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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1050/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας Μαΐου 2001
για έκτη προσαρµογή του καθεστώτος για το βαµβάκι, που καθιερώθηκε µε το πρωτόκολλο αριθ. 4 της
πράξης για την προσχώρηση της Ελλάδος
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

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

διατηρηθεί το καθεστώς που προβλέπεται στο πρωτόκολλο
αριθ. 4 και κυρίως η δυνατότητα προσαρµογής του
καθεστώτος από το Συµβούλιο, και αφετέρου, για λόγους
απλούστευσης, να συγκεντρωθούν στον ίδιο κανονισµό του
Συµβουλίου τα µέτρα εφαρµογής σχετικά µε την ενίσχυση
στην παραγωγή βαµβακού,

το πρωτόκολλο αριθ. 4 για το βαµβάκι (1), της πράξης για την
προσχώρηση της Ελλάδος, και ιδίως την παράγραφο 11,
την πρόταση της Επιτροπής (2),

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (3),
την γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (4),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Από την εξέταση της λειτουργίας του καθεστώτος ενίσχυσης
και του καθεστώτος στήριξης των αροτραίων καλλιεργειών,
που προβλέπεται από την παράγραφο 11 του πρωτοκόλλου
αριθ. 4 που επισυνάπτεται στην πράξη για την προσχώρηση
της Ελλάδος, προκύπτει η αναγκαιότητα προσαρµογής του
καθεστώτος για το βαµβάκι.
Τα µέτρα σχετικά µε το βαµβάκι θεσπίστηκαν µε το πρωτόκολλο αριθ. 4, µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1554/95 του
Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1995, για τον καθορισµό
των γενικών κανόνων του καθεστώτος ενίσχυσης στο βαµβάκι και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2169/81 (5), καθώς και µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
1964/87 του Συµβουλίου, της 2ας Ιουλίου 1987, για την
προσαρµογή του καθεστώτος ενίσχυσης για το βαµβάκι που
καθιερώθηκε µε το πρωτόκολλο αριθ. 4 της πράξης για την
προσχώρηση της Ελλάδος (6). Κρίνεται σκόπιµο, αφενός να

(1) EE L 291 της 19.11.1979, σ. 174. πρωτόκολλο που τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1553/95 (EE L 148 της
30.6.1995, σ. 45).
(2) Πρόταση της 13ης ∆εκεµβρίου 1999 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην
Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 15 ∆εκεµβρίου 2001 (δεν έχει ακόµη
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(4) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 29 Μαρτίου 2001 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(5) EE L 148 της 30.6.1995, σ. 48· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1419/98 (EE L 190 της
4.7.1998, σ.4).
6
( ) EE L 184 της 3.7.1987, σ. 14· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1553/95.

Άρθρο 1
Το πρωτόκολλο αριθ. 4 της πράξης για την προσχώρηση της
Ελλάδος τροποποιείται ως εξής:
1. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3.
Το καθεστώς που αναφέρεται στην παράγραφο 2 περιλαµβάνει τη χορήγηση ενίσχυσης στην παραγωγή.»
2. Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«6.
Το Συµβούλιο, µε ειδική πλειοψηφία προτάσει της Επιτροπής και κατόπιν διαβουλεύσεως µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποφασίζει για τις αναγκαίες προσαρµογές του καθεστώτος
που προβλέπεται από το παρόν πρωτόκολλο και θεσπίζει τους
αναγκαίους βασικούς κανόνες για την εφαρµογή των διατάξεων
που προβλέπονται στο παρόν πρωτόκολλο.»
3. Οι παράγραφοι 7, 8, 8α, 9, 10, 11 και 12 καταργούνται.
4. Η παράγραφος 13 γίνεται παράγραφος 7.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Σεπτεµβρίου 2001.

L 148/2

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. WINBERG

1.6.2001
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1051/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας Μαΐου 2001
για την ενίσχυση της βαµβακοπαραγωγής
επίπεδο της ενίσχυσης που χορηγείται στον εκκοκκιστή, τη
διαφορά µεταξύ της τιµής στόχου και της τιµής της διεθνούς αγοράς. Από την κτηθείσα πείρα προκύπτει ότι οι
βάσεις καθώς και τα συστατικά στοιχεία του εν λόγω συστήµατος πρέπει να διατηρηθούν.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
το πρωτόκολλο αριθ. 4 για το βαµβάκι (1), το προσαρτηµένο στην
πράξη για την προσχώρηση της Ελλάδος, και ιδίως την παράγραφο
6 αυτού,

(4)

Η τιµή στόχου και η ελάχιστη τιµή που πρέπει να καταβάλλεται στον παραγωγό, όπως και οι εθνικές εγγυηµένες
ποσότητες, πρέπει να καθορίζονται κατά τρόπο ώστε να
διατηρείται ισορροπία µεταξύ των καλλιεργειών και να µπορούν οι επιχειρηµατίες να καταρτίζουν µεσοπρόθεσµα προγράµµατα παραγωγής και µεταποίησης.

(5)

Οι διατάξεις µε τις οποίες υπολογίζεται η τιµή της διεθνούς
αγοράς µη εκκοκκισµένου βαµβακιού πρέπει να διατηρηθούν. Η τιµή αυτή µπορεί να υπολογισθεί βάσει της σχέσης
µεταξύ της τιµής πού λαµβάνεται υπόψη για το εκκοκκισµένο βαµβάκι και εκείνης που υπολογίζεται για το µη
εκκοκκισµένο βαµβάκι. Για τον υπολογισµό της τιµής του
εκκοκκισµένου βαµβακιού θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη
η προσφορά στη διεθνή αγορά και οι τιµές στα σηµαντικότερα χρηµατιστήρια του διεθνούς εµπορίου.

(6)

Ο τωρινός µηχανισµός, σύµφωνα µε τον οποίο η µείωση της
τιµής στόχου σε περίπτωση υπέρβασης µιας ορισµένης
ποσότητας παραγωγής εφαρµόζεται αναλογικώς στα
υπεύθυνα για την υπέρβαση κράτη µέλη, πρέπει να διατηρηθεί, ώστε να µοιράζονται δίκαια οι κυρώσεις. Ωστόσο, η
µείωση της τιµής στόχου µπορεί να µετριασθεί κατά το
µέτρο που, λαµβανοµένου υπόψη κυρίως του µέσου επιπέδου της τιµής της διεθνούς αγοράς, δεν σηµειώνεται υπέρβαση ενός ορισµένου επιπέδου δαπανών. Οι συνέπειες του
µηχανισµού των εθνικών εγγυηµένων ποσοτήτων πρέπει να
εφαρµόζονται στο επίπεδο της ελάχιστης τιµής και της ενίσχυσης.

(7)

Το ισχύον ποσοστό µείωσης της τιµής στόχου που ισούται
µε το ήµισυ της υπέρβασης της εθνικής εγγυηµένης ποσότητας, ενδέχεται ενίοτε να θέτει σε κίνδυνο τη δηµοσιονοµική
πειθαρχία. Συνεπώς, µετά από ένα ορισµένο κατώφλιο
παραγωγής, το ποσοστό αυτό πρέπει να αυξηθεί.

(8)

Χάριν ισορροπίας του συστήµατος, η ενίσχυση στην
παραγωγή βαµβακιού πρέπει στο εξής να καταβάλλεται εξ
ολοκλήρου στους δικαιούχους, µε την επιφύλαξη των διαφόρων µειώσεων ή εκπτώσεων που προβλέπονται από τις
κοινοτικές ρυθµίσεις. Όπως έχουν επί του παρόντος οι διαρθρώσεις παραγωγής, η ενίσχυση πρέπει να χορηγείται στα
εκκοκκιστήρια βαµβακιού που προσφέρουν στους παραγωγούς τιµή ίση τουλάχιστον µε την ελάχιστη τιµή, προκαταβάλλουν µέρος της τιµής αυτής και αποδέχονται ορισµένους
όρους όσον αφορά τον έλεγχο των ποσοτήτων που είναι
επιλέξιµες για ενίσχυση.

την πρόταση της Επιτροπής (2),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (3),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (4),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Από την εξέταση της λειτουργίας του καθεστώτος ενίσχυσης, η οποία προβλέπεται από την παράγραφο 11 του
πρωτοκόλλου αριθ. 4 που επισυνάπτεται στην πράξη για την
προσχώρηση της Ελλάδος, κατέστη εµφανής η ανάγκη να
διατηρηθεί το ισχύον καθεστώς για το βαµβάκι, αλλά µε
ορισµένες αναπροσαρµογές.

(2)

Τα µέτρα για το βαµβάκι θεσπίστηκαν µε το πρωτόκολλο
αριθ. 4, µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1554/95 του Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1995, για τον καθορισµό των
γενικών κανόνων του καθεστώτος ενίσχυσης στο βαµβάκι
και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2169/
81 (5), καθώς και µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1964/87
του Συµβουλίου, της 2ας Ιουλίου 1987, για την προσαρµογή του καθεστώτος ενίσχυσης για το βαµβάκι που εγκαθιδρύθηκε µε το πρωτόκολλο αριθ. 4 της πράξεως για την
προσχώρηση της Ελλάδος (6). Ενδείκνυται, αφενός να
διατηρηθεί το καθεστώς που προβλέπεται στο πρωτόκολλο
αριθ. 4, και ιδίως η δυνατότητα αναπροσαρµογής του
καθεστώτος από το Συµβούλιο, και αφετέρου, για λόγους
απλούστευσης, να συγκεντρωθούν σε έναν και µόνο κανονισµό του Συµβουλίου όλα τα µέτρα εφαρµογής που είναι
απαραίτητα για την χορήγηση της ενίσχυσης.

(3)

∆υνάµει της παραγράφου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 4,
πρέπει να θεσπιστούν τα αναγκαία µέτρα εφαρµογής του
καθεστώτος για το βαµβάκι. Η ενίσχυση στην παραγωγή,
κατά την παράγραφο 3 του πρωτοκόλλου αριθ. 4, στηρίζεται σήµερα, στο πλαίσιο των εθνικών εγγυηµένων
ποσοτήτων, σε ένα σύστηµα που αφενός εγγυάται µια ελάχιστη τιµή στον παραγωγό και αφετέρου αντισταθµίζει, στο

(1) ΕΕ L 291 της 19.11.1979, σ. 174· πρωτόκολλο όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1050/2001 (Βλέπε σ. 1 της
παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας).
(2) Πρόταση της 13ης ∆εκεµβρίου 1999 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην
Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) Γνώµη που εδόθη στις 15 Φεβρουαρίου 2001 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(4) ΕΕ C 140 της 18.5.2000, σ. 33.
5
( ) ΕΕ L 148 της 30.6.1995, σ. 48· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1419/98 (ΕΕ L 190 της
4.7.1998, σ. 4).
6
( ) ΕΕ L 184 της 3.7.1987, σ. 14· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1553/95 (ΕΕ L 148 της 30.6.1995,
σ. 45).
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Το ποσό της ενίσχυσης ποικίλλει ανάλογα µε την τιµή της
διεθνούς αγοράς και πρέπει να διατίθεται στις αντίστοιχες
επιλέξιµες για ενίσχυση ποσότητες βαµβακιού ανάλογα µε
τον ακριβή χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης. Το
ισχύον καθεστώς επιτρέπει στον εκκοκκιστή να καθορίσει το
εν λόγω ποσό, µε την υποβαλλόµενη αίτηση ενίσχυσης,
ανάλογα ιδίως µε την ηµεροµηνία σύναψης των συµβάσεων
πώλησης του εκκοκκισµένου βαµβακιού που διαθέτει. Για να
διευκολυνθεί περαιτέρω η εµπορία του εκκοκκισµένου βαµβακιού στη διεθνή αγορά, σκόπιµο είναι να επιτραπεί στο
µέλλον η σύναψη συµβάσεων πριν από την περίοδο συγκοµιδής και κατά συνέπεια να παραταθεί το χρονικό διάστηµα
εντός του οποίου κατατίθενται οι αιτήσεις ενίσχυσης.

(10)

∆εν φαίνεται σκόπιµο να επιλύονται σε κοινοτικό επίπεδο τα
προβλήµατα στις συµβατικές σχέσεις µεταξύ παραγωγών και
εκκοκκιστών πρέπει, κατά συνέπεια, να διατηρηθεί, µε
παράλληλη διευκρίνισή της, η ισχύουσα αρχή της κοινής
συµφωνίας µεταξύ των εν λόγω συµβαλλοµένων µερών.

(11)

Το ποσό της χορηγούµενης ενίσχυσης παραµένει άγνωστο
µέχρις ότου καταµετρηθεί η πραγµατική παραγωγή κάθε
κράτους µέλους. Για να περιορισθούν τα µειονεκτήµατα της
όψιµης πληρωµής της ενίσχυσης, πρέπει να εξακολουθήσει
να προβλέπεται η εκ των προτέρων µερική πληρωµή υπό
µορφή προκαταβολής.

(12)

(13)

(14)

Τα κράτη µέλη παραγωγής πρέπει να λάβουν τα αναγκαία
µέτρα ελέγχου για να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία των
µέτρων για την χορήγηση της ενίσχυσης, χρησιµοποιώντας
ενδεχοµένως το ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης και
ελέγχου που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3508/92 του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 1992, για
τη θέσπιση ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης
και ελέγχου σχετικά µε ορισµένα καθεστώτα κοινοτικών
ενισχύσεων (1).
Η καλλιέργεια βαµβακιού σε περιοχές σχετικώς ακατάλληλες ενδέχεται να έχει αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον και
στη γεωργική οικονοµία των περιοχών, για τις οποίες η εν
λόγω καλλιέργεια είναι σηµαντική. Για να ληφθούν υπόψη
οι στόχοι που αφορούν το περιβάλλον, τα κράτη µέλη θα
πρέπει να καθορίζουν και να λαµβάνουν τα δέοντα περιβαλλοντικά µέτρα για τη χρησιµοποίηση γεωργικών γαιών στην
παραγωγή βαµβακιού στο µέλλον, τα κράτη µέλη πρέπει
αφενός να θεσπίζουν µέτρα περιορισµού της καλλιέργειας
µε αντικειµενικά περιβαλλοντικά κριτήρια και αφετέρου να
υπενθυµίζουν στους παραγωγούς την αναγκαιότητα συµµόρφωσης προς την ισχύουσα νοµοθεσία. Για τις επιπτώσεις
των εθνικών περιβαλλοντικών µέτρων στον τοµέα του βάµβακος πρέπει να συνταχθεί έκθεση από τα δύο κυριότερα
βαµβακοπαραγωγά κράτη µέλη όταν µια τέτοια εκτίµηση
καταστεί εφικτή.
Για να διευκολυνθεί η εφαρµογή του καθεστώτος ενίσχυσης
στην παραγωγή και η καλή διαχείρισή του, θα πρέπει να
προβλεφθεί διαδικασία στενής συνεργασίας µεταξύ κρατών
µελών και Επιτροπής στο πλαίσιο µιας διαχειριστικής επιτροπής. Σκόπιµο είναι να χρησιµοποιηθεί η διαχειριστική
επιτροπή φυσικών ινών που προβλέπεται από τον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 1673/2000 του Συµβουλίου, της 27ης Ιου-

(1) ΕΕ L 355 της 5.12.1992, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 820/97 (ΕΕ L 117 της 7.5.1997, σ.
1).
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λίου 2000 για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τοµέα
του λίνου και της κάνναβης (2).
(15)

Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφαση 1999/
468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον
καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (3).

(16)

Για να υπαχθούν οι κοινοτικές δαπάνες εφαρµογής των
προβλεποµένων στον παρόντα κανονισµό µέτρων σε δηµοσιονοµικούς και νοµισµατικούς κανόνες και στις κατάλληλες
διαδικασίες, πρέπει, λόγω του κατ’ εξοχήν γεωργικού
χαρακτήρα του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού, να εφαρµοστούν στον υπόψη τοµέα ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1258/
1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για την
χρηµατοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (4), και ο
κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2799/98 του Συµβουλίου, της 15ης
∆εκεµβρίου 1998, για τη θέσπιση του γεωργονοµισµατικού
καθεστώτος του ευρώ (5).

(17)

Η υλοποίηση των προσαρµογών του καθεστώτος διά του
παρόντος κανονισµού πρέπει να πραγµατοποιηθεί υπό τις
καλύτερες δυνατές συνθήκες και, ως εκ τούτου, µπορεί να
αποδειχθεί αναγκαία η λήψη µεταβατικών µέτρων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 1
1.
Ο παρών κανονισµός θεσπίζει τα απαραίτητα µέτρα για τη
χορήγηση της ενίσχυσης στην παραγωγή που προβλέπεται στην
παράγραφο 3 του πρωτοκόλλου αριθ. 4 που είναι προσαρτηµένο
στην πράξη για την προσχώρηση της Ελλάδος.
2.

Κατά την έννοια του παρόντος κανονισµού νοούνται ως:

α) «µη εκκοκκισµένο βαµβάκι»: οι καρποί του φυτού του βαµβακιού (Gossypium) που έχουν ωριµάσει και συγκοµισθεί και οι
οποίοι περιέχουν υπολείµµατα κάψης, φύλλων και χωµάτων·
β) «εκκοκκισµένο βαµβάκι»: οι ίνες βαµβακιού [(εκτός από τις πολύ
βραχείες που δεν µπορούν να κλωστοποιηθούν (linters) και τα
απορρίµµατα)], από τις οποίες έχουν αφαιρεθεί οι σπόροι και το
µεγαλύτερο µέρος των υπολειµµάτων κάψης, φύλλων και
χωµάτων, και οι οποίες δεν είναι λαναρισµένες ούτε κτενισµένες.
3.
Η περίοδος εµπορίας διαρκεί από την 1η Σεπτεµβρίου έως
την 31η Αυγούστου.
Άρθρο 2
1.
Το ποσό της ενίσχυσης στην παραγωγή µη εκκοκκισµένου
βαµβακιού καθορίζεται από την Επιτροπή βάσει της διαφοράς
µεταξύ:
— µιας τιµής στόχου που καθορίζεται για το µη εκκοκκισµένο
βαµβάκι σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο
7, και
— της τιµής της διεθνούς αγοράς που προσδιορίζεται σύµφωνα µε
το άρθρο 4.
(2)
(3)
(4)
(5)
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2.
Η ενίσχυση χορηγείται για το µη εκκοκκισµένο βαµβάκι που
αγοράζεται σε τιµή τουλάχιστον ίση µε την ελάχιστη τιµή, η οποία
καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 2 και το άρθρο
9.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ

Άρθρο 3
1.
Η τιµή στόχου ορίζεται σε 106,30 ευρώ ανά 100 χλγρ. µη
εκκοκκισµένου βαµβακιού.
Η εν λόγω τιµή στόχου αφορά το βαµβάκι:
— ποιότητας υγιούς, ανόθευτης και σύµφωνης µε τα συναλλακτικά ήθη,
— µε ποσοστό υγρασίας 10 % και ξένων υλών 3 %,
— που παρουσιάζει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για να δώσει,
αφού εκκοκκισθεί, 32 % ίνες του βαθµού 5 (white middling)
και µήκους 28 χιλιοστών (1-3/32).
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— 782 000 τόνους για την Ελλάδα,
— 249 000 τόνους για την Ισπανία,
— 1 500 τόνους για καθένα από τα άλλα κράτη µέλη.
Άρθρο 7
1.
Τα µέτρα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο εφαρµόζονται
µε την επιφύλαξη του άρθρου 8.
2.
Αν κατά τη διάρκεια µιας περιόδου εµπορίας το άθροισµα
της πραγµατικής παραγωγής της Ισπανίας και της Ελλάδος υπερβαίνει τους 1 031 000 τόνους, η τιµή στόχου που αναφέρεται στο
άρθρο 3 παράγραφος 1 µειώνεται για την περίοδο αυτή σε κάθε
κράτος µέλος στο οποίο η πραγµατική παραγωγή υπερβαίνει την
εθνική εγγυηµένη ποσότητα.

2.
Η ελάχιστη τιµή ορίζεται σε 100,99 ευρώ ανά 100 χλγρ. µη
εκκοκκισµένου βαµβακιού της ίδιας ποιότητας µε τη λαµβανοµένη
υπόψη για την τιµή στόχου, και το οποίο ευρίσκεται στις εγκαταστάσεις της γεωργικής εκµετάλλευσης.

3.
Η τιµή στόχου για το εν λόγω κράτος µέλος µειώνεται κατά
ποσοστό το οποίο βασίζεται στο ποσοστό υπέρβασης της εθνικής
εγγυηµένης ποσότητας. Ωστόσο, αν η πραγµατική παραγωγή της
Ισπανίας ή της Ελλάδος είναι χαµηλότερη από την εθνική της
εγγυηµένη ποσότητα, η διαφορά µεταξύ της συνολικής πραγµατικής παραγωγής των δύο κρατών µελών και των 1 031 000 τόνων
εκφράζεται σε ποσοστό της εθνικής εγγυηµένης ποσότητας της
οποίας έχει σηµειωθεί υπέρβαση, και η τιµή στόχου µειώνεται µε
βάση το ποσοστό αυτό.

Άρθρο 4

4.
Η µείωση της τιµής στόχου ισούται µε το 50 % του ποσοστού υπέρβασης που αναφέρεται στην παράγραφο 3.

1.
Η τιµή διεθνούς αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού
υπολογίζεται λαµβανοµένης υπόψη της ιστορικής σχέσης µεταξύ
της τιµής διεθνούς αγοράς που λαµβάνεται υπόψη για το εκκοκκισµένο βαµβάκι και εκείνης που υπολογίζεται για το µη εκκοκκισµένο βαµβάκι. Καθορίζεται σε τακτά διαστήµατα από την Επιτροπή βάσει της τιµής της διεθνούς αγοράς για το εκκοκκισµένο
βαµβάκι που περιγράφεται στο άρθρο 5.
2.
Αν η τιµή διεθνούς αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού
δεν µπορεί να υπολογισθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 1, ορίζεται
µε βάση την τελευταία υπολογισθείσα τιµή.
Άρθρο 5
1.
Η τιµή της διεθνούς αγοράς του εκκοκκισµένου βαµβακιού
υπολογίζεται για ένα προϊόν βαθµού 5 (white middling) το οποίο
έχει µήκος ινών 28 χιλιοστά (1-3/32), λαµβανοµένης υπόψη της
προσφοράς στην αγορά αυτή, καθώς και των τιµών που διαµορφώνονται σε ένα ή περισσότερα σηµαντικά για το διεθνές εµπόριο
ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια. Υπολογίζεται µε βάση τις πιο συµφέρουσες από τις προσφορές και τιµές που θεωρούνται αντιπροσωπευτικές της πραγµατικής τάσης της αγοράς, για προϊόν cif σε λιµάνι
της Κοινότητας.
2.
Εάν οι διαπιστούµενες προσφορές και τιµές δεν ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, γίνονται οι αναγκαίες
προσαρµογές.

Ωστόσο, αν το άθροισµα της πραγµατικής παραγωγής της Ισπανίας
και της Ελλάδος, µειωµένο κατά 1 031 000 τόνους, είναι υψηλότερο από 469 000 τόνους, η µείωση της τιµής στόχου κατά 50 %
αυξάνεται κατά 2 ποσοστιαίες µονάδες:
— στην περίπτωση της Ελλάδος, για κάθε ποσότητα 15 170
τόνων πλήρη ή κλάσµα αυτής, για την παραγωγή που υπερβαίνει την εθνική εγγυηµένη ποσότητα προσαυξηµένη κατά
356 000 τόνους,
— στην περίπτωση της Ισπανίας, για κάθε ποσότητα 4 830 τόνων
πλήρη ή κλάσµα αυτής, για την παραγωγή που υπερβαίνει την
εθνική εγγυηµένη ποσότητα προσαυξηµένη κατά 113 000
τόνους.
Άρθρο 8
Αν κατά τη διάρκεια µιας περιόδου εµπορίας:
— εφαρµοσθούν οι διατάξεις του άρθρου 7,
— ο σταθµισµένος µέσος όρος της τιµής της διεθνούς αγοράς που
λαµβάνεται υπόψη για τον καθορισµό του ποσού της καταβλητέας ενίσχυσης υπερβεί τα 30,20 ευρώ ανά 100 χλγρ., και
— οι συνολικές δηµοσιονοµικές δαπάνες του καθεστώτος ενίσχυσης είναι κάτω από 770 εκατοµµ. ευρώ,

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

η δηµοσιονοµική απόκλιση που αναφέρεται στην τρίτη περίπτωση
χρησιµοποιείται για να προσαυξηθεί το ποσό της ενίσχυσης σε κάθε
κράτος µέλος, όπου η πραγµατική παραγωγή υπερέβη την εθνική
εγγυηµένη ποσότητα.

Άρθρο 6

Ωστόσο, το ποσό της ενίσχυσης που προσαυξάνεται κατ’ εφαρµογή
του πρώτου εδαφίου δεν µπορεί να υπερβεί:

Θεσπίζεται εθνική εγγυηµένη ποσότητα µη εκκοκκισµένου βαµβακιού, η οποία, για κάθε περίοδο εµπορίας, ισούται µε:

— ούτε το ποσό της ενίσχυσης που υπολογίζεται χωρίς εφαρµογή
του άρθρου 7,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
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— ούτε το ποσό της ενίσχυσης που υπολογίζεται µετά την εφαρµογή του άρθρου 7 µε βάση τους 1 120 000 τόνους µη
εκκοκκισµένου βαµβακιού που κατανέµονται ως εθνικές εγγυηµένες ποσότητες µεταξύ Ισπανίας (270 000 τόνοι) και Ελλάδος
(850 000 τόνοι).
Άρθρο 9
Η ελάχιστη τιµή που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2
µειώνεται κατά το ίδιο ποσό µε αυτό που εφαρµόζεται στην τιµή
στόχου κατ’ εφαρµογή του άρθρου 7.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Άρθρο 10
Οι πληρωµές της ενίσχυσης γίνονται εξ ολοκλήρου στους δικαιούχους που αναφέρονται στα άρθρα 11 και 12 και οι οποίοι υποβάλλουν τη σχετική αίτηση.

