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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EK) αριθ. 1643/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Ιουλίου 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
τελευταία 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 27 Ιουλίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 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 26ης Ιουλίου 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

0707 00 05

628
999
052
528
999
388
524
528
999
052
220
400
508
512
600
624
999
388
400
508
512
528
720
800
804
999
388
512
528
720
804
999
052
064
066
999
052
400
404
616
999
064
624
999

136,5
136,5
63,0
65,2
64,1
54,0
92,4
60,5
69,0
104,7
170,1
206,4
155,6
61,8
82,2
149,9
133,0
93,0
61,7
67,2
107,2
84,6
93,3
203,0
86,4
99,5
81,9
71,9
78,0
118,7
81,8
86,5
176,2
134,9
109,3
140,1
355,2
215,8
574,4
255,0
350,1
52,5
171,3
111,9

0709 90 70

0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 10 00

0809 20 95

0809 40 05

(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».

27.7.2000

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 189/3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1644/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Ιουλίου 2000
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1490/2000 για την έναρξη διαρκούς διαγωνισµού για
την εξαγωγή σίκαλης που κατέχει ο γερµανικός οργανισµός παρέµβασης
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1490/2000 της
Επιτροπής (5).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(3)

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 µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1510/2000 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1490/
2000 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

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 διάθεσης
των σιτηρών που κατέχουν οι οργανισµοί παρέµβασης.

«3.
Ο τελευταίος µερικός διαγωνισµός λήγει στις 28
Σεπτεµβρίου 2000, στις 9.00 (ώρα Βρυξελλών).»

Είναι αναγκαίο να καθοριστεί, σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία,
ο τελευταίος µερικός διαγωνισµός για τον διαγωνισµό που

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

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

181 της 1.7.1992, σ. 21.
174 της 13.7.2000, σ. 11.
191 της 31.7.1993, σ. 76.
5 της 9.1.1999, σ. 64.

(5) ΕΕ L 168 της 8.7.2000, σ. 5.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1645/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Ιουλίου 2000
για τον καθορισµό των αντιπροσωπευτικών τιµών και των ποσών των πρόσθετων δασµών κατά την
εισαγωγή µελάσσας στον τοµέα της ζάχαρης
αφορά παρά µόνο µία µικρή και µη αντιπροσωπευτική
ποσότητα της αγοράς· επίσης, πρέπει να αποκλεισθούν οι
τιµές προσφοράς που µπορούν να θεωρηθούν µη αντιπροσωπευτικές της πραγµατικής τάσης της αγοράς.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(5)

Για να ληφθούν συγκρίσιµα στοιχεία µε τη µελάσσα του
ποιοτικού τύπου, πρέπει οι τιµές, ανάλογα µε την ποιότητα
της προσφερόµενης µελάσσας, να αυξάνονται ή να µειώνονται σε συνάρτηση µε τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του
άρθρου 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68.

(6)

Μια αντιπροσωπευτική τιµή µπορεί να διατηρηθεί κατ’ εξαίρεσην αµετάβλητη κατά τη διάρκεια µιας περιορισµένης
περιόδου, εφόσον η τιµή προσφοράς που αποτέλεσε βάση
για τον προηγούµενο καθορισµό της αντιπροσωπευτικής
τιµής δεν υπέπεσε στην αντίληψη της Επιτροπής και εφόσον
οι διαθέσιµες τιµές προσφοράς, οι οποίες δεν φαίνεται να
είναι αρκούντως αντιπροσωπευτικές της πραγµατικής τάσης
της αγοράς, θα οδηγούσαν σε απότοµες και σηµαντικές
µεταβολές της αντιπροσωπευτικής τιµής.

(7)

Εφόσον υπάρχει διαφορά µεταξύ της τιµής ενεργοποίησης
για το εν λόγω προϊόν και της αντιπροσωπευτικής τιµής,
πρέπει να καθοριστούν πρόσθετοι δασµοί κατά την εισαγωγή
µε τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1422/95. Σε περίπτωση αναστολής των
δασµών κατά την εισαγωγή, σε εφαρµογή του άρθρου 5 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1422/95, πρέπει να καθορισθούν
ιδιαίτερα ποσά γι’ αυτούς τους δασµούς.

(8)

Η εφαρµογή αυτών των διατάξεων συνεπάγεται τον καθορισµό των αντιπροσωπευτικών τιµών και των πρόσθετων
δασµών κατά την εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων
σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

(9)

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

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2038/1999 του Συµβουλίου, της 13ης
Σεπτεµβρίου 1999, για κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), όπως τροποποιηθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1527/2000 της Επιτροπής (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1422/95 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 1995, για καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής για την
εισαγωγή µελάσσας στον τοµέα της ζάχαρης και για τροποποίηση
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68 (3), και ιδίως το άρθρο 1
παράγραφος 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1422/95 προβλέπει ότι η τιµή cif
κατά την εισαγωγή µελάσσας, αποκαλούµενη στο εξής «αντιπροσωπευτική τιµή», καθορίζεται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 785/68 της Επιτροπής (4). Η τιµή αυτή
εννοείται ότι καθορίζεται για τον ποιοτικό τύπο που ορίζεται στο άρθρο 1 του προαναφερόµενου κανονισµού.

(1)

Η αντιπροσωπευτική τιµή της µελάσσας υπολογίζεται για
ένα τόπο διέλευσης των κοινοτικών συνόρων, ο οποίος είναι
το Άµστερνταµ· η τιµή αυτή πρέπει να υπολογίζεται µε βάση
τις πλέον ευνοϊκές δυνατότητες αγοράς στη διεθνή αγορά,
οι οποίες διατυπώνονται βάσει των τιµών αυτής της αγοράς
προσαρµοζόµενων σε συνάρτηση µε τις ενδεχόµενες διαφορές ποιότητας σε σχέση µε τον ποιοτικό τύπο. Ο ποιοτικός
τύπος της µελάσσας καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 785/68.

(2)

Για τη διαπίστωση των πλέον ευνοϊκών δυνατοτήτων αγοράς
στη διεθνή αγορά, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όλες οι
πληροφορίες σχετικά µε τις προσφορές που έγιναν στη
διεθνή αγορά, οι τιµές που διαπιστώθηκαν σε σηµαντικές
αγορές στις τρίτες χώρες και οι πράξεις πώλησης που συνήφθησαν στο πλαίσιο των διεθνών συναλλαγών, στοιχεία τα
οποία η Επιτροπή πληροφορείται είτε µέσω των κρατών
µελών είτε µε τα δικά της µέσα. Για τη διαπίστωση αυτή,
σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/
68, µπορεί να βασιστεί κανείς σε ένα µέσο όρο πολλών
τιµών, µε την προϋπόθεση ότι αυτός ο µέσος όρος µπορεί
να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικός της πραγµατικής τάσης της
αγοράς.

