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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 215/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 29ης Ιανουαρίου 2001
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2791/1999 για τη θέσπιση ορισµένων µέτρων ελέγχου
που εφαρµόζονται στη ζώνη της σύµβασης για τη µελλοντική πολυµερή συνεργασία στον τοµέα της
αλιείας στον βορειοανατολικό Ατλαντικό
(3)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 37,
την πρόταση της Επιτροπής (1),

Άρθρο 1
1. Οι υποσηµειώσεις για το άρθρο 6 παράγραφος 3, και τα άρθρα
8, 10 και 11 διαγράφονται.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2791/1999 τροποποιείται ως εξής:

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

(1)

Κατά συνέπεια, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2791/1999 πρέπει
να τροποποιηθεί αναλόγως,

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2791/1999 ( ) προέβλεψε, στο
άρθρο 30, την ad hoc εφαρµογή ορισµένων άρθρων µέχρι
την 31η ∆εκεµβρίου 2000 ενώ η Επιτροπή θα πρέπει, µέχρι
τις 30 Σεπτεµβρίου 2000 το αργότερο, να υποβάλει προτάσεις µε σκοπό την θέσπιση ενός οριστικού καθεστώτος.
3

Εν αναµονή της πρότασης περί οριστικού καθεστώτος, θα
πρέπει να προβλεφθεί η παράταση της ad hoc εφαρµογής
του άρθρου 6 παράγραφος 3, καθώς και των άρθρων 8, 10
και 11 µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2002.

2. Στο άρθρο 30, η ηµεροµηνία «31 ∆εκεµβρίου 2000» αντικαθίσταται κάθε φορά από την ηµεροµηνία «31 ∆εκεµβρίου 2002»
και η ηµεροµηνία «30 Σεπτεµβρίου 2000» αντικαθίσταται από
την ηµεροµηνία «30 Σεπτεµβρίου 2002».
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 20ή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. WINBERG

(1) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2000 (δεν δηµοσιεύθηκε
ακόµη στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2001 (δεν δηµοσιεύθηκε
ακόµη στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ L 337 της 30.12.1999, σ. 1.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 216/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 29ης Ιανουαρίου 2001
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 περί κοινής οργάνωσης αγοράς στον τοµέα της
µπανάνας
λαµβάνοντας υπόψη τις συστάσεις του οργάνου ρύθµισης
διαφορών του ΠΟΕ. Ανοίγεται µια πρώτη βασική δασµολογική ποσόστωση για ποσότητα 2 200 000 τόνων µε δασµό
75 ευρώ, παγιοποιηµένη στον ΠΟΕ. Μία δεύτερη ποσότητα
που αντιστοιχεί σε συµπληρωµατική δασµολογική
ποσόστωση 353 000 τόνων ανοίγεται για να καλυφθεί η
αύξηση της κατανάλωσης συνεπεία της διεύρυνσης της Κοινότητας το 1995, εφαρµόζοντας το ίδιο ύψος δασµού. Για
να διασφαλισθεί ικανοποιητικός εφοδιασµός της Κοινότητας, είναι σκόπιµο να ανοιχθεί µια τρίτη αυτόνοµη δασµολογική ποσόστωση 850 000 τόνων, επίσης για προϊόντα
πάσης καταγωγής. Στο πλαίσιο της τελευταίας αυτής
δασµολογικής ποσόστωσης, θα πρέπει να προβλεφθεί η
δυνατότητα —σύµφωνα µε κατάλληλη διαδικασία—
µείωσης του εφαρµοζόµενου δασµού, προκειµένου να µπορούν να εισάγονται πραγµατικά µπανάνες καταγωγής τρίτων
χωρών που δεν τυγχάνουν της δασµολογικής προτίµησης
που χορηγείται στις µπανάνες καταγωγής χωρών ΑΚΕ.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 37,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Πραγµατοποιήθηκαν πολλές και έντονες επαφές µε τις
προµηθεύτριες χώρες, καθώς και µε τα υπόλοιπα ενδιαφερόµενα µέρη, ώστε να τερµατισθούν οι αµφισβητήσεις που
προκάλεσε το καθεστώς εισαγωγής που έχει θεσπιστεί µε τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 (4) και προκειµένου να
ληφθούν υπόψη τα συµπεράσµατα της ειδικής οµάδας η
οποία συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του συστήµατος
διευθέτησης των διαφορών του Παγκόσµιου Οργανισµού
Εµπορίου (ΠΟΕ).
Από την ανάλυση όλων των επιλογών που παρουσίασε η
Επιτροπή συµπεραίνεται ότι η θέσπιση, µεσοπρόθεσµα,
καθεστώτος εισαγωγής βασιζόµενου στην εφαρµογή δασµού
ενδεδειγµένου ύψους και η εφαρµογή δασµολογικής προτίµησης για εισαγωγές καταγωγής χωρών ΑΚΕ κρίνεται ότι
δίνουν τις καλύτερες εγγυήσεις, αφενός, για την επίτευξη
των στόχων της κοινής οργάνωσης αγοράς όσον αφορά την
κοινοτική παραγωγή και τη ζήτηση των καταναλωτών και,
αφετέρου, για την τήρηση των κανόνων διεθνούς εµπορίου,
ώστε να προληφθούν νέες αµφισβητήσεις.
Η καθιέρωση ενός τέτοιου καθεστώτος οφείλει πάντως να
πραγµατοποιηθεί µε το πέρας διαπραγµατεύσεων µε τους
εταίρους της Κοινότητας, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του
ΠΟΕ, ειδικότερα το άρθρο XXVIII της Γενικής Συµφωνίας
∆ασµών και Εµπορίου (GATT). Το αποτέλεσµα αυτών των
διαπραγµατεύσεων πρέπει να υποβληθεί προς έγκριση στο
Συµβούλιο το οποίο πρέπει επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της συνθήκης, να καθορίσει τον εφαρµοζόµενο δασµό
του κοινού δασµολογίου.

