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(1) Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

1.12.2001

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

L 315/1

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάµει του τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση)

ΚΟΙΝΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 29ης Νοεµβρίου 2001
για την παράταση της θητείας της Αποστολής Επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(2001/845/ΚΕΠΠΑ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το
άρθρο 14,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 22 ∆εκεµβρίου 2000, το Συµβούλιο υιοθέτησε την
κοινή δράση 2000/811/ΚΕΠΠΑ, σχετικά µε την Αποστολή
Επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1). Η κοινή αυτή
δράση λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2001.

(2)

Η λειτουργία της Αποστολής Επιτήρησης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, εφεξής αποκαλούµενης «ΑΕΕΕ», ρυθµίζεται επί του
παρόντος από τη συµφωνία µεταξύ της Ένωσης και της
Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας η οποία
ενεκρίθη µε την απόφαση 2001/352/ΚΕΠΠΑ (2) και από τη
συµφωνία µεταξύ της Ένωσης και της πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας η οποία ενεκρίθη µε την
απόφαση 2001/682/ΚΕΠΠΑ (3), καθώς και από τα µνηµόνια συµφωνίας και ανταλλαγές επιστολών µεταξύ των άλλων
φιλοξενούντων µερών των δυτικών Βαλκανίων.

(3)

Είναι σκόπιµο, να παραταθεί η θητεία της ΑΕΕΕ,

(4)

Είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί η ασφάλεια των
επιτηρητών,

ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ∆ΡΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η θητεία της ΑΕΕΕ παρατείνεται.
Άρθρο 2
1.
Πρώτος στόχος της Αποστολής, είναι να συµβάλλει, µε ευέλικτο τρόπο, µέσω της συγκέντρωσης και της ανάλυσης πληροφοριών, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Γενικού Γραµµατέα/Ύπατου
Εκπροσώπου και του Συµβουλίου, στην ουσιαστική χάραξη της
πολιτικής της Ένωσης για τα δυτικά Βαλκάνια.
2.

Προς τούτο, ανατίθεται στην ΑΕΕΕ, ειδικότερα:

α) να παρακολουθεί την εξέλιξη της πολιτικής κατάστασης και τις
εξελίξεις στον τοµέα της ασφάλειας στην περιοχή της αρµοδιότητάς της,
β) να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στον έλεγχο των συνόρων, στα
διεθνοτικά ζητήµατα και στην επάνοδο των προσφύγων,
(1) ΕΕ L 328 της 23.12.2000, σ. 53.
(2) ΕΕ L 125 της 5.5.2001, σ. 1.
(3) ΕΕ L 241 της 11.9.2001, σ. 1.

γ) να υποβάλλει αναλυτικές εκθέσεις µε βάση τις οδηγίες που
λαµβάνει,
δ) να συµβάλλει στην έγκαιρη προειδοποίηση του Συµβουλίου,
την οικοδόµηση εµπιστοσύνης, στο πλαίσιο της πολιτικής για
σταθεροποίηση που ασκεί στην περιοχή η Ένωση.
3.
Το Συµβούλιο δύναται επίσης να αποφασίσει την ανάθεση
ειδικών καθηκόντων, σε συντονισµό µε τον Γενικό Γραµµατέα/
Ύπατο Εκπρόσωπο και κατόπιν διαβουλεύσεως µε την Επιτροπή.
Κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων της, η ΑΕΕΕ δρα σε στενό
συντονισµό µε τους Αρχηγούς Αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και τους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς στα ∆υτικά Βαλκάνια,
προκειµένου να συµβάλει στην ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας
της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περιοχή.
Άρθρο 3
1.
Ο Γενικός Γραµµατέας/Ύπατος Εκπρόσωπος, ενεργώντας σε
στενό συντονισµό µε την Προεδρία, καθορίζει τα καθήκοντα της
ΑΕΕΕ σύµφωνα µε την πολιτική που ορίζει το Συµβούλιο για τα
δυτικά Βαλκάνια.
2.
Η ΑΕΕΕ είναι υπόλογη στο Συµβούλιο για την εκτέλεση των
καθηκόντων της, µέσω του Γενικού Γραµµατέα/Ύπατου Εκπροσώπου.
3.
Ο Γενικός Γραµµατέας/Ύπατος Εκπρόσωπος µεριµνά ώστε η
ΑΕΕΕ να λειτουργεί κατά τρόπο ευέλικτο και ορθολογικό. Με την
προοπτική αυτή, επανεξετάζει τακτικά τα καθήκοντα και τη γεωγραφική ζώνη που καλύπτεται από την ΑΕΕΕ, ώστε να εξακολουθήσει να προσαρµόζει την εσωτερική οργάνωσή της στις προτεραιότητες της Ένωσης στα δυτικά Βαλκάνια. Υποβάλλει έκθεση στο Συµβούλιο µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2002, το αργότερο και προτείνει
συστάσεις. Η Επιτροπή συµµετέχει πλήρως.
Άρθρο 4
Η διάρθρωση της ΑΕΕΕ περιλαµβάνει:
α) Αρχηγείο, αποτελούµενο από τον Αρχηγό Αποστολής, τον
Αναπληρωτή Αρχηγό Αποστολής, ένα Νοµικό Σύµβουλο, το
Τµήµα Ανάλυσης, τη ∆ηµοσιονοµική και ∆ιοικητική Οµάδα, τη
Μονάδα ∆ιαχείρισης Βάσης ∆εδοµένων και την Οµάδα Επικοινωνιών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης,
β) γραφεία της ΑΕΕΕ, τα οποία διατηρούν τις βασικές επαφές σε
τοπικό επίπεδο, ενεργούν σε στενό συντονισµό µε τους Αρχηγούς Αποστολών της Ένωσης και τους αρµόδιους διεθνείς
οργανισµούς, παρέχουν επιχειρησιακά στοιχεία στο Αρχηγείο
της ΑΕΕΕ και υποστηρίζουν τις κινητές οµάδες ταχείας ανάπτυξης,
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γ) κινητές οµάδες µε δυνατότητα ταχείας ανάπτυξης, καθήκον των
οποίων είναι να υποβάλλουν έκθεση σύµφωνα µε την εντολή
που εκτίθεται στο άρθρο 2, παράγραφος 3.
Άρθρο 5
1.
Ο Αρχηγός Αποστολής διορίζεται από το Συµβούλιο, βάσει
προτάσεων που υποβάλλει ο Γενικός Γραµµατέας/Ύπατος Εκπρόσωπος για ένα έτος µε δυνατότητα ανανέωσης εντός ορίου τριών ετών.
Εξασφαλίζει την καθηµερινή διαχείριση των επιχειρήσεων της ΑΕΕΕ.
Ο Αναπληρωτής Αρχηγός Αποστολής αποσπάται από τη χώρα που
ασκεί την Προεδρία.
2.
Ο αριθµός και οι αρµοδιότητες του προσωπικού της ΑΕΕΕ
είναι συνεπείς προς τους στόχους και τη δοµή που καθορίζονται
στα άρθρα 2 και 4.
3.
Το διεθνές προσωπικό αποσπάται από τα κράτη µέλη για
ελάχιστη περίοδο ενός έτους. Κάθε κράτος µέλος επιβαρύνεται µε
τις δαπάνες του προσωπικού που έχει αποσπάσει, συµπεριλαµβανοµένων των µισθών, των επιδοµάτων, των εξόδων στέγασης και
µεταφοράς προς και από τα δυτικά Βαλκάνια.
4.
Τα κράτη που συµµετέχουν στον ΟΑΣΕ αλλά δεν είναι µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχουν επί του παρόντος το προσωπικό στην ΑΕΕΕ, µπορούν να συνεχίσουν τη συµµετοχή τους. Τα εν
λόγω κράτη καλούνται να αναλαµβάνουν τα σχετικά έξοδα του
προσωπικού που διορίζουν και να συµβάλλουν στις τρέχουσες
δαπάνες της ΑΕΕΕ µε την κατάλληλη αναλογία, η οποία καθορίζεται σε συνάρτηση µε το µέγεθος συµµετοχής τους και του εθνικού
ακαθαρίστου προϊόντος τους.
5.
Εµπίπτει στο κράτος ή το κοινοτικό όργανο που διορίζει
µέλος του προσωπικού να αντικρούει τυχόν αξίωση που προβάλλει
το συγκεκριµένο µέλος του προσωπικού ή που το αφορά και
συνδέεται µε τον διορισµό. Εµπίπτει στο εν λόγω κράτος ή το
κοινοτικό όργανο να κινεί κατά του µέλους του προσωπικού οιαδήποτε διαδικασία συνδέεται µε τον διορισµό αυτό.
6.
Ο αριθµός τού τοπικού προσωπικού είναι συνεπής προς τη
δοµή που καθορίζεται στο άρθρο 4.

1.12.2001
Άρθρο 6

1.
Το ποσό δηµοσιονοµικής αναφοράς για την υλοποίηση της
παρούσας κοινής δράσης ορίζεται σε 6 979 000 ευρώ.
2.
Το ποσό που ορίζεται στην παράγραφο 1 διατίθεται για τη
χρηµατοδότηση της υποδοµής και των τρεχόντων εξόδων της
ΑΕΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών εξόδων του τοπικού
προσωπικού.
Η διαχείριση των δαπανών που χρηµατοδοτούνται µε το ποσό που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 γίνεται σύµφωνα µε τις διαδικασίες
και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που εφαρµόζονται
για τον προϋπολογισµό.
3.
Ο αρχηγός της Αποστολής προβαίνει ενώπιον της Επιτροπής,
η οποία έχει την εποπτεία, σε πλήρη απολογισµό των δραστηριοτήτων που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο της σύµβασής του.
Άρθρο 7
Οι λεπτοµερείς διατάξεις που διέπουν τις επιχειρήσεις της ΑΕΕΕ
στην περιοχή της αρµοδιότητάς της, περιλαµβάνονται σε συµφωνίες
οι οποίες πρέπει να συνάπτονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 24 της συνθήκης.
Άρθρο 8
Η παρούσα κοινή δράση αρχίζει να ισχύει την ηµεροµηνία που
υιοθετείται.
Εφαρµόζεται µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2002.
Άρθρο 9
Η παρούσα κοινή δράση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
Βρυξέλλες, 29 Νοεµβρίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. VANDERPOORTEN
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 29ης Νοεµβρίου 2001
για την παράταση της εντολής του αρχηγού της Αποστολής Επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΑΕΕΕ)
(2001/846/ΚΕΠΠΑ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 23
παράγραφος 2,
την κοινή δράση 2001/845/ΚΕΠΠΑ, της 29ης Νοεµβρίου 2001,
για την παράταση της εντολής της Αποστολής Επιτήρησης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (1), και ιδίως το άρθρο 5,

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσµατα από την ηµέρα που
υιοθετείται.
Εφαρµόζεται µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2002.

Άρθρο 3

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το Συµβούλιο, µε την απόφασή του 2001/285/ΚΕΠΠΑ (2),
της 9ης Απριλίου 2001, διόρισε τον κ. Antóin MAC
UNFRAIDH, ως αρχηγό της ΑΕΕΕ, η εντολή του οποίου
λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2001.

(2)

Θα πρέπει να παραταθεί η εντολή του αρχηγού της ΑΕΕΕ,

Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα.

Βρυξέλλες, 29 Νοεµβρίου 2001.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Για το Συµβούλιο

Παρατείνεται η εντολή του κ. Antóin MAC UNFRAIDH, ως
αρχηγού της ΑΕΕΕ.

M. VANDERPOORTEN

(1) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
(2) ΕΕ L 99 της 10.4.2001, σ. 2.

Ο Πρόεδρος
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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2333/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Νοεµβρίου 2001
για καθορισµό των κατ’ αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή για τον καθορισµό της τιµής εισόδου
ορισµένων οπωροκηπευτικών
την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις
περιόδους που ορίζονται στο παράρτηµά του.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(2)

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

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

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

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

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Νοεµβρίου 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 30ής Νοεµβρίου 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
063
204
999
052
628
999
052
204
999
052
204
999

85,5
166,5
66,5
106,2
136,3
142,5
139,4
141,9
159,9
150,9
60,8
69,8
65,3

052
204
464
999
052
388
524
600
999
060
400
404
720
999
052
064
400
720
999

61,3
36,5
164,5
87,4
47,5
63,0
50,5
57,2
54,5
33,9
88,1
83,1
117,2
80,6
104,0
71,9
119,3
115,0
102,6

0707 00 05

0709 90 70

0805 20 10

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

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2032/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 243 της 28.9.2000, σ. 14). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2334/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Νοεµβρίου 2001
για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται στα προϊόντα των τοµέων σιτηρών και όρυζας που
παραδίδονται στο πλαίσιο κοινοτικών και εθνικών µέτρων επισιτιστικής βοήθειας
ρισθεί το επίπεδο των επιστροφών που χορηγούνται για τα
µέτρα αυτά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως αγοράς της όρυζας (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1987/2001 (4), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2681/74 του
Συµβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 1974, περί κοινοτικής
χρηµατοδοτήσεως των δαπανών που προκύπτουν από την
προµήθεια γεωργικών προϊόντων λόγω της επισιτιστικής
βοήθειας (5) προβλέπει ότι το µέρος των δαπανών που αντιστοιχεί στις επιστροφές κατά την εξαγωγή που καθορίζονται
στο σχετικό τοµέα, σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανόνες,
χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, τµήµα Εγγυήσεων.

(1)

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

(2)

(3)

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

(4)

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

(5)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

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

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Νοεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

181
193
329
271
288

της
της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
30.12.1995, σ. 18.
12.10.2001, σ. 5.
25.10.1974, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 30ής Νοεµβρίου 2001, για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται στα
προϊόντα των τοµέων σιτηρών και όρυζας που παραδίδονται στο πλαίσιο κοινοτικών και εθνικών µέτρων επισιτιστικής
βοήθειας
(EUR/τόνο)
Κωδικός προϊόντος

1001 10 00 9400

Ποσό
επιστροφών

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

26,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

30,00

1006 30 92 9100

196,00

1006 30 92 9900

196,00

1006 30 94 9100

196,00

1006 30 94 9900

196,00

1006 30 96 9100

196,00

1006 30 96 9900

196,00

1006 30 98 9100

196,00

1006 30 98 9900

196,00

1006 30 65 9900

196,00

1007 00 90 9000

30,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

35,00

1102 20 10 9200

27,96

1102 20 10 9400

23,96

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

35,95

1104 12 90 9100

0,00

NB: Οι κωδικοί των προϊόντων καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως
τροποποιήθηκε.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2335/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Νοεµβρίου 2001
που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 391/92 για τον καθορισµό των ποσών των ενισχύσεων για την
προµήθεια στα γαλλικά υπερπόντια διαµερίσµατα προϊόντων σιτηρών κοινοτικής προελεύσεως
Κοινότητας και στη διεθνή αγορά, πρέπει να καθοριστεί εκ
νέου η ενίσχυση του εφοδιασµού των γαλλικών υπερποντίων
διαµερισµάτων στα ποσά που περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1452/2001 του Συµβουλίου, της 28ης
Ιουνίου 2001, περί ειδικών µέτρων σχετικά µε ορισµένα γεωργικά
προϊόντα υπέρ των γαλλικών υπερποντίων διαµερισµάτων, για την
τροποποίηση της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ και για την κατάργηση των
κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 525/77 και (ΕΟΚ) αριθ. 3763/91 (1), και
ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 6,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Τα ποσά των ενισχύσεων για την προµήθεια στα γαλλικά
υπερπόντια διαµερίσµατα προϊόντων σιτηρών καθορίστηκαν
µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 391/92 της Επιτροπής (2),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2127/2001 (3). Μετά τις αλλαγές που σηµειώθηκαν
στις τιµές των προϊόντων σιτηρών στο ευρωπαϊκό µέρος της

(2)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

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

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Νοεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 198 της 21.7.2001, σ. 11.
(2) ΕΕ L 43 της 19.2.1992, σ. 23.
(3) ΕΕ L 286 της 30.10.2001, σ. 20.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 30ής Νοεµβρίου 2001, που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 391/92 για τον
καθορισµό των ποσών των ενισχύσεων για την προµήθεια στα γαλλικά υπερπόντια διαµερίσµατα προϊόντων σιτηρών
κοινοτικής προελεύσεως
(σε EUR/τ)
Ποσό της ενίσχυσης
Προϊόν
(Κωδικός ΣΟ)

Προορισµός
Γουαδελούπη

Μαρτινίκα

Γαλλική
Γουιάνα

Ρεϋνιόν

(1001 90 99)