1.6.2001

α) να έχουν υποβάλει δήλωση, εγκεκριµένη από τον ενδιαφερόµενο
παραγωγό ή οµάδα παραγωγών, στην οποία διευκρινίζεται υπό
ποιους ακριβώς όρους γίνεται ο εκκοκκισµός και η διαχείριση
της ενίσχυσης·
β) να αναλάβουν τη δέσµευση να αποδώσουν εξ ολοκλήρου την
ενίσχυση στον µεµονωµένο παραγωγό ή, ενδεχοµένως, στην
ενδιαφερόµενη οµάδα παραγωγών·
γ) να πληρούν τους όρους του άρθρου 11 στοιχείο γ)·
δ) να αποδεικνύουν ότι το βαµβάκι, στο οποίο αναφέρεται η υπό
το στοιχείο α) δήλωση, αποτελεί αντικείµενο της δήλωσης των
εκτάσεων σύµφωνα µε το άρθρο 16 παράγραφος 2·
ε) να αποδεικνύουν, στην περίπτωση οµάδας παραγωγών, ότι η
οµάδα έχει αναλάβει δέσµευση ισοδύναµη προς τη συµβατική
ρήτρα κατά το άρθρο 11 στοιχείο α), καθώς και την υποχρέωση
να διατηρεί και να υποβάλλει τα δικαιολογητικά σχετικά µε την
πληρωµή της ελάχιστης τιµής στα µέλη της.
2.
Εάν η οµάδα παραγωγών, για λογαριασµό της οποίας γίνεται
ο εκκοκκισµός, δεν τηρήσει τη ρήτρα ή την υποχρέωση της παραγράφου 1 στοιχείο ε), θεωρείται ότι τα κριτήρια της παραγράφου 4
του πρωτοκόλλου αριθ. 4 δεν πληρούνται.

Άρθρο 11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Τα εκκοκκιστήρια, εκτός αυτών του άρθρου 12, πρέπει, προκειµένου να λάβουν την ενίσχυση:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

α) να έχουν καταθέσει υπογεγραµµένη σύµβαση, στην οποία προβλέπεται ιδίως ότι θα πληρωθεί στον παραγωγό τιµή τουλάχιστον ίση προς την ελάχιστη τιµή, και στην οποία περιλαµβάνεται ρήτρα σύµφωνα µε την οποία:

Άρθρο 13

— σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 7, η συµφωνηθείσα
τιµή θα προσαρµοστεί ανάλογα µε την επί της ενίσχυσης
επίπτωση του εν λόγω άρθρου,
— σε περίπτωση που η ποιότητα του παραδιδόµενου βαµβακιού διαφέρει από τον ποιοτικό τύπο που περιγράφεται στο
άρθρο 3 παράγραφος 2, η συµφωνηθείσα τιµή θα προσαρµοσθεί κατόπιν κοινής συµφωνίας των συµβαλλοµένων, ανάλογα µε την επίπτωση της διαφοράς ποιότητας στην τιµή
του εκκοκκισµένου βαµβακιού σε σχέση µε την τιµή που
αναφέρεται στο άρθρο 5·
β) να έχουν καταβάλει προκαταβολή επί της ελαχίστης τιµής, το
ύψος της οποίας καθορίζεται κατόπιν κοινής συµφωνίας των
συµβαλλοµένων, υπό όρους που θα καθορισθούν·
γ) να τηρούν λογιστική αποθήκης σχετικά µε το εκκοκκισµένο και
το µη εκκοκκισµένο βαµβάκι, που να ανταποκρίνεται σε προδιαγραφές που θα καθοριστούν, και να υποβάλλουν τα άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον έλεγχο του δικαιώµατος ενίσχυσης·

Η ενίσχυση καταβάλλεται από το κράτος µέλος παραγωγής όπου
γίνεται ο εκκοκκισµός.
Άρθρο 14
1.
Το ποσό της καταβλητέας ενίσχυσης είναι το ισχύον κατά την
ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης ενίσχυσης.
Η αίτηση ενίσχυσης κατατίθεται, συνοδευόµενη, εάν χρειαστεί, από
κατάθεση εγγύησης, εντός προθεσµίας που θα καθορισθεί και
αφορά ποσότητα µη εκκοκκισµένου βαµβακιού που πρέπει να
εισέλθει στο εκκοκκιστήριο αφού αρχίσει η περίοδος εµπορίας και
πριν από µία ηµεροµηνία που θα καθορισθεί.
2.
Το δικαίωµα ενίσχυσης αποκτάται από τη στιγµή του εκκοκκισµού. Ωστόσο, από της 16ης Οκτωβρίου που ακολουθεί την
έναρξη της περιόδου εµπορίας, η ενίσχυση προκαταβάλλεται αιτήσει του ενδιαφεροµένου, µόλις το µη εκκοκκισµένο βαµβάκι
εισέλθει στο εκκοκκιστήριο, εφόσον έχει συσταθεί επαρκής
εγγύηση. Το ποσό της προκαταβολής καθορίζεται σύµφωνα µε την
παράγραφο 3.

δ) να αποδεικνύουν ότι το βαµβάκι που παραδίδεται κατ’ εκτέλεση
της σύµβασης αποτελεί αντικείµενο της δήλωσης των εκτάσεων,
σύµφωνα µε το άρθρο 16 παράγραφος 2.

Η υπόλοιπη ενίσχυση καταβάλλεται το αργότερο πριν από το τέλος
της περιόδου εµπορίας και µετά τον υπολογισµό των ενδεχοµένων
προσαρµογών της ενίσχυσης, οι οποίες προκύπτουν από την εφαρµογή του άρθρου 7.

Άρθρο 12

3.
Το ποσό της προκαταβολής της ενίσχυσης ισούται προς την
τιµή στόχου κατ’ άρθρο 3 παράγραφος 1, µειωµένη κατά την τιµή
της διεθνούς αγοράς και κατά ένα ποσό που υπολογίζεται βάσει
του άρθρου 7, αντικαθιστώντας όµως την πραγµατική µε την κατ’
εκτίµηση παραγωγή που καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 19
παράγραφος 2, πρώτη περίπτωση, προσαυξηµένη κατά 15 %.

1.
Τα εκκοκκιστήρια που εκκοκκίζουν για λογαριασµό ενός
µεµονωµένου παραγωγού ή για λογαριασµό οµάδας παραγωγών
που ανταποκρίνεται στα κριτήρια της παραγράφου 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 4, πρέπει, προκειµένου να τύχουν της ενίσχυσης:
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Από της 16ης ∆εκεµβρίου της περιόδου εµπορίας, το ποσό της
προκαταβολής της ενίσχυσης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο
αντικαθίσταται από ένα νέο ποσό, υπολογιζόµενο µε την ίδια
µέθοδο, αλλά βάσει µιας επανεκτίµησης της παραγωγής, η οποία
γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 19 παράγραφος 2, δεύτερη
περίπτωση, προσαυξηµένης κατά 7,5 % τουλάχιστον. Οι προκαταβολές που πληρώνονται από τις 16 Οκτωβρίου µέχρι τις 15
∆εκεµβρίου, αυξάνονται κατ’ αναλογία, πλην της περίπτωσης όπου
η διαφορά µεταξύ των δύο ποσών της προκαταβολής είναι µικρότερη από 1 ευρώ/100 χλγρ.
Άρθρο 15
1.
Η ενίσχυση καταβάλλεται µόνο για προϊόν ποιότητας υγιούς,
ανόθευτης και σύµφωνης µε τα συναλλακτικά ήθη.
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— τα µέσα για τη διάδοση µεταξύ των παραγωγών των πορισµάτων των ερευνών και των ευεργετικών συνεπειών των εν
λόγω τεχνικών.
2.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα κατάλληλα περιβαλλοντικά
µέτρα, λαµβανοµένης υπόψη της συγκεκριµένης κατάστασης των
γεωργικών εκτάσεων βαµβακοπαραγωγής. Εξάλλου, τα κράτη µέλη
λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να υπενθυµίσούν στους παραγωγούς την αναγκαιότητα τήρησης της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.
3.
Τα κράτη µέλη περιορίζουν, ενδεχοµένως, τις εκτάσεις που
είναι επιλέξιµες για ενίσχυση στην παραγωγή µη εκκοκκισµένου
βαµβακιού, βάσει αντικειµενικών κριτηρίων που καθορίζουν τα ίδια
και αναφέρονται:

2.
Αν η ποσότητα του εκκοκκισµένου βαµβακιού είναι κατώτερη
ή ίση µε το 33 % της ποσότητας µη εκκοκκισµένου βαµβακιού που
εισήλθε στο εκκοκκιστήριο, η ενίσχυση χορηγείται στην ποσότητα
εκκοκκισµένου βαµβακιού πολλαπλασιαζόµενη επί 100 και διαιρούµενη διά 32.

— στην γεωργική οικονοµία των περιφερειών, για τις οποίες η
παραγωγή βαµβακιού είναι σηµαντική,
— στις εδαφοκλιµατικές συνθήκες που επικρατούν στις εν λόγω
εκτάσεις,
— στη διαχείριση των υδάτων άρδευσης,
— στις εναλλαγές καλλιεργειών και τις καλλιεργητικές τεχνικές
που µπορούν να βελτιώσουν το περιβάλλον.

Αν η ποσότητα εκκοκκισµένου βαµβακιού είναι ανώτερη από 33 %
της ποσότητας µη εκκοκκισµένου βαµβακιού που εισήλθε στο
εκκοκκιστήριο, η ενίσχυση χορηγείται στην ποσότητα µη εκκοκκισµένου βαµβακιού πολλαπλασιαζόµενη επί 33 και διαιρούµενη διά
32.

4.
Πριν από την 31η ∆εκεµβρίου 2004, η Ελληνική ∆ηµοκρατία και το Βασίλειο της Ισπανίας διαβιβάζουν στην Επιτροπή έκθεση
σχετικά µε την περιβαλλοντική κατάσταση του τοµέα του βάµβακας
και τα αποτελέσµατα των εθνικών µέτρων που ελήφθησαν σύµφωνα
µε τις παραγράφους 1, 2 και 3.

3.
Η ποσότητα εκκοκκισµένου βαµβακιού είναι ίση µε το βάρος
του, το οποίο ενδεχοµένως προσαρµόζεται ανάλογα µε τη διαφορά
µεταξύ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

— είτε του διαπιστούµενου ποσοστού ξένων υλών και του ποσοστού ξένων υλών που είναι αντιπροσωπευτικό του βαθµού 5,
είτε του διαπιστούµενου βαθµού και του βαθµού 5, αφενός,
και
— του διαπιστούµενου ποσοστού υγρασίας και του αντιπροσωπευτικού ποσοστού υγρασίας της ίνας που διατίθεται στο εµπόριο,
αφετέρου.
Άρθρο 16
1.
Τα κράτη µέλη παραγωγής θεσπίζουν ένα καθεστώς κυρώσεων και ελέγχου που επιτρέπει κυρίως τη διαπίστωση της τήρησης
της ελάχιστης τιµής και τον προσδιορισµό:
— της ποσότητας κοινοτικού µη εκκοκκισµένου βαµβακιού που
εισήλθε σε κάθε εκκοκκιστήριο,
— της ποσότητας κοινοτικού µη εκκοκκισµένου βαµβακιού που
εκκοκκίσθηκε,
— της ποσότητας εκκοκκισµένου βαµβακιού που παρήχθη στο
κάθε εκκοκκιστήριο από το βαµβάκι που αναφέρεται στην
πρώτη περίπτωση.
2.
Τα κράτη µέλη παραγωγής εγκαθιδρύουν σύστηµα δήλωσης
των βαµβακόφυτων εκτάσεων, ώστε να διαπιστούται µετά πιθανότητας η καταγωγή του βαµβακιού για το οποίο ζητείται ενίσχύση.
Άρθρο 17
1.

Τα κράτη µέλη ορίζουν, για τον τοµέα του βαµβακιού:

— τις δράσεις για βελτίωση του περιβάλλοντος, και ιδίως τις
καλλιεργητικές τεχνικές που θα µπορούσαν να περιορίσούν τις
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον,
— τα ερευνητικά προγράµµατα µε στόχο την ανάπτυξη µεθόδων
καλλιέργειας περισσότερο συµβατών µε το περιβάλλον,

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από τη διαχειριστική επιτροπή
φυσικών ινών που συνεστήθη µε το άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1673/2000 (εφεξής «επιτροπή»).
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα µήνα.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
Άρθρο 19

1.
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος κανονισµού θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2.
Οι εν λόγω λεπτοµέρειες εφαρµογής αφορούν κυρίως τα στοιχεία
που τα κράτη µέλη οφείλουν να ανακοινώνουν στην Επιτροπή, και
κάθε αναγκαίο µέτρο ελέγχου που λαµβάνεται για την προστασία
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από
απάτες και παρατυπίες. Τα µέτρα ελέγχου βασίζονται, µεταξύ
άλλων, σε ορισµένα στοιχεία του ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου που θεσπίστηκε µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3508/92.
2.
Με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2, η Επιτροπή
καθορίζει, πριν από κάποιες ηµεροµηνίες που θα καθοριστούν, και
για κάθε ενδιαφερόµενο κράτος µέλος:
— λαµβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις συγκοµιδής, την κατ’
εκτίµηση παραγωγή που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, καθώς και την προσωρινή µείωση της
τιµής στόχου που προκύπτει από αυτήν,
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— λαµβάνοντας υπόψη την πρόοδο της συγκοµιδής, την επανεκτίµηση της παραγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, καθώς και τη νέα προσωρινή
µειωση της τιµής στόχου που προκύπτει από αυτήν,
— λαµβάνοντας ιδίως υπόψη τις ποσότητες για τις οποίες έχει
ζητηθεί ενίσχυση, την πραγµατική παραγωγή της τρέχουσας
περιόδου εµπορίας, καθώς και τη µείωση της τιµής στόχου που
αναφέρεται στο άρθρο 7 και την προσαύξηση του ποσού της
ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 8.

1.6.2001

άρθρου 18 παράγραφος 2. Εφαρµόζονται το αργότερο µέχρι το
τέλος της περιόδου εµπορίας 2001/02.

Άρθρο 22
Οι κανονισµοί (ΕΟΚ) αριθ. 1964/87 και (ΕΚ) αριθ. 1554/95
καταργούνται.

Άρθρο 20
Οι κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 2799/98 και (ΕΚ) αριθ. 1258/1999
εφαρµόζονται mutatis mutandis επί του καθεστώτος που θεσπίζεται µε τον παρόντα κανονισµό.
Άρθρο 21
Αν χρειαστεί η λήψη µεταβατικών µέτρων για τη διευκόλυνση της
υλοποίησης των προσαρµογών του καθεστώτος του παρόντος
κανονισµού, τα µέτρα αυτά λαµβάνονται µε τη διαδικασία του

Άρθρο 23
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα δηµοσίευσής του
στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Σεπτεµβρίου 2001. Ωστόσο, το άρθρο
21 εφαρµόζεται από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος
κανονισµού.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. WINBERG
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EK) αριθ. 1052/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Μαΐου 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 την 1η Ιουνίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 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 31ης Μαΐου 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
999
052
628
999
052
999
388
999
388
400
508
512
528
720
804
999
052
400
608
999

69,3
69,3
67,4
106,1
86,8
84,3
84,3
69,3
69,3
81,3
90,8
72,7
92,9
79,4
92,5
109,2
88,4
408,4
302,1
244,3
318,3

0707 00 05

0709 90 70
0805 30 10
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0809 20 95

(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. 1053/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Μαΐου 2001
για τον καθορισµό των δασµών κατά την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

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

(4)

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

(5)

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

(6)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα
των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1249/96 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1996, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου όσον αφορά τους δασµούς κατά
την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2235/2000 (4), και ιδίως
το άρθρο 2 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 προβλέπει ότι κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του εν λόγω κανονισµού, εισπράττονται οι
δασµοί του κοινού δασµολογίου. Εντούτοις, για τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου
αυτού, ο δασµός κατά την εισαγωγή ισούται µε την τιµή
παρεµβάσεως που ισχύει για τα προϊόντα αυτά κατά την
εισαγωγή προσαυξηµένη κατά 55 % και µειωµένη κατά την
τιµή cif κατά την εισαγωγή που εφαρµόζεται στην εν λόγω
αποστολή. Εντούτοις, ο δασµός αυτός δεν είναι δυνατόν να
υπερβαίνει το δασµό του κοινού δασµολογίου.

(1)

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

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι δασµοί κατά την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 καθορίζονται στο παράρτηµα Ι του παρόντος κανονισµού, µε βάση τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙ.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουνίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

181
193
161
256

της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
29.6.1996, σ. 125.
10.10.2000, σ. 13.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
∆ασµοί κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92

Κωδικός ΣΟ

1001 10 00

Περιγραφή των εµπορευµάτων

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

Σιτάρι σκληρό υψηλής ποιότητας

0,00

0,00

µέσης ποιότητας (1)

0,00

0,00

1001 90 91

Σιτάρι µαλακό που προορίζεται για σπορά:

0,00

0,00

1001 90 99

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

0,00

0,00

µέσης ποιότητας

15,11

5,11

βασικής ποιότητας

52,72

42,72

1002 00 00

Σίκαλη

50,05

40,05

1003 00 10

Κριθάρι που προορίζεται για σπορά

50,05

40,05

1003 00 90

Κριθάρι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (3)

50,05

40,05

1005 10 90

Καλαµπόκι για σπορά εκτός από το υβρίδιο

71,32

61,32

1005 90 00

Καλαµπόκι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (3)

71,32

61,32

1007 00 90

Σόργο σε κόκκους εκτός από το υβρίδιο που προορίζεται για
σπορά

50,05

40,05

(1) Για το σκληρό σιτάρι που δεν πληροί τις ελάχιστες ποιοτικές προδιαγραφές για το σκληρό σίτο µέσης ποιότητας που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1249/96, ο εφαρµοζόµενος δασµός είναι εκείνος που καθορίζεται για το µαλακό σιτάρι χαµηλής ποιότητας.
(2) Για τα εµπορεύµατα που φθάνουν στην Κοινότητα από τον Ατλαντικό Ωκεανό ή µέσω της διώρυγας του Σουέζ [άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96] ο
εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί µειώσεως των δασµών κατά:
— 3 EUR ανά τόνο εάν το λιµάνι βρίσκεται στην Μεσόγειο θάλασσα ή,
— 2 EUR ανά τόνο εάν το λιµάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στην Ιρλανδία, στο Ηνωµένο Βασίλειο, στη ∆ανία, στη Σουηδία, στη Φινλανδία ή από την πλευρά του Ατλαντικού της
Ιβηρικής χερσονήσου.
(3) Ο εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί κατ’ αποκοπή µειώσεως 24 ή 8 EUR ανά τόνο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1249/96.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Στοιχεία υπολογισµού των δασµών
(περίοδος από τις 16.5.2001 έως τις 30.5.2001)
1. Μέσοι όροι της περιόδου των δύο εβδοµάδων που προηγούνται της ηµέρας του καθορισµού:
Χρηµατιστηριακές τιµές

Προϊόν (% πρωτεΐνες έως 12 % υγρασία)

Τιµή (EUR/τόνο)

Minneapolis

Kansas City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

µέσης
ποιότητας (*)

US barley 2

138,88

136,54

112,49

88,22

200,70 (**)

190,70 (**)

109,17 (**)

18,53

4,97

10,64

—

—

—

—

—

—

—

Πριµοδότηση για τον Κόλπο του Μεξικού (EUR/
τόνο)

—

Πριµοδότηση για τις Μεγάλες Λίµνες (EUR/τόνο)

29,04

—

—

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

2. Ναύλος/κόστος: Κόλπος του Μεξικού-Rotterdam: 21,56 EUR/τόνο. Μεγάλες Λίµνες-Rotterdam: 32,51 EUR/τόνο.
3. Επιδοτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96: 0,00 EUR/τόνο (HRW2)
0,00 EUR/τόνο (SRW2).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1054/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Μαΐου 2001
για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται στα προϊόντα των τοµέων σιτηρών και όρυζας που
παραδίδονται στο πλαίσιο κοινοτικών και εθνικών µέτρων επισιτιστικής βοήθειας
ρισθεί το επίπεδο των επιστροφών που χορηγούνται για τα
µέτρα αυτά.

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 2 τρίτο εδάφιο,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως αγοράς της όρυζας (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1667/2000 (4), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2681/74 του
Συµβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 1974, περί κοινοτικής
χρηµατοδοτήσεως των δαπανών που προκύπτουν από την
προµήθεια γεωργικών προϊόντων λόγω της επισιτιστικής
βοήθειας (5) προβλέπει ότι το µέρος των δαπανών που αντιστοιχεί στις επιστροφές κατά την εξαγωγή που καθορίζονται
στο σχετικό τοµέα, σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανόνες,
χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, τµήµα Εγγυήσεων.

(1)

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

(2)

(3)

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

(4)

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

(5)

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 κοινοτικές και εθνικές επισιτιστικές βοήθειες στο πλαίσιο
των διεθνών συµβάσεων ή άλλων συµπληρωµατικών προγραµµάτων, καθώς και άλλων κοινοτικών ενεργειών δωρεάν διανοµής οι
επιστροφές που εφαρµόζονται στα προϊόντα των τοµέων των
σιτηρών και της όρυζας καθορίζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουνίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 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
329
193
288

της
της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
30.12.1995, σ. 18.
29.7.2000, σ. 3.
25.10.1974, σ. 1.

1.6.2001

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 148/15

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2001, για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται στα προϊόντα
των τοµέων σιτηρών και όρυζας που παραδίδονται στο πλαίσιο κοινοτικών και εθνικών µέτρων επισιτιστικής βοήθειας
(EUR/τόνο)
Κωδικός προϊόντος

Ποσό
επιστροφών

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

13,50

1002 00 00 9000

34,50

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

36,00

1006 30 92 9100

228,00

1006 30 92 9900

228,00

1006 30 94 9100

228,00

1006 30 94 9900

228,00

1006 30 96 9100

228,00

1006 30 96 9900

228,00

1006 30 98 9100

228,00

1006 30 98 9900

228,00

1006 30 65 9900

228,00

1007 00 90 9000

36,00

1101 00 15 9100

9,50

1101 00 15 9130

9,00

1102 10 00 9500

48,25

1102 20 10 9200

54,52

1102 20 10 9400

46,73

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

70,09

1104 12 90 9100

50,74

NB: Οι κωδικοί των προϊόντων καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως
τροποποιήθηκε.
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EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

1.6.2001

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1055/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Μαΐου 2001
που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 391/92 για τον καθορισµό των ποσών των ενισχύσεων για την
προµήθεια στα γαλλικά υπερπόντια διαµερίσµατα προϊόντων σιτηρών κοινοτικής προελεύσεως
Κοινότητας και στη διεθνή αγορά, πρέπει να καθοριστεί εκ
νέου η ενίσχυση του εφοδιασµού των γαλλικών υπερποντίων
διαµερισµάτων στα ποσά που περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3763/91 του Συµβουλίου, της 16ης
∆εκεµβρίου 1991, περί ειδικών µέτρων σχετικά µε ορισµένα γεωργικά προϊόντα υπέρ των γαλλικών υπερποντίων διαµερισµάτων (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2826/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 6,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Τα ποσά των ενισχύσεων για την προµήθεια στα γαλλικά
υπερπόντια διαµερίσµατα προϊόντων σιτηρών καθορίστηκαν
µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 391/92 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 832/2001 (4). Μετά τις αλλαγές που σηµειώθηκαν
στις τιµές των προϊόντων σιτηρών στο ευρωπαϊκό µέρος της

(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
Το παράρτηµα του τροποποιηµένου κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 391/
92 αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουνίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

356 της 24.12.1991, σ. 1.
328 της 23.12.2000, σ. 2.
43 της 19.2.1992, σ. 23.
120 της 28.4.2001, σ. 16.

1.6.2001

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

L 148/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2001, που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 391/92 για τον
καθορισµό των ποσών των ενισχύσεων για την προµήθεια στα γαλλικά υπερπόντια διαµερίσµατα προϊόντων σιτηρών
κοινοτικής προελεύσεως
(σε EUR/τ)
Ποσό της ενίσχυσης
Προϊόν
(Κωδικός ΣΟ)

Προορισµός
Γουαδελούπη

Μαρτινίκα

Γαλλική
Γουιάνα

Ρεϋνιόν

(1001 90 99)

21,00

21,00

21,00

25,00

Κριθάρι
(1003 00 90)

21,00

21,00

21,00

25,00

Καλαµπόκι
(1005 90 00)

42,00

42,00

42,00

45,00

Σκληρός σίτος
(1001 10 00)

21,00

21,00

21,00

25,00

Βρώµη
(1004 00 00)

31,00

31,00

—

—

Μαλακό σιτάρι
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1.6.2001

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1056/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Μαΐου 2001
που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1832/92 για τον καθορισµό των ποσών των ενισχύσεων για
την προµήθεια στις Καναρίους Νήσους προϊόντων σιτηρών κοινοτικής προελεύσεως
και στη διεθνή αγορά, πρέπει να καθοριστεί εκ νέου η
ενίσχυση του εφοδιασµού των Καναρίων Νήσων στα ποσά
που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 του Συµβουλίου, της 15ης
Ιουνίου 1992, περί ειδικών µέτρων σχετικά µε ορισµένα γεωργικά
προϊόντα υπέρ των Καναρίων Νήσων (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2826/2000 (2), και ιδίως
το άρθρο 3 παράγραφος 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Τα ποσά των ενισχύσεων για την προµήθεια στις Καναρίους
Νήσους προϊόντων σιτηρών καθορίστηκαν µε τον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 1832/92 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 833/
2001 (4). Μετά τις αλλαγές που σηµειώθηκαν στις τιµές των
προϊόντων σιτηρών στο ευρωπαϊκό µέρος της Κοινότητας

(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
Το παράρτηµα του τροποποιηµένου κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1832/
92 αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουνίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

173
328
185
120

της
της
της
της

27.6.1992, σ. 13.
23.12.2000, σ. 2.
4.7.1992, σ. 26.
28.4.2001, σ. 18.