(3)

∆εν λαµβάνονται υπόψη πληροφορίες όταν το εµπόρευµα
δεν είναι υγιές, ανόθευτο και σύµφωνο µε τα συναλλακτικά
ήθη ή όταν η τιµή που αναφέρεται στην προσφορά δεν

(4)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

252
175
141
145

της
της
της
της

25.9.1999,
14.7.2000,
24.6.1995,
27.6.1968,

σ.
σ.
σ.
σ.

1.
59.
12.
12.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι αντιπροσωπευτικές τιµές και οι πρόσθετοι δασµοί που εφαρµόζονται κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1422/95 καθορίζονται
σύµφωνα µε το παράρτηµα.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 27 Ιουλίου 2000.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού για τον καθορισµό των αντιπροσωπευτικών τιµών και των ποσών των πρόσθετων δασµών κατά την
εισαγωγή µελάσσας στον τοµέα της ζάχαρης
(σε EUR)

Ποσό της αντιπροσωπευτικής
τιµής για 100 kg
καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος

Ποσό του πρόσθετου δασµού
για 100 kg καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος

Ποσό του δασµού που πρέπει
να εφαρµόζεται λόγω της
εισαγωγής σε περίπτωση
αναστολής, η οποία
προβλέπεται στο άρθρο 5
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1422/95 για 100 kg
καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος (2)

1703 10 00 (1)

8,40

—

0

1703 90 00 ( )

8,87

—

0

Κωδικός ΣΟ

1

(1) Καθορισµός για τον ποιοτικό τύπο όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68, όπως τροποποιήθηκε.
(2) Το ποσό αυτό, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1422/95, αντικαθιστά το δασµό του κοινού τελωνειακού δασµολογίου που
αφορά τα προϊόντα αυτά.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1646/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Ιουλίου 2000
για τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης
σε φυσική κατάσταση
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

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

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2038/1999 του Συµβουλίου, της 13ης
Σεπτεµβρίου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα
της ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1527/2000 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος
5 τρίτο εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι επιστροφές που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή για τη
λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη έχουν καθορισθεί από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1572/2000 της Επιτροπής (3).

(2)

Η εφαρµογή των λεπτοµερειών που αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1572/2000 στα στοιχεία για τα οποία
έλαβε γνώση η Επιτροπή οδηγεί στην τροποποίηση των

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση και όχι
µετουσιωµένων, των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2038/1999
και καθορίζονται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1572/
2000, είναι τροποποιηµένες σύµφωνα µε τα ποσά που ορίζονται
στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 27η Ιουλίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 252 της 25.9.1999, σ. 1.
(2) ΕΕ L 175 της 14.7.2000, σ. 59.
(3) ΕΕ L 181 της 20.7.2000, σ. 6.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 2000, 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

35,06
32,25
35,06
32,25

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

— EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg —

1701 91 00 9000

0,3811
— EUR/100 kg —

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

38,11
39,20
37,32
— EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg —

1701 99 90 9100

0,3811

( ) 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. 1647/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Ιουλίου 2000
σχετικά µε τη διακοπή της αλιείας του είδους προσφυγάκι από σκάφη που φέρουν σηµαία Ιρλανδίας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συµβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήµατος ελέγχου που εφαρµόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2846/98 (2), και ιδίως το
άρθρο 21 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η τήρηση των διατάξεων σχετικά µε τους ποσοτικούς περιορισµούς των αλιευµάτων
αποθέµατος που υπόκειται σε ποσοστώσεις, είναι αναγκαίο
για την Επιτροπή να ορίσει την ηµεροµηνία µέχρι την οποία
τα αλιεύµατα, τα οποία αλιεύονται από σκάφη που φέρουν
τη σηµαία του κράτους µέλους, θεωρούνται ότι έχουν
εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί.

(2)

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, τα αλιεύµατα του είδους προσφυγάκι στα ύδατα της
ζώνης ICES Vb (ζώνη ΕΚ), VI, ΧΙΙ και XIV από σκάφη που
φέρουν ιρλανδική σηµαία ή είναι νηολογηµένα στην Ιρλανδία έφθασαν στο όριο της ποσόστωσης που έχει χορηγηθεί
για το 2000. Η Ιρλανδία απαγόρευσε την αλιεία του αποθέµατος αυτού από τις 30 Μαρτίου 2000. Κατά συνέπεια,
πρέπει να ληφθεί υπόψη η ηµεροµηνία αυτή,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. αριθ. 2742/1999, του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου 1999, περί καθορισµού, για το
2000, για ορισµένα αποθέµατα ιχθύων και οµάδες αποθεµάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και συναφών
όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε
άλλα ύδατα όπου απαιτούνται περιορισµοί αλιευµάτων, και
περί τροποποιήσεως του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 66/98 (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1447/2000 (4), προβλέπει ποσοστώσεις του είδους
προσφυγάκι για το 2000.

(1)

(3)

Τα αλιεύµατα προσφυγακίου στα ύδατα της ζώνης ICES Vb (ζώνη
ΕΚ), VI, ΧΙΙ και XIV από σκάφη που φέρουν ιρλανδική σηµαία ή
είναι νηολογηµένα στην Ιρλανδία θεωρείται ότι έχουν εξαντλήσει
την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί στην Ιρλανδία για το 2000.
Απαγορεύεται η αλιεία προσφυγακίου στα ύδατα της ζώνης ICES
Vb (ζώνη ΕΚ), VI, ΧΙΙ και XIV από σκάφη που φέρουν ιρλανδική
σηµαία ή είναι νηολογηµένα στην Ιρλανδία, καθώς επίσης και η
διατήρηση επί του σκάφους, η µεταφόρτωση και η εκφόρτωση του
εν λόγω αποθέµατος που έχει αλιευθεί από τα προαναφερθέντα
σκάφη µετά την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από τις 30 Μαρτίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

261
358
341
163

της
της
της
της

20.10.1993,
31.12.1998,
31.12.1999,
4.7.2000, σ.

σ. 1.
σ. 5.
σ. 1.
5.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1648/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 25ης Ιουλίου 2000
για λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 του Συµβουλίου όσον αφορά το
κοινοτικό ταµείου του καπνού και για κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2427/93
η υποβολή προτάσεων ή οι διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς του ακατέργαστου καπνού (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1336/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 14α,

(9)

Πρέπει να καθοριστούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας για τα
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που µπορούν να υποβάλλουν
προτάσεις.

