Åðßóçìç Åöçìåñßäá

ISSN 0250-8168

L 339
44ο έτος

ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí
Íïìïèåóßá

¸êäïóç
óôçí åëëçíéêÞ ãëþóóá

Περιεχόµενα

21 ∆εκεµβρίου 2001

I

Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2502/2001 της Επιτροπής, της 20ής ∆εκεµβρίου 2001, για καθορισµό των κατ' αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή για τον καθορισµό της τιµής εισόδου
ορισµένων οπωροκηπευτικών ...................................................................................

1

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2503/2001 της Επιτροπής, της 20ής ∆εκεµβρίου 2001, για καθορισµό του µέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης για την 21η
τµηµατική δηµοπρασία που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1430/2001 ...........................................................................

3

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2504/2001 της Επιτροπής, της 20ής ∆εκεµβρίου 2001, για τον
καθορισµό των αντιπροσωπευτικών τιµών και των ποσών των πρόσθετων δασµών κατά την
εισαγωγή µελάσσας στον τοµέα της ζάχαρης ...............................................................

4

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2505/2001 της Επιτροπής, της 20ής ∆εκεµβρίου 2001, για τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης
σε φυσική κατάσταση ............................................................................................

6

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2506/2001 της Επιτροπής, της 20ής ∆εκεµβρίου 2001, για καθορισµό ορίων εντός των οποίων δύνανται να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον
∆εκέµβριο 2001 για πιστοποιητικά εισαγωγής για ορισµένα προϊόντα του τοµέα του χοιρείου
κρέατος βάσει του καθεστώτος που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 774/94 του
Συµβουλίου για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης ορισµένων κοινοτικών δασµολογικών
ποσοστώσεων για το χοίρειο κρέας, και για ορισµένα άλλα γεωργικά προϊόντα .....................

8

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2507/2001 της Επιτροπής, της 20ής ∆εκεµβρίου 2001, για καθορισµό ορίων εντός των οποίων δύνανται να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον
∆εκέµβριο 2001 για πιστοποιητικά εισαγωγής χοιρείου κρέατος βάσει του καθεστώτος που
προβλέπεται από τη συµφωνία που συνήψε η Κοινότητα µε τη Σλοβενία ............................. 10
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2508/2001 της Επιτροπής, της 20ής ∆εκεµβρίου 2001, για καθορισµό ορίων εντός των οποίων δύνανται να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον
∆εκέµβριο 2001 για πιστοποιητικά εισαγωγής χοιρείου κρέατος βάσει του καθεστώτος που
προβλέπεται από τις συµφωνίες, τις οποίες συνήψε η Κοινότητα µε τη ∆ηµοκρατία της
Πολωνίας, τη ∆ηµοκρατία της Ουγγαρίας, την Τσεχική ∆ηµοκρατία, τη Σλοβακία, τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία .............................................................................................. 12

2

(συνέχεια στην επόµενη σελίδα)

EL

Ïé ðñÜîåéò ïé ôßôëïé ôùí ïðïßùí Ý÷ïõí ôõðùèåß ìå çìßìáõñá óôïé÷åßá áðïôåëïýí ðñÜîåéò ôñå÷ïýóçò äéá÷åéñßóåùò ðïõ Ý÷ïõí èåóðéóèåß
óôï ðëáßóéï ôçò ãåùñãéêÞò ðïëéôéêÞò êáé åßíáé ãåíéêÜ ðåñéïñéóìÝíçò ÷ñïíéêÞò éó÷ýïò.
Ïé ôßôëïé üëùí ôùí õðïëïßðùí ðñÜîåùí Ý÷ïõí ôõðùèåß ìå ìáýñá óôïé÷åßá êáé åðéóçìáßíïíôáé ìå áóôåñßóêï.

Περιεχóµενα (συνέχεια)

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2509/2001 της Επιτροπής, της 20ής ∆εκεµβρίου 2001, για τον
καθορισµό της διαθέσιµης ποσότητας για το δεύτερο τρίµηνο του 2002 για ορισµένα
προϊόντα µε βάση το χοίρειο κρέας στο πλαίσιο του καθεστώτος που προβλέπεται από τις
συµφωνίες απελευθέρωσης των συναλλαγών µεταξύ της Κοινότητας αφενός, και της Λετονίας,
της Λιθουανίας και της Εσθονίας, αφετέρου ................................................................ 14
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2510/2001 της Επιτροπής, της 20ής ∆εκεµβρίου 2001, για καθορισµό ορίων εντός των οποίων δύνανται να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν το
∆εκέµβριο 2001 για άδειες εισαγωγής, βάσει των καθεστώτων δασµολογικών ποσοστώσεων
εισαγωγής για ορισµένα προϊόντα του τοµέα του χοιρείου κρέατος, για την περίοδο από την
1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2001 .................................................................. 15


Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2511/2001 της Επιτροπής, της 20ής ∆εκεµβρίου 2001, για την
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 32/2000 του Συµβουλίου µε σκοπό την
παράταση των κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων για τα προϊόντα από γιούτα
και από κοκοφοίνικα .......................................................................................... 17
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2512/2001 της Επιτροπής, της 20ής ∆εκεµβρίου 2001, για την
προκήρυξη στο πλαίσιο της αποστάξεως που προβλέπεται στο άρθρο 29 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου µιας δεύτερης τµηµατικής απόσταξης για την αµπελοοινική περίοδο 2001/02 .......................................................................................... 18



Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2513/2001 της Επιτροπής, της 20ής ∆εκεµβρίου 2001, για τη
θέσπιση των λεπτοµερειών εφαρµογής για την εισαγωγή υπό δασµολογική ποσόστωση,
στο πλαίσιο προτιµησιακών συµφωνιών, ακατέργαστης ζάχαρης ζαχαροκάλαµου που
προορίζεται για τη βιοµηχανία ζάχαρης ................................................................ 19
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2514/2001 της Επιτροπής, της 20ής ∆εκεµβρίου 2001, για καθορισµό ορίων εντός των οποίων δύναται να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν το
∆εκέµβριο του 2001 για πιστοποιητικά εισαγωγής για ορισµένα προϊόντα του τοµέα των
αυγών και του κρέατος πουλερικών στα πλαίσια των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1474/95 και (ΕΚ)
αριθ. 1251/96 ................................................................................................... 23
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2515/2001 της Επιτροπής, της 20ής ∆εκεµβρίου 2001, για καθορισµό ορίων εντός των οποίων δύναται να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν το
∆εκέµβριο του 2001 για πιστοποιητικά εισαγωγής αυγών και κρέατος πουλερικών βάσει του
καθεστώτος που προβλέπεται από τις συµφωνίες, τις οποίες συνήψε η Κοινότητα µε τη
∆ηµοκρατία της Πολωνίας, τη ∆ηµοκρατία της Ουγγαρίας, την Τσεχική ∆ηµοκρατία, τη
Σλοβακία τη Ρουµανία και τη Βουλγαρία ................................................................... 25
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2516/2001 της Επιτροπής, της 20ής ∆εκεµβρίου 2001, για καθορισµό ορίων εντός των οποίων δύνανται να γίνουν αποδεκτές αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον
∆εκέµβριο του 2001 για πιστοποιητικά εισαγωγής ορισµένων προϊόντων µε βάση το κρέας
πουλερικών βάσει του καθεστώτος που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 774/94 του
Συµβουλίου για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης ορισµένων κοινοτικών δασµολογικών
ποσοστώσεων για το κρέας πουλερικών και για ορισµένα άλλα γεωργικά προϊόντα ............... 27
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2517/2001 της Επιτροπής, της 20ής ∆εκεµβρίου 2001, για τροποποίηση των ποσοστών των επιστροφών που εφαρµόζονται σε ορισµένα προϊόντα του τοµέα της
ζάχαρης που εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων τα οποία δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι
της συνθήκης ..................................................................................................... 29
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2518/2001 της Επιτροπής, της 20ής ∆εκεµβρίου 2001, για καθορισµό της τιµής της παγκόσµιας αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού ........................... 30
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2519/2001 της Επιτροπής, της 20ής ∆εκεµβρίου 2001, για τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, για τα σιρόπια και ορισµένα
άλλα προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης ...................................................................... 31
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2520/2001 της Επιτροπής, της 20ής ∆εκεµβρίου 2001, για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιµών και των προσθέτων εισαγωγικών δασµών ορισµένων
προϊόντων του τοµέα της ζάχαρης ........................................................................... 33

EL

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2521/2001 της Επιτροπής, της 20ής ∆εκεµβρίου 2001, για καθορισµό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρµόζονται σε ορισµένα προϊόντα των τοµέων των
σιτηρών και της όρυζας που εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο
παράρτηµα Ι της συνθήκης ..................................................................................... 35
(συνέχεια στην 3η σελίδα του εξωφύλλου)

Περιεχóµενα (συνέχεια)

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2522/2001 της Επιτροπής, της 20ής ∆εκεµβρίου 2001, για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή µαλακού σίτου στο πλαίσιο του διαγωνισµού
που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 943/2001 .................................................. 39
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2523/2001 της Επιτροπής, της 20ής ∆εκεµβρίου 2001, για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή κριθής στο πλαίσιο του διαγωνισµού που
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1558/2001 ...................................................... 40
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2524/2001 της Επιτροπής, της 20ής ∆εκεµβρίου 2001, για τις
προσφορές που ανακοινώνονται για την εξαγωγή σίκαλης στο πλαίσιο του διαγωνισµού που
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1005/2001 ...................................................... 41
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2525/2001 της Επιτροπής, της 20ής ∆εκεµβρίου 2001, για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή όρυζας και των θραυσµάτων της
και την αναστολή της έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής ........................................... 42
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2526/2001 της Επιτροπής, της 20ής ∆εκεµβρίου 2001, για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή των µεταποιηµένων προϊόντων µε
βάση τα σιτηρά και την όρυζα ................................................................................. 45
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2527/2001 της Επιτροπής, της 20ής ∆εκεµβρίου 2001, για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή των σύνθετων ζωοτροφών µε βάση
τα σιτηρά ........................................................................................................... 48
II

Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση

Συµβούλιο
2001/923/ΕΚ:


Απόφαση του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου 2001, για τη θέσπιση προγράµµατος
δράσης στον τοµέα των ανταλλαγών, της συνδροµής και της κατάρτισης για την
προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραµµα «Perikles») ... 50
2001/924/ΕΚ:



Απόφαση του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου 2001, για την επέκταση των αποτελεσµάτων της απόφασης για τη θέσπιση προγράµµατος δράσης στον τοµέα των ανταλλαγών, της συνδροµής και της κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραµµα «Pericles») σε εκείνα τα κράτη µέλη τα
οποία δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως ενιαίο νόµισµα ............................................ 55
Επιτροπή
2001/925/ΕΚ:



EL

Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής ∆εκεµβρίου 2001, µε αντικείµενο ορισµένα µέτρα
προστασίας σχετικά µε την κλασική πανώλη των χοίρων στην Ισπανία και την
κατάργηση της απόφασης αριθ. 2001/863/ΕΚ (1) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό
Ε(2001) 4720] ................................................................................................... 56

(1) Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

21.12.2001

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 339/1

I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2502/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής ∆εκεµβρίου 2001
για καθορισµό των κατ’ αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή για τον καθορισµό της τιµής εισόδου
ορισµένων οπωροκηπευτικών
την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις
περιόδους που ορίζονται στο παράρτηµά του.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(2)

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

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

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατ’ αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο
άρθρο 4 του κανονισµού (EK) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως
αναγράφονται στον πίνακα που εµφαίνεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 21 ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 ∆εκεµβρίου 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 20ης ∆εκεµβρίου 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
212
999
052
212
220
628
999
052
204
999
052
204
208
388
508
999
052
204
999

72,2
85,0
84,6
110,1
88,0
152,7
95,2
167,5
207,8
155,8
166,4
206,9
186,7
72,6
59,6
60,3
23,9
33,0
49,9
81,4
73,1
77,3

052
204
464
624
999
052
528
600
999
052
060
400
404
720
999
052
064
400
512
720
999

68,4
62,9
95,1
85,2
77,9
49,9
23,1
53,5
42,2
75,0
38,2
88,3
93,7
115,3
82,1
97,2
64,5
88,9
71,2
126,5
89,7

0707 00 05

0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10

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

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2032/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 243 της 28.9.2000, σ. 14). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2503/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής ∆εκεµβρίου 2001
για καθορισµό του µέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης για την 21η
τµηµατική δηµοπρασία που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1430/2001
η κατάσταση και η προβλεπόµενη εξέλιξη της αγοράς της
ζάχαρης στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 13ης
Σεπτεµβρίου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα
της ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 5 δεύτερο
εδάφιο, σηµείο β),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

∆υνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1430/2001 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2001, περί διαρκούς δηµοπρασίας για τον καθορισµό των εισφορών ή/και των επιστροφών
κατά την εξαγωγή λευκής ζάχαρης (2), πραγµατοποιούνται
τµηµατικές δηµοπρασίες για την εξαγωγή της ζάχαρης
αυτής.
Κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1430/2001, καθορίζεται ένα µέγιστο ποσό
επιστροφής κατά την εξαγωγή, κατά περίπτωση, για την εν
λόγω τµηµατική δηµοπρασία, αφού ληφθούν υπόψη, ιδίως,

(3)

Μετά από εξέταση των προσφορών, πρέπει να θεσπιστούν
για τη 21η τµηµατική δηµοπρασία οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1.

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τη 21η τµηµατική δηµοπρασία λευκής ζάχαρης, που πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1430/2001, το
ανώτατο ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή καθορίζεται σε
42,987 EUR/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 21 ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 192 της 14.7.2001, σ. 3.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2504/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής ∆εκεµβρίου 2001
για τον καθορισµό των αντιπροσωπευτικών τιµών και των ποσών των πρόσθετων δασµών κατά την
εισαγωγή µελάσσας στον τοµέα της ζάχαρης
αφορά παρά µόνο µία µικρή και µη αντιπροσωπευτική
ποσότητα της αγοράς· επίσης, πρέπει να αποκλεισθούν οι
τιµές προσφοράς που µπορούν να θεωρηθούν µη αντιπροσωπευτικές της πραγµατικής τάσης της αγοράς.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(5)

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

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

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, για κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1422/95 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 1995, για καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής για την
εισαγωγή µελάσσας στον τοµέα της ζάχαρης και για τροποποίηση
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68 (2), και ιδίως το άρθρο 1
παράγραφος 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1422/95 προβλέπει ότι η τιµή cif
κατά την εισαγωγή µελάσσας, αποκαλούµενη στο εξής «αντιπροσωπευτική τιµή», καθορίζεται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 785/68 της Επιτροπής (3). Η τιµή αυτή
εννοείται ότι καθορίζεται για τον ποιοτικό τύπο που ορίζεται στο άρθρο 1 του προαναφερόµενου κανονισµού.
Η αντιπροσωπευτική τιµή της µελάσσας υπολογίζεται για
ένα τόπο διέλευσης των κοινοτικών συνόρων, ο οποίος είναι
το Άµστερνταµ· η τιµή αυτή πρέπει να υπολογίζεται µε βάση
τις πλέον ευνοϊκές δυνατότητες αγοράς στη διεθνή αγορά,
οι οποίες διατυπώνονται βάσει των τιµών αυτής της αγοράς
προσαρµοζόµενων σε συνάρτηση µε τις ενδεχόµενες διαφορές ποιότητας σε σχέση µε τον ποιοτικό τύπο. Ο ποιοτικός
τύπος της µελάσσας καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 785/68.
Για τη διαπίστωση των πλέον ευνοϊκών δυνατοτήτων αγοράς
στη διεθνή αγορά, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όλες οι
πληροφορίες σχετικά µε τις προσφορές που έγιναν στη
διεθνή αγορά, οι τιµές που διαπιστώθηκαν σε σηµαντικές
αγορές στις τρίτες χώρες και οι πράξεις πώλησης που συνήφθησαν στο πλαίσιο των διεθνών συναλλαγών, στοιχεία τα
οποία η Επιτροπή πληροφορείται είτε µέσω των κρατών
µελών είτε µε τα δικά της µέσα. Για τη διαπίστωση αυτή,
σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/
68, µπορεί να βασιστεί κανείς σε ένα µέσο όρο πολλών
τιµών, µε την προϋπόθεση ότι αυτός ο µέσος όρος µπορεί
να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικός της πραγµατικής τάσης της
αγοράς.
∆εν λαµβάνονται υπόψη πληροφορίες όταν το εµπόρευµα
δεν είναι υγιές, ανόθευτο και σύµφωνο µε τα συναλλακτικά
ήθη ή όταν η τιµή που αναφέρεται στην προσφορά δεν

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 141 της 24.6.1995, σ. 12.
(3) ΕΕ L 145 της 27.6.1968, σ. 12.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

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

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 21 ∆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, 20 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 20ης ∆εκεµβρίου 2001, για τον καθορισµό των αντιπροσωπευτικών τιµών και των
ποσών των πρόσθετων δασµών κατά την εισαγωγή µελάσσας στον τοµέα της ζάχαρης
(σε EUR)

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

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

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

1703 10 00 (1)

8,75

—

0

1703 90 00 ( )

13,23

—

0

Κωδικός ΣΟ

1

(1) Καθορισµός για τον ποιοτικό τύπο όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68, όπως τροποποιήθηκε.
(2) Το ποσό αυτό, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1422/95, αντικαθιστά το δασµό του κοινού τελωνειακού δασµολογίου που
αφορά τα προϊόντα αυτά.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2505/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής ∆εκεµβρίου 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. 2437/2001 της Επιτροπής (2).