1.6.2001

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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L 148/19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2001, που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1832/92 για τον
καθορισµό των ποσών των ενισχύσεων για την προµήθεια στις Καναρίους Νήσους προϊόντων σιτηρών κοινοτικής
προελεύσεως
(σε EUR/τ)
Προϊόν
(Κωδικός ΣΟ)

Ποσό της ενίσχυσης

Μαλακό σιτάρι

(1001 90 99)

17,00

Κριθάρι

(1003 00 90)

17,00

Καλαµπόκι

(1005 90 00)

39,00

Σκληρό σιτάρι

(1001 10 00)

17,00

Βρώµη

(1004 00 00)

28,00

L 148/20
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1.6.2001

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1057/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Μαΐου 2001
που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1833/92 για τον καθορισµό των ποσών των ενισχύσεων για
την προµήθεια στις Αζόρες και τη Μαδέρα προϊόντων σιτηρών κοινοτικής προελεύσεως
και στη διεθνή αγορά, πρέπει να καθοριστεί εκ νέου η
ενίσχυση του εφοδιασµού των Αζορών και της Μαδέρας στα
ποσά που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92 του Συµβουλίου, της 15ης
Ιουνίου 1992, περί ειδικών µέτρων σχετικά µε ορισµένα γεωργικά
προϊόντα υπέρ των Αζορών και της Μαδέρας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2826/2000 (2), και
ιδίως το άρθρο 10,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Τα ποσά των ενισχύσεων για την προµήθεια στις Αζόρες και
τη Μαδέρα προϊόντων σιτηρών καθορίστηκαν µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1833/92 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 831/
2001 (4). Μετά τις αλλαγές που σηµειώθηκαν στις τιµές των
προϊόντων σιτηρών στο ευρωπαϊκό µέρος της Κοινότητας

(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
Το παράρτηµα του τροποποιηµένου κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1833/
92 αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουνίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

173
328
185
120

της
της
της
της

27.6.1992, σ. 1.
23.12.2000, σ. 2.
4.7.1992, σ. 28.
28.4.2001, σ. 14.

1.6.2001

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

L 148/21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2001, που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1833/92 για τον
καθορισµό των ποσών των ενισχύσεων για την προµήθεια στις Αζόρες και τη Μαδέρα προϊόντων σιτηρών κοινοτικής
προελεύσεως
(σε EUR/t)
Ποσό της ενίσχυσης
Προϊόν
(Κωδικός ΣΟ)

Προορισµός
Αζόρες

Μαδέρα

Μαλακό σιτάρι

(1001 90 99)

17,00

17,00

Κριθάρι

(1003 00 90)

17,00

17,00

Καλαµπόκι

(1005 90 00)

39,00

39,00

Σκληρός σίτος

(1001 10 00)

17,00

17,00

L 148/22
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1.6.2001

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1058/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Μαΐου 2001
για τον καθορισµό των ποσών των ενισχύσεων για την προµήθεια στις Καναρίους Νήσους προϊόντων
ρυζιού κοινοτικής προελεύσεως
ρίων Νήσων σε ορισµένα γεωργικά προϊόντα, εκ των οποίων
τα σιτηρά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 του Συµβουλίου, της 15ης
Ιουνίου 1992, περί ειδικών µέτρων σχετικά µε ορισµένα γεωργικά
προϊόντα υπέρ των γαλλικών υπερποντίων διαµερισµάτων (1), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2826/
2000 (2), και ιδίως το άρθρο 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Βάσει του άρθρου 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92,
η ικανοποίηση των αναγκών των Καναρίων Νήσων σε ρύζι
διασφαλίζεται όσον αφορά την ποσότητα, τις τιµές και την
ποιότητα µε τη συγκέντρωση, µε ισοδύναµους όρους διαθέσεως µε απαλλαγή από την εισφορά, κοινοτικού ρυζιού,
πράγµα που συνεπάγεται τη χορήγηση ενισχύσεως για τις
παραδόσεις κοινοτικής καταγωγής. Η ενίσχυση αυτή πρέπει
να καθοριστεί λαµβάνοντας υπόψη ιδίως τις δαπάνες των
διαφορετικών πηγών εφοδιασµού, και ιδίως την τιµή βάσης
που εφαρµόζεται κατά την εξαγωγή προς τις τρίτες χώρες.

(1)

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

(2)

(3)

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

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/
92, τα ποσά των ενισχύσεων για την προµήθεια ρυζιού κοινοτικής
καταγωγής στα πλαίσια του ειδικού καθεστώτος εφοδιασµού των
Καναρίων Νήσων καθορίζονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουνίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

173
328
296
192

της
της
της
της

27.6.1992, σ. 13.
23.12.2000, σ. 2.
17.11.1994, σ. 23.
24.7.1999, σ. 19.

1.6.2001
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 148/23

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2001, για τον καθορισµό των ποσών των ενισχύσεων για την
προµήθεια στις Καναρίους Νήσους προϊόντων ρυζιού κοινοτικής προελεύσεως
(σε EUR/t)
Προϊόν
(Κωδικός ΣΟ)

Λευκασµένο ρύζι
(1006 30)
Θραύσµατα
(1006 40)

Ποσό της ενίσχυσης

223,00
49,00

L 148/24

EL
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1.6.2001

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1059/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Μαΐου 2001
για τον καθορισµό των ποσών των ενισχύσεων για την προµήθεια στις Αζόρες και στη Μαδέρα προϊόντων
ρυζιού κοινοτικής προελεύσεως
καθορίστηκαν από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1983/92 της
Επιτροπής, της 16ης Ιουλίου 1992, για τις λεπτοµέρειες
εφαρµογής του ειδικού καθεστώτος για τον εφοδιασµό σε
προϊόντα του τοµέα του ρυζιού των Αζορών και της Μαδέρας και για καθορισµό του προβλεπόµενου ισοζυγίου εφοδιασµού (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1683/94 (6).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92 του Συµβουλίου, της 15ης
Ιουνίου 1992, περί ειδικών µέτρων σχετικά µε ορισµένα γεωργικά
προϊόντα υπέρ των Αζορών και της Μαδέρας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2826/2000 (2), και
ιδίως το άρθρο 10,

(3)

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

(4)

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

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

(1)

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

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 10 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1600/
92, τα ποσά των ενισχύσεων για την προµήθεια του ρυζιού κοινοτικής καταγωγής στα πλαίσια του ειδικού καθεστώτος εφοδιασµού
των Αζορών και της Μαδέρας καθορίζονται στο παράρτηµα του
παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουνίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

173
328
179
238

της
της
της
της

27.6.1992, σ. 1.
23.12.2000, σ. 2.
1.7.1992, σ. 6.
23.9.1993, σ. 24.

(5) ΕΕ L 198 της 17.7.1992, σ. 37.
(6) ΕΕ L 178 της 12.7.1994, σ. 53.
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L 148/25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2001, για τον καθορισµό των ποσών των ενισχύσεων για την
προµήθεια στις Αζόρες και στη Μαδέρα προϊόντων ρυζιού κοινοτικής προελεύσεως
(σε EUR/t)
Ποσό της ενίσχυσης
Προϊόν
(Κωδικός ΣΟ)

Λευκασµένο ρύζι
(1006 30)

Προορισµός
Αζόρες

Μαδέρα

223,00

223,00

L 148/26

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

1.6.2001

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1060/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Μαΐου 2001
για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, για τα σιρόπια και ορισµένα
άλλα προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Κατά το άρθρο 21 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2038/1999 για τα άλλα προϊόντα που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του εν λόγω κανονισµού τα οποία εξάγονται σε φυσική κατάσταση, το ποσό
βάσεως της επιστροφής είναι ίσο µε το εκατοστό ενός
ποσού που καθορίζεται αφού ληφθεί υπόψη αφενός η διαφορά µεταξύ της τιµής παρεµβάσεως για τη λευκή ζάχαρη,
που ισχύει στην πιο πλεονασµατική ζώνη της Κοινότητας
κατά τη διάρκεια του µήνα για τον οποίο καθορίσθηκε το
ποσό βάσεως, και των τιµών της λευκής ζάχαρης που διαπιστώνονται στη διεθνή αγορά, και αφετέρου η ανάγκη για
την επίτευξη ισορροπίας µεταξύ της χρησιµοποίησης των
προϊόντων των χωρών αυτών που προορίζονται για εµπόριο
τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.

(5)

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2038/1999 του Συµβουλίου, της 13ης
Σεπτεµβρίου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα
της ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1527/2000 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος
5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Κατά το άρθρο 18 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2038/1999,
η διαφορά µεταξύ των τιµών στη διεθνή αγορά των
προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1
στοιχείο δ) του εν λόγω κανονισµού και των τιµών των
προϊόντων αυτών µέσα στην Κοινότητα είναι δυνατόν να
καλυφθεί µε επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(1)

(2)

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

(3)

Κατά το άρθρο 21 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2038/1999, το ποσό βάσεως της επιστροφής για τη
σορβόζη που εξάγεται σε φυσική κατάσταση είναι ίσο µε το
ποσό βάσεως της επιστροφής µειωµένο κατά το εκατοστό
της επιστροφής στην ισχύουσα παραγωγή, σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1010/86 του Συµβουλίου, της 25ης
Μαρτίου 1986, περί θεσπίσεως των γενικών κανόνων που
εφαρµόζονται στην επιστροφή κατά την παραγωγή για τη
ζάχαρη που χρησιµοποιείται στη χηµική βιοµηχανία (4),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1888/2000 της Επιτροπής (5), για τα προϊόντα που
απαριθµούνται στο παράρτηµα του τελευταίου αυτού κανονισµού.

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

252 της 25.9.1999, σ. 1.
175 της 14.7.2000, σ. 59.
214 της 8.9.1995, σ. 16.
94 της 9.4.1986, σ. 9.
227 της 7.9.2000, σ. 15.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές που χορηγούνται κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, των προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία δ), στ) και ζ) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2038/1999 και καθορίζεται στο
παράρτηµα του ανωτέρω κανονισµού καθορίζονται στα ποσά που ορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουνίου 2001.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

L 148/27
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1.6.2001

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2001, για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή, σε φυσική
κατάσταση, για τα σιρόπια και ορισµένα άλλα προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης
Κωδικός προϊόντος

Προορισµοί

Μονάδα µέτρησης

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

A00
A00
A00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας
EUR/100 kg ξηράς ουσίας
EUR/100 kg ξηράς ουσίας

1702 60 95 9000

A00

EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg
καθαρού προϊόντος

1702 90 30 9000

A00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

1702 90 60 9000

A00

1702 90 71 9000

A00

1702 90 99 9900

A00

EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg
καθαρού προϊόντος
EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg
καθαρού προϊόντος
EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg
καθαρού προϊόντος

2106 90 30 9000

A00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

2106 90 59 9000

A00

EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg
καθαρού προϊόντος

Ποσό της επιστροφής

37,30 (2)
37,30 (2)
70,87 (4)
0,3730 (1)
37,30 (2)
0,3730 (1)
0,3730 (1)
0,3730 (1) (3)
37,30 (2)
0,3730 (1)

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

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).

1.6.2001
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L 148/29

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1061/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Μαΐου 2001
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. 1042/2001 της Επιτροπής (3).

(2)

Η εφαρµογή των λεπτοµερειών που αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1042/2001 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. 1042/
2001, είναι τροποποιηµένες σύµφωνα µε τα ποσά που ορίζονται
στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουνίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2001.
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 145 της 31.5.2001, σ. 22.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2001, για τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής
ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

1701 11 90 9100
1701 11 90 9910
1701 11 90 9950
1701 12 90 9100
1701 12 90 9910
1701 12 90 9950
1701 91 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950
1701 99 90 9100

A00
A00
A00
A00

EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος

Επιστροφή

34,31
34,16
34,31
34,16

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

0,3730
37,30
37,30
37,30
0,3730

(1) 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 του Συµβουλίου.
(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).

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. 1062/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Μαΐου 2001
για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή των µεταποιηµένων προϊόντων µε
βάση τα σιτηρά και την όρυζα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Πρέπει να κλιµακωθεί η επιστροφή που παρέχεται σε ορισµένα µεταποιηµένα προϊόντα σε συνάρτηση, ανάλογα µε τα
προϊόντα, µε την περιεκτικότητά τους σε τέφρες, σε ακατέργαστη κυτταρίνη, σε λευκώµατα, σε λιπαρές ουσίες ή σε
άµυλο, η περιεκτικότητα δε αυτή είναι ειδικά αντιπροσωπευτική για την ποσότητα του προϊόντος βάσεως που ενσωµατώνεται πράγµατι στο µεταποιηµένο προϊόν.

(5)

Για τις ρίζες µανιόκας και άλλες ρίζες και κονδύλους, καθώς
και για τα άλευρα αυτών, η οικονοµική πλευρά των
εξαγωγών που θα µπορούσαν να σχεδιασθούν, αφού
ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη η φύση και η προέλευση των
προϊόντων αυτών, δεν καθιστά προς το παρόν αναγκαίο τον
καθορισµό µιας επιστροφής κατά την εξαγωγή. Για ορισµένα
µεταποιηµένα προϊόντα µε βάση τα σιτηρά η ασήµαντη
συµµετοχή της Κοινότητας στο διεθνές εµπόριο δεν καθιστά
προς το παρόν αναγκαίο τον καθορισµό µιας επιστροφής
κατά την εξαγωγή.

(6)

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

(7)

Η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται µία φορά το µήνα· ότι
είναι δυνατόν να τροποποιείται ενδιάµεσα.

(8)

Ορισµένα µεταποιηµένα προϊόντα µε βάση τον αραβόσιτο
είναι δυνατόν να υποστούν θερµική επεξεργασία από την
οποία υπάρχει κίνδυνος να οδηγηθούµε στην χορήγηση επιστροφής που δεν αντιστοιχεί στην ποιότητα του προϊόντος.
Πρέπει να προσδιοριστεί ότι τα προϊόντα αυτά, τα οποία
περιέχουν προζελατινοποιηµένο άµυλο δεν δύναται να επωφεληθούν των επιστροφών κατά την εξαγωγή.

(9)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς της όρυζας (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1667/2000 (4), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 και το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95, η διαφορά µεταξύ των τιµών στη διεθνή αγορά
των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 των κανονισµών αυτών και των τιµών των προϊόντων αυτών στην
Κοινότητα είναι δυνατόν να καλύπτεται από µια επιστροφή
κατά την εξαγωγή.

(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/
95 οι επιστροφές καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη αφενός η κατάσταση και οι προοπτικές εξελίξεως των διαθέσιµων ποσοτήτων των σιτηρών, της όρυζας και των θραυσµάτων της, καθώς και οι τιµές τους στην αγορά της Κοινότητας, και αφετέρου οι τιµές των σιτηρών, της όρυζας,
των θραυσµάτων της και των προϊόντων του τοµέα των
σιτηρών στη διεθνή αγορά. Κατά τα ίδια αυτά άρθρα έχει
επίσης σηµασία να εξασφαλισθεί στις αγορές των σιτηρών
και της όρυζας ισορροπία και κανονική εξέλιξη των τιµών
και των συναλλαγών και επιπλέον να ληφθεί υπόψη η οικονοµική πλευρά των σχεδιαζόµενων εξαγωγών και η ανάγκη
για αποφυγή διαταραχών στην αγορά της Κοινότητας.

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1518/95 της Επιτροπής (5) σχετικά
µε το καθεστώς της εισαγωγής και εξαγωγής µεταποιηµένων
προϊόντων µε βάση τα σιτηρά και την όρυζα, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2993/95 (6), όριζει,
στο άρθρο 4, τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να
ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισµό της επιστροφής για
τα προϊόντα αυτά.

(3)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

181
193
329
193
147
312

της
της
της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
30.12.1995, σ. 18.
29.7.2000, σ. 3.
30.6.1995, σ. 55.
23.12.1995, σ. 25.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92 και στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95 και υπάγονται στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1518/95 καθορίζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα του
παρόντος κανονισµού.
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Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουνίου 2001.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

1.6.2001

1.6.2001
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2001, για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την
εξαγωγή των µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα σιτηρά και την όρυζα
Κωδικός προϊόντος

1102 20 10 9200 (1)
1102 20 10 9400 (1)
1102 20 90 9200 (1)
1102 90 10 9100
1102 90 10 9900
1102 90 30 9100
1103 12 00 9100
1103 13 10 9100 (1)
1103 13 10 9300 (1)
1103 13 10 9500 (1)
1103 13 90 9100 (1)
1103 19 10 9000
1103 19 30 9100
1103 21 00 9000
1103 29 20 9000
1104 11 90 9100
1104 12 90 9100
1104 12 90 9300
1104 19 10 9000
1104 19 50 9110
1104 19 50 9130
1104 21 10 9100
1104 21 30 9100
1104 21 50 9100
1104 21 50 9300
1104 22 20 9100
1104 22 30 9100

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Επιστροφή

C01
C01
C01
C01
C01
C01
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
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
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

54,52
46,73
46,73
0,00
0,00
45,67
45,67
70,09
54,52
46,73
46,73
40,59
0,00
0,00
0,00
0,00
50,74
40,59
0,00
62,30
50,62
0,00
0,00
0,00
0,00
40,59
43,13

Κωδικός προϊόντος

1104 23 10 9100
1104 23 10 9300
1104 29 11 9000
1104 29 51 9000
1104 29 55 9000
1104 30 10 9000
1104 30 90 9000
1107 10 11 9000
1107 10 91 9000
1108 11 00 9200
1108 11 00 9300
1108 12 00 9200
1108 12 00 9300
1108 13 00 9200
1108 13 00 9300
1108 19 10 9200
1108 19 10 9300
1109 00 00 9100
1702 30 51 9000 (2)
1702 30 59 9000 (2)
1702 30 91 9000
1702 30 99 9000
1702 40 90 9000
1702 90 50 9100
1702 90 50 9900
1702 90 75 9000
1702 90 79 9000
2106 90 55 9000

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Επιστροφή

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
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
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

58,41
44,78
0,00
0,00
0,00
0,00
9,74
0,00
0,00
0,00
0,00
62,30
62,30
62,30
62,30
74,48
74,48
0,00
61,04
46,73
61,04
46,73
46,73
61,04
46,73
63,96
44,39
46,73

(1) ∆εν χορηγείται καµία επιστροφή στα προϊόντα που έχουν υποστεί θερµική επεξεργασία η οποία συνεπάγεται προζελατινοποίηση του αµύλου.
(2) Οι επιστροφές χορηγούνται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2730/75 του Συµβουλίου (ΕΕ L 281 της 1.11.1975, σ. 20), όπως τροποποιήθηκε.

ΝΒ: 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 (ΕΕ L 243 της 28.9.2000, σ. 14).
C01: Όλοι οι προορισµοί πλην της Πολωνίας.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1063/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Μαΐου 2001
για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή των σύνθετων ζωοτροφών µε βάση
τα σιτηρά
τα επιλεγµένα προϊόντα σιτηρών εκτός από τον αραβόσιτο
και τα παραγόµενα από αυτόν προϊόντα. Πρέπει να χορηγηθεί επιστροφή βάσει της ποσότητας των προϊόντων
σιτηρών που υπάρχουν στις σύνθετες ζωοτροφές.

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 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

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

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1517/95 της Επιτροπής, της 29ης
Ιουνίου 1995, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 σχετικά µε το καθεστώς εισαγωγών και εξαγωγών που εφαρµόζεται στις σύνθετες ζωοτροφές µε βάση τα σιτηρά και την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1162/95 περί ειδικών λεπτοµερειών εφαρµογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και
εξαγωγής στον τοµέα των σιτηρών και του ρυζιού (3) καθορίζει στο άρθρο 2 τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να
ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισµό της επιστροφής για
τα προϊόντα αυτά.

(3)

Για τον υπολογισµό αυτό λαµβάνεται επίσης υπόψη η περιεκτικότητα σε προϊόντα σιτηρών. Για την απλούστευση των
διαδικασιών, πρέπει να καταβάλλεται η επιστροφή για δύο
κατηγορίες «προϊόντων σιτηρών» κυρίως για τον αραβόσιτο,
το κατεξοχήν χρησιµοποιούµενο σιτηρό για την παρασκευή
των εξαγοµένων συνθέτων ζωοτροφών και τα προϊόντα που
παράγονται από αυτό και για τα «άλλα σιτηρά» που θα είναι

(4)

Για τον καθορισµό του ποσού της επιστροφής, λαµβάνονται,
επίσης, υπόψη οι δυνατότητες και οι όροι πωλήσεως των εν
λόγω προϊόντων στη διεθνή αγορά, η ανάγκη αποφυγής
διαταραχών στην αγορά της Κοινότητας και η οικονοµική
πλευρά των σχεδιαζοµένων εξαγωγών.

(5)

Εντούτοις, για τον καθορισµό της επιστροφής είναι σκόπιµο
στην παρούσα κατάσταση να βασισθούµε στη διαπιστωµένη
διαφορά, στην κοινοτική και τη διεθνή αγορά, του κόστους
των πρώτων υλών που χρησιµοποιούνται γενικά για την
παρασκευή σύνθετων ζωοτροφών, πράγµα το οποίο θα επιτρέψει να ληφθεί καλύτερα υπόψη η οικονοµική πραγµατικότητα σε σχέση µε τις εξαγωγές των προϊόντων αυτών.

(6)

Η επιστροφή καθορίζεται µία φορά το µήνα· ότι είναι δυνατόν να τροποποιείται ενδιάµεσα.

(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 σύνθετων ζωοτροφών που
αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 και υπάγονται
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1517/95 καθορίζονται σύµφωνα µε το
παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουνίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 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. 51.

1.6.2001

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 148/35

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2001, για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την
εξαγωγή των συνθέτων ζωοτροφών µε βάση τα σιτηρά
Κωδικός προϊόντος που επωφελείται των επιστροφών κατά την εξαγωγή:
2309 10 11 9000,
2309 10 33 9000,
2309 90 31 9000,
2309 90 43 9000,

2309 10 13 9000,
2309 10 51 9000,
2309 90 33 9000,
2309 90 51 9000,

2309 10 31 9000,
2309 10 53 9000,
2309 90 41 9000,
2309 90 53 9000.

Προϊόντα σιτηρών

Αραβόσιτος και προϊόντα αραβοσίτου:

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Ποσό
της επιστροφής

A00

EUR/t

38,94

A00

EUR/t

0,00

Κωδικοί ΣΟ 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13,
1103 29 40,
1104 19 50,
1104 23,
1904 10 10
Προϊόντα σιτηρών εκτός του αραβοσίτου και των προϊόντων
αραβοσίτου

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.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1064/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Μαΐου 2001
για καθορισµό των επιστροφών στην παραγωγή στους τοµείς των σιτηρών και του ρυζιού
πρέπει να καθορίζεται µία φορά το µήνα και µπορεί να
τροποποιείται εάν οι τιµές του αραβοσίτου ή/και του σίτου
µεταβάλλονται κατά τρόπο σηµαντικό.

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 της
Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
ρυζιού (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1667/2000 (4), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 της Επιτροπής, της 30ής
Ιουνίου 1993, για τον καθορισµό των γενικών κανόνων που εφαρµόζονται στις επιστροφές στην παραγωγή στους τοµείς των
σιτηρών και του ρυζιού (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 87/1999 (6), και ιδίως το άρθρο 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 καθόρισε τους όρους
χορηγήσεως της επιστροφής στην παραγωγή· ότι η βάση
υπολογισµού καθορίστηκε στο άρθρο 3 του κανονισµού
αυτού. Η κατ’ αυτόν τον τρόπο υπολογιζόµενη επιστροφή

(1)

(2)

Οι επιστροφές στην παραγωγή που καθορίζονται από τον
παρόντα κανονισµό πρέπει να προσαρµοσθούν µε τους
συντελεστές που αναφέρονται στο παράρτηµα II του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93, προκειµένου να καθοριστεί το
ακριβές ποσό που πρέπει να πληρωθεί.

(3)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η επιστροφή, εκφραζόµενη ανά τόνο αµύλου αραβοσίτου, σίτου,
κριθαριού, βρωµης, γεωµήλων, ρυζιού ή θραυσµάτων ρυζιού, η
οποία αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1722/93, καθορίζεται σε 19,32 EUR/t.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουνίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 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 της 1.7.1992, σ. 21.
193 της 29.7.2000, σ. 1.
329 της 30.12.1995, σ. 18.
193 της 29.7.2000, σ. 3.
159 της 1.7.1993, σ. 112.
9 της 15.1.1999, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1065/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Μαΐου 2001
για το άνοιγµα και τη διαιχείριση εισαγωγικής δασµολογικής ποσόστωσης για κατεψυγµένο βόειο κρέας
που προορίζεται για µεταποίηση (1η Ιουλίου 2001 έως 30 Ιουνίου 2002)
εφαρµογής του καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής,
εξαγωγής και προκαθορισµού για τα γεωργικά προϊόντα (5),
και ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1445/95 της Επιτροπής, της
26ης Ιουνίου 1995, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του
καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής
στον τοµέα του βοείου κρέατος και την κατάργηση του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/80 (6), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 124/200 (7), εφαρµόζονται στα πιστοποιητικά εισαγωγής που εκδίδονται βάσει
του παρόντος κανονισµού.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα του
βοείου κρέατος (1), και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 1,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1095/96 του Συµβουλίου, της 18ης
Ιουνίου 1996, περί εφαρµογής των παραχωρήσεων του καταλόγου
CXL, καταρτισθέντος κατόπιν των διαπραγµατεύσεων του άρθρου
ΧΧΙV.6 της GATT (2), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 1,

(5)

Για να αποφευχθεί η κερδοσκοπία, τα πιστοποιητικά εισαγωγής πρέπει να εκδίδονται στους µεταποιητές µόνο για τις
ποσότητες για τις οποίες τους έχουν χορηγηθεί δικαιώµατα
εισαγωγής. Επιπλέον, για τον ίδιο λόγο, πρέπει να συσταθεί
εγγύηση κατά την υποβολή της αίτησης για δικαιώµατα
εισαγωγής. Η αίτηση για πιστοποιητικά εισαγωγής που αντιστοιχούν στα χορηγηθέντα δικαιώµατα πρέπει να αποτελεί
πρωτογενή απαίτηση κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2220/85 της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 1985, για
τον καθορισµό των κοινών λεπτοµερειών εφαρµογής του
καθεστώτος εγγυήσεων για τα γεωργικά προϊόντα (8) όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1932/1999 (9).

