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(1) Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

29.6.2002

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

L 170/1

I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1145/2002/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 10ης Ιουνίου 2002
περί κοινοτικών µέτρων ενθάρρυνσης στον τοµέα της απασχόλησης
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(3)

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας, της 23ης και
24ης Μαρτίου 2000, συµφώνησε σε ένα νέο στρατηγικό
στόχο για την Ένωση, που συνίσταται στη δηµιουργία µιας
ανταγωνιστικής και δυναµικής οικονοµίας που θα βασίζεται
στη γνώση, µε ικανότητα βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης,
µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, καθώς και στην εκ νέου δηµιουργία συνθηκών πλήρους απασχόλησης. Για το σκοπό αυτό,
θέσπισε νέο φάσµα στόχων και σηµείων αναφοράς, τα οποία
εισήγαγε σε µια νέα µέθοδο συντονισµού σε όλα τα επίπεδα,
παράλληλα µε τον ισχυρότερο καθοδηγητικό και συντονιστικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, προκειµένου να εξασφαλίσει πιο συνεπή στρατηγική διεύθυνση και αποτελεσµατική παρακολούθηση της προόδου. Επιπλέον ζήτησε η
ενδιάµεση αναθεώρηση της διαδικασίας του Λουξεµβούργου
να δώσει νέα ώθηση, εµπλουτίζοντας τις κατευθυντήριες
γραµµές για την απασχόληση µε πιο συγκεκριµένους στόχους, µε τους οποίους θα καθιερώνονται στενότεροι δεσµοί
µε άλλους σχετικούς τοµείς πολιτικής.

(4)

Ένα σηµαντικό στοιχείο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την
απασχόληση συνίσταται στο ότι τα κράτη µέλη συνεργάζονται στον τοµέα της πολιτικής για την απασχόληση, ενώ
διατηρούν το δικαίωµα λήψης αποφάσεων που ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητές τους. Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο είναι ότι τα κράτη µέλη διδάσκονται από τις εµπειρίες
των άλλων, συµπεριλαµβανοµένων των τρόπων συµµετοχής
των κοινωνικών εταίρων και των τοπικών και περιφερειακών
αρχών.

(5)

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έχει αρκετές φορές αποφασίσει ότι
θα πρέπει να θεσπιστούν και να συγκεντρώνονται συγκρίσιµες και αξιόπιστες στατιστικές και δείκτες στον τοµέα της
απασχόλησης και της αγοράς εργασίας.

(6)

Η απόφαση 2000/98/ΕΚ του Συµβουλίου, της 24ης Ιανουαρίου 2000, για τη σύσταση της επιτροπής απασχόλησης (5), αποσκοπεί στην προώθηση του συντονισµού µεταξύ των κρατών µελών, των πολιτικών για την απασχόληση
και την αγορά εργασίας

(7)

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2000 έληξε η ισχύς της απόφασης 98/
171/ΕΚ του Συµβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 1998,
σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικών δράσεων σε θέµατα έρευνας, ανάλυσης και συνεργασίας στον τοµέα της απασχόλησης και της αγοράς εργασίας (6), η οποία προέβλεπε
παρόµοιες δραστηριότητες.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 129,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),
αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (4), υπό το πρίσµα του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε από
την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 3 Απριλίου 2002,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 3 της συνθήκης ορίζει ότι η δράση της Κοινότητας περιλαµβάνει την προαγωγή του συντονισµού µεταξύ
των πολιτικών των κρατών µελών για την απασχόληση, προκειµένου να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητά τους µε την
ανάπτυξη συντονισµένης στρατηγικής για την απασχόληση.

(2)

Το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο για την Απασχόληση στο
Λουξεµβούργο, στις 20 και 21 Νοεµβρίου 1997, θέσπισε
µια συνολική στρατηγική για την απασχόληση, την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση, η οποία περιλαµβάνει το συντονισµό των πολιτικών απασχόλησης των κρατών
µελών, βάσει κατευθυντήριων γραµµών για την απασχόληση,
οι οποίες έχουν συµφωνηθεί από κοινού (διαδικασία του
Λουξεµβούργου), τη συνέχιση και την ανάπτυξη µιας συντονισµένης µακροοικονοµικής πολιτικής και µιας αποτελεσµατικής εσωτερικής αγοράς, µε σκοπό να τεθούν τα θεµέλια
για βιώσιµη ανάπτυξη, νέο δυναµισµό και κλίµα εµπιστοσύνης πρόσφορο για την ανάκαµψη της απασχόλησης. Η
στρατηγική συνεπάγεται επίσης την ενεργοποίηση, µε τρόπο
πιο συστηµατικό, όλων των κοινοτικών πολιτικών, τόσο των
πολιτικών πλαισίωσης όσο και των πολιτικών υποστήριξης,
για την προαγωγή της απασχόλησης.

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

ΕΕ C 337Ε της 28.11.2002, σ. 242.
ΕΕ C 139 της 11.5.2001, σ. 30.
ΕΕ C 144 της 16.5.2001, σ. 30.
Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2001 (ΕΕ
C 276 της 1.10.2001, σ. 53), κοινή θέση του Συµβουλίου της 25ης
Ιουνίου 2001 (ΕΕ C 301 της 26.10.2001, σ. 14) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2001 (δεν όχει ακόµα
δηµοσιεύθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 και απόφαση του Συµβουλίου της
7ης Μαΐου 2002.

(5) ΕΕ L 29 της 4.2.2000, σ. 21.
(6) ΕΕ L 63 της 4.3.1998, σ. 26.
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Η παρούσα απόφαση θα πρέπει να επιτρέψει τη συνέχιση και
την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που έχουν αναληφθεί
βάσει της απόφασης 98/171/ΕΚ. Κατά την εφαρµογή
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, η
Επιτροπή θα πρέπει να λαµβάνει πλήρως υπόψη της τα αποτελέσµατα του προγράµµατος που εκτελείται βάσει της απόφασης 98/171/ΕΚ.
Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ
του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που
ανατίθενται στην Επιτροπή (1).
Η παρούσα απόφαση καθορίζει, για όλη τη διάρκεια του
προγράµµατος, το χρηµατοδοτικό πλαίσιο το οποίο αποτελεί
την προνοµιακή αναφορά, κατά την έννοια του σηµείου 33
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 (2), για την αρχή του
προϋπολογισµού στα πλαίσια της ετήσιας διαδικασίας προϋπολογισµού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 1
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γ) η ανάπτυξη, η συνέχεια και η αξιολόγηση της ευρωπαϊκής
στρατηγικής για την απασχόληση, δίδοντας ιδιαίτερη έµφαση
στις µελλοντικές προοπτικές·
δ) η ενθάρρυνση της συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών σε
θέµατα ανάλυσης, έρευνας και παρακολούθησης της πολιτικής
για την αγορά εργασίας·
ε) ο εντοπισµός ορθών πρακτικών και η προώθηση της ανταλλαγής και µεταφοράς πληροφοριών και εµπειριών·
στ) η ανάπτυξη της προσέγγισης και του περιεχοµένου της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση, συµπεριλαµβανοµένων τρόπων συνεργασίας µε τους κοινωνικούς εταίρους και τις
σχετικές τοπικές και περιφερειακές αρχές, και
ζ) η εφαρµογή µιας ενεργού πολιτικής πληροφόρησης η οποία να
ανταποκρίνεται στην ανάγκη του κοινού για διαφάνεια και να
αναγνωρίζει ότι προέχει η µέριµνα για πλήρη ενηµέρωση των
ευρωπαίων πολιτών για όλες τις πτυχές της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση. Αυτό επιτυγχάνεται ειδικότερα µε
ειδικά µέτρα ενηµέρωσης για µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του
κοινού για την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και
µε δηµοσιοποίηση στο ευρύ κοινό, χρησιµοποιουµένων ιδίως
των δυνατοτήτων του ∆ιαδικτύου, της δέσµης µέτρων για την
απασχόληση, µαζί µε τα εθνικά σχέδια δράσης για την απασχόληση, και της αξιολόγησής τους όπως παρουσιάζεται στην
κοινή έκθεση για την απασχόληση.

Θέσπιση κοινοτικών δραστηριοτήτων

2. Η ανάλυση στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων πρέπει
στο µέγιστο δυνατό βαθµό να γίνεται µε βάση το φύλο.