(2)

Η εφαρµογή των λεπτοµερειών που αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2437/2001 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. 2437/
2001, είναι τροποποιηµένες σύµφωνα µε τα ποσά που ορίζονται
στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 21 ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 329 της 14.12.2001, σ. 11.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 20ής ∆εκεµβρίου 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

36,73
36,73
36,73
36,73

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

0,3993
39,93
39,93
39,93
0,3993

(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 28 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. 2506/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής ∆εκεµβρίου 2001
για καθορισµό ορίων εντός των οποίων δύνανται να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον
∆εκέµβριο 2001 για πιστοποιητικά εισαγωγής για ορισµένα προϊόντα του τοµέα του χοιρείου κρέατος
βάσει του καθεστώτος που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συµβουλίου για το
άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης ορισµένων κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων για το χοίρειο
κρέας, και για ορισµένα άλλα γεωργικά προϊόντα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τους όρους που αναφέρονται στις κτηνιατρικές διατάξεις
που ισχύουν αυτήν τη στιγµή στην Κοινότητα,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1432/94 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 1994, για τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής στον
τοµέα του χοιρείου κρέατος του καθεστώτος εισαγωγής που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συµβουλίου
για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης ορισµένων κοινοτικών
δασµολογικών ποσοστώσεων για το χοίρειο κρέας, και για ορισµένα
άλλα γεωργικά προϊόντα (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1006/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 4
παράγραφος 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν για το πρώτο τρίµηνο του 2002 αφορούν χαµηλότερες από τις διαθέσιµες ποσότητες και δύνανται συνεπώς
να ικανοποιηθούν πλήρως.

(2)

Πρέπει να καθορισθεί η διαθέσιµη ποσότητα για την επόµενη περίοδο.

(3)

Είναι σκόπιµο να επιστήσουµε την προσοχή των οικονοµικών
φορέων στο γεγονός ότι τα πιστοποιητικά µπορούν να
χρησιµοποιηθούν µόνο για τα προϊόντα που πληρούν όλους

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβάλλονται για
την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαΐου 2002 βάσει
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1432/94, θα γίνουν αποδεκτές
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο παράρτηµα I.
2.
Για την περίοδο από 1ης Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου 2002,
οι αιτήσεις αδειών εισαγωγής για τις συνολικές ποσότητες που
αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ πρέπει να υποβάλλονται σύµφωνα
µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1432/94.
3.
Τα πιστοποιητικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τα προϊόντα που πληρούν όλους τους όρους των κτηνιατρικών διατάξεων
που ισχύουν αυτήν τη στιγµή στην Κοινότητα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 156 της 23.6.1994, σ. 14.
(2) ΕΕ L 140 της 24.5.2001, σ. 13.
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Οµάδα

Ποσοστό έγκρισης υποβληθεισών
πιστοποιητικών εισαγωγής για την περίοδο από
την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2002

1

100,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
(σε t)
Οµάδα

1

Συνολική διαθέσιµη ποσότητα
για την περίοδο από την
1η Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου 2002

3 452
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

21.12.2001

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2507/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής ∆εκεµβρίου 2001
για καθορισµό ορίων εντός των οποίων δύνανται να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον
∆εκέµβριο 2001 για πιστοποιητικά εισαγωγής χοιρείου κρέατος βάσει του καθεστώτος που προβλέπεται
από τη συµφωνία που συνήψε η Κοινότητα µε τη Σλοβενία
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 571/97 της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 1997, περί λεπτοµερών κανόνων για την εφαρµογή στον
τοµέα του χοιρείου κρέατος του καθεστώτος που προβλέπει στην
ενδιάµεση συµφωνία µεταξύ της Κοινότητας, αφενός, και της Σλοβενίας αφετέρου (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1006/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος
4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι αιτήσεις χορηγήσεως πιστοποιητικών εισαγωγής που
υποβλήθηκαν για το πρώτο τρίµηνο του 2002 αφορούν
ποσότητες χαµηλότερες από τις διαθέσιµες ποσότητες και,
συνεπώς, δύνανται να ικανοποιηθούν πλήρως.

(2)

Πρέπει να καθορισθεί το πλεόνασµα που προστίθεται στη
διαθέσιµη ποσότητα για την επόµενη περίοδο.

(3)

Είναι σκόπιµο να επιστήσουµε την προσοχή των οικονοµικών
φορέων στο γεγονός ότι τα πιστοποιητικά µπορούν να
χρησιµοποιηθούν µόνο για προϊόντα που πληρούν όλους

τους όρους που αναφέρονται στις κτηνιατρικές διατάξεις
που ισχύουν αυτήν τη στιγµή στην Κοινότητα,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβάλλονται για
την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2002,
βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 571/97, θα γίνουν αποδεκτές
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο παράρτηµα Ι.
2.
Για τις δέκα πρώτες ηµέρες της περιόδου από 1ης Απριλίου
έως τις 30 Ιουνίου 2002, οι αιτήσεις αδειών εισαγωγής για τις
συνολικές ποσότητες που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ πρέπει να
υποβάλλονται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 571/97.
3.
Τα πιστοποιητικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τα προϊόντα που πληρούν όλους τους όρους των κτηνιατρικών διατάξεων
που ισχύουν αυτήν τη στιγµή στην Κοινότητα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 85 της 27.3.1997, σ. 56.
(2) ΕΕ L 140 της 24.5.2001, σ. 13.

21.12.2001

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Οµάδα

Ποσοστό έγκρισης υποβληθεισών
πιστοποιητικών εισαγωγής για την περίοδο
από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2002

23

100,00

24

100,00

25

100,00

26

100,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
(σε t)
Οµάδα

Συνολική διαθέσιµη ποσότητα
για την περίοδο από
την 1η Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου 2002

23
24
25
26

192,4
65,9
66,1
444,5
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

21.12.2001

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2508/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής ∆εκεµβρίου 2001
για καθορισµό ορίων εντός των οποίων δύνανται να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον
∆εκέµβριο 2001 για πιστοποιητικά εισαγωγής χοιρείου κρέατος βάσει του καθεστώτος που προβλέπεται
από τις συµφωνίες, τις οποίες συνήψε η Κοινότητα µε τη ∆ηµοκρατία της Πολωνίας, τη ∆ηµοκρατία της
Ουγγαρίας, την Τσεχική ∆ηµοκρατία, τη Σλοβακία, τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τους όρους που αναφέρονται στις κτηνιατρικές διατάξεις
που ισχύουν αυτήν τη στιγµή στην Κοινότητα,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1898/97 της Επιτροπής, της 29ης
Σεπτεµβρίου 1997, περί λεπτοµερών κανόνων για την εφαρµογή,
στον τοµέα του χοιρείου κρέατος, του καθεστώτος που προβλέπεται στους κανονισµούς (ΕΚ) 1727/2000, (ΕΚ) αριθ. 2290/2000,
(ΕΚ) αριθ. 2433/2000, (ΕΚ) αριθ. 2434/2000, (ΕΚ) αριθ. 2435/
2000 και (ΕΚ) αριθ. 2851/2000 του Συµβουλίου και για την
κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 2698/93 και (ΕΚ) αριθ.
1590/94 (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1006/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν για το πρώτο τρίµηνο του 2002 αφορούν
ποσότητες χαµηλότερες από τις διαθέσιµες ποσότητες και,
συνεπώς, δύνανται να ικανοποιηθούν πλήρως.

(2)

Πρέπει να καθορισθεί το πλεόνασµα που προστίθεται στη
διαθέσιµη ποσότητα για την επόµενη περίοδο.

(3)

Είναι σκόπιµο να επιστήσουµε την προσοχή των οικονοµικών
φορέων στο γεγονός ότι τα πιστοποιητικά µπορούν να
χρησιµοποιηθούν µόνο για τα προϊόντα που πληρούν όλους

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβάλλονται για
την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2001
βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1898/97, θα γίνουν αποδεκτές
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο παράρτηµα Ι.
2.
Για την περίοδο από την 1η Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου
2002, οι αιτήσεις αδειών εισαγωγής για τις συνολικές ποσότητες
που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ πρέπει να υποβάλλονται
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1898/97.
3.
Τα πιστοποιητικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τα προϊόντα που πληρούν όλους τους όρους των κτηνιατρικών διατάξεων
που ισχύουν αυτήν τη στιγµή στην Κοινότητα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 267 της 30.9.1997, σ. 58.
(2) ΕΕ L 140 της 24.5.2001, σ. 13.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Οµάδα

Ποσοστό έγκρισης υποβληθεισών
πιστοποιητικών εισαγωγής για την περίοδο
από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2002

1
2
3
4
H1
7
8
9
T1
T2
T3
S1
S2
B1
15
16
17

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

(σε t)
Οµάδα

Συνολική διαθέσιµη ποσότητα για την περίοδο από
1ης Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου 2002

1

6 038,85

2

428,7

3

931,5

4

23 844,2

H1

2 240,0

7

13 656,8

8

1 750,0

9

32 659,6

T1

1 500,0

T2

11 392,0

T3

2 981,0

S1

2 300,0

S2

162,1

B1

2 000,0

15

1 125,0

16

2 000,0

17

15 625,0
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

21.12.2001

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2509/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής ∆εκεµβρίου 2001
για τον καθορισµό της διαθέσιµης ποσότητας για το δεύτερο τρίµηνο του 2002 για ορισµένα προϊόντα
µε βάση το χοίρειο κρέας στο πλαίσιο του καθεστώτος που προβλέπεται από τις συµφωνίες απελευθέρωσης των συναλλαγών µεταξύ της Κοινότητας αφενός, και της Λετονίας, της Λιθουανίας και της
Εσθονίας, αφετέρου
τες της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου
2002,

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2305/95 της Επιτροπής, της 29ης
Σεπτεµβρίου 1995, περί λεπτοµερών κανόνων για την εφαρµογή
στον τοµέα του χοιρείου κρέατος του καθεστώτος που προβλέπεται
στις συµφωνίες απελευθέρωσης των συναλλαγών µεταξύ της Κοινότητας αφενός, και της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Εσθονίας, αφετέρου (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1006/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος
4,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η διαθέσιµη ποσότητα για την περίοδο από την 1η Απριλίου έως
τις 30 Ιουνίου 2002 βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2305/95
αναγράφεται στο παράρτηµα.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Για να διασφαλιστεί η κατανοµή των διαθεσίµων ποσοτήτων, πρέπει
στις υπάρχουσες ποσότητες για την περίοδο από την 1η Απριλίου
έως τις 30 Ιουνίου 2002 να προστεθούν οι µεταφερθείσες ποσότη-

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(σε τόνους)

(1) ΕΕ L 233 της 30.9.1995, σ. 45.
(2) ΕΕ L 140 της 24.5.2001, σ. 13.

Οµάδα

Συνολική διαθέσιµη ποσότητα
για την περίοδο από
την 1η Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου 2002

18
L1
19
20
21
22

1 650,0
330,0
1 375,0
165,0
1 625,0
780,0
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2510/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής ∆εκεµβρίου 2001
για καθορισµό ορίων εντός των οποίων δύνανται να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν το
∆εκέµβριο 2001 για άδειες εισαγωγής, βάσει των καθεστώτων δασµολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής
για ορισµένα προϊόντα του τοµέα του χοιρείου κρέατος, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις
31 Μαρτίου 2001
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1486/95 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1995, για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης δασµολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής στον τοµέα του χοιρείου κρέατος (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1006/
2001 (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι αιτήσεις χορήγησης αδειών εισαγωγής που υποβλήθηκαν
για το πρώτο τρίµηνο του 2002 αφορούν ποσότητες χαµηλότερες από τις διαθέσιµες ποσότητες και, συνεπώς, δύνανται να ικανοποιηθούν πλήρως.

(2)

Πρέπει να καθορισθεί το πλεόνασµα που προστίθεται στη
διαθέσιµη ποσότητα για την επόµενη περίοδο,

Άρθρο 1
1.
Οι αιτήσεις αδειών εισαγωγής που υποβάλλονται για την
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2002 βάσει
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1486/95, θα γίνουν αποδεκτές
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο παράρτηµα I.
2.
Για την περίοδο από την 1η Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου
2002, οι αιτήσεις αδειών εισαγωγής για τις συνολικές ποσότητες
που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ πρέπει να υποβάλλονται
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1486/95.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 145 της 29.6.1995, σ. 58.
(2) ΕΕ L 140 της 24.5.2001, σ. 13.
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

21.12.2001

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Οµάδα

Ποσοστό έγκρισης υποβληθεισών
πιστοποιητικών εισαγωγής για την περίοδο από
την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2002

G2

100

G3

100

G4

100

G5

100

G6

100

G7

100

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

(σε t)
Οµάδα

Συνολική διαθέσιµη ποσότητα
για την περίοδο από
1ης Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου 2002

G2

31 568,0

G3

4 231,0

G4

2 717,5

G5

6 096,5

G6

15 000,0

G7

5 280,0

21.12.2001

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2511/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής ∆εκεµβρίου 2001
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 32/2000 του Συµβουλίου µε σκοπό την παράταση των
κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων για τα προϊόντα από γιούτα και από κοκοφοίνικα
σµό (ΕΚ) αριθ. 32/2000, στο άνοιγµα κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων για τα προϊόντα από γιούτα και από
κοκοφοίνικα µε µηδενικό δασµό για ορισµένες ποσότητες
έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2001. Το ΣΓΠ θα παραταθεί έως τις
31 ∆εκεµβρίου 2004 µε κανονισµό του Συµβουλίου, οπότε
είναι απαραίτητο να παραταθεί το καθεστώς για τα προϊόντα
από γιούτα και από κοκοφοίνικα επίσης έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 32/2000 του Συµβουλίου, της 17ης
∆εκεµβρίου 1999, σχετικά µε το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης των παγιωµένων στη Γενική Συµφωνία ∆ασµών και Εµπορίου
(GATT) κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων και ορισµένων
άλλων κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων, καθώς και µε τον
καθορισµό της µεθόδου τροποποίησης ή προσαρµογής των εν
λόγω ποσοστώσεων και σχετικά µε την κατάργηση του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1808/95 (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1
στοιχείο β) δεύτερη περίπτωση,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε την προσφορά που υπέβαλε η Κοινότητα στο
πλαίσιο της διάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για το εµπόριο
και την ανάπτυξη (Unctad), και παράλληλα µε το σύστηµα
γενικευµένων προτιµήσεων της (ΣΓΠ), από το 1971, η Κοινότητα άνοιξε για τα προϊόντα από γιούτα και από κοκοφοίνικα, καταγωγής ορισµένων αναπτυσσόµενων χωρών, προτιµησιακά δασµολογικά καθεστώτα που συνίστανται στη
σταδιακή µείωση των δασµών του κοινού δασµολογίου και,
από το 1978 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 1994, σε πλήρη
αναστολή των δασµών.