(10)

Μεριµνώντας για ορθή διοικητική διαχείριση, πρέπει τα σχέδια ενηµερώσεως και οι έρευνες που εγκρίνονται από την
Επιτροπή να εκτελούνται εντός καθορισµένης προθεσµίας. Η
αρχική προθεσµία που προβλέπεται µπορεί κατ’εξαίρεση να
διαπιστωθεί ότι είναι δύσκολο να τηρηθεί. Πρέπει συνεπώς
να προβλεφθεί η δυνατότητα παράτασης, υπό ορισµένους
όρους, αυτής της προθεσµίας εκτελέσεως.

(11)

Για την άριστη επιλογή των σχεδίων και για τη διασφάλιση
ορθής εκτελέσεως των εγκεκριµένων σχεδίων, πρέπει να προβλεφθεί ότι για την επιλογή των σχεδίων η Επιτροπή θα
επικουρείται από επιστηµονική και τεχνική επιτροπή. Η Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προσφεύγει στις
υπηρεσίες ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων για τις ανάγκες
αξιολόγησης.

(12)

Για να διασφαλιστεί η ορθή εκτέλεση κάθε σχεδίου που
γίνεται αποδεκτό για χρηµατοδότηση του ταµείου, πρέπει
στη σύµβαση που συνάπτεται µε την Επιτροπή να ορίζονται
επακριβώς οι όροι εκτελέσεως. Ο συµβαλλόµενος πρέπει να
συστήσει εγγύηση υπέρ της Επιτροπής στην περίπτωση που
ζητά προκαταβολή, µε τους όρους που προβλέπονται στο
τίτλο ΙΙΙ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 1985, περί καθορισµού των
λεπτοµερειών εφαρµογής του καθεστώτος των εγγυήσεων
για τα γεωργικά προϊόντα (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1932/1999 (4).

(13)

Πρέπει να αποφευχθεί η αδικαιολόγητη συσσώρευση περισσοτέρων του ενός µέτρου για το ίδιο σχέδιο.

(14)

Πρέπει να προβλεφθεί η ανάκτηση των καταβληθέντων
ποσών σε ορισµένες περιπτώσεις, κυρίως αν υπήρξαν παρατυπίες.

(15)

Πρέπει να καταργηθεί ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2427/93
της Επιτροπής, της 1ης Σεπτεµβρίου 1993, για τους κανόνες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 του
Συµβουλίου όσον αφορά το κοινοτικό ταµείο έρευνας και
ενηµέρωσης στον τοµέα του καπνού (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1620/95 (6),
γιατί οι διατάξεις αυτές έχουν αντικατασταθεί από εκείνες
του παρόντος κανονισµού. Ωστόσο, οι διατάξεις αυτές µπορούν να συνεχίσουν να εφαρµόζονται στα σχέδια που έχουν
εγκριθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2075/92, συστήνεται κοινοτικό ταµείο καπνού.
Πρέπει να θεσπιστούν λεπτοµέρειες εφαρµογής της διάταξης
αυτής, ιδίως όσον αφορά τον καθορισµό της παρακράτησης
ίσης µε 2 % της πριµοδότησης.

(2)

Πρέπει να χρηµατοδοτηθούν δράσεις για την καταπολέµηση
του καπνίσµατος, και κυρίως για τη βελτίωση των γνώσεων
του κοινού επί των βλαβερών συνεπειών από την κατανάλωση καπνού.

(3)

Πρέπει να χρηµατοδοτηθεί η έρευνα για να προσανατολιστεί
η παραγωγή καπνού προς ποικιλίες και καλλιεργητικές
µεθόδους όσο το δυνατό λιγότερο βλαβερές για την ανθρώπινη υγεία και καλύτερα προσαρµοσµένες στις συνθήκες της
αγοράς για να ευνοηθεί ο σεβασµός του περιβάλλοντος.

(4)

Πρέπει να στηριχθεί η έρευνα για να δηµιουργηθούν ή να
αναπτυχθούν εναλλακτικές χρήσεις του ακατέργαστου
καπνού.

(5)

Πρέπει να διασφαλιστεί η χρηµατοδότηση µελετών για τις
δυνατότητες στροφής των παραγωγών προς άλλες καλλιέργειες ή δραστηριότητες.

(6)

Πρέπει επίσης να διασφαλιστεί η διάδοση των επιστηµονικών
αποτελεσµάτων και πρακτικών προς τις εθνικές αρχές και
τους ενδιαφερόµενους τοµείς.

(7)

Πρέπει να κατανεµηθεί καταλλήλως η χορήγηση χρηµατικών
πόρων µεταξύ των διαφόρων στόχων του ταµείου. Ωστόσο,
εάν διαπιστωθεί ότι η χορήγηση αυτή δεν χρησιµοποιήθηκε
στο ακέραιο για τον ένα ή τον άλλο από τους στόχους
αυτούς, πρέπει να αναθεωρηθεί η αρχική χορήγηση προς
άλλους στόχους.

(8)

Η εκτίµηση των υποβαλλόµενων προτάσεων για τις διαδικασίες που θα επιλεγούν πρέπει να γίνεται µε κριτήρια που θα
επιτρέπουν την καλύτερη δυνατή επιλογή. Πρέπει, συνεπώς,
να προβλεφθεί και η δυνατότητα να υλοποιούνται σχέδια µε
πρωτοβουλία και για λογαριασµό της Επιτροπής. Για τους
σκοπούς αυτούς, οι πλέον ενδεικνυόµενες διαδικασίες είναι