Θεσπίζονται κοινοτικές δραστηριότητες σε θέµατα ανάλυσης, έρευνας και συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών στον τοµέα της
απασχόλησης και της αγοράς εργασίας, για τη χρονική περίοδο από
1ης Ιανουαρίου 2002 έως 31 ∆εκεµβρίου 2006.

Άρθρο 4

Άρθρο 2
Αρχές
1.
Οι δραστηριότητες που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση
συνδέονται άµεσα µε την εφαρµογή του τίτλου VIII της συνθήκης.
2.
Οι δραστηριότητες συµβάλλουν στην επίτευξη του νέου
στρατηγικού στόχου που όρισε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας, να µπορέσει δηλαδή η Κοινότητα να αποκαταστήσει τις
προϋποθέσεις πλήρους απασχόλησης.
Άρθρο 3
Στόχοι
1.

Στόχος αυτών των δραστηριοτήτων είναι:

α) η προώθηση συντονισµένης προσέγγισης όσον αφορά την πολιτική στον τοµέα της απασχόλησης στην Κοινότητα, µε γενικό
στόχο την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης όπως καθορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας·
β) η συµβολή στην ανάπτυξη της συντονισµένης στρατηγικής για
την απασχόληση µέσω της ανάλυσης, της παρακολούθησης και
της υποστήριξης δράσεων που εκτελούνται στα κράτη µέλη,
λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τις αρµοδιότητες των κρατών
µελών σε αυτόν τον τοµέα·
(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(2) ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1.

Κοινοτικά µέτρα
1. Λαµβάνοντας υπόψη τις αρχές που καθορίζονται στο άρθρο
2 και για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 3, τα κοινοτικά
µέτρα καλύπτουν τις ακόλουθες δραστηριότητες:
α) ανάλυση και αξιολόγηση των τάσεων όσον αφορά την απασχόληση και των προϋποθέσεων των πολιτικών πλαισίωσης· ανάλυση προοπτικών όσον αφορά πολιτικές που ενδιαφέρουν την
Επιτροπή και τα κράτη µέλη για την αξιολόγηση των επιλογών
πολιτικής και των επιπτώσεων των κοινοτικών πολιτικών· µελέτη
των προοπτικών και διερεύνηση νέων θεµάτων πολιτικής που
ανακύπτουν κατά την ανάπτυξη της συντονισµένης στρατηγικής
για την απασχόληση,
β) στήριξη των προσπαθειών των κρατών µελών για την αξιολόγηση, µε τρόπο συνεπή και συντονισµένο, των εθνικών σχεδίων δράσης για την απασχόληση, συµπεριλαµβανοµένου του
τρόπου µε τον οποίο οι κοινωνικοί εταίροι και οι σχετικές τοπικές και περιφερειακές αρχές έχουν συµµετάσχει ή µπορούν να
συµµετάσχουν στην υλοποίησή τους· µια ειδική αξιολόγηση
πραγµατοποιείται κατά τη λήξη της πρώτης περιόδου εφαρµογής των ετήσιων κατευθυντήριων γραµµών για την πολιτική
της απασχόλησης, που ορίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία
του Λουξεµβούργου·
γ) ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση των επιδράσεων της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση γενικά, περιλαµβανοµένης της αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας της χρησιµοποιούµενης µεθοδολογίας, και ανάλυση της συνοχής της
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση µε τη γενική οικονοµική πολιτική καθώς και µε άλλους τοµείς της πολιτικής·
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δ) συγκέντρωση και ανταλλαγή εµπειριών στα κράτη µέλη, συµπεριλαµβανοµένης της διαδικασίας αξιολόγησης από οµοτίµους,
όσον αφορά τόσο τους πυλώνες όσο και τις επιµέρους κατευθυντήριες γραµµές, όπως ορίζονται στις ετήσιες κατευθυντήριες
γραµµές για την απασχόληση για τα κράτη µέλη. Η ενίσχυση
αυτής της συνεργασίας θα βοηθήσει τα κράτη µέλη να αναπτύξουν τις πολιτικές τους για την απασχόληση βάσει των εµπειριών που έχουν αποκτηθεί·
ε) παρακολούθηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση στα κράτη µέλη, ιδίως µέσω του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου για την απασχόληση·
στ) τεχνικές και επιστηµονικές εργασίες που απαιτούνται για την
υποστήριξη της ανάπτυξης κοινών ποσοτικών και ποιοτικών
δεικτών, τη βελτίωση και τη συµπλήρωση των στατιστικών, τη
συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων και την ανταλλαγή
πληροφοριών σε θέµατα ορθών πρακτικών·
ζ) υποστήριξη των προσπαθειών που αναλαµβάνουν οι εκάστοτε
προεδρίες του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
εστίαση σε θέµατα προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση και σε ειδικές εκδηλώσεις διεθνούς
σηµασίας ή γενικού ενδιαφέροντος για την Κοινότητα και τα
κράτη µέλη.
2.
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της παραγράφου 1, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε όσους υφίστανται συνδυασµό µειονεκτηµάτων που αναστέλλουν τις προοπτικές τους για ενεργό συµµετοχή στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, θα καταβληθούν
προσπάθειες για την ενσωµάτωση της αρχής της ισότητας των δύο
φύλων, ιδίως όσον αφορά την ισότητα ευκαιριών µεταξύ ανδρών και
γυναικών στην απασχόληση και στις αγορές εργασίας και τη
συνάρθρωση της επαγγελµατικής και της οικογενειακής ζωής.
3.
Κατά την εφαρµογή των µέτρων της παραγράφου 1, η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη της τα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία και τις
υπάρχουσες µελέτες και εκθέσεις σχεδίων διεθνών οργανισµών, όπως
του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)
και της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (∆ΟΕ).

L 170/3

γ) µελέτες σχετικά µε µέτρα ενθάρρυνσης των τοπικών και περιφερειακών εταίρων στην υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής
για την απασχόληση·
δ) τη διάδοση των αποτελεσµάτων των ως άνω µελετών σχετικά µε
την υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση, µεταξύ άλλων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Άρθρο 5
Αποτελέσµατα
Τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων του άρθρου 4 θα χρησιµοποιηθούν ή θα δηµοσιευθούν ανάλογα µε το είδος της εφαρµοζόµενης δραστηριότητας, συµπεριλαµβανοµένων:
1. της έκθεσης «Απασχόληση στην Ευρώπη» και άλλων δηµοσιεύσεων, εγγράφων εργασίας, εκθέσεων που υποβάλλονται στο Συµβούλιο, την Επιτροπή και την επιτροπή απασχόλησης, συµπεριλαµβανοµένων εκθέσεων περί της αξιολόγησης της διαδικασίας
του Λουξεµβούργου η οποία αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β)·
2. εθνικών σεµιναρίων που διοργανώνονται για την προετοιµασία
των εθνικών σχεδίων δράσης για την απασχόληση, σεµιναρίων
για την πολιτική απασχόλησης ή τη διοργάνωση σηµαντικών
διεθνών εκδηλώσεων για θέµατα προτεραιότητας ή γενικού ενδιαφέροντος·
3. της χρήσης των δυνατοτήτων που προσφέρει το διαδίκτυο για
τη διάδοση αποτελεσµάτων (δηµοσιεύσεις στο διαδίκτυο, διεξαγωγή συζητήσεων και σεµιναρίων) και ως µέσου για την αύξηση
της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών.
Άρθρο 6
Συνοχή και συµπληρωµατικότητα

4.
Οι δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 επικεντρώνονται στο στόχο της εξασφάλισης ότι υπάρχει υψηλό επίπεδο επίγνωσης της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση σε
όλα τα γεωγραφικά επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε το ευρύ
κοινό και οι οµάδες συµφερόντων, όπως οι κοινωνικοί εταίροι, οι
τοπικές και περιφερειακές αρχές και άλλοι βασικοί τοπικοί φορείς
στους οποίους συµπεριλαµβάνονται εκπρόσωποι των θεσµών αλληλοβοήθειας και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, να έχουν συνείδηση των δυνατοτήτων τους για την αξιοποίηση των τοπικών οικονοµικών και κοινωνικών προοπτικών τους, και να ενθαρρυνθεί και
να διευκολυνθεί η συµβολή τους προς αυτόν το σκοπό.