(2)

Μετά την έναρξη ισχύος, την 1η Ιανουαρίου 1995, του
νέου συστήµατος ΣΓΠ, η Κοινότητα προχώρησε στο περιθώριο της GATT, αυτόνοµα, µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
764/96 του Συµβουλίου (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1401/98 (3), και τον κανονι-

(3)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο παράρτηµα III του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 32/2000, για τους
αύξοντες αριθµούς 09.0107, 09.0109 και 09.0111, πέµπτη
στήλη, «Περίοδος ποσόστωσης», οι περιγραφές «από 1.1.2000
µέχρι 31.12.2000, από 1.1.2001 µέχρι 31.12.2001» αντικαθιστούνται από τις περιγραφές «από 1.1.2002 µέχρι 31.12.2002,
από 1.1.2003 µέχρι 31.12.2003 και από 1.1.2004 µέχρι
31.12.2004».
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός τίθεται σε ισχύ την τρίτη 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, 20 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 5 της 8.1.2000, σ. 1.
(2) ΕΕ L 104 της 27.4.1996, σ. 1.
(3) ΕΕ L 188 της 2.7.1998, σ. 1.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2512/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής ∆εκεµβρίου 2001
για την προκήρυξη στο πλαίσιο της αποστάξεως που προβλέπεται στο άρθρο 29 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου µιας δεύτερης τµηµατικής απόσταξης για την αµπελοοινική περίοδο
2001/02
δυνατότητες του προϋπολογισµού, πρέπει να προκηρυχθεί
µια δεύτερη τµηµατική απόσταξη για 3 εκατοµµύρια εκατόλιτρα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αµπελοοινικής αγοράς (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2826/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 33,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 της Επιτροπής, της 25ης
Ιουλίου 2000, για τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου περί
κοινής οργανώσεως της αµπελοοινικής αγοράς (3), όσον αφορά
τους µηχανισµούς της αγοράς, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2047/2001 (4), και ιδίως το άρθρο 63,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 προβλέπει ότι, για την
αµπελοοινική περίοδο 2001/02, η απόσταξη του οίνου σε
πόσιµη αλκοόλη προκηρύσσεται σε µία ή περισσότερες
τµηµατικές αποστάξεις. Μια πρώτη απόσταξη για 7 εκατοµµύρια εκατόλιτρα επιτραπέζιου οίνου προκηρύχθηκε για την
περίοδο από τις 16 Οκτωβρίου έως τις 15 Νοεµβρίου
2001. Λαµβάνοντας υπόψη την παρούσα δυναµικότητα
απορρόφησης του τοµέα της πόσιµης αλκοόλης και τις

(1)

(2)

Η επιτροπή διαχείρισης των οίνων δεν διατύπωσε γνώµη
στην προθεσµίας που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για την αµπελουργική περίοδο 2001/02 προκηρύσσεται δεύτερη
περίοδος από την 1η έως τις 31 Ιανουαρίου 2002 για την απόσταξη που προβλέπεται στο άρθρο 29 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1493/1999. Η µέγιστη ποσότητα για την οποία µπορούν να συναφθούν συµβάσεις ή δηλώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 65 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 ανέρχεται σε 3 εκατοµµύρια
εκατόλιτρα.
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 Ιανουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1)
(2)
(3)
(4)
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14.7.1999, σ. 1.
23.12.2000, σ. 2.
31.7.2000, σ. 45.
19.10.2001, σ. 15.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2513/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής ∆εκεµβρίου 2001
για τη θέσπιση των λεπτοµερειών εφαρµογής για την εισαγωγή υπό δασµολογική ποσόστωση, στο
πλαίσιο προτιµησιακών συµφωνιών, ακατέργαστης ζάχαρης ζαχαροκάλαµου που προορίζεται για τη
βιοµηχανία ζάχαρης
9ης Ιουνίου 2000, για τις κοινές λεπτοµέρειες εφαρµογής
του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής
και προκαθορισµού για τα γεωργικά προϊόντα (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2291/2001 (4),
θα µπορούσε να έχει υπερβολικά επαχθείς συνέπειες από
οικονοµική άποψη για τους συναλλασσοµένους. Ως εκ τούτου δεν είναι δικαιολογηµένο να µην παρέχεται το προτιµησιακό καθεστώς στις ποσότητες που εισάγονται βάσει του
ορίου ανοχής. Ωστόσο, οι αθροιστικές εισαγόµενες ποσότητες των εν λόγω µερικών παραδόσεων δεν µπορούν να
οδηγήσουν σε υπέρβαση των µέγιστων αναγκών που παρέχονται σε κάθε κράτος µέλος, στο οποίο πραγµατοποιείται
το ραφινάρισµα. Πρέπει, εποµένως, να προβλεφθεί παρέκκλιση από το άρθρο 50 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/
2000.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 39 παράγραφος 6 και το άρθρο 41
δεύτερο εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Το άρθρο 39 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1260/2001
ορίζει ότι, κατά τις περιόδους εµπορίας 2001/02 έως
2005/06 και για τον επαρκή εφοδιασµό της κοινοτικής
βιοµηχανίας ζάχαρης, εισπράττεται ειδικός µειωµένος
δασµός κατά την εισαγωγή ακατέργαστης ζάχαρης ζαχαροκάλαµου καταγωγής κρατών µε τα οποία έχει η Κοινότητα
συνάψει συµφωνίες εφοδιασµού υπό προτιµησιακούς όρους.
Προς το παρόν έχουν συναφθεί τέτοιου είδους συµφωνίες
µε την απόφαση 2001/870/ΕΚ του Συµβουλίου (2) αφενός
µε τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού
(χώρες ΑΚΕ) που είναι συµβαλλόµενα µέρη στο πρωτόκολλο
αριθ. 3 για τη ζάχαρη ΑΚΕ του παραρτήµατος V της
συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ και, αφετέρου, µε τη
∆ηµοκρατία της Ινδίας. Πρέπει, εποµένως, να θεσπιστούν οι
λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος ειδικών δασµών
που απορρέουν από τέτοιες συµφωνίες.
Οι ποσότητες ειδικής προτιµησιακής ζάχαρης που πρέπει να
εισαχθούν καθορίζονται σύµφωνα µε το εν λόγω άρθρο 39
βάσει ετήσιου κοινοτικού ισοζυγίου. Εποµένως, εάν ο εν
λόγω ισολογισµός δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη εισαγωγής
ακατέργαστης ζάχαρης πρέπει να ανοιχθεί, για ολόκληρη τη
συγκεκριµένη περίοδο εµπορίας ή για τµήµα αυτής, δασµολογική ποσόστωση µε ειδικό µειωµένο δασµό που καθιστά
δυνατή την κάλυψη των αναγκών της κοινοτικής βιοµηχανίας ζάχαρης εντός των ορίων που ορίζονται από το εν
λόγω άρθρο 39 και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις προαναφερθείσες συµφωνίες, και ειδικότερα
βάσει του ειδικού µειωµένου δασµού που καθορίζεται σε
µηδέν.
Για το εν λόγω προτιµησιακό καθεστώς, κατά τις µερικές
παραδόσεις ακατέργαστης ζάχαρης, η εισαγόµενη ποσότητα
σε ισοδύναµο λευκής ζάχαρης µπορεί όντως να προσδιορισθεί µόνο µετά από ανάλυση ή από ραφινάρισµα της εν
λόγω ακατέργαστης ζάχαρης. Η εφαρµογή του άρθρου 50
του κανονισµού (ΕΟΚ) αοιθ. 1291/2000 Επιτροπής, της

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 325 της 8.12.2001, σ. 21.

(4)

Λόγω των µέγιστων αναγκών ραφιναρίσµατος που καθορίζονται από το κράτος µέλος και της ανάγκης ενός όσο το
δυνατό καλύτερου ελέγχου της κατανοµής των ποσοτήτων
ακατέργαστης ζάχαρης προς εισαγωγή, είναι σκόπιµο να
προβλεφθεί ότι οι βιοµηχανίες ζάχαρης είναι οι µόνες που
έχουν δικαίωµα να εκδίδουν τα εν λόγω πιστοποιητικά εισαγωγής µε δυνατότητα εκχώρησης µεταξύ τους. Η έκδοση
του πιστοποιητικού εισαγωγής καθιστά υποχρεωτική την
εισαγωγή και το ραφινάρισµα της σχετικής ποσότητας εντός
των απαιτουµένων προθεσµιών. Σε περίπτωση µη
εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής, επιβάλλεται η κύρωση
που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001.

(5)

Απρόβλεπτες καθυστερήσεις µπορούν να προκύψουν µεταξύ
της φόρτωσης µιας ποσότητας ειδικής προτιµησιακής
ζάχαρης και της παράδοσης της. Πρέπει, εποµένως, να επιτραπεί ένα ορισµένο όριο ανοχής για να ληφθούν υπόψη
τέτοιου είδους καθυστερήσεις. Ενδείκνυται, επίσης, να προβλεφθεί ένα ορισµένο όριο ανοχής σε θέµατα καθυστέρησης
του ραφιναρίσµατος της ζάχαρης.

(6)

Η απόδειξη της καταγωγής της εισαγόµενης ακατέργαστης
ζάχαρης δύναται να παρασχεθεί µε την υποβολή των
εγγράφων που προβλέπονται για το σκοπό αυτό από τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2782/76 της Επιτροπής, της 17ης
Νοεµβρίου 1976, περί θεσπίσεως των λεπτοµερειών εφαρµογής για την εισαγωγή προτιµησιακής ζάχαρης (5), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
2665/98 (6).

(7)

Πρέπει, λόγω της ιδιαιτερότητας των συγκεκριµένων εισαγωγών, να προβλεφθούν ορισµένες παρεκκλίσεις από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1464/95 της Επιτροπής, της 27ης
Ιουνίου 1995, σχετικά µε ειδικές λεπτοµέρειες εφαρµογής
του καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής
στον τοµέα της ζάχαρης (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1148/98 (8).

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
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24.6.2000, σ. 1.
27.11.2001, σ. 19.
18.11.1976, σ. 13.
11.12.1998, σ. 20.
28.6.1995, σ. 14.
3.6.1998, σ. 38.
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Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1916/95 της Επιτροπής, της 2ας
Αυγούστου 1995, περί θεσπίσεως των λεπτοµερειών εφαρµογής για την εισαγωγή υπό δασµολογική ποσόστωση στο
πλαίσιο προτιµησιακών συµφωνιών, ακατέργαστης ζάχαρης
ζαχαροκάλαµου που προορίζεται για τη βιοµηχανία
ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2664/98 (2), πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. Για
λόγους σαφήνειας και ορθολογισµού πρέπει να αντικατασταθεί από τον παρόντα κανονισµό.

(9)

∆εδοµένου ότι οι συµφωνίες που συνήφθησαν µε την απόφαση 2001/870/ΕΚ καλύπτουν την περίοδο από την 1η
Ιουλίου 2001 έως τις 30 Ιουνίου 2006, πρέπει ο παρών
κανονισµός να εφαρµοστεί αναδροµικώς από την 1η Ιουλίου
2001.

(10)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

21.12.2001
Άρθρο 3

1.
Τα πιστοποιητικά εισαγωγής µπορούν να εκδίδονται µόνον
εντός του ορίου των ποσοστώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2
παράγραφος 2. Τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται από τα κράτη
µέλη που αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 µόνο για τις βιοµηχανίες ζάχαρης που
εισάγουν για τις ανάγκες τους, κατά την έννοια του άρθρου 7
παράγραφος 4 του ίδιου κανονισµού.
Ωστόσο, τα εν λόγω πιστοποιητικά δύνανται να παραχωρηθούν από
µια βιοµηχανία ζάχαρης στην άλλη κατά την έννοια του εν λόγω
άρθρου 7 παράγραφος 4 του προαναφερθέντος κανονισµού. Οι
υποχρεώσεις εισαγωγής και ραφιναρίσµατος δεν µεταβιβάζονται και
εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1291/2000.
2.
Τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη εκδίδουν πιστοποιητικά µόνον
εντός του ορίου των αναγκών εισαγωγής ειδικής προτιµησιακής
ζάχαρης που καθορίζονται, κατά περίπτωση, για τις βιοµηχανίες
ζάχαρης που είναι εγκατεστηµένες στο έδαφός τους.

Άρθρο 1

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισµός θεσπίζει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του
καθεστώτος των ειδικών δασµών το οποίο προβλέπεται στο άρθρο
39 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 κατά την εισαγωγή
ακατέργαστης ζάχαρης ζαχαροκάλαµου καταγωγής των κρατών
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του προαναφερθέντος άρθρου, δυνάµει των συµφωνιών µε τα εν λόγω κράτη.

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1464/95 και µε την επιφύλαξη του άρθρου 8 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισµού, τα πιστοποιητικά εισαγωγής
ισχύουν από την ηµεροµηνία έκδοσης τους µέχρι το τέλος της
περιόδου εµπορίας για την οποία εκδόθηκαν.

Άρθρο 2
1.
Για τις περιόδους εµπορίας 2001/02 έως 2005/06, που
αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1260/2001, οι ελλείπουσες ποσότητες που αναφέρονται στο
άρθρο 39 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του εν λόγω κανονισµού
καθορίζονται ανά περίοδο εµπορίας ή τµήµατος περιόδου, βάσει
κοινοτικού ισοζυγίου προβλέψεων εφοδιασµού σε ακατέργαστη
ζάχαρη.
Η διαπιστωθείσα άµεση κατανάλωση που πρέπει να λαµβάνεται
υπόψη για το εν λόγω ισοζύγιο δεν δύναται να υπερβεί το όριο για
την κατανάλωση που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 3.
2.
Αυτές οι ελλείπουσες ποσότητες δύνανται να εισάγονται
ανοίγοντας δασµολογικές ποσοστώσεις µε µηδενικό δασµό που
συµφωνούνται µε τα κράτη, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 39
παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001. ∆ύνανται
να κατανέµονται ανά κράτος µέλος ανάλογα µε τις αντίστοιχες
προβλεπόµενες µέγιστες ανάγκες.
3.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 50 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1291/2000 και µε την επιφύλαξη ότι καλύπτονται από το
πιστοποιητικό καταγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 7 του παρόντος κανονισµού, οι εισαγόµενες ποσότητες δυνάµει του θετικού
ορίου ανοχής που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, θεωρούνται ότι έχουν παραδοθεί βάσει των ποσοστώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2
του παρόντος άρθρου.
(1) ΕΕ L 184 της 3.8.1995, σ. 18.
(2) ΕΕ L 336 της 11.12.1998, σ. 18.