(6)

Με στόχο την πλήρη χρήση των ποσοστώσεων, πρέπει να
οριστεί προβεσµία για την υποβολή των αιτήσεων πιστοποιητικών εισαγωγής και να προβλεφθούν διατάξεις για
συµπληρωµατική χορήγηση ποσοτήτων που δεν καλύπτονται
από τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί µέχρι την ηµεροµηνία
αυτή. Βάσει της πείρας που αποκτήθηκε, η εν λόγω
χορήγηση πρέπει να περιορίζεται στους µεταποιητές που
έχουν µετατρέψει σε πιστοποιητικά εισαγωγής όλα τα εισαγωγικά δικαιώµατα που τους είχαν αρχικά χορηγηθεί.

(7)

Η εφαρµογή της παρούσας δασµολογικής ποσόστωσης
απαιτεί αυστηρή παρακολούθηση των εισαγωγών και αποτελεσµατικούς ελέγχους όσον αφορά τη χρήση και τον προορισµό τους. Συνεπώς, η µετατοίηση πρέπει να επιτρέπεται
µόνο σε εγκατάσταση αναφερόµενη στο τετραγωνίδιο 20
του πιστοποιητικού εισαγωγής. Επιπλέον, πρέπει να συνιστάται εγγύηση για να εξασφαλίζεται ότι το εισαγόµενο κρέας
χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της δασµολογικής ποσόστωσης. Το ποσό της εγγύησης πρέπει να καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη τη διαφορά µεταξύ των δασµών
που εφαρµόζονται εντός και εκτός της ποσόστωσης.

(8)

Η επιτροπή διαχείρισης βοείου κρέατος δεν διατύπωσε
γνώµη στην προθεσµία που όρισε ο πρόεδρος της,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

∆υνάµει του καταλόγου CXL, η Κοινότητα έχει αναλάβει να
ανοίξει ετήσια εισαγωγική δασµολογική ποσόστωη 50 700
τόνων κατεψυγµένου βοείου κρέατος που προορίζεται γία
µεταποίηση. Πρέπει να καθοριστούν οι λεπτοµερείς κανόνες
εφαρµογής για το έτος ποσόστωσης 2001/02 που αρχίζει
την 1η Ιουλίου 2001.

(2)

Η εισαγωγή κατεψυγµένου βοείου κρέατος βάσει της
δασµολογικής ποσόστωσης τυγχάνει ολικής αναστολής του
ειδικού δασµολογικού συντελεστή, όταν το κρέας προορίζεται για την παρασκευή κονσερβών που δεν περιέχουν
χαρακτηριστικά συστατικά εκτός από το βόειο κρέας για την
πηκτή. Όταν το κρέας προορίζεται για την παρασκευή
άλλων µεταποιηµένων προϊόντων τα οποία περιέχουν βόειο
κρέας, η εισαγωγή τυγχάνει αναστολής ύψους 55 % του
αυτόνοµου ειδικού δασµολογικού συντελεστή. Η κατανοµή
της δασµολογικής ποσόστωσης για καθεµία από τις συµφωνίες που αναφέρονται ανωτέρω πρέπει να πραγµατοποιείται
λαµβάνοντας υπόψη την εµπειρία που αποκτήθηκε σε παρόµοιες εισαγωγές κατά το παρελθόν.

(3)

Για να αποφευχθεί η κερδοσκοπία, πρέπει η πρόσβαση στην
ποσόστωση να επιτρέπεται µόνο στους εν ενεργεία µεταποιητές, οι οποίοι πραγµατοποιούν τη µεταποίηση σε µεταποιητική εγκατάσταση εγκεκριµένη σύµφωνα µε το άρθρο 8 της
οδηγίας 77/99/ΕΟΚ του Συµβουλίου (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/76/ΕΚ (4).

(4)

Οι εισαγωγές στην Κοινότητα βάσει της παρούσας δασµολογικής ποσόστωσης υπόκεινται στην προσκόµιση πιστοποιητικού εισαγωγής. Τα πιστοποιητικά µπορούν να εκδοθούν
µετά τη χορήγηση των δικαιωµάτων εισαγωγής, βάσει των
αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από επιλέξιµους µεταποιητές. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισµού, οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000
της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2000, περί κοινών τρόπων

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

160 της 26.6.1999, σ. 21.
146 της 20.6.1996, σ. 1.
26 της 31.1.1977, σ. 85.
10 της 16.1.1998, σ. 25.

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

152 της 24.6.2000, σ. 1.
143 της 27.6.1995, σ. 35.
3 της 6.1.2001, σ. 9.
205 της 3.8.1985, σ. 5.
240 της 10.9.1999, σ. 11.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.6.2001

4.
Τα αποδεικτικά στοιχεία ως προς τη συµµόρφωση µε τους
όρους των προηγουµένων παραγράφων υποβάλλονται στην αρµόδια αρχή ταυτόχρονα µε την αίτηση.
Άρθρο 3

1.
Ανοίγεται εισαγωγική δασµολογική ποσόστωση 50 700
τόνων κρέατος, ισοδυνάµου µε κατεψυγµένο βόειο κρέας µε
κόκαλα που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ 0202 20 30,
0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 ή 0202 29 91, και προορίζεται για µεταποίηση στην Κοινότητα, για την περίοδο από την
1η Ιουλίου 2001 έως τις 30 Ιουνίου 2002.

1.
Κάθε αίτηση για δικαιώµατα εισαγωγής που αφορά την παρασκευή προϊόντων Α ή προϊόντων Β πρέπει να εκφράζεται σε ισοδύναµο κρέατος µε κόκαλο και δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10 % της
διαθέσιµης ποσότητας για καθεµία από τις δύο κατηγορίες.

2.
Η συνολική ποσότητα που αναφέρέται στην παράγραφο 1
χωρίζεται σε δύο µέρη:

2.
Κάθε αίτηση που αφορά προϊόντα Α ή προϊόντα Β πρέπει να
περιέλθει στην αρµόδια αρχή έως τις 8 Ιουνίου 2001.

α) 40 000 τόνοι κατεψυγµένου βοείου κρέατος που προορίζεται
για την παρασκευή κονσερβών, όπως ορίζεται στο άρθρο 7
στοιχείο α)·

3.
Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή έως τις 22 Ιουνίου 2001 κατάλογο µε τους αιτούντες και τς ποσότητες για τις
οποίες υποβλήθηκε αίτηση για καθεµία από τις δύο κατηγορίες,
καθώς και αριθµό έγκρισης των σχετικών µεταποιητικών εγκαταστάσεων.

β) 10 700 τόνοι κατεψυγµένου βοείου κρέατος που προορίζεται
για την παρασκευή προϊόντων όπως ορίζεται στο άρθρο 7
στοιχείο β).
3.

Η ποσόστωση φέρει τους ακόλουθους αύξοντες αριθµούς:

— 09.4057 όσον αφορά
παράγραφο 2 στοιχείο
— 09.4058 όσον αφορά
παράγραφο 2 στοιχείο

την ποσότητα που αναφέρεται στην
α),
την ποσότητα που αναφέρεται στην
β).

4.
Τα ποσά των εισαγωγικών δασµών που εφαρµόζονται στο
κατεψυγµένο βόειο κρέας βάσει της παρούσας δασµολογικής
ποσόστωσης είναι εκείνα που αναφέρονται στη σειρά αριθ. 13 του
παραρτήµατος 7 του τρίτου µέρους του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2263/2000 της Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 2000, που τροποποιεί το παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του
Συµβουλίου για τη δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία και
το κοινό δασµολόγιο (1).
Άρθρο 2
1.
Η αίτηση για δικαιώµατα εισαγωγής ισχύει µόνον εάν έχει
υποβληθεί από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή για λογαριασµό του,
το οποίο, κατά το δωδεκάµηνο πριν από την έναρξη ισχύος του
παρόντος κανονισµού, ασχολείτο µε την παραγωγή µεταποιηµένων
προϊόντων που περιέχουν βόειο κρέας. Επιπλέον, η αίτηση πρέπει
να υποβάλλεται από µεταποιητική εγκατάσταση, εγκεκριµένη δυνάµει του άρθρου 8 της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ ή για λογαριασµό της.
Για κάθε ποσότητα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2
µπορεί να γίνεται δεκτή µόνο µία αίτηση χορήγησης δικαιωµάτων
εισαγωγής η οποία δεν υπερβαίνει το 10 % κάθε διαθέσιµης
ποσότητας για κάθε εγκεκριµένη µεταποιητική εγκατάσταση.
Οι αιτήσεις για δικαιώµατα εισαγωγής µπορούν να υποβάλλονται
µόνο στο κράτος µέλος στο οποίο ο µεταποιητής είναι εγγεγραµµένος για τους σκοπούς του ΦΠΑ.
2.
Εγγύηση 6 ευρώ ανά 100 χιλιόγραµµα πρέπει να συσταθεί
κατά την υποβολή της αίτησης για δικαιώµατα εισαγωγής.
3.
Οι αιτούντες οι οποίοι δεν ασκούν πλέον δραστηριότητα
στον κλάδο της µεταποίησης κρέατος την 1η Ιουνίου 2001 δεν
µπορούν να υπαχθούν στις ρυθµίσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό.
(1) ΕΕ L 264 της 18.10.2000, σ. 1.

Όλες οι ανακοινώσεις, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε περιεχόµενο «ουδέν», αποστέλλονται µε φαξ χρησιµοποιώντας τα παρατιθέµενα στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ έντυπα.
4.
Η Επιτροπή αποφασίζει το συντοµότερο δυνατό σε ποιο
βαθµό µπορούν να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις, ενδεχοµένως ως
ποσοστό των ποσοτήτων για τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση.
Άρθρο 4
1.
Οι εισαγωγές κατεψυγµένου βοείου κρέατος για τις οποίες
χορηγήθηκαν δικαιώµατα εισαγωγής σύµφωνα µε το άρθρο 3 υπόκεινται στην προσκόµιση πιστοποιητικού εισαγωγής.
2.
Όσον αφορά την εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 2
παράγραφος 2, η αίτηση για πιστοποιητικά εισαγωγής που αντιστοιχεί στα χορηγηθέντα δικαιώµατα εισαγωγής αποτελεί πρωτογενή απαίτηση κατά την έννοια του άρθρου 20 παράγραφος 2 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85.
Εφόσον η Επιτροπή καθορίσει συντελεστή µείωσης, κατ’ εφαρµογή
του άρθρου 3 παράγραφος 3, η εγγύηση που έχει συσταθεί αποδεσµεύεται όσον αφορά τα δικαιώµατα εισαγωγής για τα οποία έχει
υποβληθεί αίτηση τα οποία υπερβαίνουν τα χορηγηθέντα δικαιώµατα εισαγωγής.
3.
Εντός του ορίου των δικαιωµάτων εισαγωγής που του χορηγήθηκαν, ο µεταποιητής µπορεί να υποβάλλει αίτηση για πιστοποιητικά εισαγωγής έως τις 22 Φεβρουαρίου 2002, το αργότερο.
4.
Οι αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής µπορούν να υποβάλλονται µόνο:
— στο κράτος µέλος στο οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση για
δικαιώµατα εισαγωγής και
— από τους µεταποιητές ή εξ ονόµατος των µεταποιητών στους
οποίους έχουν χορηγηθεί τα δικαιώµατα εισαγωγής. Τα δικαιώµατα εισαγωγής που χορηγούνται στους µεταποιητές τους επιτρέπουν να λαµβάνουν πιστοποιηπκά εισαγωγής για τις
ποσότητες που είναι ισοδύναµες µε τα χορηγηθέντα δικαιώµατα.
Για τους, σκοπούς της παρούσας παραγράφου, 100 χιλιόγραµµα
βοείου κρέατος µε κόκαλο ισοδυναµούν µε 77 χιλιόγραµµα βοείου
κρέατος χωρίς κόκαλο.
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5.
Πρέπει να συνιστάται εγγύηση στην αρµόδια αρχή κατά τη
στιγµή της εισαγωγής, για να εξασφαλίζεται ότι ο µεταποιητής
στον οποίο έχουν χορηγηθεί δικαιώµατα εισαγωγής µεταποιεί
ολόκληρη την εισαγόµένη ποσότητα κρέατος για την παρασκευή
των απαιτούµενων τελικών προϊόντων στις εγκαταστάσεις του που
καθορίζονται στην αίτηση χορήγησης πιστοποτητικού, εντός τριών
µηνών από την ηµέρα εισαγωγής.
Τα ποσά της εγγύησης καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙΙ.
Άρθρο 5
1.
Στην αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού και στο πιστοποιητικό πρέπει να περιλαµβάνονται:
α) στη θέση 8, η χώρα καταγωγής·
β) στη θέση 16, ένας από τους επιλέξιµους κωδικούς ΣΟ·
γ) στη θέση 20, τουλάχιστον µία από τις ακόλουθες ενδείξεις:
— Certificado válido en … (Estado miembro expedidor)/carne destinada a la transformación … [productos
A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en …
(designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación)/Reglamento (CE) no 1065/2001,
— Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat)/Kød bestemt
til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke
gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den
virksomhed, hvor forarbejdningen sker)/forordning (EF)
nr. 1065/2001,
— In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz/Fleisch
für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue
Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll)/Verordnung (EG) Nr. 1065/2001,
— Η άδεια ισχύει … (κράτος µέλος έκδοσης)/Κρέας που προορίζεται για µεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και
αριθµός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να
πραγµατοποιηθεί η µεταποίηση)/Κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
1065/2001,
— Licence valid in … (issuing Member State)/Meat intended
for processing … [A-products] [B-products] (delete as
appropriate) at … (exact designation and approval No of
the establishment where the processing is to take
place)/Regulation (EC) No 1065/2001,
— Certificat valable … (État membre émetteur)/viande
destinée à la transformation de … [produits A] [produits
B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte
et numéro d’agrément de l’établissement dans lequel la
transformation doit avoir lieu)/règlement (CE) no 1065/
2001,
— Titolo valido in … (Stato membro di rilascio)/Carni
destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti
B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel
quale è prevista la trasformazione)/Regolamento (CE) n.
1065/2001,
— Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte)/Vlees
bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrĳf
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waar de verwerking zal plaatsvinden)/Verordening (EG)
nr. 1065/2001,
— Certificado válido em … (Estado-Membro emissor)/carne
destinada à transformação … [produtos A] [produtos B]
(riscar o que não interessa) em … (designação exacta
e número de aprovação do estabelecimento em que
a transformação será efectuada)/Regulamento (CE)
n.o 1065/2001,
— Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio)/Liha on
tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen …:ssa (tarkka ilmoitus
laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero
mukaan lukien)/Asetus (EY) N:o 1065/2001,
— Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat)/Kött
avsett för bearbetning … [A-produkter] [B-produkter]
(stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och
godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske)/Förordning (EG) nr 1065/2001.
2.
Οι κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 και (ΕΚ) αριθ. 1445/
95 εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος
κανονισµού.
3.
Τα πιστοποιητικά εισαγωγής ισχύουν για 120 ηµέρες από
την ηµέρα έκδοσης, κατά την έννοια του άρθρου 23 παράγραφος 1
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000. Εντούτοις, κανένα πιστοποιητικό δεν θα ισχύει µετά τις 30 Ιουνίου 2002.
4.
Κατ' εφαρµογή του άρθρου 50 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1291/2000, εισπράττεται ο πλήρης δασµός του
κοινού δασµολογίου που εφαρµόζεται κατά την ηµεροµηνία θέσης
σε ελεύθερη κυκλοφορία, για τις ποσότητες που εισάγονται καθ'
υπέρβαση εκείνων που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εισαγωγής.

Άρθρο 6
1.
Οι ποσότητες για τις οποίες δεν έχουν υποβληβεί αιτήσεις
χορήγησης πιστοποιητικών εισαγωγής έως τις 22 Φεβρουαρίου
2002 θα αποτελέσουν αντικείµενο περαιτέρω χορήγησης δικαιωµάτων εισαγωγής.
Για το σκοπό αυτό, έως την 1η Μαρτίου 2002, τα κράτη µέλη
διαβιβάζουν στην Επιτροπή λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε τις
ποσότητες για τις οποίες δεν έχουν υποβληβεί αιτήσεις.
2.
Η Επιτροπή αποφασίζει το συντοµότερο δυνατό για την
κατανοµή των εν λόγω ποσοτήτων σε εκείνες που προορίζονται για
προϊόντα Α και εκείνες που προορίζονται για προϊόντα Β. Για την
κατανοµή αυτή, µπορεί να λαµβάνεται υπόψη η χρησιµοποίηση των
δικαιωµάτων εισαγωγής που χορηγούνται σύµφωνα µε το άρθρο 3
για καθεµία από τις δύο κατηγορίες.
3.
Η χορήγηση των αποµενόντων ποσοτήτων περιορίζεται στους
µεταποιητές που έχουν υποβάλει αίτηση για πιστοποιητικά εισαγωγής για όλα τα δικαιώµατα εισαγωγής που τους χορηγήθηκαν
κατ' εφαρµογή του άρθρου 3.
4.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα
άρθρα 2 έως 5. Ωστόσο, η ηµεροµηνία εφαρµογής που αναφέρεται
στο άρθρο 3 παράγραφος 2 θα είναι η 26 Μαρτίου 2002 και η
ηµεροµηνία κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 θα είναι η 2 Απριλίου 2002.
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Άρθρο 7
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού:
α) ως «προϊόν Α», ορίζεται το µεταποιηµένο προϊόν που υπάγεται
στους κωδικούς ΣΟ 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 ή
1602 50 80, το οποίο περιέχει µόνο κρέας βοοειδών µε αναλογία κολλαγόνου/πρωτεΐνης που δεν υπερβαίνει το 0,45 % (1) και
περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 20 % (2) άπαχο κρέας, εκτός
από τα παραπροϊόντα σφαγείων (3) και τα λίπη, το δε κρέας και
η πηκτή αποτελούν τουλάχιστον το 85 % του συνολικού καθαρού βάρους.
Το προϊόν πρέπει να υποβάλλεται σε κατάλληλη θερµική επεξεργασία, για να εξασφαλίζεται η πήξη των πρωτεϊνών κρέατος σε
όλο το προϊόν και στο οποίο, άρα, δεν εµφανίζονται ίχνη ροζέ
υγρού στην κοµµένη πλευρά, όταν το προϊόν κόβεται κατά
µήκος γραµµής που διέρχεται από το πιο παχύ σηµείο του·
β) ως «προϊόν Β», ορίζεται το µεταποιηµένο προϊόν που περιέχει
βόειο κρέας εκτός από:
— εκείνα που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο
α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 ή
— εκείνα που αναφέρονται στο στοιχείο α).
Ωστόσο, ένα µεταποιηµένο προϊόν που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ
0210 20 90, το οποίο είναι αποξηραµένο ή καπνιστό και συνεπώς
το χρώµα και η ουσία του νωπού κρέατος έχουν εξαφανιστεί
εντελώς και το οποίο παρουστάζει αναλογία ύδατος/πρωτεϊνών που
δεν υπερβαίνει το 3,2, θεωρείται προϊόν Β.
Άρθρο 8
Τα κράτη µέλη θεσπίζουν σύστηµα φυσικού ελέγχου και ελέγχου
των εγγράφων, για να εξασφαλιστεί ότι όλα τα κρέατα µεταποιούνται στην κατηγορία προϊόντων, η οποία ορίζεται στο σχετικό
πιστοποιητικό εισαγωγής.
Το σύστηµα πρέπει να περιλαµβάνει φυσικούς ελέγχους της
ποσότητας και της ποιότητας κατά την έναρξη, κατά τη διάρκεια
και µετά το τέλος της µεταποίησης. Για το σκοπό αυτό, οι µεταποιητές πρέπει οποιαδήποτε στιγµή να είναι σε θέση να αποδείξουν
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την ταυτότητα και τη χρήση του εισαγόµενου κρέατος µέσων των
κατάλληλων µητρώων παραγωγής.
Κατά τη διάρκεια τον τεχνικού ελέγχου της µεθόδου τεαραγωγής
από την αρµόδια αρχή, στο βαθµό που είναι απαραίτητο, µπορούν
να λαµβάνονται υπάψη οι απώλειες υγρών και ξακριδίων κρέατος.
Για να εξακριβωθεί η ποιότητα του τελικού προϊόντος και η αντιστοιχία µε τη µέθοδο του µεταποιητή, τα κράτη µέλη λαµβάνουν
αντιπροσωπευπκά δείγµατα και πραγµατοποιούν αναλύσεις των
προϊόντων. Το κόστος των εργασιών αυτών βαρύνει τον σχετικό
µεταποιητή.
Άρθρο 9
1.
Η εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 5
αποδεσµεύεται σε αναλογία µε την ποσότητα για την οποία, εντός
επτά µηνών από την ηµέρα της εισαγωγής, έχει προσκοµισθεί απόδειξη στην αρµόδια αρχή, ότι όλο ή µέρος του κρέατος που έχει
εισαχθεί, έχει µεταποιηθεί στα σχετικά προϊόντα εντός τριών µηνών
από την ηµέρα εισαγωγής στη συγκεκριµένη εγκατάσταση.
Ωστόσο:
α) εάν η µεταποίηση πραγµατοποιήθηκε µετά την ανωτέρω τρίµηνη
προθεσµία, η εγγύηση αποδεσµεύεται, µειούµενη κατά:
— 15 % και
— 2 % του υπόλοιπου ποσού για κάθε ηµέρα υπέρβασης της
προθεσµίας·
β) εάν υπάρξει απόδειξη για τη µεταποίηση εντός της ανωτέρω
επτάµηνης προθεσµίας και αν προσκοµισθεί εντός δεκαοκτώ
µηνών από την πάροδο του επταµήνου, επιστρέφεται το καταπεσόν ποσό, µειούµενο κατά 15 % του ποσού της εγγύησης.
2.
Το ποσό της εγγύησης που δεν έχει αποδεσµευθεί καταπίπτει
και παρακρατείται ως δασµός.
Άρθρο 10
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, 31 Μαΐου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε κολλαγόνο: περιεκτικότητα σε
κολλαγόνο θεωρείται η περιεκτικότητα σε υδροξυπραλίνη πολλαπλασιαζόµενη επί τον συντελεστή 8. Η περιεκτικότητα σε υδροξυπρολίνη
πρέπει να προσδιορίζεται σύµφωνα µε τη µέθοδο ISO 3496-1994.
2) Η περιεκτικότητα σε άπαχο βόειο κρέας, µη συµπεριλαµβανοµένου του
(
λίπους, καθορίζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο
παράρτηµα του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2429/86 της Επιτροπής (ΕΕ L
210 της 1.8.1986, σ. 39).
3
( ) Στα παραπροϊόντα σφαγείων περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: κεφάλια και
τεµάχια αυτών (συµπεριλαµβανοµένων των αυτιών), πόδια, ουρές,
καρδιές, µαστοί, συκώτια, νεφρά, γλυκάδια, (θύµος αδένας και
πάγκρεας), µυαλά πνευµόνια, λαιµοί, διαφράγµατα, σπλήνες, γλώσσες,
σκέπες, νωτιαίοι µυελοί, βρώσιµο δέρµα, όργανα αναπαραγωγής (δηλαδή
µήτρες, ωοθήκες και όρχεις), θυροειδείς, αδένες, υποφύσεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Αριθ. φαξ ΕΚ: (32-2) 296 60 27/(32-2) 295 36 79
Εφαρµογή του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1065/2001
Προϊόν Α — αύξων αριθ. 09.4057

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Γ∆ ΓΕΩΡΓΙΑ D.2 — ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Ηµεροµηνία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Περίοδος: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Αριθµός
του αιτούντα (1)

Αιτών (όνοµα και διεύθυνση)

Αριθµός
έκγρισης

Ποσότητα
(σε τόνους κρέατος
µε κόκαλα)

Σύνολο

Κράτος µέλος: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Αριθ. φαξ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Αριθ. τηλεφώνου: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Συνεχής αρίθµηση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Αριθ. φαξ ΕΚ: (32-2) 296 60 27/(32-2) 295 36 79
Εφαρµογή του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1065/2001
Προϊόν B — αύξων αριθµός 09.4058

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Γ∆ ΓΕΩΡΓΙΑ D.2 — ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ

Αίτηση για δικαιώµατα εισαγωγής
Ηµεροµηνία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Περίοδος: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Αριθµός
του αιτούντα (1)

Αιτών
(όνοµα και διεύθυνση)

Αριθµός
έγκρισης

Ποσότητα
(σε τόνους κρέατος
µε κόκαλα)

Σύνολο

Κράτος µέλος: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Αριθ. φαξ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Αριθ. τηλεφώνου: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Συνεχής αρίθµηση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΠΟΣΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ (1)
(σε ευρώ/τόνο καθαρού βάρους)
Προϊόν
(κωδικός ΣΟ)

Για την κονσερβοποίηση
προϊόντων Α

Για την κονσερβοποίηση
προϊόντων Β

0202 20 30

1 414

420

0202 30 10

2 211

657

0202 30 50

2 211

657

0202 30 90

3 041

903

0206 29 91

3 041

903

(1) Η ισοτιµία που πρέπει να εφαρµοσθεί είναι η ισοτιµία που ισχύει την ηµέρα σύστασης της εγγύησης.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1066/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Μαΐου 2001
για τον προσδιορισµό, για την περίοδο εµπορίας 2001, της εκτιµώµενης απώλειας εισοδήµατος και του
εκτιµώµενου ύψους πριµοδότησης που καταβάλλεται ανά προβατίνα και ανά αίγα, καθώς και του ποσού
της πρώτης προκαταβολής της πριµοδότησης αυτής και του ποσού της προκαταβολής της ειδικής
ενίσχυσης στην εκτροφή αιγοπροβάτων σε ορισµένες µειονεκτικές περιοχές της Κοινότητας
βασικής τιµής, του συντελεστή που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου. Ο συντελεστής αυτός καθορίστηκε, από το άρθρο 13 παράγραφος 4 του εν λόγω
κανονισµού, σε 7 %.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2467/98 του Συµβουλίου, της 3ης
Νοεµβρίου 1998, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
προβείου και αιγείου κρέατος (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1669/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 5
παράγραφος 6,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 του Συµβουλίου, της 15ης
Ιουνίου 1992, για ειδικά µέτρα που αφορούν ορισµένα γεωργικά
προϊόντα υπέρ των Καναρίων Νήσων (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2826/2000 (4), και ιδίως
το άρθρο 13,

(5)

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 6 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2467/98, η ανά εξάµηνο προκαταβολή καθορίζεται στο 30 % του ποσού της προβλεπόµενης πριµοδότησης.
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2700/93 της Επιτροπής (6) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 394/
2001 (7), η προκαταβολή καταβάλλεται µόνον εφόσον αντιστοιχεί σε ποσό ίσο ή µεγαλύτερο από 1 ευρώ.