Η Επιτροπή λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλίσει
τη συνοχή και την απουσία επικάλυψης µεταξύ των µέτρων που
εφαρµόζονται στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης και των µέτρων
άλλων σχετικών και συναφών κοινοτικών προγραµµάτων και πρωτοβουλιών. Εν προκειµένω, θα δοθεί υψηλή προτεραιότητα στην
εκτίµηση τόσο των θετικών όσο και των αρνητικών αποτελεσµάτων
όλων των µέτρων που ενισχύονται στο πλαίσιο τέτοιων σχετικών
προγραµµάτων και πρωτοβουλιών, καθώς και στη διασφάλιση ότι
εµπειρίες που αποκτώνται σε µια σφαίρα προοδευτικά εµποτίζουν
δραστηριότητες που αναλαµβάνονται σε άλλες. Για το σκοπό αυτό,
η Επιτροπή µεριµνά για τη δηµιουργία εσωτερικών συνδέσµων µε τα
σχετικά κοινοτικά προγράµµατα και πρωτοβουλίες, καθώς και µε τις
αποκεντρωµένες υπηρεσίες.

Οι δραστηριότητες µε στόχο την προώθηση της συνεργασίας, των
βέλτιστων πρακτικών και των καινοτόµων προσεγγίσεων, τη βελτίωση της γνώσης, την ανάπτυξη της ανταλλαγής πληροφοριών
και την αξιολόγηση της εµπειρίας από την εφαρµογή των εθνικών
σχεδίων δράσης σε όλα τα επίπεδα περιλαµβάνουν:

Άρθρο 7

α) µελέτες για όλες τις καινοτόµους προσεγγίσεις και µέτρα σχετικά µε την υλοποίηση της στρατηγικής για την απασχόληση, µεταξύ άλλων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·
β) την ανταλλαγή εµπειριών για την προώθηση των βέλτιστων
πρακτικών, µεταξύ άλλων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·

Συµµετοχή τρίτων χωρών
1. Οι δραστηριότητες στις οποίες θα µπορούν να συµµετέχουν
οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, οι συνδεδεµένες
χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η Κύπρος, η Μάλτα
και η Τουρκία, καθώς και οι µεσογειακές χώρες-εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα καθοριστούν στα πλαίσια των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τις χώρες αυτές.
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2.
Η δαπάνη της συµµετοχής την οποία προβλέπει η παράγραφος 1 θα επιβαρύνει είτε τις ενδιαφερόµενες χώρες είτε τις γραµµές
του κοινοτικού προϋπολογισµού που αφορούν την υλοποίηση, στο
σχετικό τοµέα, των συµφωνιών συνεργασίας, σύνδεσης ή εταιρικής
σχέσης µε αυτές τις χώρες.
Άρθρο 8
Μέτρα εφαρµογής
1.
Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης όσον αφορά τα θέµατα που απαριθµούνται κατωτέρω, θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία της διαχειριστικής επιτροπής που
αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2:
α) οι γενικές κατευθυντήριες γραµµές για την υλοποίηση του
προγράµµατος και το ετήσιο πρόγραµµα εργασιών·
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να εξασφαλίσει την τακτική και κατάλληλη ενηµέρωση της εν λόγω
επιτροπής σχετικά µε την εκτέλεση των δραστηριοτήτων στις οποίες
αναφέρεται η παρούσα απόφαση.
Επιπλέον, η Επιτροπή καθιερώνει, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων
που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, τις αναγκαίες σχέσεις µε
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους κοινωνικούς εταίρους και
ανταλλάσσει τακτικά απόψεις µαζί τους. Προς τούτο, η Επιτροπή
διαθέτει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στους κοινωνικούς εταίρους τις σχετικές πληροφορίες. Η Επιτροπή ενηµερώνει την επιτροπή απασχόλησης και την επιτροπή του άρθρου 9 σχετικά µε τις
απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κοινωνικών εταίρων.

Άρθρο 12

β) η κατανοµή των κονδυλίων για τα εκάστοτε µέτρα·
γ) οι προτάσεις της Επιτροπής όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής
για χρηµατοδοτική υποστήριξη·

Χρηµατοδότηση

δ) τα κριτήρια για την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που
λαµβάνουν αυτή την υποστήριξη, καθώς και η διαδικασία για τη
διάδοση και µεταφορά των αποτελεσµάτων.

1. Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση των κοινοτικών
δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση για το
διάστηµα από την 1η Ιανουαρίου 2002 έως τις 31 ∆εκεµβρίου
2006, καθορίζεται σε 55 εκατοµµύρια ευρώ.

2.
Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης όσον αφορά κάθε άλλο θέµα, θεσπίζονται σύµφωνα µε τη
διαδικασία της συµβουλευτικής επιτροπής που αναφέρεται στο
άρθρο 9 παράγραφος 3.

2. Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει τις ετήσιες
πιστώσεις εντός του ορίου των δηµοσιονοµικών προοπτικών.

Άρθρο 9

3. Η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει τεχνική ή/και διοικητική
υποστήριξη, προς αµοιβαίο όφελος της Επιτροπής και των δικαιούχων, καθώς και δαπάνες υποστήριξης.

Επιτροπή
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ,
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι δύο µήνες.
3.
Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ,
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.
4.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 13
Αξιολόγηση και υποβολή εκθέσεων
1. Η Επιτροπή καθορίζει δείκτες επιδόσεων για τις δράσεις, εξασφαλίζει την παρακολούθηση της επίτευξης των ενδιάµεσων αποτελεσµάτων και προβαίνει σε ανεξάρτητες αξιολογήσεις κατά το τρίτο
έτος (ενδιάµεσες αξιολογήσεις) και νωρίς κατά το τελευταίο έτος
(αξιολόγηση πριν από τη λήξη) των δραστηριοτήτων. Οι αξιολογήσεις αφορούν ειδικότερα τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων και
την αποτελεσµατικότητα στη χρήση των πόρων και περιέχουν συστάσεις µε σκοπό την έκδοση αποφάσεων για προσαρµογές και την
ενδεχόµενη παράταση των δραστηριοτήτων.

Άρθρο 10
Συνεργασία µε άλλες επιτροπές
Προκειµένου να εξασφαλισθεί η συνεκτικότητα και η συµπληρωµατικότητα αυτών των δραστηριοτήτων µε άλλα µέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 6, η Επιτροπή ενηµερώνει τακτικά την επιτροπή του
άρθρου 9 σχετικά µε άλλες συναφείς κοινοτικές δράσεις. Όταν αρµόζει, η Επιτροπή καθιερώνει τακτική και συγκροτηµένη συνεργασία
µεταξύ αυτής της επιτροπής και των επιτροπών που έχουν συσταθεί
για άλλες συναφείς πολιτικές, µέτρα και δράσεις.
Άρθρο 11
Καθιέρωση σχέσεων
Υπό την επιφύλαξη των άρθρων 8, 9 και 10 η Επιτροπή καθιερώνει
τις αναγκαίες σχέσεις µε την επιτροπή απασχόλησης, προκειµένου

2. Η Επιτροπή δηµοσιοποιεί τα αποτελέσµατα των δράσεων που
έχουν αναληφθεί και τις εκθέσεις αξιολόγησης.
3. Βάσει των αξιολογήσεων, η Επιτροπή µπορεί να προτείνει
παράταση των δραστηριοτήτων.
4. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών ενδιάµεση έκθεση για τα αποτελέσµατα των
δραστηριοτήτων το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004, καθώς
και τελική έκθεση, το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2007. Σε
αυτές τις εκθέσεις περιλαµβάνονται πληροφορίες για την κοινοτική
χρηµατοδότηση στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και τη συνεκτικότητα και συµπληρωµατικότητα µε άλλα συναφή προγράµµατα,
δράσεις και πρωτοβουλίες, καθώς και τα σχετικά αποτελέσµατα των
αξιολογήσεων.
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Άρθρο 14
∆ηµοσίευση
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Λουξεµβούργο, 10 Ιουνίου 2002.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

J. PIQUÉ I CAMPS
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∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η Επιτροπή υπενθυµίζει τη σηµασία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής
στρατηγικής για την απασχόληση. Υπογραµµίζει, µεταξύ άλλων τη σηµασία των καινοτόµων µέτρων που υποστηρίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 6 του κανονισµού σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (1) για την ενίσχυση
της εφαρµογής της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση σε τοπικό επίπεδο. Επίσης, υπενθυµίζει σχετικά
µε το θέµα αυτό τη δέσµευσή της να εξασφαλίσει τη δέουσα διάδοση των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από τις
δραστηριότητες του ταµείου, συµπεριλαµβανοµένου και του άρθρου 6, µε στόχο να προσφέρει την κατάλληλη συνεισφορά στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση.
Συνεπώς, για την εφαρµογή της απόφασης σχετικά µε τα µέτρα παροχής κινήτρων για την απασχόληση, η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει την αναγκαία συνέργια µε τη διάδοση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου.
Η Επιτροπή θα ενηµερώσει πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε τις προτεραιότητες που επιλέχθηκαν
στο πλαίσιο του άρθρου 6 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, και ιδίως σχετικά µε τις τοπικές πρωτοβουλίες.