( ) ΕΕ L 215 της 30.7.1992, σ. 70.
(2) ΕΕ L 154 της 27.6.2000, σ. 2.
1

(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

205
240
223
154

της
της
της
της

3.8.1985, σ. 5.
10.9.1999, σ. 11.
2.9.1993, σ. 3.
5.7.1995, σ. 12.
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Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης καπνού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Το κοινοτικό ταµείο καπνού, εφεξής καλούµενο «το ταµείο»,
χρηµατοδοτεί προγράµµατα ενηµέρωσης και έρευνας, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού.
Τα προγράµµατα συνίστανται σε σχέδια ενηµέρωσης και έρευνας,
συµπεριλαµβανοµένης της διαδόσεως των λαµβανοµένων αποτελεσµάτων στις εθνικές αρχές και στους ενδιαφερόµενους τοµείς,
στους ακόλουθους τοµείς:
α) βελτίωση των γνώσεων του κοινού όσον αφορά τις βλαβερές
συνέπειες της καταναλώσεως καπνού υπό οποιαδήποτε µορφή
κυρίως µε ενηµέρωση και εκπαίδευση· στήριξη στη συγκέντρωση
στοιχείων για να καθορισθούν οι τάσεις της καταναλώσεως
καπνού και να εκπονηθούν επιδηµιολογικές µελέτες όσον αφορά
το κάπνισµα σε κοινοτική κλίµακα µελέτες για την πρόληψη του
καπνίσµατος·
β) προσανατολισµός της παραγωγής καπνού προς ποικιλίες και
καλλιεργητικές µεθόδους όσον το δυνατόν λιγότερο βλαβερές
για την ανθρώπινη υγεία και καλύτερα προσαρµοσµένες στις
συνθήκες της αγοράς, για να ευνοηθεί ο σεβασµός του περιβάλλοντος, ιδίως µε τη δηµιουργία και την ανάπτυξη νέων ποικιλιών και καταλλήλων µεθόδων καλλιέργειας και ξήρανσης, µε
την ανάλυσης της επιπτώσεως της παραγωγής επί του περιβάλλοντος και µε τον περιορισµό των αρνητικών συνεπειών
δηµιουργία και ανάπτυξη εναλλακτικών χρήσεων του ακατέργαστου καπνού µελέτες επί της δυνατότητας στροφής των
παραγωγών ακατέργαστου καπνού προς άλλες καλλιέργειες ή
δραστηριότητες·
Στα σχέδια που αφορούν τον τοµέα αυτό πρέπει να περιλαµβάνονται συγκεκριµένες δράσεις µε ευρεία και συγχρόνως επικεντρωµένη διάδοση των αποτελεσµάτων επιτρέποντας ιδίως την
µεταφορά της τεχνογνωσίας µεταξύ ζωνών παραγωγής.
2.
Οι δαπάνες του ταµείου για καθένα από τους δύο τοµείς που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 µπορούν να αντιστοιχούν στο
50 % του συνολικού κεφαλαίου του ταµείου.
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και το οποίο:
— διαθέτει αναγνωρισµένες γνώσεις και επαγγελµατική πείρα τουλάχιστον πέντε ετών στον εν λόγω τοµέα,
— αναλαµβάνει την υποχρέωση να συνεισφέρει στη χρηµατοδότηση του σχεδίου µε δικά του µέσα καλύπτοντας το 25 %
του συνόλου· ωστόσο, τα σχέδια που πραγµατοποιούνται µε
πρωτοβουλία και για λογαριασµό της Κοινότητας χρηµατοδοτούνται από το ταµείο µέχρι ποσοστού 100 % του συνολικού
κόστους,
— αναλαµβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει το προτεινόµενο
πρόγραµµα εντός ορισµένης προθεσµίας,
— αποδέχεται να υποβάλει τακτικές εκθέσεις επί της προόδου των
εργασιών,
— αποδέχεται να θέτει στη διάθεση της Επιτροπής για έλεγχο τα
λογιστικά του βιβλία καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά
έγγραφα δαπανών,
— αποδέχεται τους όρους που ορίζονται στα άρθρα 6, 7 και 8.
2.
Τα σχέδια ενηµέρωσης και έρευνας υλοποιούνται σε ετήσια ή
πολυετή βάση χωρίς ωστόσο να υπερβαίνουν τα πέντε έτη, από την
υπογραφή της σύµβασης.
Ωστόσο, η προθεσµία εκτέλεσης δύναται να παραταθεί εάν ο ενδιαφερόµενος υποβάλει σχετική αίτηση στην Επιτροπή προσκοµίζοντας
την απόδειξη ότι, συνεπεία εκτάκτων περιστάσεων οι οποίες δεν
οφείλονται σ’ αυτόν, δεν είναι σε θέση να τηρήσει την αρχικά
προβλεπόµενη προθεσµία.

Άρθρο 4
1.
Η διαχείριση του ταµείου διασφαλίζεται από την Επιτροπή,
επικουρούµενη από µια τεχνική και επιστηµονική επιτροπή.
2.
Η επιστηµονική και τεχνική επιτροπή αποτελείται από εννέα
µέλη τα οποία διορίζονται από την Επιτροπή. Οι παραγωγοί, αφενός, και ο κλάδος δηµόσιας υγείας αφετέρου, εκπροσωπούνται
στην επιτροπή αυτή από δύο τουλάχιστον µέλη έκαστο µέρος. Την
προεδρία της επιτροπής αναλαµβάνει η Επιτροπή. Η Επιτροπή µεριµνά για την ανεξαρτησία των µελών της επιτροπής όσον αφορά τα
σχέδια που της έχουν υποβληθεί.

Ωστόσο, σε περίπτωση υποαπορρόφησης των διαθέσιµων ποσών για
έναν των τοµέων αυτών, η Επιτροπή προβαίνει σε αναδιανοµή των
ποσών αυτών υπέρ του άλλου, υπό τον όρο ότι, για αυτόν, πλεονάζουν επιλέξιµα σχέδια.

3.
Τα υποβληθέντα σχέδια µετά από προκήρυξη υποβολής προτάσεων υποβάλλονται για αξιολόγηση σε οµάδα ανεξαρτήτων
εµπειρογνωµόνων που επιλέγονται από την Επιτροπή. Κατά την
αξιολόγηση των σχεδίων, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

Άρθρο 2

α) όσον αφορά τους δύο τοµείς που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1, οι εργασίες πρέπει να πραγµατοποιηθούν σε
συνεργασία από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκαινιασµένα σε
µερικά κράτη µέλη·

Για τα σχέδια είναι δυνατόν να υποβληθούν προτάσεις ή να ακολουθηθεί η διαδικασία των δηµοσίων συµβάσεων, ανάλογα µε τις
διατάξεις που εφαρµόζονται επί του θέµατος, που δηµοσιεύονται
στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σειρά C,
εντός της προθεσµίας που ορίζεται στην προκήρυξη.
Άρθρο 3
1.
Τα σχέδια ενηµέρωσης και έρευνας µπορούν να υποβληθούν
από κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εγκατεστηµένο στην Κοινότητα