21,00

21,00

21,00

25,00

Κριθάρι
(1003 00 90)

21,00

21,00

21,00

25,00

Καλαµπόκι
(1005 90 00)

36,00

36,00

36,00

39,00

Σκληρός σίτος
(1001 10 00)

21,00

21,00

21,00

25,00

Βρώµη
(1004 00 00)

21,00

21,00

—

—

Μαλακό σιτάρι
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Νοεµβρίου 2001
που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1833/92 για τον καθορισµό των ποσών των ενισχύσεων για
την προµήθεια στις Αζόρες και τη Μαδέρα προϊόντων σιτηρών κοινοτικής προελεύσεως
και στη διεθνή αγορά, πρέπει να καθοριστεί εκ νέου η
ενίσχυση του εφοδιασµού των Αζορών και της Μαδέρας στα
ποσά που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1453/2001 του Συµβουλίου, της 28ης
Ιουνίου 2001, περί ειδικών µέτρων σχετικά µε ορισµένα γεωργικά
προϊόντα υπέρ των Αζορών και της Μαδέρας και για την
κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92 (1), και ιδίως το
άρθρο 3 παράγραφος 6,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Τα ποσά των ενισχύσεων για την προµήθεια στις Αζόρες και
τη Μαδέρα προϊόντων σιτηρών καθορίστηκαν µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1833/92 της Επιτροπής (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2126/
2001 (3). Μετά τις αλλαγές που σηµειώθηκαν στις τιµές των
προϊόντων σιτηρών στο ευρωπαϊκό µέρος της Κοινότητας

(2)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

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

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Νοεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 198 της 21.7.2001, σ. 26.
(2) ΕΕ L 185 της 4.7.1992, σ. 28.
(3) ΕΕ L 286 της 30.10.2001, σ. 18.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 30ής Νοεµβρίου 2001, που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1833/92 για
τον καθορισµό των ποσών των ενισχύσεων για την προµήθεια στις Αζόρες και τη Μαδέρα προϊόντων σιτηρών
κοινοτικής προελεύσεως
(σε EUR/t)
Ποσό της ενίσχυσης
Προϊόν
(Κωδικός ΣΟ)

Προορισµός
Αζόρες

Μαδέρα

Μαλακό σιτάρι

(1001 90 99)

17,00

17,00

Κριθάρι

(1003 00 90)

17,00

17,00

Καλαµπόκι

(1005 90 00)

33,00

33,00

Σκληρός σίτος

(1001 10 00)

17,00

17,00

L 315/12
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2337/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Νοεµβρίου 2001
που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1832/92 για τον καθορισµό των ποσών των ενισχύσεων για
την προµήθεια στις Καναρίους Νήσους προϊόντων σιτηρών κοινοτικής προελεύσεως
και στη διεθνή αγορά, πρέπει να καθοριστεί εκ νέου η
ενίσχυση του εφοδιασµού των Καναρίων Νήσων στα ποσά
που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1454/2001 του Συµβουλίου, της 28ης
Ιουνίου 2001, περί ειδικών µέτρων σχετικά µε ορισµένα γεωργικά
προϊόντα υπέρ των Καναρίων Νήσων και για την κατάργηση του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 6,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Τα ποσά των ενισχύσεων για την προµήθεια στις Καναρίους
Νήσους προϊόντων σιτηρών καθορίστηκαν µε τον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 1832/92 της Επιτροπής (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2125/
2001 (3). Μετά τις αλλαγές που σηµειώθηκαν στις τιµές των
προϊόντων σιτηρών στο ευρωπαϊκό µέρος της Κοινότητας

(2)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

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

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Νοεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 198 της 21.7.2001, σ. 45.
(2) ΕΕ L 185 της 4.7.1992, σ. 26.
(3) ΕΕ L 286 της 30.10.2001, σ. 16.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 30ης Νοεµβρίου 2001, που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1832/92 για
τον καθορισµό των ποσών των ενισχύσεων για την προµήθεια στις Καναρίους Νήσους προϊόντων σιτηρών κοινοτικής
προελεύσεως
(σε EUR/τ)
Προϊόν
(Κωδικός ΣΟ)

Ποσό της ενίσχυσης

Μαλακό σιτάρι

(1001 90 99)

17,00

Κριθάρι

(1003 00 90)

17,00

Καλαµπόκι

(1005 90 00)

33,00

Σκληρό σιτάρι

(1001 10 00)

17,00

Βρώµη

(1004 00 00)

17,00
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2338/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Νοεµβρίου 2001
για τον καθορισµό των ποσών των ενισχύσεων για την προµήθεια στις Αζόρες και στη Μαδέρα προϊόντων
ρυζιού κοινοτικής προελεύσεως
καθορίστηκαν από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1983/92 της
Επιτροπής, της 16ης Ιουλίου 1992, για τις λεπτοµέρειες
εφαρµογής του ειδικού καθεστώτος για τον εφοδιασµό σε
προϊόντα του τοµέα του ρυζιού των Αζορών και της Μαδέρας και για καθορισµό του προβλεπόµενου ισοζυγίου εφοδιασµού (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1683/94 (6).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92 του Συµβουλίου, της 15ης
Ιουνίου 1992, περί ειδικών µέτρων σχετικά µε ορισµένα γεωργικά
προϊόντα υπέρ των Αζορών και της Μαδέρας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1449/2001 (2), και
ιδίως το άρθρο 10,

(3)

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

(4)

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

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

(1)

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

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

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

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Νοεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

173
198
179
238

της
της
της
της

27.6.1992, σ. 1.
21.7.2001, σ. 5.
1.7.1992, σ. 6.
23.9.1993, σ. 24.

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

1.12.2001

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 315/15

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 30ής Νοεµβρίου 2001, για τον καθορισµό των ποσών των ενισχύσεων για την
προµήθεια στις Αζόρες και στη Μαδέρα προϊόντων ρυζιού κοινοτικής προελεύσεως
(σε EUR/t)
Ποσό της ενίσχυσης
Προϊόν
(Κωδικός ΣΟ)

Λευκασµένο ρύζι
(1006 30)

Προορισµός
Αζόρες

Μαδέρα

194,00

194,00
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1.12.2001

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2339/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Νοεµβρίου 2001
για τον καθορισµό των ποσών των ενισχύσεων για την προµήθεια στις Καναρίους Νήσους προϊόντων
ρυζιού κοινοτικής προελεύσεως
ρίων Νήσων σε ορισµένα γεωργικά προϊόντα, εκ των οποίων
τα σιτηρά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 του Συµβουλίου, της 15ης
Ιουνίου 1992, περί ειδικών µέτρων σχετικά µε ορισµένα γεωργικά
προϊόντα υπέρ των γαλλικών υπερποντίων διαµερισµάτων (1), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1450/
2001 (2), και ιδίως το άρθρο 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Βάσει του άρθρου 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92,
η ικανοποίηση των αναγκών των Καναρίων Νήσων σε ρύζι
διασφαλίζεται όσον αφορά την ποσότητα, τις τιµές και την
ποιότητα µε τη συγκέντρωση, µε ισοδύναµους όρους διαθέσεως µε απαλλαγή από την εισφορά, κοινοτικού ρυζιού,
πράγµα που συνεπάγεται τη χορήγηση ενισχύσεως για τις
παραδόσεις κοινοτικής καταγωγής. Η ενίσχυση αυτή πρέπει
να καθοριστεί λαµβάνοντας υπόψη ιδίως τις δαπάνες των
διαφορετικών πηγών εφοδιασµού, και ιδίως την τιµή βάσης
που εφαρµόζεται κατά την εξαγωγή προς τις τρίτες χώρες.

(1)

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

(2)

(3)

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

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

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

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Νοεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

173
198
296
192

της
της
της
της

27.6.1992, σ. 13.
21.7.2001, σ. 7.
17.11.1994, σ. 23.
24.7.1999, σ. 19.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 30ης Νοεµβρίου 2001, για τον καθορισµό των ποσών των ενισχύσεων για την
προµήθεια στις Καναρίους Νήσους προϊόντων ρυζιού κοινοτικής προελεύσεως
(σε EUR/t)
Προϊόν
(Κωδικός ΣΟ)

Λευκασµένο ρύζι
(1006 30)
Θραύσµατα
(1006 40)

Ποσό της ενίσχυσης

194,00
43,00
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2340/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Νοεµβρίου 2001
για τον καθορισµό των δασµών κατά την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

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

(4)

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

(5)

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

(6)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα
των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1249/96 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1996, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου όσον αφορά τους δασµούς κατά
την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2104/2001 (4), και ιδίως
το άρθρο 2 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 προβλέπει ότι κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του εν λόγω κανονισµού, εισπράττονται οι
δασµοί του κοινού δασµολογίου. Εντούτοις, για τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου
αυτού, ο δασµός κατά την εισαγωγή ισούται µε την τιµή
παρεµβάσεως που ισχύει για τα προϊόντα αυτά κατά την
εισαγωγή προσαυξηµένη κατά 55 % και µειωµένη κατά την
τιµή cif κατά την εισαγωγή που εφαρµόζεται στην εν λόγω
αποστολή. Εντούτοις, ο δασµός αυτός δεν είναι δυνατόν να
υπερβαίνει το δασµό του κοινού δασµολογίου.

(1)

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

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

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

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Νοεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

181
193
161
283

της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
29.6.1996, σ. 125.
27.10.2001, σ. 8.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
∆ασµοί κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92

Κωδικός ΣΟ

1001 10 00

Περιγραφή των εµπορευµάτων

∆ασµός κατά την εισαγωγή (2)
(σε EUR/τόνο)

Σιτάρι σκληρό υψηλής ποιότητας

0,00

µέσης ποιότητας (1)

0,00

1001 90 91

Σιτάρι µαλακό που προορίζεται για σπορά

0,00

1001 90 99

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

0,00

µέσης ποιότητας

0,00

βασικής ποιότητας

3,64

1002 00 00

Σίκαλη

0,00

1003 00 10

Κριθάρι που προορίζεται για σπορά

0,00

1003 00 90

Κριθάρι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (4)

0,00

1005 10 90

Καλαµπόκι για σπορά εκτός από το υβρίδιο

36,00

1005 90 00

Καλαµπόκι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (5)

36,00

1007 00 90

Σόργο σε κόκκους εκτός από το υβρίδιο που προορίζεται για σπορά

0,00

(1) Για το σκληρό σιτάρι που δεν πληροί τις ελάχιστες ποιοτικές προδιαγραφές για το σκληρό σίτο µέσης ποιότητας που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1249/96, ο εφαρµοζόµενος δασµός είναι εκείνος που καθορίζεται για το µαλακό σιτάρι χαµηλής ποιότητας.
(2) Για τα εµπορεύµατα που φθάνουν στην Κοινότητα από τον Ατλαντικό Ωκεανό ή µέσω της διώρυγας του Σουέζ [άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96] ο
εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί µειώσεως των δασµών κατά:
— 3 EUR ανά τόνο εάν το λιµάνι βρίσκεται στην Μεσόγειο θάλασσα ή,
— 2 EUR ανά τόνο εάν το λιµάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στην Ιρλανδία, στο Ηνωµένο Βασίλειο, στη ∆ανία, στη Σουηδία, στη Φινλανδία ή από την πλευρά του Ατλαντικού της
Ιβηρικής χερσονήσου.
(3) Ο εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί κατ’ αποκοπή µειώσεως 14 EUR ανά τόνο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1249/96.
(4) Ο εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί κατ’ αποκοπή µειώσεως 8 EUR ανά τόνο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1249/96.
(5) Ο εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί κατ’ αποκοπή µειώσεως 24 EUR ανά τόνο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1249/96.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Στοιχεία υπολογισµού των δασµών
(περίοδος από τις 15.11.2001 έως τις 29.11.2001)
1. Μέσοι όροι της περιόδου των δύο εβδοµάδων που προηγούνται της ηµέρας του καθορισµού:
Χρηµατιστηριακές τιµές

Προϊόν (% πρωτεΐνες έως 12 % υγρασία)

Τιµή (EUR/τόνο)

Minneapolis

Kansas City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

µέσης
ποιότητας (*)

US barley 2

125,03

119,01

117,74

91,88

202,16 (**)

192,16 (**)

150,35 (***)

26,57

18,97

12,47

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Πριµοδότηση για τον Κόλπο του Μεξικού (EUR/
τόνο)

—

Πριµοδότηση για τις Μεγάλες Λίµνες (EUR/τόνο)

28,11

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

2. Ναύλος/κόστος: Κόλπος του Μεξικού-Rotterdam: 19,56 EUR/τόνο. Μεγάλες Λίµνες-Rotterdam: 30,90 EUR/τόνο.
3. Επιδοτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96: 0,00 EUR/τόνο (HRW2)
0,00 EUR/τόνο (SRW2).

1.12.2001

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 315/21

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2341/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Νοεµβρίου 2001
για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, για τα σιρόπια και ορισµένα
άλλα προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης
σµού τα οποία εξάγονται σε φυσική κατάσταση, το ποσό
βάσεως της επιστροφής είναι ίσο µε το εκατοστό ενός
ποσού που καθορίζεται αφού ληφθεί υπόψη αφενός η διαφορά µεταξύ της τιµής παρεµβάσεως για τη λευκή ζάχαρη,
που ισχύει στην πιο πλεονασµατική ζώνη της Κοινότητας
κατά τη διάρκεια του µήνα για τον οποίο καθορίσθηκε το
ποσό βάσεως, και των τιµών της λευκής ζάχαρης που διαπιστώνονται στη διεθνή αγορά, και αφετέρου η ανάγκη για
την επίτευξη ισορροπίας µεταξύ της χρησιµοποίησης των
προϊόντων των χωρών αυτών που προορίζονται για εµπόριο
τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Κατά το άρθρο 27 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001,
η διαφορά µεταξύ των τιµών στη διεθνή αγορά των
προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1
στοιχείο δ) του εν λόγω κανονισµού και των τιµών των
προϊόντων αυτών µέσα στην Κοινότητα είναι δυνατόν να
καλυφθεί µε επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2)

Κατά το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2135/95 της
Επιτροπής, της 7ης Σεπτεµβρίου 1995, για τις λεπτοµέρειες
εφαρµογής της χορήγησης επιστροφών κατά την εξαγωγή
στον τοµέα της ζάχαρης (2), η επιστροφή για 100 χιλιόγραµµα των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/
2001 και αποτελούν το αντικείµενο εξαγωγής είναι ίση µε
το ποσό βάσεως πολλαπλασιαζόµενο επί την περιεκτικότητα
σε σακχαρόζη που διαπιστώθηκε για το εν λόγω προϊόν,
προσαυξανόµενο ενδεχοµένως µε την περιεκτικότητα σε
άλλα σάκχαρα υπολογιζόµενα σε σακχαρόζη. Η περιεκτικότητα αυτή σε σακχαρόζη που διαπιστώθηκε για το εν
λόγω προϊόν καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2135/95.

(3)

Κατά το άρθρο 30 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1260/2001, το ποσό βάσεως της επιστροφής για τη
σορβόζη που εξάγεται σε φυσική κατάσταση είναι ίσο µε το
ποσό βάσεως της επιστροφής µειωµένο κατά το εκατοστό
της επιστροφής στην ισχύουσα παραγωγή, σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1265/2001 της Επιτροπής, (3) της
27ης Ιουνίου 2001, για τη θέσπιση των λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου σχετικά µε την επιστροφή στην παραγωγή για ορισµένα
προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης τα οποία χρησιµοποιούνται στη χηµική βιοµηχανία για τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα του τελευταίου αυτού κανονισµού.

(4)

(5)

Κατά το άρθρο 30 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1260/2001 η εφαρµογή του ποσού βάσεως είναι
δυνατόν να περιορισθεί σε ορισµένα από τα προϊόντα που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του εν
λόγω κανονισµού.

(6)

Βάσει του άρθρου 27 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/
2001, δύναται να προβλεφθεί επιστροφή κατά την εξαγωγή
σε φυσική κατάσταση των προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία στ), ζ) και η) του εν λόγω
κανονισµού. Το ύψος της επιστροφής πρέπει να καθορίζεται
για 100 χιλιόγραµµα ξηράς ουσίας, λαµβανοµένων κυρίως
υπόψη της επιστροφής που εφαρµόζεται κατά την εξαγωγή
των προϊόντων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ
1702 30 91, της επιστροφής που εφαρµόζεται κατά την
εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/
2001 και των οικονοµικών πλευρών των προβλεποµένων
εξαγωγών. Για τα προϊόντα που αναφέρονται στα στοιχεία
στ) και ζ) της παραγράφου 1, η επιστροφή χορηγείται µόνο
για τα προϊόντα που ανταποκρίνονται στους όρους που
αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2135/
95 και, για τα προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο η), η
επιστροφή χορηγείται µόνο στα προϊόντα που ανταποκρίνονται στους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2135/95.

