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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 337/2000 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 14ης Φεβρουαρίου 2000
για την απαγόρευση πτήσεων και το πάγωµα κεφαλαίων και άλλων οικονοµικών πόρων που αφορούν την
Ταλιµπάν του Αφγανιστάν
δηµοσίως γνωστά· θα πρέπει να καθοριστούν εντός της
Κοινότητας οι κατάλληλες διαδικασίες για τον σκοπό αυτό·

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
τα άρθρα 60 και 301,
την κοινή θέση 1999/727/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, της 15ης
Νοεµβρίου 1999, σχετικά µε τα περιοριστικά µέτρα κατά των
Ταλιµπάν (1),

(5)

η απόφαση 1267 (1999) προβλέπει ορισµένες εξαιρέσεις
από τους επιβαλλόµενους περιορισµούς, µε την προϋπόθεση
της προηγούµενης έγκρισης της εν λόγω επιτροπής·

(6)

η έγκριση της εν λόγω επιτροπής θα πρέπει να λαµβάνεται
µέσω των αρµόδιων εθνικών αρχών των κρατών µελών και
συνεπώς οι ονοµασίες και διευθύνσεις των αρχών αυτών θα
πρέπει να είναι διαθέσιµες και να προσαρτηθούν στον παρόντα κανονισµό·

(7)

για λόγους σκοπιµότητας, η Επιτροπή θα πρέπει να µπορεί
να συµπληρώνει ή/και να τροποποιεί τα παραρτήµατα βάσει
σχετικών κοινοποιήσεων της ανωτέρω επιτροπής·

(8)

όπου κρίνεται σκόπιµο, οι αρµόδιες αρχές των κρατών
µελών πρέπει να µπορούν να εξασφαλίζουν τη συµµόρφωση
προς τον παρόντα κανονισµό·

(9)

οι παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισµού θα
πρέπει να τιµωρούνται και τα κράτη µέλη θα πρέπει να
επιβάλλουν κατάλληλες κυρώσεις προς το σκοπό αυτό·

(10)

το Συµβούλιο Ασφαλείας ζητά την εφαρµογή των µέτρων
παρά την ύπαρξη οποιουδήποτε δικαιώµατος που απορρέει
ή υποχρέωσης που επιβάλλεται από διεθνείς συµφωνίες που
έχουν υπογραφεί ή συµβάσεις που έχουν συναφθεί ή άδειες
ή εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί πριν από την έναρξη
ισχύος των σχετικών παραγράφων της απόφασης 1267
(1999)·

(11)

η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα πρέπει να ενηµερώνονται
αµοιβαία για τα µέτρα που λαµβάνονται στο πλαίσιο του
παρόντος κανονισµού και για κάθε άλλη σχετική πληροφορία που έχουν στη διαθεσή τους όσον αφορά τον παρόντα
κανονισµό και να συνεργάζονται µε την εν λόγω επιτροπή,
περιλαµβανοµένης της παροχής πληροφοριών σε αυτήν,

την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα εξής:
(1)

(2)

(3)

(4)

στις 15 Οκτωβρίου 1999 το Συµβούλιο Ασφαλείας των
Ηνωµένων Εθνών εξέδωσε την απόφαση 1267 (1999)· στην
παράγραφο 2 της εν λόγω απόφασης το Συµβούλιο Ασφαλείας ζήτησε από την οµάδα Ταλιµπάν να παραδώσει χωρίς
καθυστέρηση τον Usama bin Laden στις αρχές που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο·
στην παράγραφο 3 της απόφασης 1267 (1999), το Συµβούλιο Ασφαλείας αποφάσισε ότι από τις 14 Νοεµβρίου
1999 θα πρέπει να επιβληθεί απαγόρευση πτήσεων και
πάγωµα των κεφαλαίων και άλλων οικονοµικών πόρων όπως
ορίζεται στην παράγραφο 4, εκτός και αν το Συµβούλιο
Ασφαλείας αποφασίσει ότι η Ταλιµπάν έχει συµµορφωθεί
πλήρως µε τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στην προαναφερόµενη παράγραφο 2·
τα µέτρα που καθορίζονται στην παράγραφο 4 της απόφασης 1267 (1999) εµπίπτουν στο πεδίο της συνθήκης και,
κατά συνέπεια, για να αποφευχθεί κυρίως η στρέβλωση του
ανταγωνισµού, η κοινοτική νοµοθεσία είναι αναγκαίο να
εφαρµόσει τις σχετικές αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας όσον αφορά το έδαφος της Κοινότητας το οποίο
θεωρείται ότι περιλαµβάνει, για τους σκοπούς του παρόντος
κανονισµού, τα εδάφη των κρατών µελών στα οποία εφαρµόζεται η συνθήκη, υπό τους όρους που καθορίζονται στην
εν λόγω συνθήκη·
για να υπάρξει η µέγιστη δυνατή ασφάλεια δικαίου στο
εσωτερικό της Κοινότητας, τα ονόµατα και άλλα σχετικά
στοιχεία που αφορούν πρόσωπα και φορείς καθώς και αεροσκάφη, όπως ορίζονται από την επιτροπή που συστήθηκε
βάσει της απόφασης 1267 (1999) θα πρέπει να καταστούν

(1) ΕΕ L 294 της 16.11.1999, σ. 1.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, νοούνται ως:
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1. «Ταλιµπάν»: αφγανική οµαδα που αυτοαποκαλείται επίσης
«Ισλαµικό Εµιράτο του Αφγανιστάν»·
2. «Επιτροπή κυρώσεων Ταλιµπάν»: η επιτροπή που συστήθηκε µε
την απόφαση 1267 (1999) του Συµβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωµένων Εθνών.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται σε οποιαδήποτε κεφάλαια, οικονοµικούς πόρους και αεροσκάφη οριζόµενα από την επιτροπή
κυρώσεων Ταλιµπάν.
Τα κεφάλαια και άλλοι οικονοµικοί πόροι που αναφέρονται στο
πρώτο εδάφιο απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι, τα δε αεροσκάφη
στό παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 3
1.
Παγώνουν όλα τα κεφάλαια και άλλοι οικονοµικοί πόροι που
ορίζονται από την επιτροπή κυρώσεων Ταλιµπάν και απαριθµούνται
στο παράρτηµα Ι.
2.
Κανένα κεφάλαιο ή άλλος οικονοµικός πόρος που ορίζεται
από την επιτροπή κυρώσεων Ταλιµπάν και απαριθµείται στο
παράρτηµα Ι δεν διατίθεται στην Ταλιµπάν ή προς όφελος αυτής ή
σε οποιαδήποτε επιχείρηση, που ανήκει ή ελέγχεται, άµεσα ή
έµµεσα, από την Ταλιµπάν, ή προς όφελος της επιχείρησης αυτής.
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ρέσεις που χορηγεί η επιτροπή κυρώσεων Ταλιµπάν εφαρµόζονται
σε όλη την Κοινότητα.
Άρθρο 7
Με την επιφύλαξη των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των κρατών
µελών σύµφωνα µε τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών,
η Επιτροπή:
— συµπληρώνει ή/και τροποποιεί τα παραρτήµατα Ι και ΙΙ βάσει
των αποφάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων
Εθνών ή της επιτροπής κυρώσεων Ταλιµπάν,
— συµπληρώνει ή/και τροποποιεί το παράρτηµα ΙΙΙ βάσει των
πληροφοριών που παρέχουν οι αρµόδιες αρχές εντός της Κοινότητας,
— πραγµατοποιεί όλες τις απαιτούµενες επαφές µε την επιτροπή
κυρώσεων Ταλιµπάν προς το σκοπό της αποτελεσµατικής εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 8
Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη ενηµερώνονται αµέσως αµοιβαία για
τα µέτρα που λαµβάνουν στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού
και παρέχουν αµοιβαία κάθε πληροφορία που διαθέτουν σχετικά µε
τον παρόντα κανονισµό και σχετικά µε παραβάσεις και προβλήµατα
εφαρµογής ή αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων.
Άρθρο 9

Άρθρο 4
Με την επιφύλαξη των κοινοτικών κανόνων σχετικά µε το απόρρητο
και των διατάξεων του άρθρου 284 της συνθήκης, οι αρµόδιες
αρχές των κρατών µελών έχουν την εξουσία να απαιτούν από
τράπεζες, άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, ασφαλιστικές εταιρείες
και άλλους φορείς και πρόσωπα, να παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία αναγκαία για την διασφάλιση της εφαρµογής του παρόντος
κανονισµού.
Άρθρο 5
Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε αεροσκάφος, που ορίζεται από την
επιτροπή κυρώσεων Ταλιµπάν και αναφέρεται στο παράρτηµα ΙΙ, να
απογειώνεται ή να προσγειώνεται στο έδαφος της Κοινότητας.
Άρθρο 6
1.
Το άρθρο 3 δεν εφαρµόζεται σε κεφάλαια και άλλους οικονοµικούς πόρους για τα οποία η επιτροπή κυρώσεων Ταλιµπάν έχει
χορηγήσει εξαίρεση.
2.
Το άρθρο 5 δεν εφαρµόζεται σε πτήσεις για τις οποίες η
επιτροπή κυρώσεων Ταλιµπάν έχει χορηγήσει εξαίρεση.

Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται παρά την ύπαρξη δικαιωµάτων
που απορρέουν ή υποχρεώσεων που επιβάλλονται από διεθνείς
συµφωνίες που έχουν υπογραφεί ή συµβάσεις που έχουν συναφθεί
ή άδειες ή εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί πριν από την έναρξη
ισχύος του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 10
Κάθε κράτος µέλος καθορίζει τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε
περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισµού. Οι
κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και
αποτρεπτικές.
Άρθρο 11
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται:
— στο έδαφος της Κοινότητας, περιλαµβανοµένου του εναέριου
χώρου της,
— επί αεροσκαφών ή πλοίων που υπάγονται στη δικαιοδοσία
κράτους µέλους,
— σε κάθε υπήκοο κράτους µέλους, οπουδήποτε και αν βρίσκεται,
— σε κάθε φορέα που έχει συσταθεί ή δηµιουργηθεί βάσει της
νοµοθεσίας κράτους µέλους.

3.
∆εν χορηγείται καµία άλλη εξαίρεση από τα άρθρα 3 και 5
εκτός από εκείνες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του
παρόντος άρθρου.

Άρθρο 12

4.
Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2
χορηγούνται ανάλογα µε την περίπτωση µέσω των αρµόδιων αρχών
των κρατών µελών που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙΙ. Οι εξαι-

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2000.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. GAMA
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κατάλογος των κεφαλαίων και άλλων οικονοµικών πόρων που αναφέρονται στο άρθρο 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Κατάλογος αεροσκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 2
Χρήστης

Ιδιοκτήτης

Καταχώρηση/αριθµός

Μάρκα

Τύπος

Afghan Air Force

Afghan Air Force

229 SFG1008

Antonov

AN26

Afghan Air Force

Afghan Air Force

230 SFG1009

Antonov

AN26

Afghan Air Force

Afghan Air Force

231 SFG1010

Antonov

AN26

Afghan Air Force

Afghan Air Force

232 SFG1011

Antonov

AN26

Afghan Air Force

Afghan Air Force

233 SFG1012

Antonov

AN26

Afghan Air Force

Afghan Air Force

234 SFG1013

Antonov

AN26

Afghan Air Force

Afghan Air Force

235 SFG1014

Antonov

AN26

Afghan Air Force

Afghan Air Force

236 SFG1015

Antonov

AN26

Afghan Air Force

Afghan Air Force

237 SFG1016

Antonov

AN26

Afghan Air Force

Afghan Air Force

238 SFG1017

Antonov

AN26

Afghan Air Force

Afghan Air Force

239 SFG1018

Antonov

AN26

Afghan Air Force

Afghan Air Force

240 SFG1019

Antonov

AN26

Afghan Air Force

Afghan Air Force

241 SFG1020

Antonov

AN26

Afghan Air Force

Afghan Air Force

242 SFG1021

Antonov

AN26

Afghan Air Force

Afghan Air Force

243 SFG1022

Antonov

AN26

Afghan Air Force

Afghan Air Force

244 SFG1023

Antonov

AN26

Afghan Air Force

Afghan Air Force

245 SFG1024

Antonov

AN26

Afghan Air Force

Afghan Air Force

246 SFG1025

Antonov

AN26

Afghan Air Force

Afghan Air Force

247 SFG1026

Antonov

AN26

Afghan Air Force

Afghan Air Force

252 SFG1027

Antonov

AN26

Afghan Air Force

Afghan Air Force

268 SFG1028

Antonov

AN26

Afghan Air Force

Afghan Air Force

284 AN32021

Antonov

AN32

Afghan Air Force

Afghan Air Force

301 AN32053

Antonov

AN32

Afghan Air Force

Afghan Air Force

302 AN32054

Antonov

AN32

Afghan Air Force

Afghan Air Force

303 AN32055

Antonov

AN32

Afghan Air Force

Afghan Air Force

304 AN32056

Antonov

AN32

Afghan Air Force

Afghan Air Force

305 AN32057

Antonov

AN32

Afghan Air Force

Afghan Air Force

306 AN32058

Antonov

AN32

Afghan Air Force

Afghan Air Force

307 AN32022

Antonov

AN32

Afghan Air Force

Afghan Air Force

308 AN32023

Antonov

AN32

Afghan Air Force

Afghan Air Force

346 AN32059

Antonov

AN32

Afghan Air Force

Afghan Air Force

353 AN32024

Antonov

AN32

Afghan Air Force

Afghan Air Force

363 AN32060

Antonov

AN32

Afghan Air Force

Afghan Air Force

381 AN12235

Antonov

AN12

Afghan Air Force

Afghan Air Force

382 AN12236

Antonov

AN12
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Καταχώρηση/αριθµός

Μάρκα

Τύπος

Afghan Air Force

Afghan Air Force

384 AN12237

Antonov

AN12

Afghan Air Force

Afghan Air Force

387 4342205

Antonov

AN12

Afghan Air Force

Afghan Air Force

388 AN12238

Antonov

AN12

Afghan Air Force

Afghan Air Force

390 AN12239

Afghan Air Force

Afghan Air Force

T-001
B7010105

Ilyushin

IL18

Afghan Air Force

Afghan Air Force

T-004
SFG1007

Antonov

AN26

Afghan Air Force

Afghan Air Force

T-005
SFG1006

Antonov

AN24

Ariana Afghan Airlines

Ariana Afghan Airlines

CCCP-87255
AFG01

Yakoviev

YK40

Ariana Afghan Airlines

Ariana Afghan Airlines

YA-BAG
7306602

Antonov

AN24

Ariana Afghan Airlines

Ariana Afghan Airlines

YA-BAH
17306709

Antonov

AN24

Ariana Afghan Airlines

Ariana Afghan Airlines

YA-BAL
14105

Antonov

AN26

Ariana Afghan Airlines

Ariana Afghan Airlines

YA-BAN
14304

Antonov

AN26

Ariana Afghan Airlines

Ariana Afghan Airlines

YA-BAO
14305

Antonov

AN26

Ariana Afghan Airlines

Unconfirmed CIS Operator

YA-DAA
AN12353

Antonov

AN12

Ariana Afghan Airlines

Polet Russian Air Company

YA-DAB
5342801

Antonov

AN12

Ariana Afghan Airlines

Ariana Afghan Airlines

YA-DAG
87304504

Antonov

AN24

Ariana Afghan Airlines

Ariana Afghan Airlines

YA-FAU
20343

Boeing

B727

Ariana Afghan Airlines

Ariana Afghan Airlines

YA-FAW
19619

Boeing

B727

Ariana Afghan Airlines

Ariana Afghan Airlines

YA-GAX
331

De Haviland

DHC6

Caspian Airlines

Ariana Afghan Airlines

EP-CPG
748

Tupolev

T154

AN12

Ariana Afghan Airlines

Ariana Afghan Airlines

YA-DAF

Antonov

AN24

Ariana Afghan Airlines

Ariana Afghan Airlines

YA-DAJ
47309603

Antonov

AN24

Ariana Afghan Airlines

Ariana Afghan Airlines

YA-FAY
22289

Boeing

B727

Ariana Afghan Airlines

Tyumenaviatrans

YA-87486
9441438

Yakoviev

YK40
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Κατάλογος των αρµοδίων αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4
A. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΤΗΣΕΩΝ
ΒΕΛΓΙΟ
Ministère des communications et de l’infrastructure
Administration de l’aéronautique
Centre Communications Nord — 4e étage
Rue du Progrès 80 — Boîte 5
B-1030 Bruxelles
Tel. (32-2) 206 32 00
Fax (32-2) 203 15 28
∆ΑΝΙΑ
Civil Aviation Administration
Luftfartshuset
Box 744
Ellebjergvej 50
DK-2450 København
Tel. (45) 36 44 48 48
Fax (45) 36 44 03 03
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Generaldirektor für Luft- und Raumfahrt
Bundesministerium für Verkehr
Postfach 200 100
D-53170 Bonn
Tel. (49-228) 300 45 00
Fax (49-228) 300 79 29
ΕΛΛΑ∆Α
Ministry of Transport and Communications
Hellenic Civil Aviation Authority
PO Box 73 751
GR-16604 Helliniko
Tel. (30-1) 894 42 63
Fax (30-1) 894 42 79
ΙΣΠΑΝΙΑ
Dirección General de Aviación Civil
Ministerio de Fomento
Paseo de la Castellana, 67
E-28071 Madrid
Tel. (34-91) 597 70 00
Fax (34-91) 597 53 57
ΓΑΛΛΙΑ
Ministère de l’Equipement, des Transports et du Logement
Direction générale de l’aviation civile
Direction des transports aériens
50, rue Henri Farman
F-75720 Paris cedex 15
Tel. (33-1) 58 09 43 21
Fax (33-1) 58 09 36 36
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ
General Director for Civil Aviation
Department of Transport, Energy and Communications
44, Kildare Street
Dublin 2
Ireland
Tel. (353-1) 604 10 36
Fax (353-1) 604 11 81