β) όσον αφορά τον τοµέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α):
— τα σχέδια αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στις αναγκαίες
πολιτιστικές και γλωσσικές αντιστοιχίες των κρατών µελών,
ειδικότερα όσον αφορά τις διαφηµιστικές εκστρατείες ενηµέρωσης για το ευρύ κοινό και για τις οµάδες που διατρέχουν κίνδυνο,
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— τα σχέδια πρέπει να έχουν µεθοδολογία και αναµφισβήτητη
επιστηµονική τεκµηρίωση. Πρέπει να είναι καινοτόµα και να
λαµβάνουν υπόψη την εργασία που έχει ήδη πραγµατοποιηθεί και την πείρα που έχει αποκτηθεί στο πλαίσιο παρελθόντων ή υφισταµένων κοινοτικών ή εθνικών προγραµµάτων, προκειµένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος διπλής
χορήγησης κοινοτικών πόρων,
— τα σχέδια πρέπει να συµβάλουν κατά τρόπο αντικειµενικό
και αποτελεσµατικό στη βελτίωση των γνώσεων του κοινού
όσον αφορά τις βλαβερές συνέπειες από την κατανάλωση
του καπνού επί της υγείας, στη συγκέντρωση και στην
ανάλυση καταλλήλων επιδηµιολογικών στοιχείων ή να επιτρέπουν την ταχεία εφαρµογή συγκεκριµένων δράσεων
πρόληψης,
— οι δράσεις πρέπει να αξιολογούνται. Οι συµβαλλόµενοι πρέπει να µεριµνούν ώστε τα αποτελέσµατα των δράσεων να
διαδίδονται µέσω αναγνωρισµένων επιστηµονικών δηµοσιεύσεων ή/και να παρουσιάζονται σε διεθνείς διασκέψεις.
∆ίνεται προτεραιότητα στα σχέδια που αφορούν το σύνολο του
κοινοτικού εδάφους και προέρχονται από αναγνωρισµένους
δηµόσιους οργανισµούς υγείας και/ή στηρίζονται σαφώς από
εθνικές ή περιφερειακές αρχές υγείας·
γ) όσον αφορά τον τοµέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β):
— η επιστηµονική και τεχνολογική αριστεία και ο καινοτόµος
χαρακτήρας της έρευνας,
— οι πόροι, η εταιρική σχέση και η διαχείριση,
— η κοινοτική προστιθέµενη αξία και η πιθανή συµβολή στις
πολιτικές της Ένωσης,
— η συµβολή στην επιδίωξη των κοινωνικών στόχων της Κοινότητας,
— οι προοπτικές διάδοσης/εκµετάλλευσης των αποτελεσµάτων,
όπως ορίζονται στο πλαίσιο της απόφασης 1999/167/ΕΚ του
Συµβουλίου (1).
∆ίδεται προτεραιότητα σε σχέδια προσανατολισµένα προς
συγκεκριµένη εφαρµογή, τα οποία δύνανται να δώσουν ταχέα
αποτελέσµατα σε επίπεδο παραγωγής καθώς και σε σχέδια που
προβλέπουν σε επίπεδο παραγωγού την ταχεία διάδοση των
γνώσεων ή των επιτευχθέντων αποτελεσµάτων.
4.
Με βάση την αξιολόγηση αυτή, η Επιτροπή υποβάλλει στην
τεχνική και επιστηµονική επιτροπή τον κατάλογο των σχεδίων που
γίνονται αποδεκτά για χρηµατοδότηση. Η επιτροπή διατυπώνει τη
γνώµη της επί του καταλόγου αυτού.
5.
Στο πλαίσιο των διαδικασιών των δηµοσίων συµβάσεων, τα
σχέδια που θα υλοποιηθούν µε πρωτοβουλία και για λογαριασµό
της Επιτροπής και τα οποία γίνονται αποδεκτά για χρηµατοδότηση,
υποβάλλονται από την Επιτροπή στην επιστηµονική και τεχνική
επιτροπή. Η επιτροπή γνωµοδοτεί επί των σχεδίων αυτών.
6.
Σε εφαρµογή του άρθρου 5 παράγραφος 4 της απόφασης
αριθ. 646/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (2), η Επιτροπή ενηµερώνει την επιτροπή που αναφέρεται στο
άρθρο 5 της εν λόγω απόφασης για τα σχέδια που γίνονται
(1) ΕΕ L 64 της 12.3.1999, σ. 1.
(2) ΕΕ L 95 της 1.4.1996, σ. 9.
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αποδεκτά για χρηµατοδότηση, στον τοµέα που αναφέρεται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος κανονισµού,
συνοδευόµενα από τη γνώµη της επιστηµονικής και τεχνικής επιτροπής.
7.
Σε εφαρµογή του άρθρου 24 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2075/9, η Επιτροπή ενηµερώνει την επιτροπή διαχείρισης καπνού
για τα σχέδια που γίνονται αποδεκτά για χρηµατοδότηση, στον
τοµέα που αναφέρεται στο άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο β)
του παρόντος κανονισµού, συνοδευόµενα από τη γνώµη της
επιστηµονικής και τεχνικής επιτροπής.

Άρθρο 5
1.
Με βάση τη γνώµη που αναφέρθηκε στο άρθρο 4 παράγραφοι 4 και 5 του παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή επιλέγει τα
σχέδια και αποφασίζει τη χρηµατοδότησή τους από το ταµείο.
Μπορεί να µη δώσει συνέχεια σε κανένα σχέδιο.
2.
Η Επιτροπή συνάπτει συµβάσεις για τα σχέδια που γίνονται
αποδεκτά για χρηµατοδότηση από το ταµείο. Ο κατάλογος των
σχεδίων που χρηµατοδοτούνται µε τον τρόπο αυτό δηµοσιεύεται
στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
3.
Η Επιτροπή παρακολουθεί την εκτέλεση των προγραµµάτων
που έχουν γίνει αποδεκτά για χρηµατοδότηση από το ταµείο.
Ενηµερώνει τακτικά την επιτροπή διαχείρισης του καπνού για τις
συναφθείσες συµβάσεις και την πρόοδο των εργασιών.
4.
Το πρόγραµµα θα αξιολογηθεί και ειδικότερα κατά το τρίτο
έτος µετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού. Οι
εκθέσεις θα υποβληθούν στην επιτροπή διαχείρισης του καπνού.