Άρθρο 5
1.
Η αίτηση πιστοποιητικού εισαγωγής υποβάλλεται από τη
βιοµηχανία ζάχαρης στον αρµόδιο οργανισµό του κράτους µέλους
εισαγωγής.
Συνοδεύεται από δήλωση µε την οποία η εν λόγω βιοµηχανία
δεσµεύεται να υποβάλει σε ραφινάρισµα τη συγκεκριµένη ποσότητα
ακατέργαστης ζάχαρης εντός της περιόδου εµπορίας βάσει της
οποίας εισήχθη.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 8, εάν η εν λόγω ζάχαρη δεν έχει
υποστεί ραφινάρισµα εντός της ορισθείσας προθεσµίας, η βιοµηχανία ζάχαρης που υπέβαλε αίτηση για το πιστοποιητικό πρέπει να
καταβάλει ποσό ίσο µε τον πλήρη δασµό που ισχύει για την
ακατέργαστη ζάχαρη κατά τη συγκεκριµένη περίοδο εµπορίας προσαυξηµένο, ενδεχοµένως, κατά τον υψηλότερο πρόσθετο δασµό
που διαπιστώνεται κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου.
Η βιοµηχανία που ζητά το πιστοποιητικό οφείλει να προσκοµίσει
την απόδειξη του ραφιναρίσµατος στο κράτος µέλος το οποίο
εξέδωσε το πιστοποιητικό, εντός τριών µηνών µετά την προθεσµία
που προβλέπεται για το εν λόγω ραφινάρισµα.
2.
Η αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού εισαγωγής και το πιστοποιητικό φέρουν στο τετραγωνίδιο 12 την ακόλουθη ένδειξη:
«Εισαγωγή µε ειδικό µειωµένο δασµό ακατέργαστης ζάχαρης
καταγωγής... (ένδειξη της ή των χωρών που αναφέρονται στο άρθρο
39 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001) κατ’
εφαρµογή του άρθρου 39 παράγραφος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001.»
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3.
Το ύψος της εγγύησης της σχετικής µε το πιστοποιητικό
εισαγωγής ορίζεται σε 0,30 ευρώ ανά 100 χιλιόγραµµα καθαρού
βάρους ζάχαρης.
Άρθρο 6
Για την εφαρµογή της κύρωσης που προβλέπεται στο άρθρο 39
παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 νοείται ως
υπέρβαση των προβλεποµένων µέγιστων αναγκών, η ποσότητα των
ακολούθων κατηγοριών ζάχαρης που έχουν πράγµατι υποστεί ραφινάρισµα σε βιοµηχανίες ζάχαρης, πέραν των προβλεπόµενων
αναγκών που καθορίζονται για το σχετικό κράτος µέλος δυνάµει
του άρθρου 39 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/
2001:
α) προτιµησιακής ακατέργαστης ζάχαρης·
β) ειδικής προτιµησιακής ζάχαρης·
γ) ακατέργαστης ζάχαρης που παράγεται στα υπερπόντια γαλλικά
διαµερίσµατα·
δ) ακατέργαστης ζάχαρης των δασµολογικών ποσοστώσεων που
έχουν ανοιχθεί κατ’ εφαρµογή των κανονισµών του Συµβουλίου
(ΕΚ) αριθ. 1095/96 (1) και (ΕΚ) αριθ. 2820/98 (2)·
ε) ενδεχοµένως, ακατέργαστης ζάχαρης τεύτλων που αναφέρεται
στο άρθρο 38 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/
2001.
Άρθρο 7
1.
Η απόδειξη της καταγωγής της ζάχαρης που εισάγεται από
τα κράτη µέλη που αναφέρονται στο άρθρο 39 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/2001 παρέχεται µε την υποβολή πιστοποιητικού
καταγωγής που προβλέπεται, ανάλογα µε την περίπτωση, στο
άρθρο 6 ή στο άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2782/76.
2.
Το πιστοποιητικό καταγωγής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αναφέρει:
α) την ένδειξη «ειδική προτιµησιακή ακατέργαστη ζάχαρη — εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2513/2001»·
β) την ηµεροµηνία φόρτωσης της ζάχαρης και την περίοδο εµπορίας για την οποία πραγµατοποιήθηκε η παράδοση·
γ) τον κωδικό ΣΟ του συγκεκριµένου προϊόντος.
3.
Τα αντίγραφα, που παρέχουν οι ενδιαφερόµενοι, του πιστοποιητικού καταγωγής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αποστέλλονται από τα κράτη µέλη στην Επιτροπή.

περιόδου εµπορίας, στο πλαίσιο της οποίας εκδόθηκε το πιστοποιητικό εισαγωγής, το κράτος µέλος εισαγωγής δύναται, κατόπιν αιτήσεως της συγκεκριµένης βιοµηχανίας, να παρατείνει τη διάρκεια
ισχύος του πιστοποιητικού κατά τριάντα ηµέρες από την έναρξη
της επόµενης περιόδου εµπορίας.
Στην περίπτωση αυτή, η εν λόγω ακατέργαστη ζάχαρη υποβάλλεται
σε ραφινάρισµα εντός της προθεσµίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και καταλογίζεται στο λογαριασµό και εντός του ορίου
των µέγιστων προβλεπόµενων αναγκών της προηγουµένης περιόδου
εµπορίας.
2.
Όταν µία ποσότητα ειδικής προτιµησιακής ζάχαρης δεν
κατέστη δυνατόν να υποβληθεί σε ραφινάρισµα πριν από το πέρας
της περιόδου εµπορίας, στο πλαίσιο της οποίας εκδόθηκε το πιστοποιητικό εισαγωγής, το εν λόγω κράτος µέλος δύναται, κατόπιν
αιτήσεως της συγκεκριµένης βιοµηχανίας, να χορηγήσει πρόσθετη
προθεσµία για το ραφινάρισµα της ζάχαρης, µέγιστης διάρκειας
ενενήντα ηµερών από την ηµεροµηνία έναρξης της εποµένης περιόδου εµπορίας.
Στην περίπτωση αυτή, η εν λόγω ακατέργαστη ζάχαρη υποβάλλεται
σε ραφινάρισµα εντός της προθεσµίας αυτής και καταλογίζεται στο
λογαριασµό και εντός του ορίου των µέγιστων προβλεπόµενων
αναγκών της προηγουµένης περιόδου εµπορίας.
Άρθρο 9
1.
Κάθε µήνα για τον προηγούµενο µήνα, τα ενδιαφερόµενα
κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή:
α) τις ποσότητες ακατέργαστης ζάχαρης, εκφραζόµενες κατά
βάρος «ως έχουν», για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 3·
β) τις ποσότητες ακατέργαστης ζάχαρης, εκφραζόµενες κατά
βάρος «ως έχουν», που έχουν εισαχθεί µε χρησιµοποίηση των
πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 3·
γ) τις εν λόγω ποσότητες ακατέργαστης ζάχαρης κατά βάρος «ως
έχουν» και εκφραζόµενες σε λευκή ζάχαρη, που υπέστησαν
ραφινάρισµα κατά η διάρκεια του µηνός που προηγείται της
ανακοίνωσης.
2.
Πριν από τις 31 Ιουλίου κάθε περιόδου εµπορίας, τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις ποσότητες
ακατέργαστης ζάχαρης, εκφραζόµενες κατά βάρος «ως έχουν», που
προορίζονται για ραφινάρισµα, αποθεµατοποιηµένες στις βιοµηχανίες ζάχαρης την 1η Ιουλίου της εν λόγω περιόδου.

Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών αναγράφουν στα αντίγραφα
τις ακόλουθες ενδείξεις:
α) την ηµεροµηνία, που διαπιστώνουν από έγγραφο θαλάσσιας
µεταφοράς, κατά την οποία περατώθηκε η φόρτωση της
ζάχαρης στο λιµένα εξαγωγής·
β) τα στοιχεία σχετικά µε την εισαγωγή και τις ποσότητες «ως
έχουν» οι οποίες πράγµατι εισήχθησαν.
Άρθρο 8
1.
Εκτός περιπτώσεως ανωτέρας βίας, όταν µια ποσότητα
ειδικής προτιµησιακής ζάχαρης δεν παραδόθηκε εγκαίρως προκειµένου να πραγµατοποιηθεί το ραφινάρισµα πριν από το πέρας της
(1) ΕΕ L 146 της 20.6.1996, σ. 1.
(2) ΕΕ L 357 της 30.12.1998, σ. 1.
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Άρθρο 10
1.

Καταργείται ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1916/95.

2.
Οι αναφορές στον καταργηθέντα κανονισµό θεωρούνται ότι
γίνονται στον παρόντα κανονισµό.
Άρθρο 11
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου 2001.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2514/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής ∆εκεµβρίου 2001
για καθορισµό ορίων εντός των οποίων δύναται να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν το
∆εκέµβριο του 2001 για πιστοποιητικά εισαγωγής για ορισµένα προϊόντα του τοµέα των αυγών και του
κρέατος πουλερικών στα πλαίσια των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1474/95 και (ΕΚ) αριθ. 1251/96
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

πρέπει συνεπώς να µειωθούν κατά σταθερό ποσοστό για να υπάρξει
εγγύηση δίκαιης κατανοµής,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1474/95 της Επιτροπής (1), ότι πρέπει να
καθορισθεί το πλεόνασµα που προστίθεται στη διαθέσιµη ποσότητα
για την επόµενη περίοδο, για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης
των δασµολογικών ποσοστώσεων στον τοµέα των αυγών και των
ωαλβουµινών, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1043/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1251/96 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1996, για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης των δασµολογικών ποσοστώσεων στον τοµέα του κρέατος πουλερικών (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1043/2001, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Οι αιτήσεις χορηγήσεως πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν για το πρώτο τρίµηνο του 2002, αφορούν για ορισµένα
προϊόντα ποσότητες ίσες ή χαµηλότερες από τις διαθέσιµες
ποσότητες και συνεπώς δύνανται να ικανοποιηθούν πλήρως, και,
για άλλα προϊόντα, ανώτερες από τις διαθέσιµες ποσότητες και

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβάλλονται για
την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2002
βάσει των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1474/95 και (ΕΚ) αριθ. 1251/96
θα γίνουν αποδεκτές σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο
παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
2.
Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής για την περίοδο από
την 1η Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου 2002, για τις συνολικές
ποσότητες που αναφέρονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού, πρέπει να υποβάλονται σύµφωνα µε τους κανονισµούς (ΕΚ)
αριθ. 1474/95 και (ΕΚ) αριθ. 1251/96.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 145 της 29.6.1995, σ. 19.
(2) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 24.
(3) ΕΕ L 161 της 29.6.1996, σ. 136.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οµάδα

Ποσοστό έγκρισης υποβληθέντων πιστοποιητικών
εισαγωγής για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως
τις 31 Μαρτίου 2002

Συνολική διαθέσιµη ποσότητα για την περίοδο
από την 1η Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου 2002
(σε t)

E1

100,00

133 510,00

E2

100,00

2 335,29

E3

100,00

13 986,55

P1

100,00

5 335,00

P2

100,00

3 675,23

P3

4,44

175,00

P4

100,00

800,00
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2515/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής ∆εκεµβρίου 2001
για καθορισµό ορίων εντός των οποίων δύναται να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν το
∆εκέµβριο του 2001 για πιστοποιητικά εισαγωγής αυγών και κρέατος πουλερικών βάσει του καθεστώτος
που προβλέπεται από τις συµφωνίες, τις οποίες συνήψε η Κοινότητα µε τη ∆ηµοκρατία της Πολωνίας, τη
∆ηµοκρατία της Ουγγαρίας, την Τσεχική ∆ηµοκρατία, τη Σλοβακία τη Ρουµανία και τη Βουλγαρία
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1899/97 της Επιτροπής, της 29ης
Σεπτεµβρίου 1997, για καθορισµό των λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του καθεστώτος που προβλέπεται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συµφωνιών µε τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής
Ευρώπης που ορίζονται από τους κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 1727/
2000, (ΕΚ) αριθ. 2290/2000, (ΕΚ) αριθ. 2433/2000, (ΕΚ) αριθ.
2434/2000, (ΕΚ) αριθ. 2435/2000 και (ΕΚ) αριθ. 2851/2000
του Συµβουλίου, για τους τοµείς του κρέατος πουλερικών και των
αυγών και για την κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 2699/
93 και (ΕΚ) αριθ. 1559/94 (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1043/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 4
παράγραφος 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Οι αιτήσεις χορηγήσεως πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν για το πρώτο τρίµηνο του 2002, αφορούν για ορισµένα
προϊόντα ποσότητες ίσες ή χαµηλότερες από τις διαθέσιµες
ποσότητες και συνεπώς δύνανται να ικανοποιηθούν πλήρως και για

άλλα προϊόντα, ανώτερες από τις διαθέσιµες ποσότητες και πρέπει
συνεπώς να µειωθούν κατά σταθερό ποσοστό για να υπάρξει
εγγύηση δίκαιης κατανοµής,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβάλλονται για
την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2002,
βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1899/97, θα γίνουν αποδεκτές
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
2.
Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής για την περίοδο από
την 1η Απριλίου έως 30 Ιουνίου 2002, για τις συνολικές ποσότητες που αναφέρονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,
πρέπει να υποβάλονται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1899/97.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 267 της 30.9.1997, σ. 67.
(2) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 24.
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Οµάδα

Ποσοστό έγκρισης υποβληθεισών αιτήσεων
για πιστοποιητικά εισαγωγής για την περίοδο από
την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2002

Συνολική διαθέσιµη ποσότητα για την περίοδο από
την 1η Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου 2002
(σε t)

10

100,00

2 760,00

11

—

690,00

17

—

1 781,25

18

—

375,00

25

100,00

26

—

375,00

27

—

2 750,00

34

—

3 125,00

35

—

250,00

36

—

1 250,00

40

—

750,00

5 745,00

21.12.2001

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 339/27

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2516/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής ∆εκεµβρίου 2001
για καθορισµό ορίων εντός των οποίων δύνανται να γίνουν αποδεκτές αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον
∆εκέµβριο του 2001 για πιστοποιητικά εισαγωγής ορισµένων προϊόντων µε βάση το κρέας πουλερικών
βάσει του καθεστώτος που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συµβουλίου για το
άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης ορισµένων κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων για το κρέας
πουλερικών και για ορισµένα άλλα γεωργικά προϊόντα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1431/94 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 1994, για τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής στον
τοµέα του κρέατος πουλερικών του καθεστώτος εισαγωγής που
προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συµβουλίου για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης ορισµένων κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων για το κρέας πουλερικών και
για ορισµένα άλλα γεωργικά προϊόντα (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1043/2001 (2), και ιδίως
το άρθρο 4 παράγραφος 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Οι αιτήσεις χορηγήσεως πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31
Μαρτίου 2002 αφορούν ποσότητες ανώτερες από τις διαθέσιµες
ποσότητες και πρέπει συνεπώς να µειωθούν κατά σταθερό ποσοστό
για να υπάρξει εγγύηση δίκαιης κατανοµής,

Άρθρο 1
1.
Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβάλλονται για
την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2002,
βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1431/94, θα γίνουν αποδεκτές
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
2.
Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής για την περίοδο από
την 1η Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου 2002, για τις συνολικές
ποσότητες που αναφέρονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού, πρέπει να υποβάλονται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1431/94.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 156 της 23.6.1994, σ. 9.
(2) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 24.
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Οµάδα

Ποσοστό έγκρισης υποβληθέντων πιστοποιητικών
εισαγωγής για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου
έως τις 31 Μαρτίου 2002

Συνολική διαθέσιµη ποσότητα για την περίοδο από
την 1η Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου 2002
(σε t)

1

1,71

1 775,00

2

1,72

1 275,00

3

1,78

825,00

4

2,80

450,00

5

2,94

175,00

21.12.2001
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2517/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής ∆εκεµβρίου 2001
για τροποποίηση των ποσοστών των επιστροφών που εφαρµόζονται σε ορισµένα προϊόντα του τοµέα της
ζάχαρης που εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων τα οποία δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι της
συνθήκης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

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 της αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 5 στοιχείο α) και
παράγραφος 15,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Τα ποσοστά των επιστροφών που εφαρµόζονται από την 1η
∆εκεµβρίου 2001 στα προϊόντα που αναφέρονται στο
παράρτηµα, που εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων τα
οποία δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης, καθορίστηκαν από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2347/2001 της
Επιτροπής (2).

