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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2101/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Οκτωβρίου 2001
για καθορισµό των κατ’ αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή για τον καθορισµό της τιµής εισόδου
ορισµένων οπωροκηπευτικών
την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις
περιόδους που ορίζονται στο παράρτηµά του.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(2)

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης ∆εκεµβρίου 1994, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (EK) αριθ. 1498/98 (2), και ιδίως το
άρθρο 4 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (EK) αριθ. 3223/94, σε εφαρµογή των αποτελεσµάτων των πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων του
Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον
καθορισµό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιµών κατά

Σε εφαρµογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ’ αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως
αναγράφονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατ’ αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο
άρθρο 4 του κανονισµού (EK) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως
αναγράφονται στον πίνακα που εµφαίνεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 27 Οκτωβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66.
(2) ΕΕ L 198 της 15.7.1998, σ. 4.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 26ης Οκτωβρίου 2001, για τον καθορισµό των κατ’ αποκοπή τιµών κατά την
εισαγωγή για τον καθορισµό τιµών εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ’ αποκοπή τιµή
κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052
204
999
052
999
052
999
052
388
524
528
600
999
052
064
400
512
999
060
388
400
404
800
804
999
052
400
999

92,0
42,3
67,2
108,1
108,1
82,3
82,3
49,9
69,4
48,5
57,3
53,9
55,8
107,5
96,5
247,9
41,6
123,4
36,7
62,5
59,2
79,4
202,7
64,0
84,1
104,0
87,3
95,7

0707 00 05
0709 90 70
0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2032/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 243 της 28.9.2000, σ. 14). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2102/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Οκτωβρίου 2001
για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τοµέα των οπωροκηπευτικών
διαφοροποίηση της επιστροφής, για ένα συγκεκριµένο
προϊόν, ανάλογα µε τον προορισµό του εν λόγω προϊόντος.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου, της 28ης
Οκτωβρίου 1996, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 911/2001 της Επιτροπής (2), και ιδίως το
άρθρο 35 παράγραφος 3,

(7)

Οι τοµάτες, τα λεµόνια, τα πορτοκάλια και τα µήλα των
κατηγοριών Extra, I και II των κοινών κανόνων ποιότητας
και τα επιτραπέζια σταφύλια των κατηγοριών Extra, I και II
των κοινών κανόνων ποιότητας, µπορούν προς το παρόν να
αποτελέσουν αντικείµενο εξαγωγών σηµαντικών από οικονοµική άποψη.

(8)

Η εφαρµογή των ανωτέρω λεπτοµερειών στη σηµερινή κατάσταση της αγοράς ή στις προοπτικές εξέλιξής της, και ιδίως
στις τιµές των οπωροκηπευτικών στην Κοινότητα και στο
διεθνές εµπόριο, οδηγεί στον καθορισµό επιστροφών
σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

(9)

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 35 παράγραφος 2
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96, πρέπει να καθίσταται
δυνατή η αποτελεσµατικότερη χρησιµοποίηση των διαθέσιµων πόρων, χωρίς να γίνονται διακρίσεις µεταξύ των
ενδιαφεροµένων επιχειρηµατιών. Στην προοπτική αυτή, πρέπει να υπάρχει µέριµνα ώστε να µη διαταράσσονται τα
ρεύµατα των συναλλαγών που είχαν διαµορφωθεί προηγουµένως από το καθεστώς των επιστροφών. Για τους λόγους
αυτούς, καθώς και λόγω του εποχιακού χαρακτήρα των
εξαγωγών οπωροκηπευτικών, πρέπει να καθορίζονται
ποσοστώσεις ανά προϊόν.

(10)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (4), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1502/2001 (5), καθόρισε την ονοµατολογία των γεωργικών
προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή.

(11)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής (6),
θεσπίζει τους κοινούς τρόπους εφαρµογής του καθεστώτος
πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισµού
για τα γεωργικά προϊόντα.

(12)

Λόγω της κατάστασης της αγοράς και προκειµένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσµατικότερη χρήση των διαθέσιµων
πόρων, καθώς επίσης λαµβάνοντας υπόψη τη διάρθρωση
των εξαγωγών της Κοινότητας, πρέπει να γίνει επιλογή της
πιο κατάλληλης µεθόδου επιστροφών κατά την εξαγωγή για
ορισµένα προϊόντα και ορισµένους προορισµούς και, κατά
συνέπεια, να µην καθοριστούν ταυτόχρονα, για την εν λόγω
περίοδο εξαγωγών, οι επιστροφές µε βάση τα συστήµατα
Α1, Α2 και Α3 που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1961/2001, περί λεπτοµερειών εφαρµογής
των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τοµέα των οπωροκηπευτικών.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1961/2001 της Επιτροπής (3),
θέσπισε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής των επιστροφών κατά
την εξαγωγή στον τοµέα των οπωροκηπευτικών.

(2)

∆υνάµει του άρθρου 35 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2200/96, του Συµβουλίου, προκειµένου να επιτραπούν στο µέτρο του δυνατού εξαγωγές σηµαντικές από
οικονοµική άποψη, η διαφορά µεταξύ των τιµών στο διεθνές
εµπόριο των προϊόντων που αναφέρονται στο εν λόγω
άρθρο και των τιµών των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα
µπορεί να καλυφθεί από επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(3)

∆υνάµει του άρθρου 35 παράγραφος 4 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2200/96, οι επιστροφές δύνανται να καθοριστούν λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση ή τις προοπτικές
εξέλιξης, αφενός, των τιµών των οπωροκηπευτικών στην
αγορά της Κοινότητας και των διαθέσιµων ποσοτήτων και,
αφετέρου, των τιµών που εφαρµόζονται στο διεθνές εµπόριο. Πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη τα έξοδα που
αναφέρονται στο στοιχείο β) της εν λόγω παραγράφου,
καθώς και η οικονοµική πλευρά των προβλεποµένων
εξαγωγών.

(4)

∆υνάµει του άρθρου 35 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2200/96, οι επιστροφές πρέπει να καθοριστούν
λαµβάνοντας υπόψη τα όρια που προκύπτουν από τις
συµφωνίες που συνήφθησαν, σύµφωνα µε το άρθρο 300 της
συνθήκης.

(5)

Σύµφωνα µε το άρθρο 35 παράγραφος 5 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2200/96, οι τιµές στην αγορά της Κοινότητας
καθορίζονται µε βάση τις τιµές που προβλέπονται περισσότερο ευνοϊκές για την εξαγωγή. Οι τιµές στο διεθνές εµπόριο πρέπει να καθορίζονται µε βάση τις τιµές που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της εν λόγω παραγράφου.

(6)

Η κατάσταση στο διεθνές εµπόριο ή οι ειδικές απαιτήσεις
ορισµένων αγορών µπορούν να καταστήσουν απαραίτητη τη

(1) ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 1.
(2) ΕΕ L 129 της 11.5.2001, σ. 3.
(3) ΕΕ L 268 της 9.10.2001, σ. 8.

(4) ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1.
(5) ΕΕ L 199 της 24.7.2001, σ. 13.
(6) ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1.
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(13)

Πρέπει να κατανεµηθούν οι προβλεπόµενες για τα διάφορα
προϊόντα ποσότητες ανάλογα µε τα διαφορετικά συστήµατα
χορήγησης της επιστροφής, λαµβάνοντας, ιδίως, υπόψη την
αλλοιωσιµότητα του προϊόντος.

(14)

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

27.10.2001

2.
Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται στο πλαίσιο της επισιτιστικής βοήθειας, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 16 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1291/2000 δεν καταλογίζονται στις επιλέξιµες
ποσότητες που αναφέρονται στο παράρτηµα.
3.
Με την επιφύλαξη της εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου
5 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1961/2001, η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών τύπου Α2 και Α3 είναι δύο µήνες.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Άρθρο 2

1.
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τοµέα των οπωροκηπευτικών, καθορίζονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 9 Νοεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

27.10.2001
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής της 26ης Οκτωβρίου 2001 για τον καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον
τοµέα των οπωροκηπευτικών
Σύστηµα

Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Α1
Περίοδος αίτησης για
έκδοση πιστοποιητικών
από 9.11.2001 έως 7.1.2002

Α2
Περίοδος αίτησης για
έκδοση πιστοποιητικών
από 9 έως 12.11.2001

Α3
Περίοδος αίτησης για
έκδοση πιστοποιητικών
από 9 έως 12.11.2001

Β
Περίοδος αίτησης για
έκδοση πιστοποιητικών
από 16.11.2001 έως 14.1.2001

Ποσό
Ποσό
Ποσό
Ποσό
Προβλεπόµενες
Προβλεπόµενες
Προβλεπόµενες
Προβλεπόµενες
επιστροφής
επιστροφής
επιστροφής
επιστροφής
ποσότητες
ποσότητες
ποσότητες
ποσότητες
(σε EUR/t
(σε EUR/t
(σε EUR/t
(σε EUR/t
(t)
(t)
(t)
(t)
καθαρού βάρους)
καθαρού βάρους)
καθαρού βάρους)
καθαρού βάρους)

0702 00 00 9100

F08

20

20

1 711

20

3 423

0805 10 10 9100
0805 10 30 9100
0805 10 50 9100

A00

45

45

50 222

45

100 233

0805 30 10 9100

A00

35

35

19 808

0806 10 10 9100

A00

23

23

5 527

0808 10 20 9100
0808 10 50 9100
0808 10 90 9100

F04, F09

20

20

13 909

35
23

9 988

3 591
20

7 640

Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «A» ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (EE 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 (EE L 243 της 28.9.2000 σ. 14).
Οι άλλοι προορισµοί καθορίζονται ως εξής:
F04 Σρι Λάνκα, Ε∆Π Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη, Μαλαισία, Ινδονησία, Ταϊλάνδη, Ταϊβάν, Παπουασία-Νέα Γουινέα, Λάος, Καµπότζη, Βιετνάµ, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Αργεντινή, Μεξικό, Κόστα Ρίκα και Ιαπωνία.
F08 Όλοι οι προορισµοί, εκτός από τη Σλοβακία, τη Λετονία και τη Βουλγαρία.
F09 Νορβηγία, Ισλανδία, Γροιλανδία, Νήσοι Φερόε, Πολωνία, Ουγγαρία, Ρουµανία, Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Σλοβενία, πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο), Μάλτα, Αρµενία, Αζερµπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Καζακστάν, Κιργιζία, Μολδαβία, Ρωσία, Τατζικιστάν, Τουρµεκιστάν, Ουζµπεκιστάν, Ουκρανία, προορισµοί που προβλέπονται στο άρθρο
36 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής, χώρες και εδάφη της Αφρικής, εκτός από τη Νότια Αφρική, χώρες Αραβικής Χερσονήσου
[Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν, Κατάρ, Οµάν, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα (Abu Dabi, Dibay, Chardja, Adjman, Umm al-Qi’iwayn, Ras al-Khayma
et Fudjayra), Κουβέϊτ και Υεµένη], Συρία, Ιράν, Ιορδανία, Βολιβία, Βραζιλία, Βενεζουέλα, Περού, Παναµάς, Ισηµερινός και Κολοµβία.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2103/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Οκτωβρίου 2001
σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2826/92 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του
ειδικού καθεστώτος για τον εφοδιασµό των γαλλικών υπερπόντιων διαµερισµάτων µε προϊόντα των
τοµέων αυγών, κρέατος πουλερικών και κουνελιών
γαλλικά υπερπόντια διαµερίσµατα, θα είναι µεγαλύτερη
κατά το 2001 από τον ετήσιο εφοδιασµό που καθορίστηκε
µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2826/92. Ως εκ τούτου, είναι
αναγκαίο να τροποποιηθεί ο προαναφερόµενος κανονισµός.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1452/2001 του Συµβουλίου, της 28ης
Ιουνίου 2001, περί ειδικών µέτρων όσον αφορά ορισµένα γεωργικά
προϊόντα, υπέρ των υπερπόντιων γαλλικών διαµερισµάτων, και για
την τροποποίηση της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ καθώς και για την
κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 525/77 και (ΕΟΚ) αριθ.
3763/91 (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Η ενίσχυση και οι ποσότητες για τον εφοδιασµό των γαλλικών υπερπόντιων διαµερισµάτων µε αυγά για επώαση, νεοσούς αναπαραγωγής και κουνέλια αναπαραγωγής που
προέρχονται από την υπόλοιπη Κοινότητα καθορίστηκαν µε
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2826/92 της Επιτροπής (2),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 128/2001 (3).

Το παράρτηµα του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2826/92 αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

Οι γαλλικές αρχές έδειξαν ότι η ζήτηση για νεοσσούς αναπαραγωγής και κουνέλια αναπαραγωγής καθαρής φυλής για
να διασφαλιστεί η καλή λειτουργία αυτών των τοµέων στα

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 198 της 21.7.2001, σ. 11.
(2) ΕΕ L 285 της 30.9.1992, σ. 10.
(3) ΕΕ L 22 της 24.1.2001, σ. 9.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Εφοδιασµός των γαλλικών υπερπόντιων διαµερισµάτων σε υλικό αναπαραγωγής που προέρχεται από την Κοινότητα,
ανά ηµερολογιακό έτος
Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Αριθµός

Ενίσχυση
σε ευρώ ανά 100 µονάδες

ex 0105 11

Νεοσσοί πολλαπλασιασµού ή αναπαραγωγής (1)

ex 0407 00 19

Αυγά για επώαση προοριζόµενα για την
παραγωγή νεοσσών πολλαπλασιασµού ή αναπαραγωγής (1)

110 000

30

5 000

24

σε ευρώ ανά µονάδα

ex 0106 00 10

Κουνέλια αναπαραγωγής καθαρής φυλής

600

60

(1) Σύµφωνα µε τον ορισµό που περιλαµβάνεται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2782/75 του Συµβουλίου (ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ.
100).»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2104/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Οκτωβρίου 2001
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου όσον αφορά τους εισαγωγικούς δασµούς στον τοµέα των σιτηρών
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, για την κοινή οργάνωση της
αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (1) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2),
και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2015/2001 (4) προβλέπει διαφορά 10 ευρώ ανά τόνο όσον αφορά τον υπολογισµό των εισαγωγικών δασµών για τα σιτηρά που εισάγονται οδικώς ή παραποταµίως ή δια θαλάσσης
προερχόµενα από λιµάνια τα οποία βρίσκονται στη Μεσόγειο, στη Μαύρη θάλασσα και στη Βαλτική. Η
διαφορά αυτή βασίζεται στις δαπάνες µεταφοράς που είναι αισθητά κατώτερες από εκείνες που ελήφθησαν
υπόψη για τον υπολογισµό των εισαγωγικών δασµών. Με βάση τις πληροφορίες των αγορών, φαίνεται ότι
το κατά προσέγγιση αυτό φαινοµενικό πλεονέκτηµα αντισταθµίζεται από λογιστικό µειονέκτηµα όσον
αφορά τις υποδοµές µεταφοράς, αποθεµατοποίησης και φόρτωσης και ότι οι ναύλοι που διαπιστώθηκαν επί
µακρά περίοδο είναι στην πράξη ισοδυνάµου επιπέδου. Με βάση την εµπειρία, διεφάνη επιπλέον ότι η
ύπαρξη αυτού του συµπληρωµατικού εισαγωγικού δασµού έχει σαν επίπτωση να δηµιουργεί δυσχέρειες
ρευστότητας στην αγορά. Πρέπει συνεπώς να καταργηθεί η µείωση των 10 ευρώ που αναφέρεται στο άρθρο
4. Πριν από την προσεχή περίοδο εµπορίας θα επανεξεταστεί η κατάσταση.

(2)

Το άρθρο 3 και το παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96 καθορίζουν τα ποιοτικά κριτήρια που
πρέπει να τηρούνται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα. Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1908/84 της
Επιτροπής (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2507/87 (6), καθόριζε τις
µεθόδους αναφοράς για τον καθορισµό της ποιότητας των σιτηρών. Έχοντας υπόψη την κατάργηση του
κανονισµού µετά από τη διαγραφή των ποιοτικών τύπων για τα σιτηρά, πρέπει να γίνεται αναφορά στις
µεθόδους ανάλυσης που θεσπίστηκαν από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 824/2000 της Επιτροπής, της 19ης
Απριλίου 2000, περί των διαδικασιών ανάληψης σιτηρών από τους οργανισµούς παρέµβασης καθώς και
των αναλυτικών µεθόδων για τον καθορισµό της ποιότητας (7).

(3)

Το παράρτηµα II προβλέπει στην υποσηµείωση ότι στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιµη καµία τιµή που
επιτρέπει τον υπολογισµό της αντιπροσωπευτικής τιµής κατά την εισαγωγή cif, είναι δυνατό να ληφθούν
υπόψη άλλες διαπιστώσεις τιµών fob που είναι δηµόσια διαθέσιµες στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής·
ωστόσο η δυνατότητα αυτή είναι δύσκολο να χρησιµοποιηθεί λόγω του γεγονότος ότι οι χαµηλότερες
δαπάνες µεταφοράς στις Ηνωµένες Πολιτείες δεν µπορούσαν να ληφθούν υπόψη· πρέπει συνεπώς να
προσαρµοστεί η υποσηµείωση για να ληφθούν υπόψη αυτές οι δαπάνες µεταφοράς.

(4)

Η επιτροπή διαχείρισης σιτηρών δεν διατύπωσε γνώµη εντός της ταχθείσας από τον πρόεδρο της προθεσµίας,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1249/1996 τροποποιείται ως εξής:
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2.
Οι αντιπροσωπευτικές τιµές cif κατά την εισαγωγή για το σκληρό σίτο, την κριθή και τον αραβόσιτο, και
στην περίπτωση του µαλακού σίτου για κάθε ποιοτικό τύπο, είναι το άθροισµα των στοιχείων που περιλαµβάνονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L
L

181
193
161
272
178
235
100

της
της
της
της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
29.6.1996, σ. 125.
13.10.2001, σ. 31.
5.7.1984, σ. 22.
20.8.1987, σ. 10.
20.4.2000, σ. 31.
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Για τον µαλακό σίτο µέσης ή χαµηλής ποιότητας, όταν οι τιµές στην παγκόσµια αγορά επιδοτούνται εκ µέρους
τρίτων χωρών για τις εξαγωγές µε προορισµό ευρωπαϊκή χώρα ή τη µεσογειακή λεκάνη, η Επιτροπή µπορεί να
λάβει υπόψη της τις επιδοτήσεις αυτές κατά τον καθορισµό της αντιπροσωπευτικής τιµής κατά την εισαγωγή
cif στην Κοινότητα.»
2. Στο παράρτηµα Ι, ο πρώτος πίνακας αντικαθίσταται από τον εξής:
«Κριτήρια κατάταξης των εισαγοµένων προϊόντων
(µε βάση περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % κατά βάρος ή ισοδύναµη)

Προϊόν

Μαλακός σίτος και όλυρα (1) εκτός από τον
σµιγό

Σκληρός σίτος

Υαλώδης
αραβόσιτος

Αραβόσιτος
εκτός του
υαλώδους

Άλλοι σπόροι

Κωδικός ΣΟ

1001 90

1001 10

1005 90 00

1005 10 90
και
1005 90 00

1002, 1003
και
1007 00 90

Ποιότητα (2)

Υψηλή

Μεσαία

Χαµηλή

Υψηλή

Μεσαία

Χαµηλή

1. Ελάχιστο ποσό περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες

14,0

11,5

—

—

—

—

—

—

—

2. Ελάχιστο ειδικό βάρος σε
χιλιόγραµµα/hl

77,0

74,0

—

76,0

76,0

—

76,0

—

—

3. Ανώτατο ποσοστό περιεκτικότητας σε προσµείξεις
(Schwarzbesatz)

1,5

1,5

—

1,5

1,5

—

—

—

—

4. Ελάχιστο ποσοστό σε
υαλώδους µορφής κόκκους

—

—

—

75,0

62,0

—

95,0

—

—

5. Ανώτατος
πλευσης

—

—

—

—

—

—

25,0

—

—

δείκτης

επί-

(1) Τα κριτήρια αυτά επεκτείνονται για την αποφλειωµένη όλυρα.
(2) Εφαρµόζονται οι µέθοδοι ανάλυσης που προβλέπονται από το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 824/2000 (ΕΕ L 100 της 20.4.2000, σ. 31).»

3. Ο πίνακας του παραρτήµατος II αντικαθίσταται από τον εξής:
«Χρηµατιστήρια διαµόρφωσης τιµών και ποικιλίες αναφοράς

Προϊόν

Μαλακός σίτος

Ποιοτικός τύπος

Υψηλή

Μεσαία

Σκληρός σίτος

Αραβόσιτος

Άλλοι σπόροι
ζωοτροφής

Χαµηλή

Ποικιλία αναφοράς (τύπος
µέγεθος) που λαµβάνεται
υπόψη για τη διαµόρφωση
τιµών στο χρηµατιστήριο

Hard Red Spring
αριθ. 2

Hard Red
Winter αριθ. 2

Soft Red Winter
αριθ. 2

Hard
Amber
Durum αριθ. 2

Yellow Corn
αριθ. 3

US Barley αριθ. 2

∆ιαµόρφωση
τιµών
χρηµατιστήριο

Minneapolis
Grain Exchange

Kansas City
Board of Trade

Chicago Board
of Trade

Minneapolis
Grain Exchange (1)

Chicago Board
of Trade

Minneapolis Grain
Exchange (2)

στο

(1) Σε περίπτωση κατά την οποία δεν διατίθεται καµία διαπίστωση τιµών που να επιτρέπει τον υπολογισµό της αντιπροσωπευτικής τιµής εισαγωγής cif, λαµβάνονται υπόψη οι
διαπιστώσεις τιµών fob που διατίθενται στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής.
(2) Σε περίπτωση κατά την οποία δεν διατίθεται καµία διαπίστωση τιµών που να επιτρέπει τον υπολογισµό της αντιπροσωπευτικής τιµής εισαγωγής cif, λαµβάνονται υπόψη οι πλέον
αντιπροσωπευτικές διαπιστώσεις τιµών fob που διατίθενται στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Στην περίπτωση αυτή, οι διαπιστώσεις τιµών προσαυξάνονται κατά το ποσό που
αντιστοιχεί στο ναύλο µεταξύ του τόπου διαπίστωσης των τιµών και του Κόλπου του Μεξικού.»
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Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από τις 9 Νοεµβρίου 2001.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

27.10.2001
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2105/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Οκτωβρίου 2001
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1093/2001 όσον αφορά τις εισαγωγές κάνναβης
Λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη να διασφαλιστεί σύγχρονη
και οµοιογενής έναρξη ισχύος των εν λόγω διατάξεων σε
όλα τα κράτη µέλη, πρέπει να δοθεί σ’ αυτά επαρκής
συµπληρωµατική προθεσµία και να προβλεφθεί η εφαρµογή
των νέων διατάξεων από την 1η Μαΐου 2002. Συνεπώς, τα
ισχύοντα µέτρα ελέγχου πρέπει να εξακολουθήσουν να
εφαρµόζονατι έως τις 30 Απριλίου 2002.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1673/2000 του Συµβουλίου, της 27ης
Ιουλίου 2000, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα
του λίνου και της κάνναβης που προορίζονται για την παραγωγή
ινών (1), και ιδίως τα άρθρα 9 και 14,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

∆υνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1093/2001 της Επιτροπής (2), για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
245/2001 της Επιτροπής (3) για τη θέσπιση των λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1673/2000,
θεσπίστηκαν νέες διατάξεις σχετικά µε τις εισαγωγές κάνναβης. Το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1093/2001
προβλέπει την εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων από την 1η
Νοεµβρίου 2001.
Για την εφαρµογή των εθνικών µέτρων που αντιστοιχούν στη
νέα νοµοθεσία όσον αφορά τις εισαγωγές κάνναβης απαιτούνται σηµαντικές τροποποιήσεις από νοµοθετική, διοικητική και πρακτική άποψη σε εθνικό επίπεδο. Εκ του γεγονότος αυτού, ορισµένα κράτη µέλη είναι δυνατόν να µην είναι
σε θέση να εγγυηθούν την εφαρµογή των νέων διατάξεων
στην προβλεπόµενη ηµεροµηνία της 11ης Νοεµβρίου 2001.

(3)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1093/2001, η ηµεροµηνία «1η Νοεµβρίου 2001» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «1η
Μαΐου 2002» και η ηµεροµηνία «31 Οκτωβρίου 2001» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «30 Απριλίου 2002».
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 16.
(2) ΕΕ L 150 της 6.6.2001, σ. 17.
(3) ΕΕ L 35 της 6.2.2001, σ. 18.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2106/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Οκτωβρίου 2001
για αναστολή και άνοιγµα δασµολογικών ποσοστώσεων σε ορισµένα εισαγόµενα στην Κοινότητα µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Λετονίας, που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1477/2000
πρόσθετων δασµών που καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1477/2000.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(5)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας
Ιουλίου 1993, περί καθορισµού ορισµένων διατάξεων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου, περί θέσπισης του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (7),
όπως τροποποιήθηκε την τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 993/2001 (8), κωδικοποιεί τις διατάξεις διαχείρισης
των δασµολογικών ποσοστώσεων που προορίζονται να
χρησιµοποιηθούν βάσει της χρονολογικής σειράς των ηµεροµηνιών παραλαβής των διασαφήσεων για θέση σε
ελεύθερη κυκλοφορία.

(6)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης των οριζόντιων θεµάτων που αφορούν τις συναλλαγές µεταποιηµένων
γεωργικών προϊόντων που δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3448/93 του Συµβουλίου, της 6ης
∆εκεµβρίου 1993, για τον καθορισµό του καθεστώτος συναλλαγών
που εφαρµόζεται για ορισµένα εµπορεύµατα που προέρχονται από
τη µεταποίηση γεωργικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2580/2000 (2), και ιδίως
το άρθρο 7 παράγραφος 2,
το πρωτόκολλο αριθ. 2 της ευρωπαϊκής συµφωνίας σύνδεσης
µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους
αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Λετονίας, αφετέρου (3), και ιδίως
τα άρθρα 1 και 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2906/2000 της Επιτροπής (4) προβλέπει το άνοιγµα, για το έτος 2001, δασµολογικών
ποσοστώσεων για ορισµένα εισαγόµενα προς την Κοινότητα
προϊόντα καταγωγής Λετονίας.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1477/2000 της Επιτροπής (5),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1700/
2001 (6), προσδιορίζει το ύψος των µειωµένων γεωργικών
συνιστωσών καθώς και τους πρόσθετους δασµούς που εφαρµόζονται από την 1η Ιουλίου 2000 για τις προς την Κοινότητα εισαγωγές εµπορευµάτων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3448/93 στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συµφωνιών.

Η εφαρµογή δασµολογικών ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν δυνάµει
του παραρτήµατος III του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2906/2000
αναστέλλεται από την 1η ∆εκεµβρίου 2001.