(7)

Οι επιστροφές που αναφέρονται ανωτέρω πρέπει να καθορίζονται κάθε µήνα. Είναι δυνατόν να τροποποιούνται ενδιάµεσα.

(8)

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

(9)

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

Κατά το άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1260/2001 για τα άλλα προϊόντα που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του εν λόγω κανονι-

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 214 της 8.9.1995, σ. 16.
(3) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 63.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές που χορηγούνται κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, των προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία δ), στ) και ζ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 και καθορίζεται στο
παράρτηµα του ανωτέρω κανονισµού καθορίζονται στα ποσά που ορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η ∆εκεµβρίου 2001.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Νοεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

1.12.2001
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 30ής Νοεµβρίου 2001, για καθορισµό αθορισµό των επιστροφών κατά την
εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, για τα σιρόπια και ορισµένα άλλα προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης
Κωδικός προϊόντος

Προορισµοί

Μονάδα µέτρησης

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

A00
A00
A00

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

1702 60 95 9000

A00

EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg
καθαρού προϊόντος

1702 90 30 9000

A00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

1702 90 60 9000

A00

1702 90 71 9000

A00

1702 90 99 9900

A00

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

2106 90 30 9000

A00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

2106 90 59 9000

A00

EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg
καθαρού προϊόντος

Ποσό της επιστροφής

37,71 (2)
37,71 (2)
71,64 (4)
0,3771 (1)
37,71 (2)
0,3771 (1)
0,3771 (1)
0,3771 (1) (3)
37,71 (2)
0,3771 (1)

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

Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α» ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2032/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 243 της
28.9.2000, σ. 14).
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1.12.2001

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2342/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Νοεµβρίου 2001
για τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης
σε φυσική κατάσταση
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο.
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι επιστροφές που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή για τη
λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη έχουν καθορισθεί από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2316/2001 της Επιτροπής (2).

(2)

Η εφαρµογή των λεπτοµερειών που αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2316/2001 στα στοιχεία για τα οποία
έλαβε γνώση η Επιτροπή οδηγεί στην τροποποίηση των

επιστροφών κατά την εξαγωγή, οι οποίες ισχύουν σήµερα,
σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση και όχι
µετουσιωµένων, των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001
και καθορίζονται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2316/
2001, είναι τροποποιηµένες σύµφωνα µε τα ποσά που ορίζονται
στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Νοεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 313 της 30.11.2001, σ. 6.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 30ής Νοεµβρίου 2001, για τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της
λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

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

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

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

A00
A00
A00
A00

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

Επιστροφή

34,69
34,69
34,69
34,69

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

0,3771
37,71
37,71
37,71
0,3771

(1) Το παρόν ποσό εφαρµόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη αποδόσεως 92 %. Αν η απόδοση της εξαγόµενης ακατέργαστης ζάχαρης απέχει κατά
92 %, το ποσό της εισφοράς που εφαρµόζεται υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001 του Συµβουλίου.
(2) Καθορισµός που αναστέλλεται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2689/85 της Επιτροπής (ΕΕ L 255 της 26.9.1985, σ. 12), όπως τροποποιήθηκε
από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3251/85 (ΕΕ L 309 της 21.11.1985, σ. 14).

Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α», ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2032/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 243 της
28.9.2000, σ. 14).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2343/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Νοεµβρίου 2001
για καθορισµό της επιστροφής στην παραγωγή για τη λευκή ζάχαρη που χρησιµοποιείται από τη χηµική
βιοµηχανία
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1265/2001 προβλέπει ότι η επιστροφή στην παραγωγή για τη λευκή ζάχαρη
καθορίζεται µηνιαίως για τις περιόδους µε έναρξη την 1η
εκάστου µηνάς. Η επιστροφή µπορεί να τροποποιείται στο
µεταξύ διάστηµα, εάν µεταβληθούν σηµαντικά οι τιµές της
κοινοτικής ζάχαρης ή/και της ζάχαρης στην παγκόσµια
αγορά. Η εφαρµογή των προαναφερόµενων διατάξεων οδηγεί στον καθορισµό της επιστροφής στην παραγωγή, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 1, για την εµφαινόµενη στο άρθρο
αυτό περίοδο.

(4)

Ως επακόλουθο της τροποποίησης του ορισµού της λευκής
ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης που αναφέρεται στο
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/2001, οι αρωµατισµένες ζάχαρες ή οι
ζάχαρες στις οποίες έχουν προστεθεί χρωστικές ή άλλες
ουσίες δεν θεωρούνται πλέον ότι υπάγονται στους ορισµούς
αυτούς και τοιουτοτρόπως θεωρούνται ως «άλλες ζάχαρες».
Πάντως, βάσει του άρθρου 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1265/2001, τα ανωτέρω είδη ζάχαρης δικαιούνται, ως
βασικά προϊόντα, επιστροφής στην παραγωγή. Θα πρέπει
εφεξής να προβλεφθεί, για τον καθορισµό της επιστροφής
στην παραγωγή που εφαρµόζεται στα προϊόντα αυτά, µια
µέθοδος υπολογισµού που θα αναφέρεται στην περιεκτικότητα τους σε σακχαρόζη.

(5)

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

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 5,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001 προβλέπει ότι µπορεί να αποφασιστεί να χορηγηθούν επιστροφές στην παραγωγή για τα προϊόντα που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α) και
στ), για τα σιρόπια που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο
στοιχείο δ), καθώς και για την χηµικώς καθαρή φρουκτόζη
(λεβουλόζη) η οποία υπάγεται στη διάκριση ΣΟ
1702 50 00 ως ενδιάµεσο προϊόν, τα οποία ευρίσκονται σε
µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 23
παράγραφος 2 της συνθήκης και χρησιµοποιούνται στην
παρασκευή ορισµένων προϊόντων της χηµικής βιοµηχανίας.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1265/2001 της Επιτροπής, της
27ης Ιουνίου 2001, για καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφής στην παραγωγή
για ορισµένα προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης που χρησιµοποιούνται στη χηµική βιοµηχανία (2) καθόρισε τους κανόνες
για τον καθορισµό των επιστροφών στην παραγωγή, καθώς
επίσης και τα χηµικά προϊόντα των οποίων η παρασκευή
επιτρέπει τη χορήγηση επιστροφής στην παραγωγή για τα
υπόψη βασικά προϊόντα τα οποία χρησιµοποιούνται γι’ αυτή
την παρασκευή. Τα άρθρα 5, 6 και 7 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1265/2001 προβλέπουν ότι η επιστροφή στην
παραγωγή που ισχύει για την ακατέργαστη ζάχαρη, τα σιρόπια σακχαρόζης και την ισογλυκόζη ως έχει, προκύπτει από
την επιστροφή που καθορίζεται για τη λευκή ζάχαρη,
σύµφωνα µε µέθοδο υπολογισµού ξεχωριστή για καθένα
από τα βασικά προϊόντα.

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 63.

Άρθρο 1
Η επιστροφή στην παραγωγή για τη λευκή ζάχαρη που αναφέρεται
στο άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1265/2001 καθορίζεται
σε 36,225 ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η ∆εκεµβρίου 2001.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Νοεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2344/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Νοεµβρίου 2001
για καθορισµό της τιµής της παγκόσµιας αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού
υπόψη τις ευνοϊκότερες προσφορές και τιµές στην παγκόσµια αγορά µεταξύ αυτών που θεωρούνται ως αντιπροσωπευτικές της πραγµατικής τάσης της αγοράς. Για να πραγµατοποιηθεί αυτός ο προσδιορισµός, καθορίζεται ένας µέσος
όρος των προσφορών και των τιµών που έχουν διαπιστωθεί
σε ένα ή περισσότερα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια για ένα
προϊόν cif για ένα λιµάνι της Κοινότητας και το οποίο
προέρχεται από διάφορες χώρες προµήθειας οι οποίες θεωρούνται ότι είναι οι αντιπροσωπευτικότερες για το διεθνές
εµπόριο. Εντούτοις, προβλέπονται προσαρµογές αυτών των
κριτηρίων για τον προσδιορισµό της τιµής της παγκόσµιας
αγοράς του εκκοκκισµένου βαµβακιού, έτσι ώστε ναα λαµβάνονται υπόψη διαφορές οι οποίες αιτιολογούνται από την
ποιότητα του παραδιδόµενου προϊόντος ή από τη φύση των
προσφορών και των τιµών. Οι προσαρµογές αυτές προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1591/2001.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
το πρωτόκολλο αριθ. 4 όσον αφορά το βαµβάκι, που επισυνάπτεται
στην πράξη προσχώρησης της Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1050/2001 του Συµβουλίου (1),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1051/2001 του Συµβουλίου, της 22ας
Μαΐου 2001, για ενίσχυση στην παραγωγή για το βαµβάκι (2), και
ιδίως το άρθρο 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/
2001, καθορίζεται περιοδικά η τιµή της παγκόσµιας αγοράς
του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού, επί τη βάσει της τιµής
της παγκόσµιας αγοράς που έχει διαπιστωθεί για το εκκοκκισµένο βαµβάκι και λαµβάνοντας υπόψη την ιστορική
σχέση µεταξύ της τιµής που έχει διαπιστωθεί για το εκκοκκισµένο βαµβάκι και της τιµής που υπολογίζεται για το µη
εκκοκκισµένο. Αυτή η ιστορική σχέση ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1591/2001 της
Επιτροπής, της 2ας Αυγούστου 2001, περί λεπτοµερειών
εφαρµογής του καθεστώτος ενίσχυσης για το βαµβάκι (3).
Στην περίπτωση που η τιµή της παγκόσµιας αγοράς δεν
είναι δυνατόν να προσδιοριστεί µ’ αυτόν τον τρόπο, η τιµή
αυτή καθορίζεται επί τη βάσει της τελευταίας προσδιορισµένης τιµής.
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/
2001, η τιµή της παγκόσµιας αγοράς του εκκοκκισµένου
βαµβακιού προσδιορίζεται για ένα προϊόν το οποίο ανταποκρίνεται σε ορισµένα χαρακτηριστικά και λαµβάνοντας

(3)

Η εφαρµογή των προαναφεροµένων κριτηρίων οδηγεί στον
καθορισµό της τιµής της παγκόσµιας αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού στο επίπεδο το οποίο περιγράφεται στη
συνέχεια του παρόντος κειµένου,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η τιµή της παγκόσµιας αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/
2001, καθορίζεται σε 21,821 EUR/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Νοεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 148 της 1.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 148 της 1.6.2001, σ. 3.
(3) ΕΕ L 210 της 3.8.2001, σ. 10.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2345/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Νοεµβρίου 2001
για τον καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τοµέα του βοείου κρέατος για την προσαρµογή ορισµένων κωδικών ΣΟ ορισµένων προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του βοείου κρέατος
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Η παρούσα κατάσταση της αγοράς στην Κοινότητα και οι
δυνατότητες διαθέσεως, ιδίως σε ορισµένες τρίτες χώρες,
οδηγούν στη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή αφενός µεν βοοειδών που προορίζονται για σφαγή, µε ζων
βάρος ανώτερο των 220 χιλιογράµµων, αλλά που δεν υπερβαίνει τα 300 χιλιόγραµµα, και αφετέρου χονδρών βοοειδών
ζώντας βάρους ίσου ή ανωτέρου των 300 χιλιογράµµων.

(5)

Είναι αναγκαίο να χορηγηθούν οι επιστροφές κατά την
εξαγωγή προς ορισµένους τόπους προορισµού ορισµένων
νωπών ή διατηρηµένων µε απλή ψύξη κρεάτων τα οποία
περιλαµβάνονται στο παράρτηµα υπό τον κωδικό ΣΟ 0201,
ορισµένων κατεψυγµένων κρεάτων που περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα υπό τον κωδικό ΣΟ 0202, ορισµένων σφαγίων
που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα υπό τον κωδικό ΣΟ
0206, καθώς και ορισµένων άλλων παρασκευασµάτων και
κονσερβών κρέατος ή παραπροϊόντων που περιλαµβάνονται
στο παράρτηµα υπό τον κωδικό ΣΟ 1602 50 10.

(6)

Λαµβανοµένων υπόψη των κατά πολύ διαφορετικών
χαρακτηριστικών των προϊόντων που υπάγονται στους κωδικούς 0201 20 90 9700 και 0202 20 90 9100, που
χρησιµοποιούνται µε τις επιστροφές, πρέπει να χορηγείται η
επιστροφή κατά την εξαγωγή, µόνο για τα τεµάχια στα
οποία το βάρος των οστών δεν αντιπροσωπεύει περισσότερο
από το ένα τρίτο του βάρους του τεµαχίου.

(7)

Όσον αφορά το αλατισµένο και αποξηραµένο κρέας
βοοειδών χωρίς οστά, υπάρχουν τα παραδοσιακά εµπορικά
ρεύµατα µε προορισµό την Ελβετία. Πρέπει, για να διατηρηθούν οι συναλλαγές αυτές κατά το αναγκαίο µέτρο, να
καθορισθεί η εξαγωγή σ’ ένα ποσό το οποίο θα καλύπτει τη
διαφορά µεταξύ των τιµών στην ελβετική αγορά και των
τιµών κατά την εξαγωγή στα κράτη µέλη.

(8)

Για ορισµένες άλλες παρουσιάσεις και κονσέρβες κρέατος ή
παραπροϊόντων που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα στους
κωδικούς ΣΟ 1602 50 31 έως 1602 50 80, η συµµετοχή
της Κοινότητας στο διεθνές εµπόριο δύναται να εξασφαλισθεί µε τη χορήγηση µιας επιστροφής, το ύψος της οποίας
έχει καθορισθεί, λαµβανοµένης υπόψη της επιστροφής που
έχει χορηγηθεί στους εξαγωγείς µέχρι τώρα.

(9)

Για τα άλλα προϊόντα που υπάγονται στον τοµέα του βοείου
κρέατος, δεν χρειάζεται να καθορισθεί επιστροφή, εφόσον η
συµµετοχή της Κοινότητας στο διεθνές εµπόριο των
προϊόντων αυτών στερείται σηµασίας.

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), και ιδίως το άρθρο 33 παράγραφος
12,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 234/79 του Συµβουλίου, της 5ης
Φεβρουαρίου 1979, όσον αφορά τη διαδικασία προσαρµογής της
ονοµατολογίας του κοινού δασµολογίου που χρησιµοποιείται για
τα γεωργικά προϊόντα (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 3209/89 (4), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 33 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/
1999, η διαφορά µεταξύ των τιµών της διεθνούς αγοράς
και εκείνων της Κοινότητας για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1254/1999,
δύναται να καλυφθεί από επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2)

Οι όροι χορήγησης ειδικών επιστροφών στην εξαγωγή, για
ορισµένα βόεια κρέατα και ορισµένες κονσέρβες, θεσπίστηκαν από τους κανονισµούς (ΕΟΚ) αριθ. 32/82 (5), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
744/2000 (6), (ΕΟΚ) αριθ. 1964/82 (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2772/
2000 (8), και (ΕΟΚ) αριθ. 2388/84 (9), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3661/92 (10).

(3)

Η εφαρµογή αυτών των κανόνων και των κριτηρίων στην
προβλεπόµενη κατάσταση της αγοράς στον τοµέα του
βοείου κρέατος οδηγεί στον καθορισµό της επιστροφής
όπως ορίζεται κατωτέρω.

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21.
(2) ΕΕ L 201 της 26.7.2001, σ. 1.
(3) ΕΕ L 34 της 9.2.1979, σ. 2.
(4) ΕΕ L 312 της 27.10.1989, σ. 5.
(5) ΕΕ L 4 της 8.1.1982, σ. 11.
(6) ΕΕ L 89 της 11.4.2000, σ. 3.
(7) ΕΕ L 212 της 21.7.1982, σ. 48.
(8) ΕΕ L 321 της 19.12.2000, σ. 35.
(9) ΕΕ L 221 της 18.8.1984, σ. 28.
(10) ΕΕ L 370 της 19.12.1992, σ. 16.
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(10)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (1)
όπως τοποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1502/2001 (2), όρισε την ονοµατολογία που εφαρµόζεται
για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή των γεωργικών
προϊόντων.

