµένου της παρούσας
επιστολής.
Παρακαλώ δεχθείτε, κύριε, τη διαβεβαίωση της βαθυτάτης µου εκτιµήσεως.
Εξ ονόµατος του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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B. Επιστολή της Κυβερνήσεως της ∆ηµοκρατίας της Τυνησίας
Βρυξέλλες, 22.12.1999
Κύριε,
Έχω την τιµή να σας γνωρίσω τη λήψη σηµερινής επιστολής σας, η οποία έχει ως εξής:
«Έχω την τιµή να αναφερθώ στις διαβουλεύσεις που έλαβαν χώρα, σύµφωνα µε το άρθρο 3, παράγραφος 3
του πρωτοκόλλου αριθ. 1 της ευρω-µεσογειακής συµφωνίας συνδέσεως µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και των κρατών µελών της, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Τυνησίας, αφετέρου, µεταξύ των τυνησιακών
αρχών και των υπηρεσιών της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά το καθεστώς κατά την
εισαγωγή µη κατεργασµένου ελαιολάδου, καταγωγής Τυνησίας.
Οι διαβουλεύσεις αυτές αποσκοπούσαν στο να επανεξεταστεί η κατάσταση προκειµένου να καθορισθεί το
καθεστώς που θα προβλεφθεί από την 1η Ιανουαρίου 2000.
Μετά από τις διαβουλεύσεις αυτές, συµφωνήθηκε να συνεχισθεί το ισχύον καθεστώς για ένα έτος µε τους
ίδιους όρους, δηλαδή:
Για την περίοδο που περιλαµβάνεται µεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της 31ης ∆εκεµβρίου 2000, και εντός
των ορίων ποσότητας 46 000 τόνων, εισπράτεται δασµός 7,81 ΕUR ανά 100 χιλιόγραµµα κατά την εισαγωγή
στην Κοινότητα µη κατεργασµένου ελαιολάδου, των διακρίσεων 1509 10 10 και 1509 10 90 της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας, το οποίο έχει παραχθεί πλήρως στην Τυνησία και έχει µεταφερθεί απευθείας από την
εν λόγω χώρα στην Κοινότητα.
Εν τω µεταξύ, θα συνεχισθεί η επανεξέταση της κατάστασης προκειµένου να καθορισθεί το καθεστώς που θα
προβλεφθεί από την 1η Ιανουαρίου 2001.
Η παρούσα συµφωνία θα εγκριθεί από τα συµβαλλόµενα µέρη σύµφωνα µε τις κατ’ ιδίαν διαδικασίες τους.
Παρακαλώ να µου επιβεβαιώσετε τη συµφωνία της Κυβερνήσεώς σας επί του περιεχοµένου της παρούσας
επιστολής.»
Έχω την τιµή να σας επιβεβαιώσω τη συµφωνία της Κυβερνήσεως της ∆ηµοκρατίας της Τυνησίας.
Παρακαλώ δεχθείτε, κύριε, τη διαβεβαίωση της βαθυτάτης µου εκτιµήσεως.
Για την Κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας της Τυνησίας
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης ∆εκεµβρίου 1999
για τροποποίηση της οδηγίας 93/70/ΕΟΚ σχετικά µε την κωδικοποίηση του µηνύµατος Animo για να
συµπεριληφθούν σ’ αυτό ορισµένοι τύποι µεταποιηµένων πρωτεϊνών θηλαστικών
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(1999) 4251]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(1999/874/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά µε τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέχους που εφαρµόζονται στο ενδοκοινοτικό εµπόριο ορισµένων ζώντων ζώων και προϊόντων µε προοπτική
την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/118/ΕΟΚ (2), και
ιδίως το άρθρο 20 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

για να είναι δυνατή η ταχεία κατανόηση του µηνύµατος Animo, η Επιτροπή, µε την απόφαση 93/70/
ΕΟΚ (3), που τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 98/168/ΕΚ (4), καθόρισε την κωδικοποίηση που
θα χρησιµοποιηθεί για τα ζώα και τα ζωικά προϊόντα·

(2)

µε την απόφαση 97/735/ΕΚ (5) η Επιτροπή έχει προβλέψει τις νέες διατάξεις όσον αφορά τις ανταλλαγές
ορισµένων τύπων ζωικών αποβλήτων θηλαστικών και ειδικότερα ότι τα κράτη µέλη αποστολής και
προορισµού των εµπορευµάτων αυτών πρέπει να ενηµερώνονται αµοιβαία για τη φύση και τον προορισµό
τους µέσω του µηχανογραφηµένου συστήµατος Animo·

(3)

η Επιτροπή, µε την απόφαση 98/168/ΕΚ, τροποποίησε την απόφαση 93/70/ΕΚ, συµπληρώνοντας την
κωδικοποίηση που θα χρησιµοποιηθεί σε θέµατα ανταλλαγών ορισµένων τύπων ζωικών αποβλήτων θηλαστικών·

(4)

για το λόγο αυτό, η τροποποιηµένη κωδικοποίηση που θα χρησιµοποιηθεί για τα ζωντανά ζώα και τα ζωικά
προϊόντα διαπιστώθηκε ότι είναι ατελής και πρέπει να προστεθούν σ’ αυτή τα ελλείποντα προϊόντα·

(5)

τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης κτηνιατρικής
επιτροπής,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα της απόφασης 93/70/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
Στον τίτλο Ι, στο κεφάλαιο «Ι.3 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ», το στοιχείο 12 «Ζωικές πρωτεΐνες που
προορίζονται ή όχι για τη διατροφή των ζώων (άλευρα και ινώδη κατάλοιπα ζωικών λιπών) — Ζωοτροφές για
κατοικίδια ζώα» συµπληρώνεται µε το εξής κείµενο:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

224 της 18.8.1990, σ. 29.
62 της 15.3.1993, σ. 49.
25 της 2.2.1993, σ. 34.
62 της 3.3.1998, σ. 37.
294 της 28.10.1997, σ. 7.
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«05 Μεταποιηµένες ζωικές πρωτεΐνες θηλαστικών που προορίζονται για τη
διατροφή των ζώων, µη περιλαµβανόµενες στο στοιχείο 12-01
01 – κρεατάλευρα

47010501000000

02 – αιµατάλευρα

47010503000000

03 – οστεάλευρα

47010504000000

04 – ινώδη κατάλοιπα ζωικών λιπών

47010508000000

05 – µείγµα των αλεύρων αυτών

47010599000000»

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 10 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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