Άρθρο 6
1.
Οι συµβάσεις βασίζονται σε κατάλληλη τυπική σύµβαση που
συντάσσεται από την Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη, ενδεχοµένως,
τις εν λόγω διάφορες ενέργειες. Προβλέπουν κυρίως:
— τη δυνατότητα πληρωµής προκαταβολής από το ταµείο, εντός
δύο µηνών µετά την υπογραφή της σύµβασης,
— τη φύση των παραδοτέων στοιχείων του σχεδίου που είναι
απαραίτητα για µεταγενέστερες πληρωµές, οι οποίες εκτελούνται µε διαδοχικά εµβάσµατα και συναρτήσει της κατάστασης
προόδου των προβλεποµένων έργων, µε βάση τα απαραίτητα
δικαιολογητικά στοιχεία και τιµολόγια,
— την προθεσµία για την υποβολή της αιτήσεως εξόφλησης µετά
την ολοκλήρωση των προβλεποµένων από τη σύµβαση ενεργειών, καθώς και τη φύση των παραδοτέων στοιχείων που τη
συνοδεύουν και τα οποία περιλαµβάνουν τουλάχιστον ανακεφαλαιωτική κατάσταση των έργων, τα κατάλληλα δικαιολογητικά
στοιχεία, την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων καθώς και τον
τρόπο µε τον οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν,
— ανώτατη προθεσµία εξήντα ηµερών για τις πληρωµές του
ταµείου η οποία υπολογίζεται από την ηµεροµηνία εγκρίσεως
των παραδοτέων στοιχείων του σχεδίου από την Επιτροπή, η
προθεσµία δε αυτή είναι δυνατόν να ανασταλεί από την Επιτροπή για να προβεί σε συµπληρωµατικές εξακριβώσεις.
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2.
Η πληρωµή της προκαταβολής από το ταµείο υπόκειται στη
σύσταση από τον συµβαλλόµενο, υπέρ της Επιτροπής, εγγύησης
ποσού ίσου µε το 110 % της προκαταβολής αυτής, η οποία συνιστάται σύµφωνα µε τους όρους του τίτλου ΙΙΙ του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2220/85. Ωστόσο, οι δηµόσιοι οργανισµοί µπορούν
να απαλλαγούν από την υποχρέωση αυτή.
3.
Η αποδέσµευση της εγγύησης υπόκειται στην πληρωµή του
υπολοίπου της συνδροµής για τις εν λόγω ενέργειες.
4.
Εάν διαπιστωθεί ότι η προκαταβολή υπερέβη το αιτιολογηθέν
ποσό, η εγγύηση καταπίπτει εν µέρει µέχρις ανακτήσεως του
αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού και µέχρι του ποσού αυτού.
Άρθρο 7
Τα σχέδια που γίνονται δεκτά για χρηµατοδότηση από το ταµείο
δεν µπορούν να τύχουν άλλων κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων.
Άρθρο 8
1.
Εάν αποδειχθεί ότι η πληρωµή για τη χρηµατοδότηση ενός
σχεδίου πραγµατοποιήθηκε αχρεωστήτως, η Επιτροπή προβαίνει
στην ανάκτηση των ποσών που κατεβλήθησαν στους δικαιούχους,
επαυξηµένων κατά τον τρέχοντα τόκο ο οποίος αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία της καταβολής έως την πραγµατική τους
ανάκτηση. Το ύψος του επιτοκίου αυτού είναι εκείνο που εφαρµόζεται από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα στις εργασίες της σε
ευρώ, έτσι όπως δηµοσιεύεται την πρώτη εργάσιµη ηµέρα κάθε
µηνός στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
2.
Τα ανακτώµενα ποσά καθώς και οι τόκοι του καταβάλλονται
στην Επιτροπή και αφαιρούνται από τις δαπάνες στον τοµέα του

27.7.2000

καπνού τις οποίες χρηµατοδοτεί το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων.
Άρθρο 9
Από το ποσό της πριµοδότησης που θα καταβληθεί στους παραγωγούς, καθώς και από την πληρωµή που πραγµατοποιούν τα κράτη
µέλη στις επιχειρήσεις µεταποιήσεως σύµφωνα µε τα άρθρα 18 και
20, αντιστοίχως του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2848/98 της Επιτροπής, της 22ας ∆εκεµβρίου 1998, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµόύ (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 του Συµβουλίου
όσον αφορά το καθεστώς των πριµοδοτήσεων, των ποσοστώσεων
παραγωγής και της ειδικής ενίσχυσης που χορηγείται στις οµάδες
παραγωγών στον τοµέα του ακατέργαστου καπνού (1), αφαιρείται,
κατά τη στιγµή της πληρωµής, η κράτηση που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 13 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2075/
92.
Το µειωµένο µε τον τρόπο αυτό ποσό δηλώνεται από τα κράτη
µέλη ως δαπάνες του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, τµήµα Εγγυήσεων.
Άρθρο 10
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2427/93 καταργείται. Ωστόσο, οι διατάξεις του συνεχίζουν να εφαρµόζονται στα σχέδια που έχουν
εγκριθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 11
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, 25 Ιουλίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σ. 17.

27.7.2000

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

L 189/13

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1649/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 25ης Ιουλίου 2000
για τη χορήγηση στη ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας του ειδικού καθεστώτος ενθάρρυνσης για την προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(7)

Η εξέταση που διεξήγαγε η Επιτροπή απέδειξε ότι οι αρχές
της Μολδαβίας έλαβαν όλα τα απαιτούµενα µέτρα για την
αποτελεσµατική εφαρµογή και έλεγχο των διατάξεων αυτών.

(8)

Η ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας ανέλαβε να εξασφαλίσει
πλήρως την εφαρµογή και τον έλεγχο του ειδικού καθεστώτος καθώς και τη διοικητική συνεργασία που αναφέρεται
στο άρθρο 14 τον εν λόγω κανονισµού.

(9)

Με βάση τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν και τα αποτελέσµατα της εξέτασης, είναι σκόπιµο να δοθεί ευνοϊκή συνέχεια στην εν λόγω αίτηση.

(10)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής του άρθρου 31 του εν
λόγω κανονισµού,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2820/98 του Συµβουλίου, της 21ης
∆εκεµβρίου 1998, για την εφαρµογή πολυετούς συστήµατος γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων για την περίοδο από την 1η
Ιουλίου 1999 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2001 (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1310/2000 της
Επιτροπής (2), και ιδίως το αρθρο 13 παράγραφος 1
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το τµήµα 2 του τίτλου ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2820/
92 προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης του ειδικού
καθεστώτος ενθάρρυνσης για την προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

(2)

Στις 11 Φεβρουαρίου 1999, η ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας
υπέβαλε αίτηση για χορήγηση του εν λόγω καθεστώτος,
στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία και η δέσµευση που
προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισµού.

1.
Χορηγείται στη ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας το ευεργέτηµα
του ειδικού καθεστώτος για την ενθάρρυνση της προστασίας των
δικαιωµάτων των εργαζοµένων που προβλέπεται στο άρθρο 11 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2820/98.