(11)

Για να απλοποιηθούν οι τελωνειακές διατυπώσεις κατά την
εξαγωγή για τους εµπορευόµενους πρέπει να ευθυγραµµιστούν τα ποσά των επιστροφών για το σύνολο των κατεψυγµένων κρεάτων µε τα ποσά που χορηγούνται για τα νωπά ή
τα διατηρηµένα σε απλή ψύξη κρέατα, εκτός από τα κρέατα
που προέρχονται από χονδρά αρσενικά βοοειδή.

(12)

(13)

Για να ενδυναµωθεί ο έλεγχος των προϊόντων που υπάγονται
στον κωδικό ΣΟ 1602 50, πρέπει να προβλεφθεί ότι ορισµένα από τα προϊόντα αυτά µπορούν µόνο να επωφεληθούν µιας επιστροφής στην περίπτωση παρασκευής στα
πλαίσια του καθεστώτος που προβλέπεται από το άρθρο 4
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 565/80 του Συµβουλίου, της
4ης Μαρτίου 1980, σχετικά µε την προκαταβολή των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα γεωργικά προϊόντα (3),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2026/
83 (4).

Για να αποφευχθούν καταχρήσεις κατά την εξαγωγή ορισµένων αναπαραγωγών καθαρής φυλής, πρέπει να διαφοροποιηθούν οι επιστροφές για τα θηλυκά ζώα συναρτήσει της
ηλικίας των ζώων αυτών.

(14)

Υπάρχουν δυνατότητες εξαγωγής προς ορισµένες τρίτες
χώρες δαµάλεων άλλων από αυτές που προορίζονται για
κρεατοπαραγωγή, αλλά για να αποφευχθούν καταχρήσεις
πρέπει να καθοριστούν κριτήρια ελέγχου που να διασφαλίζουν ότι πρόκειται για ζώα ηλικίας όχι άνω των 36 µηνών.

(15)

Οι όροι του άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1964/82 οδηγούν στη µείωση της ειδικής επιστροφής, κατά το µέτρο που η ποσότητα κρέατος χωρίς
κόκαλα, το οποίο προορίζεται για εξαγωγή, είναι κατώτερη
από 95 % της συνολικής ποσότητας σε βάρος των τεµαχίων
που προέρχονται από την αφαίρεση των κοκάλων, και µη
όντας ωστόσο κατώτερη από 85 % της εν λόγω ποσότητας.

(16)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2031/2001 της Επιτροπής που
τροποποιεί το παράρτηµα Ι κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/
87 του Συµβουλίου, της 6ης Αυγούστου 2001, για τη
δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία και το κοινό
δασµολόγιο (5) επέφερε ορισµένες τροποποιήσεις της ονοµατολογίας στον τοµέα του βοείου κρέατος. Ως εκ τούτου,
πρέπει να προσαρµοστεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1254/
1999 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
βοείου κρέατος.
L
L
L
L
L

366 της 26.12.1987, σ. 1.
199 της 24.7.2001, σ. 13.
62 της 7.3.1980, σ. 5.
199 της 22.7.1983, σ. 12.
279 της 23.10.2001, σ. 1.

(17)

1.12.2001

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Ο κατάλογος των προϊόντων για την εξαγωγή των οποίων
χορηγείται η επιστροφή που αναφέρεται στο άρθρο 33 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1254/1999 και τα ποσά της εν λόγω επιστροφής και οι τόποι προορισµού καθορίζονται στο παράρτηµα
του παρόντος κανονισµού.
2.
Τα προϊόντα οφείλουν να πληρούν τους αντίστοιχους όρους
υγειονοµικής σήµανσης, όπως προβλέπεται:
— στο παράρτηµα Ι, κεφάλαιο XI της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ του
Συµβουλίου (6),
— στο παράρτηµα Ι, κεφάλαιο VI της οδηγίας 94/65/ΕΚ του
Συµβουλίου (7),
— στο παράρτηµα B, κεφάλαιο VI της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ του
Συµβουλίου (8).

Άρθρο 2
Η χορήγηση της επιστροφής για το προϊόν του κωδικού
0102 90 59 9000 της ονοµατολογίας των επιστροφών για τις
εξαγωγές προς την τρίτη χώρα 075, που περιλαµβάνεται στο
παράρτηµα του παρόντος κανονισµού, υπόκειται στην προσκόµιση,
κατά τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής, του
πρωτότυπου και ενός αντιγράφου του κτηνιατρικού πιστοποιητικού
υπογεγραµµένου από τον επίσηµο κτηνίατρο και που βεβαιώνει ότι
πρόκειται πράγµατι για δαµάλεις ηλικίας ίσης ή κατώτερης από 36
µήνες. Το πρωτότυπο του πιστοποιητικού επιστρέφεται στον εξαγωγέα και το αντίγραφο, επικυρωµένο από τις τελωνειακές αρχές,
επισυνάπτεται στην αίτηση της πληρωµής της επιστροφής.

Άρθρο 3
Στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 τρίτο
εδάφιο του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1964/82 το ποσό της επιστροφής για τα προϊόντα του κωδικού 0201 30 00 9100 µειώνεται κατά 14,00 EUR/100 kg.

Άρθρο 4
Το άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1.
Η κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα του βοείου κρέατος περιλαµβάνει σύστηµα εσωτερικής αγοράς και συναλλαγών
µε τρίτες χώρες και εφαρµόζεται στα ακόλουθα προϊόντα:
(6) ΕΕ L 121 της 29.7.1964, σ. 2012/64.
(7) ΕΕ L 368 της 31.12.1994, σ. 10.
(8) ΕΕ L 26 της 31.1.1977, σ. 85.
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Κωδικός ΣΟ

α)

β)

Περιγραφή εµπορευµάτων

0102 90 05 έως
0102 90 79

Βοοειδή ζωντανά κατοικίδια, άλλα από τα αναπαραγωγής καθαρής φυλής

0201

Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη

0202

Κρέατα βοοειδών, κατεψυγµένα

0206 10 95

Στύλοι διαφράγµατος και διάφραγµα, νωπά η διατηρηµένα µε απλή ψύξη

0206 29 91

Στύλοι διαφράγµατος και διάφραγµα, κατεψυγµένα

0210 20

Κρέατα βοοειδών αλατισµένα, σε αρµή, αποξεραµένα ή καπνιστά

0210 99 51

Στύλοι διαφράγµατος και διάφραγµα αλατισµένα σε αρµή, αποξεραµένα ή καπνιστά

0210 99 90

Αλεύρια και σκόνες κρεάτων ή παραπροϊόντων, βρώσιµα

1602 50 10

Άλλα παρασκευάσµατα και κονσέρβες κρεάτων ή παραπροϊόντων σφαγίων βοοειδών, άψητα:
µείγµατα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψηµένων, και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, άψητων

1602 90 61

Άλλα παρασκευάσµατα και κονσέρβες κρεάτων ή παραπροϊόντων σφαγίων βοοειδών, άψητα:
µείγµατα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψηµένων, και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, άψητων

0102 10

Βοοειδή ζωντανά αναπαραγωγής καθαρής φυλής

0206 10 91
0206 10 99

Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιµα, βοοειδών µε εξαίρεση τους στύλους διαφράγµατος και το
διάφραγµα, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή άλλα από τα προοριζόµενα για την
παρασκευή φαρµακευτικών προϊόντων

0206 21 00
ex 0206 22 00
0206 29 99

Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιµα, βοοειδών µε εξαίρεση τους στύλους διαφράγµατος και το
διάφραγµα, κατεψυγµένα, άλλα από τα προοριζόµενα για την παρασκευή φάρµακευτικών
προϊόντων

0210 99 59

Παραπροϊόντα σφαγίων βοοειδών, βρώσιµα, αλατισµένα ή σε άρµη, αποξεραµένα ή καπνιστά,
άλλα από τους στύλους διαφράγµατος και το διάφραγµα

ex 1502 00 90

Λίπη βοοειδών, ακατέργαστα (ξίγκια) ή λιωµένα έστω και µε πίεση ή που εξάγονται µε τη
βοήθεια διαλυτών

1602 50 31 έως
1602 50 80

Άλλα παρασκευάσµατα και κονσέρβες κρεάτων ή παραπροϊόντων σφαγίων βοοειδών, άλλα
από άψητα και µείγµατα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων ψηµένων, και κρέατος ή παραραπροϊόντων σφαγίων άψητων

1602 90 69

Άλλα παρασκευάσµατα και κονσέρβες που περιέχουν κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων
βοοειδών, άλλα από άψητα και µείγµατα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων ψηµένων, και
κρέατος ή παραραπροϊόντων σφαγίων, άψητων»

Άρθρο 5
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 4 ∆εκεµβρίου 2001.
Το άρθρο 4 αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2002.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Νοεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 30ής Νοεµβρίου 2001, για τον καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον
τοµέα του βοείου κρέατος

Κωδικός
προϊόντος

Ποσό των
επιστροφών (7)

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

0102 10 10 9120

A00

EUR/100 kg ζων βάρος

53,00

0102 10 10 9130

B02
B03
039

EUR/100 kg ζων βάρος
EUR/100 kg ζων βάρος
EUR/100 kg ζων βάρος

15,50
9,50
5,00

0102 10 30 9120

A00

EUR/100 kg ζων βάρος

53,00

0102 10 30 9130

B02
B03
039

EUR/100 kg ζων βάρος
EUR/100 kg ζων βάρος
EUR/100 kg ζων βάρος

15,50
9,50
5,00

0102 10 90 9120

A00

EUR/100 kg ζων βάρος

53,00

0102 90 41 9100

B02

EUR/100 kg ζων βάρος

41,00

0102 90 51 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg ζων βάρος
EUR/100 kg ζων βάρος
EUR/100 kg ζων βάρος

15,50
9,50
5,00

0102 90 59 9000

B02
B03
039
075 (9)

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg ζων βάρος
kg ζων βάρος
kg ζων βάρος
kg ζων βάρος

15,50
9,50
5,00
53,00

0102 90 61 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg ζων βάρος
EUR/100 kg ζων βάρος
EUR/100 kg ζων βάρος

15,50
9,50
5,00

0102 90 69 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg ζων βάρος
EUR/100 kg ζων βάρος
EUR/100 kg ζων βάρος

15,50
9,50
5,00

0102 90 71 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg ζων βάρος
EUR/100 kg ζων βάρος
EUR/100 kg ζων βάρος

41,00
23,00
14,00

0102 90 79 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg ζων βάρος
EUR/100 kg ζων βάρος
EUR/100 kg ζων βάρος

41,00
23,00
14,00

0201 10 00 9110 (1)

B02
B03
039

EUR/100 kg καθαρό βάρος
EUR/100 kg καθαρό βάρος
EUR/100 kg καθαρό βάρος

71,50
43,00
23,50

0201 10 00 9120

B02
B03
039

EUR/100 kg καθαρό βάρος
EUR/100 kg καθαρό βάρος
EUR/100 kg καθαρό βάρος

33,50
10,00
11,50

0201 10 00 9130 (1)

B02
B03
039

EUR/100 kg καθαρό βάρος
EUR/100 kg καθαρό βάρος
EUR/100 kg καθαρό βάρος

97,00
56,50
33,50

0201 10 00 9140

B02
B03
039

EUR/100 kg καθαρό βάρος
EUR/100 kg καθαρό βάρος
EUR/100 kg καθαρό βάρος

46,00
14,00
16,00

0201 20 20 9110 (1)

B02
B03
039

EUR/100 kg καθαρό βάρος
EUR/100 kg καθαρό βάρος
EUR/100 kg καθαρό βάρος

97,00
56,50
33,50
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Κωδικός
προϊόντος

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Ποσό των
επιστροφών (7)

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

0201 20 20 9120

B02
B03
039

EUR/100 kg καθαρό βάρος
EUR/100 kg καθαρό βάρος
EUR/100 kg καθαρό βάρος

46,00
14,00
16,00

0201 20 30 9110 (1)

B02
B03
039

EUR/100 kg καθαρό βάρος
EUR/100 kg καθαρό βάρος
EUR/100 kg καθαρό βάρος

71,50
43,00
23,50

0201 20 30 9120

B02
B03
039

EUR/100 kg καθαρό βάρος
EUR/100 kg καθαρό βάρος
EUR/100 kg καθαρό βάρος

33,50
10,00
11,50

0201 20 50 9110 (1)

B02
B03
039

EUR/100 kg καθαρό βάρος
EUR/100 kg καθαρό βάρος
EUR/100 kg καθαρό βάρος

123,00
71,50
41,00

0201 20 50 9120

B02
B03
039

EUR/100 kg καθαρό βάρος
EUR/100 kg καθαρό βάρος
EUR/100 kg καθαρό βάρος

58,50
17,50
19,50

0201 20 50 9130 (1)

B02
B03
039

EUR/100 kg καθαρό βάρος
EUR/100 kg καθαρό βάρος
EUR/100 kg καθαρό βάρος

71,50
43,00
23,50

0201 20 50 9140

B02
B03
039

EUR/100 kg καθαρό βάρος
EUR/100 kg καθαρό βάρος
EUR/100 kg καθαρό βάρος

33,50
10,00
11,50

0201 20 90 9700

B02
B03
039

EUR/100 kg καθαρό βάρος
EUR/100 kg καθαρό βάρος
EUR/100 kg καθαρό βάρος

33,50
10,00
11,50

0201 30 00 9050

400 (3)
404 (4)

EUR/100 kg καθαρό βάρος
EUR/100 kg καθαρό βάρος

23,50
23,50

0201 30 00 9060 (6)

B02
B03
039
809, 822

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg καθαρό βάρος
kg καθαρό βάρος
kg καθαρό βάρος
kg καθαρό βάρος

46,00
13,00
15,00
37,00

0201 30 00 9100 (2) (6)

B02
B03
039
809, 822

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg καθαρό βάρος
kg καθαρό βάρος
kg καθαρό βάρος
kg καθαρό βάρος

172,00
102,00
60,00
152,50

0201 30 00 9120 (2) (6)

B08
B09
B03
039
809, 822
B02
B03
039

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg καθαρό βάρος
kg καθαρό βάρος
kg καθαρό βάρος
kg καθαρό βάρος
kg καθαρό βάρος
kg καθαρό βάρος
kg καθαρό βάρος
kg καθαρό βάρος

94,50
88,00
56,50
33,00
83,50
33,50
10,00
11,50

0202 10 00 9100

0202 10 00 9900

B02
B03
039

EUR/100 kg καθαρό βάρος
EUR/100 kg καθαρό βάρος
EUR/100 kg καθαρό βάρος

46,00
14,00
16,00

0202 20 10 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg καθαρό βάρος
EUR/100 kg καθαρό βάρος
EUR/100 kg καθαρό βάρος

46,00
14,00
16,00

0202 20 30 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg καθαρό βάρος
EUR/100 kg καθαρό βάρος
EUR/100 kg καθαρό βάρος

33,50
10,00
11,50
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Κωδικός
προϊόντος
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Ποσό των
επιστροφών (7)

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

0202 20 50 9100

B02
B03
039

EUR/100 kg καθαρό βάρος
EUR/100 kg καθαρό βάρος
EUR/100 kg καθαρό βάρος

58,50
17,50
19,50

0202 20 50 9900

B02
B03
039

EUR/100 kg καθαρό βάρος
EUR/100 kg καθαρό βάρος
EUR/100 kg καθαρό βάρος

33,50
10,00
11,50

0202 20 90 9100

B02
B03
039

EUR/100 kg καθαρό βάρος
EUR/100 kg καθαρό βάρος
EUR/100 kg καθαρό βάρος

33,50
10,00
11,50

0202 30 90 9100

400 (3)
404 (4)

EUR/100 kg καθαρό βάρος
EUR/100 kg καθαρό βάρος

23,50
23,50

0202 30 90 9200 (6)

B02
B03
039
809, 822

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg καθαρό βάρος
kg καθαρό βάρος
kg καθαρό βάρος
kg καθαρό βάρος

46,00
13,00
15,00
37,00

0206 10 95 9000

B02
B03
039
809, 822

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg καθαρό βάρος
kg καθαρό βάρος
kg καθαρό βάρος
kg καθαρό βάρος

46,00
13,00
15,00
37,00

0206 29 91 9000

B02
B03
039
809, 822

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg καθαρό βάρος
kg καθαρό βάρος
kg καθαρό βάρος
kg καθαρό βάρος

46,00
13,00
15,00
37,00

039

EUR/100 kg καθαρό βάρος

23,00

1602 50 10 9170 ( )