(1) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1784/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Ιουλίου 1999, σχετικά µε
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταµείο (ΕΕ L 213 της 13.8.1999 σ. 5).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1146/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 25ης Ιουνίου 2002
σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 3050/95 για την προσωρινή αναστολή των αυτόνοµων δασµών του κοινού δασµολογίου για ορισµένα προϊόντα που προορίζονται για την κατασκευή, τη
συντήρηση και την επισκευή αεροσκαφών
της συνδυασµένης ονοµατολογίας και να επεκταθεί η αναστολή των αυτόνοµων δασµών, που θεσπίστηκε µε τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 3050/95 στις συσκευές εδάφους που
προορίζονται για εκπαίδευση στην πτήση για µη στρατιωτικές χρήσεις. Η επέκταση θα οδηγήσει επίσης σε απλούστευση της διοικητικής διαχείρισης και του ελέγχου της τελικής χρήσης τόσο για τις τελωνειακές αρχές όσο και για τις
επιχειρήσεις.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 26,
την πρόταση της Επιτροπής,
Eκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Με τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 3050/95 (1) ανεστάλησαν
πλήρως οι δασµοί του κοινού δασµολογίου για ορισµένα
προϊόντα που προορίζονται για την κατασκευή, συντήρηση
και επισκευή αεροσκαφών. Ωστόσο, οι εισαγωγικοί δασµοί
για τα προϊόντα αυτά αναστέλλονται µόνον όταν τα τελευταία υπόκεινται σε έλεγχο τελικής χρήσης σύµφωνα µε τις
διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως του
κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (2) (εφεξής καλούµενος «τελωνειακός κώδικας») και του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/
93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισµό ορισµένων διατάξεων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (3), δηλαδή όταν χρησιµοποιούνται
αποκλειστικά για αεροσκάφη.
Παρόµοιες αναστολές δασµών, σε συνδυασµό µε τις ίδιες
διατάξεις του τελωνειακού κώδικα όσον αφορά την τελική
χρήση, θεσπίστηκαν στο τµήµα ΙΙ σηµείο Β, των προκαταρκτικών διατάξεων της συνδυασµένης ονοµατολογίας, στο
πλαίσιο της συµφωνίας GATT για τα αεροσκάφη. Τελική
χρήση των εν λόγω προϊόντων ήταν η κατασκευή, επισκευή,
συντήρηση, ανακατασκευή, τροποποίηση ή µετατροπή όχι
µόνο των αεροσκαφών της πολιτικής αεροπορίας αλλά και
των συσκευών εδάφους που προορίζονται για εκπαίδευση
στην πτήση για µη στρατιωτικές χρήσεις.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, κρίνεται σκόπιµη η τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 3050/95, προκειµένου να
εναρµονιστεί η περί τελικής χρήσεως διάταξη µε τις διατάξεις

(4)

Λόγω της οικονοµικής σπουδαιότητας του παρόντος κανονισµού, συντρέχει λόγος επίκλησης επείγουσας ανάγκης όπως
προβλέπεται στο σηµείο 1 παράγραφος 3 του πρωτοκόλλου
το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή
Ένωση και στις συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, σχετικά µε το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 1 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 3050/95, η πρώτη φράση
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Οι αυτόνοµοι δασµοί του κοινού δασµολογίου για τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα αναστέλλονται ολοσχερώς, υπό τον όρο ότι πρόκειται για προϊόντα που προορίζονται για την κατασκευή, συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών,
το βάρος των οποίων χωρίς φορτίο υπερβαίνει τα 2 000 χιλιόγραµµα, καθώς και συσκευών εδάφους που προορίζονται για
εκπαίδευση στην πτήση για µη στρατιωτικές χρήσεις.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα δηµοσίευσής του
στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Λουξεµβούργο, 25 Ιουνίου 2002.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. MATAS I PALOU

(1) ΕΕ L 320 της 30.12.1995, σ. 1.
(2) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2700/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 311 της 12.12.2000, σ. 17).
3
( ) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 444/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L
68 της 12.3.2002, σ. 11).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1147/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 25ης Ιουνίου 2002
σχετικά µε την προσωρινή αναστολή των αυτόνοµων δασµών του κοινού δασµολογίου για ορισµένα
αγαθά που εισάγονται µε πιστοποιητικό καταλληλότητας πτήσεων
αγωγής και το ύψος του δασµού, προκειµένου να αποφευχθεί η περίπτωση κατά την οποία προκύπτει ότι δεν
σηµειώθηκε µεν καµία παράβαση, αλλά το όφελος του εισαγωγέα από την αναστολή του δασµού έχει εξουδετερωθεί
από το κόστος της εµπειρογνωµοσύνης.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 26,

(7)

Η Επιτροπή θα πρέπει να συντάξει έκθεση µε βάση τις
πληροφορίες που θα έχει λάβει από τα κράτη µέλη σχετικά
µε την εµπειρία τους κατά την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού.

(8)

Λόγω της οικονοµικής σπουδαιότητας του παρόντος κανονισµού, συντρέχει λόγος επίκλησης επείγουσας ανάγκης όπως
προβλέπεται στο σηµείο 1 παράγραφος 3 του πρωτοκόλλου
το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή
Ένωση και στις συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, σχετικά µε το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Eίναι αναγκαία η απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών
για την άνευ δασµών εισαγωγή εξαρτηµάτων, συστατικών
µερών και άλλων αγαθών που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, επανακατασκευή, τροποποίηση ή µετατροπή αεροσκαφών.

(2)

Προς τούτο κρίνεται σκόπιµη η αναστολή των αυτόνοµων
δασµών στις εισαγωγές αυτών των αγαθών µέσω πιστοποιητικών καταλληλότητας πτήσεων τα οποία εκδίδονται από φορέα εξουσιοδοτηµένο από αεροπορικές αρχές εντός της Κοινότητας ή από αεροπορικές αρχές τρίτης χώρας.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

(3)

Επειδή οι τιµές των εξαρτηµάτων και συστατικών µερών που
χρησιµοποιούνται στην αεροπορία είναι συνήθως τουλάχιστον τρεις φορές υψηλότερες από τις αντίστοιχες τιµές παρόµοιων αγαθών που χρησιµοποιούνται για άλλους σκοπούς,
ο κίνδυνος ότι τα συγκεκριµένα αγαθά, εισαγόµενα άνευ
δασµών, θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν σε άλλους
βιοµηχανικούς κλάδους, είναι πολύ µικρός.

Αναστέλλονται οι αυτόνοµοι δασµοί του κοινού δασµολογίου για
τα εξαρτήµατα, συστατικά µέρη και άλλα αγαθά που µπορούν να
ενσωµατωθούν ή να χρησιµοποιηθούν σε αεροσκάφη της πολιτικής
αεροπορίας και που υπάγονται στα κεφάλαια 25 έως 97 του κοινού
δασµολογίου και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταλληλότητας πτήσεων από φορέα εξουσιοδοτηµένο από αεροπορικές
αρχές εντός της Κοινότητος ή σε τρίτη χώρα.