(5)

Λόγω των αναληφθεισών υποχρεώσεων έναντι των χωρών
ΑΚΕ και της ανάγκης διασφάλισης σε αυτές κατάλληλων
όρων ανταγωνιστικότητας, µε την εφαρµογή στις εισαγόµενες µπανάνες καταγωγής των ανωτέρω χωρών δασµολογικής
προτίµησης 300 ευρώ ανά τόνο αναµένεται να διατηρηθούν
οι επίµαχες εµπορικές ροές. Αυτό οδηγεί, ειδικότερα, στην
εφαρµογή, για τις εν λόγω εισαγωγές, µηδενικού δασµού
στο πλαίσιο των τριών δασµολογικών ποσοστώσεων.

(6)

Ενδείκνυται να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να αρχίσει διαπραγµατεύσεις µε τις προµηθεύτριες χώρες που έχουν
ουσιώδες συµφέρον για τον εφοδιασµό της κοινοτικής αγοράς, ώστε να επιχειρήσει να είναι προϊόν διαπραγµατεύσεων
η κατανοµή των δύο πρώτων δασµολογικών ποσοστώσεων.
Είναι επίσης σκόπιµο να δοθεί στην Επιτροπή η αρµοδιότητα
προσδιορισµού των τρόπων διαχείρισης των δασµολογικών
ποσοστώσεων τις οποίες θεσπίζει ο παρών κανονισµός.

(7)

Θα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις που να επιτρέπουν να
τροποποιηθεί η συµπληρωµατική δασµολογική ποσόστωση
των 353 000 τόνων ώστε να ληφθεί υπόψη αύξηση της
κοινοτικής ζήτησης που διαπιστώνεται στο πλαίσιο ισοζυγίου εφοδιασµού. Θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί µηχανισµός που να επιτρέπει τη θέσπιση κατάλληλων ειδικών
µέτρων για να αντιµετωπισθούν έκτακτες περιστάσεις που
ενδέχεται να επηρεάσουν τον εφοδιασµό της κοινοτικής
αγοράς.

(8)

Θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα ο κανονισµός (ΕΟΚ)
αριθ. 404/93,

Eως ότου αρχίσει να ισχύει το ανωτέρω καθεστώς, είναι
σκόπιµο ο εφοδιασµός της Κοινότητας να πραγµατοποιείται
στο πλαίσιο πολλών δασµολογικών ποσοστώσεων, ανοικτών
για εισαγωγές πάσης καταγωγής, οι οποίες έχουν ορισθεί

(1) ΕΕ C 177 Ε της 27.6.2000, σ. 28.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 13.12.2000 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί
στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ C 140 της 18.5.2000, σ. 6.
4
( ) ΕΕ L 47 της 25.2.1993, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 (ΕΕ L 160 της
26.6.1999, σ. 80).
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κατανείµει τις δασµολογικές ποσοστώσεις Α και Β µεταξύ των
προµηθευτριών χωρών.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

2.
Στο πλαίσιο των δασµολογικών ποσοστώσεων Α και Β, οι
εισαγωγές υπόκεινται στην είσπραξη δασµού 75 ευρώ ανά τόνο.

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 τροποποιείται ως εξής:
1. Τα άρθρα 16 έως 20 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 16
1.
Το παρόν άρθρο και τα άρθρα 17 έως 20 εφαρµόζονται
στις εισαγωγές νωπών προϊόντων υπαγόµενων στον κωδικό ΣΟ
ex 0803 00 19 έως την έναρξη ισχύος του δασµού του κοινού
δασµολογίου για τα εν λόγω προϊόντα, το αργότερο την 1η
Ιανουαρίου 2006, που θεσπίζεται βάσει της διαδικασίας η
οποία προβλέπεται στο άρθρο XXVIII της Γενικής Συµφωνίας
∆ασµών και Εµπορίου (GATT).
2.
Έως την έναρξη ισχύος του ύψους του δασµού που
αναφέρεται στην παράγραφο 1, η εισαγωγή των αναφερόµενων
στην παράγραφο 1 νωπών προϊόντων διενεργείται στο πλαίσιο
των δασµολογικών ποσοστώσεων που ανοίγονται µε το άρθρο
18.
Άρθρο 17
Στο µέτρο που είναι αναγκαίο, η εισαγωγή µπανανών στην
Κοινότητα εξαρτάται από την προσκόµιση πιστοποιητικού εισαγωγής, το οποίο εκδίδεται από τα κράτη µέλη µετά από αίτηση
οποιουδήποτε ενδιαφεροµένου, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής του στην Κοινότητα, υπό την επιφύλαξη των ειδικών
διατάξεων που έχουν θεσπισθεί για την εφαρµογή των άρθρων
18 και 19.
Το πιστοποιητικό εισαγωγής ισχύει σε ολόκληρη την Κοινότητα.
Εκτός από εξαιρέσεις, οι οποίες αποφασίζονται σύµφωνα µε τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 27, η έκδοση των
πιστοποιητικών αυτών εξαρτάται από τη σύσταση εγγύησης, η
οποία εξασφαλίζει την τήρηση της υποχρέωσης εισαγωγής, υπό
τους όρους του παρόντος κανονισµού, κατά τη διάρκεια ισχύος
του πιστοποιητικού. Η εγγύηση αυτή καταπίπτει, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εν όλω ή εν µέρει εφόσον η εισαγωγή δεν
πραγµατοποιηθεί εντός της προθεσµίας αυτής ή εάν πραγµατοποιηθεί µόνον εν µέρει.
Άρθρο 18
1.
Έκαστο έτος, από την 1η Ιανουαρίου, ανοίγονται οι ακόλουθες δασµολογικές ποσοστώσεις:
α) δασµολογική ποσόστωση 2 200 000 τόνων
βάρους, αποκαλούµενη “ποσόστωση Α”·
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β) συµπληρωµατική δασµολογική ποσόστωση 353 000 τόνων
καθαρού βάρους, αποκαλούµενη “ποσόστωση Β”·