(6)

Βάσει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1323/90 του Συµβουλίου (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 193/98 (9), το Συµβούλιο έχει θεσπίσει ειδική
ενίσχυση στην αιγοπροβατοτροφία σε ορισµένες µειονεκτικές περιοχές της Κοινότητας. Στον εν λόγω κανονισµό αναφέρεται ότι η ενίσχυση χορηγείται υπό τους ίδιους όρους µε
εκείνους που προβλέπονται για τη χορήγηση της πριµοδοτήσεως υπέρ των παραγωγών αιγείου και προβείου κρέατος.
Ενόψει της επικρατούσας σήµερα αβεβαιότητας στην αγορά
σε ορισµένα κράτη µέλη, θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη
µέλη, για την περίοδο εµπορίας 2001, να πληρώσουν τώρα
ένα ποσό που αντιστοιχεί στο 90 % της ενίσχυσης.

(7)

Στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 προβλέπεται η εφαρµογή ειδικών µέτρων για τη γεωργική παραγωγή στις Καναρίους Νήσους. Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν τη χορήγηση
συµπληρωµατικού ποσού επί της πριµοδοτήσεως προβατίνας στους παραγωγούς ελαφρών αµνών και αιγών, υπό τους
ίδιους όρους µε εκείνους που διέπουν τη χορήγηση της
πριµοδότησης που αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2467/98. Οι όροι αυτοί προβλέπουν ότι εξουσιοδοτείται η Ισπανία να προκαταβάλει την εν λόγω συµπληρωµατική πριµοδότηση.

(8)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2467/98 προβλέπει τη χορήγηση πριµοδότησης προκειµένου να αντισταθµιστεί η ενδεχόµενη απώλεια εισοδήµατος
των παραγωγών προβείου κρέατος και, σε ορισµένες περιοχές, των παραγωγών αιγείου κρέατος. Οι περιοχές αυτές
ορίζονται στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2467/98, καθώς στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2738/1999 της Επιτροπής, της 21ης ∆εκεµβρίου 1999,
για καθορισµό των ορεινών περιοχών στις οποίες χορηγείται
η πριµοδότηση για τους παραγωγούς αιγείου κρέατος (5).

(2)

Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 5 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2467/98 και προκειµένου να καταστεί
δυνατή η χορήγηση της προκαταβολής στους παραγωγούς
προβείου και αιγείου κρέατος, πρέπει να υπολογιστεί η
προβλεπόµενη απώλεια εισοδήµατος λαµβάνοντας υπόψη
την προβλεπόµενη εξέλιξη των αγοραίων τιµών.

(3)

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2467/98, το ποσό της πριµοδότησης ανά προβατίνα για τους παραγωγούς βαρέων αµνών υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την απώλεια εισοδήµατος που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου επί έναν συντελεστή που εκφράζει τη µέση ετήσια παραγωγή κρέατος
βαρέος αµνού ανά προβατίνα που παράγει τους αµνούς
αυτούς, εκφραζόµενο ανά 100 χιλιόγραµµα βάρους σφαγίου. Ο συντελεστής για το 2001 δεν έχει ακόµα καθοριστεί
λόγω ελλείψεως πλήρων κοινοτικών στατιστικών. Εν αναµονή του καθορισµού αυτού, θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί
προσωρινός συντελεστής. Το άρθρο 5 παράγραφος 3 καθορίζει επίσης το ποσό ανά προβατίνα, για τους παραγωγούς
ελαφρών αµνών, και ανά αίγα στο 80 % της πριµοδότησης
ανά προβατίνα για τους παραγωγούς βαρέων αµνών.
Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2467/98, το ποσό της πριµοδότησης πρέπει να µειωθεί
κατά το ποσό που αντιπροσωπεύει την επίπτωση, επί της

(4)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

312
193
173
328
328

της
της
της
της
της

20.11.1998, σ. 1.
29.7.2000, σ. 8.
27.6.1992, σ. 13.
23.12.2000, σ. 2.
22.12.1999, σ. 59.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η εκτιµώµενη διαφορά µεταξύ της τιµής βάσης, µειωµένης κατά
την επίπτωση του συντελεστή που προβλέπεται στο άρθρο 13
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2467/98, και της προβλεπόµενης αγοραίας τιµής για την περίοδο εµπορίας 2001 ανέρχεται σε 83,785 ευρώ ανά 100 χιλιόγραµµα.
(6)
(7)
(8)
(9)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

245 της 1.10.1993, σ. 99.
58 της 28.2.2001, σ. 9.
132 της 23.5.1990, σ. 17.
20 της 27.1.1998, σ. 18.
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Άρθρο 2
Το εκτιµώµενο ποσό της πριµοδότησης που καταβάλλεται για την
περίοδο εµπορίας 2001 καθορίζεται ως εξής:
— 13,129 ευρώ ανά προβατίνα για τους παραγωγούς βαρέων
αµνών,
— 10,503 ευρώ ανά προβατίνα για τους παραγωγούς ελαφρών
αµνών,
— 10,503 ευρώ ανά αίγα, στις περιοχές που ορίζονται στο
παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2467/98 και στο
άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2738/1999.

L 148/45

παράγραφος 1 του κανονιgµού (ΕΟΚ) αριθ. 1323/90, κατά την
έννοια του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συµβουλίου (1), καθορίζεται ως εξής:
— 5,977 ευρώ ανά προβατίνα, για τους παραγωγούς βαρέων
αµνών,
— 5,379 ευρώ ανά προβατίνα, για τους παραγωγούς ελαφρών
αµνών,
— 5,379 ευρώ ανά αίγα, στις περιοχές που ορίζονται στο
παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2467/98 και στο
άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2738/1999.

Άρθρο 3
Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 5 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2467/98, η πρώτη προκαταβολή την οποία τα κράτη µέλη
µπορούν να καταβάλουν στους παραγωγούς καθορίζεται ως εξής:
— 3,939 ευρώ ανά προβατίνα, για τους παραγωγούς βαρέων
αµνών,
— 3,151 ευρώ ανά προβατίνα, για τους παραγωγούς ελαφρών
αµνών,
— 3,151 ευρώ ανά αίγα, στις περιοχές που ορίζονται στο
παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2467/98 και στο
άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2738/1999.
Άρθρο 4
Η προκαταβολή επί της ειδικής ενίσχυσης που τα κράτη µέλη
επιτρέπεται να πληρώσουν στους παραγωγούς αιγείου και προβείου
κρέατος σε µειονεκτικές περιοχές, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 1

Άρθρο 5
Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 13 παράγραφος 3 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1601/92, η πρώτη προκαταβολή επί της συµπληρωµατικής πριµοδοτήσεως για την περίοδο εµπορίας 2001 στους
παραγωγούς ελαφρών αµνών και αιγών που βρίσκονται στις Καναρίους Νήσους εντός των ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3493/90 του Συµβουλίου (2) καθορίζεται σε 1,386 ευρώ ανά προβατίνα ή/και αίγα.
Άρθρο 6
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, 31 Μαΐου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 80.
(2) ΕΕ L 337 της 4.12.1990, σ. 7.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1067/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Μαΐου 2001
για καθορισµό των δασµών κατά την εισαγωγή στον τοµέα του ρυζιού
(3)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1503/96 έχει καθορίσει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95
όσον αφορά τους δασµούς κατά την εισαγωγή στον τοµέα
του ρυζιού.

(4)

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1503/96 της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 1996, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου όσον αφορά τους δασµούς κατά
την εισαγωγή στον τοµέα του ρυζιού (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2831/98 (4), και ιδίως το
άρθρο 4 παράγραφος 1,

Οι δασµοί κατά την εισαγωγή εφαρµόζονται έως ότου ισχύει
νέος καθορισµός· ότι εξακολουθούν επίσης να ισχύουν, εάν
δεν διατίθεται καµία τιµή στην πηγή αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1503/96
κατά τη διάρκεια των δύο εβδοµάδων που προηγούνται του
προσεχούς καθορισµού.

(5)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(6)

Η εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1503/96 οδηγεί
στον καθορισµό των δασµών κατά την εισαγωγή, σύµφωνα
µε τα παραρτήµατα του παρόντος κανονισµού,

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς ορύζης (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1667/2000 (2),

Το άρθρο 11 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95 προβλέπει ότι, κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται
στο άρθρο 1 του εν λόγω κανονισµού, εισπράττονται οι
δασµοί του κοινού δασµολογίου. Εντούτοις, για τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου, ο δασµός κατά την εισαγωγή ισούται µε την τιµή
παρέµβασης που ισχύει για τα προϊόντα αυτά κατά την
εισαγωγή προσαυξηµένος κατά ένα ορισµένο ποσοστό ανάλογα εάν αφορά αποφλοιωµένο ή λευκασµένο ρύζι, από τον
οποίο αφαιρείται η τιµή κατά την εισαγωγή, εφόσον ο
δασµός δεν υπερβαίνει το συντελεστή του κοινού δασµολογίου.

(1)

∆υνάµει του άρθρου 12 παράγραφος 3 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 3072/95, οι τιµές cif κατά την εισαγωγή υπολογίζονται µε βάση τις αντιπροσωπευτικές τιµές για το εν
λόγω προϊόν στη διεθνή αγορά ή στην κοινοτική αγορά
εισαγωγής του προϊόντος.

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι δασµοί κατά την εισαγωγή στον τοµέα του ρυζιού που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 3072/95 καθορίζονται στο παράρτηµα Ι του παρόντος κανονισµού, µε βάση τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα
ΙΙ.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουνίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

329
193
189
351

της
της
της
της

30.12.1995, σ. 18.
29.7.2000, σ. 3.
30.7.1996, σ. 71.
29.12.1998, σ. 25.

1.6.2001

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

L 148/47

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Εισαγωγικοί δασµοί που εφαρµόζονται στο ρύζι και στα θραύσµατα ρυζιού
(σε EUR/t)
Εισαγωγικός δασµός (5)
Κωδικός ΣΟ

Τρίτες χώρες
(εκτός ΑΚΕ και
Μπαγκλαντές) (3)

ΑΚΕ
(1) (2) (3)

Μπαγκλαντές
(4)

1006 10 21
1006 10 23
1006 10 25
1006 10 27
1006 10 92
1006 10 94
1006 10 96
1006 10 98
1006 20 11
1006 20 13
1006 20 15
1006 20 17
1006 20 92
1006 20 94
1006 20 96
1006 20 98
1006 30 21
1006 30 23
1006 30 25
1006 30 27
1006 30 42
1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48
1006 30 61
1006 30 63
1006 30 65
1006 30 67
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98
1006 40 00

(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
264,00
264,00
264,00
208,33
264,00
264,00
264,00
208,33
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)

69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
88,06
88,06
88,06
68,57
88,06
88,06
88,06
68,57
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
41,18

101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
127,66
127,66
127,66
99,82
127,66
127,66
127,66
99,82
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
(7)

Ρύζι Basmati
Ινδίας
και Πακιστάν (6)

0,00

0,00

Αίγυπτος (8)

158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
198,00
198,00
198,00
156,24
198,00
198,00
198,00
156,24
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
96,00

(1) Για τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής και προελεύσεως κρατών ΑΚΕ, ο εισαγωγικός δασµός εφαρµόζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος που καθορίζεται από τους κανονισµούς (ΕΚ)
αριθ. 1706/98 του Συµβουλίου (ΕΕ L 215 της 1.8.1998, σ. 12) και (ΕΚ) αριθ. 2603/97 της Επιτροπής (ΕΕ L 351 της 23.12.1997, σ. 22), όπως τροποποιήθηκε.
(2) Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1706/98 οι εισαγωγικοί δασµοί δεν εφαρµόζονται στα προϊόντα καταγωγής των κρατών της Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού, τα οποία
εισάγονται απευθείας στο υπερπόντιο διαµέρισµα της Reunión.
(3) Ο εισαγωγικός δασµός ρυζιού στο υπερπόντιο διαµέρισµα της Reunión καθορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95.
(4) Για τις εισαγωγές ρυζιού, εκτός των θραυσµάτων ρυζιού (κωδικός ΣΟ 1006 40 00), καταγωγής Μπαγκλαντές, ο εισαγωγικός δασµός εφαρµόζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος που
καθορίζεται από τους κανονισµούς (ΕΟΚ) αριθ. 3491/90 του Συµβουλίου (ΕΕ L 337 της 4.12.1990, σ. 1) και (ΕΟΚ) αριθ. 862/91 της Επιτροπής (ΕΕ L 88 της 9.4.1991, σ. 7),
όπως τροποποιήθηκε.
(5) Η εισαγωγή προϊόντων καταγωγής των υπερποντίων χωρών και εδαφών απαλλάσσεται του εισαγωγικού δασµού σύµφωνα µε το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης
91/482/ΕΟΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 263 της 19.9.1991, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε.
(6) Για το αποφλοιωµένο ρύζι της ποικιλίας Basmati, καταγωγής Ινδίας και Πακιστάν, µείωση 250 EUR/t [άρθρο 4α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1503/96, όπως τροποποιήθηκε].
(7) ∆ασµός που καθορίζεται στο κοινό δασµολόγιο.
(8) Για τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής και προελεύσεως Αιγύπτου, ο εισαγωγικός δασµός εφαρµόζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος που καθορίζεται από τους κανονισµούς (ΕΚ) αριθ.
2184/96 του Συµβουλίου (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 1) και (ΕΚ) αριθ. 196/97 της Επιτροπής (ΕΕ L 31 της 1.2.1997, σ. 53).

L 148/48

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

1.6.2001

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Υπολογισµός των εισαγωγικών δασµών στον τοµέα του ρυζιού

Τύπος Paddy

Τύπος Indica

Τύπος Japonica

Θραύσµατα

Αποφλοιωµένο

Λευκασµένο

Αποφλοιωµένο

Λευκασµένο

(1)

208,33

416,00

264,00

416,00

(1)

α) Τιµή cif Arag (EUR/τόνο)

—

339,50

259,00

239,54

260,46

—

β) Τιµή fob (EUR/τόνο)

—

—

—

204,49

225,41

—

γ) Θαλάσσιοι ναύλοι (EUR/τόνο)

—

—

—

35,05

35,05

—

δ) Πηγή

—

USDA και
opérateurs

USDA και
opérateurs

Opérateurs

Opérateurs

—

1. Εισαγωγικός δασµός (EUR/τόνο)
2. Στοιχεία υπολογισµού:

(1) ∆ασµός που καθορίζεται στο κοινό δασµολόγιο.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1068/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Μαΐου 2001
για καθορισµό του ύψους των επιστροφών για ορισµένα προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης εξαγόµενα υπό
µορφή εµπορευµάτων µη υπαγοµένων στο παράρτηµα Ι της συνθήκης
εξαγωγή προϊόντος ενσωµατωµένου σε εµπόρευµα δεν µπορεί να υπερβαίνει την επιστροφή που εφαρµόζεται για το
ίδιο προϊόν όταν εξάγεται ως έχει.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2038/1999 του Συµβουλίου, της 13ης
Σεπτεµβρίου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα
της ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1527/2000, της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 18
παράγραφος 5 στοιχείο α) και παράγραφος 15,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)
Σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2038/1999, η διαφορά µεταξύ των τιµών
των προϊόντων του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ),
δ), στ), ζ) και η) του κανονισµού αυτού στο διεθνές εµπόριο
και των τιµών στην Κοινότητα µπορεί να καλυφθεί δι’ επιστροφής κατά την εξαγωγή όταν τα εν λόγω προϊόντα
εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων συµπεριλαµβανοµένων
στο παράρτηµα του κανονισµού αυτού· µε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1520/2000, της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου
2000, περί θεσπίσεως κοινών λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του συστήµατος επιστροφών κατά την εξαγωγή και
των κριτηρίων καθορισµού του ύψους των για ορισµένα
γεωργικά προϊόντα εξαγόµενα υπό µορφή εµπορευµάτων µη
υπαγοµένων στο παράρτηµα Ι της συνθήκης (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2390/2000 (4),
προσδιορίζονται εκείνα εκ των προϊόντων για τα οποία είναι
σκόπιµο να καθορίζεται το ύψος της επιστροφής που θα
εφαρµόζεται όταν αυτά εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων
συµπεριλαµβανοµένων στο παράρτηµα Ι του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2038/1999.
(2)
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1520/2000, το ποσό της επιστροφής, ανά 100
χιλιόγραµµα καθενός από τα θεωρούµενα βασικά προϊόντα,
πρέπει να καθορίζεται για κάθε µήνα.
(3)
Το άρθρο 18 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2038/1999 καθώς και το άρθρο 11 της συµφωνίας η
οποία συνήφθη στο πλαίσιο των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης επί θεµάτων γεωργίας
επιβάλλουν όπως η επιστροφή που χορηγείται κατά την

(4)

Τα ποσά επιστροφής που καθορίζονται µε τον παρόντα
κανονισµό µπορούν να προκαλέσουν αντικείµενο προκαθορισµού, δεδοµένου ότι η κατάσταση της αγοράς για τους
επόµενους µήνες δεν µπορεί να προβλεφθεί από τώρα.

(5)

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

(6)

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

(7)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το ύψος των επιστροφών για τα βασικά προϊόντα του παραρτήµατος Α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 και του άρθρου 1
παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2038/1999, όταν
αυτά εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων συµπεριλαµβανοµένων
στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2038/1999, καθορίζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουνίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2001.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

252
175
177
276

της
της
της
της

25.9.1999, σ. 1.
14.7.2000, σ. 59.
15.7.2000, σ. 1.
28.10.2000, σ. 3.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2001, για καθορισµό του ύψους των επιστροφών για ορισµένα
προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης εξαγόµενα υπό µορφή εµπορευµάτων µη υπαγοµένων στο παράρτηµα Ι της συνθήκης
Ποσά επιστροφών σε EUR/100 kg
Προϊόν

Ζάχαρη λευκή:

Σε
περιπτώσεις
προκαθορισµού

Λοιπές

37,30

37,30
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1069/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Μαΐου 2001
για καθορισµό του ύψους των επιστροφών που εφαρµόζονται σε ορισµένα γαλακτοκοµικά προϊόντα τα
οποία εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης
του εν λόγω κανονισµού ή τα προϊόντα που εξοµοιώνονται
µε αυτά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(4)

Σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1255/1999, χορηγείται ενίσχυση για το αποκορυφωµένο γάλα που παράγεται στην Κοινότητα και µεταποιείται σε τυρίνη, αν το γάλα αυτό και η λαµβανόµενη από
αυτό τυρίνη ανταποκρίνονται σε ορισµένες προϋποθέσεις.

(5)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2571/97 της Επιτροπής, της 15ης
∆εκεµβρίου 1997, για την πώληση σε µειωµένη τιµή βουτύρου και τη χορήγηση ενίσχυσης στην κρέµα, στο βούτυρο
και το συµπυκνωµένο βούτυρο που προορίζονται για την
παρασκευή προϊόντων ζαχαροπλαστικής, παγωτών και
άλλων προϊόντων διατροφής (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 635/2000 (6), επιτρέπει
την παράδοση βουτύρου και κρέµας σε µειωµένη τιµή στις
βιοµηχανίες που παρασκευάζουν ορισµένα εµπορεύµατα.

(6)

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

(7)

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

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 15ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1670/2000 (2), και ιδίως το
άρθρο 31 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1255/1999 η διαφορά µεταξύ των τιµών στο
διεθνές εµπόριο των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο
1 στοιχεία α), β), γ), δ), ε) και στ) του κανονισµού αυτού και
των τιµών στην Κοινότητα µπορεί να καλυφθεί από επιστροφή κατά την εξαγωγή· ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2000, περί
καθορισµού, για ορισµένα γεωργικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο
παράρτηµα Ι της συνθήκης, των κοινών λεπτοµερειών εφαρµογής που αφορούν τη χορήγηση των επιστροφών κατά την
εξαγωγή και τα κριτήρια προσδιορισµού του ύψους τους (3),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2390/
2000 (4), έχει ορίσει εκείνα τα προϊόντα για τα οποία πρέπει
να καθορισθεί επιστροφή η οποία εφαρµόζεται κατά την
εξαγωγή τους υπό µορφή εµπορευµάτων που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/
1999.

(1)

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000, η επιστροφή ανά 100
χιλιόγραµµα καθενός από τα εν λόγω προϊόντα βάσεως
πρέπει να καθορίζεται κάθε µήνα.

(3)

Το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 προβλέπει ότι για τον καθορισµό του ύψους
της επιστροφής πρέπει να ληφθούν υπόψη, ενδεχοµένως, οι
επιστροφές κατά την παραγωγή, οι ενισχύσεις ή άλλα µέτρα
ισοδύναµου αποτελέσµατος που εφαρµόζονται σε όλα τα
κράτη µέλη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού περί
κοινής οργανώσεως αγοράς στο σχετικό τοµέα, όσον αφορά
τα προϊόντα βάσεως που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Α

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

160
193
177
276

της
της
της
της

26.6.1999, σ. 48.
29.7.2000, σ. 10.
15.7.2000, σ. 1.
28.10.2000, σ. 3.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Το ύψος των επιστροφών οι οποίες εφαρµόζονται στα προϊόντα βάσεως που εµφαίνονται στο παράρτηµα Α του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1520/2000 και αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999, και τα οποία εξάγονται υπό µορφή
εµπορευµάτων που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999, καθορίζεται όπως αναφέρεται στο
παράρτηµα.
2.
∆εν καθορίζεται επιστροφή για τα προϊόντα που αναφέρονται
στην προηγούµενη παράγραφο και δεν περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουνίου 2001.
(5) ΕΕ L 350 της 20.12.1997, σ. 3.
(6) ΕΕ L 76 της 25.3.2000, σ. 9.

L 148/52

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2001.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2001, για καθορισµό του ύψους των επιστροφών που εφαρµόζονται
σε ορισµένα γαλακτοκοµικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο
παράρτηµα Ι της συνθήκης
(EUR/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

ex 0402 10 19

ex 0402 21 19

ex 0405 10

Περιγραφή εµπορευµάτων

Ύψος των
επιστροφών

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

—

β) σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εµπορευµάτων

5,00

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

27,48

β) σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εµπορευµάτων

61,00

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

75,00

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

177,25

γ) σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εµπορευµάτων

170,00
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1070/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Μαΐου 2001
για καθορισµό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρµόζονται σε ορισµένα προϊόντα των τοµέων των
σιτηρών και της όρυζας που εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι
της συνθήκης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

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

(6)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000, είναι σκόπιµο να καθορίζεται
µειωµένο ύψος επιστροφής κατά την εξαγωγή, µε συνεκτίµηση του ποσού της επιστροφής κατά την παραγωγή που
εφαρµόζεται, δυνάµει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93
της Επιτροπής (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 87/1999 (9), για το βασικό προϊόν το
οποίο χρησιµοποιήθηκε, και που ισχύει για το χρονικό
διάστηµα κατά το οποίο θεωρείται ότι παρήχθησαν τα εµπορεύµατα.

(7)

Τα αλκοολούχα ποτά θεωρείται ότι επηρεάζονται λιγότερο
από τις τιµές των δηµητριακών που χρησιµοποιούνται για
την παραγωγή τους. Εντούτοις, το πρωτόκολλο 19 της
συνθήκης για την προσχώρηση του Ηνωµένου Βασιλείου,
της Ιρλανδίας και της ∆ανίας ορίζει ότι πρέπει να θεσπιστούν τα απαραίτητα µέτρα ώστε να διευκολυνθεί η χρησιµοποίηση των κοινοτικών δηµητριακών για την παραγωγή
αλκοολούχων ποτών που έχουν ως βάση τα δηµητριακά. Ως
εκ τούτου, κρίνεται σκόπιµο να εναπροσαρµοστεί το ύψος
της επιστροφής που εφαρµόζεται για τα δηµητριακά τα
οποία εξάγονται υπό τη µορφή αλκοολούχων ποτών.

(8)

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

(9)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως αγοράς της όρυζας (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1667/2000 (4), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 και το άρθρο 13 παράγραφος 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, η διαφορά µεταξύ των
τιµών στην παγκόσµια αγορά των προϊόντων που προβλέπονται στο άρθρο 1 καθενός από τους δύο αυτούς κανονισµούς και των τιµών στην Κοινότητα µπορεί να καλυφθεί
από επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 της Επιτροπής, της
13ης Ιουλίου 2000, περί θεσπίσεως, για ορισµένα γεωργικά
προϊόντα που εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων τα οποία
δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης, των κοινών
λεπτοµερειών εφαρµογής των σχετικών µε την παροχή των
επιστροφών κατά την εξαγωγή και των κριτηρίων καθορισµού του ποσού τους (5), όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2390/2000 (6), έχει εξειδικεύσει
εκείνα τα προϊόντα για τα οποία συντρέχει λόγος να καθορισθεί ποσοστό επιστροφής, που εφαρµόζεται κατά την
εξαγωγή τους υπό µορφή εµπορευµάτων τα οποία κατονοµάζονται, κατά την περίπτωση, στο παράρτηµα Β του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 ή στο παράρτηµα Β του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95.