(4)

Η αναστολή αναµένεται ότι θα οδηγήσει σε µείωση του
διοικητικού φόρτου των επιχειρήσεων στον τοµέα των αεροσκαφών, δεδοµένου ότι θα µειωθεί η ανάγκη προσφυγής
των επιχειρήσεων αυτών σε τελωνειακά καθεστώτα αναστολής, όπως η ευνοϊκή δασµολογική µεταχείριση ορισµένων
αγαθών λόγω τελικής χρήσης τους, το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή το καθεστώς τελωνειακής αποταµίευσης. Επιπλέον, χάρη στην αναστολή θα µπορέσουν οι
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις — οι οποίες µέχρι τώρα δεν
µπορούσαν να προσφεύγουν σε τελωνειακά καθεστώτα αναστολής — να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές σε σχέση
µε τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου.

(5)

(6)

∆εδοµένου ότι τα αγαθά δεν συνοδεύονται πάντα από πιστοποιητικό καταλληλότητας πτήσεων κατά τη µεταφορά,
πρέπει να θεσπιστεί µια διαδικασία η οποία θα επιτρέπει στις
τελωνειακές αρχές να ελέγχουν τα πιστοποιητικά κατά τους
επιτόπιους ελέγχους, αφού το προϊόν έχει τεθεί σε ελεύθερη
κυκλοφορία.
Λόγω της πολυπλοκότητας των κανόνων στον τοµέα της αεροπορίας, οι τελωνειακές αρχές πρέπει να µπορούν να προσφεύγουν, µε δαπάνες του εισαγωγέα, στην εµπειρογνωµοσύνη εκπροσώπου των εθνικών αεροπορικών αρχών, όταν
έχουν βάσιµους λόγους να πιστεύουν ότι τα πιστοποιητικά
καταλληλότητας πτήσεων έχουν παραποιηθεί και όταν το
πρόβληµα δεν µπορεί να επιλυθεί µε άλλο τρόπο. Προηγουµένως, ωστόσο, οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει να
σταθµίζουν το κόστος της σε σχέση µε τον όγκο της εισ-

Άρθρο 1

Άρθρο 2
1. Η αναστολή κατ’ άρθρο 1 χορηγείται κατόπιν υποβολής του
πρωτότυπου πιστοποιητικού καταλληλότητας πτήσεων στις τελωνειακές αρχές όταν γίνεται η διασάφηση των συγκεκριµένων αγαθών
προκειµένου να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία.
Όταν δεν µπορεί να υποβληθεί το πρωτότυπο πιστοποιητικό καταλληλότητας πτήσεων τη στιγµή που τα αγαθά τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία, η αναστολή χορηγείται κατόπιν δηλώσεως —
υπογεγραµµένης από τον πωλούντα τα συγκεκριµένα αγαθά — επί
του εµπορικού τιµολογίου ή επί εγγράφου που επισυνάπτεται στο
τιµολόγιο. Υπόδειγµα της δηλώσεως παρατίθεται στο τµήµα Α του
παραρτήµατος.
2. Στη θέση 44 του ενιαίου διοικητικού εγγράφου («Ε∆Ε»)
προστίθεται από τον εισαγωγέα το κείµενο που περιλαµβάνεται στο
τµήµα Β του παραρτήµατος.
3. Όταν τα αγαθά τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία µε απλουστευµένες διαδικασίες σύµφωνα µε τον κανονισµό (EΟΚ) αριθ.
2913/92 του Συµβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (1), ο εισαγωγέας προσθέτει
στο Ε∆Ε (θέση 44), ή σε οποιοδήποτε άλλο εγκεκριµένο έγγραφο
αντί του Ε∆Ε, το κείµενο που περιλαµβάνεται στο τµήµα Β του παραρτήµατος.
(1) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2700/200 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 311 της 12.12.2000, σ. 17).
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Στις περιπτώσεις αυτές η αναστολή χορηγείται κατόπιν υποβολής
των εγγράφων που ορίζονται στην παράγραφο 1, σύµφωνα µε τους
όρους χορήγησης της απλουστευµένης διαδικασίας, όταν υποβάλλεται συµπληρωµατική διασάφηση στο αρµόδιο τελωνείο.

µοσύνης, αν τελικά προκύψει από την έρευνα ότι οι κανόνες
έκδοσης των εν λόγω πιστοποιητικών δεν παραβιάστηκαν.

Άρθρο 3

Εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού,
η Επιτροπή θα υποβάλει στο Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε την
εφαρµογή του κανονισµού, µε βάση τις πληροφορίες που θα έχει
λάβει από τα κράτη µέλη.

Αν οι τελωνειακές αρχές έχουν βάσιµους λόγους να υποψιάζονται
ότι τα πιστοποιητικά καταλληλότητας πτήσεων έχουν παραποιηθεί
και εφόσον το πρόβληµα δεν µπορεί να επιλυθεί µε άλλο τρόπο,
µπορούν να ζητήσουν εµπειρογνωµοσύνη από εκπρόσωπο των
εθνικών αεροπορικών αρχών µε δαπάνες του εισαγωγέα.
Στις περιπτώσεις αυτές, οι τελωνειακές αρχές λαµβάνουν υπόψη
τους τον όγκο της εισαγωγής καθώς και το ύψος του σχετικού δασµού, ώστε ο εισαγωγέας να µην επωφεληθεί του γεγονότος ότι η
αναστολή δασµού εξουδετερώνεται από το κόστος της εµπειρογνω-

Άρθρο 4

Άρθρο 5
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα δηµοσίευσής του
στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Λουξεµβούργο, 25 Ιουνίου 2002.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. MATAS I PALOU
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1148/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Ιουνίου 2002
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2505/96 σχετικά µε το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνοµων κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων όσον αφορά ορισµένα αγροτικά και βιοµηχανικά προϊόντα
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 26,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2505/96 (1), το Συµβούλιο
προέβη στο άνοιγµα κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων
για ορισµένα αγροτικά και βιοµηχανικά προϊόντα. Η κάλυψη
των αναγκών εφοδιασµού της Κοινότητας όσον αφορά τα εν
λόγω προϊόντα θα πρέπει να γίνει υπό τους ευνοϊκότερους
κατά το δυνατόν όρους. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιµο να
ανοιχθούν κοινοτικές δασµολογικές ποσοστώσεις µε µειωµένο ή µηδενικό δασµό για τις αναγκαίες ποσότητες, να αυξηθούν οι ποσότητες και να παραταθεί η ισχύς ορισµένων
υφιστάµενων δασµολογικών ποσοστώσεων, χωρίς να διαταραχθεί η ισορροπία των αγορών των εν λόγω προϊόντων.

(2)

Κατά συνέπεια, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2505/96 πρέπει να
τροποποιηθεί.

(3)

Λόγω της οικονοµικής σπουδαιότητας του παρόντος κανονισµού, συντρέχει λόγος επίκλησης επείγουσας ανάγκης όπως
προβλέπεται στο σηµείο Ι.3 του πρωτοκόλλου το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στις
συνθήκες για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σχετικά µε το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για την ποσοστωτική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30
Ιουνίου 2002, το παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2505/96
τροποποιείται ως εξής:
— ο όγκος της δασµολογικής ποσόστωσης µε αύξοντα αριθµό
09.2935, µεταβάλλεται σε 80 000 τόνους.
Άρθρο 2
Για την ποσοστωτική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31
∆εκεµβρίου 2002, το παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2505/96 τροποποιείται ως εξής:
— ο όγκος της δασµολογικής ποσόστωσης µε αύξοντα αριθµό
09.2799 γίνεται 50 000 τόνοι,
— ο όγκος της δασµολογικής ποσόστωσης µε αύξοντα αριθµό
09.2950 γίνεται 6 500 τόνοι.
Άρθρο 3
Οι δασµολογικές ποσοστώσεις που αναγράφονται στο παράρτηµα
του παρόντος κανονισµού προστίθενται στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2505/96, µε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2002.
Άρθρο 4
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Λουξεµβούργο, 26 Ιουνίου 2002.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
C. VILLALOBOS

(1) ΕΕ L 345 της 31.12.1996, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2559/2001 (ΕΕ L 344 της
28.12.2001, σ. 5).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Όγκος των
ποσοστώσεων

Ποσοστωτικός
δασµός
(%)