16. 2. 2000

16. 2. 2000

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΙΤΑΛΙΑ
Ente Nazionale per l’ Aviazione Civile (ENAC)
Via di Villa Ricotti 42
I-00161 Roma
Tel. (39-06) 44 18 52 08/44 18 52 09
Fax (39-06) 44 18 53 16
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Directeur de l’aviation civile
Ministère des transports
19-21, Boulevard Royal
L-2938 Luxembourg
Tel. (352) 478 44 12
Fax (352) 46 77 90
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Ministry of Transport, Public Works and Water Management
Directorate General of Civil Aviation
Plesmanweg 1-6
PO Box 90771
2509 LT Den Haag
Netherlands
Tel. (31-70) 351 72 45
Fax (31-70) 351 63 48
ΑΥΣΤΡΙΑ
Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr
Zentralsektion Verkehr, Luftfahrt
Radetzkystraße 2
A-1030 Wien
Tel. (43-1) 711 62 70 00
Fax (43-1) 711 62 70 99
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Instituto Nacional da Aviação Civil
Ministério do Equipamento Social
Rua B, Edifícios 4, 5, 6
Aeroporto da Portela
P-1749-034 Lisboa
Tel.: (351-21) 842 35 00
Fax: (351-21) 840 23 98
Email: inacgeral@mail.telepac.pt
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ
Civil Aviation Administration
Ilmailulaitos/Luftfartsverket
PO Box 50
FIN-01531 Vantaa
Tel. (358-9) 82 77 20 10
Fax (358-9) 82 77 20 91
ΣΟΥΗ∆ΙΑ
Regeringskansliet
Utrikesdepartementet
Rättssekretariatet för EU-frågor
Fredsgatan 6
S-103 39 Stockholm
Tel. (46-8) 405 10 00
Fax (46-8) 723 11 76
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Department of Environment, Transport and the Regions
International Aviation Negotiations
Great Minster House
76, Marsham Street
London SW1P 4DR
United Kingdom
Tel. (44-171) 890 58 01
Fax (44-171) 676 21 94
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Commission of the European Communities
Directorate-General for External Relations
Mr A. de Vries DM24 5/75
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Tel.: (32-2) 295 68 80
Fax: (32-2) 295 73 31
B. ΠΑΓΩΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΒΕΛΓΙΟ
Ministère des finances
Trésorerie
avenue des Arts 30
B-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 233 75 18
∆ΑΝΙΑ
Erhvervsfremmestyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø
Tel. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 60 01
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
1. Για εξέταση των καταστατικών των τραπεζών:
Landeszentralbank in Baden-Württemberg
Postfach 10 60 21
D-70049 Stuttgart
Tel. 07 11/9 44-11 20/21/23
Fax. 07 11/9 44-19 06
Landeszentralbank im Freistaat Bayern
D-80291 München
Tel. 0 89/280 89-32 64
Fax. 0 89/28 89-38 78
Landeszentralbank in Berlin und Brandenburg
Postfach 11 01 60
D-10831 Berlin
Tel. 0 30/34 75/11 10/15/20
Fax. 0 30/34 75/11 90
Landeszentralbank in der Freien Hansestadt Hamburg, in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein
Postfach 57 03 48
D-22772 Hamburg
Tel. 0 40/37 07/66 00
Fax. 0 40/37 07-66 15
Landeszentralbank in Hessen
Postfach 11 12 32
D-60047 Frankfurt am Main
Tel. 0 69/23 88-19 20
Fax. 0 69/23 88-19 19
Landeszentralbank in der Freien Hansestadt Bremen, in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt
Postfach 2 45
D-30002 Hannover
Tel. 05 11/30 33-27 23
Fax. 05 11/30 33-27 30
Landeszentralbank in Nordrhein-Westfalen
Postfach 10 11 48
D-40002 Düsseldorf
Tel: 02 11/8 74-23 73/31 59
Fax: 02 11/8 74-23 78
Landeszentralbank in Rheinland-Pfalz und im Saarland
Postfach 30 09
D-55020 Mainz
Tel: 0 61 31/3 77-4 10/4 16
Fax: 0 61 31/3 77-4 24
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Landeszentralbank in den Freistaaten Sachsen und Thüringen
Postfach 90 11 21
D-04103 Leipzig
Tel. 03 41/8 60-22 00
Fax. 03 41/8 60-23 89
2. Για εξέταση των καταστατικών εταιριών, επιχειρήσεων, φορέων και άλλων ιδρυµάτων εκτός από τράπεζες:
Bundesausfuhramt
Referat 214
Postfach 51 60
D-65726 Eschborn
Tel. 0 61 96/9 08-0
Fax. 0 61/96/9 08-4 12
ΕΛΛΑ∆Α
Ministry of National Economy
Secretariat-General for International Economic Relations
Directorate-General for External Economic and Trade Relations
Director General Mr V. Kanellakis
Ermou and Kornarou 1
GR-105 63 Athens
Tel. (30-1) 32 86 401-3
Fax (30-1) 32 86 404
ΙΣΠΑΝΙΑ
Dirección General de Política Comercial e Inversiones Exteriores
Subdirección General de Gestión de las Transacciones con el Exterior
(Ministerio de Economia y Hacienda)
Po de la Castellana, 162 — Planta 9
E-28046 Madrid
Tel. (00-34) 91 583 74 00
Fax (00-34) 91 583 55 09
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
(Ministerio de Economía y Hacienda)
Pl. de Jacinto Benavente, 3
E-28071 Madrid
Tel. (00-34) 91 360 45 88
Fax (00-34) 91 583 52 14
ΓΑΛΛΙΑ
Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
Direction du Trésor
Service des Affaires européennes et internationales
sous-Direction E
139, rue du Bercy
F-75572 Paris-cedex 12
Tel. (33-1) 44 87 17 17
Fax (33-1) 53 18 36 15
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ
Central Bank of Ireland
Financial Markets Department
P.O. Box 559
Dame Street
Dublin 2
Tel. (353-1) 671 66 66
Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Section
76-78 Harcourt Street
Dublin 2
Tel. (353-1) 408 24 92
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ΙΤΑΛΙΑ
Ministero del Commercio Estero
Direzione Generale per la Politica Commerciale e per la Gestione del Regime degli Scambi
Divisione IV
Viale America, 341
I-00144 Roma
Tel: (39-06) 59 93 24 39
Fax: (39-06) 59 64 75 06
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ministère des affaires étrangéres
Direction des relations économiques internationales et de la coopération
BP 1602
L-1016 Luxembourg
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Ministerie van Financiën
Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
Nederland
Tel. (31-70) 342 82 27
Fax (31-70) 342 79 05
ΑΥΣΤΡΙΑ
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Abteilung II/A/2
Landstrasser Haupstraße 55-57
A-1030 Wien
Österreichische Nationalbank
Otto Wagner-Platz 3
A-1090 Wien
Tel. (43-1) 40 420-0
Fax. (43-1) 40 420-73 99
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o
P-1100 Lisboa
Tel. (351-1) 882 32 40/47
Fax (351-1) 882 32 49
E-mail. dgaeri@mfinancas,mailpac.pt
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL 176
SF-00161 Helsinki
Tel. (358-9) 13 41 51
Fax. (358-9) 13 41 57 07 and (358-9) 62 98 40
ΣΟΥΗ∆ΙΑ
Regeringskansliet
Utrikesdepartementet
Rättssekretariatet för EU-frågor
Fredsgatan 6
S-103 39 Stockholm
Tel. (46-8) 405 10 00
Fax (46-8) 723 11 76
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ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
HM Treasury
International Financial Services
Parliament Street
London SW1P 3 AG
United Kingdom
Tel: (44-171) 270 55 50
Fax: (44-171) 270 43 65
Bank of England
Sanctions Emergency Unit
London EC2R 8AH
United Kingdom
Tel. (44-171) 601 46 07
Fax (44-171) 601 43 09
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Commission of the European Communities
Directorate-General External Relations
Mr A. de Vries, DM24 5/75
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Tel.: (32-2) 295 68 80
Fax: (32-2) 295 73 31.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EK) αριθ. 338/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Φεβρουαρίου 2000
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
τελευταíα από τον κανονισµό (EK) αριθ. 1498/98 (2), και ιδίως το
άρθρο 4 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (EK) 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 (EK) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως
αναγράφονται στον πίνακα που εµφαίνεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 16 Φεβρουαρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) EE L 337 της 24.12.1994, σ. 66.
(2) EE L 198 της 15.7.1998, σ. 4.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2000, 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