Η εφαρµογή των κανόνων και των κριτηρίων, που αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2347/2001 στα στοιχεία
που διαθέτει επί του παρόντος η Επιτροπή, οδηγεί στην
τροποποίηση των ποσοστών των ισχυουσών επιστροφών,
όπως αναφέρεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα ποσοστά των επιστροφών που καθορίζονται στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2347/2001 αντικαθίστανται από τα ποσοστά που αναφέρονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 21 ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 20ης ∆εκεµβρίου 2001, για τροποποίηση 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:

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 315 της 1.12.2001, σ. 39.

Σε
περιπτώσεις
προκαθορισµού

Λοιπές

39,93

39,93
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2518/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής ∆εκεµβρίου 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 21,740 EUR/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 21 ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 ∆εκεµβρίου 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. 2519/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής ∆εκεµβρίου 2001
για τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, για τα σιρόπια και ορισµένα
άλλα προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

ισχύουν σήµερα, όπως καθορίζεται στο παράρτηµα του
παρόντος κανονισµού,

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,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Η επιστροφή που χορηγείται κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος
1 στοιχεία δ), ζ) και η) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 και
καθορίζεται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2341/
2001 τροποποιείται σύµφωνα µε τα ποσά που ορίζονται στο
παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

(1)

Οι επιστροφές που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή, σε
φυσική κατάσταση, για τα σιρόπια και ορισµένα άλλα προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης έχουν καθορισθεί από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2341/2001 της Επιτροπής (2).

(2)

Η εφαρµογή των κανόνων, κριτηρίων και λεπτοµερειών, που
αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2341/2001 στα
στοιχεία που διαθέτει προς το παρόν η Επιτροπή, οδηγεί
στην τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή που

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 21 ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 315 της 1.12.2001, σ. 21.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 20ής ∆εκεµβρίου 2001, για τροποποίηση 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

39,93 (2)
39,93 (2)
75,87 (4)
0,3993 (1)
39,93 (2)
0,3993 (1)
0,3993 (1)
0,3993 (1) (3)
39,93 (2)
0,3993 (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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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2520/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής ∆εκεµβρίου 2001
για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιµών και των προσθέτων εισαγωγικών δασµών ορισµένων
προϊόντων του τοµέα της ζάχαρης
τροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ 2218/2001 (5).

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 της αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1423/95 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 1995, περί καθορισµού των λεπτοµερειών εφαρµογής για την
εισαγωγή προϊόντων του τοµέα της ζάχαρης άλλων από τις µελάσσες (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 624/98 (3), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερο
εδάφιο και το άρθρο 3 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι αντιπροσωπευτικές τιµές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί
δασµοί που εφαρµόζονται στη λευκή ζάχαρη, στην ακατέργαστη ζάχαρη και ορισµένα σιρόπια έχουν καθορισθεί τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1309/2001 της Επι-

(2)

Από την εφαρµογή των κανόνων και των λεπτοµερειών
καθορισµού που υπενθυµίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1423/95, τα στοιχεία τα οποία διαθέτει, θα πρέπει να τροποποιούν τα ισχύοντα ποσά σύµφωνα µε το παράρτηµα του
παρόντος κανονισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι αντιπροσωπευτικές τιµές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί δασµοί
που εφαρµόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1423/95 καθορίζονται όπως αναγράφεται
στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 21 ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 141 της 24.6.1995, σ. 16.
(3) ΕΕ L 85 της 20.3.1998, σ. 5.

(4) ΕΕ L 177 της 30.6.2001, σ. 21.
(5) ΕΕ L 300 της 16.11.2001, σ. 35.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στον κανονισµό της Επιτροπής, της 20ης ∆εκεµβρίου 2001, για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιµών και
πρόσθετων δασµών που εφαρµόζονται κατά την εισαγωγή της λευκής ζάχαρης, της ακατέργαστης ζάχαρης, και των
προϊόντων του κωδικού ΣΟ 1702 90 99
(σε EUR)
Κωδικός ΣΟ

Αντιπροσωπευτική τιµή
ανά 100 χιλιόγραµµα καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος

Πρόσθετος δασµός
ανά 100 χιλιόγραµµα καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος

1701 11 10 (1)
1701 11 90 (1)
1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 (3)

20,64
20,64
20,64
20,64
27,64
27,64
27,64
0,28

5,98
11,50
5,79
10,98
11,41
6,89
6,89
0,37

(1) Καθορισµός για τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 431/68 του Συµβουλίου (ΕΕ L 89
της 10.4.1968, σ. 3) όπως τροποποιήθηκε.
(2) Καθορισµός για τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 793/72 του Συµβουλίου (ΕΕ L 94
της 21.4.1972, σ. 1).
(3) Καθορισµός ανά 1 % της περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2521/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής ∆εκεµβρίου 2001
για καθορισµό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρµόζονται σε ορισµένα προϊόντα των τοµέων των
σιτηρών και της όρυζας που εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι
της συνθήκης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

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

(6)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000, είναι σκόπιµο να καθορίζεται
µειωµένο ύψος επιστροφής κατά την εξαγωγή, µε συνεκτίµηση του ποσού της επιστροφής κατά την παραγωγή που
εφαρµόζεται, δυνάµει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93
της Επιτροπής (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1786/2001 (9), για το βασικό προϊόν
το οποίο χρησιµοποιήθηκε, και που ισχύει για το χρονικό
διάστηµα κατά το οποίο θεωρείται ότι παρήχθησαν τα εµπορεύµατα.

(7)

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

(8)

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

(9)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1987/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως αγοράς της όρυζας (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1987/2001 (4), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 και το άρθρο 13 παράγραφος 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, η διαφορά µεταξύ των
τιµών στην παγκόσµια αγορά των προϊόντων που προβλέπονται στο άρθρο 1 καθενός από τους δύο αυτούς κανονισµούς και των τιµών στην Κοινότητα µπορεί να καλυφθεί
από επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 της Επιτροπής, της
13ης Ιουλίου 2000, περί θεσπίσεως, για ορισµένα γεωργικά
προϊόντα που εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων τα οποία
δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης, των κοινών
λεπτοµερειών εφαρµογής των σχετικών µε την παροχή των
επιστροφών κατά την εξαγωγή και των κριτηρίων καθορισµού του ποσού τους (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1563/2001 (6), έχει εξειδικεύσει εκείνα τα προϊόντα για τα οποία συντρέχει λόγος να
καθορισθεί ποσοστό επιστροφής, που εφαρµόζεται κατά την
εξαγωγή τους υπό µορφή εµπορευµάτων τα οποία κατονοµάζονται, κατά την περίπτωση, στο παράρτηµα Β του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 ή στο παράρτηµα Β του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95.

(2)

(3)

(4)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

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

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

L
L
L
L
L
L

181
193
329
271
177
208

της
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.
15.7.2000, σ. 1.
1.8.2001, σ. 8.

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 21 ∆εκεµβρίου 2001.
(7) ΕΕ L 275 της 29.9.1987, σ. 36.
(8) ΕΕ L 159 της 1.7.1993, σ. 112.
(9) ΕΕ L 242 της 12.9.2001, σ. 3.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

21.12.2001
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 20ης ∆εκεµβρίου 2001, για καθορισµό των ποσοστών των επιστροφών που
εφαρµόζονται σε ορισµένα προϊόντα των τοµέων των σιτηρών και της όρυζας που εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων
που δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Ποσότητα επιστροφών ανά 100 kg
των προϊόντων βάσεως

Περιγραφή εµπορευµάτων (1)

Σε περιπτώσεις
προκαθορισµού

Λοιπές

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

—

—

– Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

—

—

—

—

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

—

—

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

—

—

– – Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

—

—

1,852

1,852

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

—

—

– Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

—

—

1004 00 00

Βρώµη

—

—

1005 90 00

Καλαµπόκι που χρησιµοποιήθηκε σε µορφή:

1,865

1,865

1001 10 00

1001 90 99

Σιτάρι σκληρό:

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

3

1002 00 00

Σίκαλη

1003 00 90

Κριθάρι

– Αµύλων:
– – Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 4 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 (2)
– – Σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (3)
– – Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

—

—

1,865

1,865

1,399

1,399

– γλυκόζη, και σιροπιού γλυκόζης, µαλτοδεξτρίνης και σιροπιού µαλτοδεξτρίνης των
κωδικών 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90,
1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4):
– – Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 4 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 (2)
– – Σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (3)
– – Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις
– Σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (3)
– Άλλες µορφές (και ως έχει)

—

—

1,399

1,399

—

—

1,865

1,865

1,865

1,865

—

—

1,865

1,865

Άµυλο γεωµήλων του κωδικού ΣΟ 1108 13 00 εξοµοιώνονται µ’ ένα προϊόν το οποίο
προέρχεται από τη µεταποίηση του αραβοσίτου:
– Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 4 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 (2)
– Σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (3)
– Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις
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(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

ex 1006 30

Περιγραφή εµπορευµάτων (1)

Ρύζι
– Σε
– Σε
– Σε

λευκασµένο:
στρογγυλούς κόκκους
µέτριους κόκκους
µακρείς κόκκους

1006 40 00

Ρύζι σε θραύσµατα

1007 00 90

Σόργο

Ποσότητα επιστροφών ανά 100 kg
των προϊόντων βάσεως
Σε περιπτώσεις
προκαθορισµού

Λοιπές

19,200
19,200
19,200

19,200
19,200
19,200

4,400

4,400

—

—

(1) Όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα που προέρχονται από τη µεταποίηση του βασικού προϊόντος ή/και εκείνα τα οποία εξοµοιούνται προς αυτά, εφαρµόζονται οι συντελεστές που
παρατίθενται στο παράρτηµα Ε του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 177 της 15.7.2000 σ. 1).
(2) Το εν λόγω εµπόρευµα υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 3505 10 50.
(3) Εµπορεύµατα που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Β του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου ή αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2825/93.
(4) Όσον αφορά τα σιρόπια που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1702 30 99, 1702 40 90 και 1702 60 90 τα οποία έχουν κατασκευαστεί από µείγµατα των σιροπιών γλυκόζης και
φρουκτόζης δίνει δικαίωµα επιστροφής κατά την εξαγωγή.

21.12.2001
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2522/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής ∆εκεµβρίου 2001
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή µαλακού σίτου στο πλαίσιο του διαγωνισµού
που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 943/2001
σίσει να καθορίσει µια µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή,
λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στο
άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95. Στην
περίπτωση αυτή, ο διαγωνισµός κατακυρώνεται σ’ εκείνον ή
σ’ εκείνους εκ των προσφερόντων των οποίων η προσφορά
είναι µικρότερη ή ίση από τη µέγιστη επιστροφή.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου,
όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή, καθώς
και τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 602/2001 (4), και
ιδίως το άρθρο 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 943/2001 της Επιτροπής (5),
προκηρύχθηκε διαγωνισµός για τον καθορισµό της επιστροφής κατά την εξαγωγή µαλακού σίτου προς όλες τις
τρίτες χώρες, εξαιρουµένης της Πολωνίας.

(2)

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

(3)

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

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις προσφορές που ανακοινώνονται στο πλαίσιο του διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 943/2001 από
τις 14 έως τις 20 ∆εκεµβρίου 2001, η µέγιστη επιστροφή κατά την
εξαγωγή µαλακού σίτου καθορίζεται σε 0,00 EUR/t.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 21 ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

181 της 1.7.1992, σ. 21.
193 της 29.7.2000, σ. 1.
147 της 30.6.1995, σ. 7.
89 της 29.3.2001, σ. 16.
133 της 16.5.2001, σ. 3.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2523/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής ∆εκεµβρίου 2001
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή κριθής στο πλαίσιο του διαγωνισµού που
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1558/2001
άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασίσει να καθορίσει µια µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή,
λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στο
άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95. Στην
περίπτωση αυτή, ο διαγωνισµός κατακυρώνεται σ’ εκείνον ή
σ’ εκείνους εκ των προσφερόντων των οποίων η προσφορά
είναι µικρότερη ή ίση από τη µέγιστη επιστροφή.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου,
όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή, καθώς
και τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 602/2001 (4), και
ιδίως το άρθρο 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1558/2001 της Επιτροπής (5)
προκηρύχθηκε διαγωνισµός για τον καθορισµό της επιστροφής κατά την εξαγωγή κριθής προς όλες τις τρίτες
χώρες µε εξαίρεση τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και
τον Καναδά.

(2)

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

(3)

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

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις προσφορές που ανακοινώνονται στο πλαίσιο του διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1558/2001 από
τις 14 έως τις 20 ∆εκεµβρίου 2001, η µέγιστη επιστροφή κατά την
εξαγωγή κριθής καθορίζεται σε 0,00 EUR/t.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 21 ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

181 της 1.7.1992, σ. 21.
193 της 29.7.2000, σ. 1.
147 της 30.6.1995, σ. 7.
89 της 29.3.2001, σ. 16.
140 της 24.5.2001, σ. 10.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2524/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής ∆εκεµβρίου 2001
για τις προσφορές που ανακοινώνονται για την εξαγωγή σίκαλης στο πλαίσιο του διαγωνισµού που
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1005/2001
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/
95, µε βάση τις ανακοινωθείσες προσφορές, η Επιτροπή
δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασίσει να µην δοθεί συνέχεια στο διαγωνισµό.

(3)

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

(4)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου,
όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή, καθώς
και τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 602/2001 (4), και
ιδίως το άρθρο 7,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1005/2001 της Επιτροπής (5),
προκηρύχθηκε διαγωνισµός για τον καθορισµό της επιστροφής κατά την εξαγωγή σίκαλης προς όλες τις τρίτες
χώρες.