Η απόφαση αριθ. 7/2001 του Συµβουλίου Σύνδεσης ΕΕΛεττονίας της 2ας Οκτωβρίου 2001 τροποποιεί το πρωτόκολλο αριθ. 2 της ευρωπαϊκής συµφωνίας. Η εν λόγω απόφαση τροποποιεί τον όγκο των δασµολογικών ποσοστώσεων
καθώς και το σύστηµα υπολογισµού των µειωµένων γεωργικών συνιστωσών και των πρόσθετων δασµών. Η απόφαση
αρχίζει να ισχύει την 1η ∆εκεµβρίου 2001.
Κρίνεται σκόπιµη, αφενός, η αναστολή της εφαρµογής των
δασµολογικών ποσοστώσεων που είχαν ανοιχθεί δυνάµει του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2906/2000 και αφετέρου, το
άνοιγµα νέων ετήσιων ποσοστώσεων που προβλέπονται στο
παράρτηµα του πρωτοκόλλου αριθ. 2. ∆εδοµένου ότι οι εν
λόγω ετήσιες ποσοστώσεις µπορούν να ανοιχθούν µόνο από
την 1η ∆εκεµβρίου 2001, κρίνεται σκόπιµη η µείωση τους,
για το έτος 2001, κατ’ αναλογία της περιόδου που έχει ήδη
παρέλθει. Ταυτόχρονα, κρίνεται σκόπιµη η κατάργηση του
ύψους των µειωµένων γεωργικών συνιστωσών καθώς και των

( ) ΕΕ L 318 της 20.12.1993, σ. 18.
(2) ΕΕ L 298 της 25.11.2000, σ. 5.
(3) ΕΕ L 26 της 2.2.1998, σ. 3. Τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο
προσαρµογής των εµπορικών πτυχών της ευρωπαϊκής συµφωνίας (ΕΕ L
317 της 10.12.1999, σ. 3).
4
( ) ΕΕ L 336 της 30.12.2000, σ. 54.
(5) ΕΕ L 171 της 11.7.2000, σ. 44.
(6) ΕΕ L 231 της 29.8.2001, σ. 6.
1

Άρθρο 1

Οι κοινοτικές δασµολογικές ποσοστώσεις για τα εµπορεύµατα
καταγωγής Λετονίας, που απαριθµούνται στο παράρτηµα του
παρόντος κανονισµού, ανοίγονται σε ετήσια βάση από την 1η
Ιανουαρίου έως την 31η ∆εκεµβρίου. Για το έτος 2001, ανοίγονται
από την 1η έως την 31η ∆εκεµβρίου 2001.
Άρθρο 2
Στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1477/2000, καταργούνται το όγδοο
εδάφιο του άρθρου 2 καθώς και τα παραρτήµατα XVII και XVIII.
Άρθρο 3
Η Επιτροπή διαχειρίζεται τις κοινοτικές δασµολογικές ποσοστώσεις
που προβλέπονται στο άρθρο 1, σύµφωνα µε τις διατάξεις που
προβλέπονται στα άρθρα 308α έως 308γ του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2454/93.
Άρθρο 4
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει από την ηµέρα της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η ∆εκεµβρίου 2001.
(7) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.
(8) ΕΕ L 141 της 28.5.2001, σ. 1.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Προτιµησιακές δασµολογικές ποσοστώσεις για τα εισαγόµενα στην Κοινότητα εµπορεύµατα καταγωγής Λετονίας

Αύξων
αριθµός

Κωδικός ΣΟ

(1)

(2)

Ετήσια ποσόστωση
(σε τόνους)

Περιγραφή

∆ασµολογικός
συντελετής της
ποσόστωσης

2001

2002
και εξής

(3)

(4)

(5)

(6)

Άλλα ζαχαρώδη προϊόντα, εξαιρουµένων των εκχυλισµάτων γλυκόριζας που περιλαµβάνονται στον κωδικό ΣΟ 1704 90 10

83

1 000

Απαλλαγή

09.6535

ex 1704 90

09.6536

1806 31
1806 32
1806 90

Είδη από σοκολάτα

167

2 000

09.6537

1901 90 11
1901 90 19
1901 90 99

Εκχυλίσµατα βύνης

47

560

09.6538

1905 30

Μπισκότα µε προσθήκη γλυκαντικών· γκόφρες και γκοφρέτες

47

560

09.6513

2105 00

Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο

83

1 000

09.6545

2106 90 98

Άλλα παρασκευάσµατα διατροφής που δεν κατονοµάζονται ούτε
περιλαµβάνονται αλλού

133

1 600

09.6546

2402 20 90

Τσιγάρα που περιέχουν καπνό αλλά δεν περιέχουν γαρύφαλο

83
εκατοµµύρια

1 000
εκατοµµύρια

Άλλα παρασκευάσµατα διατροφής

15 % του ΜΕΚ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2107/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Οκτωβρίου 2001
για καθορισµό των ελαχίστων τιµών πώλησης βουτύρου και των µεγίστων ποσών ενίσχυσης της κρέµας
γάλακτος, του βουτύρου και του συµπυκνωµένου βουτύρου για την 85η ειδική δηµοπρασία που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2571/97
του βουτύρου καθώς και ένα ανώτατο ποσό για την ενίσχυση που χορηγείται στην κρέµα γάλακτος, στο βούτυρο
και στο συµπυκνωµένο βούτυρο που µπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον προορισµό, την περιεκτικότητα σε
βουτυρική λιπαρά ουσία και τον τρόπο χρησιµοποίησης, ή
αποφασίζεται να µη δοθεί συνέχεια στη δηµοπρασία ότι
πρέπει συνεπώς να καθοριστούν το ή τα ποσά των εγγυήσεων µεταποίησης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, για κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1040/2000 (2), και ιδίως το άρθρο
10,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2571/97 της Επιτροπής, της 15ης ∆εκεµβρίου 1997, σχετικά µε την πώληση
σε µειωµένη τιµή βουτύρου και τη χορήγηση ενίσχυσης
στην κρέµα γάλακτος, στο βούτυρο και στο συµπυκνωµένο
βούτυρο, που προορίζονται για την παρασκευή προϊόντων
ζαχαροπλαστικής, παγωτών και άλλων προϊόντων διατροφής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 635/2000 (4), οι οργανισµοί προβαίνουν σε
δηµοπρασία στην πώληση ορισµένων ποσοτήτων βουτύρου
που κατέχουν και στη χορήγηση ενίσχυσης στην κρέµα
γάλακτος, στο βούτυρο και στο συµπυκνωµένο βούτυρο. Το
άρθρο 18 του εν λόγω κανονισµού θεσπίζει ότι, λαµβάνοντας υπόψη τις προσφορές που θα ληφθούν για την κάθε
ειδική δηµοπρασία, καθορίζεται µια ελάχιστη τιµή πώλησης

(1)

(2)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για την 85η ειδική δηµοπρασία στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2571/97,
οι ελάχιστες τιµές πώλησης, το ανώτατο ποσό των ενισχύσεων
καθώς και τα ποσά των εγγυήσεων µεταποίησης καθορίζονται όπως
αναγράφονται στον πίνακα που εµφαίνεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 27 Οκτωβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

160 της 26.6.1999, σ. 48.
193 της 29.7.2000, σ. 10.
350 της 20.12.1997, σ. 3.
76 της 25.3.2000, σ. 9.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 26ης Οκτωβρίου 2001, για τον καθορισµό των ελαχίστων τιµών πώλησης
βουτύρου και των µεγίστων ποσών ενίσχυσης της κρέµας γάλακτος, του βουτύρου και του συµπυκνωµένου βουτύρου
για την 85η ειδική δηµοπρασία που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2571/97
(σε EUR/100 kg)
Υπόδειγµα

A
Με
ιχνοθέτες

Χωρίς
ιχνοθέτες

Με
ιχνοθέτες

Χωρίς
ιχνοθέτες

Ως έχει

—

—

—

—

Συµπυκνωµένο

—

—

—

—

Ως έχει

—

—

—

—

Συµπυκνωµένο

—

—

—

—

Βούτυρο ≥ 82 %

85

81

—

81

Βούτυρο < 82 %

83

79

—

—

105

101

105

101

Κρέµα

—

—

36

34

Βούτυρο

94

—

—

—

116

—

116

—

—

—

40

—

Τρόπος χρησιµοποίησης

Ελάχιστη
τιµή
πώλησης

Βούτυρο
≥ 82 %

Εγγύηση
µεταπώλησης

Ανώτατο
ποσό
ενίσχυσης

Εγγύηση
µεταποίησης

B

Συµπυκνωµένο βούτυρο

Συµπυκνωµένο βούτυρο
Κρέµα
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2108/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Οκτωβρίου 2001
για τον καθορισµό της ανώτατης τιµής αγοράς βουτύρου για την 38η δηµοπρασία που πραγµατοποιείται
στα πλαίσια της διαρκούς δηµοπρασίας που διέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2771/1999
τιµή παρέµβασης ή το ενδεχόµενο να µην δοθεί συνέχεια
στη δηµοπρασία.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(2)

Λόγω των προσφορών που ελήφθησαν, πρέπει να καθοριστεί
η µέγιστη τιµή αγοράς στο επίπεδο που αναγράφεται κατωτέρω.

(3)

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 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1670/2000 της
Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 10,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2771/1999 της
Επιτροπής, της 16ης ∆εκεµβρίου 1999, όσον αφορά τις
λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/
1999, του Συµβουλίου, για τα µέτρα παρέµβασης στην
αγορά βουτύρου και κρέµας γάλακτος (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1614/
2001 (4), προβλέπει, λαµβάνοντας υπόψη τις ληφθείσες
προσφορές για κάθε δηµοπρασία, τον καθορισµό µιας ανώτατης τιµής αγοράς σε συνάρτηση µε την εφαρµοζόµενη

(1)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για την 38η δηµοπρασία που πραγµατοποιείται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2771/1999, και της οποίας η προθεσµία για την
υποβολή προσφορών έληξε στις 23 Οκτωβρίου 2001, η µέγιστη
τιµή αγοράς καθορίζεται σε 295,38 ευρώ/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 27 Οκτωβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

160
193
333
214

της
της
της
της

26.6.1999, σ. 48.
29.7.2000, σ. 10.
24.12.1999, σ. 11.
8.8.2001, σ. 20.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2109/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Οκτωβρίου 2001
για τον καθορισµό του ανωτάτου ποσού για την ενίσχυση στο συµπυκνωµένο βούτυρο για τη 257η ειδική
δηµοπρασία που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται στον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 429/90
αποφασίζεται να µη δοθεί συνέχεια στη δηµοπρασία. Πρέπει
συνεπώς να καθοριστεί το ποσό εγγύησης προορισµού.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(2)

Πρέπει να καθοριστεί, βάσει των προσφορών που έχουν
υποβληθεί, το ανώτατο ποσό ενίσχυσης στο επίπεδο που
αναφέρεται κατωτέρω και να καθοριστεί κατά συνέπεια το
ποσό της εγγύησης προορισµού.

(3)

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 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1670/2000 (2), και
ιδίως το άρθρο 10,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 429/90 της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 1990, σχετικά µε τη
χορήγηση βάσει της δηµοπρασίας ενίσχυσης στο συµπυκνωµένο βούτυρο που προορίζεται για άµεση κατανάλωση στην
Κοινότητα (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 124/1999 (4), οι οργανισµοί παρέµβασης
προβαίνουν σε διαρκή δηµοπρασία για τη χορήγηση ενίσχυσης στο συµπυκνωµένο βούτυρο. Στο άρθρο 6 του εν
λόγω κανονισµού προβλέπεται ότι λαµβάνοντας υπόψη τις
ληφθείσες προσφορές για την κάθε ειδική δηµοπρασία καθορίζεται ανώτατο ποσό ενίσχυσης για το συµπυκνωµένο βούτυρο ελάχιστης περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες 96 % ή

(1)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τη 257η ειδική δηµοπρασία στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 429/90,
το ανώτατο ποσό ενίσχυσης καθώς και το ποσό της εγγύησης
προορισµού καθορίζονται ως εξής:
— ανώτατο ποσό ενίσχυσης:
— εγγύηση προορισµού:
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 27 Οκτωβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

160 της 26.6.1999, σ. 48.
193 της 29.7.2000, σ. 10.
45 της 21.2.1990, σ. 8.
16 της 21.1.1999, σ. 19.

105 EUR/100 kg,
116 EUR/100 kg.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2110/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Οκτωβρίου 2001
για αναστολή των αγορών βουτύρου σε ορισµένα κράτη µέλη
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1670/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2771/1999 της Επιτροπής, της 16ης
∆εκεµβρίου 1999, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου όσον αφορά τα µέτρα
παρέµβασης στην αγορά του βουτύρου και της κρέµας γάλακτος (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1614/2001 (4), και ιδίως το άρθρο 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2771/1999 προβλέπει ότι οι αγορές µέσω διαγωνισµού εγκρίνονται ή αναστέλλονται από την Επιτροπή σε ένα κράτος µέλος µόλις διαπιστωθεί ότι η τιµή της αγοράς ευρίσκεται, σ’ αυτό το
κράτος µέλος, κατά τη διάρκεια δύο συνεχών εβδοµάδων
και ανάλογα µε την περίπτωση, είτε σε κατώτερο επίπεδο
είτε σε επίπεδο ίσο ή ανώτερο του 92 % της τιµής παρέµβασης.

(1)

(2)

Ο τελευταίος κατάλογος των κρατών µελών στα οποία ανεστάλη η παρέµβαση καταρτίστηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2004/2001 της Επιτροπής (5). Ο κατάλογος αυτός
πρέπει να προσαρµοστεί κατά τρόπο που να λαµβάνονται
υπόψη οι νέες τιµές της αγοράς που κοινοποιήθηκαν από
την Σουηδία κατ’ εφαρµογή του άρθρου 8 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2771/1999. Για λόγους ευκρίνειας, είναι σκόπιµο να αντικατασταθεί ο κατάλογος αυτός και να καταργηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2004/2001,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι αγορές βουτύρου µε διαγωνισµό που προβλέπονται στο άρθρο
6 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 αναστέλλονται στο Βέλγιο, στο Λουξεµβούργο, στη ∆ανία, στη Γερµανία,
στη Γαλλία, στην Ελλάδα, στην Αυστρία, στην Πορτογαλία, στις
Κάτω Χώρες, στη Σουηδία, στη Φινλανδία και στο Ηνωµένο Βασίλειο.
Άρθρο 2
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2004/2001 καταργείται.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 27 Οκτωβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

160
193
333
214

της
της
της
της

26.6.1999, σ. 48.
29.7.2000, σ. 10.
24.12.1999, σ. 11.
8.8.2001, σ. 20.

(5) ΕΕ L 272 της 13.10.2001, σ. 7.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2111/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Οκτωβρίου 2001
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή λευκασµένου ρυζιού µε στρογγυλούς κόκκους στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2007/2001
οποία ευρίσκεται στο επίπεδο της µέγιστης επιστροφής κατά
την εξαγωγή ή σε κάποιο κατώτερο επίπεδο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(3)

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1987/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,

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

(4)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2007/2001 της Επιτροπής (3),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την
εξαγωγή του ρυζιού.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βάσει των προσφορών
που υποβλήθηκαν η Επιτροπή δύναται, κατά τη διαδικασία η
οποία προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95, να αποφασίσει τον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή· για τον καθορισµό αυτό πρέπει
να ληφθούν, κυρίως, υπόψη τα κριτήρια τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95· η
δηµοπρασία κατακυρούται στον υποβάλλοντα προσφορά η

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή λευκασµένου ρυζιού µε
στρογγυλούς κόκκους προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών, καθορίζεται βάσει προσφορών που έχουν υποβληθεί από τις 19 έως τις
25 Οκτωβίου 2001 σε 179,00 EUR/t στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2007/2001.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 27 Οκτωβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
271 της 12.10.2001, σ. 5.
272 της 13.10.2001, σ. 13.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
35 της 15.2.1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2112/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Οκτωβρίου 2001
για τις προσφορές που υποβλήθηκαν για την εξαγωγή µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου
ρυζιού σε κόκκους προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2008/2001
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που προβλέπονται στο
άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, δεν ενδείκνυται να καθοριστεί η µέγιστη επιστροφή.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1987/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2008/2001 της Επιτροπής (3)
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την
εξαγωγή ρυζιού.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βάσει των προσφορών
που υποβλήθηκαν, η Επιτροπή δύναται, σύµφωνα µε τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασίσει να µη δοθεί συνέχεια
στη δηµοπρασία.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
∆εν δίδεται συνέχεια στις προσφορές που υποβλήθηκαν από τις 19
έως τις 25 Οκτωβρίου 2001 στα πλαίσια της δηµοπρασίας της
επιστροφής κατά την εξαγωγή µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α
λευκασµένου ρυζιού µε στρογγυλούς κόκκους προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών, που αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2008/2001.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 27 Οκτωβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
271 της 12.10.2001, σ. 5.
272 της 13.10.2001, σ. 15.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
35 της 15.2.1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2113/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Οκτωβρίου 2001
σχετικά µε τις προσφορές που υποβλήθηκαν για την εξαγωγή µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α
λευκασµένου ρυζιού σε κόκκους προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας
που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2009/2001
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που προβλέπονται στο
άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, δεν ενδείκνυται να καθοριστεί η µέγιστη επιστροφή.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1987/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2009/2001 της Επιτροπής (3)
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την
εξαγωγή ρυζιού.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βάσει των προσφορών
που υποβλήθηκαν, η Επιτροπή δύναται, σύµφωνα µε τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασίσει να µη δοθεί συνέχεια
στη δηµοπρασία.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
∆εν δίδεται συνέχεια στις προσφορές που υποβλήθηκαν από τις 19
έως τις 25 Οκτωβρίου 2001 στα πλαίσια της δηµοπρασίας της
επιστροφής κατά την εξαγωγή µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α
λευκασµένου ρυζιού µε στρογγυλούς κόκκους προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών, που αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2009/2001.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 27 Οκτωβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
271 της 12.10.2001, σ. 5.
272 της 13.10.2001, σ. 17.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
35 της 15.2.1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2114/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Οκτωβρίου 2001
σχετικά µε τις προσφορές που υποβλήθηκαν για την εξαγωγή µακρόσπερµου λευκασµένου ρυζιού σε
κόκκους προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2010/2001
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που προβλέπονται στο
άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, δεν ενδείκνυται να καθοριστεί η µέγιστη επιστροφή.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1987/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2010/2001 της Επιτροπής (3)
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την
εξαγωγή ρυζιού.

(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βάσει των προσφορών
που υποβλήθηκαν, η Επιτροπή δύναται, σύµφωνα µε τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασίσει να µη δοθεί συνέχεια
στη δηµοπρασία.

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
∆εν δίδεται συνέχεια στις προσφορές που υποβλήθηκαν από τις 19
έως τις 25 Οκτωβρίου 2001 στα πλαίσια της δηµοπρασίας της
επιστροφής κατά την εξαγωγή µακρόσπερµου λευκασµένου ρυζιού
µε στρογγυλούς κόκκους προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών,
που αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2010/2001.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 27 Οκτωβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
271 της 12.10.2001, σ. 5.
272 της 13.10.2001, σ. 19.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
35 της 15.2.1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2115/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Οκτωβρίου 2001
σχετικά µε τις προσφορές που υποβλήθηκαν για την αποστολή µακρόσπερµου αποφλοιωµένου ρυζιού
προς τη νήσο Ρεϋνιόν, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2011/2001
άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασίσει να µη δοθεί συνέχεια στη δηµοπρασία.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(3)

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.
1987/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 1,

Λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που προβλέπονται στα
άρθρα 2 και 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2692/89, δεν
ενδείκνυται να καθορισθεί η µέγιστη επιδότηση.

(4)

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

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2692/89 της Επιτροπής, της 6ης
Σεπτεµβρίου 1989, περί λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής σχετικά
µε τις αποστολές ρυζιού στη Ρεϋνιόν (3), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1453/1999 (4), και ιδίως το άρθρο 9
παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2011/2001 της Επιτροπής (5),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιδότηση κατά την αποστολή ρυζιού προς τη νήσο Ρεϋνιόν.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2692/
89, βάσει των προσφορών που υποβλήθηκαν, η Επιτροπή
δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
∆εν δίδεται συνέχεια στις προσφορές που υποβλήθηκαν από τις 22
έως τις 25 Οκτωβρίου 2001 στο πλαίσιο της δηµοπρασίας της
επιδότησης για την αποστολή µακρόσπερµου αποφλοιωµένου
ρυζιού του κωδικού ΣΟ 1006 20 98 προς τη νήσο Ρεϋνιόν, που
αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2011/2001.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 27 Οκτωβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329
271
261
167
272

της
της
της
της
της
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σ. 18.
σ. 5.
8.
19.
σ. 21.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2116/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Οκτωβρίου 2001
για καθορισµό της ανώτατης τιµής αγοράς και των ποσοτήτων βοείου κρέατος που αγοράζονται στην
παρέµβαση µε το 277ο µερικό διαγωνισµό που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο των γενικών µέτρων
παρεµβάσεως σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89
(ΕΚ) αριθ. 1254/1999, των απαιτήσεων για λογική στήριξη
της αγοράς, καθώς και της εποχιακής εξέλιξης των σφαγών
και των τιµών, θα πρέπει να καθοριστεί η ανώτατη τιµή
αγοράς καθώς και οι ποσότητες που µπορούν να γίνουν
αποδεκτές στην παρέµβαση.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(4)

Με το άρθρο 1 παράγραφος 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1209/2001 άνοιξε οµοίως η δυνατότητα δηµόσιας παρέµβασης για τα σφάγια ή ηµιµόρια σφαγίων ισχνών βοοειδών,
θεσπίζοντας ειδικούς κανόνες συµπληρωµατικούς προς εκείνους που προβλέπονται για την παρέµβαση άλλων
προϊόντων.

(5)

Συνεκτιµώντας την εξέλιξη των γεγονότων, επιβάλλεται η
άµεση έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού.

(6)

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

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
βοείου κρέατος (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1512/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος
8,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 562/2000 της Επιτροπής, της
15ης Μαρτίου 2000, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου όσον
αφορά τα καθεστώτα αγοράς στη δηµόσια παρέµβαση στον
τοµέα του βοείου κρέατος (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1564/2001 (4), θεσπίζει
τους κανόνες αγοράς στη δηµόσια παρέµβαση. Σύµφωνα µε
τις διατάξεις του εν λόγω κανονισµού, άνοιξε διαγωνισµός
µε το άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1627/89 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 1989, σχετικά µε
την αγορά βοείου κρέατος µε διαγωνισµό (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2053/
2001 (6).

(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 562/2000, καθορίστηκε µια ανώτατη τιµή αγοράς για την ποιότητα R3, κατά περίπτωση, για κάθε µερικό
διαγωνισµό, λαµβανοµένων υπόψη των προσφορών που
υποβλήθηκαν, αφετέρου δε, µε βάση την παράγραφο 2 του
ιδίου άρθρου, µπορεί να αποφασιστεί να µην δοθεί συνέχεια
στον διαγωνισµό. Σύµφωνα µε το άρθρο 36 του ιδίου
κανονισµού, λαµβάνονται υπόψη οι προσφορές που είναι
κατώτερες ή ίσες µε την εν λόγω ανώτατη τιµή χωρίς εντούτοις να υπερβαίνει τη µέση τιµή της εθνικής ή περιφερειακής
αγοράς αυξηµένη κατά το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο
1 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1209/2001
της Επιτροπής της 20ής Ιουνίου 2001 για παρέκκλιση από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 562/2000 για λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του
Συµβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα αγοράς στη δηµόσια παρέµβαση στον τοµέα του βοείου κρέατος (7) όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1922/2001 (8).

(2)

Μετά από εξέταση των υποβληθεισών προσφορών για το
277ο µερικό διαγωνισµό και λαµβανοµένων υπόψη,
σύµφωνα µε το άρθρο 47 παράγραφος 8 του κανονισµού

(3)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L
L
L

160 της 26.6.1999, σ. 21.
201 της 26.7.2001, σ. 1.
68 της 16.3.2000, σ. 22.
208 της 1.8.2001, σ. 14.
159 της 10.6.1989, σ. 36.
277 της 20.10.2001, σ. 8.
165 της 21.6.2001, σ. 15.
261 της 29.9.2001, σ. 52.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο 277ο µερικό διαγωνισµό που ανοίχθηκε µε τον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 1627/89:
α) για την κατηγορία Α:
— η µέγιστη τιµή αγοράς καθορίζεται σε 216,00 EUR/
100 kg σφαγίων ή ηµιµορίων σφαγίων της κατηγορίας R3,
— η µέγιστη αποδεκτή ποσότητα σφαγίων, ηµιµορίων σφαγίων
και πρόσθετων τεταρτηµορίων καθορίζεται σε 2 505 t·
β) για την κατηγορία C:
— η µέγιστη τιµή αγοράς καθορίζεται σε 220,00 EUR/
100 kg σφαγίων ή ηµιµορίων σφαγίων της κατηγορίας R3,
— η µέγιστη αποδεκτή ποσότητα σφαγίων, ηµιµορίων σφαγίων
και πρόσθετων τεταρτηµορίων καθορίζεται σε 2 948 t·
γ) για τα σφάγια ή ηµιµόρια σφαγίων ισχνών βοοειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1209/2001:
— η µέγιστη τιµή αγοράς καθορίζεται σε 360 EUR/100 kg
σφαγίων ή ηµιµορίων σφαγίων,
— η µέγιστη αποδεκτή ποσότητα σφαγίων και ηµιµορίων σφαγίων καθορίζεται σε 117 t.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 27 Οκτωβρίου 2001.

27.10.2001

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, 26 Οκτωβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

L 283/25

L 283/26

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

27.10.2001

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2117/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Οκτωβρίου 2001
για καθορισµό της ανώτατης τιµής αγοράς για το βόειο κρέας στο πλαίσιο του δέκατου τρίτου µερικού
διαγωνισµού σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 690/2001
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Λόγω της ανάγκης στήριξης, µε λογικό τρόπο, της αγοράς
βοείου κρέατος, πρέπει να καθορισθεί ανώτατη τιµή αγοράς
στα σχετικά κράτη µέλη. Λόγω των διαφορετικών επιπέδων
των τιµών της αγοράς στα εν λόγω κράτη µέλη, θα πρέπει
να καθοριστούν διαφορετικές ανώτατες τιµές αγοράς.

(4)

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των µέτρων στήριξης, επιβάλλεται η άµεση θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισµού.