Ποσοστωτική περίοδος

2,4-∆ιχλωρο-3-αιθυλο-6-νιτροφαινόλη, σε µορφή
σκόνης

43 τόνοι

0

1.7.2002 έως 31.12.2002

10

Σακουλάκι από χαρτί τυπωµένο µε διαστάσεις
139 mm × 303 mm (± 5 mm), που προορίζεται
για τη συσκευασία καλαµποκιού προς διόγκωση σε
φούρνο µικροκυµάτων (α)

33 000 000
µονάδες

0

1.7.2002 έως 31.12.2002

ex 8540 11 15

91

Έγχρωµη σωληνωτή καθοδική λυχνία για επίπεδη 13 000 µονάδες
οθόνη µε λόγο πλάτους/µήκους οθόνης 4/3, µε
διαγώνιο οθόνης 59 cm ή περισσότερο, αλλά που
δεν υπερβαίνει τα 61 cm, και µε ακτίνα καµπυλότητας της οθόνης 50 m ή περισσότερο

7

1.7.2002 έως 31.12.2002

09.2904

ex 8540 11 19

95

Έγχρωµη σωληνωτή καθοδική λυχνία για επίπεδη 3 600 µονάδες
οθόνη µε λόγο πλάτους/µήκους οθόνης 4/3, µε
διαγώνιο οθόνης 79 cm ή περισσότερο, αλλά που
δεν υπερβαίνει τα 81 cm, και µε ακτίνα καµπυλότητας της οθόνης 50 m ή περισσότερο

0

1.7.2002 έως 31.12.2002

09.2995

ex 8536 90 85
ex 8538 90 99

95
93

Πληκτρολόγια,
— που αποτελούνται από στρώµα σιλικόνης και
πολυκαρβονικό στο πάνω µέρος
ή
— εξ ολοκλήρου, από σιλικόνη ή πολυκαρβονικό, συµπεριλαµβανοµένων και των τυπωµένων πλήκτρων, προοριζόµενα για την κατασκευή ή επισκευή κινητών ραδιοτηλεφωνικών
συσκευών της διάκρισης 8525 20 91 (α)

10 000 000
µονάδες

0

1.7.2002 έως 31.12.2002

09.2998

ex 2924 29 95

80

5-Χλωρο-3-υδροξυ-2,4-διµεθοξυ-2-ναφθανιλίδιο

20 τόνοι

0

1.7.2002 έως 31.12.2002

Αύξων
αριθµός

Κωδικός ΣΟ

Υποδιαίρεση
TARIC

09.2882

ex 2908 90 00

20

09.2890

ex 4819 40 00

09.2902

Περιγραφή εµπορευµάτων

(α) Ο έλεγχος της χρησιµοποίησης για αυτόν τον ειδικό προορισµό πραγµατοποιείται µε την εφαρµογή των σχετικών κοινοτικών διατάξεων.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1149/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 27ης Ιουνίου 2002
για το άνοιγµα αυτόνοµης ποσόστωσης για την εισαγωγή βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 133,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Προκειµένου η Κοινότητα να αναπτύξει αρµονικές σχέσεις
συναλλαγών µε τις τρίτες χώρες, πρέπει να ληφθούν διατάξεις για το άνοιγµα, υπό µορφή αυτόνοµου µέτρου, κοινοτικής δασµολογικής ποσόστωσης για την εισαγωγή 1 000
τόνων νωπού, διατηρηµένου µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένου
βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας.
Η αγορά βοείου κρέατος, παρόλες τις δυσκολίες που αντιµετώπισε το 2001, έχει αρχίσει να σταθεροποιείται. Η
ζήτηση των καταναλωτών στην Κοινότητα αυξάνει, ιδίως για
το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας. Μια πρόσθετη ποσόστωση για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας µε µειωµένους
δασµούς θα είναι προς το συµφέρον τόσο των καταναλωτών
όσο και των προµηθευτών και δεν θα είχε σηµαντική επίπτωση στο συνολικό όγκο των εισαγωγών βοείου κρέατος
στην Κοινότητα.

(3)

Πρέπει να προσφερθεί ισότιµη και συνεχής πρόσβαση όλων
των σχετικών φορέων της Κοινότητας στην εν λόγω ποσόστωση. Είναι επίσης αναγκαίο να διασφαλιστεί κατάλληλος
έλεγχος της ποσόστωσης. Για το σκοπό αυτό, η χρησιµοποίηση της ποσόστωσης πρέπει να βασιστεί στην υποβολή
πιστοποιητικού γνησιότητας που εγγυάται το είδος και την
καταγωγή των προϊόντων.

(4)

Σύµφωνα µε το άρθρο 32 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/
1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής
οργανώσεως των αγορών στον τοµέα του βοείου κρέατος (1),

η Επιτροπή διαχειρίζεται τις δασµολογικές ποσοστώσεις για
τα προϊόντα που καλύπτει ο παρών κανονισµός σύµφωνα µε
λεπτοµερείς κανόνες που θεσπίζονται µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 43 του εν λόγω κανονισµού,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1. Ανοίγεται ετήσια κοινοτική δασµολογική ποσόστωση για την
εισαγωγή 1 000 τόνων, που εκφράζονται σε βάρος του προϊόντος,
νωπού, διατηρηµένου µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένου βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας, που υπάγεται στις διακρίσεις 0201 30 00,
0202 30 90 του κοινού δασµολογίου.
2. Ο δασµός που εφαρµόζεται στην ποσόστωση ανέρχεται σε
20 % ad valorem.
3. Η ποσοστωτική περίοδος καθορίζεται από την 1η Ιουλίου έως
τις 30 Ιουνίου.
Άρθρο 2
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, που θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 43
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, περιλαµβάνουν διατάξεις
σύµφωνα µε τις οποίες η χρησιµοποίηση της ποσόστωσης που
αναφέρεται στο άρθρο 1 υπόκειται στην υποβολή πιστοποιητικού
γνησιότητας που εγγυάται το είδος και την καταγωγή των προϊόντων.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Λουξεµβούργο, 27 Ιουνίου 2002.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. ARIAS CAÑETE

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 2345/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L
315 της 1.12.2001, σ. 29).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1150/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 27ης Ιουνίου 2002
για το άνοιγµα αυτόνοµης ποσόστωσης για την εισαγωγή βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 133,
την πρόταση της Επιτροπής,

σοστώσεις για τα προϊόντα που καλύπτει ο παρών κανονισµός σύµφωνα µε τους λεπτοµερείς κανόνες που θεσπίζονται
µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 43 του εν λόγω κανονισµού,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Λαµβανοµένου υπόψη του ενδιαφέροντος της Κοινότητας,
για την ανάπτυξη αρµονικών εµπορικών σχέσεων µε τις
τρίτες χώρες και των µεγάλων οικονοµικών και κοινωνικών
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν επί του παρόντος ορισµένες από αυτές, πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για το άνοιγµα, υπό µορφή αυτόνοµου και προσωρινού µέτρου, κοινοτικής δασµολογικής ποσόστωσης για την εισαγωγή 10 000
τόνων νωπού, διατηρηµένου µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένου
βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας.
Η αγορά βοείου κρέατος έχει αρχίσει να σταθεροποιείται.
Στην Κοινότητα αυξάνεται η ζήτηση κρέατος και ειδικά
βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας. Μια πρόσθετη ποσόστωση για την εισαγωγή βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας
µε µειωµένους δασµούς θα είναι προς το συµφέρον τόσο
των καταναλωτών όσο και των προµηθευτών.

(3)

Θα πρέπει να διασφαλιστεί η ίση και συνεχής πρόσβαση στην
εν λόγω ποσόστωση όλων των σχετικών φορέων της Κοινότητας, καθώς και ο κατάλληλος έλεγχός της. Για το σκοπό
αυτό η χρησιµοποίηση της ποσόστωσης πρέπει να βασιστεί
στην υποβολή πιστοποιητικού γνησιότητας που εγγυάται το
είδος και την καταγωγή των προϊόντων.