(1)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
∆εν δίδεται συνέχεια στις προσφορές που ανακοινώνονται από τις
14 έως τις 20 ∆εκεµβρίου 2001 στο πλαίσιο του διαγωνισµού της
επιστροφής κατά την εξαγωγή σίκαλης που αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1005/2001.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 21 ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

181 της 1.7.1992, σ. 21.
193 της 29.7.2000, σ. 1.
147 της 30.6.1995, σ. 7.
89 της 29.3.2001, σ. 16.
140 της 24.5.2001, σ. 10.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2525/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής ∆εκεµβρίου 2001
για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή όρυζας και των θραυσµάτων της
και την αναστολή της έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής
πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισµό των επιστροφών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(5)

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

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

(10)

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

(11)

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

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως αγοράς της όρυζας (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1987/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3 δεύτερο
εδάφιο και παράγραφος 15,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Κατά το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, η
διαφορά µεταξύ των τιµών στη διεθνή αγορά των προϊόντων
που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισµού αυτού και
των τιµών των προϊόντων αυτών µέσα στην Κοινότητα δύναται να καλύπτεται από µια επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(1)

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

(2)

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

(3)

Υπάρχουν δυνατότητες εξαγωγής για ποσότητα 14 849
τόνων ρυζιού προς ορισµένους προορισµούς. Θεωρείται
κατάλληλη η προσφυγή στη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1162/95 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 409/2001 (5), και συνεπώς

(4)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
271 της 12.10.2001, σ. 5.
154 της 15.6.1976, σ. 11.
117 της 24.5.1995, σ. 2.
60 της 1.3.2001, σ. 27.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των αναφεροµένων στο άρθρο 1
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95 προϊόντων, ως έχουν, εκτός
από εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) του εν
λόγω άρθρου, καθορίζονται στα ποσά που ορίζονται στο
παράρτηµα.
Άρθρο 2
Εκτός από την ποσότητα των 14 849 τόνων που προβλέπεται στο
παράρτηµα, η έκδοση των πιστοποιητικών εξαγωγής µε προκαθορισµό της επιστροφής αναστέλλεται.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 21 ∆εκεµβρίου 2001.

21.12.2001

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, 20 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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21.12.2001

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 20ης ∆εκεµβρίου 2001, για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά
την εξαγωγή της όρυζας και των θραυσµάτων της και την αναστολή της έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Επιστροφή (1)

Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Επιστροφή (1)

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

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

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

160,00
160,00
160,00
—
160,00
160,00
160,00
—
160,00
160,00
160,00
—
160,00
160,00
160,00
—
200,00
192,00
197,00
166,00
192,00
192,00
200,00
192,00
166,00
200,00
192,00
197,00
166,00
192,00
192,00
200,00
166,00
192,00

1006 30 65 9100

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

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

200,00
192,00
197,00
166,00
192,00
192,00
200,00
166,00
192,00
192,00
166,00
166,00
200,00
192,00
197,00
166,00
192,00
192,00
200,00
192,00
166,00
200,00
192,00
197,00
166,00
192,00
192,00
200,00
192,00
166,00
200,00
192,00
197,00
166,00
192,00
192,00
200,00
192,00
166,00
192,00
—
—

1006 30 61 9900

1006 30 63 9100

1006 30 63 9900

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

1006 30 92 9900
1006 30 94 9100

1006 30 94 9900
1006 30 96 9100

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

(1) Η διαδικασία που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1162/95 άρθρο 7 παράγραφος 4 εφαρµόζεται στα πιστοποιητικά που ζητούνται στο πλαίσιο του εν λόγω κανονισµού για
τις ακόλουθες ποσότητες ανάλογα µε τον προορισµό:
Προορισµός R01: 3 015 t,
Συνολικά για τους προορισµούς R02 και R03: 1 997 t,
Προορισµοί 021 και 023: 436 t.
Προορισµός 064: 9 101 t,
Προορισµός A97: 300 t.

Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α», ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L
366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2032/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 243 της 28.9.2000, σ. 14).
Οι άλλοι προορισµοί καθορίζονται ως εξής:
R01 Ελβετία, Λιχτενστάιν και κοινότητες Λιβίνιο και Καµπιόνε ντ’ Ιτάλια.
R02 Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Μάλτα, Αίγυπτος, Ισραήλ, Λίβανος, Λιβύη, Συρία, Πρώην Ισπανική Σαχάρα, Κύπρος, Ιορδανία, Ιράκ, Ιράν, Υεµένη,
Κουβέιτ, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, Οµάν, Μπαχρέιν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ερυθαία, Υπεριορδανία και Λωρίδα της Γάζας, Εσθονία, Λιθουανία,
Λετονία, Πολωνία, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Σλοβενία, Σλοβακία, Νορβηγία, Νήσοι Φερόες, Ισλανδία, Ρωσία, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη,
Κροατία, Γιουγκοσλαβία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Αλβανία, Ρουµανία, Βουλγαρία, Γεωργία, Αρµενία, Αζερµπαϊτζάν,
Μολδαβία, Ουκρανία, Καζακστάν, Τουρκµενιστάν, Ουζµπεκιστάν, Τατζικιστάν, Κιργιστάν.
R03 Κολοµβία, Ισηµερινός, Περού, Βολιβία, Χιλή, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Βραζιλία, Βενεζουέλα, Καναδάς, Μεξικό, Γουατεµάλα, Ονδούρα,
Ελ Σαλβαδόρ, Νικαράγουα, Κόστα Ρίκα, Παναµάς, Κούβα, Βερµούδες, Νότιος Αφρική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ε∆Π Χονκ-Κονγκ, Σιγκαπούρη,
Α40, Α11 µε εξαίρεση το Σουρινάµ, τη Γουιάνα και τη Μαγαδασκάρη.

21.12.2001
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L 339/45

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2526/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής ∆εκεµβρίου 2001
για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή των µεταποιηµένων προϊόντων µε
βάση τα σιτηρά και την όρυζα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

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

(5)

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

Η επιτροπή διαχείρισης σιτηρών δεν διατύπωσε γνώµη στην
προθεσµία που όρισε ο πρόεδρός της,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς της όρυζας (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1987/2001 (4), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 και το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95, η διαφορά µεταξύ των τιµών στη διεθνή αγορά
των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 των κανονισµών αυτών και των τιµών των προϊόντων αυτών στην
Κοινότητα είναι δυνατόν να καλύπτεται από µια επιστροφή
κατά την εξαγωγή.

(1)

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

(2)

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

(3)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

181
193
329
271
147
312

της
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.
30.6.1995, σ. 55.
23.12.1995, σ. 25.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

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

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 21 ∆εκεµβρίου 2001.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

21.12.2001

21.12.2001
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 20ής ∆εκεµβρίου 2001, για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά
την εξαγωγή των µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα σιτηρά και την όρυζα
Κωδικός προϊόντος

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

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Επιστροφή

C01
C01
C01
C01
C01
C01
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

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

26,11
22,38
22,38
0,00
0,00
0,00
0,00
33,57
26,11
22,38
22,38
18,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29,84
24,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Κωδικός προϊόντος

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

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Επιστροφή

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

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

27,98
21,45
0,00
0,00
0,00
0,00
4,66
0,00
0,00
0,00
0,00
29,84
29,84
29,84
29,84
66,88
66,88
0,00
29,23
22,38
29,23
22,38
22,38
29,23
22,38
30,63
21,26
22,38

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

ΝΒ: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α» ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366
της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2032/2000 (ΕΕ L 243 της 28.9.2000, σ. 14).
C01: Όλοι οι προορισµοί πλην της Πολωνίας.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2527/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής ∆εκεµβρίου 2001
για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή των σύνθετων ζωοτροφών µε βάση
τα σιτηρά
τα επιλεγµένα προϊόντα σιτηρών εκτός από τον αραβόσιτο
και τα παραγόµενα από αυτόν προϊόντα. Πρέπει να χορηγηθεί επιστροφή βάσει της ποσότητας των προϊόντων
σιτηρών που υπάρχουν στις σύνθετες ζωοτροφές.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

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

(2)

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

(3)

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

(4)

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

(5)

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

(6)

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

(7)

Η επιτροπή διαχείρισης σιτηρών δεν διατύπωσε γνώµη στην
προθεσµία που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των σύνθετων ζωοτροφών που
αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 και υπάγονται
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1517/95 καθορίζονται σύµφωνα µε το
παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 21 ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.
(2) ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 1.
(3) ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 51.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 20ής ∆εκεµβρίου 2001, για τροποποίηση των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά
την εξαγωγή των συνθέτων ζωοτροφών µε βάση τα σιτηρά
Κωδικός προϊόντος που επωφελείται των επιστροφών κατά την εξαγωγή:
2309 10 11 9000,
2309 10 33 9000,
2309 90 31 9000,
2309 90 43 9000,

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

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

Προϊόντα σιτηρών

Αραβόσιτος και προϊόντα αραβοσίτου:

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Ποσό
της επιστροφής

A00

EUR/t

18,65

A00

EUR/t

0,00

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

Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α» ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης ∆εκεµβρίου 2001
για τη θέσπιση προγράµµατος δράσης στον τοµέα των ανταλλαγών, της συνδροµής και της κατάρτισης
για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραµµα «Perikles»)
(2001/923/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Στις 28 Ιουνίου 2001, το Συµβούλιο εξέδωσε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 σχετικά µε τον καθορισµό των
αναγκαίων µέτρων για την προστασία του ευρώ από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία (5), ο οποίος αφορά τις
ανταλλαγές πληροφοριών, τη συνεργασία και την αµοιβαία
συνδροµή, συµπεριλαµβανοµένων των εξωτερικών πτυχών
της προστασίας του ευρώ, καθώς και τις υποχρεώσεις απόσυρσης εκ µέρους των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και ο
οποίος αποσκοπεί στην καθιέρωση ενός γενικού πλαισίου
συνεργασίας που θα εφαρµοστεί πριν από την εισαγωγή των
τραπεζογραµµατίων και κερµάτων σε ευρώ το 2002, καθώς
και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1339/2001 για την επέκταση
των αποτελεσµάτων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1338/2001
σχετικά µε τον καθορισµό των αναγκαίων µέτρων για την
προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία
σε εκείνα τα κράτη µέλη τα οποία δεν έχουν υιοθετήσει το
ευρώ ως ενιαίο νόµισµα (6).

(5)

Οι διεξαχθείσες διαβουλεύσεις και η κτηθείσα πείρα καταδεικνύουν το ενδιαφέρον που υπάρχει, σε σχέση µε τις
ενέργειες που αναλαµβάνονται σε εθνικό επίπεδο, για ένα
ειδικό και πολυτοµεακό συµπληρωµατικό πρόγραµµα σε
κοινοτικό επίπεδο το οποίο να έχει µακρά διάρκεια. Κατά
συνέπεια, ενδείκνυται να συµπληρωθούν οι δύο προαναφερόµενοι κανονισµοί µε τη θέσπιση ενός προγράµµατος
δράσης µε στόχο την ευαισθητοποίηση όλων των ενδιαφεροµένων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και
την κιβδηλεία, χάρις στην εφαρµογή µέτρων που να περιλαµβάνουν ιδίως τις ανταλλαγές πληροφοριών και προσωπικού, καθώς και µέτρων τεχνικής και επιστηµονικής συνδροµής και κατάρτισης. Το πρόγραµµα αυτό στηρίζει και
συµπληρώνει τις δράσεις των κρατών µελών, τηρουµένης
της αρχής της επικουρικότητας που προβλέπεται στο άρθρο
5 της συνθήκης.

(6)

Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η συνέπεια και η συµπληρωµατικότητα του παρόντος κοινοτικού προγράµµατος δράσης για
την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την
κιβδηλεία µε τα άλλα υφιστάµενα ή προς θέσπιση προγράµµατα και δράσεις.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 123 παράγραφος 4, τρίτη φράση,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η συνθήκη αναθέτει στην Κοινότητα την ευθύνη να λάβει τα
απαιτούµενα µέτρα για την ταχεία εισαγωγή του ευρώ ως
ενιαίου νοµίσµατος.

(2)

Στη σύστασή της στις 7 Ιουλίου 1998 σχετικά µε τη λήψη
ορισµένων µέτρων για την ενίσχυση της νοµικής προστασίας
των τραπεζογραµµατίων και κερµάτων σε ευρώ (4), η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) κάλεσε την Επιτροπή να
καθιερώσει συνεργασία στον τοµέα της καταπολέµησης της
παραχάραξης τραπεζογραµµατίων και κερµάτων σε ευρώ και
πρότεινε να εξετάσουν το Συµβούλιο, η Επιτροπή και τα
κράτη µέλη τη δυνατότητα εφαρµογής κάθε σχεδιαζόµενου
µέτρου για τη βελτίωση της καταπολέµησης της παραχάραξης και της κιβδηλείας.

(3)

Στην ανακοίνωσή της στις 22 Ιουλίου 1998 στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά µε την προστασία του ευρώ, η Επιτροπή ανέφερε ότι θα εξετάσει τη δυνατότητα να θέσει σε
εφαρµογή δράση η οποία θα απευθύνεται σε όλους τους
παράγοντες στο σύστηµα πρόληψης, ανίχνευσης και καταστολής της παραχάραξης, και η οποία αναµένεται να συµβάλει στον καθορισµό των κατευθύνσεων ενός µελλοντικού
προγραµµατισµού.

(1) ΕΕ C 240 Ε της 28.8.2001, σ. 120.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 13.11.2001 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί
στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ C 293 της 19.10.2001, σ. 3.
4
( ) ΕΕ C 11 της 15.1.1999, σ. 13.

(5) ΕΕ L 181 της 4.7.2001, σ. 6.
(6) ΕΕ L 181 της 4.7.2001, σ. 11.
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Η Επιτροπή προβαίνει, υπό την επιφύλαξη του ρόλου που
ανατίθεται στην ΕΚΤ, στον τοµέα της προστασίας του ευρώ
από την παραχάραξη και την κιβδηλεία, σε όλες τις διαβουλεύσεις που αφορούν την αξιολόγηση των αναγκών για την
προστασία του ευρώ µε τους κυριότερους ενδιαφερόµενους
παράγοντες (ιδίως τις αρµόδιες εθνικές αρχές που ορίζονται
από τα κράτη µέλη, την ΕΚΤ και την Ευρωπόλ) στα πλαίσια
της αρµόδιας συµβουλευτικής επιτροπής που προβλέπεται
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1338/2001, ιδίως σε θέµατα
ανταλλαγών, συνδροµής και κατάρτισης για την εφαρµογή
του παρόντος προγράµµατος.

(8)

Η Κοινότητα επιβάλλεται να διευκολύνει τη συνεργασία µε
τις τρίτες χώρες στον τοµέα της προστασίας του ευρώ από
την παραχάραξη και την κιβδηλεία.

(9)

Στην παρούσα απόφαση παρεµβάλλεται ένα ποσό δηµοσιονοµικής αναφοράς, κατά την έννοια του σηµείου 34 της
διοργανικής συµφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 µεταξύ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση της
διαδικασίας του προϋπολογισµού (1), για ολόκληρη τη διάρκεια του προγράµµατος, χωρίς αυτό να επηρεάζει τις αρµοδιότητες της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής, οι
οποίες καθορίζονται από τη συνθήκη.

(10)

Η παρούσα απόφαση δεν προδικάζει τις πρωτοβουλίες που
ενδέχεται να αναληφθούν µε βάση τη συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη θέσπιση προγραµµάτων που αφορούν τη νοµική πτυχή της καταστολής,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

L 339/51

ένας ισοδύναµος βαθµός προστασίας µε αφετηρία τις ιδιαιτερότητες των παραδόσεων του κάθε κράτους µέλους.
2.