B02
B03
039

EUR/100 kg καθαρό βάρος
EUR/100 kg καθαρό βάρος
EUR/100 kg καθαρό βάρος

22,50
15,00
17,50

1602 50 31 9125 (5)

A00

EUR/100 kg καθαρό βάρος

88,50

1602 50 31 9325 ( )

A00

EUR/100 kg καθαρό βάρος

79,00

1602 50 39 9125 ( )

A00

EUR/100 kg καθαρό βάρος

88,50

1602 50 39 9325 (5)

A00

EUR/100 kg καθαρό βάρος

79,00

1602 50 39 9425 ( )

A00

EUR/100 kg καθαρό βάρος

30,00

1602 50 39 9525 ( )

A00

EUR/100 kg καθαρό βάρος

30,00

1602 50 80 9535 (8)

A00

EUR/100 kg καθαρό βάρος

17,50

0210 20 90 9100
8

5
5

5
5

(1) Η υπαγωγή σ’ αυτήν τη διάκριση εξαρτάται από την προσκόµιση της βεβαιώσεως που εµφαίνεται στο παράρτηµα του τροποποιηµένου κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 32/82.
(2) Η χορήγηση της επιστροφής εξαρτάται από την τήρηση των όρων που προβλέπονται από τον τροποποιηµένο κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1964/82.
(3) Χορηγούµενες σύµφωνα µε τους όρους του τροποποιηµένου κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2973/79 της Επιτροπής (ΕΕ L 336 της 29.12.1979,
σ. 44).
(4) Χορηγούµενες σύµφωνα µε τους όρους του τροποποιηµένου κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2051/96 της Επιτροπής (ΕΕ L 274 της 26.10.1996,
σ. 18).
(5) ΕΕ L 221 της 18.8.1984, σ. 28.
(6) Η περιεκτικότητα σε άπαχο βόειο κρέας, εξαιρουµένου του λίπους, καθορίζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία ανάλυσης που αναφέρεται στο
παράρτηµα του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2429/86 της Επιτροπής (ΕΕ L 210 της 1.8.1986, σ. 39).
Ο όρος «µέση περιεκτικότητα» αναφέρεται στην ποσότητα του δείγµατος, όπως καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2457/97 (ΕΕ L 340 της 11.12.1997, σ. 29). ∆ιενεργείται δειγµατοληψία από το τµήµα της σχετικής παρτίδας που παρουσιάζει τον
υψηλότερο βαθµό κινδύνου.
(7) ∆υνάµει του άρθρου 33 παράγραφος 10 του τροποποιηµένου κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1254/1999 καµία επιστροφή δεν χορηγείται κατά την
εξαγωγή προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες και επανεξάγονται στις τρίτες χώρες.
(8) Η χορήγηση της επιστροφής εξαρτάται από την παρασκευή στα πλαίσια του καθεστώτος που προβλέπεται στο άρθρο 4 του τροποποιηµένου
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 565/80 του Συµβουλίου.
(9) Η χορήγηση της επιστροφής υπόκειται στην τήρηση των όρων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισµού.

Σηµείωση: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α» ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2032/2000 (ΕΕ L 243 της 28.9.2000,
σ. 14).
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Οι άλλοι προορισµοί καθορίζονται ως εξής:
B02: B08 και B09
B03: Θέουτα και Μελίλια, Ισλανδία, Νορβηγία, Νήσοι Φερόες, Ανδόρα, Βατικανό, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία,
Πολωνία, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Σλοβενία, Ουγγαρία, Ρουµανία, Βουλγαρία, Αλβανία, Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία
και Ερζεγοβίνη, Γιουγκοσλαβία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, κοινότητες του Λιβίνο
και Καµπιόνε ντ’ Ιτάλια, η νήσος Χέλγκολαντ, Γροιλανδία, Κύπρος, ανεφοδιασµός πλοίων και εφοδιασµός σε
καύσιµα (προορισµοί που εµφαίνονται στα άρθρα 36 και 45 και, εφόσον ενδείκνυται, στο άρθρο 44 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε)
B08: Μάλτα, Τουρκία, Ουκρανία, Λευκορωσία, Μολδαβία, Ρωσία, Γεωργία, Αρµενία, Αζερµπαϊτζάν, Καζακστάν,
Τουρκµενιστάν, Ουζµπεκιστάν, Τατζικιστάν, Κιργιζικιστάν, Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Λιβύη, Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Ιράν, Ισραήλ, Υπεριορδανία και Λωρίδα της Γάζας, Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ,
Μπαχρέιν, Κατάρ, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, Οµάν, Υεµένη, Πακιστάν, Σρι Λάνκα, Μιανµάρ (Βιρµανία),
Ταϊλάνδη, Βιετνάµ, Ινδονησία, Φιλιππίνες, Κίνας, Βόρεια Κορέα, Χονγκ Κονγκ
B09: Σουδάν, Μαυριτανία, Μαλί, Μπουρκίνα Φάσο, Νίγηρ, Τσαντ, Πράσινο Ακρωτήριο, Σενεγάλη, Γκάµπια, Γουινέα
Μπισάου, Γουινέα, Σιέρα Λεόνε, Λιβερία, Ακτή Ελεφαντοστού, Γκάνα, Τόγκο, Μπενίν, Νιγηρία, Καµερούν,
Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία, Ισηµερινή Γουινέα, Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε, Γκαµπόν, Κονγκό (∆ηµοκρατία),
Κονγκό (Λαοκρατική ∆ηµοκρατία), Ρουάντα, Μπουρούντι, Αγία Ελένη και κτήσεις, Αγκόλα, Αιθιοπία, Ερυθραία,
Τζιµπουτί, Σοµαλία, Ουγκάντα, Τανζανία, Σεϋχέλλες και κτήσεις, βρετανικό έδαφος Ινδικού Ωκεανού, Μοζαµβίκη, Μαυρίκιος, Κοµόρες, Μαγιότ, Ζάµπια, Μαλάουι, Νότιος Αφρική, Λεσότο
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2346/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Νοεµβρίου 2001
για καθορισµό του ύψους των επιστροφών που εφαρµόζονται σε ορισµένα γαλακτοκοµικά προϊόντα τα
οποία εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης
του εν λόγω κανονισµού ή τα προϊόντα που εξοµοιώνονται
µε αυτά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(4)

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

(5)

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

(6)

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

(7)

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

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 15ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1670/2000 (2), και ιδίως το
άρθρο 31 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1255/1999 η διαφορά µεταξύ των τιµών στο
διεθνές εµπόριο των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο
1 στοιχεία α), β), γ), δ), ε) και στ) του κανονισµού αυτού και
των τιµών στην Κοινότητα µπορεί να καλυφθεί από επιστροφή κατά την εξαγωγή· ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2000, περί
καθορισµού, για ορισµένα γεωργικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο
παράρτηµα Ι της συνθήκης, των κοινών λεπτοµερειών εφαρµογής που αφορούν τη χορήγηση των επιστροφών κατά την
εξαγωγή και τα κριτήρια προσδιορισµού του ύψους τους (3),
όπως τροποποιήθηκε τελεωταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1563/2001 (4), έχει ορίσει εκείνα τα προϊόντα για τα
οποία πρέπει να καθορισθεί επιστροφή η οποία εφαρµόζεται
κατά την εξαγωγή τους υπό µορφή εµπορευµάτων που
περιλαµβάνονται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1255/1999.

(1)

(2)

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

(3)

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

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

160
193
177
208

της
της
της
της

26.6.1999, σ. 48.
29.7.2000, σ. 10.
15.7.2000, σ. 1.
1.8.2001, σ. 8.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

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

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

1.12.2001

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, 30 Νοεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής
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1.12.2001

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 30ής Νοεµβρίου 2001, για τροποποίηση του ύψους των επιστροφών που
εφαρµόζονται σε ορισµένα γαλακτοκοµικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται
στο παράρτηµα Ι της συνθήκης
(EUR/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

ex 0402 10 19

Περιγραφή εµπορευµάτων

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

ex 0402 21 19

ex 0405 10

Ύψος των
επιστροφών

—
10,00

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

31,18

β) σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εµπορευµάτων

60,00

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

75,00

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

167,25

γ) σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εµπορευµάτων

160,00

1.12.2001
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L 315/39

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2347/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Νοεµβρίου 2001
για καθορισµό του ύψους των επιστροφών για ορισµένα προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης εξαγόµενα υπό
µορφή εµπορευµάτων µη υπαγοµένων στο παράρτηµα Ι της συνθήκης
ρεί να υπερβαίνει την επιστροφή που εφαρµόζεται για το
ίδιο προϊόν όταν εξάγεται ως έχει.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(4)

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 5 στοιχείο α) και
παράγραφος 15,

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

(5)

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

(6)

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

(7)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 27 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, η διαφορά µεταξύ των τιµών
των προϊόντων του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ),
δ), στ), ζ) και η) του κανονισµού αυτού στο διεθνές εµπόριο
και των τιµών στην Κοινότητα µπορεί να καλυφθεί δι’ επιστροφής κατά την εξαγωγή όταν τα εν λόγω προϊόντα
εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων συµπεριλαµβανοµένων
στο παράρτηµα του κανονισµού αυτού· µε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1520/2000, της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου
2000, περί θεσπίσεως κοινών λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του συστήµατος επιστροφών κατά την εξαγωγή και
των κριτηρίων καθορισµού του ύψους των για ορισµένα
γεωργικά προϊόντα εξαγόµενα υπό µορφή εµπορευµάτων µη
υπαγοµένων στο παράρτηµα Ι της συνθήκης (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1563/
2001 (3), προσδιορίζονται εκείνα εκ των προϊόντων για τα
οποία είναι σκόπιµο να καθορίζεται το ύψος της επιστροφής
που θα εφαρµόζεται όταν αυτά εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων συµπεριλαµβανοµένων στο παράρτηµα Ι του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1520/2000, το ποσό της επιστροφής, ανά 100
χιλιόγραµµα καθενός από τα θεωρούµενα βασικά προϊόντα,
πρέπει να καθορίζεται για κάθε µήνα.

(3)

Το άρθρο 27 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001 καθώς και το άρθρο 11 της συµφωνίας η
οποία συνήφθη στο πλαίσιο των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης επί θεµάτων γεωργίας
επιβάλλουν όπως η επιστροφή που χορηγείται κατά την
εξαγωγή προϊόντος ενσωµατωµένου σε εµπόρευµα δεν µπο-

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το ύψος των επιστροφών για τα βασικά προϊόντα του παραρτήµατος Α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 και του άρθρου 1
παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, όταν
αυτά εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων συµπεριλαµβανοµένων
στο παράρτηµα V του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, καθορίζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Νοεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 177 της 15.7.2000, σ. 1.
(3) ΕΕ L 208 της 1.8.2001, σ. 8.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 30ής Νοεµβρίου 2001, για καθορισµό του ύψους των επιστροφών για ορισµένα
προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης εξαγόµενα υπό µορφή εµπορευµάτων µη υπαγοµένων στο παράρτηµα Ι της συνθήκης
Ποσά επιστροφών σε EUR/100 kg
Προϊόν

Ζάχαρη λευκή:

Σε
περιπτώσεις
προκαθορισµού

Λοιπές

37,71

37,71

1.12.2001

EL
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2348/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Νοεµβρίου 2001
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2921/90 για τη χορήγηση ενισχύσεων για το αποκορυφωµένο γάλα το οποίο µεταποιείται για την παρασκευή καζεΐνης και καζεϊνικών αλάτων
αφετέρου, εκείνης του αποκορυφωµένου γάλακτος σε
σκόνη, πρέπει να µειωθεί η λόγω ενίσχυση.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(2)

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
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1670/2000 (2), και ιδίως
το άρθρο 15,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2921/90 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1335/2001 (4), καθορίζει την
ενίσχυση για το αποκορυφωµένο γάλα που µεταποιείται σε
καζεΐνη ή σε καζεϊνικά άλατα. Λαµβάνοντας υπόψη την
εξέλιξη, αφενός, της αγοράς των προϊόντων αυτών και,

(1)

Η επιτροπή διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκοµικών
προϊόντων δεν διατύπωσε γνώµη στην προθεσµία που όρισε
ο πρόεδρός της,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2921/
90, το ποσό των «3,80 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό των
«3,20 ευρώ».
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, 30 Νοεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
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ΕΕ
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της

26.6.1999, σ. 48.
29.7.2000, σ. 10.
11.10.1990, σ. 22.
3.7.2001, σ. 20.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2349/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Νοεµβρίου 2001
για το άνοιγµα δασµολογικών ποσοστώσεων για τις εισαγωγές ορισµένων εµπορευµάτων καταγωγής
Ισλανδίας, τα οποία προκύπτουν από µεταποίηση γεωργικών προϊόντων του παραρτήµατος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3448/93 του Συµβουλίου
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

της Ισλανδίας σχετικά µε το πρωτόκολλο αριθ. 2 της
συµφωνίας µεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ∆ηµοκρατίας
της Ισλανδίας.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3448/93 του Συµβουλίου, της 6ης
∆εκεµβρίου 1993, περί καθορισµού του καθεστώτος συναλλαγών
για ορισµένα εµπορεύµατα που προκύπτουν από µεταποίηση γεωργικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2580/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2,
την απόφαση 1999/492/ΕΚ του Συµβουλίου, της 21ης Ιουνίου
1999, για σύναψη συµφωνίας υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών
µεταξύ, αφενός, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και, αφετέρου, της
∆ηµοκρατίας της Ισλανδίας, σχετικά µε το πρωτόκολλο αριθ. 2 της
συµφωνίας µεταξύ Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και ∆ηµοκρατίας της Ισλανδίας (3), και ιδίως το άρθρο 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Με τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της
2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισµό ορισµένων διατάξεων
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου για θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (4),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 993/2001 (5), έχουν κωδικοποιηθεί οι διατάξεις διαχείρισης των δασµολογικών ποσοστώσεων που προορίζονται
να χρησιµοποιηθούν µε βάση τη χρονολογική σειρά των
ηµεροµηνιών αποδοχής των διασαφήσεων για τη θέση σε
ελεύθερη κυκλοφορία.

(1)

Είναι σκόπιµο να ανοιχτεί για το 2002 η ποσόστωση που
προβλέπεται στο σηµείο III, παράγραφος 3 της συµφωνίας
υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών µεταξύ, αφενός, της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και, αφετέρου, της ∆ηµοκρατίας

(2)

(3)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης οριζόντιων
θεµάτων σχετικών µε το εµπόριο µεταποιηµένων γεωργικών
προϊόντων που δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2002, τα εµπορεύµατα καταγωγής Ισλανδίας του παραρτήµατος του παρόντος κανονισµού υπόκεινται στους δασµούς που εµφαίνονται στο ίδιο αυτό
παράρτηµα, εντός των ορίων των ετήσιων ποσοστώσεων οι οποίες
επίσης εµφαίνονται σ’ αυτό.
Άρθρο 2
Την κοινοτική δασµολογική ποσόστωση, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 1, διαχειρίζεται η Επιτροπή, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 308α έως 308γ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2454/93.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Νοεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

318
298
192
253
141

της
της
της
της
της

20.12.1993, σ. 18.
25.11.2000, σ. 5.
24.7.1999, σ. 47.
11.10.1993, σ. 1.
28.5.2001, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Αύξων αριθ.