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρησης βοείου
κρέατος,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
βοείου κρέατος (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1512/2001 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 690/2001 της Επιτροπής, της 3ης Απριλίου 2001, για τη θέσπιση ειδικών µέτρων στήριξης της αγοράς
στον τοµέα του βοείου κρέατος (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1648/2001 (4),και ιδίως το άρθρο 3
παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 690/2001, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 713/
2001, της Επιτροπής (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1764/2001 (6), σχετικά µε
την αγορά βοείου κρέατος βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
690/2001, θεσπίζει τον κατάλογο των κρατών µελών στα
οποία προκηρύσσεται διαδικασία για τον δέκατο τρίτο
µερικό διαγωνισµό στις 22 Οκτωβρίου 2001.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 690/2001, ενδεχοµένως, καθορίζεται ανώτατη
τιµή αγοράς για την κατηγορία αναφοράς βάσει των προσφορών που έχουν ληφθεί, λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις
του άρθρου 3 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισµού.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η ακόλουθη ανώτατη τιµή αγοράς καθορίζεται για τον δέκατο
τρίτο µερικό διαγωνισµό της 22ας Οκτωβρίου 2001, που βασίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 690/2001:
— Γερµανία: 159,80 ευρώ ανά 100 kg
— Ιρλανδία: 184,50 ευρώ ανά 100 kg
— Ισπανία: 153,85 ευρώ ανά 100 kg
— Γαλλία: 205,00 ευρώ ανά 100 kg
— Λουξεµβούργο: 163,00 ευρώ ανά 100 kg
— Βέλγιο: 166,00 ευρώ ανά 100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 27 Οκτωβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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ΕΕ
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ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
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160 της 26.6.1999, σ. 21.
201 της 26.7.2001, σ. 1.
95 της 5.4.2001, σ. 8.
219 της 14.8.2001, σ. 21.
100 της 11.4.2001, σ. 3.
239 της 7.9.2001, σ. 13.

27.10.2001

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 283/27

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2118/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Οκτωβρίου 2001
για διόρθωση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1888/2001 όσον αφορά τον καθορισµό της ειδικής συναλλαγής
ισοτιµίας για τη µετατροπή του επιστρεφόµενου ποσού των δαπανών αποθεµατοποίησης στον τοµέα της
ζάχαρης
2001, από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1888/2001 της Επιτροπής (6).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 238/1999 του Συµβουλίου, της 13ης
Σεπτεµβρίου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον
τοµέα της ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1527/2000 της Επιτροπής (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2799/98 του Συµβουλίου, της 15ης
∆εκεµβρίου 1998, για τον καθορισµό του αγρονοµισµατικού
καθεστώτος στο ευρώ (3),
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1713/93 της Επιτροπής, της 30ής
Ιουνίου 1993, περί ειδικών λεπτοµερειών εφαρµογής του γεωργικού συντελεστή µετατροπής στον τοµέα της ζάχαρης (4), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1509/
2001 (5), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Οι ειδικές συναλλαγµατικές ισοτιµίες για τη µετατροπή του
επιστρεφόµενου ποσού των δαπανών αποθεµατοποίησης
στον τοµέα της ζάχαρης καθορίστηκαν για τον Αύγουστο

(1)

(2)

Από επαλήθευση διαπιστώθηκε ότι υπήρξε σφάλµα στο
παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1888/2001, και
πρέπει να διορθωθεί ο εν λόγω κανονισµός.

(3)

Για να διασφαλιστούν τα δικαιώµατα των επιχειρηµατιών, η
περίοδος εφαρµογής του παρόντος κανονισµού πρέπει να
αντιστοιχεί µε αυτή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1888/2001,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1888/2001, η ισοτιµέα
«0,623313» για τη στερλίνα αντικαθίσταται από την ισοτιµία
«»0,626313.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 27 Οκτωβρίου 2001.
Εφαρµόζεται από την 1η Αυγούστου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

252
175
349
159
200

της
της
της
της
της

25.9.1999, σ. 1.
14.7.2000, σ. 59.
24.12.1998, σ. 1.
1.7.1993, σ. 94.
25.7.2001, σ. 19.

(6) ΕΕ L 260 της 28.9.2001, σ. 10.
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EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

27.10.2001

Ο∆ΗΓΙΑ 2001/65/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 27ης Σεπτεµβρίου 2001
για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ και 86/635/ΕΟΚ όσον αφορά τους κανόνες
αποτίµησης για τους ετήσιους και ενοποιηµένους λογαριασµούς εταιρειών ορισµένων µορφών καθώς και
τραπεζών και άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

τους ετήσιους και τους ενοποιηµένους λογαριασµούς των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων (7). Οι τροποποιήσεις των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ δεν αφορούν τις διατάξεις της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ, αλλά η Επιτροπή µπορεί να
υποβάλει παρόµοιες προτάσεις για την τροποποίηση της
συγκεκριµένης οδηγίας, αφού πρώτα συµβουλευθεί την
αρµόδια συµβουλευτική επιτροπή.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 44 παράγραφος 2 στοιχείο ζ),
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

(6)

Η δυναµική φύση των διεθνών χρηµατοοικονοµικών αγορών
επέφερε ευρεία χρησιµοποίηση όχι µόνο των παραδοσιακών
πρωτογενών χρηµατοπιστωτικών µέσων, όπως είναι οι µετοχές και οι οµολογίες, αλλά επίσης και άλλων µορφών
παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων, όπως είναι τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης, οι προαιρέσεις, οι προθεσµιακές συµβάσεις και οι ανταλλαγές.

(7)

Οι κυριότεροι φορείς καθορισµού λογιστικών προτύπων
παγκοσµίως αποµακρύνονται από το σύστηµα του ιστορικού
κόστους για την αποτίµηση των χρηµατοπιστωτικών αυτών
µέσων και τείνουν προς την αποτίµηση στην εύλογη αξία.

(8)

Η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της µε τίτλο «Λογιστική εναρµόνιση: µια νέα στρατηγική απέναντι στη διεθνή εναρµόνιση» κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να εργαστεί µε στόχο τη
διατήρηση της συνοχής µεταξύ των κοινοτικών λογιστικών
οδηγιών και των εξελίξεων στον καθορισµό διεθνών λογιστικών προτύπων, ιδίως στα πλαίσια της επιτροπής διεθνών
λογιστικών προτύπων (IASC).

(9)

Για να διατηρηθεί η συνοχή µεταξύ των διεθνώς αναγνωρισµένων λογιστικών προτύπων και των οδηγιών 78/660/
ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ και 86/635/ΕΟΚ, κρίνεται αναγκαία η
τροποποίηση των οδηγιών αυτών, ούτως ώστε να καταστεί
δυνατή η αποτίµηση ορισµένων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού στην εύλογη αξία
τους. Έτσι, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα µπορούν να εµφανίζουν τις λογιστικές τους καταστάσεις προσαρµοσµένες
προς τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις.

(10)

Η παρούσα τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ, 83/
349/ΕΟΚ και 86/635/ΕΟΚ είναι σύµφωνη µε την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συµβούλιο, της 13ης Ιανουαρίου 2000, για τη στρατηγική χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της ΕΕ στην οποία
προτείνεται η χρήση αναγνωρισµένων διεθνών λογιστικών
προτύπων κατά την προετοιµασία των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων των εισηγµένων εταιρειών. Σκοπός της
τροποποίησης αυτής είναι η εφαρµογή του διεθνούς λογιστικού προτύπου για τον καταλογισµό και τη µέτρηση των
χρηµατοπιστωτικών µέσων.

Ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία και του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Το άρθρο 32 της τέταρτης οδηγίας 78/660/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978, περί των ετήσιων λογαριασµών εταιρειών ορισµένων µορφών (4) ορίζει ότι τα στοιχεία που εµφανίζονται στους ετήσιους λογαριασµούς πρέπει
να αποτιµώνται µε βάση την αρχή της τιµής κτήσεως ή του
κόστους παραγωγής.
Το άρθρο 33 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ εξουσιοδοτεί τα
κράτη µέλη να επιτρέπουν ή να επιβάλλουν στις επιχειρήσεις
να αναπροσαρµόζουν ορισµένα στοιχεία του ενεργητικού, να
αποτιµούν ορισµένα στοιχεία του ενεργητικού µε βάση το
κόστος αντικατάστασης ή να εφαρµόζουν άλλες µεθόδους
που συνυπολογίζουν τις επιπτώσεις του πληθωρισµού στα
στοιχεία τα οποία εµφανίζονται στους ετήσιους λογαριασµούς.
Το άρθρο 29 της έβδοµης οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1983, για τους ενοποιηµένους
λογαριασµούς (5) ορίζει ότι τα στοιχεία του ενεργητικού και
του παθητικού που περιλαµβάνονται στους ενοποιηµένους
λογαριασµούς πρέπει να αποτιµώνται σύµφωνα µε τα άρθρα
31 έως 42 και 60 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ.

(4)

Το άρθρο 1 της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
8ης ∆εκεµβρίου 1986, για τους ετήσιους και ενοποιηµένους λογαριασµούς των τραπεζών και των λοιπών άλλων
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (6) επιβάλλει να αποτιµώνται
τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα στα άρθρα 31 έως 42 της οδηγίας 78/
660/ΕΟΚ, εκτός των περιπτώσεων που η οδηγία 86/635/
ΕΟΚ προβλέπει άλλως.

(5)

Οι ετήσιοι και ενοποιηµένοι λογαριασµοί των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων καταρτίζονται σύµφωνα µε την οδηγία 91/
674/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµβρίου 1991, για

(1) ΕΕ C 311 Ε της 31.10.2000, σ. 1
(2) ΕΕ C 268 της 19.9.2000, σ. 1.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαΐου 2001 (δεν έχει
ακόµα δηµοσιευθεί στην επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της 30ής Μαΐου 2001.
4
( ) ΕΕ L 222 της 14.8.1978, σ. 11· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 1999/60/ΕΚ (ΕΕ L 162 της 26.6.1999, σ. 65).
(5) ΕΕ L 193 της 18.7.1983, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την πράξη προσχώρησης του 1994.
(6) ΕΕ L 372 της 31.12.1986, σ. 1.

(7) ΕΕ L 374 της 31.12.1991, σ. 7.
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(11)

(12)

(13)

(14)

(15)
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Η συγκρισιµότητα των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών
σε ολόκληρη την Κοινότητα καθιστά αναγκαία την εισαγωγή
από τα κράτη µέλη ενός συστήµατος λογιστικής αποτίµησης
ορισµένων χρηµατοπιστωτικών µέσων στην εύλογη αξία. Τα
κράτη µέλη πρέπει να επιτρέπουν την υιοθέτηση του συστήµατος αυτού από όλες τις επιχειρήσεις ή ορισµένες κατηγορίες επιχειρήσεων που εµπίπτουν στις οδηγίες 78/660/ΕΟΚ,
83/349/ΕΟΚ και 86/635/ΕΟΚ για τους ετήσιους και ενοποιηµένους λογαριασµούς ή µόνο για τους ενοποιηµένους
λογαριασµούς. Επιπλέον, τα κράτη µέλη πρέπει να µπορούν
να επιβάλλουν την υιοθέτηση του συστήµατος αυτού από
όλες τις επιχειρήσεις ή ορισµένες κατηγορίες επιχειρήσεων
για τους ετήσιους και ενοποιηµένους λογαριασµούς, ή µόνο
για τους ενοποιηµένους λογαριασµούς.
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1. Προστίθεται το ακόλουθο τµήµα:
«ΤΜΗΜΑ 7α

Αποτίµηση στην εύλογη αξία
Άρθρο 42α
1.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 32 και µε την επιφύλαξη
των όρων των παραγράφων 2 έως 4 του παρόντος άρθρου, τα
κράτη µέλη επιτρέπουν ή επιβάλλουν σε όλες τις επιχειρήσεις ή
σε ορισµένες κατηγορίες επιχειρήσεων την αποτίµηση των
χρηµατοπιστωτικών
µέσων,
συµπεριλαµβανοµένων
των
παράγωγων, στην εύλογη αξία.

Η λογιστική αποτίµηση στην εύλογη αξία θα πρέπει να είναι
δυνατή µόνο για τα στοιχεία εκείνα για τα οποία υπάρχει
επαρκώς ανεπτυγµένη διεθνής συναίνεση σχετικά µε την
καταλληλότητά της. Η σηµερινή συναίνεση είναι ότι η εν
λόγω µέθοδος δεν θα πρέπει να εφαρµόζεται σε όλα τα
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, για παράδειγµα δεν πρέπει να εφαρµόζεται στα περισσότερα από τα στοιχεία του βιβλίου τραπεζικών εργασιών
(Banking book).

Η εν λόγω άδεια ή απαίτηση µπορεί να περιορίζεται στους
ενοποιηµένους λογαριασµούς όπως ορίζονται στην οδηγία 83/
349/ΕΟΚ.

Το προσάρτηµα των λογαριασµών θα πρέπει να περιλαµβάνει ορισµένες πληροφορίες για τα χρηµατοπιστωτικά µέσα
που εµφανίζονται στον ισολογισµό αποτιµηµένα στην
εύλογη αξία. Η ετήσια έκθεση πρέπει να περιλαµβάνει ενδείξεις σχετικά µε τους στόχους διαχείρισης του κινδύνου εκ
µέρους της επιχείρησης και σχετικά µε τις πολιτικές της
όσον αφορά τη χρησιµοποίηση χρηµατοπιστωτικών µέσων.

α) έχουν συναφθεί, για τις ανάγκες της επιχείρησης σε σχέση µε
µια προβλεπόµενη αγορά, πώληση ή χρήση και εξακολουθούν να τις καλύπτουν·

Τα παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα ενδέχεται να έχουν
σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική κατάσταση των επιχειρήσεων. Η πληροφόρηση για τα παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα και την εύλογη αξία τους θεωρείται σκόπιµη
ακόµα κι αν η επιχείρηση δεν χρησιµοποιεί λογιστική αποτίµησης στην εύλογη αξία. Προκειµένου να µειωθεί ο
διοικητικός φόρτος για τις µικρές επιχειρήσεις, τα κράτη
µέλη πρέπει να έχουν την ευχέρεια να εξαιρούν τις µικρές
επιχειρήσεις από αυτή την απαίτηση παροχής πληροφοριών.

3.
Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται µόνο σε στοιχεία του
παθητικού που:

Η λογιστική των χρηµατοπιστωτικών µέσων αποτελεί έναν
ταχέως εξελισσόµενο τοµέα της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και για τον λόγο αυτό επιβάλλεται να προβεί η
Επιτροπή σε επισκόπηση της πείρας που έχουν αποκοµίσει
τα κράτη µέλη από την πρακτική εφαρµογή της λογιστικής
αποτίµησης στην εύλογη αξία,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Η οδηγία 78/660/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

2.
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, oι συµβάσεις
επί εµπορευµάτων που παρέχουν σε οποιοδήποτε των συµβαλλοµένων το δικαίωµα διακανονισµού µε µετρητά ή µε άλλο
χρηµατοπιστωτικό µέσο θεωρούνται παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα, εκτός εάν:

β) καταρτίστηκαν εξ αρχής για αυτό το σκοπό και
γ) αναµένεται να διακανονισθούν µε την παράδοση των εµπορευµάτων.

α) ανήκουν σε χαρτοφυλάκιο συναλλαγών ή
β) είναι παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα.
4.

Η αποτίµηση κατά την παράγραφο 1 δεν εφαρµόζεται επί:

α) µη παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων που διατηρούνται
µέχρι τη λήξη τους·
β) δανείων και χρεογράφων που εκδίδονται από την ίδια την
επιχείρηση και δεν προορίζονται για διαπραγµάτευση, και
γ) συµµετοχών σε θυγατρικές, συνδεδεµένες και κοινές επιχειρήσεις, τίτλων συµµετοχής στο κεφάλαιο που εκδίδονται
από την ίδια την επιχείρηση, συµβάσεων για ενδεχόµενες
αντιπαροχές στα πλαίσια συµπράξεων επιχειρήσεων, καθώς
και άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων µε τέτοια ειδικά
χαρακτηριστικά που σύµφωνα µε τα γενικώς ισχύοντα να
πρέπει να τυγχάνουν διαφορετικής µεταχείρισης, από τα
υπόλοιπα χρηµατοπιστωτικά µέσα.
5.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 32, τα κράτη µέλη µπορούν, όσον αφορά τυχόν στοιχεία του ενεργητικού και του
παθητικού θεωρούµενα ως αντισταθµισµένα στα πλαίσια λογιστικού συστήµατος αντιστάθµισης µε βάση την εύλογη αξία, ή
συγκεκριµένα τµήµατα τέτοιων στοιχείων, να επιτρέπουν την
αποτίµηση βάσει συγκεκριµένου ποσού που απαιτείται από το
σύστηµα.
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Η εύλογη αξία κατ’ άρθρο 42α καθορίζεται σε συνάρτηση

β) ανά κατηγορία χρηµατοπιστωτικών µέσων, την εύλογη αξία,
τις µεταβολές της αξίας που έχουν καταλογιστεί απευθείας
στο λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως, καθώς και τις
µεταβολές που έχουν περιληφθεί στο αποθεµατικό εύλογης
αξίας·

α) την τρέχουσα αξία, για τα χρηµατοπιστωτικά εκείνα µέσα για
τα οποία µπορεί να προσδιοριστεί ευχερώς µια αξιόπιστη
αγορά. Εάν η τρέχουσα αξία δεν είναι άµεσα προσδιορίσιµη
για ένα χρηµατοπιστωτικό µέσο, πλην όµως µπορεί να προσδιοριστεί για τις συνιστώσες του ή για ένα παρεµφερές µέσο,
η τρέχουσα αξία είναι δυνατόν να προκύψει από εκείνη των
συνιστωσών του ή του παρεµφερούς µέσου ή

γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων,
πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών, συµπεριλαµβανοµένων των σηµαντικών όρων και προϋποθέσεων που
είναι δυνατό να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη
βεβαιότητα των µελλοντικών ταµειακών ροών, και

1.
µε:

β) την αξία που προκύπτει από γενικής αποδοχής υποδείγµατα
και τεχνικές αποτίµησης, για τα µέσα εκείνα για τα οποία δεν
µπορεί ευχερώς να προσδιοριστεί αξιόπιστη αγορά. Τα εν
λόγω υποδείγµατα και τεχνικές αποτίµησης πρέπει να εξασφαλίζουν µια λογική προσέγγιση της τρέχουσας αξίας.
2.
Τα χρηµατοπιστωτικά εκείνα µέσα τα οποία δεν µπορούν
να µετρηθούν αξιόπιστα µε κάποια από τις µεθόδους της παραγράφου 1, µετρώνται σύµφωνα µε τα άρθρα 34 έως 42.
Άρθρο 42γ
1.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 31 παράγραφος 1 στοιχείο γ), όταν ένα χρηµατοπιστωτικό µέσο αποτιµάται κατ’ άρθρο
42β, η µεταβολή της αξίας του πρέπει να περιλαµβάνεται στο
λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως. Όµως, η µεταβολή αυτή
περιλαµβάνεται απευθείας στην καθαρά θέση, σε αποθεµατικό
εύλογης αξίας, όταν:
α) το µέσο αυτό λογίζεται ως µέσο αντιστάθµισης δυνάµει
λογιστικού συστήµατος αντιστάθµισης που επιτρέπει να µην
εµφανίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων ορισµένες ή
όλες οι µεταβολές της αξίας ή
β) η µεταβολή της αξίας συνδέεται µε συναλλαγµατική διαφορά που προκύπτει από κάποιο νοµισµατικό στοιχείο το
οποίο αποτελεί µέρος της καθαρής επένδυσης της επιχείρησης σε αλλοδαπή επιχείρηση.
2.
Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν ή να επιβάλλουν
να περιλαµβάνεται απευθείας στην καθαρά θέση η µεταβολή της
αξίας ενός διαθέσιµου προς πώληση χρηµατοοικονοµικού στοιχείου του ενεργητικού, πλην των παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων.
3.
Το αποθεµατικό εύλογης αξίας αναπροσαρµόζεται εφόσον
τα ποσά τα οποία περιλαµβάνει δεν θεωρούνται πλέον απαραίτητα για την εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2.
Άρθρο 42δ
Όταν έχει χρησιµοποιηθεί η αποτίµηση των χρηµατοπιστωτικών
µέσων στην εύλογη αξία, το προσάρτηµα των λογαριασµών
πρέπει να περιλαµβάνει:
α) τις κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγµατα
και οι τεχνικές αποτίµησης, εφόσον η εύλογη αξία έχει
προσδιοριστεί σύµφωνα µε το άρθρο 42β παράγραφος 1
στοιχείο β)·

δ) έναν πίνακα εµφαίνοντα την κίνηση του αποθεµατικού
εύλογης αξίας κατά τη διάρκεια της χρήσεως.»
2. Στο άρθρο 43 παράγραφος 1:
α) στο σηµείο 10, η παραποµπή στα «άρθρα 31 και 34 µέχρι
42» αντικαθίσταται από µια παραποµπή στα «άρθρα 31 και
34 έως 42γ» και
β) προστίθεται το ακόλουθο σηµείο:
«14. Όταν δεν έχει χρησιµοποιηθεί η αποτίµηση των χρηµατοπιστωτικών µέσων στην εύλογη αξία σύµφωνα µε το
τµήµα 7α:
α) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηµατοπιστωτικών
µέσων:
i) την εύλογη αξία των µέσων, εάν αυτή µπορεί να
προσδιοριστεί µε κάποια από τις µεθόδους που
προβλέπονται στο άρθρο 42β παράγραφος 1·
ii) πληροφορίες για την έκταση και τη φύση των
µέσων αυτών, και
β) για τα πάγια χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που
καλύπτονται από το άρθρο 42α, τα οποία εµφανίζονται µε ποσό που υπερβαίνει την εύλογη αξία
τους και εφόσον δεν έχει γίνει χρήση της δυνατότητας διόρθωσης της αξίας κατ’ άρθρο 35 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σηµείο αα):
i) τη λογιστική αξία και την εύλογη αξία είτε των
επιµέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των
κατάλληλων οµάδων των επιµέρους αυτών στοιχείων·
ii) τους λόγους για τη µη µείωση της λογιστικής
αξίας, καθώς και τη φύση των ενδείξεων που
οδηγούν στην πεποίθηση για τη δυνατότητα
ανάκτησης της λογιστικής αξίας.»
3. Το κείµενο του άρθρου 44 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείµενο:
«1.
Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν στις επιχειρήσεις
που αναφέρονται στο άρθρο 11 να καταρτίζουν συνοπτικά
προσαρτήµατα των λογαριασµών τους στα οποία δεν θα περιέχονται οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του άρθρου 43
παράγραφος 1 σηµεία 5 έως 12 και 14 στοιχείο α). Ωστόσο, τα
προσαρτήµατα πρέπει να περιλαµβάνουν τις πληροφορίες κατ’
άρθρο 43 παράγραφος 1 σηµείο 6, συνολικά για όλα τα
σχετικά στοιχεία.»
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4. Στο άρθρο 46 παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«στ) σε σχέση µε τη χρήση χρηµατοπιστωτικών µέσων από την
επιχείρηση και εφόσον είναι ουσιαστικής σηµασίας για την
εκτίµηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονοµικής κατάστασης και του λογαριασµού
αποτελεσµάτων χρήσεως:
— τους στόχους και τις πολιτικές της επιχείρησης όσον
αφορά τη διαχείριση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου, συµπεριλαµβανοµένης της πολιτικής της για την
αντιστάθµιση κάθε σηµαντικού τύπου προβλεπόµενης
συναλλαγής για την οποία εφαρµόζεται λογιστική αντιστάθµισης, και
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β) ανά κατηγορία χρηµατοπιστωτικών µέσων, την
εύλογη αξία, τις µεταβολές της αξίας που έχουν
καταλογιστεί απευθείας στο λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως, καθώς και, σύµφωνα µε το άρθρο
42γ της εν λόγω οδηγίας, τις µεταβολές που έχουν
περιληφθεί στο αποθεµατικό εύλογης αξίας·
γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηµατοπιστωτικών
µέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση
αυτών, συµπεριλαµβανοµένων των σηµαντικών όρων
και προϋποθέσεων που µπορούν να επηρεάσουν το
ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των µελλοντικών
ταµειακών ροών, και

— την έκθεση της επιχείρησης στον κίνδυνο µεταβολής
των τιµών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταµειακών ροών.»

δ) έναν πίνακα που να δείχνει την κίνηση του αποθεµατικού εύλογης αξίας κατά τη διάρκεια της
χρήσεως.

5. Στο άρθρο 59 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β), η παραποµπή
στα «άρθρα 31 έως 42» αντικαθίσταται από µια παραποµπή στα
«τµήµατα 7 ή 7α».

15. Όταν δεν έχει χρησιµοποιηθεί η αποτίµηση των χρηµατοπιστωτικών µέσων στην εύλογη αξία σύµφωνα µε το
τµήµα 7α της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ:

6. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 61α
Το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2007, η Επιτροπή θα
επανεξετάσει τις διατάξεις των άρθρων 42α έως 42δ, του άρθρου 43 παράγραφος 1 σηµεία 10 και 14, του άρθρου 44
παράγραφος 1, του άρθρου 46 παράγραφος 2 στοιχείο στ) και
του άρθρου 59 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β), µε βάση την
κτηθείσα εµπειρία από την εφαρµογή των διατάξεων για την
αποτίµηση στην εύλογη αξία και λαµβάνοντας υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις στον τοµέα της λογιστικής, και ενδεχοµένως θα
υποβάλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για την τροποποίηση των εν λόγω άρθρων.»