204
624
999
052
628
999
220
999
052
204
628
999
052
204
212
220
624
999
052
204
999

53,2
245,4
149,3
132,6
159,4
146,0
217,7
217,7
133,2
58,3
141,9
111,1
38,0
38,8
41,1
23,6
62,0
40,7
53,6
70,2
61,9

052
204
464
600
624
999
052
600
999
060
400
404
720
728
999
388
400
528
720
999

68,1
63,1
120,7
79,9
64,9
79,3
39,7
64,9
52,3
48,4
89,2
84,4
76,2
82,9
76,2
102,8
109,1
100,3
55,0
91,8

0707 00 05

0709 10 00
0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10

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

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2543/1999 της Επιτροπής (ΕΕ L 307 της 2.12.1999, σ. 46). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 339/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Φεβρουαρίου 2000
για τον καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τοµέα των µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση
τα οπωροκηπευτικά, εκτός από αυτές που χορηγούνται για τις προστιθέµενες ζάχαρες
συµφωνίες που έχουν συναφθεί σύµφωνα µε το άρθρο 300
της συνθήκης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(5)

Σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 3 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2201/96, οι τιµές που επικρατούν στην κοινοτική
αγορά καθορίζονται λαµβανοµένων υπόψη των τιµών οι
οποίες αποδεικνύεται ότι είναι ευνοϊκότερες ενόψει της
εξαγωγής. Οι τιµές που επικρατούν στο διεθνές εµπόριο
πρέπει να καθορίζονται λαµβανοµένων υπόψη των τιµών
χρηµατιστηρίου και αγοράς που αναφέρονται στο δεύτερο
εδάφιο της εν λόγω παραγράφου.

(6)

Η κατάσταση που επικρατεί στο διεθνές εµπόριο ή οι ειδικές
απαιτήσεις ορισµένων αγορών, είναι δυνατόν να καταστήσουν αναγκαία τη διαφοροποίηση της επιστροφής, για ένα
συγκεκριµένο προϊόν, αναλόγως του προορισµού αυτού του
προϊόντος.

(7)

Τα κεράσια που διατηρούνται προσωρινά, οι αποφλοιωµένες
ντοµάτες, τα σακχαρόπηκτα κεράσια, τα προπαρασκευασµένα φουντούκια και ορισµένοι χυµοί πορτοκαλιού, είναι
επί του παρόντος δυνατόν να αποτελέσουν αντικείµενο
εξαγωγών σηµαντικού οικονοµικού µεγέθους.

(8)

Η εφαρµογή των λεπτοµερειών οι οποίες υπενθυµίζονται ως
άνω στην κατάσταση η οποία επικρατεί επί του παρόντος
στην αγορά, ή στις προοπτικές εξέλιξής της, και ιδίως όσον
αφορά τις τιµές χρηµατιστηρίου και αγοράς των µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση οπωροκηπευτικά στην Κοινότητα
και στο διεθνές εµπόριο, οδηγεί στον καθορισµό των επιστροφών σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

(9)

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 2
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96, πρέπει να επιτραπεί η
κατά το δυνατόν αποτελεσµατικότερη χρησιµοποίηση των
διαθέσιµων πόρων, αποφεύγοντας ταυτοχρόνως τις διακρίσεις µεταξύ των ενδιαφεροµένων οικονοµικών παραγόντων·
ότι, µ’ αυτή την προοπτική, χρειάζεται να καταβληθούν
φροντίδες έτσι ώστε να µη διαταραχθούν οι ροές συναλλαγών που είχαν δηµιουργηθεί προηγουµένως από το
καθεστώς των επιστροφών.

(10)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (5), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2765/1999 (6), καθόρισε την ονοµατολογία των γεωργικών
προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή.

(11)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 της Επιτροπής (7), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1127/1999 (8), θεσπίζει τους κοινούς τρόπους εφαρµογής
του καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και
προκαθορισµού για τα γεωργικά προϊόντα.

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συµβουλίου, της 28ης
Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα των
µεταποιηµένων οπωροκηπευτικών (1) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2701/1999 (2), και ιδίως το
άρθρο 16 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1429/95 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1007/97 (4), έχει καθορίσει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής για
τις επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τοµέα των µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά.

(1)

∆υνάµει του άρθρου 16 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2201/96, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για να
επιτραπεί µια εξαγωγή, σε ποσότητες σηµαντικού οικονοµικού µεγέθους, τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισµού, βάσει
των τιµών αυτών των προϊόντων στο διεθνές εµπόριο, η
διαφορά µεταξύ αυτών των τιµών και των τιµών που επικρατούν στην Κοινότητα είναι δυνατόν να καλυφθεί από επιστροφή κατά την εξαγωγή. Το άρθρο 18 παράγραφος 4 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 προβλέπει ότι στην
περίπτωση που η επιστροφή για τις ποσότητες ζάχαρης που
είναι ενσωµατωµένες στα προϊόντα τα οποία απαριθµούνται
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 δεν είναι επαρκής για να
επιτρέψει την εξαγωγή προϊόντων, εφαρµόζεται για τα
προϊόντα αυτά η επιστροφή που έχει καθορισθεί σύµφωνα
µε το άρθρο 17.

(2)

∆υνάµει του άρθρου 17 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2201/96, οι επιστροφές πρέπει να καθορίζονται
λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση που επικρατεί ή τις
προοπτικές εξέλιξης που διαγράφονται όσον αφορά, αφενός,
τις τιµές των µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά στην κοινοτική αγορά καθώς επίσης και τις
διαθεσιµότητες και, αφετέρου, τις τιµές που ισχύουν στο
διεθνές εµπόριο· ότι πρέπει, επίσης, να ληφθούν υπόψη τα
έξοδα που προβλέπονται στο στοιχείο β) της εν λόγω παραγράφου, καθώς επίσης και η οικονοµική πτυχή των προβλεποµένων εξαγωγών.

(3)

∆υνάµει του άρθρου 16 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2201/96, οι επιστροφές πρέπει να καθορίζονται
λαµβάνοντας υπόψη τα όρια τα οποία απορρέουν από τις

(4)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

297
327
141
145

της
της
της
της

21.11.1996, σ. 29.
21.12.1999, σ. 5.
24.6.1995, σ. 28.
5.6.1997, σ. 16.

(5)
(6)
(7)
(8)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

366
338
331
135

της
της
της
της

24.12.1987, σ. 1.
30.12.1999, σ. 1.
2.12.1988, σ. 1.
29.5.1999, σ. 48.
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Το ύψος των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τοµέα των µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση οπωροκηπευτικά, καθορίζονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
2.
Τα πιστοποιητικά, τα οποία εκδίδονται δυνάµει της επισιτιστικής βοήθειας, που προβλέπονται στο άρθρο
14α του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88, δεν καταλογίζονται στις επιλέξιµες ποσότητες που αναφέρονται στην
παράγραφο 1.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 23 Φεβρουαρίου 2000.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προϊόν
Ο πλήρης ορισµός των επιλέξιµων προϊόντων στον τοµέα
«Μεταποιηµένα προϊόντα µε βάση τα οπωροκηπευτικά»
του τροποποιηµένου κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87
της Επιτροπής

Περίοδος κατανοµής των πιστοποιητικών:
Μάρτιος έως Ιούνιος 2000
Κωδικός
προϊόντος

Κωδικός
προορισµού (1)

Περίοδος υποβολής αιτήσεων:
από 23 Φεβρουαρίου 1999 έως 23 Ιουνίου 2000
Ποσό επιστροφής
(σε EUR ανά τόνο καθαρού βάρους)

Προβλεπόµενες ποσότητες
(σε t)