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

09.0799

1704 90 10
1704 90 30
1704 90 51
1704 90 55
1704 90 61
1704 90 65
1704 90 71
1704 90 75
1704 90 81
1704 90 99

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (συµπεριλαµβάνεται η λευκή σοκολάτα) του
κωδικού ΣΟ 1704 90

1806 32 10
1806 32 90
1806 90 11
1806 90 19
1806 90 31
1806 90 39
1806 90 50
1806 90 60
1806 90 70
1806 90 90

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσµατα διατροφής που περιέχουν κακάο, των
κωδικών ΣΟ 1806 32 και 1806 90

1905 31 11
1905 31 19
1905 31 30
1905 31 91
1905 31 99
1905 32 11
1905 32 19
1905 32 91
1905 32 99

Μπισκότα στα οποία έχουν προστεθεί
γλυκαντικές ύλες· βάφλες και γκοφρέτες

Ποσόστωση

∆ασµολογικός συντελεστής

500
τόννοι

50 % του δασµολογικού
συντελεστή
τρίτης χώρας (1)
µε ανώτατο όριο
35,15 EUR/100 kg

(1) ∆ασµολογικός συντελεστής τρίτης χώρας: υπολογίζεται ως συνισταµένη του δασµού ad valorem και (κατά περίπτωση) της γεωργικής συνιστώσας,
της οποίας το ύψος δεν µπορεί να υπερβεί µια ανώτατη τιµή, εφόσον µια τέτοια τιµή προβλέπεται από το κοινό δασµολόγιο.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2350/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Νοεµβρίου 2001
για άνοιγµα δασµολογικών ποσοστώσεων για τις εισαγωγές ορισµένων εµπορευµάτων καταγωγής Νορβηγίας τα οποία προκύπτουν από τη µεταποίηση γεωργικών προϊόντων του παραρτήµατος του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 3448/93 του Συµβουλίου
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Ευρωπαϊκής Κοινότητας και αφετέρου, του Βασιλείου της
Νορβηγίας σχετικά µε την αναπροσαρµογή του πρωτοκόλλου αριθ. 2 της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3448/93 του Συµβουλίου, της 6ης
∆εκεµβρίου 1993, περί καθορισµού του καθεστώτος συναλλαγών
για ορισµένα εµπορεύµατα που προκύπτουν από την µεταποίηση
γεωργικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2580/2000 της Επιτροπής (2), και ιδίως το
άρθρο 7 παράγραφος 2,
την απόφαση 96/753/ΕΚ του Συµβουλίου, της 6ης ∆εκεµβρίου
1996, σχετικά µε την σύναψη της συµφωνίας υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και
του Βασιλείου της Νορβηγίας, αφετέρου, περί του πρωτοκόλλου
αριθ. 2 της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας (3), και ιδίως το άρθρο
2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας
Ιουλίου 1993 για τον καθορισµό ορισµένων διατάξεων
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (4)
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 993/2001 (5), κωδικοποίησε τις διατάξεις διαχείρισης
των δασµολογικών ποσοστώσεων που προορίζονται να
χρησιµοποιηθούν µε βάση την χρονολογική σειρά των ηµεροµηνιών αποδοχής των διασαφήσεων για τη θέση σε
ελεύθερη κυκλοφορία.

(1)

Ενδείκνυται να ανοιχτεί, για το έτος 2002, η ποσόστωση
που προβλέπεται στο µέρος IV, παράγραφος 2 της συµφωνίας υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών µεταξύ, αφενός, της

(2)

(3)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης οριζόντιων
θεµάτων σχετικών µε το εµπόριο µεταποιηµένων γεωργικών
προϊόντων που δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η ∆εκεµβρίου 2002, τα εµπορεύµατα καταγωγής Νορβηγίας του παραρτήµατος του παρόντος
κανονισµού υπόκεινται στους δασµούς που εµφαίνονται στο εν
λόγω παράρτηµα, εντός των ορίων των ετήσιων ποσοστώσεων οι
οποίες επίσης εµφαίνονται σε αυτό.
Άρθρο 2
Την διαχείριση της κοινοτικής δασµολογικής ποσόστωσης για την
οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 1 έχει η Επιτροπή, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 308α έως 308γ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2454/93.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Νοεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

318
298
345
253
141

της
της
της
της
της

20.12.1993, σ. 18.
25.11.2000, σ. 5.
31.12.1996, σ. 78.
11.10.1993, σ. 1.
28.5.2001, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Αριθµός
σειράς

09.0764

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Ποσόστωση

Εφαρµοστέος δασµός

ex 1806
1806 20
1806 31
1806 32
1806 90

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσµατα διατροφής που περιέχουν κακάο, εξαιρέσει του
κακάο σε σκόνη µε προσθήκη ζάχαρης ή
άλλων γλυκαντικών του κωδιού ΣΟ
1806 10

5 500 τόνοι

35,15 EUR/100 kg
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2351/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Νοεµβρίου 2001
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 896/2001 περί των λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 του Συµβουλίου σχετικά µε το καθεστώς εισαγωγής µπανανών στην Κοινότητα
αποδεικτικά στοιχεία της εισαγωγής, καταργώντας τη µνεία
της προσκόµισης ενδεδειγµένων παραστατικών, επειδή, σε
κάθε περίπτωση, η εισαγωγή εξαρτάται από την κατάθεση
πιστοποιητικού εισαγωγής.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 του Συµβουλίου, της 13ης
Φεβρουαρίου 2001, για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον
τοµέα της µπανάνας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 216/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 20,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 896/2001 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1613/
2001 (4), θεσπίστηκαν οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 404/93, οι οποίες αρχίζουν να
ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2001 για τη διαχείριση των
δασµολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής όπως προβλέπονται
στο άρθρο 18 παράγραφος 1 του τελευταίου κανονισµού.

(1)

Το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
896/2001, σχετικά µε τον τρόπο προσδιορισµού της
ποσότητας αναφοράς των παραδοσιακών εµπορευόµενων
που κινούνται µε τις δασµολογικές ποσοστώσεις Α/Β περιλαµβάνει παραποµπές σε ορισµένες διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 στην αρχική του έκδοση µε
περίοδο εφαρµογής από την 1η Ιουλίου 1993 έως τις 31
∆εκεµβρίου 1998. Προκειµένου να διευκολυνθεί η κατανόηση των εν λόγω παραποµπών σε µια νοµοθεσία που στο
µεταξύ τροποποιήθηκε, κρίνεται δικαιολογηµένο να δοθούν
συνέχειες σε ορισµένες αιτήσεις αποσαφήνισης και να απεικονιστεί η εφαρµογή της διάταξης αυτής. Η υπόψη πάντως
αποσαφήνιση της προαναφερόµενης διάταξης του άρθρου 4
παράγραφος 1 ουδόλως τροποποιεί τον τρόπο προσδιορισµού της ποσότητας αναφοράς των παραδοσιακών εµπορευόµενων που κινούνται µε τις δασµολογικές ποσοστώσεις
Α/Β.

(2)

Το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
896/2001 καθορίζει τα δικαιολογητικά τα οποία οφείλει
ένας µη παραδοσιακός εµπορευόµενος να απευθύνει στην
αρµόδια αρχή προκειµένου να εγγραφεί σε µητρώα. Είναι
σκόπιµο να προσαρµοστεί τεχνικώς η διάταξη σχετικά µε τα

(3)

(4)

Είναι εξάλλου σκόπιµο να διορθωθούν ορισµένες διατάξεις
του προαναφερόµενου κανονισµού στην έκδοση του στην
αγγλική γλώσσα.

(5)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 896/2001 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 4 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο κείµενο
υπό µορφή δευτέρου εδαφίου:
«Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, οι αρµόδιες
αρχές λαµβάνουν υπόψη αποκλειστικώς τις πραγµατοποιηθείσες
πρωτογενείς εισαγωγές, στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς,
µε βάση τις ποσότητες αναφοράς που προέκυψαν από την
εµπορία µπανανών τρίτων χωρών ή/και µη παραδοσιακών µπανανών ΑΚΕ.»
2. Στο άρθρο 7 παράγραφος 2, το κείµενο του στοιχείου β)
αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«β) τις αποδείξεις εισαγωγής µπανανών, µε την προσκόµιση των
χρησιµοποιηθέντων πιστοποιητικών εισαγωγής, καθώς και».
Άρθρο 2
Αφορά µόνο την έκδοση στα αγγλικά.
Άρθρο 3
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, 30 Νοεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

47 της 25.2.1993, σ. 1.
31 της 2.2.2001, σ. 2.
126 της 8.5.2001, σ. 6.
214 της 8.8.2001, σ. 19.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2352/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Νοεµβρίου 2001
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1608/2000 για τον καθορισµό µεταβατικών µέτρων εν
αναµονή των οριστικών µέτρων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου για
κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Για ορισµένα θέµατα, ιδίως για την περιγραφή, την ονοµασία, την παρουσίαση και την προστασία ορισµένων
προϊόντων του αµπελοοινικού τοµέα η έγκριση των µέτρων
αυτών εφαρµογής έχει προχωρήσει λιγότερο από ό,τι για
άλλα λόγω της πολυπλοκότητας και της ευαισθησίας των
θεµάτων που πραγµατεύονται από το Συµβούλιο στο κεφάλαιο αυτό και της άµεσης επίπτωσης των εγκριθέντων
µέτρων για τους επιχειρηµατίες της Κοινότητας και των
τρίτων χωρών. Πρέπει, συνεπώς, να προβλεφθεί συµπληρωµατική περίοδος για το θέµα αυτό εις τρόπον ώστε να είναι
δυνατή η τελική έγκριση των µέτρων αυτών.

(4)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, για κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2826/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 80,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1608/2000 της Επιτροπής, της
24ης Ιουλίου 2000, για τον καθορισµό µεταβατικών
µέτρων εν αναµονή των οριστικών µέτρων εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου για
κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1942/
2001 (4), προβλέπει την παράταση της εφαρµογής ορισµένων διατάξεων των κανονισµών του Συµβουλίου, που
καταργήθηκαν από το άρθρο 81 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1493/1999, έως τις 30 Νοεµβρίου 2001, εν αναµονή της
οριστικοποίησης και της έγκρισης των εκτελεστικών µέτρων
του εν λόγω κανονισµού. Η έγκριση αυτών των µέτρων
εφαρµογής δεν θα οριστικοποιηθεί πλήρως έως τις 30
Νοεµβρίου 2001. Πρέπει, συνεπώς, να είναι δυνατόν κατά
τη διάρκεια βραχείας συµπληρωµατικής περιόδου να ισχύσουν ορισµένες διατάξεις των κανονισµών του Συµβουλίου
που καταργήθηκαν από το άρθρο 81 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1493/1999.

(1)

Από την εφαρµογή συµπληρωµατικής µεταβατικής περιόδου
δεν διακυβεύεται η εφαρµογή κατά την ηµεροµηνία που
προβλέπεται από το Συµβούλιο των βασικών στοιχείων της
αναµόρφωσης της κοινής οργάνωσης της αγοράς του οίνου,
δεδοµένου ότι τα βασικά στοιχεία των θεµάτων αυτών αναφέρονται στους κανονισµούς αυτούς έχουν ήδη ρυθµιστεί
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 ή σε κανονισµούς
εφαρµογής που έχουν ήδη εγκριθεί.

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1608/2000 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 1, η ηµεροµηνία «30 Νοεµβρίου 2001» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «28 Φεβρουαρίου 2002».
2. Στο άρθρο 3, η ηµεροµηνία «30 Νοεµβρίου 2001» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «28 Φεβρουαρίου 2002».
3. Στο µέρος Β του παραρτήµατος η ηµεροµηνία «30 Νοεµβρίου
2001» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «28 Φεβρουαρίου
2002».
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Νοεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

179
328
185
263

της
της
της
της

14.7.1999, σ. 1.
23.12.2000, σ. 2.
25.7.2000, σ. 24.
3.10.2001, σ. 25.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2353/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Νοεµβρίου 2001
για καθορισµό των ελαχίστων τιµών πώλησης βουτύρου και των µεγίστων ποσών ενίσχυσης της κρέµας
γάλακτος, του βουτύρου και του συµπυκνωµένου βουτύρου για την 87η 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 87η 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 την 1η ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Νοεµβρίου 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 30ής Νοεµβρίου 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 87η 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

—

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. 2354/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Νοεµβρίου 2001
για τον καθορισµό της ανώτατης τιµής αγοράς βουτύρου για την 40ή 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 40ή δηµοπρασία που πραγµατοποιείται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2771/1999, και της οποίας η προθεσµία για την
υποβολή προσφορών έληξε στις 27 Νοεµβρίου 2001, η µέγιστη
τιµή αγοράς καθορίζεται σε 295,38 ευρώ/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Νοεµβρίου 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. 2355/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Νοεµβρίου 2001
για τον καθορισµό του ανωτάτου ποσού για την ενίσχυση στο συµπυκνωµένο βούτυρο για τη 259η 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 259η 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 την 1η ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Νοεµβρίου 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. 2356/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Νοεµβρίου 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 23 έως τις
29 Νοεµβρίου 2001 σε 192,00 EUR/t στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2007/2001.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Νοεµβρίου 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. 2357/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Νοεµβρίου 2001
για την εξαγωγή µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού προορισµού ορισµένων τρίτων
χωρών της Ευρώπης, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2008/
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,
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:

(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,

(1)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

(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

Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού προορισµού ορισµένων τρίτων
χωρών της Ευρώπης, καθορίζεται βάσει προσφορών που έχουν
υποβληθεί από τις 23 έως τις 29 Νοεµβρίου 2001, σε
216,00 EUR/t, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2008/2001.

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Νοεµβρίου 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. 2358/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Νοεµβρίου 2001
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στρογγυλόσπερµου, µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2009/2001
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,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία απο τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1987/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(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,

(1)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

(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

Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού προορισµού ορισµένων τρίτων
χωρών, καθορίζεται βάσει προσφορών που έχουν υποβληθεί από τις
23 έως τις 29 Νοεµβρίου 2001 σε 196,00 EUR/t, στο πλαίσιο
της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2009/2001.

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Νοεµβρίου 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. 2359/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Νοεµβρίου 2001
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή µακρόσπερµου λευκασµένου ρυζιού στο
πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2010/2001
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. 2010/2001 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 µακρόσπερµου λευκασµένου ρυζιού προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών, καθορίζεται
βάσει προσφορών που έχουν υποβληθεί από τις 23 έως τις 29
Νοεµβρίου 2001, σε 290,00 EUR/t, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2010/2001.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Νοεµβρίου 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. 2360/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Νοεµβρίου 2001
για καθορισµό της µέγιστης επιδότησης κατά την αποστολή µακρόσπερµου αποφλοιωµένου ρυζιού προς
τη νήσο Ρεϋνιόν, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2011/2001
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Για τον εν λόγω καθορισµό, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη
ιδίως τα κριτήρια που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2692/89. Η δηµοπρασία κατακυρώνεται σε κάθε υποβάλλοντα προσφορά του οποίου η
προσφορά βρίσκεται στο επίπεδο της µέγιστης επιδότησης ή
σε κατώτερο επίπεδο.

(4)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (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,
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 ( ),
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
άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασίσει σχετικά µε τον καθορισµό µιας µέγιστης επιδότησης.

5

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Καθορίζεται µια µέγιστη επιδότηση κατά την αποστολή µακρόσπερµου αποφλοιωµένου ρυζιού του κωδικού ΣΟ 1006 20 98 προς τη
νήσο Ρεϋνιόν, µε βάση τις προσφορές που υποβλήθηκαν από τις 26
έως τις 29 Νοεµβρίου 2001, σε 290,00 EUR/t, στο πλαίσιο της
δηµοπρασίας που αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2011/
2001.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Νοεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2361/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Νοεµβρίου 2001
για καθορισµό της ανώτατης τιµής αγοράς για το βόειο κρέας στο πλαίσιο του δέκατου πέµπτου
µερικού διαγωνισµού σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 690/2001 και για παρέκκλιση από τον εν
λόγω κανονισµό
εντός των 17 ηµερών από τη δηµοσίευσή της ανώτατης
τιµής αγοράς. Ωστόσο, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων υπάρχει κίνδυνος να επιβραδυνθούν σηµαντικά οι
παραδόσεις. Πρέπει συνεπώς να προβλεφθεί ότι η παράδοση
των ποσοτήτων που κατακυρώθηκαν στο πλαίσιο του δέκατου έκτου µερικού διαγωνισµού της 10ης ∆εκεµβρίου
2001, θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί έως τις 10 Ιανουαρίου 2002.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
βοείου κρέατος (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1512/2001, και ιδίως το άρθρο 38 παράγραφος
2 (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. 2155/2001 (4),και ιδίως το άρθρο 3
παράγραφος 1,

(5)

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

(6)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
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. 2288/2001 (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 πέµπτο
µερικό διαγωνισµό στις 26 Νοεµβρίου 2001.

(1)

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.

(2)

Άρθρο 1
Η ακόλουθη ανώτατη τιµή αγοράς καθορίζεται για τον δέκατο
πέµπτο µερικό διαγωνισµό της 26ης Νοεµβρίου 2001, που βασίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 690/2001:
— Γερµανία: 154,50 ευρώ ανά 100 kg
— Ιρλανδία: 185,70 ευρώ ανά 100 kg
— Ισπανία: 155,85 ευρώ ανά 100 kg
— Γαλλία: 209,50 ευρώ ανά 100 kg
— Λουξεµβούργο: 165,00 ευρώ ανά 100 kg
— Βέλγιο: 161,70 ευρώ ανά 100 kg
— Πορτογαλία: 158,00 ευρώ ανά 100 kg.