Άρθρο 2
Η οδηγία 83/349/ΕΟΚ τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Το κείµενο του άρθρου 29 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείµενο:
«1.
Τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού που
περιλαµβάνονται στους ενοποιηµένους λογαριασµούς αποτιµώνται µε οµοιόµορφες µεθόδους και σύµφωνα µε τα τµήµατα 7
και 7α και το άρθρο 60 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ.»
2. Στο άρθρο 34:
α) στο σηµείο 10, η παραποµπή στα «άρθρα 31 και 34 µέχρι
42» αντικαθίσταται από µια παραποµπή στα «άρθρα 31 και
34 έως 42γ», και
β) προστίθενται τα ακόλουθα σηµεία:
«14. Όταν έχει χρησιµοποιηθεί η αποτίµηση των χρηµατοπιστωτικών µέσων στην εύλογη αξία σύµφωνα µε το
τµήµα 7α της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ:
α) τις κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγµατα και οι τεχνικές αποτίµησης, εφόσον η
εύλογη αξία έχει προσδιοριστεί σύµφωνα µε το
άρθρο 42β παράγραφος 1 στοιχείο β) της εν λόγω
οδηγίας·

α) για κάθε κατηγορία παράγωγων µέσων:
i) την εύλογη αξία των µέσων, εάν η αξία αυτή
µπορεί να προσδιοριστεί µε κάποια από τις µεθόδους του άρθρου 42β παράγραφος 1 της εν
λόγω οδηγίας·
ii) πληροφορίες σχετικά µε την έκταση και τη φύση
των µέσων αυτών, και
β) για τα πάγια χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που καλύπτονται από το άρθρο 42α της εν λόγω οδηγίας, τα
οποία εµφανίζονται µε ποσό που υπερβαίνει την
εύλογη αξία τους και εφόσον δεν έχει γίνει χρήση
της δυνατότητας διόρθωσης της αξίας κατ’ άρθρο
35, παράγραφος 1 στοιχείο γ) σηµείο αα) της εν
λόγω οδηγίας:
i) τη λογιστική αξία και την εύλογη αξία είτε των
επιµέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των
κατάλληλων οµάδων των επιµέρους αυτών στοιχείων,
ii) τους λόγους για τη µη µείωση της λογιστικής
αξίας, καθώς και τη φύση των ενδείξεων που
οδηγούν στην πεποίθηση για τη δυνατότητα
ανάκτησης της λογιστικής αξίας.»
3. Στο άρθρο 36 παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«ε) σε σχέση µε τη χρήση χρηµατοπιστωτικών µέσων από την
επιχείρηση και εφόσον είναι ουσιαστικής σηµασίας για την
εκτίµηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού,
της οικονοµικής κατάστασης και του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως:
— τους στόχους και τις πολιτικές της επιχείρησης όσον
αφορά τη διαχείριση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου,
συµπεριλαµβανοµένων των πολιτικών της για την αντιστάθµιση κάθε σηµαντικού τύπου προβλεπόµενης
συναλλαγής για την οποία εφαρµόζεται λογιστική αντιστάθµισης, και
— την έκθεση της επιχείρησης στον κίνδυνο µεταβολής των
τιµών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταµειακών ροών.»
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4. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 50α
Το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2007, η Επιτροπή θα
επανεξετάσει τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 1, του
άρθρου 34 παράγραφοι 10, 14 και 15, και του άρθρου 36
παράγραφος 2 στοιχείο ε), µε βάση την εµπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρµογή των διατάξεων για την αποτίµηση
στην εύλογη αξία και λαµβάνοντας υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις
στον τοµέα της λογιστικής, και ενδεχοµένως, θα υποβάλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για την
τροποποίηση των εν λόγω άρθρων.»
Άρθρο 3
Το κείµενο του άρθρου 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1.
Τα άρθρα 2 και 3, το άρθρο 4 παράγραφοι 1, 3, 4 και
5, τα άρθρα 6, 7, 13 και 14, το άρθρο 15 παράγραφοι 3 και
4, τα άρθρα 16 έως 21, 29 έως 35, 37 έως 41, το άρθρο 42
πρώτη φράση, τα άρθρα 42α έως 42δ, το άρθρο 45 παράγραφος 1, το άρθρο 46 παράγραφοι 1 και 2, τα άρθρα 48, 49 και
50, το άρθρο 50α, το άρθρο 51 παράγραφος 1 και τα άρθρα
56 έως 59 και 61 και 61α της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ ισχύουν
για τα ιδρύµατα που αναφέρει το άρθρο 2 της παρούσας
οδηγίας, εφόσον αυτή δεν προβλέπει άλλως. Ωστόσο, το άρθρο
35 παράγραφος 3, τα άρθρα 36 και 37 και το άρθρο 39
παράγραφοι 1 έως 4 της παρούσας οδηγίας δεν ισχύουν όσον
αφορά τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού τα οποία
αποτιµώνται σύµφωνα µε το τµήµα 7α της οδηγίας 78/660/
ΕΟΚ.»

27.10.2001
Άρθρο 4

1.
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε
την παρούσα οδηγία έως την 1η Ιανουαρίου 2004 και ενηµερώνουν σχετικά την Επιτροπή.
Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιλαµβάνουν αναφορά στην εν λόγω οδηγία ή συνοδεύονται από την
αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της
αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη µέλη.
2.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις βασικές
διατάξεις εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 5
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 27 Σεπτεµβρίου 2001.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβύλιο

Η Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

N. FONTAINE

C. PICQUÉ

27.10.2001

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 283/33

Ο∆ΗΓΙΑ 2001/77/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 27ης Σεπτεµβρίου 2001
για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές στην εσωτερική
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ανανεώσιµες πηγές (7), κάλεσαν την Επιτροπή να υποβάλει
συγκεκριµένη πρόταση για ένα κοινοτικό πλαίσιο σχετικά µε
την πρόσβαση της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παράγεται
από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, στην εσωτερική αγορά.
Περαιτέρω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισµά του,
της 30ής Μαρτίου 2000, για την ηλεκτρική ενέργεια από
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (8), τόνισε ότι η θέσπιση δεσµευτικών και
φιλόδοξων στόχων για τις ανανεώσιµες µορφές ενέργειας σε
εθνικό επίπεδο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη αποτελεσµάτων και την επίτευξη των κοινοτικών
στόχων.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 175 παράγραφος 1,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (4),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σήµερα, οι δυνατότητες εκµετάλλευσης των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας δεν αξιοποιούνται επαρκώς στην Κοινότητα. Η Κοινότητα αναγνωρίζει την ανάγκη της
προαγωγής των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ως µέτρου
προτεραιότητας, δεδοµένου ότι η εκµετάλλευσή τους συµβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιµη
ανάπτυξη. Επιπλέον, αυτή η εκµετάλλευση µπορεί επίσης να
δηµιουργήσει τοπικές θέσεις απασχόλησης, να έχει θετικό
αντίκτυπο στην κοινωνική συνοχή, να συµβάλλει στην ασφάλεια του εφοδιασµού και να επιτρέψει την ταχύτερη επίτευξη των στόχων του Κυότο. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο
να εξασφαλιστεί ότι αυτή η δυνατότητα αξιοποιείται καλύτερα στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

(2)

Η προώθηση της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παράγεται
από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την Κοινότητα, όπως αναφέρεται στη Λευκή
Βίβλο για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (εφεξής αποκαλούµενη «Λευκή Βίβλος»), για λόγους ασφάλειας και διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασµού, για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και για λόγους κοινωνικής και
οικονοµικής συνοχής. Αυτό υποστηρίχθηκε από το Συµβούλιο µε το ψήφισµά του, της 8ης Ιουνίου 1998, για τις
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (5) και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε το ψήφισµά του σχετικά µε τη Λευκή Βίβλο (6).

(3)

Η αυξανόµενη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία
παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, αποτελεί σηµαντικό µέρος της δέσµης µέτρων που απαιτούνται για τη
συµµόρφωση µε το πρωτόκολλο του Κυότο στη σύµβασηπλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για τις κλιµατικές µεταβολές,
καθώς και κάθε πολιτικής για την τήρηση τυχόν περαιτέρω
δεσµεύσεων.

(4)

Το Συµβούλιο, στα συµπεράσµατά του της 11ης Μαΐου
1999, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισµά του,
της 17ης Ιουνίου 1998, για την ηλεκτρική ενέργεια από

(1) ΕΕ C 311 Ε της 31.10.2000, σ. 320 και ΕΕ C 154 Ε της 29.5.2001,
σ. 89.
(2) ΕΕ C 367 της 20.12.2000, σ. 5.
3
( ) ΕΕ C 22 της 24.1.2001, σ. 27.
(4) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2000 (EE C
223 της 8.8.2001, σ. 294), κοινή θέση του Συµβουλίου της 23ης
Μαρτίου 2001 (ΕΕ C 142 της 15.5.2001, σ. 5) και απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2001 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση του Συµβουλίου της 7ης
Σεπτεµβρίου 2001.
5
( ) ΕΕ C 198 της 24.6.1998, σ. 1.
6
( ) ΕΕ C 210 της 6.7.1998, σ. 215.

(5)

Για να εξασφαλισθεί η αυξηµένη διείσδυση της ηλεκτρικής
ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στην αγορά, σε
µεσοπρόθεσµη βάση, θα πρέπει να κληθούν όλα τα κράτη
µέλη να θεσπίσουν εθνικούς ενδεικτικούς στόχους για την
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παράγεται από
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

(6)

Οι εν λόγω εθνικοί ενδεικτικοί στόχοι θα πρέπει να συνάδουν µε όσες εθνικές δεσµεύσεις έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο των δεσµεύσεων σχετικά µε τις κλιµατικές µεταβολές
που έχουν γίνει αποδεκτές από την Κοινότητα βάσει του
πρωτοκόλλου του Κυότο.

(7)

Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει σε ποιο βαθµό τα
κράτη µέλη έχουν σηµειώσει πρόοδο ως προς την επίτευξη
των εθνικών ενδεικτικών τους στόχων και σε ποιο βαθµό οι
εθνικοί ενδεικτικοί στόχοι συνάδουν µε το συνολικό ενδεικτικό στόχο του 12 % της ακαθάριστης εγχώριας κατανάλωσης ενέργειας έως το 2010, λαµβάνοντας υπόψη ότι
στη Λευκή Βίβλο ο ενδεικτικός στόχος του 12 % για το
σύνολο της Κοινότητας έως το 2010 παρέχει χρήσιµη
καθοδήγηση για την εντατικοποίηση των προσπαθειών, τόσο
σε κοινοτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών µελών,
συνεκτιµώντας την ανάγκη να αντικατοπτρίζονται οι διαφορετικές εθνικές περιστάσεις. Εφόσον χρειάζεται για την επίτευξη των στόχων, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει
προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο που µπορούν να περιέχουν δεσµευτικούς στόχους.

(8)

Οσάκις χρησιµοποιούν απόβλητα ως πηγές ενέργειας, τα
κράτη µέλη οφείλουν να τηρούν την ισχύουσα κοινοτική
νοµοθεσία σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων. Η
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας γίνεται µε την επιφύλαξη
των ορισµών των παραρτηµάτων του Συµβουλίου ΙΙ Α και ΙΙ
Β της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης
Ιουλίου 1975, περί των στερεών αποβλήτων (9). Η υποστήριξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας θα πρέπει να είναι
συµβατή µε τους άλλους κοινοτικούς στόχους, ιδίως όσον
αφορά την τήρηση των προτεραιοτήτων για τη διαχείριση
των
αποβλήτων.
Για

(7) ΕΕ C 210 της 6.7.1998, σ. 143.
(8) ΕΕ C 378 της 29.12.2000, σ. 89.
(9) ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σ. 39. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 96/350/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 135 της
6.6.1996, σ. 32).
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το λόγο αυτό, η καύση µη διαχωρισµένων δηµοτικών
αποβλήτων δεν θα πρέπει να προωθείται από ένα µελλοντικό
σύστηµα υποστήριξης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας,
στην περίπτωση που µια τέτοια προώθηση θα υπέσκαπτε την
ιεράρχηση των προτεραιοτήτων.
(9)

Ο ορισµός της βιοµάζας που χρησιµοποιείται στην παρούσα
οδηγία δεν προδικάζει τη χρησιµοποίηση διαφορετικού ορισµού στις εθνικές νοµοθεσίες, για σκοπούς διαφορετικούς
από τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

(10)

Η παρούσα οδηγία δεν απαιτεί από τα κράτη µέλη να
αναγνωρίζουν την αγορά εγγύησης προέλευσης από άλλα
κράτη µέλη ή την αντίστοιχη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας,
ως συµβολή στην εκπλήρωση υποχρέωσης εθνικής
ποσόστωσης. Ωστόσο, προκειµένου να διευκολυνθεί το
εµπόριο ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, και να αυξηθεί η διαφάνεια κατά
την επιλογή των καταναλωτών µεταξύ ηλεκτρικής ενέργειας
παραγόµενης από µη ανανεώσιµες πηγές και ηλεκτρικής
ενέργειας παραγόµενης από ανανεώσιµες πηγές, η εγγύηση
προέλευσης της εν λόγω ηλεκτρικής ενέργειας είναι αναγκαία. Τα συστήµατα εγγύησης προέλευσης δεν συνεπάγονται αφ’ εαυτά δικαίωµα απολαβής των εθνικών µηχανισµών
στήριξης που έχουν συσταθεί στα διάφορα κράτη µέλη.
Είναι σηµαντικό να καλύπτονται από τέτοια εγγύηση προέλευσης όλες οι µορφές ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται
από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

(11)

Είναι σηµαντικό να γίνεται σαφής διάκριση µεταξύ εγγυήσεων προέλευσης και ανταλλάξιµων πράσινων πιστοποιητικών.

(12)

Η ανάγκη κρατικής ενίσχυσης υπέρ των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας αναγνωρίζεται στις κοινοτικές κατευθυντήριες
γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις υπέρ της προστασίας
του περιβάλλοντος (1), οι οποίες, µεταξύ άλλων επιλογών,
θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη την ανάγκη ενδοεπιχειρησιακού καταλογισµού των εξωτερικών δαπανών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, οι κανόνες της συνθήκης, και
ιδίως τα άρθρα 87 και 88, θα εξακολουθήσουν να εφαρµόζονται σ’ αυτήν την κρατική ενίσχυση.

(13)

Χρειάζεται να θεσπιστεί ένα νοµοθετικό πλαίσιο για την
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

(14)

Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν διάφορους µηχανισµούς
υποστήριξης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας σε εθνικό
επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένων των πράσινων πιστοποιητικών, των ενισχύσεων για επενδύσεις, των φορολογικών
απαλλαγών ή µειώσεων, των επιστροφών φόρων και των
συστηµάτων άµεσης στήριξης των τιµών. Ένα σηµαντικό
µέσο επίτευξης του στόχου της παρούσας οδηγίας είναι η
εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας των µηχανισµών αυτών,
έως ότου τεθεί σε λειτουργία κοινοτικό πλαίσιο, προκειµένου να διατηρηθεί η εµπιστοσύνη των επενδυτών.

(15)

Είναι πολύ νωρίς για να αποφασισθεί ένα ευρύ κοινοτικό
πλαίσιο σχετικά µε τα συστήµατα στήριξης, λόγω της περιορισµένης πείρας από τα εθνικά συστήµατα και του σχετικά
µικρού σηµερινού µεριδίου στην Κοινότητα της ηλεκτρικής
ενέργειας, η οποία παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, και η οποία επιδοτείται.

(1) ΕΕ C 37 της 3.2.2001, σ. 3.
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Ωστόσο, είναι αναγκαίο να προσαρµοστούν, µετά από
επαρκή µεταβατική περίοδο, τα συστήµατα στήριξης στην
αναπτυσσόµενη εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ως
εκ τούτου, είναι σκόπιµο η Επιτροπή να παρακολουθεί την
κατάσταση και να υποβάλει έκθεση για την κτηθείσα από
την εφαρµογή των εθνικών συστηµάτων πείρα. Εφόσον παρίσταται ανάγκη, η Επιτροπή, µε βάση τα συµπεράσµατα της
εν λόγω έκθεσης, θα πρέπει να υποβάλει πρόταση για κοινοτικό πλαίσιο όσον αφορά τα συστήµατα στήριξης για την
ηλεκτρική ενέργεια, η οποία παράγεται από ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας. Η πρόταση αυτή θα πρέπει να συµβάλλει
στην επίτευξη των εθνικών ενδεικτικών στόχων, να συµβιβάζεται µε τις αρχές της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και να λαµβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά των διαφόρων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, καθώς και τις ποικίλες τεχνολογίες και τις γεωγραφικές διαφορές. Θα πρέπει
επίσης να προάγει τη χρήση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας κατά τρόπο ουσιαστικό, να είναι απλή και, ταυτόχρονα, όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατική, ιδίως από πλευράς κόστους, να περιλαµβάνει επαρκείς µεταβατικές περιόδους διάρκειας τουλάχιστον επτά ετών, να διατηρεί την
εµπιστοσύνη των επενδυτών και να αποφεύγει άσκοπες
δαπάνες. Το εν λόγω πλαίσιο θα επιτρέψει στην ηλεκτρική
ενέργεια, η οποία παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, να ανταγωνιστεί την ηλεκτρική ενέργεια, η οποία
παράγεται από µη ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, και θα
περιορίσει το κόστος που βαρύνει τον καταναλωτή, ενώ,
µεσοπρόθεσµα, θα µειώσει την ανάγκη κρατικής στήριξης.

(17)

Η αυξανόµενη διείσδυση της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία
παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στην αγορά, θα
επιτρέψει να επιτευχθούν οικονοµίες κλίµακας, γεγονός που
θα µειώσει το κόστος.

(18)

Είναι σηµαντικό να χρησιµοποιείται η ισχύς των δυνάµεων
της αγοράς και η εσωτερική αγορά και να καταστεί η
ηλεκτρική ενέργεια, η οποία παράγεται από ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας, ανταγωνιστική και ελκυστική για τους
ευρωπαίους πολίτες.

(19)

Κατά την ενθάρρυνση της ανάπτυξης µιας αγοράς για ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, είναι ανάγκη να λαµβάνεται
υπόψη ο θετικός αντίκτυπος για περιφερειακές και τοπικές
αναπτυξιακές ευκαιρίες, εξαγωγικές προοπτικές, κοινωνική
συνοχή και ευκαιρίες απασχόλησης, ιδίως όσον αφορά τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις καθώς και τους ανεξάρτητους
παραγωγούς ενέργειας.

(20)

Θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η ιδιαίτερη δοµή του
κλάδου των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, ιδίως κατά την
επανεξέταση των διοικητικών διαδικασιών για την έκδοση
αδειών κατασκευής σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

(21)

Σε ορισµένες περιστάσεις, είναι αδύνατο να διασφαλίζεται
απόλυτα η µεταφορά και η διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας, η
οποία παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, χωρίς να
θίγεται η αξιοπιστία και η ασφάλεια του δικτύου· συνεπώς,
οι εγγυήσεις εν προκειµένω µπορούν να περιλαµβάνουν
οικονοµική αποζηµίωση.

(22)

Οι δαπάνες σύνδεσης των νέων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, θα πρέπει να είναι
αντικειµενικές, διαφανείς και αµερόληπτες, λαµβανοµένων
δεόντως υπόψη και των πλεονεκτηµάτων που προσφέρουν
στο δίκτυο οι συνδεδεµένοι παραγωγοί.
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∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης είναι
αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη και
δύνανται συνεπώς, λόγω των διαστάσεων ή των αποτελεσµάτων της προβλεπόµενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει
µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Ωστόσο, η λεπτοµερής εφαρµογή τους θα πρέπει να αφεθεί στα κράτη µέλη,
επιτρέποντας κατ αυτόν τον τρόπο σε κάθε κράτος µέλος να
επιλέξει το καθεστώς που αντιστοιχεί καλύτερα στην ιδιαίτερή του κατάσταση. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα
οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη
των στόχων αυτών,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η προαγωγή της αύξησης της
συµβολής των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και η
δηµιουργία βάσης για ένα µελλοντικό κοινοτικό πλαίσιο στον εν
λόγω τοµέα.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:
α) «ανανεώσιµες πηγές ενέργειας»: οι µη ορυκτές ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας (αιολική, ηλιακή και γεωθερµική ενέργεια, ενέργεια κυµάτων, παλιρροϊκή ενέργεια, υδραυλική ενέργεια, βιοµάζα, αέρια εκλυόµενα από χώρους υγειονοµικής ταφής, από
εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού και βιοαέρια)·
β) «βιοµάζα»: το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα των προϊόντων,
αποβλήτων και υπολειµµάτων που προέρχονται από τη γεωργία
(συµπεριλαµβανοµένων των φυτικών και των ζωικών ουσιών), τη
δασοκοµία και τις συναφείς βιοµηχανίες, καθώς και το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα των βιοµηχανικών και αστικών αποβλήτων·
γ) «ηλεκτρική ενέργεια η οποία παράγεται από ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας»: η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν µόνον ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
καθώς και το µέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται
από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας σε υβριδικούς σταθµούς οι
οποίοι χρησιµοποιούν συµβατικές πηγές ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένης της ανανεώσιµης ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιµοποιείται για την πλήρωση των συστηµάτων αποθήκευσης και
εξαιρουµένης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τα
συστήµατα αυτά·
δ) «κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας»: η εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένης της παραγωγής για ίδια
χρήση, προστιθεµένων των εισαγωγών και αφαιρουµένων των
εξαγωγών (ακαθάριστη εθνική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας).
Επιπροσθέτως, εφαρµόζονται οι ορισµοί της οδηγίας 96/92/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµ-
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βρίου 1996, σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (1).
Άρθρο 3
Εθνικοί ενδεικτικοί στόχοι
1.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν κατάλληλα µέτρα για την προώθηση της αύξησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας η
οποία παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, σύµφωνα µε
τους εθνικούς ενδεικτικούς στόχους οι οποίοι αναφέρονται στην
παράγραφο 2. Τα µέτρα αυτά πρέπει να είναι ανάλογα µε τον
επιδιωκόµενο στόχο.
2.
Το αργότερο στις 27 Οκτωβρίου 2002 και, εν συνεχεία, ανά
πενταετία, τα κράτη µέλη υιοθετούν και δηµοσιεύουν έκθεση µε την
οποία καθορίζουν τους εθνικούς ενδεικτικούς στόχους µελλοντικής
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ως ποσοστό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, για την επόµενη δεκαετία. Η έκθεση περιγράφει
επίσης τα µέτρα που ελήφθησαν ή µελετώνται, σε εθνικό επίπεδο,
προς επίτευξη αυτών των εθνικών ενδεικτικών στόχων. Όταν καθορίζουν τους ανωτέρω στόχους έως το έτος 2010, τα κράτη µέλη:
— λαµβάνουν υπόψη τους τις τιµές αναφοράς του παραρτήµατος,
— µεριµνούν ώστε οι στόχοι αυτοί να συνάδουν µε τυχόν εθνικές
δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί στα πλαίσια των δεσµεύσεων
για τις κλιµατικές µεταβολές τις οποίες έχει αποδεχθεί η Κοινότητα βάσει του πρωτοκόλλου του Κυότο στη σύµβαση-πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για τις κλιµατικές µεταβολές.
3.
Τα κράτη µέλη δηµοσιεύουν, για πρώτη φορά το αργότερο
στις 27 Οκτωβρίου 2003, και, εν συνεχεία, ανά διετία, έκθεση που
περιέχει αναλυτική εξέταση της επίτευξης των εθνικών ενδεικτικών
στόχων, λαµβάνοντας υπόψη, µεταξύ άλλων, τους κλιµατικούς
παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την υλοποίηση των
στόχων αυτών και διευκρινίζουν σε ποιο βαθµό τα µέτρα που
ελήφθησαν συνάδουν µε τις εθνικές δεσµεύσεις για τις κλιµατικές
µεταβολές.
4.
Με βάση τις αναφερόµενες στις παραγράφους 2 και 3 εκθέσεις των κρατών µελών, η Επιτροπή αξιολογεί σε ποιο βαθµό:
— τα κράτη µέλη έχουν προοδεύσει ως προς την επίτευξη των
εθνικών ενδεικτικών τους στόχων,
— οι εθνικοί ενδεικτικοί στόχοι είναι συµβατοί µε το συνολικό
ενδεικτικό στόχο του 12 % της ακαθάριστης εθνικής κατανάλωσης ενέργειας έως το 2010, και, ειδικότερα, µε µια ενδεικτική µερίδα ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παράγεται από
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, που θα φθάνει το 22,1 % της
συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Κοινότητα
έως το 2010.
Η Επιτροπή δηµοσιεύει τα συµπεράσµατά της σε έκθεση, για πρώτη
φορά το αργότερο, στις 27 Οκτωβρίου 2004, και, εν συνεχεία, ανά
διετία. Η εν λόγω έκθεση συνοδεύεται, ενδεχοµένως, από προτάσεις
που υποβάλλονται προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.
Εάν η έκθεση που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο συµπεραίνει ότι
οι εθνικοί ενδεικτικοί στόχοι µπορεί να µην είναι συµβατοί, για
λόγους που δεν είναι δικαιολογηµένοι και/ή δεν βασίζονται σε νέα
επιστηµονικά δεδοµένα, µε τον συνολικό ενδεικτικό στόχο, οι προτάσεις αφορούν τους εθνικούς στόχους, περιλαµβανοµένων, ενδεχοµένως, των δεσµευτικών στόχων, µε τον ενδεδειγµένο τρόπο.
(1) ΕΕ L 27 της 30.1.1997, σ. 20.
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Άρθρο 4
Συστήµατα στήριξης
1.
Με την επιφύλαξη των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης, η
Επιτροπή αξιολογεί την εφαρµογή των µηχανισµών που χρησιµοποιούνται στα κράτη µέλη σύµφωνα µε τους οποίους ένας παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας, µε βάση κανονισµούς που εκδίδουν οι
δηµόσιες αρχές, τυγχάνει άµεσης ή έµµεσης στήριξης και οι οποίοι
µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα να περιορίζουν το εµπόριο, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι µηχανισµοί αυτοί συµβάλλουν
στην επίτευξη των στόχων των άρθρων 6 και 174 της συνθήκης.
2.
Η Επιτροπή, το αργότερο στις 27 Οκτωβρίου 2005, υποβάλλει καλά τεκµηριωµένη έκθεση σχετικά µε την πείρα που αποκτήθηκε όσον αφορά την εφαρµογή και τη συνύπαρξη των διαφόρων µηχανισµών που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Στην
έκθεση αυτή αξιολογείται η επιτυχία, συµπεριλαµβανοµένης της
σχέσης κόστους-αποτελεσµατικότητας, των συστηµάτων στήριξης
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 όσον αφορά την προώθηση
της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας η οποία παράγεται από
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας σύµφωνα µε τους εθνικούς ενδεικτικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2. Η εν
λόγω έκθεση συνοδεύεται, ενδεχοµένως, από πρόταση κοινοτικού
πλαισίου για τα συστήµατα στήριξης της ηλεκτρικής ενέργειας η
οποία παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Κάθε πρόταση για το πλαίσιο αυτό θα πρέπει:
α) να συµβάλλει στην επίτευξη των εθνικών ενδεικτικών στόχων·
β) να συµβιβάζεται µε τις αρχές της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας·
γ) να λαµβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά των διαφόρων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, καθώς και τις ποικίλες τεχνολογίες και
τις γεωγραφικές διαφορές·
δ) να προάγει τη χρήση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας κατά
τρόπο ουσιαστικό, και να είναι απλή και, ταυτόχρονα, όσο το
δυνατόν πιο αποτελεσµατική, ιδίως από πλευράς κόστους·
ε) να περιλαµβάνει επαρκείς µεταβατικές περιόδους για τα εθνικά
συστήµατα στήριξης διάρκειας τουλάχιστον επτά ετών, και να
διατηρεί την εµπιστοσύνη των επενδυτών.
Άρθρο 5
Εγγύηση προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας η οποία παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
1.
Τα κράτη µέλη, το αργότερο στις 27 Οκτωβρίου 2003,
φροντίζουν ώστε η προέλευση της ηλεκτρικής ενέργειας η οποία
παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας να είναι καθεαυτή
εγγυηµένη κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, µε βάση αντικειµενικά, διαφανή και αµερόληπτα κριτήρια, τα οποία καθορίζει κάθε
κράτος µέλος. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη µέλη φροντίζουν να
εκδίδεται εγγύηση προέλευσης, κατόπιν αιτήσεως.
2.
Τα κράτη µέλη µπορούν να ορίσουν έναν ή περισσότερους
αρµόδιους φορείς, ανεξάρτητους από τις δραστηριότητες
παραγωγής και διανοµής, για την επίβλεψη της έκδοσης αυτών των
εγγυήσεων προέλευσης.
3.
Οι εγγυήσεις προέλευσης:
— προσδιορίζουν την πηγή από την οποία έχει παραχθεί η ηλεκτρική ενέργεια, διευκρινίζοντας τις ηµεροµηνίες και τους
τόπους παραγωγής, και, στις περιπτώσεις των υδροηλεκτρικών
σταθµών, αναφέρουν την ισχύ,
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— επιτρέπουν στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία
παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, να αποδεικνύουν
ότι η ηλεκτρική ενέργεια που πωλούν παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας.
4.
Αυτές οι εγγυήσεις προέλευσης, εκδιδόµενες δυνάµει της
παραγράφου 2, θα πρέπει να αναγνωρίζονται αµοιβαία από τα
κράτη µέλη, αποκλειστικά ως απόδειξη των στοιχείων που µνηµονεύονται στην παράγραφο 3. Τυχόν άρνηση αναγνώρισης εγγύησης
προέλευσης ως απόδειξης, ιδίως για λόγους πρόληψης της απάτης,
πρέπει να θεµελιώνεται σε αντικειµενικά, διαφανή και αµερόληπτα
κριτήρια. Σε περίπτωση άρνησης αναγνώρισης µιας εγγύησης προέλευσης, η Επιτροπή µπορεί να υποχρεώσει την αρνούµενη πλευρά
να αναγνωρίσει µια εγγύηση προέλευσης, λαµβάνοντας ιδίως
υπόψη τα αντικειµενικά, διαφανή και αµερόληπτα κριτήρια στα
οποία βασίζεται η αναγνώριση.
5.
Τα κράτη µέλη ή οι αρµόδιοι φορείς δηµιουργούν τους
κατάλληλους µηχανισµούς για να διασφαλίζουν ότι οι εγγυήσεις
προέλευσης είναι ακριβείς και αξιόπιστες, και περιγράφουν, στην
έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, τα µέτρα που
λαµβάνονται για να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία του συστήµατος
εγγύησης.
6.
Κατόπιν διαβουλεύσεων µε τα κράτη µέλη, η Επιτροπή, στην
έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 8, εξετάζει τον τύπο και τις
µεθόδους που µπορούν να ακολουθούν τα κράτη µέλη για να
κατοχυρώνεται η προέλευση της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία
παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Ενδεχοµένως, η Επιτροπή προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο τη
θέσπιση σχετικών κοινών κανόνων.