3.
Στο πλαίσιο της δασµολογικής ποσόστωσης οι εισαγωγές
υπόκεινται στην είσπραξη του δασµού 300 ευρώ ανά τόνο.
Ο δασµός που καθορίζεται στο πρώτο εδάφιο µπορεί να µειωθεί
κατά την διάρκεια του έτους από την Επιτροπή στο µέτρο που
αυτό κρίνεται αναγκαίο για να εξασφαλισθεί η δυνατότητα
πραγµατικής εισαγωγής µπανανών καταγωγής τρίτων χωρών
που δεν τυγχάνουν της δασµολογικής προτίµησης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας παραγράφου θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο
27.
4.
Εφαρµόζεται δασµολογική προτίµηση 300 ευρώ ανά τόνο
στις εισαγωγές καταγωγής χωρών ΑΚΕ στο πλαίσιο των δασµολογικών ποσοστώσεων, καθώς και εκτός των τελευταίων αυτών.
5.
Τα ποσά των δασµών που καθορίζονται στο παρόν άρθρο
µετατρέπονται σε εθνικό νόµισµα µε τη χρήση των συντελεστών
που εφαρµόζονται για τα εν λόγω προϊόντα στο πλαίσιο του
κοινού δασµολογίου.
6.
Η συµπληρωµατική δασµολογική ποσόστωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) µπορεί να αυξηθεί
εφόσον αυξηθεί η ζήτηση της Κοινότητας µε βάση ένα ισοζύγιο
παραγωγής, κατανάλωσης, εισαγωγών και εξαγωγών.
Η έγκριση του ισοζυγίου, καθώς και η αύξηση της δασµολογικής ποσόστωσης, διενεργούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 27.
7.
Όταν ο εφοδιασµός της κοινοτικής αγοράς επηρεάζεται
από έκτακτες περιστάσεις που πλήττουν τις συνθήκες
παραγωγής ή εισαγωγής, η Επιτροπή θεσπίζει τα αναγκαία
ειδικά µέτρα σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 27.
Στην περίπτωση αυτή, η συµπληρωµατική δασµολογική
ποσόστωση Β µπορεί να προσαρµοστεί µε βάση το ισοζύγιο που
αναφέρεται στην παράγραφο 6. Τα ειδικά µέτρα µπορούν να
παρεκκλίνουν από τις διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρµογή
του άρθρου 19 παράγραφος 1. Τα µέτρα αυτά δεν πρέπει να
εισάγουν καµία διάκριση µεταξύ των τρίτων χωρών.
8.
Οι ποσότητες µπανάνας που επανεξάγονται εκτός Κοινότητας δεν υπολογίζονται στις αντίστοιχες δασµολογικές
ποσοστώσεις.
Άρθρο 19

Οι ανωτέρω δασµολογικές ποσοστώσεις ανοίγονται για την
εισαγωγή προϊόντων µε καταγωγή οποιαδήποτε τρίτη χώρα.

1.
Η διαχείριση των δασµολογικών ποσοστώσεων µπορεί να
διενεργείται κατ’ εφαρµογή της µεθόδου που βασίζεται στη
συνεκτίµηση των παραδοσιακών εµπορικών ροών (σύµφωνα µε
τη µέθοδο που αποκαλείται “παραδοσιακοί/νεοεισερχόµενοι”)
ή/και µε βάση άλλες µεθόδους.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται, βάσει συµφωνίας µε τα συµβαλλόµενα µέρη του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ) που
έχουν ουσιώδες συµφέρον για την προµήθεια µπανάνας, να

2.
Η θεσπιζόµενη µέθοδος λαµβάνει υπόψη, κατά
περίπτωση, την ανάγκη διατήρησης της ισορροπίας στον εφοδιασµό της κοινοτικής αγοράς.

γ) αυτόνοµη δασµολογική ποσόστωση 850 000 τόνων καθαρού βάρους, αποκαλούµενη “ποσόστωση Γ”.
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Άρθρο 20
Η Επιτροπή θεσπίζει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος
τίτλου σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο
27. Οι λεπτοµέρειες αυτές αφορούν κυρίως:
α) τους τρόπους διαχείρισης δασµολογικών ποσοστώσεων που
αναφέρονται στο άρθρο 18·
β) στο µέτρο που είναι ανάγκη, τις εγγυήσεις ως προς τη φύση
και την καταγωγή των προϊόντων·
γ) τα αναγκαία µέτρα για την τήρηση των υποχρεώσεων που
απορρέουν από τις συµφωνίες που έχει συνάψει η Κοινότητα
σύµφωνα µε το άρθρο 300 της συνθήκης.»
2. Στο άρθρο 29, η έβδοµη περίπτωση αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:

2.2.2001

«— τις ποσότητες κοινοτικών µπανανών, µπανανών καταγωγής
χωρών ΑΚΕ και τρίτων χωρών εκτός από τις χώρες ΑΚΕ,
που διατίθενται στο εµπόριο, στο έδαφός τους.»
3. Το παράρτηµα διαγράφεται.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Απριλίου 2001. Ωστόσο η Επιτροπή,
σύµφωνα µε την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 27, µπορεί
να µεταθέσει αυτήν την ηµεροµηνία στην 1η Ιουλίου 2001, το
αργότερο, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο για την θέση σε εφαρµογή
τροποποιήσεων στην διαχείριση του καθεστώτος δασµολογικών
ποσοστώσεων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. WINBERG
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EK) αριθ. 217/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 1ης Φεβρουαρίου 2001
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 2 Φεβρουαρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου 2001.
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 1ης Φεβρουαρίου 2001, για τον καθορισµό των κατ’ αποκοπή τιµών κατά την
εισαγωγή για τον καθορισµό τιµών εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ’ αποκοπή τιµή
κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052
204
999
052
624
999
052
204
999
052
204
212
624
999
204
999

103,1
48,8
75,9
95,9
196,9
146,4
115,0
66,9
91,0
42,0
53,6
42,1
68,5
51,5
106,4
106,4

052
204
600
624
662
999
052
600
999
400
404
720
728
999
052
388
400
999

73,8
105,1
75,5
79,7
47,1
76,2
60,4
57,8
59,1
88,4
90,9
124,0
79,8
95,8
189,0
111,1
100,1
133,4