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

(3)

Το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
690/2001 ορίζει ότι η παράδοση της ποσότητας που ανατέθηκε στο πλαίσιο κάθε διαγωνισµού πραγµατοποιείται

(4)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

160 της 26.6.1999, σ. 21.
201 της 26.7.2001, σ. 1.
95 της 5.4.2001, σ. 8.
289 της 6.11.2001, σ. 4.
100 της 11.4.2001, σ. 3.
307 της 24.11.2001, σ. 12.

Άρθρο 2
Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 690/2001, η παράδοση της ποσότητας που ανατέθηκε
στο πλαίσιο του δέκατου έκτου µερικού διαγωνισµού της 10ης
∆εκεµβρίου 2001 µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέχρι την 10η
Ιανουαρίου 2002 το άργότερο.

Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η ∆εκεµβρίου 2001.

L 315/58

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, 30 Νοεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

1.12.2001

1.12.2001

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 315/59

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2362/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Νοεµβρίου 2001
για καθορισµό της ανώτατης τιµής αγοράς και των ποσοτήτων βοείου κρέατος που αγοράζονται στην
παρέµβαση µε το 279ο 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. 2287/
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
279ο 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.
307 της 24.11.2001, σ. 10.
165 της 21.6.2001, σ. 15.
261 της 29.9.2001, σ. 52.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο 279ο µερικό διαγωνισµό που ανοίχθηκε µε τον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 1627/89:
α) για την κατηγορία Α:
— η µέγιστη τιµή αγοράς καθορίζεται σε 214,00 EUR/
100 kg σφαγίων ή ηµιµορίων σφαγίων της κατηγορίας R3,
— η µέγιστη αποδεκτή ποσότητα σφαγίων, ηµιµορίων σφαγίων
και πρόσθετων τεταρτηµορίων καθορίζεται σε 735 t·
β) για την κατηγορία C:
— η µέγιστη τιµή αγοράς καθορίζεται σε 218,00 EUR/
100 kg σφαγίων ή ηµιµορίων σφαγίων της κατηγορίας R3,
— η µέγιστη αποδεκτή ποσότητα σφαγίων, ηµιµορίων σφαγίων
και πρόσθετων τεταρτηµορίων καθορίζεται σε 1 510 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 20 t.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η ∆εκεµβρίου 2001.

L 315/60

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, 30 Νοεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

1.12.2001

1.12.2001

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 315/61

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

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Νοεµβρίου 2001
περί τροποποιήσεως, για τρίτη φορά, της απόφασης 2000/721/ΕΚ ώστε να τροποποιηθούν το πρόγραµµα
εµβολιασµού κατά της γρίπης των πτηνών στην Ιταλία και οι εµπορικοί περιορισµοί που ισχύουν επί του
παρόντος για τα νωπά κρέατα που προέρχονται από εµβολιασµένες γαλοπούλες
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 3815]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2001/847/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

Με τις αποφάσεις 2000/785/ΕΚ (6) και 2001/627/ΕΚ (7)
επήλθαν ορισµένες τροποποιήσεις του προγράµµατος εµβολιασµού και των περιορισµών των µετακινήσεων που εφαρµόζονται στο ενδοκοινοτικό εµπόριο.

(3)

Οι ιταλικές αρχές ανέφεραν ότι η κατάσταση όσον αφορά
την ασθένεια της γρίπης των πτηνών βελτιώθηκε και
ζήτησαν να πραγµατοποιηθούν περαιτέρω τροποποιήσεις
στο εγκεκριµένο πρόγραµµα εµβολιασµού και στους ισχύοντες επί του παρόντος εµπορικούς περιορισµούς. Στα
σήµερα εφαρµοζόµενα µέτρα καταπολέµησης της νόσου θα
πρέπει επίσης να προστεθεί η χρησιµοποίηση µιας πρόσφατα
αναπτυχθείσας δοκιµής iIFA, που επιτρέπει τη διαφοροποίηση µεταξύ ζώων που έχουν εµβολιαστεί µε στέλεχος
H7N3 και εκείνων που έχουν µολυνθεί από φυσικό στέλεχος H7N1.

(4)

Οι δυνατότητες της πρόσφατα αναπτυχθείσας δοκιµής iIFA
εξετάστηκαν από οµάδα εµπειρογωµόνων των κρατών µελών
και του Κοινοτικού Εργαστηρίου Αναφοράς για τη γρίπη
των πτηνών, και η δοκιµή θεωρήθηκε ένας χρήσιµος τρόπος
για να διαφοροποιούνται τα κοπάδια εµβολιασµένων από
εκείνα των προσβεβληµένων από τη νόσο γαλόπουλων.

(5)

Η βελτίωση της υγειονοµικής κατάστασης σχετικά µε την εν
λόγω νόσο, καθιστά σκόπιµη την τροποποίηση του προγράµµατος εµβολιασµού και των εµπορικών περιορισµών
που ισχύουν επί του παρόντος για τα νωπά κρέατα που
προέρχονται από εµβολιασµένες γαλοπούλες.

(6)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1990, σχετικά µε τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους
που εφαρµόζονται στο ενδοκοινοτικό εµπόριο ορισµένων ζώντων
ζώων και προϊόντων µε προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής
αγοράς (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/
118/ΕΟΚ (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 4,
την οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 11ης ∆εκεµβρίου
1989, σχετικά µε τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρµόζονται
στο ενδοκοινοτικό εµπόριο µε προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου, και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος
4,
την οδηγία 92/40/EΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης Μαΐου 1992
για τη θέσπιση κοινοτικών µέτρων για την καταπολέµηση της
γρίπης των ορνίθων (4) και ιδίως το άρθρο 16 σηµείο α),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Η Επιτροπή εξέδωσε, στις 7 Νοεµβρίου 2000, την απόφαση
2000/721/EΚ, σχετικά µε τη διενέργεια εµβολιασµού για να
συµπληρωθούν τα µέτρα για την καταπολέµηση της γρίπης
των πτηνών στην Ιταλία και περί ειδικών µέτρων ελέγχου
των µετακινήσεων (5).

(1)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

224 της 18.8.1990, σ. 29.
62 της 15.3.1993, σ. 49.
395 της 30.12.1989, σ. 13.
167 της 22.6.1992, σ. 1.
291 της 18.11.2000, σ. 33.

(6) ΕΕ L 311 της 12.12.2000, σ. 49.
(7) ΕΕ L 217 της 11.8.2001, σ. 16.

L 315/62

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η απόφαση 2000/721/EΚ τροποποιείται ως εξής:
1. ∆ιαγράφονται οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 1.
2. Το κείµενο του άρθρου 1 παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
«Εγκρίνονται η χρησιµοποίηση της παρουσιασθείσας από την
Ιταλία δοκιµής iIFA, καθώς και οι ζητηθείσες τροποποιήσεις
του προγράµµατος εµβολιασµού.»
3. Στο άρθρο 5 η παράγραφος 1 γίνεται παράγραφος 1 στοιχείο
α) και το ακόλουθο κείµενο προστίθεται ως παράγραφος 1
στοιχείο β):
«1. β) Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 στοιχείο α), το
νωπό κρέας από γαλοπούλες που έχουν εµβολιαστεί
κατά της γρίπης των πτηνών δεν πρέπει να φέρει
σήµανση σύµφωνα µε το άρθρο 5 της οδηγίας 91/494/
ΕΟΚ του Συµβουλίου (1) και δύναται να αποστέλλεται
σε άλλα κράτη µέλη, υπό τον όρο ότι το κρέας προέρχεται από κοπάδια γαλόπουλων σφαγής τα οποία:
i) έχουν υποστεί τακτικές επιθεωρήσεις και δοκιµές µε
αρνητικά αποτελέσµατα για την γρίπη των πτηνών,
όπως προβλέπεται στο εγκεκριµένο πρόγραµµα
εµβολιασµού. Με ιδιαίτερη προσοχή θα επιθεωρούνται τα ζώα-δείκτες. Για την υποβολή σε δοκιµασία:
— εµβολιασµένων ζώων, χρησιµοποιείται η δοκιµή
iIFA,
— ζώων-δεικτών, χρησιµοποιείται είτε δοκιµή αναστολής της αιµοσυγκόλλησης (HI) είτε δοκιµή
iIFA·
ii) έχουν επιθεωρηθεί κλινικά από έναν επίσηµο κτηνίατρο, εντός 48 ωρών πριν από τη φόρτωση. Με
ιδιαίτερη προσοχή θα επιθεωρούνται τα ζώα-δείκτες·
iii) έχουν υποστεί ορολογική δοκιµή µε αρνητικά αποτελέσµατα στο Εθνικό Εργαστήριο για την γρίπη των
πτηνών, µε εφαρµογή της διαδικασίας δειγµατοληψίας και δοκιµής που προβλέπεται στο παράρτηµα
ΙΙΙ της παρούσας απόφασης·

(1) ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 35.
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iv) πρέπει να έχουν αποσταλεί άµεσα σε ένα σφαγείο
που έχει οριστεί από την αρµόδια αρχή και να έχουν
σφαγεί αµέσως µετά την άφιξη. Τα πουλερικά πρέπει
να φυλάσσονται χωριστά από άλλες αγέλες που δεν
πληρούν τις παρούσες διατάξεις.
Το νωπό κρέας γαλοπούλας πρέπει να συνοδεύεται από
το υγειονοµικό πιστοποιητικό που προβλέπεται στο
παράρτηµα VI της οδηγίας 71/118/EΟΚ (*), που θα
περιλαµβάνει στο σηµείο IV στοιχείο α) του πιστοποιητικού, την ακόλουθη βεβαίωση του επίσηµου κτηνιάτρου:
“Το κρέας γαλοπούλας που περιγράφεται ανωτέρω
πληροί τις διατάξεις της απόφασης 2000/721/EΚ όπως
τροποποιήθηκε µε την απόφαση 2001/847/EΚ.”
(*) ΕΕ L 55 της 8.3.1971, σ. 23.»
4. Το παράρτηµα της παρούσας απόφασης προστίθεται ως
«παράρτηµα III» στην απόφαση 2000/721/EΚ.
Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη τροποποιούν τα µέτρα που εφαρµόζουν στις
συναλλαγές, για να τα καταστήσουν σύµφωνα µε την παρούσα
απόφαση.
Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά µε το θέµα αυτό.
Άρθρο 3
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται από την 1η
∆εκεµβρίου 2001.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 30 Νοεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

1.12.2001
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΗΣ
1. Εισαγωγή και γενική χρήση
Η αναπτυχθείσα δοκιµασία έµµεσου ανοσοφθορισµού (δοκιµή iIFA) αποσκοπεί στην διαφοροποίηση µεταξύ των πουλερικών
που έχουν εµβολιαστεί µε αδρανοποιηµένο στέλεχος εµβολίου H7N3 κατά της γρίπης των πτηνών, και πουλερικών που έχουν
προσβληθεί από το φυσικό στέλεχος H7N1.
2. Χρησιµοποίηση της δοκιµής µε σκοπό την αποστολή νωπού κρέατος γαλοπούλας από την περιοχή της Ιταλίας όπου
διενεργείται ο εµβολιασµός, στα λοιπά κράτη µέλη.
Κρέας προερχόµενο από κοπάδια γαλόπουλων που έχουν εµβολιαστεί κατά της γρίπης των πτηνών επιτρέπεται να αποστέλλονται σε άλλα κράτη µέλη, υπό τον όρο ότι:
Ο επίσηµος κτηνίατρος λαµβάνει δείγµατα αίµατος:
— από κάθε οµάδα γαλόπουλων προοριζόµενων για σφαγή, τα οποία εκτρέφονται στο ίδιο κτίριο της εν λόγω εκµετάλλευσης·
— εντός 48 ωρών πριν από αποστολή των ζώων στο σφαγείο·
— από 10 τουλάχιστον εµβολιασµένα ζώα που επιλέγονται τυχαία από κάθε οµάδα.»
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Νοεµβρίου 2001
για τροποποίηση, για τρίτη φορά, της απόφασης 2001/740/ΕΚ για ορισµένα µέτρα προστασίας όσον
αφορά τον αφθώδη πυρετό στο Ηνωµένο Βασίλειο
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 3816]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2001/848/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1990, σχετικά µε τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους
που εφαρµόζονται στο ενδοκοινοτικό εµπόριο ορισµένων ζώντων
ζώων και προϊόντων µε προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής
αγοράς (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/
118/ΕΟΚ (2), και ιδίως το άρθρο 10,
την οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 11ης ∆εκεµβρίου
1989, σχετικά µε τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρµόζονται
στο ενδοκοινοτικό εµπόριο µε προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία
92/118/ΕΟΚ, και ιδίως το άρθρο 9,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η απόφαση 2001/740/ΕΚ της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την απόφαση 2001/789/ΕΚ (5),
αφορά ορισµένα µέτρα προστασίας ως προς τον αφθώδη
πυρετό στο Ηνωµένο Βασίλειο.

(2)

Ορισµένες κοµητείες στη Μεγάλη Βρετανία, οι οποίες αναγράφονται στο παράρτηµα ΙΙΙ, δεν εµφάνισαν καµία εστία
αφθώδους πυρετού στη διάρκεια της παρούσας επιδηµίας,
ενώ άλλες έχουν παραµείνει απαλλαγµένες από τη νόσο για
διάστηµα άνω των τριών µηνών. Ως εκ τούτου κρίνεται
σκόπιµο να διευρυνθεί περαιτέρω η περιοχή από την οποία
επιτρέπεται η αποστολή ορισµένων ειδών κρέατος, και πέραν
του χοιρείου κρέατος να περιληφθεί κρέας από άλλα είδη
ζώων και από εκτρεφόµενα και άγρια θηράµατα ειδών που
είναι ευπαθή στον αφθώδη πυρετό.

(3)

Για λόγους σαφήνειας κρίνονται αναγκαίες ορισµένες ελάσσονος σηµασίας διορθώσεις.

(4)

Η κατάσταση θα επανεξεταστεί κατά τη συνεδρίαση της
µόνιµης κτηνιατρικής επιτροπής, που είναι προγραµµατισµένη για τις 4 και 5 ∆εκεµβρίου 2001, και τα µέτρα θα
προσαρµοστούν εφόσον κριθεί αναγκαίο.
Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης κτηνιατρικής επιτροπής,

(5)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

224 της 18.8.1990, σ. 29.
62 της 15.3.1993, σ. 49.
395 της 30.12.1989, σ. 13.
277 της 20.12.2001, σ. 30.
295 της 13.11.2001, σ. 25.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η απόφαση 2001/740/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Η πρώτη περίπτωση του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο ε)
αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«— µετά τη θανάτωση των ζώων, τα πτώµατα αντιµετωπίσθηκαν
κατά τις διατάξεις του παραρτήµατος Ι κεφάλαιο ΙΙΙ της
οδηγίας 92/45/ΕΟΚ και µεταφέρθηκαν σε κατάστηµα που
είναι είτε κέντρο συλλογής αγρίων θηραµάτων είτε εγκεκριµένη εγκατάσταση επεξεργασίας, για τοποθέτηση σε ψύξη.»
2. Το στοιχείο α) του άρθρου 13 παράγραφος 1 αντικαθίσταται
από τα ακόλουθα:
«α) οι αντίστοιχες µεταφορές ζώντων ζώων των ευπαθών στη
νόσο ειδών υπόκεινται σε προηγούµενη έγκριση εκ µέρους
των αρµόδιων αρχών του τόπου αποστολής, οι οποίες οφείλουν να βεβαιώνουν ότι η µεταφορά και ο λιµήν εισόδου
κοινοποιούνται εκ των προτέρων στις αρµόδιες κεντρικές
κτηνιατρικές αρχές του Ηνωµένου Βασιλείου τουλάχιστον
πριν από 3 εργάσιµες ηµέρες.»
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 διαγράφεται.
4. Στο άρθρο 16, η ηµεροµηνία «31 ∆εκεµβρίου 2001» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «31 Ιανουαρίου 2002».
5. Το παράρτηµα III αντικαθίσταται από το παράρτηµα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 30 Νοεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

1.12.2001
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Shetland Islands 131
83

Orkney Islands
Orkney Islands 123

84

Western Islands
NA H-Eileanan An Iar 124

Scotland

85

Wick consisting of
Part of Highland 121

86

Elgin consisting of
Moray 122
Part of Highland 121

87

Inverness consisting of
Part of Highland 121

88

Aberdeenshire consisting of
Aberdeen City 128
Aberdeenshire 126

89

90

91

Forfar consisting of
Angus

79

Dundee City

81

Perth consisting of
Clackmannanshire

80

Perth & Kinross

90

Cupar
Fife 127

92

Edinburgh consisting of
Falkirk

85

Midlothian

88

West Lothian

96

City of Edinburgh 129
East Lothian 130
93

Galashiels
Scottish Borders

94

Stirling
Stirling

95

92

94

Oban
Argyll and Bute 125
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GIS