(2)

(3)

(4)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000, το ποσοστό της επιστροφής ανά 100 χιλιόγραµµα καθενός από τα προϊόντα
βάσεως πρέπει να καθορισθεί για κάθε µήνα.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

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

Τα ποσοστά επιστροφών που εφαρµόζονται στα προϊόντα βάσεως
που εµφαίνονται στο παράρτηµα Α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 και που προβλέπονται στο άρθρο 1 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 ή στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του τροποποιηµένου κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, τα οποία εξάγονται
υπό µορφή προϊόντων που κατονοµάζονται αντίστοιχα στο
παράρτηµα Β του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 ή στο
παράρτηµα Β του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, καθορίζονται
όπως υποδεικνύεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

L
L
L
L
L
L

181
193
329
193
177
276

της
της
της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
30.12.1995, σ. 18.
29.7.2000, σ. 3.
15.7.2000, σ. 1.
28.10.2000, σ. 3.

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουνίου 2001.
(7) ΕΕ L 275 της 29.9.1987, σ. 36.
(8) ΕΕ L 159 της 1.7.1993, σ. 112.
(9) ΕΕ L 9 της 15.1.1999, σ. 8.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2001.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2001, για καθορισµό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρµόζονται σε ορισµένα προϊόντα των τοµέων των σιτηρών και της όρυζας που εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν
υπάγονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

1001 10 00

1001 90 99

Ποσότητα επιστροφών ανά 100 kg
των προϊόντων βάσεως

Περιγραφή εµπορευµάτων (1)

Σε περιπτώσεις
προκαθορισµού

Λοιπές

– Σε περίπτωση εξαγωγής προϊόντων των κωδικών ΣΟ 1902 11 και 1902 19, προς τις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής

—

—

– Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

—

—

—

—

– – Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 4 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 (2)

—

—

– – Σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 ( )

—

—

– – Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

—

—

4,059

4,059

– Σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (3)

—

—

– Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

—

—

2,537

2,537

– – Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 4 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 (2)

2,461

2,461

– – Σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (3)

1,708

1,708

– – Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

3,894

3,894

– – Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 4 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 (2)

1,488

1,488

– – Σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (3)

1,281

1,281

– – Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

2,921

2,921

– Σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (3)

1,708

1,708

– Άλλες µορφές (και ως έχει)

3,894

3,894

– Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 4 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 (2)

2,461

2,461

– Σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (3)

1,708

1,708

– Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

3,894

3,894

Σιτάρι σκληρό:

Σιτάρι µαλακό και σιµιγδάλι:
– Σε περίπτωση εξαγωγής προϊόντων των κωδικών ΣΟ 1902 11 και 1902 19, προς τις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής
– Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις:

3

1002 00 00

Σίκαλη

1003 00 90

Κριθάρι

1004 00 00

Βρώµη

1005 90 00

Καλαµπόκι που χρησιµοποιήθηκε σε µορφή:
– Αµύλων:

– γλυκόζη, και σιροπιού γλυκόζης, µαλτοδεξτρίνης και σιροπιού µαλτοδεξτρίνης των
κωδικών 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90,
1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4):

Άµυλο γεωµήλων του κωδικού ΣΟ 1108 13 00 εξοµοιώνονται µ’ ένα προϊόν το οποίο
προέρχεται από τη µεταποίηση του αραβοσίτου:
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L 148/57
(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

ex 1006 30

Περιγραφή εµπορευµάτων (1)

Ρύζι
– Σε
– Σε
– Σε

λευκασµένο:
στρογγυλούς κόκκους
µέτριους κόκκους
µακρείς κόκκους

1006 40 00

Ρύζι σε θραύσµατα

1007 00 90

Σόργο

Ποσότητα επιστροφών ανά 100 kg
των προϊόντων βάσεως
Σε περιπτώσεις
προκαθορισµού

Λοιπές

21,500
21,500
21,500

21,500
21,500
21,500

4,900

4,900

—

—

(1) Όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα που προέρχονται από τη µεταποίηση του βασικού προϊόντος ή/και εκείνα τα οποία εξοµοιούνται προς αυτά, εφαρµόζονται οι συντελεστές που
παρατίθενται στο παράρτηµα Ε του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 177 της 15.7.2000 σ. 1).
(2) Το εν λόγω εµπόρευµα υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 3505 10 50.
(3) Εµπορεύµατα που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Β του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου ή αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2825/93.
(4) Όσον αφορά τα σιρόπια που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1702 30 99, 1702 40 90 και 1702 60 90 τα οποία έχουν κατασκευαστεί από µείγµατα των σιροπιών γλυκόζης και
φρουκτόζης δίνει δικαίωµα επιστροφής κατά την εξαγωγή.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1071/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Μαΐου 2001
σχετικά µε τις προσφορές που ανακοινώνονται για την εξαγωγή µαλακού σίτου στο πλαίσιο του
διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1701/2000
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/
95, 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 µην 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,

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. 602/2001 (4), και
ιδίως το άρθρο 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1701/2000 ης Επιτροπής (5),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 945/2001 (6), προκηρύχθηκε διαγωνισµός για τον
καθορισµό της επιστροφής κατά την εξαγωγή µαλακού
σίτου προς όλες τις τρίτες χώρες µε εξαίρεση την Πολωνία
και ορισµένες χώρες ΑΚΕ.

(1)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
∆εν δίδεται συνέχεια στις προσφορές που ανακοινώνονται από τις
25 έως τις 31 Μαΐου 2001 στο πλαίσιο του διαγωνισµού της
επιστροφής κατά την εξαγωγή µαλακού σίτου που αναφέρεται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1701/2000.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουνίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 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 της 1.7.1992, σ. 21.
193 της 29.7.2000, σ. 1.
147 της 30.6.1995, σ. 7.
89 της 29.3.2001, σ. 16.
195 της 1.8.2000, σ. 18.
133 της 16.5.2001, σ. 7.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1072/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Μαΐου 2001
σχετικά µε τις προσφορές που ανακοινώνονται για την εξαγωγή µαλακού σίτου στο πλαίσιο του
διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 943/2001
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/
95, 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 µην 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,

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. 602/2001 (4), και
ιδίως το άρθρο 7,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 943/2001 της Επιτροπής (5),
προκηρύχθηκε διαγωνισµός για τον καθορισµό της επιστροφής κατά την εξαγωγή µαλακού σίτου προς όλες τις
τρίτες χώρες µε εξαίρεση την Πολωνία.

(1)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
∆εν δίδεται συνέχεια στις προσφορές που ανακοινώνονται από τις
25 έως τις 31 Μαΐου 2001 στο πλαίσιο του διαγωνισµού της
επιστροφής κατά την εξαγωγή µαλακού σίτου που αναφέρεται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 943/2001.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουνίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 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 της 1.7.1992, σ. 21.
193 της 29.7.2000, σ. 1.
147 της 30.6.1995, σ. 7.
89 της 29.3.2001, σ. 16.
133 της 16.5.2001, σ. 3.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Μαΐου 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:
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. 602/2001 (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), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 680/2001 (6), 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)

(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,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
∆εν δίδεται συνέχεια στις προσφορές που ανακοινώνονται από τις
25 έως τις 31 Μαΐου 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 την 1η Ιουνίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 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 της 1.7.1992, σ. 21.
193 της 29.7.2000, σ. 1.
147 της 30.6.1995, σ. 7.
89 της 29.3.2001, σ. 16.
249 της 4.10.2000, σ. 15.
94 της 4.4.2001, σ. 20.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1074/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Μαΐου 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. 602/2001 (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 την 1η Ιουνίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2001.
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.
193 της 29.7.2000, σ. 1.
147 της 30.6.1995, σ. 7.
89 της 29.3.2001, σ. 16.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 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

C01

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

—
C01
C01
C01
C01
C01
—
—
C01
C01
—
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

—
9,50
9,00
8,25
7,50
7,25
—
—
48,25
38,00
—
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 λοιποί προορισµοί ορίζονται ως εξής:
C01 Όλοι οι προορισµοί πλην της Πολωνίας.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1075/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Μαΐου 2001
για καθορισµό του διορθωτικού στοιχείου που εφαρµόζεται κατά την επιστροφή για τα σιτηρά
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 (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. 602/2001 (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

(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 την 1η Ιουνίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2001.
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.
193 της 29.7.2000, σ. 1.
147 της 30.6.1995, σ. 7.
89 της 29.3.2001, σ. 16.
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1.6.2001

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 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

—
—
—
C01
A00
—
A00
—
A00
—
A00
—
—
—
C01
C01
C01
C01
C01
—
—
C01
C01
—
A00
A00
—
A00
—

6

1η
προ5θεσµία
7

2η
προθεσµία
8

3η
προθεσµία
9

4η
προθεσµία
10

5η
προθεσµία
11

6η
προθεσµία
12

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

—
—
—
0,00
–35,00
—
0,00
—
–35,00
—
–1,00
—
—
—
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
—
—
0,00
0,00
—
0,00
0,00
—
0,00
—

—
—
—
–0,93
–35,00
—
–0,93
—
–35,00
—
–2,00
—
—
—
–1,27
–1,19
–1,10
–1,01
–0,95
—
—
–1,27
–1,00
—
–1,40
–1,25
—
–1,27
—

—
—
—
–1,86
–35,00
—
–1,86
—
–35,00
—
–2,00
—
—
—
–2,55
–2,38
–2,19
–2,03
–1,90
—
—
–2,55
–2,00
—
–2,79
–2,49
—
–2,55
—

—
—
—
–2,79
–35,00
—
–2,79
—
–35,00
—
–0,00
—
—
—
–3,82
–3,57
–3,29
–3,04
–2,85
—
—
–3,82
–3,00
—
–4,18
–3,74
—
–3,82
—

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

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

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).
Οι λοιποί προορισµοί ορίζονται ως εξής:
C01 Όλοι οι προορισµοί πλην της Πολωνίας.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1076/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Μαΐου 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. 602/2001 (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 την 1η Ιουνίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 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 89 της 29.3.2001, σ. 16.

L 148/66

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

1.6.2001

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2001, για καθορισµό του διορθωτικού στοιχείου που εφαρµόζεται
στην επιστροφή για τη βύνη
(EUR/t)
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

6

1η
προθεσµία
7

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
—
0
—
—

0
—
0
—
—

Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

6η
προθεσµία
12

7η
προθεσµία
1

8η
προθεσµία
2

9η
προθεσµία
3

10η
προθεσµία
4

11η
προθεσµία
5

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
—
—

0
—
0
—
—

0
—
0
—
—

0
—
0
—
—

Τρέχων

2η
προθεσµία
8

3η
προθεσµία
9

4η
προθεσµία
10

5η
προθεσµία
11

(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. 2543/1999 της Επιτροπής (ΕΕ L 307 της
2.12.1999, σ. 46).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1077/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Μαΐου 2001
για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή όρυζας και των θραυσµάτων της
και την αναστολή της έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής
πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισµό των επιστροφών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(5)

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

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

(10)

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

(11)

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 (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως αγοράς της όρυζας (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1667/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3 δεύτερο
εδάφιο και παράγραφος 15,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Κατά το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, η
διαφορά µεταξύ των τιµών στη διεθνή αγορά των προϊόντων
που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισµού αυτού και
των τιµών των προϊόντων αυτών µέσα στην Κοινότητα δύναται να καλύπτεται από µια επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(1)

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

(2)

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

(3)

Υπάρχουν δυνατότητες εξαγωγής για ποσότητα 700 τόνων
ρυζιού προς ορισµένους προορισµούς. Θεωρείται
κατάλληλη η προσφυγή στη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1162/95 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 409/2001 (5), και συνεπώς

(4)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
193 της 29.7.2000, σ. 3.
154 της 15.6.1976, σ. 11.
117 της 24.5.1995, σ. 2.
60 της 1.3.2001, σ. 27.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των αναφεροµένων στο άρθρο 1
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95 προϊόντων, ως έχουν, εκτός
από εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) του εν
λόγω άρθρου, καθορίζονται στα ποσά που ορίζονται στο
παράρτηµα.
Άρθρο 2
Εκτός από την ποσότητα των 700 τόνων που προβλέπεται στο
παράρτηµα, η έκδοση των πιστοποιητικών εξαγωγής µε προκαθορισµό της επιστροφής αναστέλλεται.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουνίου 2001.

L 148/68

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

1.6.2001

1.6.2001

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 148/69

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2001, για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την
εξαγωγή της όρυζας και των θραυσµάτων της και την αναστολή της έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Επιστροφή (1)

Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Επιστροφή (1)

1006 20 11 9000
1006 20 13 9000
1006 20 15 9000
1006 20 17 9000
1006 20 92 9000
1006 20 94 9000
1006 20 96 9000
1006 20 98 9000
1006 30 21 9000
1006 30 23 9000
1006 30 25 9000
1006 30 27 9000
1006 30 42 9000
1006 30 44 9000
1006 30 46 9000
1006 30 48 9000
1006 30 61 9100

R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R02
R03
064
A97
021 και 023
R01
A97
064
R01
R02
R03
064
A97
021 και 023
R01
064
A97

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
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
EUR/t
EUR/t

170,00
170,00
170,00
—
170,00
170,00
170,00
—
170,00
170,00
170,00
—
170,00
170,00
170,00
—
212,00
215,00
220,00
—
215,00
215,00
212,00
215,00
—
212,00
215,00
220,00
—
215,00
215,00
212,00
—
215,00

1006 30 65 9100

R01
R02
R03
064
A97
021 και 023
R01
064
A97
021 και 023
064
064
R01
R02
R03
064
A97
021 και 023
R01
A97
064
R01
R02
R03
064
A97
021 και 023
R01
A97
064
R01
R02
R03
064
A97
021 και 023
R01
A97
064
021 και 023
—
—

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

212,00
215,00
220,00
—
215,00
215,00
212,00
—
215,00
215,00
—
—
212,00
215,00
220,00
—
215,00
215,00
212,00
215,00
—
212,00
215,00
220,00
—
215,00
215,00
212,00
215,00
—
212,00
215,00
220,00
—
215,00
215,00
212,00
215,00
—
215,00
—
—

1006 30 61 9900

1006 30 63 9100

1006 30 63 9900

1006 30 65 9900
1006 30 67 9100
1006 30 67 9900
1006 30 92 9100

1006 30 92 9900
1006 30 94 9100

1006 30 94 9900
1006 30 96 9100

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

(1) Η διαδικασία που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1162/95 άρθρο 7 παράγραφος 4 εφαρµόζεται στα πιστοποιητικά που ζητούνται στο πλαίσιο του εν λόγω κανονισµού για
τις ακόλουθες ποσότητες ανάλογα µε τον προορισµό:
Προορισµός R01: 200 τόνοι
Σύνολο των προορισµών R02 και R03: 300 τόνοι
Προορισµοί 021 και 023: 100 τόνοι
Προορισµός 64: 0 τόνοι
Προορισµός A97: 100 τόνοι.

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).
Οι άλλοι προορισµοί καθορίζονται ως εξής:
R01 Ελβετία, Λιχτενστάιν και κοινότητες Λιβίνιο και Καµπιόνε ντ’ Ιτάλια.
R02 Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Μάλτα, Αίγυπτος, Ισραήλ, Λίβανος, Λιβύη, Συρία, Πρώην Ισπανική Σαχάρα, Κύπρος, Ιορδανία, Ιράκ, Ιράν, Υεµένη,
Κουβέιτ, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, Οµάν, Μπαχρέιν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ερυθαία, Υπεριορδανία και Λωρίδα της Γάζας, Εσθονία, Λιθουανία,
Λετονία, Πολωνία, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Σλοβενία, Σλοβακία, Νορβηγία, Νήσοι Φερόες, Ισλανδία, Ρωσία, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη,
Κροατία, Γιουγκοσλαβία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Αλβανία, Ρουµανία, Βουλγαρία, Γεωργία, Αρµενία, Αζερµπαϊτζάν,
Μολδαβία, Ουκρανία, Καζακστάν, Τουρκµενιστάν, Ουζµπεκιστάν, Τατζικιστάν, Κιργιστάν.
R03 Κολοµβία, Ισηµερινός, Περού, Βολιβία, Χιλή, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Βραζιλία, Βενεζουέλα, Καναδάς, Μεξικό, Γουατεµάλα, Ονδούρα,
Ελ Σαλβαδόρ, Νικαράγουα, Κόστα Ρίκα, Παναµάς, Κούβα, Βερµούδες, Νότιος Αφρική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ε∆Π Χονκ-Κονγκ, Σιγκαπούρη,
Α40, Α11 µε εξαίρεση το Σουρινάµ, τη Γουιάνα και τη Μαγαδασκάρη.
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Ο∆ΗΓΙΑ 2001/39/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 23ης Μαΐου 2001
για τροποποίηση των παραρτηµάτων των οδηγιών του Συµβουλίου 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και
90/642/ΕΟΚ που αφορούν αντιστοίχως τον καθορισµό των ανωτάτων ορίων για τα υπολείµµατα φυτοφαρµάκων πάνω και µέσα στα σιτηρά, στα τρόφιµα ζωικής προέλευσης και σε ορισµένα προϊόντα
φυτικής προέλευσης, συµπεριλαµβανοµένων των οπωροκηπευτικών
παράγραφος 1 της οδηγίας. Μετά την προσθήκη των ουσιών
στο παράρτηµα Ι, τα εν λόγω κράτη µέλη ενέκριναν ορισµένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα τα οποία περιλαµβάνουν τις ουσίες αυτές σύµφωνα µε το άρθρο 4 της οδηγίας
και καθόρισαν προσωρινά ανώτατα όρια υπολειµµάτων
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 4 παράγραφος 1
στοιχείο στ). Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της οδηγίας, τα
όρια αυτά και τα στοιχεία στα οποία βασίζονται κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή. Οι εν λόγω πληροφορίες και τα
στοιχεία που αφορούν άλλες χρήσεις έχουν ανασκοπηθεί
καν επαρκούν για τον καθορισµό ορισµένων ανωτάτων
ορίων υπολειµµάτων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κοινοτικά ανώτατα όρια υπολειµµάτων (ΑΟΥ) ή προσωρινά
ΑΟΥ, τα κράτη µέλη καθορίζουν προσωρινά εθνικά ΑΟΥ
σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της
οδηγίας, πριν να χορηγηθεί η άδεια. Σύµφωνα µε το άρθρο
5 της οδηγίας 86/363/ΕΟΚ το ίδιο ισχύει για τα προσωρινά
ΑΟΥ για τα ζωικά προϊόντα στην περίπτωση που τα προϊόντα τα οποία περιέχουν υπολείµµατα δραστικής ουσίας
δύνανται να χρησιµοποιηθούν ως ζωοτροφές.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 86/362/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 24ης Ιουλίου
1986, που αφορά τον καθορισµό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων
για τα υπολείµµατα φυτοφαρµάκων µέσα και πάνω στα σιτηρά (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/82/ΕΚ της
Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 10,
την οδηγία 86/363/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 24ης Ιουλίου
1986, που αφορά τον καθορισµό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων
για τα υπολείµµατα φυτοφαρµάκων πάνω και µέσα στα τρόφιµα
ζωικής προέλευσης (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
οδηγία 2000/82/ΕΚ, και ιδίως το άρθρο 10,
την οδηγία 90/642/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου
1990 για τον καθορισµό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα
υπολείµµατα φυτοφαρµάκων πάνω ή µέσα σε ορισµένα προϊόντα
φυτικής προέλευσης, συµπεριλαµβανοµένων των οπωροκηπευτικών (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/
82/ΕΚ της Επιτροπής, και ιδίως το άρθρο 7,

(4)

Για την προσθήκη τους στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/
414/ΕΟΚ, οι τεχνικές και επιστηµονικές αξιολογήσεις των
δραστικών ουσιών azimsulfuron και prohexadione calcium έλαβαν την τελική τους µορφή στις 2 Ιουλίου 1999
και 16 Ιουνίου 2000, αντιστοίχως, στις εκθέσεις ανασκόπησης της Επιτροπής για τις azimsulfuron και prohexadione calcium. Στις εν λόγω εκθέσεις ανασκόπησης, η αποδεκτή ηµερήσια δόση (ΑΗ∆) για την azimsulfuron καθορίστηκε σε 0,1 mg/kg βάρους σώµατος/ηµέρα και για την
prohexadione calcium σε 0,2 mg/kg βάρους σώµατος/
ηµέρα. Η έκθεση των καταναλωτών, καθόλη τη διάρκεια της
ζωής τους, σε τρόφιµα για τα οποία έχουν χρησιµοποιηθεί
azimsulfuron και prohexadione calcium έχει εκτιµηθεί και
αξιολογηθεί σύµφωνα µε τις διαδικασίες και τις πρακτικές
που χρησιµοποιούνται εντός της Κοινότητας, συνεκτιµώντας
τις κατευθυντήριες οδηγίες που δηµοσιεύθηκαν από την
Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (9) και τη γνώµη της επιστηµονικής επιτροπής φυτών περί της εν λόγω µεθοδολογίας (10). Έχει υπολογισθεί ότι τα ΑΟΥ που καθορίζονται µε
την παρούσα οδηγία δεν οδηγούν σε υπέρβαση αυτών των
ΑΗ∆.

(5)

Οι οξείες τοξικές επιδράσεις που απαιτούν τη θέσπιση µιας
δόσης αναφοράς οξείας επίδρασης δεν παρατηρήθηκαν κατά
την αξιολόγηση και τη συζήτηση που προηγήθηκε της προσθήκης των azimsulfuron και prohexadione calcium στο
παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

την οδηγία 91/414/ΕΟΚ, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά µε τη
διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/21/ΕΚ (6), και ιδίως το
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι νέες δραστικές ουσίες azimsulfuron και prohexadione
calcium έχουν συµπεριληφθεί στο παράρτηµα Ι της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ µε τις οδηγίες της Επιτροπής 1999/80/ΕΚ (7)
και 2000/50/ΕΚ (8) αντιστοίχως, προς χρήση ως ανασταλτικό της βλάστησης ζιζανιοκτόνο στις ορυζοκαλλιέργειες
και ως ρυθµιστής ανάπτυξης των φυτών.

(2)

Οι ουσίες προστέθηκαν στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/
414/ΕΟΚ µε βάση την εκτίµηση των υποβληθέντων στοιχείων σχετικά µε τις προταθείσες χρήσεις.

(3)

Πριν από την προσθήκη των ουσιών στο παράρτηµα Ι της
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ είχε επιτραπεί προσωρινά η χρήση
τους σε ορισµένα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 8

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L
L
L

221 της 7.8.1986, σ. 37.
3 της 6.1.2001, σ. 18.
221 της 7.8.1986, σ. 43.
350 της 14.12.1990, σ. 71.
230 της 19.8.1991, σ. 1.
69 της 10.3.2001, σ. 17.
210 της 10.8.1999, σ. 13.
198 της 4.8.2000, σ. 39.

(9) Κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη της λήψης υπολειµµάτων
φυτοφαρµάκων µέσω της τροφής (αναθεωρηµένες), που καταρτίστηκαν
από το επισιτιστικό πρόγραµµα «GEMS/Food Programme» σε συνεργασία µε την επιτροπή του κώδικα για τα υπολείµµατα φυτοφαρµάκων,
που δηµοσιεύθηκαν από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας το 1997
(WHO/FSF/FOS/97.7).
10
( ) Γνώµη της επιστηµονικής επιτροπής φυτών όσον αφορά ζητήµατα
σχετικά µε την τροποποίηση των παραρτηµάτων των οδηγιών του
Συµβουλίου 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ (γνώµη που
διατύπωσε η επιστηµονική επιτροπή φυτών στις 14 Ιουλίου 1998)
(http://europa.eu.int/cοmm/dg24/health/sc/scp/out21-en.html).
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(6)

Για να εξασφαλιστεί η ενδεδειγµένη προστασία των καταναλωτών από την έκθεση σε υπολείµµατα πάνω και
µέσα σε προϊόντα για τα οποία δεν έχει χορηγηθεί έγκριση, είναι σκόπιµο να καθοριστούν προσωρινά
ανώτατα όρια υπολειµµάτων στο χαµηλότερο όριο ανίχνευσης για όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από
τις οδηγίες 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/462/ΕΟΚ. Ο καθορισµός, σε κοινοτική κλίµακα, των εν
λόγω προσωρινών ανώτατων ορίων υπολειµµάτων δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να καθορίσουν προσωρινά
ανώτατα όρια υπολειµµάτων για τις azimsulfuron και prohexadione calcium σύµφωνα µε το άρθρο 4
παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και µε το παράρτηµά της IV. Η περίοδος η οποία
θεωρείται επαρκής για τον εντοπισµό των περισσότερων περαιτέρω χρήσεων των azimsulfuron και prohexadione calcium είναι τέσσερα έτη. Μετά την παρέλευση της περιόδου αυτής πρέπει να καταστούν
οριστικά τα εν λόγω προσωρινά ανώτατα όρια υπολειµµάτων.

(7)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία έχουν κοινοποιηθεί στον Παγκόσµιο Οργανισµό
Εµπορίου και έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις που ελήφθησαν. Με βάση την υποβολή αποδεκτών
στοιχείων, η Επιτροπή θα εξετάσει τη δυνατότητα καθορισµού των ανοχών κατά τις εισαγωγές όσον αφορά
τα ανώτατα όρια υπολειµµάτων για ειδικούς συνδυασµούς φυτοφαρµάκων/καλλιεργειών.

(8)

Έχει ληφθεί υπόψη η γνώµη της επιστηµονικής επιτροπής φυτών, και ιδίως οι συµβουλές και οι συστάσεις
που αφορούν την προστασία των καταναλωτών από τρόφιµα για τα οποία έχουν χρησιµοποιηθεί φυτοφάρµακα.