0707 00 05

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. 2032/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 243 της 28.9.2000, σ. 14). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 218/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 1ης Φεβρουαρίου 2001
για τον προσδιορισµό του µέτρου κατά το οποίο µπορούν να γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πιστοποιητικών
εισαγωγής που υπεβλήθησαν τον Ιανουάριο του 2001 για ορισµένα προϊόντα στον τοµέα του γάλακτος
και των γαλακτοκοµικών προϊόντων στο πλαίσιο των καθεστώτων που προβλέπονται από τις ευρωπαϊκές
συµφωνίες µεταξύ της Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας,
της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας, της Βουλγαρίας, της Ρουµανίας, της Σλοβενίας και του καθεστώτος που προβλέπεται από τις συµφωνίες ελευθέρωσης των συναλλαγών µεταξύ της
Κοινότητας και των βαλτικών χωρών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1670/2000 (2) της
Επιτροπής,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2508/97 της Επιτροπής, της 15ης ∆εκεµβρίου 1997, για τη θέσπιση των λεπτοµερειών εφαρµογής στον
τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων, των
καθεστώτων που προβλέπονται στις ευρωπαϊκές συµφωνίες µεταξύ
της Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας, της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας
της Σλοβακίας, της Βουλγαρίας, της Ρουµανίας, της Σλοβενίας και
του καθεστώτος που προβλέπεται στις συµφωνίες για την
ελευθέρωση των συναλλαγών µεταξύ της Κοινότητας και των βαλτικών χωρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2856/2000 (4), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 4,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που έχουν υποβληθεί για τα
προϊόντα που αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2508/97
αφορούν για ορισµένα προϊόντα ποσότητες µεγαλύτερες από αυτές
που είναι διαθέσιµες. Πρέπει κατά συνέπεια να καθοριστούν οι
συντελεστές χορήγησης για ορισµένες ποσότητες που έχουν
ζητηθεί για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 30 Ιουλίου
2001,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που έχουν υποβληθεί για
την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2001 δυνάµει
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2508/97 γίνονται δεκτές ανά χώρα
καταγωγής και ανά προϊόν που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ, που
περιλαµβάνονται στο παράρτηµα, για τις ζητηθείσες ποσότητες,
στις οποίες εφαρµόζεται ο αναγραφόµενος συντελεστής χορήγησης.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 2 Φεβρουαρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

160
193
345
332

της
της
της
της

26.6.1999, σ. 48.
29.7.2000, σ. 10.
16.12.1997, σ. 31.
28.12.2000, σ. 49.

Χώρα

Τσεχική ∆ηµοκρατία

Σλοβακική ∆ηµοκρατία

Ουγγαρία

Ρουµανία

0402 10 19
0402 21 19
0402 21 99

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 10 90
0405 20 90

0406

0402 10 19
0402 21 19
0402 21 91

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 20 90

0406

0402 10 19
0402 21 19
0402 21 91

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 20 90

0406

0402 10

0406

0406

αύξων αριθµός

09.4813

09.4814

09.4815

09.4611

09.4612

09.4613

09.4611

09.4612

09.4613

09.4731

09.4733

09.4758

Συντελεστής χορήγησης

0,0045

0,0045

0,0097

0,0045

0,0043

0,0097

0,0047

0,0043

0,0078

0,0072

0,0084

0,1939

Κωδικός ΣΟ
και

Βουλγαρία

Σλοβενία

∆ηµοκρατία της Εσθονίας

0406

0402 10
0402 21

0403 10

0406 90

0401 30

0402 10 19
0402 21 19

0403 10 11
0403 10 13
0403 10 19

0403 90 59
0403 90 61
0403 90 63
0403 90 69

0405 10 11
0405 10 19

ex 0406

ex 0406 10

αύξων αριθµός

09.4660

09.4086

09.4087

09.4088

09.4578

09.4546

09.4579

09.4580

09.4547

09.4581

09.4582

Συντελεστής χορήγησης

1,0000

0,0411

—

0,0219

0,0121

0,0044

—

0,0449

0,0045

0,0065

0,0231

Χώρα

Κωδικός ΣΟ
και

∆ηµοκρατία της Λεττονίας

∆ηµοκρατία της Λιθουανίας

0402 10 19
0402 21 19

0402 29

0405 10

0406

0402 10 19
0402 21 19

0402 99 11

0405 10 11
0405 10 19

0406

αύξων αριθµός

09.4549

09.4550

09.4551

09.4552

09.4554

09.4567

09.4556

09.4557

Συντελεστής χορήγησης

0,0048

—

0,0044

0,0048

0,0044

—

0,0044

0,0049
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Χώρα

EL

Κωδικόσ ΣΟ
και

Πολωνία
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 219/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 1ης Φεβρουαρίου 2001
για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για σκόρδα καταγωγής Κίνας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου, της 28ης
Οκτωβρίου 1996, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2826/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1104/2000 της Επιτροπής, της 25ης
Μαΐου 2000, για µέτρο διασφαλίσεως που εφαρµόζεται στις εισαγωγές σκόρδων που κατάγονται από την Κίνα (3), και ιδίως το
άρθρο 1 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Κατ’ εφαρµογή του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1859/93 της
Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2872/2000 (5), για να τεθούν τα σκόρδα που εισάγονται από τρίτες χώρες σε ελεύθερη κυκλοφορία στην
Κοινότητα απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικού εισαγωγής.

(2)

Το άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1104/2000 περιόρισε, για τα σκόρδα καταγωγής Κίνας και
για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από τις 29 Μαΐου 2000
έως τις 31 Μαΐου 2001, την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής σε µια µέγιστη µηνιαία ποσότητα.
Λαµβανοµένων υπόψη των κριτηρίων που καθορίζονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισµού και των
πιστοποιητικών εισαγωγής που έχουν ήδη εκδοθεί, οι

(3)