Κεράσια προσωρινά διατηρηµένα

0812 10 00 9100

F06

55

3 358

Αποφλοιωµένες τοµάτες

2002 10 10 9100

A20

50

50 000

Σακχαρόπηκτα κεράσια

2006 00 31 9000
2006 00 99 9100

F06

170

338

Παρασκευασµένα φουντούκια

2008 19 19 9100
2008 19 99 9100

A00

66

405

Χυµός πορτοκαλιού

Περιεκτικότητα σε ζάχαρη: 10°
Brix ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 22° Brix

2009 11 99 9110
2009 19 99 9110

A00

6

353

Περιεκτικότητα σε ζάχαρη: 55°
Brix ή περισσότερο

2009 11 99 9150
2009 19 99 9150

A00

32

354

(1) Οι κωδικοί
Α00: Όλοι
Α20: Όλοι
F06: Όλοι

προορισµού καθορίζονται ως εξής:
οι προορισµοί.
οι προορισµοί εκτός από τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής.
οι προορισµοί εκτός από τις χώρες της Βόρειας Αµερικής.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 340/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Φεβρουαρίου 2000
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2198/98 και για έναρξη διαρκούς διαγωνισµού για εξαγωγή
4 550 068 τόνων κριθής που έχει στη διάθεσή του ο γερµανικός οργανισµός παρεµβάσεως
έχουν αποθεµατοποιηθεί· πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί
κυρίως το παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2198/
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,

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

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. 2198/98 της Επιτροπής (5), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
182/2000 (6), άνοιξε διαρκή διαγωνισµό για την εξαγωγή
3 800 007 τόνων κριθής που έχει στη διάθεσή του ο γερµανικός οργανισµός παρέµβασης· η Γερµανία ενηµέρωσε την
Επιτροπή για την πρόθεση του οργανισµού παρέµβασής της
να αυξήσει κατά 750 061 τόνους την ποσότητα που τέθηκε
σε διαρκή διαγωνισµό για εξαγωγή· πρέπει να ανέλθει σε
4 550 068 τόνους η συνολική ποσότητα κριθής που τέθηκε
σε διαρκή διαγωνισµό για εξαγωγή και έχει στη διάθεσή του
ο γερµανικός 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)

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2198/98 τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 2
1.
Ο διαγωνισµός αφορά µέγιστη ποσότητα 4 550 068
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 4 550 068 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, 15 Φεβρουαρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

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.
277 της 14.10.1998, σ. 9.
22 της 27.1.2000, σ. 44.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
(σε τόνους)
Τόπος αποθήκευσης

Ποσότητα

Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/
Bremen/Nordrhein-Westfalen

1 386 565

Hessen/Rheinland-Pfalz/Baden-Württemberg/
Saarland/Bayern

347 702

Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern

1 361 213

Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen

1 454 588»
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L 43/19

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 341/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Φεβρουαρίου 2000
σχετικά µε τον καθορισµό της ισοτιµίας που εφαρµόζεται σε ορισµένες άµεσες ενισχύσεις και µέτρα
διαρθρωτικού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα
παράρτηµα Ι της συνθήκης και για την κατάργηση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1445/63 (6), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1410/1999, η
ισοτιµία που εφαρµόζεται για την µετατροπή κάθε χρόνο σε
εθνικό νόµισµα του µέγιστου ποσού ανά εκτάριο ενίσχυσης
για τη βελτίωση της ποιότητας και της εµπορίας στον τοµέα
των καρπών µε κέλυφος και των χαρουπιών, που ορίζεται
στο άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 790/89 του
Συµβουλίου (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1825/97 της Επιτροπής (8), είναι ίση
µε τον µέσο όρο που υπολογίζεται pro rata temporis, των
ισοτιµιών που εφαρµόζονται κατά τον µήνα που προηγείται
της 1ης Ιανουαρίου της ετήσιας περιόδου αναφοράς, κατά
την έννοια του άρθρου 19 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2159/89 της Επιτροπής (9), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1363/95 (10).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2799/98 του Συµβουλίου, της 15ης
∆εκεµβρίου 1998, για τη θέσπιση του γεωργονοµισµατικού
καθεστώτος του ευρώ (1),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1410/1999 της Επιτροπής, της 29ης
Ιουνίου 1999, για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2808/98 περί λεπτοµερειών εφαρµογής του γεωργονοµισµατικού
καθεστώτος του ευρώ στον γεωργικό τοµέα (2), και ιδίως το άρθρο 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 42 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2342/1999 της Επιτροπής (3) για τον καθορισµό
των λεπτοµερειών εφαρµογής της κοινής οργάνωσης αγοράς
στον τοµέα του βοείου κρέατος που καθορίστηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου (4), η
ηµεροµηνία υποβολής της αιτήσεως αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία για τον καθορισµό του έτους καταλογισµού
των πριµοδοτήσεων για τα ζώα που εµπίπτουν στα
καθεστώτα των πριµοδοτήσεων στον τοµέα του κρέατος. Η
µετατροπή σε εθνικό νόµισµα των πριµοδοτήσεων αυτών
πραγµατοποιείται βάσει των διατάξεων του άρθρου 43 του
εν λόγω κανονισµού, σύµφωνα µε το µέσο όρο που υπολογίζεται pro rata temporis των ισοτιµιών που εφαρµόζονται
κατά τον µήνα ∆εκέµβριο του έτους που προηγείται του
έτους καταλογισµού.

(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2808/98 της Επιτροπής, της 22ας ∆εκεµβρίου
1998, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του γεωργονοµισµατικού καθεστώτος του ευρώ στο γεωργικό τοµέα (5), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1410/1999 η γενεσιουργός αιτία της ισοτιµίας για τα ποσά
διαρθρωτικού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα είναι η 1η
Ιανουαρίου του έτους κατά τη διάρκεια του οποίου λαµβάνεται η απόφαση χορήγησης της ενίσχυσης. Σύµφωνα µε
τους όρους του άρθρου 4 παράγραφος 3 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2808/98 η ισοτιµία που πρέπει να εφαρµοστεί
είναι ο µέσος όρος ο οποίος υπολογίζεται pro rata temporis των ισοτιµιών που εφαρµόζονται κατά τη διάρκεια του
µηνός που χορηγείται της ηµεροµηνίας της γενεσιουργού
αιτίας.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 12 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 293/
98 της Επιτροπής, της 4ης Φεβρουαρίου 1998, για τον
καθορισµό των γενεσιουργών αιτίων στον τοµέα των οπωροκηπευτικών, στον τοµέα των µεταποιηµένων προϊόντων µε
βάση τα οπωροκηπευτικά, εν µέρει στον τοµέα των
ζωντανών φυτών και των προϊόντων της ανθοκοµίας, καθώς
επίσης και για ορισµένα προϊόντα που απαριθµούνται στο

(3)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

349
164
281
160
349

της
της
της
της
της

24.12.1998, σ. 1.
30.6.1999, σ. 53.
4.11.1999, σ. 30.
26.6.1999, σ. 21.
24.12.1998, σ. 36.

(4)

Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2700/93 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεµβρίου
1993, περί λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής της πριµοδότησης υπέρ των παραγωγών αιγοπροβείου κρέατος (11),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1410/1999, η ισοτιµία που πρέπει να εφαρµοστεί στο
υπόλοιπο ποσό των πριµοδοτήσεων στον τοµέα του προβείου κρέατος είναι ίση µε τον µέσο όρο που υπολογίζεται
pro rata temporis των ισοτιµιών που εφαρµόζονται κατά τη
διάρκεια του µηνός που προηγείται της τελευταίας ηµέρας
της περιόδου στο πλαίσιο της οποίας χορηγείται η πριµοδότηση.