(9)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επιτροπής,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Στο µέρος Α του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 86/362/ΕΟΚ προστίθενται τα ακόλουθα:
Ανώτατο όριο
(mg/kg)

Υπολείµµατα φυτοφαρµάκων

Azimsulfuron

0,02 (*) (p)

Σιτηρά

Prohexadione (προεξαδιόνη και τα άλατα αυτής εκφραζόµενα σε προεξαδιόνη)

0,2 (p)

Σίτος και κρίθη

0,05 ( ) (*)

Άλλα σιτηρά

p

(*) Αναφέρεται στο κατώτερο επίπεδο ανίχνευσης.
(p) Αναφέρεται στο προσωρινό ανώτατο όριο υπολειµµάτων που καθορίστηκε σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ: όλα τα προσωρινά ανώτατα όρια υπολειµµάτων για τα εν λόγω υπολείµµατα φυτοφαρµάκων θα θεωρούνται οριστικά,
σύµφωνα µε το άρθρο 10 της οδηγίας, τέσσερα έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2
Στο µέρος Β του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 86/363/ΕΟΚ προστίθενται τα ακόλουθα:
Ανώτατο όριο
(mg/kg)

Υπολείµµατα φυτοφαρµάκων

Proxexadione (προεξαδιόνη
και τα άλατα αυτής εκφραζόµενα σε προεξαδιόνη)

Στο κρέας, συµπεριλαµβανοµένου του λίπους, τα
παρασκευάσµατα κρέατος, τα
παραπροϊόντα σφαγίων και τα
ζωικά λίπη που εµφαίνονται στο
παράρτηµα Ι και υπάγονται
στους κωδικούς της ΣΟ 0201,
0202, 0203, 0204,
0205 00 00, 0206, 0207,
ex 0208, 0209 00, 0210,
1601 00 και 1602

Στο γάλα και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα που εµφαίνονται
στο παράρτηµα Ι και υπάγονται
στους κωδικούς της ΣΟ 0401,
0402, 0405 00 και 0406

Στα νωπά αυγά µε κέλυφος τα
αυγά πτηνών και τους κρόκους
αυγού που εµφαίνονται στο
παράρτηµα Ι και υπάγονται
στους κωδικούς της ΣΟ
0407 00 και 0408

0,05 (p) (*)

0,01 (p) (*)

0,05 (p) (*)

(*) Αναφέρεται στο κατώτερο επίπεδο ανίχνευσης.
(p) Αναφέρεται στο προσωρινό ανώτατο όριο υπολειµµάτων που καθορίστηκε σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ: όλα τα προσωρινά ανώτατα όρια υπολειµµάτων για τα εν λόγω υπολείµµατα φυτοφαρµάκων θα θεωρούνται οριστικά,
σύµφωνα µε το άρθρο 10 της οδηγίας, τέσσερα έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 3
Οι στήλες που αφορούν τα «azimsulfuron» και «prohexadione (προεξαδιόνη και τα άλατα αυτής εκφραζόµενα σε
προεξαδιόνη)» του παραρτήµατος της παρούσας οδηγίας προστίθενται στο παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 90/642/
ΕΟΚ.
Άρθρο 4
Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2001 το αργότερο, τις αναγκαίες
διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία. Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2002.
Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες παραπέµπουν στην παρούσα οδηγία ή
συνοδεύονται από τέτοια παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραποµπής καθορίζεται
από τα κράτη µέλη.
Άρθρο 5
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα µετά τη δηµοσιευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 6
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2001.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια
υπολειµµάτων

1. Καρποί, νωποί, αποξηραµένοι ή άψητοι, συντηρούµενοι µε ψύξη χωρίς
προσθήκη ζάχαρης· ακρόδρυα
i)

ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η
Γκρέιπ-φρουτ
Λεµόνια
Γλυκολέµονα (Limes)
Μανταρίνια (συµπεριλαµβάνονται οι κληµεντίνες και άλλα υβρίδια)
Πορτοκάλια
Φράπες
Άλλα

ii)

ΑΚΡΟ∆ΡΥΑ (µε ή χωρίς κέλυφος)
Αµύγδαλα
Καρύδια Βραζιλίας
Ανακάρδια (Κάσιους)
Κάστανα
Καρύδες
Φουντούκια
Μακαντάµια
Καρύδια πεκάν
Κουκουνάρια
Φυστίκια
Κοινά καρύδια
Άλλα

iii)

ΜΗΛΟΕΙ∆Η
Μήλα
Αχλάδια
Κυδώνια
Άλλα

iv)

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ
Βερίκοκα
Κεράσια
Ροδάκινα (συµπεριλαµβάνονται νεκταρίνια και παρόµοια υβρίδια)
∆αµάσκηνα
Άλλα

v)

ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
α) Επιτραπέζια και οινοποιήσιµα σταφύλια
Επιτραπέζια σταφύλια
Οινοποιήσιµα σταφύλια
β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)

Υπολείµµατα φυτοφαρµάκων και ανώτατα
επίπεδα υπολειµµάτων
(mg/kg)

Azimsulfuron

Prohexadione
(προεξαδιόνη και τα
άλατα αυτής εκφραζόµενα σε προεξαδιόνη)

0,02 (p) (*)

0,05 (p) (*)
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Υπολείµµατα φυτοφαρµάκων και ανώτατα
επίπεδα υπολειµµάτων
(mg/kg)

Azimsulfuron

Prohexadione
(προεξαδιόνη και τα
άλατα αυτής εκφραζόµενα σε προεξαδιόνη)

0,02 (p) (*)

0,05 (p) (*)

γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους)
Βατόµουρα
Καρποί ασπροβατοµουριάς
Φράουλες-βατόµουρα
Σµέουρα
Άλλα
δ) Άλλοι µικροί καρποί κα µούρα (εκτός από τους άγριους)
Μύρτιλλα (καρποί του είδους Vaccinium myrtillus)
Μύρτιλλα µακρόκαρπα
Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα και µαύρα)
Πράσινα φραγκοστάφυλα
Άλλα
ε) Άγρια µούρα και άγριοι καρποί
vi)

∆ΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ
Αβοκάντο
Μπανάνες
Χουρµάδες
Σύκα
Ακτινίδια
Κουµκουάτ
Λίτσι
Μάνγκο
Ελιές
Καρποί της πασιφλόρας
Ανανάς
Ρόδια
Άλλα

2. Λαχανικά, νωπά ή άβραστα κατεψυγµένα ή αποξηραµένα
i)

ΡΙΖΩΜΑΤΩ∆Η ΚΑΙ ΚΟΝ∆ΥΛΩ∆Η ΛΑΧΑΝΙΚΑ
Παντζάρια
Καρότα
Ρεπανοσέλινα
Χρένα
Κόνδυλοι ηλιάνθου
Παστινάκη
Ρίζες µαϊντανού
Ραπάνια
Λαγόχορτα
Γλυκοπατάτες
Γουλιά (είδος κράµβης)
Γογγύλια
Κόνδυλοι της διοσκορέας
Άλλα
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Υπολείµµατα φυτοφαρµάκων και ανώτατα
επίπεδα υπολειµµάτων
(mg/kg)

Azimsulfuron

ii)

ΒΟΛΒΩ∆Η ΛΑΧΑΝΙΚΑ
Σκόρδα
Κρεµµύδια
Ασκαλώνια (εσαλότ)
Φρέσκα κρεµµύδια ανοιξιάτικα
Άλλα

iii)

ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
α) Σολανώδη
Τοµάτες
Πιπεριές
Μελιτζάνες
Άλλα
β) Κολοκυνθοειδή µε βρώσιµο φλοιό
Αγγούρια
Αγγουράκια
Κολοκυθάκια
Άλλα
γ) Κολοκυνθοειδή µε µη βρώσιµο φλοιό
Πεπόνια
Κολοκύθες
Καρπούζια
Άλλα
δ) Γλυκό καλαµπόκι

iv)

ΚΡΑΜΒΕΣ
α) Ανθοκράµβες
Μπρόκολα
Κουνουπίδια
Άλλα
β) Κεφαλωτές κράµβες
Λάχανα Βρυξελλών
Λάχανα (κεφαλωτά)
Άλλα
γ) Φυλλώδεις κράµβες
Κινέζικα λάχανα
Λαχανίδες
Άλλα
δ) Γογγυλοκράµβες

v)

ΦΥΛΛΩ∆Η ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΩΠΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
α) Μαρούλια και παρόµοια
Κάρδαµο
Λυκοτρίβολο
Μαρούλι
Σκαρόλια (πικρίδα)
Άλλα
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Υπολείµµατα φυτοφαρµάκων και ανώτατα
επίπεδα υπολειµµάτων
(mg/kg)

Azimsulfuron

Prohexadione
(προεξαδιόνη και τα
άλατα αυτής εκφραζόµενα σε προεξαδιόνη)

3. Όσπρια
Φασόλια
Φακές
Μπιζέλια
Άλλα

0,02 (p) (*)

0,05 (p) (*)

4. Ελαιούχοι σπόροι
Λινόσπορος
Αραχίδες (αράπικα φυστίκια)
Σπόροι παπαρούνας
Σπόροι σουσαµιού
Σπόροι ηλιάνθου
Σπόροι ελαιοκράµβης
Σόγια
Σινάπι
βαµβακόσπορος
Άλλα

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

β) Σπανάκι και παρόµοια
Σπανάκια
Σέσκουλα
Άλλα
γ) Νεροκάρδαµο
δ) Ραδίκι Witloof
ε) Αρωµατικά φυτά
Σκαντζίκι (Φραγκοµαϊντανός)
Σχοινόπρασο
Μαϊντανός
Φύλλα σέλινου
Άλλα
vi)

ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά)
Φασόλια (µε το λοβό)
Φασόλια (χωρίς λοβό)
Μπιζέλια (µε το λοβό)
Μπιζέλια (χωρίς λοβό)
Άλλα

vii)

ΣΤΕΛΕΧΩ∆Η ΛΑΧΑΝΙΚΑ (νωπά)
Σπαράγγια
Άγριες αγγινάρες
Σέλινα
Μάραθο
Αγγινάρες
Πράσα
Ραβέντι
Άλλα

viii)

ΕΙ∆Η ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ
α) Καλλιεργούµενα µανιτάρια
β) Άγρια µανιτάρια
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Υπολείµµατα φυτοφαρµάκων και ανώτατα
επίπεδα υπολειµµάτων
(mg/kg)

Azimsulfuron

Prohexadione
(προεξαδιόνη και τα
άλατα αυτής εκφραζόµενα σε προεξαδιόνη)

5. Πατάτες
Πατάτες (φρέσκες)
Πατάτες (αποθηκευµένες)

0,02 (p) (*)

0,05 (p) (*)

6. Τσάι (φύλλα και στελέχη του φυτού Camellia sinensis, αποξηραµένα τα οποία
έχουν ή δεν έχουν υποστεί ζύµωση)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

7. Λυκίσκος (αποξηραµένος), συµπεριλαµβανοµένων των δισκίων λυκίσκου και
της µη συµπυκνωµένης σκόνης

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

(*) Αναφέρεται στο κατώτερο όριο αναλυτικού προσδιορισµού.
(p) Αναφέρεται στο προσωρινό ανώτατο όριο υπολειµµάτων που καθορίστηκε σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ: όλα τα προσωρινά ανώτατα όρια υπολειµµάτων για τα εν λόγω υπολείµµατα φυτοφαρµάκων θα θεωρούνται οριστικά σύµφωνα µε
το άρθρο 10 της οδηγίας, τέσσερα έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 8ης Μαρτίου 2001
για την έγκριση της σύναψης, από την Επιτροπή, της συµφωνίας συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, εκπροσωπούµενης από την Επιτροπή, και του Υπουργείου Ενέργειας των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης της ενέργειας σύντηξης
(2001/411/Ευρατόµ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής
Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 101 δεύτερη παράγραφος,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Η συµφωνία συνεργασίας στην ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής,
που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 7 Νοεµβρίου 1995 και
στις 29 Μαρτίου 1996 (1), προβλέπει συνεργασία στην
πυρηνική έρευνα και ανάπτυξη, συµπεριλαµβανοµένης της
έρευνας για την ελεγχόµενη θερµοπυρηνική σύντηξη.
Η Επιτροπή, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Συµβουλίου της
10ης Απριλίου 2000, διεξήγαγε διαπραγµατεύσεις για
συµφωνία συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Ατοµικής Ενέργειας, εκπροσωπούµενης από την Επιτροπή,
και του Υπουργείου Ενέργειας των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης της ενέργειας σύντηξης.

(1) ΕΕ L 120 της 20.5.1996, σ. 1.

(3)

Θα πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή, η σύναψη της
συµφωνίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο µόνο
Εγκρίνεται η σύναψη, από την Επιτροπή, για λογαριασµό και εξ
ονόµατος της Κοινότητας, της συµφωνίας συνεργασίας µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, εκπροσωπούµενης
από την Επιτροπή, και του Υπουργείου Ενέργειας των Ηνωµένων
Πολιτειών της Αµερικής στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης της
ενέργειας σύντηξης.
Το κείµενο της συµφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση (2).
Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
K. LARSSON

(2) Βλέπε σελίδα 80 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Μαρτίου 2001
για τη σύναψη της συµφωνίας συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας,
εκπροσωπούµενης από την Επιτροπή, και του Υπουργείου Ενέργειας των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης της ενέργειας σύντηξης
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 735]
(2001/412/Ευρατόµ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής
Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 101 δεύτερο εδάφιο,
την απόφαση 2001/411/Ευρατόµ του Συµβουλίου, της 8ης Μαρτίου 2001, µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη, από την Επιτροπή,
της συµφωνίας συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Ατοµικής Ενέργειας, εκπροσωπούµενης από την Επιτροπή, και του
Υπουργείου Ενέργειας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής στον
τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης της ενέργειας σύντηξης (1),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση στις 22 ∆εκεµβρίου 1998
για το πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας
και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής
Ενέργειας (1998-2002) (2), το οποίο περιλαµβάνει κεντρική
δράση στον τοµέα της ελεγχόµενης θερµοπυρηνικής
σύντηξης.
Το Συµβούλιο θέσπισε, µε την απόφασή του της 25ης
Ιανουαρίου 1999 (3), ειδικό πρόγραµµα (Ευρατόµ) έρευνας
και εκπαίδευσης στον τοµέα της πυρηνικής ενέργειας
(1998-2002),

(1) Βλέπε σελίδα 78 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
(2) ΕΕ L 26 της 1.2.1999, σ. 34.
(3) ΕΕ L 64 της 12.3.1999, σ. 142.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Συνάπτεται, για λογαριασµό και εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, η συµφωνία συνεργασίας µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, εκπροσωπούµενης
από την Επιτροπή, και του Υπουργείου Ενέργειας των Ηνωµένων
Πολιτειών της Αµερικής στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης της
ενέργειας σύντηξης.
Το κείµενο της συµφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 2
Το αρµόδιο για την έρευνα µέλος της Επιτροπής ή ο διορισµένος
εκπρόσωπός του εξουσιοδοτείται να υπογράψει τη συµφωνία, εξ
ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας,
δεσµεύοντας την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής Ενέργειας.
Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2001.
Για την Επιτροπή
Philippe BUSQUIN

Μέλος της Επιτροπής
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ
συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, εκπροσωπούµενης από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και του Υπουργείου Ενέργειας των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής στο πεδίο της έρευνας και της ανάπτυξης της ενέργειας σύντηξης
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ευρατόµ), εκπροσωπούµενη από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (ΥΠΕ) (που στο εξής καλούνται από
κοινού «τα αντισυµβαλλόµενα µέρη»),
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι στη συµφωνία συνεργασίας για τις ειρηνικές χρήσεις της πυρηνικής ενέργειας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 7 Νοεµβρίου
1995 και στις 29 Μαρτίου 1996, προβλέπεται η συνεργασία για την ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένης της ελεγχόµενης θερµοπυρηνικής σύντηξης, και ιδίως η συµβολή στην υλοποίηση πολυµερών έργων,
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να συνεχιστεί η µακροχρόνια ιστορία πολύτιµης συνεργασίας µεταξύ των αντισυµβαλλοµένων µερών και να
ενισχυθεί η παράδοση της στενής και διαρκούς συνεργασίας στα θέµατα της ενέργειας σύντηξης, που έχει συντελεσθεί στο
πλαίσιο της συµφωνίας στο πεδίο της ελεγχόµενης θερµοπυρηνικής σύντηξης (συµφωνία ΥΠΕ-Ευρατόµ), η οποία υπογράφηκε στις
Βρυξέλλες στις 15 ∆εκεµβρίου του 1986, αλλά και σε πολυµερές πλαίσιο και ιδίως στο πλαίσιο του ITER, και
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να εξακολουθήσει να προωθείται η ανάπτυξη της ενέργειας σύντηξης ως δυνάµει περιβαλλοντικά αποδεκτής,
οικονοµικά ανταγωνιστικής και ουσιαστικά απεριόριστης πηγής ενέργειας,
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΕΞΗΣ:

Άρθρο I
Στόχος
Στόχος της παρούσας συµφωνίας είναι η συνέχιση και ένταση της
συνεργασίας µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών στους τοµείς που
καλύπτονται από τα οικεία προγράµµατα σύντηξης µε βάση το
αµοιβαίο όφελος και τη συνολική αµοιβαιότητα, για να αναπτυχθεί
η επιστηµονική κατανόηση και οι τεχνολογικές ικανότητες που
αποτελούν εγγενή όρο των συστηµάτων ενέργειας σύντηξης.
Άρθρο II
Τοµείς συνεργασίας
Στους τοµείς συνεργασίας που καλύπτει η παρούσα συµφωνία
δύνανται να συµπεριλαµβάνονται οι ακόλουθοι τοµείς:
1. οι διατάξεις tokamak συµπεριλαµβανοµένων των έργων
µεγάλης κλίµακας τωρινής γενεάς και οι δραστηριότητες που
σχετίζονται µε τα έργα της επόµενης γενεάς·
2. οι εναλλακτικές γραµµές διάταξης αντί των tokamak·
3. η τεχνολογία της ενέργειας µαγνητικής σύντηξης·
4. η θεωρία του πλάσµατος και η εφαρµοσµένη φυσική πλάσµατος·
5. οι προγραµµατισµένες πολιτικές και προγράµµατα και
6. οι λοιποί τοµείς, όπως έχουν συµφωνηθεί εγγράφως.
Άρθρο III
Μορφές συνεργασίας
1.
Οι µορφές συνεργασίας βάσει της παρούσας συµφωνίας µπορεί να περιλαµβάνουν τις ακόλουθες µορφές, χωρίς ωστόσο να
περιορίζονται σε αυτές:

α) ανταλλαγή και παροχή πληροφοριών και δεδοµένων για τις
επιστηµονικές και τεχνολογικές δραστηριότητες, εξελίξεις, πρακτικές και αποτελέσµατα και τις προγραµµατισµένες πολιτικές
και προγράµµατα, συµπεριλαµβανοµένης της ανταλλαγής εµπιστευτικών πληροφοριών για τις ρήτρες και τους όρους
σύµφωνα µε τα άρθρα VI και VII·
β) ανταλλαγή επιστηµόνων, µηχανικών και άλλων ειδικών για τη
συµφωνηθείσα χρονική περίοδο ενόψει της συµµετοχής τους
στα πειράµατα, τις αναλύσεις, το σχεδιασµό και τις άλλες
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο VIII·
γ) οργάνωση σεµιναρίων και άλλων συναντήσεων µε σκοπό τη
συζήτηση και την ανταλλαγή πληροφοριών για τα συµφωνηθέντα θεµατικά πεδία στους τοµείς που απαριθµούνται στο
άρθρο II και τον προσδιορισµό των ενεργειών εταιρικής συνεργασίας που είναι ενδεχοµένως σκόπιµο να αναληφθούν
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο V·
δ) ανταλλαγή και διάθεση δειγµάτων, υλικών και εξοπλισµού
(οργάνων και εξαρτηµάτων) για τα πειράµατα, τις δοκιµές και
την αξιολόγηση σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα IX και
X·
ε) εκτέλεση κοινών µελετών, έργων ή πειραµάτων, συµπεριλαµβανοµένου του κοινού σχεδιασµού, κατασκευής και λειτουργίας
τους·
στ) δηµιουργία διασυνδέσεων παροχής δεδοµένων και
ζ) άλλες ειδικότερες µορφές συνεργασίας που συµφωνούνται
αµοιβαία γραπτώς.
2.
Τα αντισυµβαλλόµενα µέρη συντονίζουν, στο πλαίσιο της
παρούσας συµφωνίας, όπως κρίνουν σκόπιµο, τις δραστηριότητες
αυτές µε τις άλλες διεθνείς δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης
που αναλαµβάνονται στο χώρο της σύντηξης, για να ελαχιστοποιείται η επικάλυψη των σχετικών ενεργειών. Κανένα στοιχείο στην
παρούσα συµφωνία δεν θα εκλαµβάνεται ότι επηρεάζει τις υφιστάµενες ή µελλοντικές ρυθµίσεις συνεργασίας µεταξύ των αντισυµβαλλοµένων µερών.
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Άρθρο IV
Συντονιστική επιτροπή και εκτελεστικές γραµµατείες
1.
Τα αντισυµβαλλόµενα µέρη εγκαθιδρύουν τη συντονιστική
επιτροπή, στην οποία ανατίθεται το έργο τον συντονισµού και της
εποπτείας των ασκουµένων δραστηριοτήτων, βάσει της παρούσας
συµφωνίας. Η συντονιστική επιτροπή συναπαρτίζεται από το πολύ
12 (δώδεκα) µέλη, τα µισά από τα οποία διορίζονται από κάθε
αντισυµβαλλόµενο µέρος. Η συντονιστική επιτροπή συνέρχεται µία
φορά το χρόνο, εναλλάξ στις Ηνωµένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε κάποια άλλη συµφωνηµένη στιγµή και τόπο.
Κατά τη συνεδρίαση αυτή, προεδρεύει ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του φιλοξενούντος αντισυµβαλλόµενου µέρους.
2.
Η συντονιστική επιτροπή προβαίνει σε ανασκόπηση της προόδου και των προγραµµάτων ανάληψης δραστηριοτήτων στο πλαίσιο
της παρούσας συµφωνίας και προτείνει, συντονίζει και εγκρίνει τις
µελλοντικές δραστηριότητες συνεργασίας εντός του πεδίου εφαρµογής της παρούσας συµφωνίας, συνεκτιµώντας την τεχνική τους
αξία και το επίπεδο προσπαθειών που απαιτούνται για να προκύψει
αµοιβαίο όφελος και για να κατοχυρωθεί η συνολική αµοιβαιότητα
που ισχύει στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας.
3.
Όλες οι αποφάσεις της συντονιστικής επιτροπής λαµβάνονται
οµόφωνα. Η αντιπροσωπεία κάθε αντισυµβαλλόµενου µέρους στη
συντονιστική επιτροπή διαθέτει µία ψήφο, η οποία ασκείται από
τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας.
4.
Κάθε αντισυµβαλλόµενο µέρος διορίζει έναν εκτελεστικό
γραµµατέα, ο οποίος ενεργεί για λογαριασµό του κατά τις χρονικές
περιόδους που παρεµβάλλονται µεταξύ των συναντήσεων της
συντονιστικής επιτροπής σε όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τα
θέµατα συνεργασίας στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας. Οι
εκτελεστικοί γραµµατείς φέρουν την ευθύνη για την καθηµερινή
διαχείριση των θεµάτων συνεργασίας.
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είναι διαθέσιµες σε αυτά, και οι οποίες είτε έχουν αναπτυχθεί από
κοινού ή προορίζονται να παρασχεθούν ή να ανταλλαγούν βάσει
των διατάξεων της παρούσας συµφωνίας, υπό τη επιφύλαξη της
επιτακτικής ανάγκης να προστατευθούν οι απόρρητες πληροφορίες
και της ανάγκης να προστατευθούν τα δικαιώµατα πνευµατικής
ιδιοκτησίας που είναι απόρροια της παρούσας συµφωνίας.
3.
Οι γνώσεις που κοινοποιούνται από τον έναν αντισυµβαλλόµενο στον άλλο στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας είναι ακριβείς, στο βαθµό που το επιτρέπουν οι γνώσεις και η πεποίθηση του
κοινοποιούντος µέρους, χωρίς ωστόσο ο κοινοποιών αντισυµβαλλόµενος να εγγυάται την καταλληλότητα των γνώσεων που κοινοποιούνται για οποιαδήποτε ιδιαίτερη χρήση ή εφαρµογή από τον
παραλήπτη των πληροφοριών ή από οποιονδήποτε τρίτο. Οι
γνώσεις που αναπτύσσονται από κοινού από τους αντισυµβαλλόµενους είναι ακριβείς, στο βαθµό που το επιτρέπουν οι γνώσεις και η
πεποίθηση αµφοτέρων των αντισυµβαλλοµένων. Κανένας αντισυµβαλλόµενος δεν εγγυάται την ακρίβεια των γνώσεων που αναπτύσσονται από κοινού ή την καταλληλότητά τους για οποιαδήποτε
ιδιαίτερη χρήση ή εφαρµογή τους από τον άλλο αντισυµβαλλόµενο
ή από οποιονδήποτε τρίτο.
Άρθρο VII
Πνευµατική ιδιοκτησία
Η προστασία και απονοµή δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας
που δηµιουργούνται ή εκχωρούνται κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων συνεργασίας στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας διέπονται από τις διατάξεις του παραρτήµατος Α, οι οποίες αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας συµφωνίας και ισχύουν για το
σύνολο των δραστηριοτήτων που διεξάγονται υπό την αιγίδα της
συµφωνίας αυτής.

Άρθρο V

Άρθρο VIII

Συµφωνίες έργων

Ανταλλαγές και αποσπάσεις προσωπικού

Όταν η συντονιστική επιτροπή συµφωνεί να αναλάβει κάποια
δραστηριότητα συνεργασίας, εγκρίνει συµφωνία έργου βάσει της
παρούσας συµφωνίας και η οποία διέπεται από τους όρους της. Σε
κάθε συµφωνία έργου παρατίθεται κατάλογος των συµµετεχόντων
και περιλαµβάνονται οι αναλυτικές ρυθµίσεις υλοποίησης των
δραστηριοτήτων συνεργασίας. Αυτές περιλαµβάνουν ρυθµίσεις για
το τεχνικό περιεχόµενο, τα θέµατα διαχείρισης, την ανταλλαγή µη
δηµοσιοποιηµένων στοιχείων, την ανταλλαγή εξοπλισµού, την
ευθύνη απορρύπανσης, την αντιµετώπιση των θεµάτων πνευµατικής
ιδιοκτησίας, τις συνολικές δαπάνες, τον επιµερισµό του κόστους
και το χρονοδιάγραµµα, όπως κρίνεται σκόπιµο, χωρίς η απαρίθµηση αυτή να είναι εξαντλητική.