ποσότητες για τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση στις 29
Ιανουαρίου 2001 υπερβαίνουν τη µέγιστη ποσότητα η
οποία αναφέρεται στο παράρτηµα του εν λόγω κανονισµού
για τον µήνα Φεβρουάριο 2001. Πρέπει, εποµένως, να προσδιορισθεί κατά πόσο είναι δυνατόν να εκδίδονται πιστοποιητικά εισαγωγής γι’ αυτές τις αιτήσεις. Πρέπει να απορριφθεί, εποµένως, η έκδοση πιστοποιητικών για τις αιτήσεις
που υποβλήθηκαν µετά τις 29 Ιανουαρίου 2001 και πριν
από τις 26 Φεβρουαρίου 2001,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα πιστοποιητικά εισαγωγής για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση
βάσει του άρθρου 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1859/93 στις 29
Ιανουαρίου 2001, για σκόρδα που ανήκουν στον κωδικό ΣΟ
0703 20 00, καταγωγής Κίνας, εκδίδονται µέχρι ανωτέρου ορίου
0,4597 % της αιτούµενης ποσότητας, αφού ληφθούν υπόψη τα
στοιχεία που έλαβε η Επιτροπή στις 31 Ιανουαρίου 2001.
Για τα ανωτέρω προϊόντα, απορρίπτονται οι αιτήσεις για πιστοποιητικά εισαγωγής που υποβλήθηκαν µετά τις 29 Ιανουαρίου 2001
και πριν από τις 26 Φεβρουαρίου 2001.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 2 Φεβρουαρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

297
328
125
170
333

της
της
της
της
της

21.11.1996, σ. 1.
23.12.2000, σ. 2.
26.5.2000, σ. 21.
13.7.1993, σ. 10.
29.12.2000, σ. 49.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 220/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 1ης Φεβρουαρίου 2001
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή µαλακού σίτου στο πλαίσιο του διαγωνισµού
που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1701/2000
σίσει να καθορίσει µια µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή,
λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στο
άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95. Στην
περίπτωση αυτή, ο διαγωνισµός κατακυρώνεται σ’ εκείνον ή
σ’ εκείνους εκ των προσφερόντων των οποίων η προσφορά
είναι µικρότερη ή ίση από τη µέγιστη επιστροφή.

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 δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου,
όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή, καθώς
και τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2513/98 (4), και
ιδίως το άρθρο 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1701/2000 της Επιτροπής (5),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2019/
2000 (6), προκηρύχθηκε διαγωνισµός για τον καθορισµό
της επιστροφής κατά την εξαγωγή µαλακού σίτου προς όλες
τις τρίτες χώρες, εξαιρουµένων ορισµένων κρατών ΑΚΕ.

(2)

Το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95 προβλέπει
ότι, µε βάση τις ανακοινωθείσες προσφορές, η Επιτροπή
δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφα-

(3)

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω σιτηρού οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο ποσό
που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις προσφορές που ανακοινώνονται στο πλαίσιο του διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1701/2000 από
τις 26 Ιανουαρίου έως την 1η Φεβρουαρίου 2001, η µέγιστη
επιστροφή κατά την εξαγωγή µαλακού σίτου καθορίζεται σε
13,00 EUR/t.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 2 Φεβρουαρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου 2001.
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
193
147
313
195
241

της
της
της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
30.6.1995, σ. 7.
21.11.1998, σ. 16.
1.8.2000, σ. 18.
26.9.2000, σ. 37.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 221/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 1ης Φεβρουαρίου 2001
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή µαλακού σίτου στο πλαίσιο του διαγωνισµού
που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2014/2000
σίσει να καθορίσει µια µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή,
λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στο
άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95. Στην
περίπτωση αυτή, ο διαγωνισµός κατακυρώνεται σ’ εκείνον ή
σ’ εκείνους εκ των προσφερόντων των οποίων η προσφορά
είναι µικρότερη ή ίση από τη µέγιστη επιστροφή.

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 δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου,
όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή, καθώς
και τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2513/98 (4), και
ιδίως το άρθρο 7,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2014/2000 της Επιτροπής (5)
προκηρύχθηκε διαγωνισµός για τον καθορισµό της επιστροφής κατά την εξαγωγή µαλακού σίτου προς ορισµένες
χώρες ΑΚΕ.

(2)

Το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95, προβλέπει
ότι, µε βάση τις ανακοινωθείσες προσφορές, η Επιτροπή
δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφα-

(3)

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω σιτηρού οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο ποσό
που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις προσφορές που ανακοινώνονται από τις 26 Ιανουαρίου έως
την 1η Φεβρουαρίου 2001, στο πλαίσιο του διαγωνισµού που
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2014/2000, η µέγιστη
επιστροφή κατά την εξαγωγή µαλακού σίτου καθορίζεται σε
15,50 EUR/t.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 2 Φεβρουαρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

181
193
147
313
241

της
της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
30.6.1995, σ. 7.
21.11.1998, σ. 16.
26.9.2000, σ. 23.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 222/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 1ης Φεβρουαρίου 2001
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή κριθής στο πλαίσιο του διαγωνισµού που
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2317/2000
άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασίσει να καθορίσει µια µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή,
λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στο
άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95. Στην
περίπτωση αυτή, ο διαγωνισµός κατακυρώνεται σ’ εκείνον ή
σ’ εκείνους εκ των προσφερόντων των οποίων η προσφορά
είναι µικρότερη ή ίση από τη µέγιστη επιστροφή.

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 δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου,
όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή, καθώς
και τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2513/98 (4), και
ιδίως το άρθρο 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2317/2000 της Επιτροπής (5)
προκηρύχθηκε διαγωνισµός για τον καθορισµό της επιστροφής κατά την εξαγωγή κριθής προς όλες τις τρίτες
χώρες µε εξαίρεση τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και
τον Καναδά.

(2)

Το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95, προβλέπει
ότι, µε βάση τις ανακοινωθείσες προσφορές, η Επιτροπή
δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο

(3)

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω σιτηρού οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο ποσό
που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις προσφορές που ανακοινώνονται στο πλαίσιο του διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2317/2000 από
τις 26 Ιανουαρίου έως την 1η Φεβρουαρίου 2001, µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή κριθής καθορίζεται σε 0,00 EUR/t.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 2 Φεβρουαρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
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193
147
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της
της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
30.6.1995, σ. 7.
21.11.1998, σ. 16.
20.10.2000, σ. 23.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 1ης Φεβρουαρίου 2001
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή σίκαλης στο πλαίσιο του διαγωνισµού που
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1740/2000
σίσει να καθορίσει µια µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή,
λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στο
άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95. Στην
περίπτωση αυτή, ο διαγωνισµός κατακυρώνεται σ’ εκείνον ή
σ’ εκείνους εκ των προσφερόντων των οποίων η προσφορά
είναι µικρότερη ή ίση από τη µέγιστη επιστροφή.