(3)

Σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 2, η Επιτροπή ανήγγειλε µε ανακοίνωση (3) ότι η ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας
υπέβαλε την προαναφερόµενη αίτηση.

2.
Τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι του εν λόγω
κανονισµού τυγχάνουν του εν λόγω ειδικού καθεστώτος µε την
επιφύλαξη των όρων που αναφέρονται στο άρθρο 14 του ίδιου
κανονισµού.

(4)

Ορισµένα ενδιαφερόµενα µέρη
παρατηρήσεις τους στην Επιτροπή.

(5)

Η αίτηση εξετάστηκε σύµφωνα µε το άρθρο 12 του εν λόγω
κανονισµού.

(6)

γνωστοποίησαν

τις

Οι διατάξεις εσωτερικού δικαίου της ∆ηµοκρατίας της Μολδαβίας περιλαµβάνουν στην ουσία τους κανόνες των συµβάσεων αριθ. 87,98 και 138 της ∆ΟΕ.

3.
Οι δασµοί του κοινού δασµολογίου που εφαρµόζονται στα
εν λόγω προϊόντα µειώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
10 του εν λόγω κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του τρίτου
µήνα 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, 25 Ιουλίου 2000.
Για την Επιτροπή
Pascal LAMY

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 357 της 30.12.1998, σ. 1.
(2) ΕΕ L 148 της 22.6.2000, σ. 28.
(3) ΕΕ C 176 της 22.6.1999, σ. 13.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1650/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 25ης Ιουλίου 2000
για τον καθορισµό της ελάχιστης τιµής που καταβάλλεται στους παραγωγούς για τα αποξηραµένα
δαµάσκηνα καθώς και του ποσού της ενίσχυσης στην παραγωγή για τα δαµάσκηνα για την περίοδο
εµπορίας 2000/01
σχυσης στα ξηρά δαµάσκηνα (5) και τα χαρακτηριστικά τα
οποία πρέπει να πληρούν τα προϊόντα αυτά αναγράφονται
στο άρθρο 2 του εν λόγω κανονισµού. Πρέπει, συνεπώς, να
καθοριστεί η ελάχιστη τιµή και η ενίσχυση στην παραγωγή
για την περίοδο εµπορίας 2000/01.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συµβουλίου, της 28ης
Οκτωβρίου 1996, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα
των µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2701/1999 (2), και ιδίως το άρθρο 3, παράγραφος 3, και το
άρθρο 4 παράγραφος 9,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 504/97 της Επιτροπής, της 19ης
Μαρτίου 1997, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συµβουλίου όσον αφορά το
καθεστώς ενίσχυσης στην παραγωγή στον τοµέα των µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1607/1999 (4), καθόρισε στο άρθρο 2 τις ηµεροµηνίες των
περιόδων εµπορίας.

(1)

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης µεταποιηµένων οπωροκηπευτικών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για την περίοδο 2000/01:
α) η ελάχιστη τιµή που αναφέρεται στο άρθρο 3 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2201/96, καθορίζεται σε 193,523 ευρώ ανά 100
χιλιόγραµµα αποξηραµένων δαµασκήνων Ente, καθαρή για
προϊόν παραδοτέο στην εκµετάλλευση του παραγωγού·

(2)

Τα κριτήρια καθορισµού της ελάχιστης τιµής και του ποσού
της ενίσχυσης στην παραγωγή καθορίζονται στα άρθρα 3
και 4, αντίστοιχα, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96.

β) η ενίσχυση στην παραγωγή, που αναφέρεται στο άρθρο 4 του εν
λόγω κανονισµού, καθορίζεται σε 68,389 ευρώ ανά 100 χιλιόγραµµα καθαρού βάρους για τα δαµάσκηνα.

(3)

Τα προϊόντα για τα οποία καθορίζονται η ελάχιστη τιµή και
η ενίσχυση ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 464/1999 της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 1999,
για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2201/96 του Συµβουλίου όσον αφορά το καθεστώς ενί-

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη 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, 25 Ιουλίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

297 της 21.11.1996, σ. 29.
327 της 23.12.1999, σ. 5.
78 της 20.3.1997, σ. 14.
190 της 23.7.1999, σ. 11.

(5) ΕΕ L 56 της 4.3.1999, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1651/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Ιουλίου 2000
για τη συµπλήρωση του παραρτήµατος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2400/96 σχετικά µε την εγγραφή
ορισµένων ονοµασιών στο µητρώο προστατευόµενων ονοµασιών προέλευσης και προστατευόµενων γεωγραφικών ενδείξεων που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συµβουλίου περί
προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και
των τροφίµων
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Κατά συνέπεια, η ονοµασία αυτή µπορεί να εγγραφεί στο
µητρώο προστατευόµενων ονοµασιών προέλευσης και προστατευόµενων γεωγραφικών ενδείξεων και, εποµένως, δύναται να προστατεύεται σε κοινοτικό επίπεδο ως προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη.

(5)

Το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού συµπληρώνει το
παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2400/96 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1576/2000 (5),

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συµβουλίου, της 14ης
Ιουλίου 1992, σχετικά µε την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και
των τροφίµων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1509/2000 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 6
παράγραφοι 3 και 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/
92, η Γαλλία διαβίβασε στην Επιτροπή αίτηση καταχώρησης
ως γεωγραφική ένδειξη για µια ονοµασία.

(2)

∆ιαπιστώθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1 του
εν λόγω κανονισµού, ότι η αίτηση αυτή ανταποκρίνεται σε
αυτόν τον κανονισµό και ότι περιλαµβάνει, ιδίως, όλα τα
στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 4.

(3)

Μετά από τη δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (3) της ονοµασίας που αναφέρεται
στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού, δεν διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή δηλώσεις αντιρρήσεων κατά την έννοια
του άρθρου 7 του εν λόγω κανονισµού.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2400/96 συµπληρώνεται
µε την ονοµασία που αναφέρεται στο παράρτηµα του παρόντος
κανονισµού, και αυτή η ονοµασία εγγράφεται στο µητρώο προστατευόµενων ονοµασιών προέλευσης και προστατευόµενων γεωγραφικών ενδείξεων ως προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ),
όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2081/92.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 208 της 24.7.1992, σ. 1.
(2) ΕΕ L 174 της 13.7.2000, σ. 7.
(3) ΕΕ C 274 της 28.9.1999, σ. 5.