Η ανταλλαγή ή απόσπαση προσωπικού στο πλαίσιο της παρούσας
συµφωνίας διέπονται από τους ακόλουθους κανόνες:

Άρθρο VI
∆ιάθεση και διάδοση των πληροφοριών
1.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας
και των κανονισµών και ρυθµίσεων της παρούσας συµφωνίας, κάθε
αντισυµβαλλόµενο µέρος και τα καθοριζόµενα από αυτό πρόσωπα
αναλαµβάνουν τη δέσµευση να θέτουν χωρίς κανέναν περιορισµό
στη διάθεση του άλλου αντισυµβαλλόµενου και των καθοριζοµένων
από αυτόν προσώπων κάθε στοιχείο που υπάρχει στη διάθεσή τους
και το οποίο απαιτείται για την εκτέλεση της παρούσας συµφωνίας.
2.
Τα αντισυµβαλλόµενα µέρη θα υποστηρίξουν στον ευρύτερο
δυνατό βαθµό τη διάδοση των γνώσεων που έχουν το αποκλειστικό
δικαίωµα να κοινοποιήσουν, οι οποίες είναι στην κατοχή τους ή

1. Η επιλογή του ειδικευµένου προσωπικού που διαθέτει την απαιτούµενη πείρα και προσόντα για την εκτέλεση των προγραµµατιζοµένων στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας δραστηριοτήτων γίνεται µε φροντίδα κάθε αντισυµβαλλόµενου µέρους
ή συµµετέχοντος. Κάθε σχετική ανταλλαγή ή απόσπαση προσωπικού συµφωνείται αµοιβαία εκ των προτέρων µε ανταλλαγή
επιστολών µεταξύ των αντισυµβαλλοµένων µερών ή των συµµετεχόντων, στις οποίες γίνεται παραποµπή στις διατάξεις της
παρούσας συµφωνίας και τις συναφείς ρυθµίσεις της για τα
δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας.
2. Η καταβολή των οφειλοµένων αποδοχών, ασφαλίστρων και επιδοµάτων στο προσωπικό που ανταλλάσσεται ή αποσπάται αποτελεί ευθύνη κάθε αντισυµβαλλόµενου µέρους ή συµµετέχοντος.
3. Εάν δεν συµφωνηθεί κάτι διαφορετικό, τα έξοδα ταξιδιού και
διαµονής για το προσωπικό που ανταλλάσσεται ή αποσπάται και
το οποίο διαµένει στο ίδρυµα υποδοχής επιβαρύνουν το αντισυµβαλλόµενο µέρος ή συµµετέχοντα αποστολής.
4. Το αντισυµβαλλόµενο µέρος ή ο συµµετέχων υποδοχής µεριµνά
για την προσήκουσα στέγαση του αποσπώµενου ή ανταλλασσόµενου προσωπικού του άλλου αντισυµβαλλόµενου µέρους ή
του συµµετέχοντος (και των οικογενειών τους) σε κοινώς
ευµενή, αµοιβαία βάση.
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5. Το αντισυµβαλλόµενο µέρος ή ο συµµετέχων υποδοχής παρέχει
κάθε αναγκαία συνδροµή στο ανταλλασσόµενο ή αποσπώµενο
προσωπικό του άλλου αντισυµβαλλόµενου µέρους ή του συµµετέχοντος στα θέµατα των διοικητικών διατυπώσεων (π.χ. στο
θέµα της χορήγησης θεώρησης).
6. Κάθε αντισυµβαλλόµενο µέρος ή ο συµµετέχων µεριµνά ώστε το
ανταλλασσόµενο ή αποσπώµενο προσωπικό του να συµµορφώνεται µε τους γενικούς κανόνες εργασίας και τους κανονισµούς
ασφαλείας που ισχύουν στον χώρο του ιδρύµατος υποδοχής.
7. Κάθε αντισυµβαλλόµενο µέρος ή ο συµµετέχων έχει, µε δικά
του έξοδα, τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τις δραστηριότητες δοκιµών και τις αναλυτικές εργασίες που αναλαµβάνει το
άλλο αντισυµβαλλόµενο µέρος ή ο συµµετέχων στους τοµείς
της συνεργασίας που καθορίζονται στο άρθρο ΙΙ. Αυτό µπορεί
να γίνει µε επισκέψεις σύντοµης χρονικής διάρκειας ή µε την
απόσπαση του σχετικού προσωπικού, υπό τον όρο ότι θα χορηγηθεί προηγουµένως η άδεια του αντισυµβαλλόµενου µέρους ή
συµµετέχοντας υποδοχής, σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση.
Άρθρο IX
Ανταλλαγές εξοπλισµού, δειγµατών κ.λπ.
Τα δύο αντισυµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι στην περίπτωση
εξοπλισµού, οργάνων, δειγµάτων, υλικών ή απαραίτητων ανταλλακτικών (στο εξής αναφεροµένων ως «ο εξοπλισµός κ.λπ.») που
πρόκειται να ανταλλάσσεται, να παραχωρείται ως δάνειο ή να
παρέχεται από τον ένα συµµετέχοντα στον άλλο, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις που καλύπτουν τη µεταφορά και χρήση του
εξοπλισµού κ.λπ.:
1. Η αντισυµβαλλόµενη πλευρά αποστολής παρέχει το ταχύτερο
δυνατόν αναλυτικό κατάλογο του εξοπλισµού κ.λπ. που πρόκειται να παρασχεθεί, µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές και την
τεχνική και ενηµερωτική τεκµηρίωση·
2. Ο εξοπλισµός κ.λπ. που παρέχεται από τον συµµετέχοντα αποστολής εξακολουθεί να αποτελεί ιδιοκτησία του και επιστρέφεται στο συµµετέχοντα αποστολής σε ηµεροµηνία που καθορίζεται από τη συντονιστική επιτροπή, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική συµφωνία στη συµφωνία έργου που προβλέπεται στο
άρθρο V·
3. Ο εξοπλισµός κ.λπ. τίθεται σε λειτουργία στο ίδρυµα υποδοχής
µόνον κατόπιν αµοιβαίας συµφωνίας µεταξύ των συµµετεχόντων·
4. Ο συµµετέχων υποδοχής παρέχει τους απαραίτητους χώρους
για, την εγκατάσταση του εξοπλισµού κ.λπ. και παρέχει ηλεκτρική ισχύ, νερό, φυσικό αέριο, κ.λπ., σύµφωνα µε τις τεχνικές
απαιτήσεις, οι οποίες συµφωνούνται αµοιβαία.
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Άρθρο X
Γενικές διατάξεις

1.
Κάθε αντισυµβαλλόµενος διεκπεραιώνει τις δραστηριότητες
που προβλέπονται στην παρούσα συµφωνία µε βάση την ισχύουσα
νοµοθεσία και κανονισµούς του και χορηγεί πόρους στον βαθµό
που υπάρχουν διαθέσιµες αναλήψεις πιστώσεων.
2.
Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που έχει ειδικά συµφωνηθεί κάτι
άλλο γραπτώς από τα αντισυµβαλλόµενα µέρη στο πλαίσιο της
συντονιστικής επιτροπής, κάθε αντισυµβαλλόµενο µέρος επιβαρύνεται µε το κόστος που συνεπάγεται γι’ αυτό η συνεργασία στο
πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας.
3.
Όλα τα σχετικά προβλήµατα ερµηνείας ή εκτέλεσης σε
συνάρτηση µε την παρούσα συµφωνία κατά τη χρονική διάρκεια
ισχύος της επλύονται µε συµφωνία µεταξύ των αντισυµβαλλοµένων.
4.
Στο βαθµό που αυτό αφορά την Ευρατόµ, η παρούσα
συµφωνία εφαρµόζεται στα εδάφη στα οποία εφαρµόζεται η
συνθήκη για την ίδρυση της Ευρατόµ και στα εδάφη των χωρών
που συµµετέχουν στο πρόγραµµα σύντηξης της Ευρατόµ ως
πλήρως συνδεδεµένα τρίτα κράτη.
Άρθρο XI
∆ιάρκεια ισχύος, τροποποίηση και λύση
1.
Η παρούσα συµφωνία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα που θα
τεθεί η τελευταία υπογραφή και παραµένει σε ισχύ επί πέντε (5)
έτη. Εκτός από την περίπτωση που ο ένας από τους αντισυµβαλλόµενους γνωστοποιεί στον άλλο γραπτώς την πρόθεσή του να
καταγγείλει τη συµφωνία τουλάχιστον έξι µήνες πριν από τη λήξη
της, η ισχύς της παρούσας συµφωνίας παρατείνεται αυτόµατα κατά
πέντε (5) περαιτέρω έτη.
2.
Η παρούσα συµφωνία δύναται να τροποποιηθεί, µε γραπτή
συµφωνία των αντισυµβαλλοµένων.
3.
Όλες οι κοινές προσπάθειες και πειράµατα που δεν έχουν
ολοκληρωθεί κατά τη χρονική στιγµή της λύσης ή της λήξης της
παρούσας συµφωνίας µπορούν να συνεχιστούν µέχρι την
ολοκλήρωσή τους σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας συµφωνίας.
4.
Η παρούσα συµφωνία και κάθε σχετική µε αυτήν συµφωνία
έργου δύνανται να καταγγελθούν ανά πάσα στιγµή, κατά τη διακριτική ευχέρεια του ενός των αντισυµβαλλοµένων, εάν ο αντισυµβαλλόµενος που επιδιώκει να καταγγείλει τη συµφωνία ή τη συµφωνία
έργου τηρήσει τον όρο της κοινοποίησης γραπτής καταγγελίας έξι
(6) µήνες νωρίτερα. Η καταγγελία αυτή δεν θίγει τα δικαιώµατα
που ενδέχεται να έχουν προκύψει βάσει της παρούσας συµφωνίας ή
κάποιας συµφωνίας έργου για οποιοδήποτε αντισυµβαλλόµενο
µέχρι τη χρονική στιγµή της λύσης της.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκατέσσερις Μαΐου δύο χιλιάδες ένα, σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική,
γερµανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, και
όλα τα κείµενα είναι εξίσου αυθεντικά.
Για το Υπουργείο Ενέργειας και εξ ονόµατος της κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας που δηµιουργούνται ή εκχωρούνται στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας απονέµονται
µε βάση τις ακόλουθες διατάξεις:
I.

Πεδίο εφαρµογής
Το παρόν παράρτηµα εφαρµόζεται σε όλες τις δραστηριότητες συνεργασίας που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο της παρούσας
συµφωνίας, εκτός εάν οι αντισυµβαλλόµενοι έχουν καταλήξει ρητά σε κάποια άλλη συµφωνία.

II. Ιδιοκτησία, απονοµή και άσκηση των δικαιωµάτων
Α. Για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας, η «πνευµατική ιδιοκτησία» έχει την έννοια που δίνεται στο άρθρο 2 της
σύµβασης για την ίδρυση του Παγκόσµιου Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας, που υπογράφηκε στη Στοκχόλµη στις
14 Ιουλίου 1967.
Β. Στο παρόν παράρτηµα ρυθµίζεται η απονοµή των δικαιωµάτων, των προνοµίων και των τελών χρήσης των αδειών µεταξύ
των αντισυµβαλλοµένων και των συµµετεχόντων. Κάθε αντισυµβαλλόµενος φροντίζει για την εκχώρηση στον άλλο
αντισυµβαλλόµενο των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας που του απονέµονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του εν λόγω
παραρτήµατος. Με το παρόν παράρτηµα δεν τροποποιείται αλλά ούτε και θίγεται ουδόλως ο επιµερισµός µεταξύ ενός
αντισυµβαλλόµενου και των υπηκόων του, που διέπεται από τη νοµοθεσία και την πρακτική που εφαρµόζει ο εν λόγω
αντισυµβαλλόµενος.
Γ. Τα δικαιώµατα ή οι υποχρεώσεις βάσει του παρόντος παραρτήµατος δεν επηρεάζονται από τη λύση ή τη λήξη της
παρούσας συµφωνίας.
∆. 1. Στις περιπτώσεις που οι αντισυµβαλλόµενοι αναλαµβάνουν δραστηριότητες συνεργασίας, τα δικαιώµατα πνευµατικής
ιδιοκτησίας που προκύπτουν από τις κοινές έρευνες, δηλαδή από έρευνες που υποστηρίζονται από αµφότερους τους
αντισυµβαλλόµενους, ρυθµίζονται σε ένα πρόγραµµα τεχνολογικής διαχείρισης (ΠΤ∆) σύµφωνα µε τις ακόλουθες
βασικές αρχές:
α) οι αντισυµβαλλόµενοι κοινοποιούν εκατέρωθεν, µέσα σε εύθετο χρόνο, όλα τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας
που απορρέουν από την παρούσα συµφωνία (ή από τις συναφείς εκτελεστικές διατάξεις της)·
β) εκτός από τις περιπτώσεις που έχει συµφωνηθεί κάτι το αντίθετο, τα δικαιώµατα και τα προνόµια πνευµατικής
ιδιοκτησίας που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των κοινών ερευνών επιτρέπεται να τύχουν εκµετάλλεύσης από
οποιονδήποτε των αντισυµβαλλοµένων χωρίς εδαφικούς περιορισµούς·
γ) κάθε αντισυµβαλλόµενος επιζητεί την έγκαιρη προστασία των προϊόντων της διανοίας επί των οποίων αποκτά
δικαιώµατα και προνόµια στο πλαίσιο της εκτέλεσης του ΠΤ∆·
δ) σε κάθε αντισυµβαλλόµενο παρέχεται η µη αποκλειστική, αµετάκλητη και ατελής άδεια εκµετάλλευσης όλων των
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας, αποκλειστικά και
µόνον για τους σκοπούς της έρευνας και της ανάπτυξης·
ε) στους επισκέπτες ερευνητές παραχωρούνται δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και µερίδιο επί των τελών
εκµετάλλευσης που κερδίζουν οι οργανισµοί υποδοχής από την παραχώρηση των αδειών εκµετάλλευσης των
αντίστοιχων δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, στο πλαίσιο της πολιτικής που ακολουθούν οι οργανισµοί
υποδοχής.
2. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, στο βαθµό που αυτό απαιτείται από τη νοµοθεσία και τους κανονισµούς του, κάθε
αντισυµβαλλόµενος θα απαιτεί από όλους τους συµµετέχοντες φορείς του να συνυπογράφουν τις ειδικές συµφωνίες
που διέπουν τις εκτελούµενες κοινές έρευνες και τα αντίστοιχα δικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµµετεχόντων
φορέων. Όσον αφορά τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, στις συµφωνίες ρυθµίζονται, κατά κανόνα, µεταξύ
άλλων και τα θέµατα της ιδιοκτησίας, της προστασίας, των δικαιωµάτων χρήσης για τους σκοπούς της έρευνας και της
ανάπτυξης, της εκµετάλλευσης και της διάδοσης, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων για την από κοινού δηµοσίευση, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των επισκεπτών ερευνητών και τις διαδικασίες για την επίλυση των
διαφορών. Στις συµφωνίες είναι επίσης δυνατόν να ρυθµιστούν τα θέµατα των νεοαποκτούµενων και των υφιστάµενων
στοιχείων, της παραχώρησης αδειών εκµετάλλευσης και των παραδοτέων στοιχείων.
Ε. Σεβόµενος τους όρους του ανταγωνισµού στους τοµείς που αφορά η παρούσα συµφωνία, κάθε αντισυµβαλλόµενος
οφείλει να καταβάλει προσπάθεια ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δικαιώµατα που αποκτώνται σύµφωνα µε τους όρους της
παρούσας συµφωνίας και οι ρυθµίσεις που συνοµολογούνται στο πλαίσιο της ασκούνται κατά τρόπο ώστε να ενθαρρύνεται, ιδίως i) η χρήση των γνώσεων που αποκτώνται ή οι οποίες καθίστανται διαθέσιµες µε άλλους τρόπους, στο πλαίσιο
της παρούσας συµφωνίας, και η διάδοσή τους, στο βαθµό που αυτό συµβαδίζει τόσο µε τους όρους που καθορίζονται
στην παρούσα συµφωνία, τις ρυθµίσεις που θεσπίζονται στο τµήµα IV αυτής και όλους τους άλλους κανόνες οι οποίοι
ενδέχεται να ισχύουν στο πλαίσιο της οικείας νοµοθεσίας των αντισυµβαλλοµένων πλευρών αναφορικά µε τη µεταχείριση
ευαίσθητων ή εµπιστευτικών πληροφοριών στον πυρηνικό τοµέα, και ii) η υιοθέτηση και εφαρµογή των διεθνών προτύπων.
III. Προστατευόµενα από τα δικαιώµατα δηµιουργού έργα
Σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρούσα συµφωνία, στα δικαιώµατα δηµιουργού που ανήκουν στις αντισυµβαλλόµενες
πλευρές ή τους συµµετέχοντες φορείς επιφυλάσσεται µεταχείριση ανάλογη µε τη συµφωνία για τις συναφείς µε το εµπόριο
πτυχές των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, που διαχειρίζεται ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου.
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IV. Επιστηµονικά συγγράµµατα
Με την επιφύλαξη της µεταχείρισης που επιφυλάσσεται στις µη αποκαλυφθείσες γνώσεις στο τµήµα V, εφαρµόζονται οι
ακόλουθες διαδικασίες:
Α. Κάθε αντισυµβαλλόµενος δικαιούται να αξιώσει την παραχώρηση της µη αποκλειστικής, αµετάκλητης και ατελούς αδείας,
για όλες τις χώρες, µετάφρασης, αναπαραγωγής και δηµόσιας διανοµής των στοιχείων που περιλαµβάνονται στα
επιστηµονικά και τεχνικά περιοδικά, τα άρθρα, τις εκθέσεις, τα βιβλία ή τα άλλα µέσα, που είναι απευθείας απόρροια των
κοινών ερευνών που έχουν πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας συµφωνίας ή εξ ονόµατος των
αντισυµβαλλοµένων µερών.
Β. Σε όλα τα αντίγραφα ενός έργου που προστατεύεται από τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας σύµφωνα µε τη διάταξη
αυτή, και τα οποία διανέµονται δηµοσίως, πρέπει να µνηµονεύονται τα ονοµατεπώνυµα των δηµιουργών του έργου, εκτός
από τις περιπτώσεις που ο συγγραφέας απορρίπτει ρητά την αναφορά του ονόµατός του. Τα αντίγραφα αυτά πρέπει
επίσης να φέρουν τη σαφώς ορατή µνεία ότι έχουν τύχει της υποστήριξης των αντισυµβαλλοµένων µερών στο πλαίσιο της
συνεργασίας τους.
V. Απόρρητες πληροφορίες
Α. Απόρρητες τεκµηριωµένες πληροφορίες
1. Κάθε αντισυµβαλλόµενος και οι συµµετέχοντες φορείς οφείλουν να προσδιορίζουν το νωρίτερο δυνατόν τις πληροφορίες που επιθυµούν να παραµείνουν απόρρητες σε συνάρτηση µε την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας, λαµβάνοντας υπόψη τους, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα κριτήρια:
— οι πληροφορίες είναι απόρρητες, υπό την έννοια ότι δεν είναι, στην ολότητά τους ή υπό το ακριβές σχήµα ή
σύνθεση των συνιστωσών τους, εν γένει γνωστές ή άµεσα προσπελάσιµες διά νοµίµων µέσων,
— οι πληροφορίες έχουν πραγµατική ή πιθανή εµπορική αξία λόγω του απόρρητου χαρακτήρα τους και
— τα πρόσωπα που έχουν τον νόµιµο έλεγχο των πληροφοριών αυτών έχουν εφαρµόσει µέτρα που είναι δικαιολογηµένα, υπό τις συγκεκριµένες περιστάσεις, για τη διαφύλαξη του απόρρητου χαρακτήρα τους.
Οι αντισυµβαλλόµενες πλευρές ή οι συµµετέχοντες φορείς έχουν υπό ορισµένες περιστάσεις τη δυνατότητα να
συµφωνήσουν ότι, εκτός εάν συµφωνηθεί κάτι άλλο, τα µέρη ή η ολότητα των στοιχείων που παρέχονται, ανταλλάσσονται ή προκύπτουν κατά τη διάρκεια των κοινών ερευνών που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας
δεν επιτρέπεται να αποκαλυφθούν.
2. Κάθε αντισυµβαλλόµενος ή ο συµµετέχων φορέας φροντίζει ώστε οι απόρρητες πληροφορίες, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρούσας συµφωνίας, και ο συνακόλουθος προνοµιακός τους χαρακτήρας να είναι άµεσα αναγνωριστέος
υπό την ιδιότητά τον αυτή από τον άλλο αντισυµβαλλόµενο ή συµµετέχοντα φορέα, για παράδειγµα, µε κατάλληλη
επισήµανσή του ή µε την προσθήκη της υπόµνησης για την περιορισµένη χρήση του. Αυτό ισχύει επίσης και για την
αναπαραγωγή των προαναφεροµένων πληροφοριών, εν όλω ή εν µέρει.
Ο αντισυµβαλλόµενος ή ο συµµετέχων φορέας στον οποίο κοινοποιούνται απόρρητες πληροφορίες σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρούσας συµφωνίας υποχρεούται να σεβαστεί τον προνοµιακό τους χαρακτήρα. Οι περιορισµοί αυτοί
παύουν αυτόµατα, όταν οι προαναφερόµενες πληροφορίες αποκαλύπτονται από τον κάτοχό τους, χωρίς περιορισµούς.
3. Οι απόρρητες πληροφορίες που κοινοποιούνται στο πλαίσιο των διατάξεων της παρούσας συµφωνίας µπορούν να
διαδοθούν από του παραλήπτη τους ή από το συµµετέχοντα φορέα στα πρόσωπα που απασχολούνται από τον
παραλήπτη ή το συµµετέχοντα φορέα. Στα πρόσωπα αυτά συµπεριλαµβάνονται οι εργολάβοι τους οποίους απασχολεί,
καθώς και όλες οι άλλες συναρµόδιες διευθύνσεις του αντισυµβαλλοµένου ή του συµµετέχοντας φορέα που είναι
εξουσιοδοτηµένοι για, τους ειδικούς σκοπούς των διεξαγοµένων κοινών ερευνών, υπό τον όρο ότι όλες οι απόρρητες
πληροφορίες που διαδίδονται µε τον τρόπο αυτό προστατεύονται στον βαθµό που προβλέπεται από την οικεία
νοµοθεσία και τους κανονισµούς κάθε αντισυµβαλλόµενου και ότι είναι άµεσα αναγνωριστέο ότι ανήκουν στις
πληροφορίες αυτές, σύµφωνα µε όσα ορίζονται προηγουµένως.
Β. Μη τεκµηριωµένες απόρρητες πληροφορίες
Οι αντισυµβαλλόµενοι ή τα προσδιοριζόµενα από αυτούς πρόσωπα θα µεταχειρίζονται τις µη τεκµηριωµένες απόρρητες
πληροφορίες ή τις λοιπές εµπιστευτικές ή προνοµιακές πληροφορίες που παρέχονται στα σεµινάρια και τις άλλες
συναντήσεις που διοργανώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας συµφωνίας ή τις πληροφορίες που απορρέουν
από την απόσπαση τον προσωπικού, τη χρήση των συγκεκριµένων εγκαταστάσεων ή την υλοποίηση των κοινών σχεδίων
σύµφωνα µε τις βασικές αρχές που καθορίζονται στην παρούσα συµφωνία για τις τεκµηριωµένες πληροφορίες, υπό τον
όρο, ωστόσο, ότι οι παραλήπτες των αντιστοίχων απορρήτων ή των λοιπών εµπιστευτικών ή προνοµιακών πληροφοριών θα
έχουν ενηµερωθεί εγγράφως σχετικά µε τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που έχουν κοινοποιηθεί, το
αργότερο κατά τη χρονική στιγµή της κοινοποίησης.
Γ. Έλεγχος
Κάθε αντισυµβαλλόµενος οφείλει να φροντίσει ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος των απόρρητων πληροφοριών που του
έχουν περιέλθει στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται σε αυτήν. Εάν κάποιος αντισυµβαλλόµενος διαπιστώσει ότι του είναι αδύνατον ή ότι µπορεί εύλογα να αναµένεται ότι του είναι αδύνατον να συµµορφωθεί µε
τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων Α και Β για τη µη διάδοση των πληροφοριών, θα ενηµερώσει πάραυτα
σχετικά τον άλλο αντισυµβαλλόµενο. Οι αντισυµβαλλόµενοι προβαίνουν στη συνέχεια σε διαβουλεύσεις για να καθορίσουν τα µέτρα που απαιτείται να ληφθούν.
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VI. Επίλυση διαφορών και νέες και απρόβλεπτες µορφές πνευµατικής ιδιοκτησίας
Α. Οι διαφορές µεταξύ των αντισυµβαλλοµένων αναφορικά µε τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας επιλύονται σύµφωνα
µε το άρθρο 12 της συµφωνίας συνεργασίας για την ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής.
Β. Εάν κάποιος αντισυµβαλλόµενος ή ένας συµµετέχων φορέας εκτιµά ότι οι δραστηριότητες συνεργασίας που αναλαµβάνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας συµφωνίας µπορεί να οδηγήσουν στη δηµιουργία µιας νέας µορφής
πνευµατικής ιδιοκτησίας που δεν καλύπτεται από ένα ΠΤ∆ ή από µια συµφωνία µεταξύ των συµµετεχόντων φορέων ή εάν
ανακύψουν απρόβλεπτες δυσχέρειες, οι αντισυµβαλλόµενοι θα αρχίσουν πάραυτα διαβουλεύσεις µε σκοπό να εξασφαλιστεί ότι κατοχυρώνονται επαρκώς η προστασία, η εκµετάλλευση και η διάδοση της εν λόγω πνευµατικής ιδιοκτησίας στα
αντίστοιχα εδάφη τους.
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