Άρθρο 6
∆ιοικητικές διαδικασίες
1.
Τα κράτη µέλη ή οι αρµόδιοι οργανισµοί τους οποίους
ορίζουν τα κράτη µέλη αξιολογούν το ισχύον νοµοθετικό και
κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις διαδικασίες χορήγησης αδείας ή
τις λοιπές διαδικασίες του άρθρου 4 της οδηγίας 96/92/ΕΚ, οι
οποίες ισχύουν για τις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, µε σκοπό:
— τον περιορισµό των κανονιστικών και µη κανονιστικών εµποδίων στην αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
— την ορθολογικοποίηση και την επιτάχυνση των διαδικασιών στο
ενδεδειγµένο διοικητικό επίπεδο, και
— τη διασφάλιση αντικειµενικών, διαφανών και αµερόληπτων
κανόνων, στους οποίους να λαµβάνονται δεόντως υπόψη οι
ιδιαιτερότητες των διαφόρων τεχνολογιών που συνδέονται µε
τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
2.
Τα κράτη µέλη δηµοσιεύουν, το αργότερο στις 27 Οτωβρίου
2003, έκθεση σχετική µε την κατά την παράγραφο 1 αξιολόγηση,
στην οποία προσδιορίζουν, κατά περίπτωση, τις δράσεις που ανελήφθησαν. Αντικείµενο της έκθεσης αυτής είναι να παράσχει, εφόσον
τούτο ενδείκνυται στο πλαίσιο της εθνικής νοµοθεσίας, ένδειξη της
επιτευχθείσας εξέλιξης, όσον αφορά ιδίως:
— το συντονισµό µεταξύ των διαφόρων διοικητικών υπηρεσιών
όσον αφορά τις προθεσµίες, την παραλαβή και τη διεκπεραίωση
των αιτήσεων αδείας,
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— τη δυνατότητα θέσπισης κατευθυντήριων γραµµών για τις
δραστηριότητες της παραγράφου 1 και το εφικτό της
καθιέρωσης µιας ταχύρρυθµης διαδικασίας προγραµµατισµού
για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας και
— το διορισµό αρχών ως διαµεσολαβητών σε τυχόν διαφορές
µεταξύ των αρµόδιων για τη χορήγηση αδειών αρχών και των
αιτούντων άδεια.
3.
Στην έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 8, και µε βάση τις
αναφερόµενες στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου εκθέσεις
των κρατών µελών, η Επιτροπή αξιολογεί τις βέλτιστες πρακτικές µε
σκοπό την υλοποίηση των στόχων της παραγράφου 1.

Άρθρο 7
Θέµατα δικτύων
1.
Με την επιφύλαξη της διατήρησης της αξιοπιστίας και της
ασφάλειας του δικτύου, τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαιτούµενα
µέτρα ώστε οι ευρισκόµενοι στο έδαφός τους φορείς εκµετάλλευσης συστηµάτων µεταφοράς και διανοµής να εγγυώνται τη
µεταφορά και τη διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παράγεται
από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Τα κράτη µέλη µπορούν εξάλλου
να προβλέπουν ότι η ηλεκτρική ενέργεια, η οποία παράγεται από
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, έχει προτεραιότητα πρόσβασης στο
δίκτυο. Κατά την διαχείριση των παραγωγικών εγκαταστάσεων, οι
φορείς εκµετάλλευσης συστηµάτων µεταφοράς δίδουν προτεραιότητα σε εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας στο βαθµό που το επιτρέπουν τα εθνικά συστήµατα
ηλεκτροδότησης.
2.
Τα κράτη µέλη θεσπίζουν νοµικό πλαίσιο ή απαιτούν από
τους φορείς εκµετάλλευσης των συστηµάτων µεταφοράς και διανοµής να καθορίζουν και να δηµοσιεύουν τους τυποποιηµένους
κανόνες τους για την ανάληψη του κόστους των τεχνικών προσαρµογών, όπως των συνδέσεων µε το δίκτυο και των ενισχύσεων του
δικτύου, οι οποίες απαιτούνται προκειµένου να ενταχθούν νέοι
παραγωγοί οι οποίοι τροφοδοτούν το διασυνδεδεµένο δίκτυο µε
ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Οι κανόνες αυτοί βασίζονται σε αντικειµενικά, διαφανή και αµερόληπτα κριτήρια, στα οποία λαµβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη όλες
οι δαπάνες και τα οφέλη της σύνδεσης αυτών των παραγωγών µε
το δίκτυο. Οι κανόνες µπορούν να προβλέπουν διαφορετικούς
τύπους σύνδεσης.

L 283/37

5.
Τα κράτη µέλη θεσπίζουν νοµικό πλαίσιο ή απαιτούν από
τους φορείς εκµετάλλευσης των συστηµάτων µεταφοράς και διανοµής να καθορίζουν και να δηµοσιεύουν τους τυποποιηµένους
κανόνες τους για τον καταµερισµό των δαπανών των εγκαταστάσεων του συστήµατος, όπως των συνδέσεων και των ενισχύσεων
του δικτύου, ανάµεσα σε όλους τους ωφελούµενους παραγωγούς.
Ο καταµερισµός πραγµατοποιείται µε µηχανισµό που βασίζεται σε
αντικειµενικά, διαφανή και αµερόληπτα κριτήρια, στον οποίο λαµβάνονται υπόψη τα οφέλη που αντλούν από τις συνδέσεις οι
αρχικοί και µετέπειτα συνδεόµενοι παραγωγοί και οι φορείς εκµετάλλευσης των συστηµάτων µεταφοράς και διανοµής.
6.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε ο καταλογισµός των δαπανών
µεταφοράς και διανοµής να µην δηµιουργεί διακρίσεις έναντι της
ηλεκτρικής ενέργειας η οποία παράγεται από ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, περιλαµβανοµένης ιδίως της ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές η οποία παράγεται σε περιφερειακές περιοχές,
όπως νησιωτικές περιοχές και περιοχές µε µικρή πυκνότητα πληθυσµού.
Ενδεχοµένως, τα κράτη µέλη θεσπίζουν νοµικό πλαίσιο ή επιβάλλουν στους φορείς εκµετάλλευσης των συστηµάτων µεταφοράς και
διανοµής να εξασφαλίσουν ότι τα έξοδα µεταφοράς και διανοµής
της ηλεκτρικής ενέργειας από εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας αντανακλούν τα οφέλη που µπορούν
να πραγµατοποιηθούν λόγω της σύνδεσης της εγκατάστασης µε το
δίκτυο. Αυτά τα οφέλη µπορούν να προκύπτουν από την άµεση
χρήση του δικτύου χαµηλής τάσης.
7.
Στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, τα
κράτη µέλη εξετάζουν επίσης τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για
να διευκολυνθεί η πρόσβαση της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία
παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, στο δίκτυο. Στην
έκθεση αυτή εξετάζεται, µεταξύ άλλων, το εφικτό της εισαγωγής
της αµφίδροµης µέτρησης.

Άρθρο 8
Συγκεφαλαιωτική έκθεση
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005, το αργότερο, και, εν συνεχεία, ανά
πενταετία, και µε βάση τις εκθέσεις των κρατών µελών κατ’ εφαρµογή του άρθρου 3 παράγραφος 3, και του άρθρου 6 παράγραφος
2, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο συγκεφαλαιωτική έκθεση σχετικά µε την υλοποίηση της
παρούσας οδηγίας.
Στην εν λόγω έκθεση:

3.
Ενδεχοµένως, τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν από τους
φορείς εκµετάλλευσης των συστηµάτων µεταφοράς και διανοµής να
αναλαµβάνουν ολόκληρο ή µέρος του κόστους που αναφέρεται
στην παράγραφο 2.

— εξετάζονται η πρόοδος όσον αφορά το συνυπολογισµό του
εξωτερικού κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται
από µη ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, καθώς και οι επιπτώσεις
των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται υπέρ της
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,

4.
Οι φορείς εκµετάλλευσης των συστηµάτων µεταφοράς και
διανοµής υποχρεούνται να παρέχουν στους επιθυµούντες να συνδεθούν µε το δίκτυο νέους παραγωγούς, µια πλήρη και αναλυτική
εκτίµηση των δαπανών της σύνδεσης. Τα κράτη µέλη µπορούν να
επιτρέπουν στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, οι οποίοι επιθυµούν να συνδεθούν µε το
δίκτυο, να δηµοσιεύουν πρόσκληση για την υποβολή προσφορών
σχετικά µε τις εργασίες σύνδεσης.

— λαµβάνονται υπόψη οι δυνατότητες των κρατών µελών να επιτύχουν τους εθνικούς ενδεικτικούς στόχους που καθορίζονται
στο άρθρο 3 παράγραφος 2, ο συνολικός ενδεικτικός στόχος
που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 και η ύπαρξη
διακρίσεων µεταξύ των διαφορετικών πηγών ενέργειας.
Ενδεχοµένως, η Επιτροπή υποβάλλει, µαζί µε την έκθεση, περαιτέρω
προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.
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Άρθρο 9
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία, το αργότερο στις 27 Οκτωβρίου 2003. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή
σχετικά.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από
παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή
καθορίζονται από τα κράτη µέλη.
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Άρθρο 11
Αποδέκτης
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 27 Σεπτεµβρίου 2001.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

N. FONTAINE

C. PICQUÉ

27.10.2001

27.10.2001
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Τιµές αναφοράς για τους εθνικούς ενδεικτικούς στόχους των κρατών µελών όσον αφορά τη συµµετοχή της ηλεκτρικής
ενέργειας η οποία παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
µέχρι το 2010 (*)
Το παρόν παράρτηµα παρέχει τις τιµές αναφοράς για τον καθορισµό των εθνικών ενδεικτικών στόχων όσον αφορά την ηλεκτρική
ενέργεια η οποία παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΗΕ-ΑΠΕ), όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3.
ΗΕ-ΑΠΕ TWh 1997 (**)

ΗΕ-ΑΠΕ 1997 % (***)

ΗΕ-ΑΠΕ 2010 % (***)

Βέλγιο

0,86

1,1

6,0

∆ανία

3,21

8,7

29,0

Γερµανία

24,91

4,5

12,5

Ελλάδα

3,94

8,6

20,1

Ισπανία

37,15

19,9

29,4

Γαλλία

66,00

15,0

21,0

0,84

3,6

13,2

46,46

16,0

25,0 (1)

Λουξεµβούργο

0,14

2,1

5,7 (2)

Κάτω Χώρες

3,45

3,5

9,0

Αυστρία

39,05

70,0

78,1 (3)

Πορτογαλία

14,30

38,5

39,0 (4)

Φινλανδία

19,03

24,7

31,5 (5)

Σουηδία

72,03

49,1

60,0 (6)

7,04

1,7

Ιρλανδία
Ιταλία

Ηνωµένο Βασίλειο
Κοινότητα
(*)

338,41

13,9 %

10,0
22 % (****)

Τα κράτη µέλη, λαµβάνοντας υπόψη τις τιµές αναφοράς που εκτίθενται στο παράρτηµα, βασίζονται στην αναγκαία υπόθεση ότι οι
κατευθυντήριες γραµµές περί κρατικών ενισχύσεων για την περιβαλλοντική προστασία επιτρέπουν την ύπαρξη των εθνικών συστηµάτων
στήριξης για την προαγωγή της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
(**) Τα στοιχεία αναφέρονται στην εθνική παραγωγή ΗΕ-ΑΠΕ το 1997.
(***) Τα ποσοστά της συµµετοχής της ΗΕ-ΑΠΕ το 1997 και 2010 βασίζονται στην εθνική παραγωγή ΗΕ-ΑΠΕ, διαιρούµενης δια της εθνικής
εγχώριας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Στην περίπτωση εσωτερικού εµπορίου ΗΕ-ΑΠΕ (µε αναγνωρισµένη πιστοποίηση ή καταχωρηµένη
προέλευση), ο υπολογισµός των ποσοστών αυτών θα επηρεάσει τα στοιχεία του 2010 ανά κράτος µέλος αλλά όχι και το σύνολο της
Κοινότητας.
(****) Στρογγυλοποιηµένος αριθµός, όπως προκύπτει από τις ανωτέρω τιµές αναφοράς.
(1) Η Ιταλία δηλώνει ότι, το ποσοστό του 22 % αποτελεί ρεαλιστικό στόχο, εάν υποτεθεί ότι η ακαθάριστη εθνική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
το 2010 θα είναι 340 TWh.
Έχοντας υπόψη τις τιµές αναφοράς, όπως παρατίθενται στο παρόν παράρτηµα, η Ιταλία υποθέτει ότι η ακαθάριστη εθνική παραγωγή ενέργειας
από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας θα ανέλθει έως 76 TWh το 2010. Στον αριθµό αυτό συµπεριλαµβάνεται το µερίδιο του µη βιοαποδοµήσιµου
κλάσµατος των αστικών και βιοµηχανικών αποβλήτων που χρησιµοποιείται σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία περί διαχείρισης των αποβλήτων.
Στα πλαίσια αυτά, η δυνατότητα επίτευξης του ενδεικτικού στόχου, όπως αναφέρεται στο παρόν παράρτηµα, εξαρτάται, µεταξύ άλλων, από το
πραγµατικό επίπεδο της εθνικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας το 2010.
(2) Έχοντας υπόψη τις τιµές αναφοράς, όπως περιλαµβάνονται στο παρόν παράρτηµα, το Λουξεµβούργο εκφράζει την άποψη ότι ο στόχος για το
2010 µπορεί να επιτευχθεί µόνον εάν:
— κατά το έτος 2010, η συνολική κατανάλωση ενέργειας δεν υπερβαίνει εκείνη του 1997,
— η παραγωγή αιολικής ενέργειας µπορεί να πολλαπλασιασθεί επί το 15,
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— η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε βιοαέρια µπορεί να πολλαπλασιασθεί επί το 208,
— η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την µόνη εγκατάσταση αποτέφρωσης αστικών αποβλήτων που υπάρχει στο Λουξεµβούργο, η οποία, το
1997, αντιπροσώπευε το ήµισυ της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, µπορεί να ληφθεί υπόψη στο σύνολό
της,
— η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται φωτοβολταϊκώς µπορεί να φθάσει τα 80 GWh, και
τα ανωτέρω σηµεία είναι τεχνικώς υλοποιήσιµα εντός του δεδοµένου χρόνου.
Λόγω ελλείψεως φυσικών πηγών, αποκλείεται περαιτέρω αύξηση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία παράγεται από υδροηλεκτρικούς σταθµούς.
Η Αυστρία δηλώνει ότι το 78,1 % αποτελεί ρεαλιστικό στόχο, εάν υποτεθεί ότι η ακαθάριστη εθνική κατανάλωση ενέργειας το 2010 θα είναι
56,1 TWh. Λόγω του γεγονότος ότι, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας εξαρτάται, ως επί το πλείστον, από την
υδροηλεκτρική ενέργεια και, ως εκ τούτου, από τις ετήσιες βροχοπτώσεις, τα στοιχεία για το 1997 και το 2010 θα πρέπει να υπολογιστούν µε
βάση ένα µακρόπνοο σχήµα αναλόγως των υδρολογικών και κλιµατολογικών συνθηκών.
Η Πορτογαλία, κατά τον υπολογισµό των τιµών αναφοράς, που εκτίθενται στο παρόν παράρτηµα, δηλώνει ότι, προκειµένου να διατηρηθεί το
ποσοστό του 1997 της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ως ενδεικτικός στόχος για το 2010, θα πρέπει να
υποτεθεί ότι:
— θα είναι δυνατόν να συνεχιστεί το εθνικό πρόγραµµα ηλεκτρικής ενέργειας µε την κατασκευή νέου υδροηλεκτρικού εργοστασίου δυνατότητας
παραγωγής άνω των 10 MW,
— οι άλλες δυνατότητες παραγωγής από ανανεώσιµες πηγές, οι οποίες είναι εφικτές µόνο µε κρατική οικονοµική ενίσχυση, θα αυξάνουν µε
ετήσιο ρυθµό οκτώ φορές ανώτερο από τον πρόσφατο.
Οι εκτιµήσεις αυτές συνεπάγονται ότι οι νέες δυνατότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, εξαιρουµένων των
µεγάλων υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων, θα αυξάνουν µε διπλάσιο ρυθµό από το ρυθµό αύξησης της ακαθάριστης εθνικής κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας.
Στο σχέδιο δράσης της Φινλανδίας για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας καθορίζονται στόχοι όσον αφορά τον όγκο των χρησιµοποιούµενων
ανανεώσιµων πηγών κατά το 2010. Οι στόχοι αυτοί καθορίστηκαν βάσει διεξοδικών µελετών. Η κυβέρνηση ενέκρινε το σχέδιο δράσης τον
Οκτώβριο 1999.
Σύµφωνα µε το φινλανδικό σχέδιο δράσης, το µερίδιο της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας θα είναι, µέχρι το
2010, 31 %. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά φιλόδοξο ενδεικτικό στόχο για την υλοποίηση του οποίου απαιτείται η λήψη σηµαντικών µέτρων
προώθησης στη Φινλανδία.
Η Σουηδία, κατά τον υπολογισµό των τιµών αναφοράς, όπως εκτίθενται στο παρόν παράρτηµα, σηµειώνει ότι η δυνατότητα επίτευξης του στόχου
εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από κλιµατικούς παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν σηµαντικότατα το επίπεδο της υδροηλεκτρικής παραγωγής
ενέργειας, ειδικότερα οι διακυµάνσεις της βροχοµετρίας, η κατανοµή των βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια του έτους και η εισροή υδάτων. Η
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από την υδραυλική ενέργεια µπορεί να ποικίλλει σηµαντικά. Σε έτη µεγάλης ξηρασίας, η παραγωγή µπορεί να
ανέρχεται σε 51 TWh ενώ σε έτη βροχοπτώσεων µπορεί να φθάσει το 78 TWh. Συνεπώς, τα αριθµητικά στοιχεία για το 1997 πρέπει να
υπολογισθούν σε µακροπρόθεσµη βάση, σύµφωνα µε επιστηµονικά δεδοµένα σχετικά µε την υδρολογία και τις κλιµατικές µεταβολές.
Στις χώρες µε σηµαντικά µερίδια υδροηλεκτρικής παραγωγής, χρησιµοποιείται, εν γένει, µια µέθοδος βάσει στατιστικών στοιχείων σχετικά µε την
εισφροή υδάτων που καλύπτουν χρονική περίοδο 30 έως 60 ετών. Συνεπώς, σύµφωνα µε τη σουηδική µεθοδολογία και µε βάση τις
βροχοµετρικές συνθήκες που παρατηρήθηκαν κατά την περίοδο 1950-1999, µετά από τις διορθώσεις που πραγµατοποιήθηκαν προκειµένου να
ληφθούν υπόψη οι διαφορές στην υδροηλεκτρική παραγωγή ανέρχεται σε 64 TWh, κάτι το οποίο αντιστοιχεί στο 46 % για το έτος 1997. Στο
πλαίσιο αυτό, η Σουηδία εκτιµά ότι το 52 % αποτελεί πιο ρεαλιστικό στόχο για το 2010.
Περαιτέρω, η ικανότητα της Σουηδίας για την επίτευξη του στόχου αυτού περιορίζεται από το γεγονός ότι οι ποταµοί που παραµένουν
ανεκµετάλλευτοι προστατεύονται από τη νοµοθεσία. Επίσης, η ικανότητα της Σουηδίας να επιτύχει το στόχο αυτό, εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό:
— από την ανάπτυξη της συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας (CHP), ανάλογα µε την πυκνότητα του πληθυσµού, τη ζήτηση όσον
αφορά τη θερµότητα και την ανάπτυξη της τεχνολογίας, ειδικότερα σε θέµατα αεριοποίησης του µαύρου υγρού και
— από την άδεια εγκατάστασης σταθµών αιολικής ενέργειας σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, την αποδοχή του κοινού, την ανάπτυξη της
τεχνολογίας και την επέκταση των δικτύων.
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Ο∆ΗΓΙΑ 2001/90/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Οκτωβρίου 2001
για έβδοµη προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του
Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών
µελών που αφορούν περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης µερικών επικίνδυνων ουσιών κα
παρασκευασµάτων (κρεόζωτο)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

άλλων στο συµπέρασµα ότι το κρεόζωτο βιοµηχανικής
χρήσεως που κυκλοφορεί εντός της Κοινότητας έχει ήδη,
στην πλειονότητα του, συγκέντρωση BaP κάτω του 0,005 %
κατά µάζα και υπέδειξε ότι οι κίνδυνοι για την υγεία από
αυτό το κρεόζωτο ή/και από ξύλο που περιέχει τέτοιο
κρεόζωτο είναι πιθανώς µικροί στις βιοµηχανικές εφαρµογές.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου
1976, περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που αφορούν περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως µερικών επικίνδυνων
ουσιών και παρασκευασµάτων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2001/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 2α που προσετέθη µε την
οδηγία 89/678/ΕΟΚ του Συµβουλίου (3),

(5)

Η οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση
βιοκτόνων προϊόντων στην αγορά (8) θα εναρµονίσει τη διαδικασία έγκρισης βιοκτόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ο
κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1896/2000 του Συµβουλίου, της
7ης Σεπτεµβρίου 2000, για την πρώτη φάση του προγράµµατος που περιλαµβάνεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2
της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου για τα βιοκτόνα προϊόντα (9) απαιτεί να
εξετάζονται κατά προτεραιότητα τα συντηρητικά ξύλου στο
πρόγραµµα αναθεώρησης που θέσπισε η οδηγία 98/8/ΕΚ. Εν
αναµονή της εναρµόνισης των κανόνων βάσει της οδηγίας
98/8/ΕΚ, οι περιορισµοί για το κρεόζωτο θα πρέπει να
προσαρµοστούν στην τεχνική πρόοδο.

(6)

Η παρούσα οδηγία εκδίδεται µε την επιφύλαξη της οδηγίας
89/391/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989,
σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της
βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων
κατά την εργασία (10), η οποία ορίζει ελάχιστες απαιτήσεις
προστασίας των εργαζοµένων, και των ειδικών οδηγιών της
κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της εν λόγω
οδηγίας και συγκεκριµένα της οδηγίας 90/394/ΕΟΚ του
Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1990, σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την
εργασία (11) και της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συµβουλίου,
της 7ης Απριλίου 1998, για την προστασία της υγείας και
ασφάλειας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες (12).

(7)

Τα µέτρα που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής για την προσαρµογή
στην τεχνική πρόοδο των οδηγιών που αποσκοπούν στην
εξάλειψη των τεχνικών εµποδίων στις συναλλαγές επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 94/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 1994, για τη δέκατη
τέταρτη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών
και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που αφορούν
περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης µερικών
επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων (4) επιβάλλει ορισµένους περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και
χρήσεως κρεοζώτου.

(2)

Μια πρόσφατη µελέτη (5), κατέληξε στο συµπέρασµα ότι το
κρεόζωτο έχει µεγαλύτερες πιθανότητες να προκαλέσει καρκίνο από ό,τι εθεωρείτο µέχρι σήµερα.

(3)

Η µελέτη διαβιβάστηκε στην επιστηµονική επιτροπή για την
τοξικότητα, την οικοτοξικότητα και το περιβάλλον (ΕΕΤΟΠ)
προκειµένου να αξιολογηθεί από οµότιµους ειδικούς (6) και
η ΕΕΤΟΠ κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η µελέτη διενεργήθηκε σωστά και ότι υπάρχουν επιστηµονικά στοιχεία που
στηρίζουν την άποψη ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης καρκίνου στους καταναλωτές από κρεόζωτο µε συγκέντρωση
βενζο-α-πυρένιου (BaP) κάτω του 0,005 % κατά µάζα ή/και
από ξύλο που περιέχει κρεόζωτο και ότι το µέγεθος του
κινδύνου αποτελεί σαφώς λόγο ανησυχίας.

(4)

Μια ανάλυση των πλεονεκτηµάτων και των µειονεκτηµάτων
της επιβολής περαιτέρω περιορισµών για την κυκλοφορία
στην αγορά και τη χρήση κρεοζώτου (7) κατέληξε µεταξύ

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

ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 24.
ΕΕ L 194 της 18.7.2001, σ. 36.
ΕΕ L 398 της 30.12.1989, σ. 24.
ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 1.
Dermal Carcinogenicity Study of two Coal Tar Products by Chronic
Epicutateous Application in Male CD-1 mice (78 weeks), Final
report made by the Fraunhofer Institute of Toxicity and Aerosol
Research (Ανόβερο, Γερµανία).
6) Γνωµοδότηση σχετικά µε τον κίνδυνο πρόκλησης καρκίνου στους κατα(
ναλωτές από κρεόσωτο µε συγκέντρωση κάτω των 50 ppm βενζο-απυρένιου ή/και από ξύλο που έχει υποστεί κατεργασία µε κρεόσωτο και
εκτίµηση του σχετικού µεγέθους του κινδύνου, η οποία διατυπώθηκε
κατά την όγδοη σύνοδο ολοµέλειας της ΕΕΤΟΠ. (Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου
1999).
Internet: http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/out29_en.html
7
( ) Analysis on the Advantages and Drawbacks of Restrictions on the
Marketing and Use of Creosote, Risk and Policy Analysts Limited,
(Νόρφολκ, Ηνωµένο Βασίλειο).