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 δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου,
όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή, καθώς
και τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2513/98 (4), και
ιδίως το άρθρο 7,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1740/2000 της Επιτροπής (5),
προκηρύχθηκε διαγωνισµός για τον καθορισµό της επιστροφής ή/και του φόρου κατά την εξαγωγή σίκαλης προς
όλες τις τρίτες χώρες.

(2)

Το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95, προβλέπει
ότι, µε βάση τις ανακοινωθείσες προσφορές, η Επιτροπή
δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφα-

(3)

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω σιτηρού οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο ποσό
που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις προσφορές που ανακοινώνονται στο πλαίσιο του διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1740/2000 από
τις 26 Ιανουαρίου έως την 1η Φεβρουαρίου 2001, η µέγιστη
επιστροφή κατά την εξαγωγή σίκαλης καθορίζεται σε
40,95 EUR/t.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 2 Φεβρουαρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

181
193
147
313
199

της
της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
30.6.1995, σ. 7.
21.11.1998, σ. 16.
5.8.2000, σ. 3.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 224/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 1ης Φεβρουαρίου 2001
σχετικά µε τις προσφορές που ανακοινώνονται για την εξαγωγή βρώµης στο πλαίσιο του διαγωνισµού
που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2097/2000
Σουηδία και προορίζεται για εξαγωγή από τη Φινλανδία και
τη Σουηδία προς όλες τις τρίτες χώρες.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(2)

Το άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2097/2000, προβλέπει ότι, µε βάση τις ανακοινωθείσες προσφορές, η Επιτροπή δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να
αποφασίσει να µη δοθεί συνέχεια στο διαγωνισµό.

(3)

Λαµβανοµένων υπόψη, ιδίως των κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95, δεν
ενδείκνυται ο καθορισµός µέγιστης επιστροφής.

(4)

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

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992 περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου
όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή καθώς και
τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής
της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2513/98 (4),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2097/2000 της Επιτροπής, της 3ης
Οκτωβρίου 2000, περί ειδικού µέτρου παρέµβασης για τα σιτηρά
στη Φινλανδία και τη Σουηδία (5), και ιδίως το άρθρο 8,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2097/2000, προκηρύχθηκε
διαγωνισµός για τον καθορισµό της επιστροφής κατά την
εξαγωγή βρώµης που παράγεται στη Φινλανδία και στη

(1)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
∆εν δίδεται συνέχεια στις προσφορές που ανακοινώνονται από τις
26 Ιανουαρίου έως τις 1 Φεβρουαρίου 2001, στο πλαίσιο του
διαγωνισµού της επιστροφής κατά την εξαγωγή βρώµης που αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2097/2000.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 2 Φεβρουαρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

181
193
147
313
249

της
της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
30.6.1995, σ. 7.
21.11.1998, σ. 16.
4.10.2000, σ. 15.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 225/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 1ης Φεβρουαρίου 2001
για καθορισµό του διορθωτικού στοιχείου που εφαρµόζεται στην επιστροφή για τη βύνη
τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2513/98 (4), επέτρεψε τον καθορισµό ενός διορθωτικού στοιχείου για τη βύνη που περιλαµβάνεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92. Το διορθωτικό αυτό στοιχείο
πρέπει να υπολογιστεί λαµβανοµένων υπόψη των στοιχείων
που περιλαµβάνονται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1501/95.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 8,

(3)

Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι το διορθωτικό
στοιχείο καθορίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

(4)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

∆υνάµει του άρθρου 13 παράγραφος 8 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 η επιστροφή που εφαρµόζεται για τις
εξαγωγές των σιτηρών την ηµέρα καταθέσεως της αιτήσεως
για την έκδοση πιστοποιητικού, προσαρµοσµένη σύµφωνα
µε την τιµή κατωφλίου που θα ισχύει κατά το µήνα
εξαγωγής, εφαρµόζεται, κατόπιν αιτήσεως, σε µια εξαγωγή
που πρόκειται να πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια της
ισχύος του πιστοποιητικού. Στην περίπτωση αυτή, ένα διορθωτικό στοιχείο πιθανόν εφαρµόζεται στην επιστροφή.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης
Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών
κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
του Συµβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών
κατά την εξαγωγή καθώς και τα µέτρα τα οποία πρέπει να
λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το διορθωτικό στοιχείο που εφαρµόζεται στις επιστροφές που
καθορίζονται εκ των προτέρων για τις εξαγωγές της βύνης, το
οποίο αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 4 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, καθορίζεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 2 Φεβρουαρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.
(2) ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 1.

(3) ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 7.
(4) ΕΕ L 313 της 21.11.1998, σ. 16.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 1ης Φεβρουαρίου 2001, για τροποποίηση του διορθωτικού στοιχείου που
εφαρµόζεται στην επιστροφή για τη βύνη
(EUR/t)
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

2

1η
προθεσµία
3

1107 10 11 9000
1107 10 19 9000
1107 10 91 9000
1107 10 99 9000
1107 20 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00

0
0
0
0
0

0
–1,27
0
–1,27
–1,49

0
–2,54
0
–2,54
–2,98

0
–3,81
0
–3,81
–4,47

0
–5,08
0
–5,08
–5,96

0
–6,35
0
–6,35
–7,45

Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

6η
προθεσµία
8

7η
προθεσµία
9

8η
προθεσµία
10

9η
προθεσµία
11

10η
προθεσµία
12

11η
προθεσµία
1

1107 10 11 9000
1107 10 19 9000
1107 10 91 9000
1107 10 99 9000
1107 20 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00

0
–7,62
0
–7,62
–8,94

0
–8,89
0
–8,89
–10,43

0
—
0
—
—

0
—
0
—
—

0
—
0
—
—

0
—
0
—
—

Τρέχων

2η
προθεσµία
4

3η
προθεσµία
5

4η
προθεσµία
6

5η
προθεσµία
7

(EUR/t)

Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α», ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2032/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 243 της
28.9.2000 σ. 14).
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L 31/17

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 226/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 1ης Φεβρουαρίου 2001
για καθορισµό του διορθωτικού στοιχείου που εφαρµόζεται κατά την επιστροφή για τα σιτηρά
στοιχείων που περιλαµβάνονται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 8,

(3)

ότι η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις ορισµένων αγορών δύνανται να καταστήσουν αναγκαία
τη διαφοροποίηση του διορθωτικού στοιχείου ανάλογα µε
τον προορισµό·

(4)

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

(5)

ότι από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι το διορθωτικό
στοιχείο καθορίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού·

(6)

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

Εκτιµώντας:
ότι, δυνάµει του άρθρου 13 παράγραφος 8 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, η επιστροφή που εφαρµόζεται κατά
τις εξαγωγές σιτηρών την ηµέρα καταθέσεως της αιτήσεως
πιστοποιητικού, εφαρµόζεται, κατόπιν αιτήσεως, σε µια
εξαγωγή που πρόκειται να πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια της ισχύος του πιστοποιητικού· ότι στην περίπτωση
αυτή το διορθωτικό στοιχείο πιθανόν εφαρµόζεται στην επιστροφή·

(1)

ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της
29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών
κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
του Συµβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών
κατά την εξαγωγή καθώς και τα µέτρα τα οποία πρέπει να
λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2513/98 (4), επέτρεψε τον καθορισµό ενός διορθωτικού στοιχείου για τα προϊόντα που περιλαµβάνονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92· ότι το διορθωτικό αυτό
στοιχείο πρέπει να υπολογιστεί λαµβανοµένων υπόψη των

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το διορθωτικό στοιχείο που εφαρµόζεται στις επιστροφές που
καθορίσθηκαν εκ των προτέρων για τις εξαγωγές σιτηρών, το οποίο
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, µε εξαίρεση τη βύνη, καθορίζεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 2 Φεβρουαρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

181
193
147
313

της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
30.6.1995, σ. 7.
21.11.1998, σ. 16.
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

2.2.2001

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 1ης Φεβρουαρίου 2001, για καθορισµό του διορθωτικού στοιχείου που εφαρµόζεται κατά την επιστροφή για τα σιτηρά
(EUR/t)

Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000
1002 00 00 9000
1003 00 10 9000
1003 00 90 9000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000
1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800

—
—
—
A00
A00
—
A00
—
A00
—
A00
—
—
—
A00
A00
A00
A00
A00
—
—
A00
A00
—
A00
A00
—
A00
—

2

1η
προθεσµία
3

2η
προθεσµία
4

3η
προθεσµία
5

4η
προθεσµία
6

5η
προθεσµία
7

6η
προθεσµία
8

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

—
—
—
–1,00
0,00
—
–1,00
—
0,00
—
–1,00
—
—
—
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
—
—
0,00
0,00
—
–1,50
–1,34
—
–1,37
—

—
—
—
–2,00
0,00
—
–2,00
—
0,00
—
–2,00
—
—
—
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
—
—
0,00
0,00
—
–3,00
–2,68
—
–2,74
—

—
—
—
–3,00
0,00
—
–3,00
—
0,00
—
–3,00
—
—
—
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
—
—
0,00
0,00
—
–4,50
–4,02
—
–4,11
—

—
—
—
–4,00
0,00
—
–4,00
—
0,00
—
–4,00
—
—
—
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
—
—
0,00
0,00
—
–6,00
–5,36
—
–5,48
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Τρέχων

Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α», ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L
366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2032/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 243 της 28.9.2000, σ. 14).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 227/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 1ης Φεβρουαρίου 2001
για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή των σιτηρών, των αλεύρων και των
πλιγουριών και των σιµιγδαλιών σίτου ή σικάλεως
προϊόντων. Οι ποσότητες αυτές έχουν καθορισθεί στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92, η διαφορά µεταξύ των τιµών των προϊόντων που
αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισµού αυτού και των
τιµών των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα δύναται να
καλυφθεί από µια επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2)

Οι επιστροφές πρέπει να καθορίζονται λαµβανοµένων υπόψη
των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου
1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την
εξαγωγή καθώς και τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2513/98 (4).
Για τα άλευρα, τα πλιγούρια και σιµιγδάλια σίτου και σικάλεως, η επιστροφή που εφαρµόζεται στα προϊόντα αυτά
πρέπει να υπολογίζεται αφού ληφθεί υπόψη η αναγκαία
ποσότητα σιτηρών για την παρασκευή των εξεταζόµενων

(3)

(4)

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

(5)

Η επιστροφή καθορίζεται µία φορά το µήνα· ότι δύναται να
τροποποιείται ενδιαµέσως.

(6)

Η εφαρµογή των λεπτοµερειών αυτών στην παρούσα κατάσταση της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών, και ιδίως στις
τιµές των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα και στη διεθνή
αγορά, οδηγεί στον καθορισµό της επιστροφής στα ποσά
που ορίζονται στο παράρτηµα.

(7)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των αναφερόµενων στο άρθρο 1
στοιχεία α), β) και γ) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
προϊόντων, εκτός της βύνης, ως έχουν, καθορίζονται στα ποσά που
ορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 2 Φεβρουαρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

181
193
147
313

της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
30.6.1995, σ. 7.
21.11.1998, σ. 16.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 1ης Φεβρουαρίου 2001, για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά
την εξαγωγή των σιτηρών, των αλεύρων και των πλιγουριών και σιµιγδαλιών σίτου ή σικάλεως
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Επιστροφή

Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Επιστροφή

1001 10 00 9200

—

EUR/t

—

1001 10 00 9400

—

EUR/t

—

1001 90 91 9000

—

EUR/t

—

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

—

EUR/t

—

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

—

EUR/t

—

1004 00 00 9400

—

EUR/t

—

1005 10 90 9000

—

EUR/t

—

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

—

EUR/t

—

1008 20 00 9000

—

EUR/t

—

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

—
A00
A00
A00
A00
A00
—
—
A00
A00
—
A00
A00
—
A00
—

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

—
21,25
19,50
18,00
16,75
15,75
—
—
56,25
44,25
—
0 (1)
0 (1)
—
0 (1)
—

(1) Όταν αυτό το προϊόν περιέχει σιµιγδάλι συσσωµατωµένο, ουδεµία επιστροφή χορηγείται κατά την εξαγωγή.