Το πρόγραµµα µπορεί να περιλαµβάνει, ιδίως:

α) ένα στόχο ευαισθητοποίησης του ενδιαφερόµενου προσωπικού
για την κοινοτική διάσταση του νέου νοµίσµατος (καθώς και ως
αποθεµατικού νοµίσµατος και νοµίσµατος διεθνών συναλλαγών),
β) ένα στόχο καταλύτη προκειµένου, µε διάφορες κατάλληλες δράσεις, όπως οι περίοδοι άσκησης, τα ειδικευµένα εργαστήρια ή η
συµµετοχή οµιλητών στις εθνικές καταρτίσεις και οι ανταλλαγές
προσωπικού, να προωθούνται, η προσέγγιση των δοµών και του
ενδιαφερόµενου προσωπικού, η ανάπτυξη κλίµατος αµοιβαίας
εµπιστοσύνης και αµοιβαίας ικανοποιητικής γνώσης, ιδίως των
µεθόδων δράσης και των δυσκολιών που αντιµετωπίζονται,
γ) ένα στόχο σύγκλισης όσον αφορά τη δράση κατάρτισης των
εκπαιδευτών σε υψηλό επίπεδο, τηρουµένων των εθνικών επιχειρησιακών στρατηγικών,
δ) ένα στόχο απλουστευµένης παρουσίασης, ιδίως της νοµοθεσίας
και των κατάλληλων κοινοτικών και διεθνών πράξεων.
Άρθρο 3
Περιεχόµενο των µέτρων
1.
Το περιεχόµενο της κατάρτισης και της επιχειρησιακής
στήριξης, το οποίο προκύπτει από µια πολυτοµεακή και διεθνική
προσέγγιση, λαµβάνει υπόψη, εκτός από τις πτυχές ασφάλειας, τα
θέµατα ανταλλαγής πληροφοριών, ιδίως τεχνικού και στρατηγικού
χαρακτήρα, καθώς και την τεχνική και επιστηµονική συνδροµή.

Άρθρο 1

2.
Η ανάπτυξη της ανταλλαγής πληροφοριών σε κοινοτικό επίπεδο αφορά ιδίως τις µεθοδολογίες ελέγχου και αναλύσεως µε
στόχο τον υπολογισµό:

Θέσπιση του προγράµµατος

α) των οικονοµικών και δηµοσιονοµικών επιπτώσεων της παραχάραξης και της κιβδηλείας,

1.
Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται πρόγραµµα κοινοτικής
δράσης που στηρίζει και συµπληρώνει τις δράσεις που αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη και τα υφιστάµενα ή προς θέσπιση προγράµµατα µε στόχο την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και
την κιβδηλεία.

β) τη λειτουργία των βάσεων δεδοµένων,

2.
Το παρόν πρόγραµµα δράσης αποκαλείται πρόγραµµα
PERICLES. Το πρόγραµµα τίθεται σε εφαρµογή για την περίοδο
από την 1η Ιανουαρίου 2002 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2005.

ε) την επιστηµονική συνδροµή (ιδίως βάση επιστηµονικών δεδοµένων και τεχνολογική ενηµέρωση/παρακολούθηση των καινοτοµιών),

3.
Η εφαρµογή και η αξιολόγηση του προγράµµατος πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τα άρθρα 5 έως 13.
Άρθρο 2
Στόχοι του προγράµµατος
1.
Το κοινοτικό πρόγραµµα δράσης αποσκοπεί, µε τα διάφορα
µέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 3, να προστατέψει το ευρώ
από την παραχάραξη και την κιβδηλεία. Λαµβάνει υπόψη τις διεθνικές και πολυτοµεακές πτυχές. Επιδιώκει κατά προτεραιότητα να
εξασφαλίσει τη σύγκλιση του περιεχοµένου των δράσεων προκειµένου να διασφαλισθεί, µε βάση τη µελέτη των βέλτιστων πρακτικών,
(1) ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1.

γ) τη χρησιµοποίηση µέσων ανίχνευσης ιδίως µε τη βοήθεια εφαρµογών της πληροφορικής,
δ) τις µεθόδους έρευνας και διερεύνησης,

στ) τη λειτουργία των συστηµάτων έγκαιρης προειδοποίησης,
ζ) τα σχετικά θέµατα, όπως η εµβέλεια της υποχρέωσης γνωστοποίησης,
η) την προστασία των προσωπικών δεδοµένων,
θ) τις διάφορες πτυχές της συνεργασίας,
ι) την προστασία του ευρώ εκτός της Ένωσης,
ια) τις ερευνητικές δραστηριότητες,
ιβ) την ανάθεση ειδικών επιχειρησιακών αρµοδιοτήτων.
Οι εν λόγω ανταλλαγές πληροφοριών µπορούν να εφαρµόζονται µε
διάφορα µέτρα, όπως µε τη διοργάνωση εργαστηρίων, συναντήσεων
και σεµιναρίων και µε την ανάπτυξη πολιτικής που βασίζεται στη
διοργάνωση περιόδων άσκησης και στην ανταλλαγή προσωπικού.
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3.
Η τεχνική, επιστηµονική και επιχειρησιακή συνδροµή αφορά
ειδικότερα:
α) κάθε µέτρο που επιτρέπει τη δηµιουργία σε κοινοτικό επίπεδο
παιδαγωγικών µέσων (συλλογή της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ενηµερωτικό δελτίο, πρακτικά εγχειρίδια, γλωσσάρια
και λεξικά, βιβλιοθήκες δεδοµένων, ιδίως σε θέµατα επιστηµονικής συνδροµής, τεχνολογική παρακολούθηση), εφαρµογών
µηχανοργανωτικής υποστήριξης (όπως τα λογισµικά),
β) διεξαγωγή µελετών µε πολυτοµεακό και διεθνικό ενδιαφέρον,
γ) ανάπτυξη µέσων και τεχνικών µεθόδων στήριξης της δραστηριότητας της ανίχνευσης σε κοινοτικό επίπεδο.
Άρθρο 4
Αποδέκτες των δράσεων και συνεισφορών
1.

Οι αποδέκτες των δράσεων είναι ιδίως:

α) οι αρµόδιες υπηρεσίες που ασχολούνται µε την ανίχνευση και
την καταπολέµηση της παραχάραξης και της κιβδηλείας (ειδικότερα οι δυνάµεις της αστυνοµίας και οι οικονοµικές αρχές,
ανάλογα µε τα διάφορα καθήκοντά τους σε εθνικό επίπεδο),
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στ) οι ειδικευµένοι παράγοντες, για παράδειγµα, σε θέµατα τεχνικής της αναπαραγωγής έντυπου υλικού και της πιστοποίησης
της αυθεντικότητας, οι τυπογράφοι και οι χαράκτες,
ζ) κάθε άλλος οργανισµός που διαθέτει ειδική εµπειρογνωµοσύνη,
συµπεριλαµβανοµένων, ενδεχοµένως, των τρίτων χωρών και
ιδίως των υποψηφίων για προσχώρηση χωρών.
Άρθρο 5
Συνοχή και συµπληρωµατικότητα
1.
H εφαρµογή και ο συντονισµός του προγράµµατος υλοποιούνται στο πλαίσιο στενής εταιρικής σχέσης µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών µελών.
Στο πλαίσιο του εν λόγω συντονισµού λαµβάνονται επίσης υπόψη
δράσεις που αναπτύσσονται, ιδίως από την ΕΚΤ και την Ευρωπόλ.
2.
Η Επιτροπή µεριµνά, ιδίως µε γνώµονα την ορθή δηµοσιονοµική διαχείριση, για τη διασφάλιση της συνέπειας και της
συµπληρωµατικότητας ανάµεσα στο παρόν κοινοτικό πρόγραµµα
δράσης, µε στόχο ειδικά στην προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία, µε τα άλλα υφιστάµενα ή προς θέσπιση
προγράµµατα και δράσεις.

β) το προσωπικό των υπηρεσιών πληροφόρησης,
γ) οι εκπρόσωποι των εθνικών κεντρικών τραπεζών, των νοµισµατοκοπείων και των άλλων χρηµατοοικονοµικών διαµεσολαβητών (ιδίως όσον αφορά τις υποχρεώσεις των χρηµατοοικονοµικών οργανισµών),
δ) οι εκπρόσωποι των εµπορικών τραπεζών (ιδίως όσον αφορά τις
υποχρεώσεις των χρηµατοοικονοµικών οντοτήτων),
ε) οι δικαστές και οι ειδικευµένοι στον τοµέα αυτό νοµικοί,
στ) κάθε άλλη αρχή ή ενδιαφερόµενη επαγγελµατική οµάδα (όπως
τα εµπορικά και βιοµηχανικά επιµελητήρια ή κάθε φορέας που
έχει πρόσβαση σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, σε εµπόρους και
σε µεταφορείς).
2.
Εκτός από τη συµβολή της Επιτροπής, θα καλούνται να
συµβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων του κοινοτικού προγράµµατος δράσης, µε το πλεονέκτηµα της αντίστοιχης εµπειρογνωµοσύνης τους:
α) οι εθνικές κεντρικές τράπεζες και η ΕΚΤ, µεταξύ άλλων για ό,τι
αφορά το Σύστηµα Παρακολούθησης Πλαστών Νοµισµάτων
(ΣΠΠΝ),
β) τα Εθνικά Κέντρα Ανάλυσης (ΕΚΑ) και τα Εθνικά Κέντρα Ανάλυσης Κερµάτων (ΕΚΑΚ),
γ) το Ευρωπαϊκό Τεχνικό και Επιστηµονικό Κέντρο (ΕΤΕΚ) και τα
εθνικά νοµισµατοκοπεία,
δ) η Ευρωπόλ και η Ιντερπόλ,
ε) τα εθνικά κεντρικά γραφεία για την καταπολέµηση της παραχάραξης και της κιβδηλείας που προβλέπονται στο άρθρο 12 της
∆ιεθνούς Σύµβασης προς καταστολή της παραχάραξης και της
κιβδηλείας, η οποία υπογράφηκε στη Γενεύη στις 20 Απριλίου
1929 (1), καθώς και οι άλλες υπηρεσίες οι ειδικευµένες στην
πρόληψη, την ανίχνευση και την καταστολή της παραχάραξης
και της κιβδηλείας,
(1) Κοινωνία των εθνών, σειρά «Συνθήκη» αριθ. 2623 (1931), σ. 372.

Άρθρο 6
Ποσό αναφοράς
Το ποσό δηµοσιονοµικής αναφοράς, για την εκτέλεση του κοινοτικού προγράµµατος δράσης για την περίοδο που αναφέρεται στο
άρθρο 1 παράγραφος 2, ανέρχεται σε 4 εκατοµµύρια ευρώ.
Οι ετήσιες πιστώσεις επιτρέπονται από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εντός των ορίων των δηµοσιονοµικών προοπτικών.
Άρθρο 7
∆ιεθνής συνεργασία
Σε συνάρτηση µε τις συνθήκες της διάδοσης της χρήσης των
τραπεζογραµµατίων και κερµάτων σε ευρώ, τις επιχειρησιακές ανάγκες, την αξιολόγηση της απειλής και την ανάλυση των κινδύνων,
το πρόγραµµα είναι ανοικτό στη συµµετοχή των υποψηφίων προς
ένταξη συνδεδεµένων χωρών, σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στις συµφωνίες σύνδεσης και στα πρόσθετα πρωτόκολλα
αυτών σχετικά µε τη συµµετοχή σε κοινοτικά προγράµµατα που
έχουν συναφθεί ή πρόκειται να συναφθούν µε τις χώρες αυτές.
Επιπλέον, το πρόγραµµα είναι ανοικτό, εφόσον είναι αναγκαίο, στις
τρίτες χώρες, στο βαθµό που υπάρχουν διαθέσιµες πιστώσεις στον
κοινοτικό προϋπολογισµό, σύµφωνα µε τους όρους και τις λεπτοµέρειες που θα συµφωνούνται µε τις χώρες αυτές.
Άρθρο 8
Οικονοµικές διατάξεις για τα εργαστήρια, τις συναντήσεις και
τα σεµινάρια
1.
Όσον αφορά τα εργαστήρια, τις συναντήσεις και τα σεµινάρια
που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, και
που διοργανώνονται από την Επιτροπή:
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α) Η Κοινότητα αναλαµβάνει να καλύπτει:
i) τα έξοδα ταξιδίου και διαµονής σε άλλο κράτος µέλος του
προσωπικού που συµµετέχει, καθώς και τα γενικά έξοδα που
αφορούν τη διοργάνωση των εν λόγω εκδηλώσεων,
ii) τα εκδοτικά και µεταφραστικά έξοδα για το παιδαγωγικό
υλικό που αφορά τις εν λόγω εκδηλώσεις·
β) τα κράτη µέλη αναλαµβάνουν να καλύπτουν:
i) τα έξοδα που αφορούν την αρχική και συνεχή κατάρτιση του
προσωπικού τους, ιδίως όσον αφορά την τεχνική κατάρτιση,
ii) ορισµένα έξοδα υλικοτεχνικής υποστήριξης που αφορούν τα
εργαστήρια, τις συναντήσεις και τα σεµινάρια που οργανώνονται, µε κοινοτική χρηµατοδότηση, στο έδαφός τους (όπως
εσωτερικές µετακινήσεις, παραχώρηση αίθουσας ή/και διευκολύνσεις διερµηνείας).
2.
Όταν τα εργαστήρια, οι συναντήσεις και τα σεµινάρια που
προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο,
οργανώνονται από κοινού µε άλλους εταίρους όπως την ΕΚΤ, την
Ευρωπόλ ή την Ιντερπόλ, οι δαπάνες που απορρέουν από την
οργάνωσή τους καταµερίζονται µεταξύ τους. Η συνεισφορά των
εταίρων µπορεί να συνίσταται σε συνδροµή σε είδος, εφόσον αυτή
είναι ουσιαστική. Κάθε εταίρος εξάλλου αναλαµβάνει τα έξοδα
ταξιδίου και διαµονής των προσκληθέντων οµιλητών του.

Άρθρο 9
Οικονοµικές διατάξεις για τις ανταλλαγές προσωπικού
1.
Η Κοινότητα αναλαµβάνει τα έξοδα που αφορούν τη συµµετοχή του προσωπικού ενός κράτους µέλους στις δραστηριότητες
περιόδων άσκησης ή ανταλλαγών που προβλέπονται στο άρθρο 3,
παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, εφόσον οι τελευταίες εντάσσονται
στο πλαίσιο της υλοποίησης των στόχων του άρθρου 2.
2.
Ωστόσο, τα κράτη µέλη αναλαµβάνουν τα έξοδα συµµετοχής
του προσωπικού τους σε δραστηριότητες περιόδων άσκησης ή
ανταλλαγών που αναλαµβάνονται έξω από το πρόγραµµα.
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2.
Ωστόσο, τα κράτη µέλη αναλαµβάνουν όλα τα έξοδα που
συνδέονται µε τα µη κοινοτικά στοιχεία των παιδαγωγικών µέσων
και των συστηµάτων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών,
δηλαδή των βάσεων εθνικών δεδοµένων που αποτελούν τµήµα
αυτών των συστηµάτων, των ζεύξεων δικτύου µεταξύ των κοινοτικών και των µη κοινοτικών στοιχείων, καθώς και των λογισµικών
και του υλικού που κάθε κράτος µέλος θα κρίνει χρήσιµα για την
πλήρη αξιοποίηση αυτών των συστηµάτων από το σύνολο της
διοίκησής του.
Άρθρο 11
Οικονοµικές διατάξεις για τις εξωτερικές δράσεις
Τηρουµένων των όρων που προβλέπονται στο άρθρο 7, η Κοινότητα, εκτός από την κάλυψη της συµµετοχής του προσωπικού
τρίτων χωρών στα εργαστήρια, στις συναντήσεις και στα σεµινάρια
που προβλέπονται στο άρθρο 8, µπορεί να συγχρηµατοδοτεί, µέχρι
ποσοστό 70 %, δράσεις κατάρτισης σε έδαφος τρίτων χωρών,
καθώς και µέτρα επιχειρησιακής στήριξης στις εν λόγω χώρες.
Άρθρο 12
Υποβολή και επιλογή σχεδίων
1.
Τα σχέδια στο πλαίσιο του προγράµµατος µπορούν να
προέρχονται από τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών ή από την
Επιτροπή.
Tα κράτη µέλη υποβάλλουν ένα κατά ανώτατο όριο σχέδιο ετησίως
(εργαστήρια, συναντήσεις και σεµινάρια που προβλέπονται στο
άρθρο 3 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, µε την επιφύλαξη της
παρουσίασης συµπληρωµατικών σχεδίων στο πλαίσιο των περιόδων
άσκησης και των ανταλλαγών ή της συνδροµής.
2.
Η Επιτροπή επιλέγει τα σχέδια που υποβάλλονται από τα
κράτη µέλη, καθώς και τα σχέδια που προκύπτουν από δική της
πρωτοβουλία, µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
α) τη συµφωνία τους µε τους στόχους του προγράµµατος, όπως
καθορίζονται στο άρθρο 2,

Άρθρο 10

β) την ευρωπαϊκή διάσταση, συµπεριλαµβανοµένων ιδίως των
πτυχών της συνεργασίας µε την ΕΚΤ και την Ευρωπόλ,

Οικονοµικές διατάξεις για τη συνδροµή

γ) τη συµπληρωµατικότητά τους µε άλλα προϋπάρχοντα, εφαρµοζόµενα ή µελλοντικά σχέδια,

1.
Η Κοινότητα αναλαµβάνει, υπό µορφή συγχρηµατοδότησης
µέχρι ποσοστό 70 %, την επιχειρησιακή στήριξη που αναφέρεται
στο άρθρο 3 παράγραφος 2, και ειδικότερα:
α) τα έξοδα σχεδιασµού και εκπόνησης παιδαγωγικών µέσων και
εφαρµογών της πληροφορικής ή τεχνικών οργάνων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
β) τα έξοδα µελετών, π.χ. συγκριτικού δικαίου, επί του θέµατος
της προστασίας του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία.
Σε περίπτωση πρωτοβουλίας εκ µέρους της Επιτροπής, η χρηµατοδότηση παρόµοιων µέτρων επιχειρησιακής στήριξης µπορεί ωστόσο
να ανέλθει κατ’ εξαίρεση στο 100 %.