Hamilton consisting of
East Dunbartonshire

83

East Renfrewshire

84

City of Glasgow

86

Inverclyde

87

North Lanarkshire

89

Renfrewshire

91

South Lanarkshire

93

West Dunbartonshire

95

Ayr consisting of
East Ayrshire

1.12.2001

B

S/G

P

FG

WG

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

82

North Ayrshire 132
South Ayrshire 133
98

Stranraer consisting of
Part of Dumfries & Galloway 134

99

Dumfries consisting of
Part of Dumfries & Galloway 134

England

01

Bedfordshire consisting of
Bedford 137
Luton District

02

03

56

Berkshire consisting of
Bracknell Forest

41

Reading

63

West Berkshire

75

Windsor & Maidenhead

76

Wokingham

77

Slough

66

Buckinghamshire
Buckinghamshire County 138
Milton Keynes

05

59

Cambridgeshire consisting of
Cambridgeshire County 139
City of Peterborough

06

48

Cheshire consisting of
Halton

54

Cheshire County 140
Warrington
07

74

Cornwall County
Cornwall County 171
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+

Dorset County 143

+

+

+

+

–

Bournemouth

40

+

+

+

+

+

Poole
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+
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+

+

+

+

+

+

+

Derbyshire consisting of
City of Derby

44

Derbyshire County 142
11

13

Dorset consisting of

Essex consisting of
Southend-on-Sea

67

Essex County 146
Thurrock
14

72

Gloucestershire consisting of
South Gloucestershire

68

Gloucestershire County 147
15

Hampshire consisting of
Hampshire County 148
City of Portsmouth 135
City of Southampton

16

49

Isle of Wight
Isle of Wight 114

17

Hereford & Worcester consisting of
Worcestershire County 167

18

Hertfordshire
Hertfordshire 149

20

Kent consisting of
Medway

57

Kent County 150
21

22

Lancashire consisting of
Blackburn with Darwen

38

+

+

+

+

–

Blackpool

39

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

Leicestershire consisting of
City of Leicester

46

Rutland

65

Leicestershire County 152
24

Lincolnshire
Lincolnshire County 153

25

Merseyside consisting of
Knowsley District

12

Liverpool District

14

Sefton District

23

St. Helens District

28
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26
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GIS

East London
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P
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Greater London Authority 168
27

South East London
Greater London Authority 168

28

Norfolk
Norfolk County 154

29

Northamptonshire
Northamptonshire County 155

32

Nottinghamshire consisting of
City of Nottingham

47

Nottinghamshire County 157
33

Oxfordshire
Oxfordshire County 158

34

35

Avon consisting of
Bath & North East Somerset

37

+

+

+

+

+

City of Bristol

43

+

+

+

+

–

South Gloucestershire

68

+

+

+

+

–

North Somerset 120

+

+

+

+

+

71

+

+

+

+

+

Shropshire County 159

+

+

+

+

–

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Shropshire consisting of
Telford and Wrekin

36

Somerset
Somerset County 160

37

Staffordshire consisting of
City of Stoke-on-Trent

50

Staffordshire County 161
38

Suffolk
Suffolk County 162

39

Isles of Scilly
Isles of Scilly 172

40

Surrey
Surrey County 163

41

East Sussex consisting of
Brighton & Hove

42

East Sussex County 145
42

West Sussex
West Sussex County 165

43

Warwickshire
Warwickshire County 164
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ADNS

44

45

∆ιοικητική µονάδα/Administrative Unit

GIS

Greater Manchester consisting of
Tameside District

30

Oldham District

18

Rochdale District

19

Bury District

5

Bolton District

3

Salford District

21

Trafford District

31

Manchester District

15

Stockport District

27

Wigan District

34

Wiltshire consisting of
Swindon
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70

Wiltshire County 166
46

47

49

50

51

West Midlands consisting of
Birmingham District

2

Dudley District

9

Sandwell District

22

Solihull District

25

Walshall District

33

Wolverhampton District

36

Coventry District

7

South Yorkshire consisting of
Barnsley District

1

Doncaster District

8

Rotherham District

20

Sheffield District

24

West Yorkshire consisting of
Wakefield District

32

Kirklees District

11

Calderdale District

6

York

78

+

+

+

+

–

Selby District 177

+

+

+

+

–

+

+

+

+

–

Beverley-North Yorkshire consisting of

Humberside consisting of
East Riding of Yorkshire

53

City of Kingston upon Hull

45

North East Lincolnshire

60

North Lincolnshire

61

L 315/70

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Οµάδα/
Group

ADNS

Wales

53

55

56

∆ιοικητική µονάδα/Administrative Unit
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GIS

B

S/G

P

FG

WG

Conwy 103

+

+

+

+

+

Gwynedd 116

+

+

+

+

+

Isle of Anglesey 115

+

+

+

+

+

Sir Gaerfyrddin-Carmarthen- 110
shire

+

+

+

+

–

Sir Ceredigion-Ceredigion 118

+

+

+

+

–

Sir Benfro-Pembrokeshire 119

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

99

+

+

+

+

–

Caerdydd-Cardiff 117

+

+

+

+

–

Pen-y-Bont Ar Ogwr- 105
Bridgend

+

+

+

+

–

97

+

+

+

+

–

Castell-Nedd Port Talbot- 102
Neath Port Talbot

+

+

+

+

–

Casnewydd-Newport 101

+

+

+

+

–

Gwynedd consisting of

Dyfed consisting of

Clwyd consisting of
Sir Ddinbych-Denbigshire 108
Sir Y Fflint-Flintshire 111
Wrecsam-Wrexham 113

57

South Glamorgan consisting of
Bro Morgannwg-The Vale of
Glamorgan

58

59

Mid Glamorgan consisting of

West Glamorgan consisting of
Abertawe-Swansea

60

ADNS
GIS
B
S/G
P
FG
WG

=
=
=
=
=
=
=

Gwent consisting of

Κωδικός του συστήµατος κοινοποίησης ζωονόσων (Απόφαση 2000/807/ΕΚ).
Κωδικός ∆ιοικητικής Μονάδας.
Βόειο κρέας.
Κρέας αιγοπροβάτων.
Χοίρειο κρέας.
Εκτρεφόµενα θηράµατα ειδών ευπαθών στον αφθώδη πυρετό.
Άγρια θηράµατα ειδών ευπαθών στον αφθώδη πυρετό».
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Νοεµβρίου 2001
για τροποποίηση της απόφασης 98/371/ΕΚ σχετικά µε τους υγειονοµικούς όρους και την κτηνιατρική
πιστοποίηση για τις εισαγωγές νωπού κρέατος από ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες, ώστε να ληφθούν υπόψη
ορισµένες παράµετροι που αφορούν την Πολωνία
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 3818]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2001/849/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(6)

Κατόπιν τούτου, είναι σκόπιµη η παροχή άδειας στην Πολωνία να εξάγει στην Κοινότητα χοίρειο κρέας, µε την επιφύλαξη ορισµένων όρων σχετικών µε τη χρησιµοποίηση απορριµµάτων τροφοδοσίας για τη διατροφή των χοίρων. Οι
πολωνικές αρχές έχουν αναλάβει την υποχρέωση να καταρτίσουν, για τις ανάγκες της εξαγωγής χοιρείου κρέατος, κατάλογο χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων που υφίστανται τακτικές κτηνιατρικές επιθεωρήσεις και στις οποίες εκτελούνται
οι κατάλληλοι έλεγχοι ώστε να αποκλείεται κάθε χρησιµοποίηση απορριµµάτων τροφοδοσίας για τη διατροφή των
χοίρων.

(7)

Η απόφαση 98/371/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(8)

Τα µέτρα τα προβλεπόµενα στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης κτηνιατρικής επιτροπής,

Έχοντας υπόψη:
την συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την απόφαση 72/462/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης ∆εκεµβρίου
1972, περί των υγειονοµικών προβληµάτων και των υγειονοµικών
µέτρων κατά τις εισαγωγές ζώων βοείου και αιγοπροβείου είδους
και χοιρείων προϊόντων νωπού κρέατος προελεύσεως τρίτων
χωρών (1), όπως αυτή τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
97/79/ΕΚ (2), και ιδίως τα άρθρα 14, 15 και 16,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι ζωοϋγειονοµικοί όροι και η κτηνιατρική πιστοποίηση για
εισαγωγές νωπού κρέατος από ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες
θεσπίζονται στην απόφαση 98/371/ΕΚ της Επιτροπής (3),
όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από την απόφαση 2001/
774/ΕΚ (4).

(2)

Οι εισαγωγές για κατανάλωση από τον άνθρωπο νωπού
κρέατος οικόσιτων ζώων του χοιρείου είδους από την
Πολωνία δεν επιτρέπονταν για λόγους ζωοϋγειονοµικούς,
που ειδικότερα αφορούσαν την καταπολέµηση της κλασικής
πανώλης των χοίρων.
Οι αρχές της Πολωνίας έχουν υποβάλει αίτηση να τους
χορηγηθεί άδεια εξαγωγής χοιρείου κρέατος στην Κοινότητα
και έχουν υποστηρίξει την αίτησή τους µε πληροφορίες που
αφορούν την υγειονοµική κατάσταση των χοίρων στην
Πολωνία και την καταπολέµηση της κλασικής πανώλης των
χοίρων.

(3)

(4)

Το Μάιο του έτους 2001 πραγµατοποιήθηκε κτηνιατρική
αποστολή της Επιτροπής προκειµένου να εκτιµήσει την
ζωοϋγειονοµική κατάσταση στην Πολωνία και ειδικότερα
την κατάσταση από άποψη κλασικής πανώλης των χοίρων.

(5)

Με βάση την έκθεση της αποστολής και τις συµπληρωµατικές πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τις πολωνικές
αρχές, φαίνεται ότι η κατάσταση στην Πολωνία από άποψη
υγείας των χοίρων όσον αφορά την κλασική πανώλη των
χοίρων είναι ικανοποιητική.

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

302 της 31.12.1972, σ. 28.
24 της 30.1.1998, σ. 31.
170 της 16.6.1998, σ. 16.
291 της 8.11.2001, σ. 48.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η απόφαση 98/371/ΕΚ τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Το παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από το παράρτηµα Ι της
παρούσας απόφασης·
β) Το παράρτηµα IV αντικαθίσταται από το παράρτηµα ΙΙ της
παρούσας απόφασης·
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 30 Νοεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΖΩΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΩΠΟΥ
ΚΡΕΑΤΟΣ
Νωπό κρέας για κατανάλωση από τον άνθρωπο
Χώρα

Κωδικός

Βοοειδή
ΥΠ (1)

Σ∆ (2)

Χοιροειδή
ΥΠ (1)

ΥΠ (1)

Σ∆ (2)

Νωπό κρέας
προοριζόµενο
για χρήσεις άλλες από
κατανάλωση από τον
άνθρωπο

Αιγοπρόβατα

Σ∆ (2)

ΥΠ (1)

Σ∆ (2)

Μόνοπλα

Αλβανία

AL

—

—

—

—

—

—

Βοσνία-Ερζεγοζίνη

BA

—

—

—

—

—

—

Βουλγαρία

BG

—

—

—

D

—

E

BG-1

A

—

C

D

—

E

BG-2

—

—

—

D

—

E

Λευκορωσία

BY

—

—

—

—

—

E

Τσεχική ∆ηµοκρατία

CZ

A

B

C

D

—

E

CZ-1

A

B

C

D

—

E

CZ-2

A

B

C

D

—

E

Εσθονία

EE

—

—

—

—

—

E

Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της
Γιουγκοσλαβίας

FY

—

—

—

D

—

E

FY-1

A

—

C

D

—

E

FY-2

—

—

—

D

—

E

Κροατία

HR

A

—

C

D

—

E

Ουγγαρία

HU

A

B

C

D

—

E

Λιθουανία

LT

A

—

C

D

—

E

Λεττονία

LV

—

—

—

—

—

E

Τέως Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία
της Μακεδονίας (3)

MK

—

—

C

D

—

E

Πολωνία

PL

A

B

C

D

—

E

Ρουµανία

RO

A

—

C

D

—

E

Ρωσία

RU

—

—

—

—

—

E

Σλοβενία

SI

A

—

C

D

—

E

Σλοβακική ∆ηµοκρατία

SK

A

—

C

D

—

E

A

(1) ΥΠ: Υπόδειγµα πιστοποιητικού προς συµλήρωση: Τα γράµµατα (Α, Β, Γ, ∆ κ.λπ.) που εµφανίζονται στους πίνακες αναφέρονται στα υποδείγµατα ζωοϋγειονοµικών ασφαλίσεων, όπως
περιγράφεται στο παράρτηµα ΙΙΙ της απόφασης αριθ. 98/371/ΕΚ, προς εφαρµογή για κάθε προϊόν και καταγωγή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης. Το
ενωτικό “—” σηµαίνει ότι δεν επιτρέπονται οι εισαγωγές.
(2) Σ∆: Συµπληρωµατικές διασφαλίσεις. Τα γράµµατα (α, β, γ, δ κ.λπ.) που εµφανίζονται στους πίνακες αναφέρονται στις συµπληρωµατικές διασφαλίσεις που πρέπει να παρέχονται από
τη χώρα εξαγωγής όπως περιγράφεται στο παράρτηµα IV. Οι συµπληρωµατικές αυτές διασφαλίσεις πρέπει να δίδονται από τη χώρα εξαγωγής στο τµήµα V κάθε υποδείγµατος
πιστοποιητικού που προβλέπεται στο παράρτηµα ΙΙΙ.
(3) Προσωρινός κωδικός ο οποίος δεν θίγει την οριστική ονοµασία της χώρας, η οποία θα αποδοθεί µετά την ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων που ήδη διεξάγονται στα Ηνωµέµα
Έθνη.
ΣΗΜ: Εισαγωγές νωπού κρέατος για κατανάλωση από τον άνθρωπο δεν επιτρέπονται, εκτός εάν έχει από την Επιτροπή εγκριθεί πρόγραµµα ελέγχου υπολειµµάτων στην τρίτη χώρα
εξαγωγής.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ Ε∆ΑΦΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
α: Ο υπογράφων επίσηµος κτηνίατρος, δηλώνω µε το παρόν ότι το νωπό κρέας που περιγράφεται ανωτέρω έχει ληφθεί από
χοιροειδή προερχόµενα από εκµεταλλεύσεις στις οποίες η επιχείρηση έχει αποδεχθεί να µην τρέφονται οι χοίροι µε
απορρίµµατα τροφοδοσίας (1), ότι οι εκµεταλλεύσεις αυτές υπόκεινται σε επισήµους ελέγχους και ότι περιλαµβάνονται στον
κατάλογο που έχει καταρτιστεί από την αρµόδια αρχή για τις ανάγκες της εξαγωγής χοιρείου κρέατος στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.»

(1) Απορρίµµατα τροφοδοσίας σηµαίνει: κάθε είδος απορρίµµατα από τρόφιµα προοριζόµενα για κατανάλωση από τον άνθρωπο και προερχόµενα από εστιατόρια, εγκαταστάσεις τροφοδοσίας ή κουζίνας, περιλαµβανόµενων βιοµηχανικών κουζινών και µαγειρείων νοικοκυριών του
κατόχου της εκµετάλλευσης ή πρόσωπα που εκτρέφουν χοίρους.
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∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
∆ιορθωτικό στην κατευθυντήρια γραµµή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 13ης Σεπτεµβρίου 2001, σχετικά µε
τη θέσπιση ορισµένων διατάξεων για τον προεφοδιασµό µε τραπεζογραµµάτια ευρώ εκτός της ζώνης του ευρώ
(ΕΚΤ/2001/8)
(Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 257 της 26ης Σεπτεµβρίου 2001)
Σελίδα 7, άρθρο 1, πρώτη περίπτωση:
αντί:

«µε τον όρο “πιστωτικά ιδρύµατα” νοούνται τα ιδρύµατα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας
2001/12ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, σχετικά µε την ανάληψη
και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων (1), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2000/28/ΕΚ (2)»,

διάβαζε: «µε τον όρο “πιστωτικά ιδρύµατα” νοούνται τα ιδρύµατα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) της
οδηγίας 2001/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, σχετικά µε την
ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων (1), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2000/
28/ΕΚ (2)».
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