(4)

Σύµφωνα µε το άρθρο 32 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/
1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, σχετικά µε
την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τοµέα του βοείου
κρέατος (1) η Επιτροπή διαχειρίζεται τις δασµολογικές πο-

Άρθρο 1
1. Ανοίγεται, για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2002 έως τις
30 Ιουνίου 2003, ετήσια κοινοτική δασµολογική ποσόστωση για
την εισαγωγή 10 000 τόνων, που εκφράζονται σε βάρος του
προϊόντος, νωπού, διατηρηµένου µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένου
βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας που υπάγεται στις διακρίσεις
0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 και 0206 29 91 του κοινού δασµολογίου.
2. Ο δασµός που εφαρµόζεται στην ποσόστωση ανέρχεται στο
20 % ad valorem.
Άρθρο 2
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, που θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 43
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, περιλαµβάνουν διατάξεις
σύµφωνα µε τις οποίες η χρησιµοποίηση της ποσόστωσης που
αναφέρεται στο άρθρο 1 να υπόκειται στην υποβολή πιστοποιητικού γνησιότητας που εγγυάται το είδος και την καταγωγή των
προϊόντων.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Λουξεµβούργο, 27 Ιουνίου 2002.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. ARIAS CAÑETE

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2345/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L
315 της 1.12.2001, σ. 29).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1151/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 27ης Ιουνίου 2002
για τη θέσπιση ορισµένων παραχωρήσεων υπό µορφή κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων για
ορισµένα γεωργικά προϊόντα και την προσαρµογή, ως αυτόνοµου και µεταβατικού µέτρου, ορισµένων
γεωργικών παραχωρήσεων προβλεπόµενων στην ευρωπαϊκή συµφωνία µε την Εσθονία
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(5)

Ουσιαστικό µέρος των αποτελεσµάτων των διαπραγµατεύσεων για τη σύναψη ενός νέου συµπληρωµατικού πρωτοκόλλου της ευρωπαϊκής συµφωνίας αποτελεί η εσπευσµένη υλοποίηση των προσαρµογών. Ως εκ τούτου, ενδείκνυται να
προβλεφθεί η προσαρµογή, ως αυτόνοµου και µεταβατικού
µέτρου, των γεωργικών παραχωρήσεων που προβλέπονται
στην ευρωπαϊκή συµφωνία.

(6)

Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,
για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (5).

(7)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας
Ιουλίου 1993, για τον καθορισµό ορισµένων διατάξεων
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (6) κωδικοποίησε τους κανόνες διαχείρισης των δασµολογικών ποσοστώσεων, που έχουν καθορισθεί για να
χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τη χρονολογική σειρά ηµεροµηνιών των τελωνειακών διασαφήσεων. Συνεπώς, οι δασµολογικές ποσοστώσεις βάσει του παρόντος κανονισµού θα
πρέπει να διέπονται από τους κανόνες αυτούς.

(8)

Λόγω των προαναφερθεισών διαπραγµατεύσεων, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1349/2000 έχει απολέσει τη σηµασία του
και, κατά συνέπεια, θα πρέπει να καταργηθεί,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 133,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η ευρωπαϊκή συµφωνία συνδέσεως µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και της
∆ηµοκρατίας της Εσθονίας, αφετέρου (1), εφεξής αποκαλούµενη «ευρωπαϊκή συµφωνία», προβλέπει ορισµένες παραχωρήσεις για ορισµένα γεωργικά προϊόντα, καταγωγής Εσθονίας.
Οι πρώτες βελτιώσεις των προτιµησιακών ρυθµίσεων της ευρωπαϊκής συµφωνίας προβλέπονται στο πρωτόκολλο για την
προσαρµογή εµπορικών παραµέτρων της ευρωπαϊκής συµφωνίας, ώστε να ληφθούν υπόψη η προσχώρηση της ∆ηµοκρατίας της Αυστρίας, της ∆ηµοκρατίας της Φινλανδίας και του
Βασιλείου της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η
έκβαση των διαπραγµατεύσεων για τη γεωργία στο πλαίσιο
του Γύρου της Ουρουγουάης, συµπεριλαµβανοµένων βελτιώσεων στις υφιστάµενες προτιµησιακές διευθετήσεις (2).
Με την απόφαση 1999/86/ΕΚ (3), το Συµβούλιο ενέκρινε το
προαναφερόµενο πρωτόκολλο, εξ ονόµατος της Κοινότητας.
Βελτιώσεις των προτιµησιακών ρυθµίσεων της ευρωπαϊκής
συµφωνίας υπό τη µορφή αυτονόµου και µεταβατικού
µέτρου προβλέπονται επίσης, εκκρεµούσας µιας δεύτερης
αναπροσαρµογής των σχετικών διατάξεων της ευρωπαϊκής
συµφωνίας, σε συνέχεια του πρώτου γύρου διαπραγµατεύσεων για την ελευθέρωση των γεωργικών εµπορικών συναλλαγών. Οι βελτιώσεις άρχισαν να ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2000 δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1349/2000
του Συµβουλίου, της 19ης Ιουνίου έτους 2000, περί θεσπίσεως ορισµένων παραχωρήσεων υπό τη µορφή κοινοτικών
δασµολογικών ποσοστώσεων για ορισµένα γεωργικά προϊόντα και περί προσαρµογής, ως αυτόνοµου και µεταβατικού
µέτρου, ορισµένων γεωργικών παραχωρήσεων που προβλέπονται στην ευρωπαϊκή συµφωνία µε την Εσθονία (4). Η δεύτερη προσαρµογή των σχετικών διατάξεων της ευρωπαϊκής
συµφωνίας —η οποία θα λάβει τη µορφή ενός άλλου
συµπληρωµατικού πρωτοκόλλου— δεν έχει ακόµη αρχίσει
να ισχύει.

(4)

∆ιεξάγονται διαπραγµατεύσεις για ένα νέο συµπληρωµατικό
πρωτόκολλο της ευρωπαϊκής συµφωνίας για την ελευθέρωση
των εµπορικών συναλλαγών γεωργικών προϊόντων.

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

ΕΕ L 68 της 9.3.1998, σ. 3.
ΕΕ L 29 της 3.2.1999, σ. 11.
ΕΕ L 29 της 3.2.1999, σ. 9.
ΕΕ L 155 της 28.6.2000, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2677/2000 (ΕΕ L 308 της
8.12.2000, σ. 7).

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1. Οι ρυθµίσεις για εισαγωγές στην Κοινότητα, ο οποίες εφαρµόζονται σε ορισµένα γεωργικά προϊόντα, καταγωγής Εσθονίας,
όπως ορίζεται στο παράρτηµα Γ στοιχείο α) και στο παράρτηµα Γ
στοιχείο β) του παρόντος κανονισµού, αντικαθιστούν τις ρυθµίσεις
του παραρτήµατος Vα της ευρωπαϊκής συµφωνίας.
2. Κατά την έναρξη ισχύος του συµπληρωµατικού πρωτοκόλλου
µε το οποίο προσαρµόζεται η ευρωπαϊκή συµφωνία ώστε να ληφθεί
υπόψη το αποτέλεσµα των διαπραγµατεύσεων µεταξύ των µερών
σχετικά µε νέες αµοιβαίες γεωργικές παραχωρήσεις, οι παραχωρήσεις που προβλέπονται στο πρωτόκολλο αυτό αντικαθιστούν τις
αναφερόµενες στο παράρτηµα Γ στοιχείο α) και στο παράρτηµα Γ
στοιχείο β) του παρόντος κανονισµού.
(5) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(6) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 444/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L
68 της 12.3.2002, σ. 11).
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3.
Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτοµερείς κανόνες για την εφαρµογή
του παρόντος κανονισµού σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται
στο άρθρο 3 παράγραφος 2.
Άρθρο 2
Η διαχείριση των δασµολογικών ποσοστώσεων µε αύξοντα αριθµό
άνω του 09.5100 πραγµατοποιείται από την Επιτροπή σύµφωνα µε
τα άρθρα 308α, 308β και 308γ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2454/93.
Άρθρο 3
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από τη διαχειριστική επιτροπή για τα
σιτηρά, η οποία έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ης Ιουνίου
1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (1)
ή, ανάλογα µε την περίπτωση, από την επιτροπή που έχει συσταθεί
βάσει των σχετικών διατάξεων των άλλων κανονισµών για την κοινή
οργάνωση των γεωργικών αγορών.