δ) την ικανότητα του οργανωτή να εφαρµόσει το σχέδιο,
ε) την ποιότητα του σχεδίου και τη σχέση κόστους-αποτελεσµατικότητας που το χαρακτηρίζει,
στ) το ποσό της αιτούµενης επιχορήγησης και εάν αυτό ανταποκρίνεται στα αναµενόµενα αποτελέσµατα,
ζ) την επίπτωση των αναµενόµενων αποτελεσµάτων στην επίτευξη
των στόχων του προγράµµατος.
Επιλέγονται τα σχέδια που ανταποκρίνονται πληρέστερα στα προαναφερόµενα κριτήρια.
3.
Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την εφαρµογή του προγράµµατος, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη.
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Άρθρο 13
Παρακολούθηση και αξιολόγηση
1.
Οι δικαιούχοι των σχεδίων που έχουν επιλεγεί υποβάλλουν
ετήσια έκθεση στην Επιτροπή.
2.
Η Επιτροπή, µετά την υλοποίηση των σχεδίων, αξιολογεί τον
τρόπο µε τον οποίο εφαρµόστηκαν και τις επιπτώσεις που προέκυψαν από την εφαρµογή τους, προκειµένου να διαπιστώσει εάν
επιτεύχθηκαν οι αρχικώς καθορισθέντες στόχοι.
3.
Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συµβούλιο:
α) το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2005, έκθεση αξιολόγησης ανεξάρτητα από την έκθεση του διαχειριστή του προγράµµατος,
σχετικά µε την ορθότητα, την επάρκεια και την αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος, καθώς και ανακοίνωση σχετικά µε
τη σκοπιµότητα της συνέχισης και της προσαρµογής του παρόντος προγράµµατος, η οποία συνοδεύεται από κατάλληλη πρόταση,
β) κατά το πέρας της εφαρµογής του προγράµµατος και το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2006, αναλυτική έκθεση για την εφαρµογή και τα αποτελέσµατα του προγράµµατος στην οποία υπο-
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λογίζεται ειδικότερα η προστιθέµενη αξία από την κοινοτική
χρηµατοδοτική συνδροµή.
Άρθρο 14
Εφαρµοσιµότητα
Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσµατα στα κράτη µέλη που
έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως ενιαίο νόµισµα.
Άρθρο 15
Παραγωγή αποτελεσµάτων
Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσµατα από την ηµέρα της
δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2002.
Βρυξέλλες, 17 ∆εκεµβρίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
A. NEYTS-UYTTEBROECK

21.12.2001

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 339/55

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης ∆εκεµβρίου 2001
για την επέκταση των αποτελεσµάτων της απόφασης για τη θέσπιση προγράµµατος δράσης στον τοµέα
των ανταλλαγών, της συνδροµής και της κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη
και την κιβδηλεία (πρόγραµµα «Pericles») σε εκείνα τα κράτη µέλη τα οποία δεν έχουν υιοθετήσει το
ευρώ ως ενιαίο νόµισµα
(2001/924/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 308,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Εκδίδοντας την απόφαση 2001/923/ΕΚ (3), το Συµβούλιο
προέβλεψε ότι θα παράγει τα αποτελέσµατά της στα κράτη
µέλη τα οποία έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως ενιαίο νόµισµα.
Ωστόσο, οι ανταλλαγές πληροφοριών και προσωπικού
καθώς και τα µέτρα συνδροµής και κατάρτισης που τίθενται
σε εφαρµογή στα πλαίσια του προγράµµατος επιβάλλεται να
χαρακτηρίζονται από οµοιογένεια σε όλη την Κοινότητα και
είναι σκόπιµο να θεσπισθούν οι απαιτούµενες διατάξεις για
να εξασφαλιστεί το ίδιο επίπεδο προστασίας του ευρώ σε
εκείνα τα κράτη µέλη τα οποία δεν το έχουν υιοθετήσει,

(1) ΕΕ C 240 Ε της 28.8.2001, σ. 124.
(2) Γνώµη η οποία διατυπώθηκε στις 13.11.2001 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) Βλέπε σελίδα 50 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Η εφαρµογή των άρθρων 1 έως 13 της απόφασης 2001/923/ΕΚ
επεκτείνεται στα κράτη µέλη τα οποία δεν έχουν υιοθετήσει το
ευρώ ως ενιαίο νόµισµα.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσµατα από την ηµέρα της
δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2002.
Βρυξέλλες, 17 ∆εκεµβρίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
A. NEYTS-UYTTEBROECK
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής ∆εκεµβρίου 2001
µε αντικείµενο ορισµένα µέτρα προστασίας σχετικά µε την κλασική πανώλη των χοίρων στην Ισπανία και
την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2001/863/ΕΚ
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 4720]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2001/925/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(6)

Η Ισπανία έχει λάβει συµπληρωµατικά µέτρα ορροεπαγρύπνησης για την κλασική πανώλη των χοίρων στο έδαφός
της.

(7)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 90/425/EOK του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1990, σχετικά µε 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/
EOK (2) του Συµβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 10 παράγραφος
3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στην Ισπανία εκδηλώθηκαν εστίες κλασικής πανώλης των
χοίρων στην Καταλονία.

(2)

Εξεταζόµενες υπό το πρίσµα των εµπορικών συναλλαγών
ζώντων χοίρων, οι εστίες αυτές είναι ικανές να θέσουν σε
κίνδυνο το ζωικό κεφάλαιο άλλων κρατών µελών.

(3)

Η Ισπανία έχει λάβει µέτρα στο πλαίσιο της οδηγίας αριθ.
2001/89/ΕΚ του Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001,
περί θεσπίσεως κοινοτικών µέτρων για την καταπολέµηση
της κλασικής πανώλης των χοίρων (3).
Σε αναµονή της συνεδρίασης της µόνιµης κτηνιατρικής επιτροπής και σε συνεργασία µε το οικείο κράτος µέλος, η
Επιτροπή έλαβε προσωρινά µέτρα προστασίας µε την απόφαση 2001/863/ΕΚ, περί ορισµένων µέτρων προστασίας
σχετικά µε την κλασική πανώλη των χοίρων στην Ισπανία (4).

(4)

Υπό το πρίσµα της εξέλιξης στην κατάσταση και µε βάση τα
αποτελέσµατα των επιδηµιολογικών ερευνών, είναι αναγκαία
η παράταση των µέτρων που έχουν ήδη θεσπισθεί και, για
λόγους διαφάνειας, η κατάργηση της απόφασης 2001/
863/ΕΚ.

(5)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

224 της 18.8.1990, σ. 29.
62 της 15.3.1993, σ. 49.
316 της 1.12.2001, σ. 5.
321 της 6.12.2001, σ. 38.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
1.
Η Ισπανία διασφαλίζει ότι αποστολές χοίρων διενεργούνται
µόνο εφόσον οι χοίροι αυτοί:
α) προέρχονται από περιοχή εκτός των περιοχών που περιγράφονται στο παράρτηµα, και
β) διέµειναν στην εκµετάλλευση προέλευσης επί διάστηµα 30
ηµερών τουλάχιστον πριν τη φόρτωση, ή από τη γέννησή τους
εάν είναι ηλικίας κάτω των 30 ηµερών, και
γ) προέρχονται από εκµετάλλευση στην οποία δεν έχουν εισαχθεί
ζώντες χοίροι στο διάστηµα των 30 ηµερών που προηγούνται
της αποστολής των εν λόγω χοίρων, και
δ) µεταφέρονται κατευθείαν στην εκµετάλλευση ή στο σφαγείο
προορισµού σε επίσηµα σφραγισµένα οχήµατα, χωρίς να περάσουν από σταθµό συγκέντρωσης. Η διέλευση από την περιγραφόµενη στο παράρτηµα περιοχή µπορεί να γίνεται µόνο µέσω
κύριων οδικών αξόνων ή σιδηροδρόµων, χωρίς καµία στάση του
οχήµατος.
2.
Η διακίνηση χοίρων που προέρχονται από περιοχές εκτός
εκείνων που περιγράφονται στο παράρτηµα επιτρέπεται µόνον αφού
παρέλθουν τρεις ηµέρες µετά από προηγούµενη ειδοποίηση που
χορηγεί η αρµόδια κτηνιατρική αρχή στις κεντρικές και τοπικές
κτηνιατρικές αρχές του τόπου προορισµού και κάθε κράτους
µέλους διέλευσης.
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Άρθρο 2
1.
Η Ισπανία διασφαλίζει ότι αποστολές σπέρµατος χοίρων διενεργούνται µόνον εφόσον το σπέρµα προέρχεται από αρσενικά ζώα
τα οποία διατηρούνται σε κέντρο συγκέντρωσης όπως αναφέρεται
στο άρθρο 3 στοιχείο α) της οδηγίας αριθ. 90/429/EOK (1) του
Συµβουλίου, ευρισκόµενο εκτός των περιγραφοµένων στο
παράρτηµα περιοχών.
2.
Η Ισπανία διασφαλίζει ότι αποστολές ωαρίων και εµβρύων
χοίρων διενεργούνται µόνον εφόσον τα ωάρια και τα έµβρυα
προέρχονται από χοίρους οι οποίοι παρέµειναν εκτρεφόµενοι σε
εκµετάλλευση ευρισκόµενη εκτός των περιγραφοµένων στο
παράρτηµα περιοχών.
Άρθρο 3
1.
Το υγειονοµικό πιστοποιητικό που προβλέπεται στην οδηγία
64/432/EOK του Συµβουλίου (2) και το οποίο συνοδεύει χοίρους
που αποστέλλονται από την Ισπανία πρέπει να συµπληρώνεται µε
τα ακόλουθα:
«Ζώα σύµφωνα µε την απόφαση αριθ. 2001/925/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής ∆εκεµβρίου 2001, µε αντικείµενο ορισµένα
µέτρα προστασίας σχετικά µε την κλασική πανώλη των χοίρων
στην Ισπανία.»
2.
Το υγειονοµικό πιστοποιητικό που προβλέπεται στην οδηγία
90/429/EOK του Συµβουλίου και το οποίο συνοδεύει σπέρµα
χοίρων που αποστέλλεται από την Ισπανία πρέπει να συµπληρώνεται µε τα ακόλουθα:
«Σπέρµα σύµφωνα µε την απόφαση αριθ. 2001/925/ΕΚ της
Επιτροπής, της20ής ∆εκεµβρίου 2001, µε αντικείµενο ορισµένα µέτρα προστασίας σχετικά µε την κλασική πανώλη των
χοίρων στην Ισπανία.»
3.
Το υγειονοµικό πιστοποιητικό που προβλέπεται στην απόφαση 95/483/EOK της Επιτροπής (3) και το οποίο συνοδεύει
έµβρυα και ωάρια χοίρων που αποστέλλονται από την Ισπανία
πρέπει να συµπληρώνεται µε τα ακόλουθα:
«Έµβρυα/ωάρια (*) σύµφωνα µε τη απόφαση αριθ. 2001/
925/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής ∆εκεµβρίου 2001, µε αντικείµενο ορισµένα µέτρα προστασίας σχετικά µε την κλασική
πανώλη των χοίρων στην Ισπανία.
(*) ∆ιαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.»
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από κάθε τέτοια µεταφορά ενώ ο µεταφορέας προσκοµίζει αποδεικτικά στοιχεία της απολύµανσης αυτής.
Άρθρο 5
Η Ισπανία διασφαλίζει ότι, εντός των περιγραφόµενων στο
παράρτηµα περιοχών, χοίροι διακινούνται από την εκµετάλλευση
προέλευσης προς οποιοδήποτε άλλο προορισµό µόνον εφόσον
έχουν πραγµατοποιηθεί ορρολογικές εξετάσεις για κλασική
πανώλη των χοίρων µε αρνητικά αποτελέσµατα στην υπόψη
εκµετάλλευση κατά το χρονικό διάστηµα των τριάντα ηµερών
που προηγούνται της µεταφοράς, σύµφωνα µε τις λεπτοµερείς
οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τις ισπανικές αρχές.
Η Ισπανία ενηµερώνει την Επιτροπή και τα κράτη µέλη στο πλαίσιο της µόνιµης κτηνιατρικής επιτροπής σχετικά µε τα αποτελέσµατα της ορροεπαγρύπνησης για την κλασική πανώλη των
χοίρων στις περιγραφόµενες στο παράρτηµα περιοχές.
Άρθρο 6
Με την παρούσα καταργείται η απόφαση 2001/863/ΕΚ.
Άρθρο 7
Τα κράτη µέλη τροποποιούν τα µέτρα που εφαρµόζουν στις
εµπορικές συναλλαγές, κατά τρόπο που αυτά να συνάδουν µε
την παρούσα απόφαση. Ενηµερώνουν αµέσως περί αυτού την
Επιτροπή.
Άρθρο 8
Η παρούσα απόφαση θα επανεξεταστεί πριν από τις 20 Ιανουαρίου του έτους 2002.
Εφαρµόζεται µέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2002.
Άρθρο 9
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 20 ∆εκεµβρίου 2001.

Άρθρο 4

Για την Επιτροπή

Η Ισπανία διασφαλίζει ότι τα οχήµατα που χρησιµοποιήθηκαν
για τη µεταφορά χοίρων καθαρίζονται και απολυµαίνονται µετά

David BYRNE

(1) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 62.
(2) EE 121 29.7.1964, σ. 1977/64.
(3) ΕΕ L 275 της 18.11.1995, σ. 30.

Μέλος της Επιτροπής

L 339/58

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
— Καταλονία

21.12.2001