(5)

Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2700/93 η ισοτιµία που εφαρµόζεται στο ποσό
της προκαταβολής των πριµοδοτήσεων στον τοµέα του προβείου κρέατος είναι ίση µε τον µέσο όρο που υπολογίζεται
pro rata temporis των ισοτιµιών που εφαρµόζονται κατά τη
διάρκεια του µηνός που προηγείται της πρώτης ηµέρας της
περιόδου εµπορίας στο πλαίσιο της οποίας χορηγήθηκε η
πριµοδότηση.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Η ισοτιµία η οποία εφαρµόζεται:
— στα ποσά των πριµοδοτήσεων στον τοµέα του βοείου κρέατος
που αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999,
— στα µέγιστα ποσά ανά εκτάριο της ενίσχυσης και της εµπορίας
στον τοµέα των καρπών µε κέλυφος και των χαρουπιών, που
ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 790/89 και
— στα ποσά περιβαλλοντικού ή διαρθρωτικού χαρακτήρα που
αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2799/98,
εµφαίνεται στο παράρτηµα Ι.
(6) ΕΕ L 30 της 5.2.1998, σ. 16.
(7) ΕΕ L 85 της 30.3.1989, σ. 6.
(8) ΕΕ L 260 της 23.9.1997, σ. 9.
(9) ΕΕ L 207 της 19.7.1989, σ. 19.
(10) ΕΕ L 132 της 16.6.1995, σ. 8.
(11) ΕΕ L 245 της 1.10.1993, σ. 99.
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2.
Η ισοτιµία που εφαρµόζεται στα ποσά της πριµοδότησης και στο υπόλοιπο που αναφέρεται στο άρθρο 5
παράγραφος 6 τέταρτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2467/98 του Συµβουλίου (1), και στο ποσό που
αφαιρείται το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3493/90 του Συµβουλίου (2),
εµφαίνεται στο παράρτηµα ΙΙ.
3.
Η ισοτιµία που εφαρµόζεται στο ποσό της προκαταβολής που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6
δεύτερο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2467/98 και στο ποσό που αφαιρείται το οποίο αναφέρεται στο άρθρο
4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3493/90 εµφαίνεται στο παράρτηµα ΙΙΙ.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 312 της 20.11.1998, σ. 1.
(2) ΕΕ L 337 της 4.12.1990, σ. 7.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Ισοτιµία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1
1 EUR = (µέσος όρος 1.12.1999 — 31.12.1999)
7,44023
329,655

∆ανική κορώνα
Ελληνική δραχµή

8,58622

Σουηδική κορώνα

0,626674

Λίρα στερλίνα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ισοτιµία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1
1 EUR = (µέσος όρος 2.12.1999 — 1.1.2000)
7,44036
329,705

∆ανική κορώνα
Ελληνική δραχµή

8,58643

Σουηδική κορώνα

0,626326

Λίρα στερλίνα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Ισοτιµία που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1
1 EUR = (µέσος όρος 31.12.1999 — 2.1.2000)
7,44048
329,762

∆ανική κορώνα
Ελληνική δραχµή

8,58502

Σουηδική κορώνα

0,626045

Λίρα στερλίνα
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16. 2. 2000

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 342/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Φεβρουαρίου 2000
για καθορισµό του ύψους των επιστροφών που εφαρµόζονται στα αυγά και στους κρόκους αυγών τα
οποία εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων τα οποία δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης
πρέπει να καθορίζεται για διάρκεια ίση µε εκείνη που λαµβάνεται υπόψη για τον καθορισµό των επιστροφών που
εφαρµόζονται σε αυτά τα ίδια προϊόντα που εξάγονται στην
ίδια κατάσταση.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(3)

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

(4)

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

(5)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2771/75, η διαφορά µεταξύ των τιµών στο
διεθνές εµπόριο των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο
1 παράγραφος 1 του κανονισµού αυτού και των τιµών στην
Κοινότητα µπορεί να καλυφθεί από µια επιστροφή κατά την
εξαγωγή όταν τα προϊόντα αυτά εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα του ίδιου
κανονισµού· ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1222/94 της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 1994, περί θεσπίσεως, για ορισµένα γεωργικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό µορφή
εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι της
συνθήκης, των κοινών λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής περί
χορηγήσεως επιστροφών κατά την εξαγωγή και των κριτηρίων καθορισµού του ύψους τους (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 238/2000 (4),
προσδιόρισε τα προϊόντα για τα οποία πρέπει να καθορισθεί
ύψος επιστροφής που εφαρµόζεται κατά την εξαγωγή τους
υπό µορφή εµπορευµάτων που αναφέρονται στο παράρτηµα
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75.

(1)

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

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το ύψος των επιστροφών που εφαρµόζονται για τα βασικά προϊόντα που εµφαίνονται στο παράρτηµα Α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1222/94 και αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75, και τα οποία εξάγονται υπό µορφή
εµπορευµάτων που υπάγονται στο παράρτηµα Ι του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2771/75, καθορίζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα
του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 16 Φεβρουαρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

282 της 1.11.1975, σ. 49.
189 της 30.7.1996, σ. 99.
136 της 31.5.1994, σ. 5.
24 της 29.1.2000, σ. 45.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2000, για καθορισµό του ύψους των επιστροφών που
εφαρµόζονται στα αυγά και στους κρόκους αυγών τα οποία εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται
στο παράρτηµα Ι της συνθήκης
(EUR/100 kg)
Κωδικός
ΣΟ

0407 00

Περιγραφή εµπορευµάτων

Προορισµός
(1)

Ύψος των
επιστροφών

02
03
04
01

11,46
14,33
5,73
5,73

01

55,39

01

25,79

01

25,79

01

41,07

01

10,51

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

0407 00 30

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

β) Σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εµπορευµάτων
0408

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

0408 11
ex 0408 11 80

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

0408 19

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

ex 0408 19 81

– – – – Σε υγρή κατάσταση:
Χωρίς γλυκαντικά

ex 0408 19 89

– – – – Κατεψυγµένοι:
Χωρίς γλυκαντικά
– Άλλα:

0408 91
ex 0408 91 80

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

0408 99
ex 0408 99 80

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

(1) Οι
01
02
03
04

προορισµοί είναι οι ακόλουθοι:
οι τρίτες χώρες,
Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Οµάν, Κατάρ, Ενωµένα Αραβικά Εµιράτα, Υεµένη, Ε∆Π Χονγκ Κονγκ και Ρωσία,
Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Μαλαισία, Ταϊλάνδη, Ταϊβάν, Φιλιππίνες και Αίγυπτος,
όλοι οι προορισµοί, εκτός από την Ελβετία και τους προορισµούς 02 και 03.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 343/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Φεβρουαρίου 2000
για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τοµέα των αυγών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Η εφαρµογή αυτών των κανόνων και των κριτηρίων στην
παρούσα κατάσταση των αγορών στον τοµέα των αυγών
οδηγεί στον καθορισµό της επιστροφής σε τέτοιο ποσό που
επιτρέπει τη συµµετοχή της Κοινότητας στο διεθνές εµπόριο
και επίσης λαµβάνει υπόψη το χαρακτήρα των εξαγωγών
αυτών των προϊόντων καθώς και τη σηµασία τους κατά την
παρούσα στιγµή.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης πουλερικών και αυγών.

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

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2771/
75, η διαφορά µεταξύ των τιµών της διεθνούς αγοράς και
εκείνων της Κοινότητας για τα προϊόντα που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισµού δύναται να καλυφθεί από επιστροφή κατά την εξαγωγή.
Η παρούσα κατάσταση της αγοράς σε ορισµένες τρίτες
χώρες και ο ανταγωνισµός για ορισµένους προορισµούς
καθιστούν αναγκαίο τον καθορισµό µιας διαφοροποιηµένης
επιστροφής για ορισµένα προϊόντα του τοµέα των αυγών.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κατάλογος των κωδικών των προϊόντων για εξαγωγή, για τα
οποία χορηγείται η επιστροφή που αναφέρεται στο άρθρο 8 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75, και τα ποσά της επιστροφής
αυτής καθορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 16 Φεβρουαρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 49.
(2) ΕΕ L 189 της 30.7.1996, σ. 99.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2000, για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον
τοµέα των αυγών

Κωδικός προϊόντος

Προορισµός των επιστροφών (1)

Ποσό των επιστροφών
EUR ανά 100 τεµάχια

0407 00 11 9000

02

3,30

0407 00 19 9000

02

1,50
EUR ανά 100 kg

0407 00 30 9000

03

12,00

04

6,00

05

15,00

0408 11 80 9100

01

58,00

0408 19 81 9100

01

27,00

0408 19 89 9100

01

27,00

0408 91 80 9100

01

43,00

0408 99 80 9100

01

11,00

(1) Προορισµοί:
01
02
03
04
05

όλοι οι προορισµοί, εκτός από την Ελβετία,
όλοι οι προορισµοί, εκτός από τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής,
Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Οµάν, Κατάρ, Ενωµένα Αραβικά Εµιράτα, Υεµένη, Ε∆Π Χονγκ Κονγκ και Ρωσία,
όλοι οι προορισµοί, εκτός από την Ελβετία και από τους προορισµούς 03 και 05,
Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Μαλαισία, Ταϊλάνδη, Ταϊβάν, Φιλιππίνες και Αίγυπτος.