(4) ΕΕ L 327 της 18.12.1996, σ. 11.
(5) ΕΕ L 181 της 20.7.2000, σ. 35.
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Κρέας
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1652/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Ιουλίου 2000
για τον καθορισµό του βαθµού στον οποίο µπορούν να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις χορηγήσεως
πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν τον Ιούλιο 2000 για τη δασµολογική ποσόστωση βοείου
κρέατος που προβλέπεται από την ευρωπαϊκή συµφωνία µεταξύ της Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της
Σλοβενίας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2768/1999 της Επιτροπής, της 22ας
∆εκεµβρίου 1999, για τον καθορισµό, για το έτος 2000, των
λεπτοµερειών εφαρµογής για τη δασµολογική ποσόστωση βοείου
κρέατος που προβλέπεται από την ευρωπαϊκή συµφωνία µεταξύ της
Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας (1), και ιδίως το
άρθρο 3 παράγραφος 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
το άρθρο 1 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2556/98
καθόρισε την ποσότητα νωπού ή διατηρηµένου µε απλή ψύξη
βοείου κρέατος καταγωγής Σλοβενίας που µπορεί να εισαχθεί υπό
ειδικούς όρους, για την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως 31

∆εκεµβρίου 2000. Ότι, για την ποσότητα βοείου κρέατος για την
οποία έχουν ζητηθεί πιστοποιητικά εισαγωγής, µπορούν να ικανοποιηθούν πλήρως όλες οι απαιτήσεις,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβάλλονται για την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως 31 ∆εκεµβρίου
2000 στο πλαίσιο της ποσόστωσης που αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2768/1999, ικανοποιούνται πλήρως.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 27 Ιουλίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 333 της 24.12.1999, σ. 5.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1653/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Ιουλίου 2000
για καθορισµό του µέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης για την 49η
τµηµατική δηµοπρασία που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1489/1999
η κατάσταση και η προβλεπόµενη εξέλιξη της αγοράς της
ζάχαρης στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά.

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 αγοράς στον τοµέα
της ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1527/2000 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος
5 δεύτερο εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

∆υνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1489/1999 της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 1999, περί διαρκούς δηµοπρασίας
για τον καθορισµό των εισφορών ή/και των επιστροφών
κατά την εξαγωγή λευκής ζάχαρης (3), την εξαγωγή της
ζάχαρης αυτής.
Κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1489/1999, καθορίζεται ένα µέγιστο ποσό
επιστροφής κατά την εξαγωγή, κατά περίπτωση, για την εν
λόγω τµηµατική δηµοπρασία, αφού ληφθούν υπόψη, ιδίως,

(3)

Μετά από εξέταση των προσφορών, πρέπει να θεσπιστούν
για την 49η τµηµατική δηµοπρασία οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1.

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για την 49η τµηµατική δηµοπρασία λευκής ζάχαρης, που πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1489/1999, το
ανώτατο ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή καθορίζεται σε
42,20 EUR/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 27 Ιουλίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 252 της 25.9.1999, σ. 1.
(2) ΕΕ L 175 της 14.7.2000, σ. 59.
(3) ΕΕ L 172 της 8.7.1999, σ. 27.

27.7.2000

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 189/19

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1654/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Ιουλίου 2000
για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιµών και των προσθέτων εισαγωγικών δασµών ορισµένων
προϊόντων του τοµέα της ζάχαρης
τροπής (5), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1621/2000 (6).

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 της αγοράς στον
τοµέα της ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1527/2000 της Επιτροπής (2),
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 (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 624/98 (4), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερο
εδάφιο και το άρθρο 3 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
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-

(1)

(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 27 Ιουλίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

252 της 25.9.1999, σ. 1.
175 της 14.7.2000, σ. 59.
141 της 24.6.1995, σ. 16.
85 της 20.3.1998, σ. 5.

(5) ΕΕ L 166 της 1.7.1999, σ. 77.
(6) ΕΕ L 185 της 25.7.2000, σ. 71.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στον κανονισµό της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 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)

27,45
27,45
27,45
27,45
27,62
27,62
27,62
0,28

3,05
7,81
2,92
7,38
11,42
6,90
6,90
0,37

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

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 20ής Ιουλίου 2000
για το διορισµό αναπληρωµατικού µέλους από τη Γερµανία στην Επιτροπή των Περιφερειών
(2000/478/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 263,
την απόφαση του Συµβουλίου της 26ης Ιανουαρίου 1998 (1) για το διορισµό των τακτικών και αναπληρωµατικών
µελών της Επιτροπής των Περιφερειών,
εκτιµώντας ότι µετά την παραίτηση του κ. Franz Möller, αναπληρωµατικού µέλους, η οποία γνωστοποιήθηκε στο
Συµβούλιο στις 6 Ιουλίου 2000, έµεινε κενή η αντίστοιχη θέση αναπληρωµατικού µέλους της Επιτροπής των
Περιφερειών,
έχοντας υπόψη την πρόταση της γερµανικής κυβέρνησης,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο µόνο
Ο κ. Hans-Jörg Duppre διορίζεται αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής των Περιφερειών, εις αντικατάσταση του
κ. Franz Möller, για το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του, δηλαδή έως τις 25 Ιανουαρίου 2002.
Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2000.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
F. PARLY

(1) ΕΕ L 28 της 4.2.1998, σ. 19.
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∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
∆ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1469/2000 της Επιτροπής, της 5ης Ιουλίου 2000, για άνοιγµα δασµολογικών
ποσοστώσεων κατά την εισαγωγή ακατέργαστης προτιµησιακής ειδικής ζάχαρης σακχαρότευτλων από τις χώρες ΑΚΕ
και από την Ινδία για την προµήθεια των διυλιστηρίων κατά την περίοδο από 1ης Ιουλίου 2000 έως 28 Φεβρουαρίου
2001
(Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 165 της 6ης Ιουλίου 2000)
Σελίδα 14 άρθρο 1 στοιχείο α):
αντί:

«αύξοντα αριθµό 09.4098»

διάβαζε: «αύξοντα αριθµό 09.4097».

∆ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1588/2000 της Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 2000, για τροποποίηση των
ποσοστών των επιστροφών που εφαρµόζονται σε ορισµένα προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης που εξάγονται υπό µορφή
εµπορευµάτων τα οποία δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης
(Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 181 της 20ής Ιουλίου 2000)
Στη σελίδα 60, ο πίνακας του παραρτήµατος διαβάζεται ως ακολούθως:
Ποσά επιστροφών σε EUR/100 kg
«Προϊόν

Σε περιπτώσεις
προκαθορισµού

Λοιπές

—

—

38,11

38,11»

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