(8) ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1.
(9) ΕΕ L 228 της 8.9.2000, σ. 6.
(10) ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1.
(11) ΕΕ L 196 της 26.7.1990, σ. 1.
(12) ΕΕ L 131 της 5.5.1998, σ. 11.
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παρόµοια παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

Άρθρο 1

Άρθρο 3

Το παράρτηµα Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ προσαρµόζεται στην
τεχνική πρόδο όπως καθορίζεται στο παράρτηµα της παρούσας
οδηγίας.

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

Άρθρο 2
1.
Τα κράτη µέλη εκδίδουν και δηµοσιεύουν τις αναγκαίες διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο
ως τις 31 ∆εκεµβρίου 2002. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή
σχετικά. Οι εν λόγω διατάξεις τίθενται σε εφαρµογή το αργότερο
µέχρι τις 30 Ιουνίου 2003.
2.
Όταν τα κράτη µέλη εκδίδουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές
περιέχουν παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από

Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το σηµείο 32 του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο σηµείο:
«32. Ουσίες και παρασκευάσµατα που περιέχουν µία ή
περισσότερες από τις ακόλουθες ουσίες:
α) Κρεοζώτο
einecs αριθ. 232-287-5
CAS αριθ. 8001-58-9
β) Κρεοζωτέλαιο
einecs αριθ. 263-047-8
CAS αριθ. 61789-28-4

1. ∆εν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται στην κατεργασία ξύλου. Επιπλέον, το ξύλο που
έχει υποστεί τέτοιου είδους κατεργασία δεν επιτρέπεται να διατεθεί στην αγορά.
2. Κατά παρέκκλιση, η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
i) Όσον αφορά τις ουσίες και τα παρασκευάσµατα: επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται για την κατεργασία ξύλου σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις ή από επαγγελµατίες οι οποίοι καλύπτονται από την κοινοτική νοµοθεσία περί προστασίας των
εργαζοµένων για επιτόπια επανεπεξεργασία µόνον εφόσον περιέχουν:
α) βενζο-α-πυρένιο σε συγκέντρωση 0,005 % κατά µάζα
β) και υδατοεκχυλίσιµες φαινόλες σε συγκέντρωση κάτω του 3 % κατά µάζα.
Οι εν λόγω ουσίες και παρασκευάσµατα για χρήση στην κατεργασία του ξύλου
σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις ή από επαγγελµατίες:

γ) Αποστάγµατα (λιθανθρακόπισσας), έλαια ναφθαλινίου
einecs αριθ. 283-484-8
CAS αριθ. 84650-04-4

— επιτρέπεται να διατεθούν στην αγορά µόνο σε συσκευασία των 20 λίτρων ή
µεγαλύτερη·
— δεν επιτρέπεται να πωληθούν σε καταναλωτές.
Με την επιφύλαξη της εφαρµογής άλλων κοινοτικών διατάξεων περί ταξινόµησης, συσκευασίας και επισήµανσης επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων, η συσκευασία των προαναφερόµενων ουσιών και παρασκευασµάτων
πρέπει να περιέχει µε τρόπο ευανάγνωστο και ανεξίτηλο την ένδειξη “Αποκλειστικά για χρήση σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις ή για επαγγελµατική κατεργασία”.

δ) Κρεοζωτέλαιο,
κλάσµατος
ακεναφθενίου
einecs αριθ. 292-605-3
CAS αριθ. 90640-84-9
ε) Αποστάγµατα (λιθανθρακόπισσας), ανώτερα
einecs αριθ. 266-026-1
CAS αριθ. 65996-91-0
στ) Έλαιο ανθρακενίου
einecs αριθ. 292-602-7
CAS αριθ. 90640-80-5
ζ) Οξέα λιθανθρακόπισσας, ακατέργαστα
einecs αριθ. 266-019-3
CAS αριθ. 65996-85-2
η) Κρεόζωτο, ξύλου
einecs αριθ. 232-419-1
CAS αριθ. 8021-39-4
θ) Χαµηλής θερµοκρασίας πισσέλαιο, αλκαλικό
einecs αριθ. 310-191-5
CAS αριθ. 122384-78-5

ii) Όσον αφορά το ξύλο που έχει υποστεί κατεργασία σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις ή από επαγγελµατίες, σύµφωνα µε το σηµείο (i), και το οποίο διατίθεται
στην αγορά για πρώτη φορά ή υφίσταται επιτόπια επανεπεξεργασία: επιτρέπεται
µόνο για βιοµηχανική και επαγγελµατική χρήση, (π.χ. σε πασσάλους για τη
στήριξη δένδρων) και σε λιµάνια και σε υδάτινες οδούς.
iii)

Όσον αφορά το ξύλο που έχει υποστεί κατεργασία µε ουσίες οι οποίες περιλαµβάνονται στο σηµείο 32 στοιχείο α) έως στοιχείο θ) πριν από την εφαρµογή της
παρούσας οδηγίας: η απαγόρευση του σηµείου 1 σχετικά µε την κυκλοφορία
στην αγορά δεν ισχύει εφόσον το ξύλο αυτό κυκλοφορεί στην αγορά µεταχειρισµένων προϊόντων για επαναχρησιµοποίηση.

3. Ωστόσο, το κατεργασµένο ξύλο που προαναφέρεται στο σηµείο 2 περιπτώσεις ii) και
iii) δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί:
— στο εσωτερικό κτιρίων, ανεξαρτήτως χρήσης·
— σε παιχνίδια·
— σε παιδικές χαρές·
— σε πάρκα, κήπους και σε υπαίθριες εγκαταστάσεις αναψυχής όπου υπάρχει κίνδυνος συχνής επαφής µε το δέρµα·
— στην κατασκευή επίπλων κήπου, όπως τραπεζιών για πικνίκ·
— για την κατασκευή και τη χρήση και τη τυχόν επανεπεξεργασία:
— δοχείων για καλλιέργειες,
— συσκευασιών που µπορεί να έλθουν σε επαφή µε πρώτες ύλες, µε ενδιάµεσα ή
µε τελικά προϊόντα που προορίζονται για κατανάλωση για τον άνθρωπο ή/και
τα ζώα,
— άλλων υλικών που µπορεί να µολύνουν τα προαναφερόµενα προϊόντα».
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
AΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1/2001 ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
που ιδρύθηκε µε την συµφωνία-πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών
της, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Χιλής, αφετέρου, της 21ης Ιουνίου 1996
της 26ης Ιουνίου 2001
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(2001/755/ΕΚ)
ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Έχοντας υπόψη τη συµφωνία πλαίσιο συνεργασίας µε τελικό στόχο
την προετοιµασία σύνδεσης πολιτικού και οικονοµικού χαρακτήρα
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της,
αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Χιλής, αφετέρου (1), που υπεγράφη στη Φλωρεντία στις 21 Ιουνίου 1996, καλούµενη εφεξής «η
συµφωνία», και ιδίως τα άρθρα 33 έως 37,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

2.
Κάθε σύνοδος του κοινού συµβουλίου πραγµατοποιείται σε
τόπο συµφωνηθέντα από τα µέρη.
3.
Οι συνεδριάσεις του κοινού συµβουλίου συγκαλούνται από
κοινού από τους γραµµατείς του κοινού συµβουλίου.

Άρθρο 3
Αντιπροσώπευση

Η εν λόγω συµφωνία άρχισε να ισχύει την 1η Φεβρουαρίου 1999,

ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.
Τα µέλη του κοινού συµβουλίου µπορούν να αντιπροσωπεύονται, όταν δεν είναι σε θέση να παραστούν στη συνεδρίαση.
2.
Όταν ένα µέλος επιθυµεί να αντιπροσωπευθεί, κοινοποιεί
στον πρόεδρο το όνοµα του αντιπροσώπου του πριν από τη συνεδρίαση στην οποία πρόκειται να αντιπροσωπευθεί. Ο αντιπρόσωπος
ενός µέλους του κοινού συµβουλίου ασκεί όλα τα δικαιώµατα του
εν λόγω µέλους.

Προεδρία
Των συνεδριάσεων του κοινού συµβουλίου προεδρεύουν εναλλάξ
ανά δωδεκάµηνο µέλος του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών
της, και αντιπρόσωπος της ∆ηµοκρατίας της Χιλής. Ωστόσο, η
πρώτη περίοδος της Προεδρίας αρχίζει την ηµεροµηνία της πρώτης
συνεδρίασης του Συµβουλίου και λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου του
ιδίου έτους.
Άρθρο 2
Συνεδριάσεις
1.
Το κοινό συµβούλιο συνέρχεται σε υπουργικό επίπεδο κατά
τακτά διαστήµατα και όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις εφόσον
τα µέρη συµφωνούν.
(1) ΕΕ L 209 της 19.8.1996, σ. 5.

Άρθρο 4
Αντιπροσωπείες
Τα µέλη του κοινού συµβουλίου µπορούν να συνοδεύονται από
υπαλλήλους. Πριν από κάθε συνεδρίαση, ανακοινώνονται στον
πρόεδρο του κοινού συµβουλίου η προβλεπόµενη σύνθεση και το
όνοµα του επικεφαλής της αντιπροσωπείας κάθε µέρους.

Άρθρο 5
Γραµµατεία
Ένας υπάλληλος της Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένας υπάλληλος της διπλωµατικής αποστολής της ∆ηµοκρατίας της Χιλής στην Ευρωπαϊκή Ένωση ασκούν
από κοινού καθήκοντα γραµµατέων του κοινού συµβουλίου.
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Άρθρο 6
Έγγραφα
Όταν οι εργασίες του κοινού συµβουλίου βασίζονται σε γραπτή
τεκµηρίωση, τα σχετικά έγγραφα αριθµούνται και τίθενται σε
κυκλοφορία από τους δύο γραµµατείς ως έγγραφα του κοινού
συµβουλίου.
Άρθρο 7
Αλληλογραφία
1.
Η αλληλογραφία που απευθύνεται στο κοινό συµβούλιο ή
στον πρόεδρό του αποστέλλεται στους δύο γραµµατείς του κοινού
συµβουλίου.
2.
Οι δύο γραµµατείς µεριµνούν ώστε η αλληλογραφία να διαβιβαστεί στον πρόεδρο του κοινού συµβουλίου και, εφόσον είναι
σκόπιµο, να διανεµηθεί στα άλλα µέλη του κοινού συµβουλίου ως
έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 6. Η αλληλογραφία που
διανέµεται αποστέλλεται στη Γενική Γραµµατεία της Επιτροπής, στις
µόνιµες αντιπροσωπείες των κρατών µελών της ΕΕ και στη διπλωµατική αποστολή της ∆ηµοκρατίας της Χιλής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
3.
Η αλληλογραφία που προέρχεται από τον πρόεδρο του κοινού συµβουλίου προωθείται στους παραλήπτες από τον αντίστοιχο
γραµµατέα και, εφόσον είναι σκόπιµο, διανέµεται ως έγγραφο που
αναφέρεται στο άρθρο 6 στα άλλα µέλη του κοινού συµβουλίου,
στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.
Άρθρο 8
Ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων
1.
Οι γραµµατείς του κοινού συµβουλίου καταρτίζουν, µε βάση
τις προτάσεις των µερών, προσωρινή ηµερήσια διάταξη για κάθε
συνεδρίαση, η οποία διαβιβάζεται από τον αντίστοιχο γραµµατέα
στους παραλήπτες που αναφέρονται στο άρθρο 7 το αργότερο 15
ηµέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Η προσωρινή ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνει τα σηµεία για τα οποία είτε ο ένας είτε ο
άλλος από τους δύο γραµµατείς έχουν λάβει αίτηση για εγγραφή
στην ηµερήσια διάταξη το αργότερο 21 ηµέρες πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης· ωστόσο, αυτά τα σηµεία εγγράφονται
στην προσωρινή ηµερήσια διάταξη µόνον εφόσον τα συνοδευτικά
έγγραφα έχουν διαβιβαστεί στους γραµµατείς το αργότερο κατά
την ηµεροµηνία αποστολής της προσωρινής ηµερήσιας διάταξης.
Το κοινό συµβούλιο εγκρίνει την ηµερήσια διάταξη κατά την
έναρξη κάθε συνεδρίασης. Η εγγραφή στην ηµερήσια διάταξη ενός
σηµείου που δεν περιλαµβάνεται στην προσωρινή ηµερησία διάταξη
γίνεται κατόπιν συµφωνίας αµφοτέρων των µερών.
2.
Σε συµφωνία µε τα µέρη, οι προθεσµίες που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 µπορούν να συντοµευτούν, ώστε να ληφθούν
υπόψη οι απαιτήσεις µιας συγκεκριµένης περίπτωσης.
Άρθρο 9
Πρακτικά
1.
Οι δύο γραµµατείς συντάσσουν από κοινού, το συντοµότερο
δυνατόν, σχέδιο πρακτικών κάθε συνεδρίασης.
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2.
Τα πρακτικά αναφέρουν, κατά κανόνα, για κάθε σηµείο της
ηµερησίας διάταξης:
α) τα έγγραφα που υποβλήθηκαν στο κοινό συµβούλιο·
β) τις δηλώσεις την εγγραφή των οποίων στα πρακτικά έχει ζητήσει
ένα µέλος του κοινού συµβουλίου·
γ) τις προτάσεις και τις συστάσεις που έχουν διατυπωθεί, τις
δηλώσεις που έχουν συµφωνηθεί και τα συµπεράσµατα που
έχουν εγκριθεί σχετικά µε επιµέρους σηµεία.
3.
Τα πρακτικά περιλαµβάνουν επίσης κατάλογο των µελών του
κοινού συµβουλίου ή των αντιπροσώπων τους που συµµετείχαν στη
συνεδρίαση.
4.
Το σχέδιο πρακτικών υποβάλλεται για έγκριση στο κοινό
συµβούλιο κατά την επόµενη συνεδρίασή του. Μπορεί επίσης να
εγκριθεί γραπτώς και από τα δύο µέρη. Όταν εγκριθεί, δύο αυθεντικά αντίγραφα των πρακτικών υπογράφονται από τους δύο γραµµατείς και αρχειοθετούνται από τα µέρη. Αντίγραφο των πρακτικών
διαβιβάζεται σε καθέναν από τους παραλήπτες που αναφέρονται
στο άρθρο 7.

Άρθρο 10
Συστάσεις
1.
Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 33 έως 36
της συµφωνίας, το κοινό συµβούλιο διατυπώνει συστάσεις ή προτάσεις µε κοινή συµφωνία των µερών. Στο διάστηµα µεταξύ των
συνόδων, το κοινό συµβούλιο δύναται να διατυπώσει συστάσεις ή
προτάσεις µε γραπτή διαδικασία, εφόσον συµφωνούν και τα δύο
µέρη. Η γραπτή διαδικασία συνίσταται σε ανταλλαγή διακοινώσεων
µεταξύ των δύο γραµµατέων, που ενεργούν σε συµφωνία µε τα
µέρη.
2.
Οι συστάσεις και προτάσεις του κοινού συµβουλίου, κατά
την έννοια των άρθρων 33 έως 36 της συµφωνίας, φέρουν αντιστοίχως τον τίτλο «σύσταση» ή «πρόταση», ακολουθούµενο από
αύξοντα αριθµό, από την ηµεροµηνία έγκρισής τους και από περιγραφή του θέµατός τους.
3.
Οι συστάσεις και οι προτάσεις του κοινού συµβουλίου επικυρώνονται από τους δύο γραµµατείς και δύο γνήσια αντίγραφα
υπογράφονται από τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών των δύο
µερών.
4.
Οι συστάσεις και οι προτάσεις διαβιβάζονται σε καθέναν από
τους παραλήπτες που αναφέρονται στο άρθρο 7 ως έγγραφα του
κοινού συµβουλίου.

Άρθρο 11
∆ηµοσιότητα
1.
Εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά, οι συνεδριάσεις του κοινού συµβουλίου δεν διεξάγονται δηµοσίως.
2.
Κάθε µέρος δύναται να αποφασίσει σχετικά µε τη δηµοσίευση
των συστάσεων και των προτάσεων του κοινού συµβουλίου στις
οικείες επίσηµες εκδόσεις.
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Άρθρο 12
Γλώσσες
1.
Οι επίσηµες γλώσσες του κοινού συµβουλίου είναι οι επίσηµες γλώσσες των µερών.
2.
Εκτός διαφορετικής απόφασης, το κοινό συµβούλιο εργάζεται βάσει εγγράφων στις γλώσσες αυτές.
Άρθρο 13
∆απάνες
1.
Kάθε µέρος καλύπτει τις δαπάνες που συνεπάγεται η συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του κοινού συµβουλίου όσον αφορά
τόσο τα έξοδα προσωπικού, ταξιδίου και διαµονής, όσο και τα
ταχυδροµικά έξοδα και τα έξοδα τηλεπικοινωνιών.

27.10.2001

2.
Οι δαπάνες που αφορούν τη διοργάνωση των συνεδριάσεων,
τη διερµηνεία κατά τις συνεδριάσεις, τη µετάφραση και αναπαραγωγή των εγγράφων βαρύνουν το µέρος που φιλοξενεί τη συνεδρίαση.
Άρθρο 14
Επιτροπή
Ο εσωτερικός κανονισµός της µεικτής επιτροπής προσαρτάται ως
προσάρτηµα του παρόντος εσωτερικού κανονισµού.
Λουξεµβούργο, 26 Ιουνίου 2001.
Για το κοινό συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
L. PAGROTSKY
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ
Άρθρο 1
Προεδρία
Την προεδρία της Μεικτής Επιτροπής ασκούν εναλλάξ, ανά δωδεκάµηνο, ένας αντιπρόσωπος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, εξ ονόµατος των Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, και ένας αντιπρόσωπος της ∆ηµοκρατίας της Χιλής. Η
πρώτη περίοδος της προεδρίας αρχίζει την ηµεροµηνία της πρώτης συνόδου του Συµβουλίου και λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου του
ιδίου έτους. Την εν λόγω περίοδο και εφεξής ανά δωδεκάµηνο, την προεδρία της Μεικτής Επιτροπής ασκεί το µέρος που ασκεί
την Προεδρία στο κοινό συµβούλιο.
Άρθρο 2
Συνεδριάσεις
Η Μεικτή Επιτροπή συνεδριάζει µία φορά το χρόνο, ή οσάκις το απαιτούν οι περιστάσεις, µε συµφωνία των µερών. Οι
συνεδριάσεις της Μεικτής Επιτροπής συγκαλούνται από κοινού από τους γραµµατείς και πραγµατοποιούνται εναλλάξ στις
Βρυξέλλες και στη Χιλή, όποτε συµφωνηθεί από τα µέρη.
Άρθρο 3
Αντιπροσωπείες
Πριν από κάθε συνεδρίαση, ο πρόεδρος της Μεικτής Επιτροπής ενηµερώνεται σχετικά µε την προβλεπόµενη σύνθεση και τον
επικεφαλής της αντιπροσωπείας κάθε µέρους.
Άρθρο 4
Γραµµατεία
1.
Χρέη γραµµατείας της Μεικτής Επιτροπής ασκούν από κοινού ένας αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ένας
αντιπρόσωπος της Χιλής.
2.
Όλη η αλληλογραφία προς και από τον πρόεδρο της Μεικτής Επιτροπής, που προβλέπεται στον παρόντα εσωτερικό
κανονισµό, διαβιβάζεται στους γραµµατείς της Μεικτής Επιτροπής και στους γραµµατείς και τον πρόεδρο του κοινού συµβουλίου
και, εφόσον κρίνεται σκόπιµο, στα µέλη της Μεικτής Επιτροπής.
Άρθρο 5
∆ηµοσιότητα
Εκτός εάν ληφθεί διαφορετική απόφαση, οι συνεδριάσεις της Μεικτής Επιτροπής δεν είναι δηµόσιες.
Άρθρο 6
Ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων
1.
Οι γραµµατείς της Μεικτής Επιτροπής συντάσσουν προσωρινή ηµερήσια διάταξη για κάθε συνεδρίαση. Αυτή αποστέλλεται
στον πρόεδρο και τους γραµµατείς του κοινού συµβουλίου, καθώς και στα µέλη της Μεικτής Επιτροπής, το αργότερο 15 ηµέρες
πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Στην προσωρινή ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα, για τα οποία ο πρόεδρος έχει
λάβει αίτηση να συµπεριληφθούν στην ηµερήσια διάταξη το αργότερο 21 µέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης· ωστόσο,
τα θέµατα αυτά αναγράφονται στην προσωρινή ηµερήσια διάταξη µόνον όταν τα συνοδευτικά έγγραφα διαβιβασθούν στους
γραµµατείς το αργότερο την ηµεροµηνία αποστολής της προσωρινής ηµερήσιας διάταξης. Η ηµερήσια διάταξη εγκρίνεται από την
Μεικτή Επιτροπή κατά την έναρξη κάθε συνεδρίασης. Μπορεί να τεθεί στην ηµερήσια διάταξη θέµα που δεν περιλαµβάνεται στην
προσωρινή ηµερήσια διάταξη, εάν τα δύο µέρη συµφωνούν.
2.
Με τη συµφωνία των µερών, είναι δυνατό να µειώνονται τα χρονικά όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 1, ώστε να
λαµβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις συγκεκριµένης περίπτωσης.
Άρθρο 7
Πρακτικά
Κρατούνται πρακτικά για κάθε συνεδρίαση και βασίζονται στη συνοπτική παρουσίαση, από τον πρόεδρο, των συµπερασµάτων στα
οποία κατέληξε η Μεικτή Επιτροπή. Τα πρακτικά, αφού εγκριθούν από την µεικτή επιτροπή, υπογράφονται από τον πρόεδρο και
τους γραµµατείς και φυλάσσονται από τα µέρη. Αντίγραφο των πρακτικών διαβιβάζεται στον πρόεδρο και τους γραµµατείς του
κοινού συµβουλίου, καθώς και στα µέλη της Μεικτής Επιτροπής.
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Άρθρο 8
Προτάσεις

1.
Όταν εξουσιοδοτείται η Μεικτή Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 35 παράγραφος 5 της συµφωνίας,
οι πράξεις αυτές φέρουν τον τίτλο «προτάσεις» και ακολουθεί αύξων αριθµός, ηµεροµηνία έγκρισης και περιγραφή του θέµατός
τους.
2.
Σε περίπτωση που η Μεικτή Επιτροπή διατυπώσει προτάσεις, εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, οι διατάξεις των
άρθρων 10, 11 και 12 του εσωτερικού κανονισµού του κοινού συµβουλίου.
3.

Οι προτάσεις του κοινού συµβουλίου διαβιβάζονται στους αποδέκτες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.
Άρθρο 9
∆απάνες

1.
Η Χιλή και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα καλύπτουν τις αντίστοιχες δαπάνες για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις της
Μεικτής Επιτροπής, όσον αφορά τόσο τα έξοδα προσωπικού, ταξιδιού και διαµονής, όσο και τα έξοδα για ταχυδροµικές
υπηρεσίες και τηλεπικοινωνίες.
2.
Τις δαπάνες για τη διοργάνωση των συνεδριάσεων, τη διερµηνεία κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, τη µετάφραση και
αναπαραγωγή εγγράφων καλύπτει το µέρος στο έδαφος του οποίου λαµβάνουν χώρα οι συνεδριάσεις.
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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 6/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ
της 18ης Ιουλίου 2001
σχετικά µε τη βελτίωση των εµπορικών διακανονισµών για τα µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα που
απαριθµούνται στο πρωτόκολλο αριθ. 2 της ευρωπαϊκής συµφωνίας
(2001/756/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Έχοντας υπόψη:
την ευρωπαϊκή συµφωνία σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας
της Εσθονίας, αφετέρου (1), και ιδίως τα άρθρα 1 και 2 του
πρωτοκόλλου αριθ. 2 (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το πρωτόκολλο αριθ. 2 θεσπίζει τους εµπορικούς διακανονισµούς για τα µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα µεταξύ της
Κοινότητας και της Εσθονίας.

(2)

Βάσει του άρθρου 1 παράγραφος 3 του πρωτοκόλλου αριθ.
2, το Συµβούλιο Σύνδεσης αποφασίζει, ειδικότερα, για
οποιαδήποτε τροποποίηση των δασµών που αναφέρονται
στο παράρτηµα του πρωτοκόλλου, καθώς και για την
αύξηση ή την κατάργηση των δασµολογικών ποσοστώσεων
που αναφέρονται σε αυτό.

(3)

Βάσει του άρθρου 2 δεύτερη περίπτωση του πρωτοκόλλου
αριθ. 2, το Συµβούλιο Σύνδεσης αποφασίζει επίσης ότι οι
ισχύοντες δασµοί µπορούν να µειώνονται µετά από µειώσεις
που προκύπτουν από αµοιβαίες παραχωρήσεις που αφορούν
τα µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα.

(4)

Οι ετήσιες ποσοστώσεις που προβλέπονται στο παράρτηµα
της παρούσας απόφασης θα πρέπει να ανοιχθούν για το
έτος 2001. ∆εδοµένου ότι οι εν λόγω ετήσιες ποσοστώσεις
µπορούν να ανοιχθούν µόνο µετά την 1η Ιανουαρίου 2001,
σε ηµεροµηνία που θα καθορισθεί, θα πρέπει να µειωθούν
αναλογικά προς το χρονικό διάστηµα που θα έχει ήδη
παρέλθει,

(1) ΕΕ L 68 της 9.3.1998, σ. 3.
(2) ΕΕ L 29 της 3.2.1999, σ. 15.

Άρθρο 1
Το παράρτηµα του πρωτοκόλλου αριθ. 2 για το εµπόριο µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων µεταξύ της Κοινότητας και της Εσθονίας αντικαθίσταται από το παράρτηµα που εµφαίνεται στο
παράρτηµα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Οι ετήσιες ποσοστώσεις για το έτος 2001, οι οποίες προβλέπονται
στο παράρτηµα που εµφαίνεται στο παράρτηµα της παρούσας
απόφασης, θα µειωθούν αναλογικά προς το χρονικό διάστηµα που
θα έχει ήδη παρέλθει, υπολογιζόµενο σε ακέραιους µήνες.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του
δεύτερου µήνα που έπεται της έγκρισής της.

Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2001.
Για το Συµβούλιο Σύνδεσης
Ο Πρόεδρος
T. H. ILVES
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας 1
Ποσοστώσεις που εφαρµόζονται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα εµπορευµάτων καταγωγής Εσθονίας — Απαλλαγή από τους δασµούς εντός των
ορίων της ποσόστωσης

Κωδικός ΣΟ

Ετήσια ποσόστωση
(1 000 kg)

Περιγραφή

(1)

(2)

2001

2002

2003

(3)

(4)

(5)

0403 10 51 έως
0403 10 99

Γιαούρτια αρωµατισµένα ή µε προσθήκη φρούτων ή κακάο

200

200

200

1518 00

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσµατά τους, θερµικά επεξεργασµένα
(βρασµένα ή ψηµένα), οξειδωµένα, αφυδατωµένα, θειωµένα, εµφυσηµένα, πολυµερισµένα µε απλή θέρµανση ή αλλιώς χηµικώς τροποποιηµένα, µε εξαίρεση
εκείνα της κλάσης 1516· µείγµατα ή παρασκευάσµατα µη βρώσιµα από λίπη ή
λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσµατα διαφόρων λιπών ή λαδιών του
κεφαλαίου αυτού που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού:
– Άλλα:
– – Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσµατά τους, θερµικά επεξεργασµένα (βρασµένα ή ψηµένα) οξειδωµένα, αφυδατωµένα, θειωµένα, εµφυσηµένα, πολυµερισµένα µε απλή θέρµανση ή αλλιώς χηµικώς τροποποιηµένα,
µε εξαίρεση εκείνα της κλάσης 1516
– – Άλλα

600

600

600

1704

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαµβάνεται και η λευκή σοκολάτα)

420

640

860

ex 1806

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσµατα διατροφής που περιέχουν κακάο, εκτός
από τον κωδικό ΣΟ 1806 10 15

800

900

1 000

1901

Εκχυλίσµατα βύνης παρασκευάσµατα διατροφής από αλεύρια,σιµιγδάλια, άµυλα
ή εκχυλίσµατα βύνης, που δεν περιέχουν κακάο ή που περιέχουν κάθε είδους
λιγότεροαπό 40 % κατά βάρος κακάο επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως και
δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού· παρασκευάσµατα διατροφής
από προϊόντα των κλάσεων 0401 µέχρι 0404 που δεν περιέχουν κακάο ή
περιέχουν λιγότερο από 5 % κατά βάρος επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως, και
δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού:

1901 20 00

– Μείγµατα και ζυµάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή µπισκοτοποιίας της κλάσης 1905

150

150

150

1901 90

– Άλλα

500

500

500

1905

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή µπιακοτοποtίας, έστω και µε προσθήκη
κακάου· όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρηστµοποιούνται για φάρµακα,
αζυµοσφραγίδες, ξεραµένες ζύµες από αλεύρι ή άµυλο κάθε είδους σε φύλλα και
παρόµοια προϊόντα

300

450

600

2102

Ζύµες (ενεργές ή αδρανείς)· άλλοι αδρανείς µονοκύτταροι µικροοργανισµοί (µε
εξαίρεση τα εµβόλια της κλάσης 3002) σκόνες για το φούσκωµα της ζύµης,
παρασκευασµένες:
– Ζύµες ενεργές
– Σκόνες για το φούσκωµα της ζύµης, παρασκευασµένες

650

950

1 250

1518 00 91

1518 00 95 έως
1518 00 99

2102 10
2102 30 00
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Κωδικός ΣΟ

L 283/51
Ετήσια ποσόστωση
(1 000 kg)

Περιγραφή

(1)

(2)

2001

2002

2003

(3)

(4)

(5)

2103

Παρασκευάσµατα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασµένες· αρτύµατα και
καρυκεύµατα, σύνθετα αλεύρι από σινάπι και µουστάρδα παρασκευασµένη:

2103 20 00

– Tomato ketchup (κέτσαπ) και άλλες σάλτσες ντοµάτας

500

600

700

2103 90 90

– – Άλλα

150

200

250

2104

Παραακευάσµατα για σούπες και ζωµούς· σούπες και ζωµοί, παρασκευασµένα
παρασκευάσµατα διατροφής σύνθετα, οµογενοποιηµένα

150

150

150

2105 00

Παγωτά

100

150

200

2106

Παρασκευάσµατα διατροφής που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται
αλλού:
– Συµπυκνώµατα πρωτεϊνών και ουσίες πρωτεϊνικής σύστασης

10

15

25

– Άλλα
– – Σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσµατα, άλλα από εκείνα που γίνονται µε
βάση ευώδεις ουσίες των τύπων που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή
ποτών
– – Άλλα
– – – Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη,
ισογλυκόζη, γλυκόζη, άµυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος
λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο
του 5 % ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άµυλα κάθε
είδους
– – – Άλλα

600

600

600

2202 90 91 a
2202 90 99

Νερά που περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα

800

800

800

2402 20
2402 20 10
2402 20 90

– Τσιγάρα που περιέχουν καπνό:
– – Που περιέχουν γαρίφαλο
– – Άλλα

100

100

100

2106 10
2106 90
2106 90 20

2106 90 92

2106 90 98
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Πίνακας 2
∆ασµοί που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα εµπορευµάτων καταγωγής Εσθονίας
Σηµείωση: Οι δασµοί που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα µειώνονται κατά 10 %. Τα ποσά που λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό των µειωµένων
γεωργικών στοιχείων (EAR) και των πρόσθετων δασµών (AD S/ZR και AD F/MR), που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα
εµπορευµάτων που περιλαµβάνονται στον ακόλουθο πίνακα είναι αυτά που αναγράφονται στον πίνακα 2 (β) (από 1.7.2000) του παραρτήµατος 1
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2204/1999 της Επιτροπής της 12ης Οκτωβρίου 1999 (ΕΕ L 278 της 28.10.1999, σ. 775 έως 787) (1).
Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

∆ασµός

(1)

(2)

(3)

0403

Βουτυρόγαλα, πηγµένο γάλα και πηγµένη κρέµα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και
κρέµες που έχουν υποστεί ζύµωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συµπυκνωµένα ή µε
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωµατισµένα ή µε προσθήκη φρούτων ή
κακάου:

0403 10

– Γιαούρτια:
– – Αρωµατισµένα ή µε προσθήκη φρούτων ή κακάου:
– – – Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές µορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε
λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα:

0403 10 51

– – – – Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

8,3 % + 95 EUR/100 kg

0403 10 53

– – – – Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 27 %

8,3 % + 130,4 EUR/100 kg

0403 10 59

– – – – Που υπερβαίνει το 27 %

8,3 % + 168,8 EUR/100 kg

– – – Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το
γάλα:
0403 10 91

– – – – Που δεν υπερβαίνει το 3 %

8,3 % + 12,4 EUR/100 kg

0403 10 93

– – – – Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 %

8,3 % + 17,1 EUR/100 kg

0403 10 99

– – – – Που υπερβαίνει το 6 %

8,3 % + 26,6 EUR/100 kg

0403 90

– Άλλα:
– – Αρωµατισµένα ή µε προσθήκη φρούτων ή κακάου:
– – – Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές µορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε
λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα:

0403 90 71

– – – – Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

8,3 % + 95 EUR/100 kg

0403 90 73

– – – – Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 27 %

8,3 % + 130,4 EUR/100 kg

0403 90 79

– – – – Που υπερβαίνει το 27 %

8,3 % + 168,8 EUR/100 kg

– – – Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το
γάλα:
0403 90 91

– – – – Που δεν υπερβαίνει το 3 %

8,3 % + 12,4 EUR/100 kg

0403 90 93

– – – – Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 %

8,3 % + 17,1 EUR/100 kg

0403 90 99

– – – – Που υπερβαίνει το 6 %

8,3 % + 26,6 EUR/100 kg

0405

Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόµενες από το γάλα λιπαρές ύλες για επάλειψη:

0405 20

– Λιπαρές ύλες για επάλειψη:

0405 20 10

– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή µεγαλύτερης του 39 % και
µικρότερης του 60 %

9 % + EAR

0405 20 30

– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή µεγαλύτερης του 60 % αλλά
που δεν υπερβαίνει το 75 %

9 % + EAR

0509 00

Σπόγγοι φυσικοί ζωικής προέλευσης:

0509 00 90

– Άλλοι

5,1 %
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Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

∆ασµός

(1)

(2)

(3)

0710

Λαχανικά άβραστα ή βρασµένα στο νερό ή στον ατµό, κατεψυγµένα:

0710 40 00

– Γλυκό καλαµπόκι

0711

Λαχανικά διατηρηµένα προσωρινά (π.χ. µε διοξείδιο του θείου ή σε άρµη, θειωµένο νερό ή
σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιµεύουν για να εξασφαλισθεί
προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που
βρίσκονται:

0711 90

– Άλλα λαχανικά· µείγµατα λαχανικών:

5,1 % + 9,4 EUR/100 kg net eda

– – Λαχανικά
0711 90 30

– – – Γλυκό καλαµπόκι

1302

Χυµοί και εκχυλίσµατα φυτικά πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις αγάρ-αγάρ
και άλλα βλενώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιηµένα:

5,1 % + 9,4 EUR/100 kg net eda

– Χυµοί και εκχυλίσµατα φυτικά:
1302 12 00

– – Γλυκόριζας

0%

1302 13 00

– – Λυκίσκου

0%

1302 20

– Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές:

1302 20 10

– – Σε ξερή κατάσταση

19,2 %

1302 20 90

– – Άλλες

11,2 %

1505

Εριολίπος και λιπαρές ουσίες που προέρχονται από αυτό, συµπεριλαµβανοµένης και της
λανολίνης:

1505 10 00

– Εριολίπος ακατέργαστο (σουιτίνη)

1516

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσµατά τους, µερικώς ή ολικώς υδρογονωµένα,
διεστεροποιηµέαα, επανεστεροποιηµένα ή ελαϊδινισµένα (µε ισοµέρεια λιπαρών οξέων),
έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασµένα:

1516 20

– Λίπη και λάδια φυτικά και τα κλάσµατά τους:

1516 20 10

– – Ρετσινόλαδα υδρογονωµένα, µε την ονοµασία “opalwax”

1517

Μαργαρίνη· µείγµατα ή παρασκευάσµατα βρώσιµα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή
από τα κλάσµατα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα λίπη και
λάδια διατροφής και τα κλάσµατά τους της κλάσης 1516:

1517 10

– Μαργαρίνη, µη συµπεριλαµβανοµένης της ρευστής µαργαρίνης:

1517 10 10

– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που
υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 %

1517 90

– Άλλα:

1517 90 10

– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που
υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 %

3,2 %

3,4 %

8,3 % + 28,4 EUR/100 kg

8,3 % + 28,4 EUR/100 kg

– – Άλλα:
1517 90 93

– – – Μείγµατα ή παρασκευάσµατα µαγειρικά που χρησιµοποιούνται για αφαίρεση των
τύπων (φορµών)

1518 00

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσµατά τους, θερµικά επεξεργασµένα (βρασµένα
ή ψηµένα), οξειδωµένα, αφυδατωµένα, θειωµένα, εµφυσηµένα, πολυµερισµένα µε απλή
θέρµανση ή αλλιώς χηµικώς τροποποιηµένα, µε εξαίρεση εκείνα της κλάσης 1516
µείγµατα ή παρασκευάσµατα µη βρώσιµα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα
κλάσµατα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού που δεν κατονοµάζονται ούτε
περιλαµβάνονται αλλού:

1518 00 10

– Λινοξύνη
– Άλλα:

2,9 %

7,7 %
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– – Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσµατά τους, θερµικά επεξεργασµένα
(βρασµένα ή ψηµένα) οξειδωµένα, αφυδατωµένα, θειωµένα, εµφυσηµένα, πολυµερισµένα µε απλή θέρµανση ή αλλιώς χηµικώς τροποποιηµένα, µε εξαίρεση εκείνα της
κλάσης 1516

7,7 %

1518 00 91

– – Άλλα:
1518 00 95

– – – Μείγµατα και παρασκευάσµατα µη βρώσιµα από ζωικά λίπη και λάδια και τα
κλάσµατά τους

1518 00 99

– – – Άλλα

1521

Κεριά φυτικά (άλλα από τα τριγλυκερίδια), κεριά από µέλισσες ή άλλα έντοµα και κεριά
σπέρµατος κήτους, έστω και εξευγενισµένα ή χρωµατισµένα:

1521 90

– Άλλα:

2%
7,7 %

– – Κεριά από µέλισσες ή άλλα έντοµα, έστω και εξευγενισµένα ή χρωµατισµένα
1521 90 99

– – – Άλλα

1522 00

Λάδια δερµάτων· υπολείµµατα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών
σωµάτων ή των ζωικών ή των φυτικών κεριών:

1522 00 10

– Λάδι δερµάτων

1702

Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαµβάνεται η λακτόζη η µαλτόζη, η γλυκόζη και η
φρουκτόζη (λεβυλόζη), χηµικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση· σιρόπια από ζάχαρα χωρίς
προσθήκη αρωµατικών ή χρωστικών ουσιών υποκατάστατα του µελιού, έστω και αναµειγµένα µε φυσικό µέλι ζάχαρα και µελάσες καραµελωµένα:

1702 50 00

– Φρουκτόζη χηµικώς καθαρή

1702 90

– Άλλα, στα οποία περιλαµβάνεται και το ιµβερτοποιηµένο ζάχαρο (ή διιµβερτοποιηµένο):

1702 90 10

– – Μαλτόζη χηµικώς καθαρή

1704

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαµβάνεται και η λευκή σοκολάτα):

1704 10

– Τσίχλες (chewing-gum), έστω και περιτυλιγµένες µε ζάχαρη:

0%

3,8 %

16 % + 50,7 EUR/100 kg net mas

12,8 %

– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε σακχαρόζη µικρότερης του 60 % (στην οποία περιλαµβάνεται και το ιµβερτοποιηµένο σάκχαρο που µετριέται σε σακχαρόζη):
1704 10 11

– – – Σε πλακίδια

0 % + 27,1 EUR/100 kg MAX 17,9 %

1704 10 19

– – – Άλλες

0 % + 27,1 EUR/100 kg MAX 17,9 %

– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε σακχαρόζη ίσης ή µεγαλύτερης του 60 % (στην οποία
περιλαµβάνεται και το ιµβερτοποιηµένο σάκχαρο που µετριέται σε σακχρόζη):
1704 10 91

– – – Σε πλακίδια

6,3 % + 30,9 EUR/100 kg MAX 18,2 %

1704 10 99

– – – Άλλες

6,3 % + 30,9 EUR/100 kg MAX 18,2 %

1704 90

– Άλλα:

1704 90 10

– – Εκχυλίσµατα γλυκόριζας που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 10 % ζαχαρόζη,
χωρίς προσθήκη άλλων υλών

1704 90 30

– – Παρασκεύασµα µε την ονοµασία “λευκή σοκολάτα”

13,4 %
9,1 % + 45,1 MAX 18,9 % +
16,5 EUR/100 kg

– – Άλλα
1704 90 51

– – – Πάστες και µάζες, περιλαµβανοµένου και του αµυγδαλόπαστου (masse pain), σε
άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου ίσου ή µεγαλύτερου του 1 kg

9 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1704 90 55

– – – ∆ισκία (παστίλιες) για το λαιµό και σακχαρόπηκτα για το βήχα

9 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
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∆ασµός

(1)

(2)

(3)

1704 90 61

– – – Κουφέτα κάθε είδους και παρόµοια ζαχαρώδη παρασκευάσµατα

9 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

– – – Άλλα:
1704 90 65

– – – – Γόµες και άλλα γλυκίσµατα µε βάση τους ζελέδες, στα οποία περιλαµβάνονται και
οι πάστες φρούτων σε µορφή ζαχαρωδών παρασκευασµάτων

9 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1704 90 71

– – – – Καραµέλες (bonbons) από βρασµένα ζάχαρα έστω και παραγεµισµένες

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1704 90 75

– – – – Καραµέλες (καραµέλες βουτύρου, κοινές καραµέλες και παρόµοια γλυκίσµατα)

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

– – – – Άλλα
1704 90 81

– – – – – Που λαµβάνονται µε συµπίεση

9 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1704 90 99

– – – – – Άλλα

9 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1803

Πάστα κακάου, έστω και αποβουτυρωµένη

9,6 %

1804 00 00

Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου

7,7 %

1805 00 00

Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

1806

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσµατα διατροφής που περιέχουν κακάο:

1806 10

– Σκόνη κακάου, µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:

1806 10 15

– – Που δεν περιέχει σακχαρόζη ή που περιέχει κατά βάρος λιγότερο από 5 % σακχαρόζη
(στην οποία περιλαµβάνεται και το ιµβερτοποιηµένο ζάχαρο που µετριέται σε σακχαρόζη) ή ισογλυκόζη που µετριέται επίσης σε σακχαρόζη

0%

1806 10 20

– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε σακχαρόζη (στην οποία περιλαµβάνεται και το ιµβερτοποιηµένο ζάχαρο που µετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που µετριέται επίσης σε
ζαχαρόζη, ίσης ή µεγαλύτερης του 5 % και µικρότερης του 65 %

0 % + 25,2 EUR/100 kg

1806 10 30

– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαµβάνεται και το ιµβερτοποιηµένο ζάχαρο που µετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που µετριέται επίσης σε
ζαχαρόζη, ίσης ή µεγαλύτερης του 65 % και µικρότερης του 80 %

0 % + 31,4 EUR/100 kg

1806 10 90

– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαµβάνεται και το ιµβερτοποιηµένο ζάχαρο που µετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που µετριέται επίσης σε
ζαχαρόζη ίσης ή µεγαλύτερης του 80 %

0 % + 41,9 EUR/100 kg

1806 20

– Άλλα παρασκευάσµατα που παρουσιάζονται είτε σε τεµάχια ή σε ράβδους, µε βάρος
που υπερβαίνει τα 2 kg, είτε σε υγρή ή πολτώδη κατάσταση ή σε σκόνη, κόκκους ή
παρόµοιες µορφές, σε δοχεία ή σε άµεσες συσκευασίες µε περιεχόµενο που υπερβαίνει
τα 2 kg:

1806 20 10

– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάο ίσης ή µεγαλύτερης του 31 % ή
ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάο και σε λιπαρές ύλες που
προέρχονται από το γάλα ίσης ή µεγαλύτερης του 31 %

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 20 30

– – Ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λιπαρές ύλες που
προέρχονται από το γάλα ίσης ή µεγαλύτερης του 25 % και µικρότερης του 31 %

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

0%

– – Άλλα:
1806 20 50

– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου ίσης ή ανώτερης του 18 %

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 20 70

– – – Παρασκευάσµατα σοκολάτας γάλακτος σε κόκκους “chocolate milk crumb”

0 % + EA

1806 20 80

– – – Γλάσο κακάου

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 20 95

– – – Άλλα

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

– Άλλα που παρουσιάζονται πλακίδια ή ράβδους:
1806 31 00

– – Παραγεµισµένα

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 32

– – Μη παραγεµισµένα

1806 32 10

– – – Με προσθήκη δηµητριακών, καρυδιών ή άλλων φρούτων

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 32 90

– – – Άλλα

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

L 283/56

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

27.10.2001

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

∆ασµός

(1)

(2)

(3)

1806 90

– Άλλα:
– – Σοκολάτα και είδη από σοκολάτα:
– – – Σοκολάτες, έστω και παραγεµισµένες:

1806 90 11

– – – – Που περιέχουν αλκοολούχα ποτά

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 90 19

– – – – Άλλα

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

– – – Άλλα:
1806 90 31

– – – – Παραγεµισµένα

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 90 39

– – – – Μη παραγεµισµένα

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 90 50

– – Ζαχαρώδη και τα υποκατάστατα αυτών που έχουν παραχθεί από υποκατάστατα της
ζάχαρης, που περιέχουν κακάο

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 90 60

– – Πολτοί για επάλειψη σε ψωµί, που περιέχουν κακάο

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 90 70

– – Παρασκευάσµατα που περιέχουν κακάο για την παραγωγή ποτών

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 90 90

– – Άλλα

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1901

Εκχυλίσµατα βύνης παρασκευάσµατα διατροφής από αλεύρια, σιµιγδάλια, άµυλα ή εκχυλίσµατα βύνης, που δεν περιέχουν κακάο ή που περιέχουν κάθε είδους λιγότερο από
40 % κατά βάρος κακάο επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως και δεν κατονοµάζονται ούτε
περιλαµβάνονται αλλού· παρασκευάσµατα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401
µέχρι 0404 που δεν περιέχουν κακάο ή περιέχουν λιγότερο από 5 % κατά βάρος επί
πλήρως απολιπανθείσας βάσεως, και δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού:

1901 10 00

– Παρασκευάσµατα για τη διατροφή των παιδιών, συσκευασµένα για τη λιανική πώληση

7,6 % + EAR

1901 20 00

– Μείγµατα και ζυµάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή
µπισκοτοποιίας της κλάσης 1905

7,6 % + EAR

1901 90

– Άλλα:
– – Εκχυλίσµατα βύνης:

1901 90 11

– – – Περιεκτικότητας σε ξερό εκχύλισµα ίσης ή µεγαλύτερης του 90 % κατά βάρος

1901 90 19

– – – Άλλα

5,1 % + 18 EUR/100 kg
5,1 % + 14,7 EUR/100 kg

– – Άλλα:
1901 90 91

– – – Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άµυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 %
λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη (συµπεριλαµβανοµένου του ιµβερτοποιηµένου ζάχαρου) ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 %
γλυκόζη ή άµυλα κάθε είδους, εξαιρουµένων των παρασκευασµάτων διατροφής σε
σκόνη από προϊόντα των κλάσεων 0401 µέχρι 0404

1901 90 99

– – – Άλλα

1902

Ζυµαρικά εν γένει, έστω και ψηµένα ή παραγεµισµένα (µε κρέας ή άλλες ουσίες) ή και
αλλιώς παρασκευασµένα, όπως τα σπαγέτα, µακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, gnochi,
ραβιόλια, κανελόνια αράπικο σιµιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασµένο:

12,8 %

7,6 % + EAR

– Ζυµαρικά εν γένει, όχι ψηµένα ούτε παραγεµισµένα, ούτε αλλιώς παρασκευασµένα:
1902 11 00

– – Που περιέχουν αυγά

1902 19

– – Άλλα:

1902 19 10

– – – Που δεν περιέχουν άλευρα µαλακού σιταριού ούτε σιµιγδάλια µαλακού σιταριού

7,7 % + 24,6 EUR/100 kg

1902 19 90

– – – Άλλα

7,7 % + 21,1 EUR/100 kg

1902 20

– Ζυµαρικά εν γένει παραγεµισµένα (έστω και ψηµένα ή αλλιώς παρασκευασµένα):
– – Άλλα

7,7 % + 24,6 EUR/100 kg
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1902 20 91

– – – Ψηµένα

8,3 % + 6,1 EUR/100 kg

1902 20 99

– – – Άλλα

8,3 % + 17,1 EUR/100 kg

1902 30

– Άλλα ζυµαρικά εν γένει

1902 30 10

– – Αποξεραµένα

6,4 % + 24,6 EUR/100 kg

1902 30 90

– – Άλλα

6,4 % + 9,7 EUR/100 kg

1902 40

– Αράπικο σιµιγδάλι (κους-κους)

1902 40 10

– – Μη παρασκευασµένο

7,7 % + 24,6 EUR/100 kg

1902 40 90

– – Άλλα

6,4 % + 9,7 EUR/100 kg

1903 00 00

Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασµένα από άµυλα, µε µορφή νιφάδων,
θρόµβων, κόκκων στρογγυλών, σκυβάλων ή µε παρόµοιες µορφές

6,4 % + 15,1 EUR/100 kg

1904

Προϊόντα µε βάση τα δηµητριακά που λαµβάνονται µε διόγκωση ή φρύξη [π.χ. καλαµπόκι
σε νιφάδες (κορν-φλέικς)] δηµητριακά άλλα από το καλαµπόκι σε µορφή κόκκων νιφάδων
ή άλλων επεξεργασµένων κόκκων (εκτός από αλεύρι ή σιµιγδάλι), προψηµένα ή αλλιώς
παρασκευασµένα, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού:

1904 10

– Προϊόντα µε βάση τα δηµητριακά που λαµβάνονται µε διόγκωση ή φρύξη:

1904 10 10

– – Με βάση το καλαµπόκι

3,8 % + 20 EUR/100 kg

1904 10 30

– – Με βάση το ρύζι

5,1 % + 46 EUR/100 kg

1904 10 90

– – Άλλα:

1904 20

– Παρασκευάσµατα διατροφής που λαµβάνονται από µη φρυγµένες νιφάδες δηµητριακών
ή από µείγµατα µη φρυγµένων νιφάδων δηµητριακών και φρυγµένων νιφάδων
δηµητριακών ή διογκωµένων δηµητριακών:

1904 20 10

– – Παρασκευάσµατα τύπου “µούσλι” µε βάση µη φρυγµένες νιφάδες δηµητριακών

5,1 % + 33,6 EUR/100 kg

9 % + EAR

– – Άλλα:
1904 20 91

– – – Με βάση το καλαµπόκι

3,8 % + 20 EUR/100 kg

1904 20 95

– – – Με βάση το ρύζι

5,1 % + 46 EUR/100 kg

1904 20 99

– – – Άλλα

1904 90

– Άλλα:

1904 90 10

– – Ρύζι

8,3 % + 46 EUR/100 kg

1904 90 90

– – Άλλα

8,3 % + 25,7 EUR/100 kg

1905

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή µπισκοτοποιίας, έστω και µε προσθήκη κακάου,
όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιµοποιούνται για φάρµακα, αζυµοσφραγίδες,
ξεραµένες ζύµες από αλεύρι ή άµυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόµοια προϊόντα:

1905 10 00

– Ψωµί τύπου φρυγανιάς µε την ονοµασία “Knäckerbrot”

1905 20

– Ψωµί µε καρυκεύµατα

1905 20 10

– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαµβάνεται και το ιµβερτοποιηµένο ζάχαρο που µετριέται σε ζαχαρόζη) µικρότερης του 30 %

0 % + 18,3 EUR/100 kg

1905 20 30

– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαµβάνεται και το ιµβερτοποιηµένο ζάχαρο που µετριέται σε ζαχαρόζη) ίσης ή µεγαλύτερης του 30 % και
µικρότερης του 50 %

0 % + 24,6 EUR/100 kg

1905 20 90

– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαµβάνεται και το ιµβερτοποιηµένο ζάχαρο που µετριέται σε ζαχαρόζη) ίσης ή µεγαλύτερης του 50 %

0 % + 31,4 EUR/100 kg

1905 30

– Μπισκότα µε προσθήκη γλυκαντικών γκόφρες και γκοφρέτες:
– – Εντελώς ή µερικώς περιτυλιγµένα ή επικαλυµµένα µε σοκολάτα ή µε άλλα παρασκευάσµατα που περιέχουν κακάο:

5,1 % + 33,6 EUR/100 kg

0 % + 13 EUR/100 kg
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1905 30 11

– – – Σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου που δεν υπερβαίνει τα 85 g