Σηµείωση: Οι κωδικοί των προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένων των υποσηµειώσεων, καθορίζονται στον τροποποιηµένο κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 344/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Φεβρουαρίου 2000
για τον καθορισµό των αντιπροσωπευτικών τιµών κατά την εισαγωγή στους τοµείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών καθώς και της αυγοαλβουµίνης και για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1484/95
τικών τιµών στους τοµείς του κρέατος πουλερικών και των
αυγών καθώς και της αυγοαλβουµίνης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(2)

Προκύπτει από τον τακτικό έλεγχο των στοιχείων στα οποία
βασίζεται ο καθορισµός των αντιπροσωπευτικών τιµών, για
τα προϊόντα των τοµέων του κρέατος πουλερικών και των
αυγών, καθώς και της αυγοαλβουµίνης ότι πρέπει να τροποποιηθούν οι αντιπροσωπευτικές τιµές για τις εισαγωγές ορισµένων προϊόντων, λαµβάνοντας υπόψη τις διακυµάνσεις
των τιµών ανάλογα µε την προέλευση· ότι πρέπει, συνεπώς,
να δηµοσιευθούν οι αντιπροσωπευτικές τιµές.

(3)

Πρέπει να εφαρµοστεί η τροποποίηση αυτή το συντοµότερο
δυνατό λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση της αγοράς.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης αυγών και
κρέατος πουλερικών.

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75 του Συµβουλίου, της 29ης
Οκτωβρίου 1975, για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τοµέα
των αυγών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1516/96 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 5
παράγραφος 4,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 του Συµβουλίου, της 29ης
Οκτωβρίου 1975, για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τοµέα
του κρέατος πουλερικών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2916/95 της Επιτροπής (4), και ιδίως το
άρθρο 5 παράγραφος 4,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2763/75 του Συµβουλίου, της 29ης
Οκτωβρίου, όσον αφορά το κοινό καθεστώς συναλλαγών για την
αυγοαλβουµίνη και την λακταλβουµίνη (5), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2916/95 και ιδίως το
άρθρο 3 παράγραφος 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1484/95 της Επιτροπής (6), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
108/2000 (7), καθόρισε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του
καθεστώτος σχετικά µε την εφαρµογή των αντιπροσωπευ-

(1)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1484/95 αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 16 Φεβρουαρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L
L

282 της 1.11.1975, σ. 49.
189 της 30.7.1996, σ. 99.
282 της 1.11.1975, σ. 77.
305 της 19.12.1995, σ. 49.
282 της 1.11.1975, σ. 104.
145 της 29.6.1995, σ. 47.
13 της 19.1.2000, σ. 8.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εµπορευµάτων

0207 14 10

Τεµάχια χωρίς κόκαλα από κατεψυγµένους πετεινούς ή
κότες

1602 32 11

Άψυτα παρασκευάσµατα πετεινού και κότας

(1) Προέλευση εισαγωγών:
01 Βραζιλία,
02 Ταϊλάνδη,
03 Χιλή,
04 Αργεντινή.»

Εγγύηση που
Αντιπροσωπευτική αναφέρεται
στο άρθρο 3
τιµή
(EUR/100 kg) παράγραφος 3
(EUR/100 kg)

Προέλευση
(1)

195,0

33

01

197,6

31

02

277,9

7

03

277,9

7

04

209,5

23

01

205,8

24

02
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 345/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Φεβρουαρίου 2000
για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τοµέα του κρέατος πουλερικών
διεθνές εµπόριο και επίσης λαµβάνει υπόψη τον ιδιαίτερο
χαρακτήρα των εξαγωγών αυτών των προϊόντων καθώς και
της σηµασίας τους κατά την παρούσα στιγµή.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 του Συµβουλίου, της 29ης
Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα
του κρέατος πουλερικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2916/95 της Επιτροπής (2), και ιδίως το
άρθρο 8 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2777/
75, η διαφορά µεταξύ των τιµών της διεθνούς αγοράς και
εκείνων της Κοινότητας για τα προϊόντα που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισµού δύναται να καλυφθεί µε επιστροφή κατά την εξαγωγή.
Η εφαρµογή αυτών των κανόνων και των κριτηρίων στην
παρούσα κατάσταση της αγοράς στον τοµέα του κρέατος
πουλερικών οδηγεί στον καθορισµό της επιστροφής σε ένα
ποσό το οποίο επιτρέπει τη συµµετοχή της Κοινότητας στο

(3)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης πουλερικών και αυγών.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κατάλογος των κωδικών των προϊόντων για εξαγωγή, για τα
οποία χορηγείται η επιστροφή που αναφέρεται στο άρθρο 8 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75, και τα ποσά της επιστροφής
αυτής καθορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 16 Φεβρουαρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 77.
(2) ΕΕ L 305 της 19.12.1995, σ. 49.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2000, για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον
τοµέα του κρέατος πουλερικών
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός
των επιστροφών (1)

Ποσό
των επιστροφών
EUR/100άδα

0105 11 11 9000
0105 11 19 9000
0105 11 91 9000
0105 11 99 9000
0105 12 00 9000
0105 19 20 9000

01
01
01
01
01
01

1,40
1,40
1,40
1,40
3,30
3,30
EUR/100 kg

0207 12 10 9900
0207 12 90 9190
0207 12 90 9990

02
03
02
03
02
03

25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00

(1) Προορισµοί:
01 όλοι οι προορισµοί, εκτός από τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής,
02 Αγκόλα, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Κατάρ, Οµάν, Ενωµένα Αραβικά Εµιράτα, Ιορδανία, Υεµένη, Λίβανος, Ιράκ και Ιράν,
03 Αρµενία, Αζερµπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Καζακστάν, Κιργιζία, Μολδαβία, Ρωσία, Τατζικιστάν, Τουρκµενιστάν, Ουζµπεκιστάν και
Ουκρανία.

NB: Οι κωδικοί των προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένων των υποσηµειώσεων, καθορίζονται στον τροποποιηµένο κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 3846/87 της Επιτροπής.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 346/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Φεβρουαρίου 2000
για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιµών και των προσθέτων εισαγωγικών δασµών ορισµένων
προϊόντων του τοµέα της ζάχαρης
τροπής (4), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 291/2000 (5).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2038/1999 του Συµβουλίου, της 13ης
Σεπτεµβρίου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον
τοµέα της ζάχαρης (1),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1423/95 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 1995, περί καθορισµού των λεπτοµερειών εφαρµογής για την
εισαγωγή προϊόντων του τοµέα της ζάχαρης άλλων από τις µελάσσες (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 624/98 (3), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερο
εδάφιο και το άρθρο 3 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι αντιπροσωπευτικές τιµές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί
δασµοί που εφαρµόζονται στη λευκή ζάχαρη, στην ακατέργαστη ζάχαρη και ορισµένα σιρόπια έχουν καθορισθεί τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1441/1999 της Επι-

(2)

Από την εφαρµογή των κανόνων και των λεπτοµερειών
καθορισµού που υπενθυµίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1423/95, τα στοιχεία τα οποία διαθέτει, θα πρέπει να τροποποιούν τα ισχύοντα ποσά σύµφωνα µε το παράρτηµα του
παρόντος κανονισµού.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι αντιπροσωπευτικές τιµές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί δασµοί
που εφαρµόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1423/95 καθορίζονται όπως αναγράφεται
στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 16 Φεβρουαρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 252 της 25.9.1999, σ. 1.
(2) ΕΕ L 141 της 24.6.1995, σ. 16.
(3) ΕΕ L 85 της 20.3.1998, σ. 5.

(4) ΕΕ L 166 της 1.7.1999, σ. 77.
(5) ΕΕ L 33 της 8.2.2000, σ. 10.
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στον κανονισµό της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2000, για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιµών και
πρόσθετων δασµών που εφαρµόζονται κατά την εισαγωγή της λευκής ζάχαρης, της ακατέργαστης ζάχαρης, και των
προϊόντων του κωδικού ΣΟ 1702 90 99
(σε EUR)
Κωδικός ΣΟ

Αντιπροσωπευτική τιµή
ανά 100 χιλιόγραµµα καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος

Πρόσθετος δασµός
ανά 100 χιλιόγραµµα καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος

1701 11 10 (1)
1701 11 90 (1)
1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 (3)

13,85
13,85
13,85
13,85
16,27
16,27
16,27
0,16

9,95
16,25
9,72
15,73
19,02
13,57
13,57
0,48

(1) Καθορισµός για τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 431/68 του Συµβουλίου (ΕΕ L 89
της 10.4.1968, σ. 3) όπως τροποποιήθηκε.
(2) Καθορισµός για τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 793/72 του Συµβουλίου (ΕΕ L 94
της 21.4.1972, σ. 1).
(3) Καθορισµός ανά 1 % της περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 347/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Φεβρουαρίου 2000
για τον καθορισµό των δασµών κατά την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

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)