NB: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α» ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366
της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2032/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 243 της 28.9.2000, σ. 14).
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Ο∆ΗΓΙΑ 2000/84/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης Ιανουαρίου 2001
σχετικά µε τις διατάξεις για τη θερινή ώρα
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΚΑΙ

ΤΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:

ποιήσουν τα κράτη µέλη στην Επιτροπή σε εύθετο χρόνο,
ώστε να καταστεί δυνατή η εµπρόθεσµη υποβολή της.
(7)

∆εδοµένου ότι η πλήρης ηµερολογιακή εναρµόνιση της
περιόδου θερινής ώρας µε σκοπό τη διευκόλυνση των µεταφορών και των επικοινωνιών δεν µπορεί να επιτευχθεί
επαρκώς από τα κράτη µέλη και δύναται, συνεπώς, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί
να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας
όπως διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Η παρούσα
οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη
αυτών των στόχων.

(8)

Για γεωγραφικούς λόγους, οι κοινές διατάξεις για τη θερινή
ώρα είναι σκόπιµο να µην εφαρµόζονται στα υπερπόντια
εδάφη των κρατών µελών,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 95,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Η όγδοη οδηγία 97/44/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1997, σχετικά µε
τις διατάξεις για τη θερινή ώρα (4) όρισε κοινή ηµεροµηνία
και ώρα σε όλα τα κράτη µέλη για την έναρξη και τη λήξη
της περιόδου θερινής ώρας των ετών 1998, 1999, 2000
και 2001.
∆εδοµένου ότι τα κράτη µέλη εφαρµόζουν διατάξεις σχετικά
µε τη θερινή ώρα, είναι σηµαντικό για τη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς να εξακολουθήσει να καθορίζεται κοινή
ηµεροµηνία και ώρα έναρξης και λήξης της περιόδου
θερινής ώρας, οι οποίες θα ισχύουν στον κοινοτικό χώρο.

(3)

Τα κράτη µέλη θεωρούν ότι η καταλληλότερη περίοδος
θερινής ώρας είναι από τα τέλη Μαρτίου έως τα τέλη
Οκτωβρίου και, εποµένως, είναι σκόπιµο να διατηρηθεί αυτή
η περίοδος.

(4)

Η ορθή λειτουργία ορισµένων τοµέων, όχι µόνον των µεταφορών και των επικοινωνιών, αλλά και άλλων βιοµηχανικών
τοµέων, απαιτεί σταθερό προγραµµατισµό σε µακροπρόθεσµη βάση. Συνεπώς, είναι σκόπιµο να θεσπισθούν µε
απροσδιόριστη διάρκεια διατάξεις για την περίοδο θερινής
ώρας. Το άρθρο 4 της οδηγίας 97/44/ΕΚ προβλέπει εν
προκειµένω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο θεσπίζουν, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2001, το
καθεστώς που θα ισχύει από το 2002.

(5)

(6)

Για λόγους διαφάνειας και σαφήνειας της πληροφόρησης,
είναι σκόπιµο να δηµοσιεύεται ανά πενταετία το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής της περιόδου θερινής ώρας για την
επόµενη πενταετία.
Θα πρέπει, εξάλλου, να παρακολουθείται η εφαρµογή της
παρούσας οδηγίας µε βάση έκθεση της Επιτροπής προς το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την Οικονοµική
και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά µε τον αντίκτυπο των θεσπιζόµενων διατάξεων σε όλους τους οικείους τοµείς. Η έκθεση
αυτή πρέπει να βασίζεται στις πληροφορίες που θα κοινο-

(1) ΕΕ C 337 Ε της 28.11.2000, σ. 136.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 29 Νοεµβρίου 2000 (δεν δηµοσιεύθηκε
ακόµη στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 2000 (δεν
δηµοσιεύθηκε ακόµη στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του
Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 2000.
4) ΕΕ L 206 της 1.8.1997, σ. 62.
(

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «περίοδος θερινής
ώρας» νοείται η περίοδος του έτους κατά την οποία η ώρα µετατίθεται εξήντα λεπτά µπροστά σε σχέση µε την ώρα που ισχύει το
υπόλοιπο έτος.
Άρθρο 2
Από το έτος 2002, η περίοδος της θερινής ώρας αρχίζει, σε κάθε
κράτος µέλος, στις 1 π.µ., ώρα Γκρίνουιτς, την τελευταία Κυριακή
του Μαρτίου.
Άρθρο 3
Από το έτος 2002, η περίοδος της θερινής ώρας λήγει, σε κάθε
κράτος µέλος, στις 1 π.µ., ώρα Γκρίνουιτς, την τελευταία Κυριακή
του Οκτωβρίου.
Άρθρο 4
Η Επιτροπή δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (5), για πρώτη φορά κατά τη δηµοσίευση της παρούσας
οδηγίας και στη συνέχεια κάθε πέντε έτη, ανακοίνωση περιέχουσα
τις ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου θερινής ώρας για
τα πέντε επόµενα έτη.
Άρθρο 5
Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συµβούλιο και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, σχετικά µε τον αντίκτυπο των
διατάξεων της παρούσας οδηγίας στους οικείους τοµείς.
Η έκθεση συντάσσεται µε βάση τις πληροφορίες που κοινοποιεί
κάθε κράτος µέλος στην Επιτροπή, το αργότερο στις 30 Απριλίου
2007.
Η Επιτροπή, εφόσον κριθεί αναγκαίο και βάσει των συµπερασµάτων
της έκθεσης, υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις.
(5) ΕΕ C 35 της 2.2.2001.
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Άρθρο 6

Άρθρο 8

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στα υπερπόντια εδάφη των
κρατών µελών.

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 7

Άρθρο 9

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία, το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2001. Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή
κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς διατάξεις της
αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2001.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Πρόεδρος

Πρόεδρος

N. FONTAINE

B. RINGHOLM