0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR

1905 30 19

– – – Άλλα

0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR

– – Άλλα:
– – – Μπισκότα µε προσθήκη γλυκαντικών:
1905 30 30

– – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης
ή µεγαλύτερης του 8 %

0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR

– – – – Άλλα:
1905 30 51

– – – – – Μπισκότα διπλά παραγεµισµένα

0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR

1905 30 59

– – – – – Άλλα

0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR

– – – Γκόφρες και γκοφρέτες:
1905 30 91

– – – – Αλατισµένες, παραγεµισµένες ή οχι

0 % + EAR MAX 20,7 % + AD F/MR

1905 30 99

– – – – Άλλες

0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR

1905 40

– Φρυγανιές, ψωµί φρυγανισµένο και παρόµοια ψηµένα προϊόντα·

1905 40 10

– – Φρυγανιές

0 % + EAR

1905 40 90

– – Άλλα

0 % + EAR

1905 90

– Άλλα:

1905 90 10

– – Ψωµί άζυµο (Mazos)

0 % + 15,9 EUR/100 kg

1905 90 20

– – Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιµοποιούνται για φάρµακα, αζυµοσφραγίδες, ξεραµένες ζύµες από αλεύρι ή άµυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόµοια
προϊόντα

0 % + 60,5 EUR/100 kg

– – Άλλα:
1905 90 30

– – – Ψωµί χωρίς προσθήκη µελιού, αυγών, τυριού, ή φρούτων, περιεκτικότητας σε
ζάχαρα και λιπαρές ύλες που δεν υπερβαίνουν, καθεµιά, 5 % κατά βάρος υπολογιζόµενο σε ξερή κατάσταση

0 % + EAR

1905 90 40

– – – Γκόφρες και γκοφρέτες περιεκτικότητας σε νερό που υπερβαίνει το 10 % κατά
βάρος

0 % + EAR MAX 20,7 % + AD F/MR

1905 90 45

– – – Μπισκότα

0 % + EAR MAX 20,7 % + AD F/MR

1905 90 55

– – – Προϊόντα παραγόµενα µε εξώθηση ή διόγκωση, αλατισµένα ή αρωµατισµένα

0 % + EAR MAX 20,7 % + AD F/MR

– – – Άλλα:
1905 90 60

– – – – Με προσθήκη γλυκαντικών

0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR

1905 90 90

– – – – Άλλα

0 % + EAR MAX 20,7 % + AD F/MR

2001

Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιµα µέρη φυτών, παρασκευασµένα ή
διατηρηµένα µε ξίδι ή οξικό οξύ:

2001 90

– Άλλα:

2001 90 30

– – Γλυκό καλαµπόκι (Zea mays var. saccharata)

5,1 % + 9,4 EUR/100 kg net eda

2001 90 40

– – Ίγναµα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόµοια βρώσιµα µέρη
φυτών περιεκτικότητας κατά βάρος σε άµυλα κάθε είδους ίσης ή µεγαλύτερης του
5%

8,3 % + 3,8 EUR/100 kg net eda

2001 90 60

– – Καρδιές φοινίκων

10 %
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Περιγραφή

∆ασµός

(1)

(2)

(3)

2004

Άλλα λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ,
κατεψυγµένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006

2004 10

– Πατάτες:
– – Άλλες

2004 10 91

– – – Με µορφή αλεύρων, σιµιγδαλιών ή νιφάδων

7,6 % + EAR

2004 90

– Άλλα λαχανικά και µείγµατα λαχανικών· λαχανικά:

2004 90 10

– – Γλυκό καλαµπόκι (Zea mays var. saccharata)

2005

Άλλα λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ, όχι
κατεψυγµένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006

2005 20

– Πατάτες:

2005 20 10

– – Με µορφή αλεύρων, σιµιγδαλιών ή νιφάδων

8,8 % + EAR

2005 80 00

– Γλυκό καλαµπόκι (Zea mays var. saccharata)

5,1 % + 9,4 EUR/100 kg net eda

2008

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιµα µέρη φυτών, αλιιώς πρασκευασµένα ή διατηρηµένα,
µε ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού:

5,1 % + 9,4 EUR/100 kg net eda

– Καρποί µε κέλυφος, αράπικα φιστίκια και άλλα σπέρµατα, έστω και αναµειγµένα µεταξύ
τους:
2008 11

– – Αράπικα φυστίκια

2008 11 10

– – – Βούτυρο αράπικων φυστικιών

12,8 %

– Άλλα, περιλαµβανοµένων µειγµάτων άλλων από εκείνων της κλάσης 2008 19:
2008 91 00

– – Καρδιές φοινίκων

2008 99

– – Άλλα

10 %

– – – Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:
– – – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης:
2008 99 85

– – – – – Καλαµπόκι, εκτός από γλυκό καλαµπόκι (Zea mays var. saccharata)]

5,1 % + 9,4 EUR/100 kg net eda

2008 99 91

– – – – – Ίγναµα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόµοια βρώσιµα µέρη
φυτών, περιεκτικότητας κατά βάρος σε άµυλα κάθε είδους ίσης ή µεγαλύτερης
του 5 %

8,3 % + 3,8 EUR/100 kg net eda

2101

Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα καφέ, τσαγιού ή µατέ και παρασκευάσµατα
µε βάση τα προϊόντα αυτά ή µε βάση τον καφέ, το τσάι ή το µατέ. Κιχώριο φρυγµένο και
άλλα φρυγµένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα αυτών:
– Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα καφέ και παρασκευάσµατα µε βάση αυτά
τα εκχυλίσµατα, αποστάγµατα ή συµπυκνώµατα ή µε βάση τον καφέ:

2101 11

– – Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα:

2101 11 11

– – – Περιεκτικότητας σε ξερές ουσίες που προέρχονται από τον καφέ ίσης ή µεγαλύτερης
του 95 % κατά βάρος

9%

2101 11 19

– – – Άλλα

9%

2101 12

– – Παρασκευάσµατα µε βάση αυτά τα εκχυλίσµατα, αποστάγµατα ή συµπυκνώµατα µε
βάση τον καφέ:

2101 12 92

– – – Παρασκευάσµατα µε βάση αυτά τα εκχυλίσµατα, αποστάγµατα ή συµπυκνώµατα
καφέ

2101 12 98

– – – Άλλα

2101 20

– Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα τσαγιού ή µατέ και παρασκευάσµατα µε
βάση αυτά τα εκχυλίσµατα, αποστάγµατα ή συµπυκνώµατα ή µε βάση το τσάι ή το
µατέ:

2101 20 20

– – Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα ή συµπυκνώµατα:
– – Παρασκευάσµατα:

11,5 %
9 % + EAR

6%
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(2)

(3)

2101 20 92

– – – Με βάση εκχυλίσµατα, αποστάγµατα ή συµπυκνώµατα τσαγιού ή µατέ

2101 20 98

– – – Άλλα

2101 30

– Κιχώριο φρυγµένο και άλλα φρυγµένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσµατα,
αποστάγµατα και συµπυκνώµατα αυτών:

6%
6,5 % + EAR

– – Κιχώριο φρυγµένο και άλλα φρυγµένα υποκατάστατα του καφέ:
2101 30 11

– – – Κιχώριο φρυγµένο

2101 30 19

– – – Άλλα

11,5 %
5,1 % + 12,7 EUR/100 kg

– – Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα φρυγµένου κιχωρίου και άλλων φρυγµένων υποκατάστατων του καφέ:
2101 30 91

– – – Φρυγµένου κιχωρίου

2101 30 99

– – – Άλλα

2102

Ζύµες (ενεργές ή αδρανείς) άλλοι αδρανείς µονοκύτταροι µικροοργανισµοί (µε εξαίρεση
τα εµβόλια της κλάσης 3002) σκόνες για το φούσκωµα της ζύµης, παρασκευασµένες:

2102 10

– Ζύµες ενεργές:

2102 10 10

– – ∆ιαλεγµένες ηµεροζύµες (ζύµες καλλιέργειας):

14,1 %
10,8 % + 22,7 EUR/100 kg

10,9 %

– – Ζύµες αρτοποίησης:
2102 10 31

– – – Αποξεραµένες

12 %

2102 10 39

– – – Άλλες

0%

2102 10 90

– – Άλλες

2102 20

– Ζύµες αδρανείς άλλοι αδρανείς µονοκύτταροι µικροοργανισµοί:

14,7 %

– – Ζύµες αδρανείς:
2102 20 11

– – – Σε δισκία, κύβους ή παρόµοιες µορφές, ή και σε άµεσες συσκευασίες καθαρού
περιεχοµένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg

8,3 %

2102 20 19

– – – Άλλες

5,1 %

2102 30 00

– Σκόνες για το φούσκωµα της ζύµης, παρασκευασµένες

6,1 %

2103

Παρασκευάσµατα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασµένες αρτύµατα και καρυκεύµατα,
σύνθετα αλεύρι από σινάπι και µουστάρδα παρασκευασµένη:

2103 10 00

– Σάλτσα σόγιας

7,7 %

2103 20 00

– Tomato ketchup (κέτσαπ) και άλλες σάλτσες ντοµάτας

10,2 %

2103 30

– Αλεύρι από σινάπι και µουστάρδα παρασκευασµένη:

2103 30 90

– – Μουστάρδα παρασκευασµένη

2103 90

– – Άλλα:

2103 90 90

– – Άλλα

2104

Παρασκευάσµατα για σούπες· και ζωµούς σούπες και ζωµοί, παρασκευασµένα παρασκευάσµατα διατροφής σύνθετα, οµογενοποιηµένα:

2104 10

– Παρασκευάσµατα για σούπες και ζωµούς σούπες και ζωµοί παρασκευασµένα:

2104 10 10

– – Ξεραµένα ή αποξεραµένα

4,5 %

2104 10 90

– – Άλλα

4,5 %

2104 20 00

– Παρασκευάσµατα διατροφής σύνθετα, οµογενοποιηµένα

5,5 %

9%

3,2 %
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2105 00

Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο:

2105 00 10

– Που δεν περιέχουν ή περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 3 % λιπαρές ύλες που
προέρχονται από το γάλα

0 % + 20,2 EUR/100 kgMAX
19,4 % + 9,4 EUR/100 kg

– Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα:
2105 00 91

– – Ίσης ή µεγαλύτερης του 3 % και µικρότερης του 7 %

2105 00 99

– – Ίσης ή µεγαλύτερης του 7 %

2106

Παρασκευάσµατα διατροφής που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού:

2106 10

– Συµπυκνώµατα πρωτεϊνών και ουσίες πρωτεϊνικής σύστασης:

2106 10 20

– – Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άµυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 %
λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άµυλα κάθε είδους

2106 10 80

– – Άλλα

2106 90

– Άλλα:

2106 90 10

– – Παρασκευάσµατα µε την ονοµασία λιωµένα τυριά “fondues” (2)

2106 90 20

– – Σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσµατα, άλλα από εκείνα που γίνονται µε βάση
ευώδεις ουσίες των τύπων που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή ποτών

0 % + 38,5 EUR/100 kg
MAX 18,1 % + 7 EUR/100 kg
0 % + 54 EUR/100 kg
MAX 17,8 % + 6,9 EUR/100 kg

12,8 %

9 % + EAR
35 EUR/100 kg
17,3 % MIN 1 EUR/% vol/hl

– – Άλλα:
2106 90 92

– – – Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άµυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 %
λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άµυλα κάθε είδους

2106 90 98

– – – Άλλα

2202

Νερά, στα οποία περιλαµβάνονται και τα µεταλλικά και τα αεριούχα νερά, µε προσθήκη
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωµατισµένα, και άλλα µη αλκοολούχα ποτά, µε
εξαίρεση τους χυµούς φρούτων ή λαχανικών της κλάσης 2009:

2202 10 00

– Νερά, στα οποία περιλαµβάνονται και τα µεταλλικά και τα αεριούχα νερά, µε προσθήκη
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωµατισµένα

2202 90

– Άλλα:

2202 90 10

– – Που δεν περιέχουν προϊόντα των κλάσεων 0401 έως 0404 ή λιπαρές ύλες που
προέρχονται από τα προϊόντα των κλάσεων 0401 έως 0404

12,8 %

9 % + EAR

0%

9,6 %

– – Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από τις κλάσεις
0401 έως 0404:
2202 90 91

– – – Μικρότερης του 0,2 %

0 % + 13,7 EUR/100 kg

2202 90 95

– – – Ίσης ή µεγαλύτερης του 0,2 % και µιρκότερης του 2 %

0 % + 12,1 EUR/100 kg

2202 90 99

– – – Ίσης ή µεγαλύτερης του 2 %

0 % + 21,2 EUR/100 kg

2203 00

Μπίρα από βύνη

2205

Βερµούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασµένα µε τη βοήθεια φυτών ή
αρωµατικών ουσιών:

2205 10

– Σε δοχεία µε περιεχόµενο που δεν υπερβαίνει τα 2 l:

2205 10 10

– – Που έχουν αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 18 % vol

2205 10 90

– – Που έχουν αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % vol

2205 90

– Άλλα:

2205 90 10

– – Που έχουν αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 18 % vol

2205 90 90

– – Που έχουν αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % vol

0%

10,9 EUR/hl
0,9 EUR/% vol/hl + 6,4 EUR/hl
9 EUR/hl
0,9 EUR/% vol/hl
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2207

Αιθυλική αλκοόλη µη µετουσιωµένη, µε κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 80 % vol ή περισσότερο αιθυλική αλκοόλη και αποστάγµατα µετουσιωµένα, οποιουδήποτε τίτλου:

2207 10 00

– Αιθυλική αλκοόλη µη µετουσιωµένη, µε κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 80 % vol ή
περισσότερο

19,2 EUR/hl

2207 20 00

– Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγµατα µετουσιωµένα, οποιουδήποτε τίτλου

10,2 EUR/hl

2208

Αιθυλική αλκοόλη µη µετουσιωµένη, µε κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του
80 % vol· αποστάγµατα, λικέρ και άλλα οινοπνευµατώδη ποτά:

2208 40

– Ρούµι και τάφια:
– – Που παρουσιάζονται σε δοχεία µε περιεχόµενο που δεν υπερβαίνει τα 2 l:

2208 40 11

– – – Ρούµι µε περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες εκτός αιθυλικής και µεθυλικής αλκοόλης ίση ή µεγαλύτερη από 225 gr/εκατόλιτρο καθαρής αλκοόλης (µε 10 %
αποδεκτή απόκληση)

0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

– – – Άλλα:
2208 40 31

– – – – Αξίας που υπερβαίνει τα 7,9 ευρώ ανά λίτρο καθαρής αλκοόλης

0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

2208 40 39

– – – – Άλλα

0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

– – Που παρουσιάζονται σε δοχεία µε περιεχόµενο που υπερβαίνει τα 2 l:
2208 40 51

– – – Ρούµι µε περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες εκτός αιθυλικής και µεθυλικής αλκοόλης ίση ή µεγαλύτερη από 225 gr/εκατόλιτρο καθαρής αλκοόλης (µε 10 %
αποδεκτή απόκληση)

0,6 EUR/8 vol/hl

– – – Άλλα:
2208 40 91

– – – Αξίας που υπερβαίνει τα 2 ευρώ ανά λίτρο καθαρής αλκοόλης

0,6 EUR/% vol/hl

2208 40 99

– – – Άλλα

0,6 EUR/% vol/hl

2208 90

– Άλλα:
– – Αιθυλική αλκοόλη µη µετουσιωµένη, µε κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο από
80 % vol, που παρουσιάζεται σε δοχεία µε περιεχόµενο:

2208 90 91

– – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l

2208 90 99

– – – Που υπερβαίνει τα 2 l

2402

Πούρα (στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα µε κοµµένα τα άκρα), πουράκια και
τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού:

2402 10 00

– Πούρα (στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα µε κοµµένα τα άκρα), πουράκια, που
περιέχουν καπνό

2402 20

– Τσιγάρα που περιέχουν καπνό:

2402 20 10

– – Που περιέχουν γαρίγαλο

2402 20 90

– – Άλλα

28,8 %

2402 90 00

– Άλλα

57,6 %

2403

Άλλα καπνά και υποκατάστατα του καπνού, που έχουν βιοµηχανοποιηθεί καπνά “οµογενοποιηµένα” ή “ανασχηµατισµένα”· εκχυλίσµατα και βάµµατα καπνού:

2403 10

– Καπνός για κάπνισµα, έστω και αν περιέχει υποκατάστατα του καπνού σε οποιαδήποτε
αναλογία:

2403 10 10

– – Σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου που δεν υπερβαίνει τα 500 g

74,9 %

2403 10 90

– – Άλλα

74,9 %

– Άλλα

1 EUR/% vol/hl + 6,4 EUR/hl
1 EUR/% vol/hl

26 %

10 %
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Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

∆ασµός

(1)

(2)

(3)

2403 91 00

– – Καπνά “οµογενοποιηµένα” ή “ανασχηµατισµένα”

16,6 %

2403 99

– – Άλλα:

2403 99 10

– – – Καπνός για µάσηµα και καπνός για εισπνοή (ταµπάκος)

41,6 %

2403 99 90

– – – Άλλα

16,6 %

2905

Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωµένα, σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή νιτροδωµένα
παράγωγά τους:
– Άλλες πολυαλκοόλες:

2905 43 00

– – Μαννιτόλη

0 % + 125,8 EUR/100 kg

2905 44

– – D-Γλυκιτόλη (σορβιτόλη):

0 % + 125,8 EUR/100 kg

– – – Σε υδατικό διάλυµα:
2905 44 11

– – – – Που περιέχει D-µαννιτόλη σε αναλογία µικρότερη ή ίση του 2 % κατά βάρος, η
οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκιτόλη

0 % + 16,1 EUR/100 kg

2905 44 19

– – – – Άλλη

0 % + 37,8 EUR/100 kg

– – – Άλλη
2905 44 91

– – – – Που περιέχει D-µαννιτόλη σε αναλογία µικρότερη ή ίση του 2 % κατά βάρος, η
οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκιτόλη

0 % + 23 EUR/100 kg

2905 44 99

– – – – Άλλη

0 % + 53,7 EUR/100 kg

2905 45 00

– – Γλυκερίνη

0%

3301

Αιθέρια έλαια (αποτερπενωµένα ή µη), στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα µε την
ονοµασία “πηγµένα” ή “απόλυτα” ρητινοειδή εκχυλίσµατα ελαιορητινών συµπυκνωµένα
διλύµατα αιθερίων ελαίων σε λίπη, σταθερά λάδια, κεριά ή ανάλογες ύλες, που παίρνονται
µε απρρόφηση ή εµπότιση τερπενικά υποπροϊόντα, κατάλοιπα της αποτερπένωσης των
αιθερίων ελαίων αποσταγµένα αρωµατικά νερά και υδατικά διαλύµατα αιθερίων ελαίων:

3301 90

– Άλλα:

3301 90 21

– – – Εκχυλίσµατα ελαιορητινών γλυκόριζας λυκίσκου

3302

Μείγµατα ευωδών ουσιών και µείγµατα (στα οποία περιλαµβάνονται και τα αλκοολικά
διαλύµατα) µε βάση µία ή περισσότερες από αυτές τις ουσίες, των τύπων που χρησιµοποιούνται ως πρώτες ύλες για τη βιοµηχανία άλλα παρασκευάσµατα µε βάση ευώδεις
ουσίες άλλα παρασκευάσµατα µε βάση ευώδεις ουσίες που χρησιµοποιούνται για την
παρασκευή ποτών:

3302 10

– Των τύπων που χρησιµοποιούνται για τις βιοµηχανίες ειδών διατροφής ή ποτών:

0%

– – Των τύπων που χρησιµοποιούνται για τις βιοµηχανίες ποτών:
– – – Παρασκευάσµατα που περιέχουν όλους τους γευστικούς παράγοντες που χαρακτηρίζουν ένα ποτό:
3302 10 10

– – – – Που έχουν αλκοολική δύναµη κατ' όγκο που υπερβαίνει το 0,5 %

0%

– – – – Άλλα:
3302 10 21

– – – – – Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη,
ισογλυκόζη, γλυκόζη, άµυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο
του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5 %
ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άµυλα κάθε είδους

3302 10 29

– – – – – Άλλα

12,8 %

0 % + EAR
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Περιγραφή

∆ασµός

(1)

(2)

(3)

3501

Καζεΐνες, καζεϊνικά άλατα και άλλα παράγωγα των καζεϊνών κόλλες καζείνης

3501 10

– Καζεΐνες:

0%

3501 10 50

– – Που προορίζοναι για βιοµηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων
διατροφής ή κτηνοτροφών

0%

3501 10 90

– – Άλλες

0%

3501 90

– Άλλες

0%

3501 90 90

– – Άλλες

0%

3505

∆εκτρίνη και άλλα τροποποιηµένα άµυλα κάθε είδους (π.χ. τα προζελατινοποιηµένα ή
εστεροποιηµένα άµυλα κάθε είδους) κόλλες µε βάση τα άµυλα κάθε είδους, τη δεξτρίνη ή
άλλα τροποποιηµένα άµυλα κάθε είδους:

3505 10

– ∆εξτρίνη και άλλα τροποποιηµένα άµυλα κάθε είδους:

3505 10 10

– – ∆εξτρίνη

0 % + 17,7 EUR/100 kg

– – Άλλα τροποποιηµένα άµυλα κάθε είδους:
3505 10 90

– – – Άλλα

0 % + 17,7 EUR/100 kg

3505 20

– Κόλλες:

3505 20 10

– – Περιεκτικότητας, κατά βάρος, µικρότερης του 25 % σε άµυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή
άλλα τροποποιηµένα άµυλα κάθε είδους

0 % + 4,5 EUR/100 kg MAX 11,5 %

3505 20 30

– – Περιεκτικότητας, κατά βάρος, ίσης ή µεγαλύτερης του 25 % και µικρότερης 55 % σε
άµυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιηµένα άµυλα κάθε είδους

0 % + 8,9 EUR/100 kg MAX 11,5 kg

3505 20 50

– – Περιεκτικότητας, κατά βάρος, ίσης ή µεγαλύτερης του 55 % και µικρότερης 80 % σε
άµυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιηµένα άµυλα κάθε είδους

0 % + 14,2 EUR/100 kg MAX 11,5 %

3505 20 90

– – Περιεκτικότητας, κατά βάρος, ίσης ή µεγαλύτερης του 80 % σε άµυλα κάθε είδους,
δεξτρίνη ή άλλα τροποποιηµένα άµυλα κάθε είδους

0 % + 17,7 EUR/100 kg MAX 11,5 %

3809

Προϊόντα για το κολλάρισµα ή το τελείωµα, επιταχυντές βαφής ή προσκόλλησης
χρωστικών υλών και άλλα προϊόντα και παρασκευάσµατα (π.χ. είδη για κολλάρισµα
παρασκευάσµατα και παρασκευάσµατα σταθεροποιητικά της βαφής), των τύπων που
χρησιµοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία, στη βιοµηχανία του χαρτιού, στη βιοµηχανία
του δέρµατος ή σε παρόµοιες βιοµηχανίες, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται
αλλού:

3809 10

– Με βάση αµυλώδεις ύλες:

3809 10 10

– – Περιεκτικότητας, κατά βάρος των υλών αυτών µικρότερης του 55 %

0 % + 8,9 EUR/100 kg MAX 12,8 %

3809 10 30

– – Περιεκτικότητας, κατά βάρος των υλών αυτών ίσης ή µεγαλύτερης του 55 % και
µικρότερης του 70 %

0 % + 12,4 EUR/100 kg MAX 12,8 %

3809 10 50

– – Περιεκτικότητας, κατά βάρος των υλών αυτών ίσης ή µεγαλύτερης του 70 % και
µικρότερης του 83 %

0 % + 15,1 EUR/100 kg MAX 12,8 %

3809 10 90

– – Περιεκτικότητας, κατά βάρος των υλών αυτών ίσης ή µεγαλύτερης του 83 %

0 % + 17,7 EUR/100 kg MAX 12,8 %

3823

Λιπαρά οξέα µονοκαρβοξυλικά βιοµηχανικά όξινα λάδια από εξευγενισµένο (ραφινάρισµα)
λιπαρές βιοµηχανικές αλκοόλες:
– Λιπαρά οξέα µονοκαρβοξυλικά βιοµηχανικά όξινα λάδια από εξευγενισµό

3823 11 10

– – Στεατικό οξύ

0%

3823 12 00

– – Ελαϊκό οξύ

0%
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∆ασµός

(1)

(2)

(3)

3823 13 00

– – Λιπαρά οξέα ταλλελαίου (“ρευστής ρητίνης”)

0%

3823 19

– – Άλλα:

3823 19 10

– – – Αποσταγµένα λιπαρά οξέα

0%

3823 19 30

– – – Αποστάγµατα λιπαρών οξέων

0%

3823 19 90

– – – Άλλα

3823 70 00

– Λιπαρές βιοµηχανικές αλκοόλες

3824

Συνοδευτικά παρασκευάσµατα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου χηµικά προϊόντα και
παρασκευάσµατα των χηµικών ή συναφών βιοµηχανιών (στα οποία περιλαµβάνονται και
εκείνα που αποτελούνται από µείγµατα φυσικών προϊόντων), που δεν κατονοµάζονται
ούτε περιλαµβάνονται αλλού προϊόντα που είναι υπολείµµατα των χηµικών ή συναφών
βιοµηχανιών και δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού:

3824 60

– Σορβιτόλη (άλλη από εκείνη της διάκρισης 2905 44):

0%
3,8 %

– – Σε υδατικό διάλυµα:
3824 60 11

– – Που περιέχει D-µαννίτη σε αναλογία µικρότερη ή ίση του 2 % κατά βάρος, η οποία
υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκιτόλη

0 % + 16,1 EUR/100 kg

3824 60 19

– – – Άλλα

0 % + 37,8 EUR/100 kg

– – Άλλα:
3824 60 91

– – – Που περιέχει D-µαννίτη σε αναλογία µικρότερη ή ίση του 2 % κατά βάρος, η οποία
υπολογίζεται στην περιεκτικότητα του σε D-γλυκιτόλη

3824 60 99

– – – Άλλη

0 % 23 EUR/100 kg
0 % + 53,7 EUR/100 kg

(1) Ο τελικός προτιµησιακός δασµός που υπολογίζεται, σύµφωνα µε την παρούσα σηµείωση, στρογγυλοποιείται προς τα κάτω στον πρώτο δεκαδικό, εκτός από τους δασµούς που
εκφράζονται ως “EAR”, “AD S/ZR” και “AD F/MR” στον παρόντα πίνακα οι οποίοι στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω στο δεύτερο δεκαδικό.
(2) Η υπαγωγή στην προτίµηση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.
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Πίνακας 3
Βασικά ποσά που λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό των µειωµένων γεωργικών στοιχείων (EAR) και των
πρόσθετων δασµών που ισχύουν για την εισαγωγή στην Κοινότητα των εµπορευµάτων που απαριθµούνται στον
πίνακα 2

Βασικό προϊόν

Συντελεστής ΜΕΚ την 1η
Ιουλίου 2000
(EUR/100 kg)

(1)

(2)

Σιτάρι µαλακό

9,504

Σιτάρι σκληρό

14,752

Σίκαλη

9,261

Κριθάρι

9,261

Καλαµπόκι

9,395

Ρύζι αποφλοιωµένο σε κόκκους µακρούς

26,432

Αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη

118,800

Πλήρες γάλα σε σκόνη

130,432

Βούτυρο

189,562

Ζάχαρη άσπρη

41,928»
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