Οι δασµοί κατά την εισαγωγή εφαρµόζονται έως ότου ισχύει
νέος καθορισµός. 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)

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)

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 τα ακόλουθα:
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. 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)

∆υνάµει 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 στις 16 Φεβρουαρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

181
160
161
315

της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
26.6.1999, σ. 18.
29.6.1996, σ. 125.
25.11.1998, σ. 7.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
∆ασµοί κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92

Κωδικός ΣΟ

1001 10 00

Περιγραφή των εµπορευµάτων

∆ασµός κατά την εισαγωγή που διεξάγεται δια ξηράς, ποταµού ή
∆ασµός κατά την εισαγωγή που διεθαλάσσης και προέρχεται από λιµάνια ξάγεται αεροπορικώς ή δια θαλάσσης
της Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασπροερχόµενη από άλλα λιµάνια (2)
σας ή της Βαλτικής Θάλασσας
(σε EUR/τόνο)
(σε EUR/τόνο)

Σιτάρι σκληρό υψηλής ποιότητας

22,84

12,84

µέσης ποιότητας (1)

32,84

22,84

1001 90 91

Σιτάρι µαλακό που προορίζεται για σπορά:

36,12

26,12

1001 90 99

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

36,12

26,12

µέσης ποιότητας

71,05

61,05

βασικής ποιότητας

82,08

72,08

1002 00 00

Σίκαλη

80,45

70,45

1003 00 10

Κριθάρι που προορίζεται για σπορά

80,45

70,45

1003 00 90

Κριθάρι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (3)

80,45

70,45

1005 10 90

Καλαµπόκι για σπορά εκτός από το υβρίδιο

84,53

74,53

1005 90 00

Καλαµπόκι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (3)

84,53

74,53

1007 00 90

Σόργο σε κόκκους εκτός από το υβρίδιο που προορίζεται για
σπορά

80,45

70,45

(1) Για το σκληρό σιτάρι που δεν πληροί τις ελάχιστες ποιοτικές προδιαγραφές για το σκληρό σίτο µέσης ποιότητας που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1249/96, ο εφαρµοζόµενος δασµός είναι εκείνος που καθορίζεται για το µαλακό σιτάρι χαµηλής ποιότητας.
(2) Για τα εµπορεύµατα που φθάνουν στην Κοινότητα από τον Ατλαντικό Ωκεανό ή µέσω της διώρυγας του Σουέζ [άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96] ο
εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί µειώσεως των δασµών κατά:
— 3 EUR ανά τόνο εάν το λιµάνι βρίσκεται στην Μεσόγειο θάλασσα ή,
— 2 EUR ανά τόνο εάν το λιµάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στην Ιρλανδία, στο Ηνωµένο Βασίλειο, στη ∆ανία, στη Σουηδία, στη Φινλανδία ή από την πλευρά του Ατλαντικού της
Ιβηρικής χερσονήσου.
(3) Ο εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί κατ’ αποκοπή µειώσεως 14 ή 8 EUR ανά τόνο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1249/96.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Στοιχεία υπολογισµού των δασµών
(περίοδος από τις 1.2.2000 έως τις 14.2.2000)
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

119,66

108,64

98,06

88,86

162,05 (**)

152,05 (**)

104,44 (**)

Πριµοδότηση για τον Κόλπο του Μεξικού (EUR/
τόνο)

29,11

5,20

4,75

11,50

—

—

—

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 Golfe.

2. Ναύλος/κόστος: Κόλπος του Μεξικού-Rotterdam: 16,05 EUR/τόνο. Μεγάλες Λίµνες-Rotterdam: 28,78 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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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας ∆εκεµβρίου 1999
για ορισµένα µέτρα προστασίας σχετικά µε τις εισαγωγές, από το Ισραήλ, ζώντων ιπποειδών, ζώντων
πτηνών και αυγών επώασης αυτών
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(1999) 4978]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2000/133/ΕΚ)
µικού ελέγχου που διέπουν το εµπόριο και τις εισαγωγές
στην Κοινότητα ζώων, σπέρµατος, ωαρίων και εµβρύων που
υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονοµικού ελέγχου,
στις ειδικές κοινοτικές ρυθµίσεις που αναφέρονται στο
τµήµα Ι του παραρτήµατος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (9).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(4)

Έχουν αναφερθεί κρούσµατα πυρετού του ∆υτικού Νείλου
σε πουλερικά, ιδιαίτερα χήνες, στο Ισραήλ.

(5)

Η παρουσία της ανωτέρω νόσου ενδέχεται να ενέχει κινδύνους για τον άνθρωπο και τα ιπποειδή και πουλερικά στην
Κοινότητα.

(6)

Μολονότι ο ιός κυκλοφορεί συνήθως σε κύκλο πτηνούκώνωπος, σποραδικώς µεταδίδεται από έντοµα φορείς στον
άνθρωπο ή σε ιπποειδή, οπότε έχουν καταγραφεί θανατηφόρα περιστατικά.

(7)

Σύµφωνα µε την οδηγία 90/539/ΕΟΚ του Συµβουλίου (6),
το Ισραήλ περιλαµβάνεται στον κατάλογο τρίτων χωρών από
τις οποίες τα κράτη µέλη επιτρέπουν εισαγωγές ζώντων
πουλερικών και αυγών εκκόλαψης, ο οποίος θεσπίστηκε µε
την απόφαση 95/233/ΕΚ της Επιτροπής (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 96/619/ΕΚ (8).

Είναι ανάγκη να θεσπιστούν επειγόντως µέτρα προστασίας
σε κοινοτικό επίπεδο σχετικά µε την εισαγωγή, από το
Ισραήλ, ζώντων ιπποειδών, ζώντων πουλερικών, λοιπών
πτηνών και αυγών εκκόλαψης αυτών.

(8)

Επιτρέπεται η εισαγωγή πτηνών διαφορετικών από τα αναφερόµενα στην οδηγία 90/539/ΕΟΚ, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ που καθορίζει τους όρους υγειονο-

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να απαγορευθούν η προσωρινή
αποδοχή εγγεγραµµένων ίππων, η επανεισαγωγή µετά από
προσωρινή εξαγωγή εγγεγραµµένων ίππων και οι µόνιµες
εισαγωγές και η διαµετακόµιση ιπποειδών από το Ισραήλ.

(9)

Επιπλέον, θα πρέπει να απαγορευθούν αντίστοιχες εισαγωγές
ζώντων πουλερικών, συµπεριλαµβανοµένων των ατροπίδωτων, ζώντων πτερωτών θηραµάτων και λοιπών ζώντων
πτηνών και αυγών εκκόλαψης αυτών.

(10)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης κτηνιατρικής επιτροπής.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε την οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συµβουλίου (3),
το Ισραήλ περιλαµβάνεται στον κατάλογο τρίτων χωρών από
τις οποίες τα κράτη µέλη επιτρέπουν εισαγωγές ιπποειδών, ο
οποίος θεσπίστηκε από την απόφαση 79/542/ΕΟΚ του Συµβουλίου (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 1999/759/ΕΚ της Επιτροπής (5).
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(2)

(3)
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24.9.1991, σ. 56.
1.7.1996, σ. 1.
18.8.1990, σ. 42.
14.6.1979, σ. 15.
23.11.1999, σ. 30.
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(9) ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Απαγορεύεται η προσωρινή αποδοχή εγγεγραµµένων ίππων, η επανεισαγωγή µετά από προσωρινή εξαγωγή εγγεγραµµένων ίππων και
οι εισαγωγές και η διαµετακόµιση ιπποειδών καταγόµενων, προερχόµενων ή διαµετακοµιζόµενων µέσω του Ισραήλ.
Άρθρο 2
1.
Απαγορεύεται η εισαγωγή στην Κοινότητα ζώντων πουλερικών, συµπεριλαµβανοµένων των ατροπίδωτων, και λοιπών ζώντων
πτηνών καταγόµενων, προερχόµενων ή διαµετακοµιζόµενων µέσω
του Ισραήλ.
2.
Απαγορεύεται η εισαγωγή στην Κοινότητα αυγών εκκόλαψης
πουλερικών, συµπεριλαµβανοµένων των ατροπίδωτων, και λοιπών
πτηνών, καταγωγής Ισραήλ.

16. 2. 2000
Άρθρο 3

Τα κράτη µέλη τροποποιούν τα µέτρα που εφαρµόζουν έναντι του
Ισραήλ, ώστε να ευθυγραµµιστούν µε την παρούσα απόφαση.
Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν σχετικά την Επιτροπή.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση θα επανεξεταστεί τον Ιανουάριο του 2000
και εφαρµόζεται έως τις 31 Μαρτίου 2000.
Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 22 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