29.6.2002

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3
της απόφασης 1999/468/ΕΚ καθορίζεται σε ένα µήνα.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
Άρθρο 4

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1349/2000 καταργείται.
Άρθρο 5
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Λουξεµβούργο, 27 Ιουνίου 2002.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. ARIAS CAÑETE

(1) ΕΕ L181 της 1.7.1992, σ. 21· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (ΕΕ L 193 της
29.7.2000, σ. 1).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ(α)
Τα ακόλουθα προϊόντα, καταγωγής Εσθονίας, απολαύουν προτιµησιακού µηδενικού δασµολογικού συντελεστή για
απεριόριστες ποσότητες (εφαρµογή δασµολογικού συντελεστή 0 % του µάλλον ευνοούµενου κράτους) όταν εισάγονται
στην Κοινότητα

Κωδικός ΣΟ (1)

Κωδικός ΣΟ (1)

Κωδικός ΣΟ (1)

Κωδικός ΣΟ (1)

Κωδικός ΣΟ (1)

0101 10 90
0101 90 19
0101 90 30
0101 90 90
0104
0106 19 10
0106 39 10
0204
0205
0206 80 91
0206 90 91
0207 13 91
0207 14 91
0207 26 91
0207 27 91
0207 35 91
0207 36 89
0208
0210 91 00
0210 92 00
0210 93 00
0210 99 10
0210 99 21
0210 99 29
0210 99 31
0210 99 39
0210 99 59
0210 99 60
0210 99 79
0210 99 80
0407 00 90
0409 00 00
0410 00 00
0601
0602
0603
0604
0701 10 00
0701 90 10
0701 90 50
0701 90 90
0703 10
0703 90 00
0704 20 00
0704 90 90
0705 19 00
0705 21 00
0705 29 00
0706
0708 10 00
0708 90 00
0709 20 00
0709 30 00
0709 40 00
0709 52 00
0709 59
0709 60 10
0709 60 99
0709 70 00
0709 90 10
0709 90 20
0709 90 50

0709 90 90
0710 10 00
0710 21 00
0710 22 00
0710 29 00
0710 30 00
0710 80 51
0710 80 59
0710 80 61
0710 80 69
0710 80 70
0710 80 80
0710 80 85
0710 80 95
0710 90 00
0711 40 00
0711 59 00
0711 90 10
0711 90 50
0711 90 80
0711 90 90
0712 20 00
0712 31 00
0712 32 00
0712 33 00
0712 39 00
0712 90 05
0712 90 30
0712 90 50
0712 90 90
0713 50 00
0713 90 10
0713 90 90
0802 11 90
0802 12 90
0802 21 00
0802 22 00
0802 31 00
0802 32 00
0802 40
0802 90 50
0802 90 85
0806 20 11
0806 20 12
0806 20 91
0806 20 92
0806 20 98
0808 20 90
0809 40 90
0810 40 30
0810 40 50
0810 40 90
0810 60 00
0810 90 95
0811 90 39
0811 90 50
0811 90 70
0811 90 75
0811 90 80
0811 90 95
0812 10 00
0812 90 40

0812 90 50
0812 90 60
0812 90 99
0813 10 00
0813 20 00
0813 30 00
0813 40 10
0813 40 30
0813 40 95
0813 50 15
0813 50 19
0813 50 91
0813 50 99
0901 12 00
0901 21 00
0901 22 00
0901 90 90
0902 10 00
0904 12 00
0904 20 10
0904 20 90
0907 00 00
0910 40 13
0910 40 19
0910 40 90
0910 91 90
0910 99 99
1001 90 10
1008 10 00
1008 20 00
1008 90 90
1102 90 90
1103 19 90
1103 20 90
1105 10 00
1105 20 00
1106 10 00
1106 30
1107
1108 20 00
1208 10 00
1209
1210
1211 90 30
1212 10 10
1212 10 99
1214 90 10
1302 19 05
1501 00 90
1502 00 90
1503 00 19
1503 00 90
1504 10 10
1504 10 99
1504 20 10
1504 30 10
1507
1508 10 90
1508 90 10
1508 90 90
1511 10 90
1511 90 11

1511 90 19
1511 90 91
1511 90 99
1512
1513
1514
1515
1516 10 10
1516 20 91
1516 20 95
1516 20 96
1516 20 98
1517 10 90
1517 90 99
1518 00 31
1518 00 39
1522 00 91
1601 00 10
1602 10 00
1602 20 19
1602 20 90
1602 31
1602 32 19
1602 32 30
1602 32 90
1602 39 29
1602 39 40
1602 39 80
1602 41 90
1602 42 90
1602 49 90
1602 50 31
1602 50 39
1602 50 80
1602 90 10
1602 90 31
1602 90 41
1602 90 69
1602 90 72
1602 90 74
1602 90 76
1602 90 78
1602 90 98
1603 00 10
1703
1704 90 10
2001 10 00
2001 90 20
2001 90 50
2001 90 70
2001 90 75
2001 90 85
2001 90 93
2001 90 96
2003 20 00
2003 90 00
2004 10 10
2004 10 99
2004 90 30
2004 90 50
2004 90 91
2004 90 98

2005 10 00
2005 20 20
2005 20 80
2005 40 00
2005 51 00
2005 59 00
2005 60 00
2005 90 10
2005 90 50
2005 90 60
2005 90 70
2005 90 75
2005 90 80
2006 00 99
2007 10 91
2007 10 99
2007 99 10
2007 99 91
2007 99 98
2008 11 92
2008 11 94
2008 11 96
2008 11 98
2008 19 19
2008 19 93
2008 19 95
2008 19 99
2008 40 11
2008 40 21
2008 40 29
2008 40 39
2008 40 51
2008 40 59
2008 40 71
2008 40 91
2008 40 99
2008 50 11
2008 60 11
2008 60 31
2008 60 39
2008 60 51
2008 60 59
2008 60 61
2008 60 71
2008 60 79
2008 60 91
2008 80 11
2008 80 31
2008 80 39
2008 80 50
2008 80 70
2008 80 91
2008 80 99
2008 92 14
2008 92 34
2008 92 38
2008 92 59
2008 92 74
2008 92 78
2008 92 93
2008 92 96
2008 92 98
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29.6.2002

Κωδικός ΣΟ (1)

Κωδικός ΣΟ (1)

Κωδικός ΣΟ (1)

Κωδικός ΣΟ (1)

Κωδικός ΣΟ (1)

2008 99 28
2008 99 37
2008 99 40
2008 99 45
2008 99 49
2008 99 55
2008 99 68
2008 99 72
2008 99 78
2008 99 99

2009 50 10
2009 50 90
2009 71 10
2009 71 91
2009 71 99
2009 79 19
2009 79 30
2009 79 93
2009 79 99
2009 80 19

2009 80 38
2009 80 50
2009 80 63
2009 80 69
2009 80 71
2009 80 79
2009 80 89
2009 80 95
2009 80 96
2009 80 99

2009 90 19
2009 90 29
2009 90 39
2009 90 51
2009 90 59
2009 90 96
2009 90 98
2204 30 10
2302 50 00
2306 90 19

2308 00 90
2309 10 51
2309 10 90
2309 90 10
2309 90 31
2309 90 41
2309 90 51
2309 90 91
2905 45 00

(1) Όπως ορίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2031/2001 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2001, ο οποίος τροποποιεί το παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87
του Συµβουλίου για τη δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία και το κοινό δασµολόγιο (ΕΕ L 279 της 23.10.2001, σ. 1).
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L 170/19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ(β)

Οι εισαγωγές στην Κοινότητα των ακόλουθων προϊόντων, καταγωγής Εσθονίας, υπάγονται στις παραχωρήσεις που
αναφέρονται κατωτέρω (ΜΕΚ = µάλλον ευνοούµενο κράτος)

Επιβαλλόµενος
δασµός
(% του ΜΕΚ) (2)

Ετήσια ποσότητα
από 1.7.2002
έως 30.6.2003
(τόνοι)

Ετήσια αύξηση
από
1.7.2003
(τόνοι)

Ειδικοί
όροι

Αύξων αριθ.

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εµπορευµάτων (1)

09.4598

0102 90 05

Βοοειδή ζωντανά κατοικίδια µε βάρος
που δεν υπερβαίνει τα 80 kg

20

178 000
κεφαλές

0

(3)

09.4537

0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49

Βοοειδή ζωντανά κατοικίδια µε βάρος
που υπερβαίνει τα 80 kg αλλά που δεν
υπερβαίνει τα 300 kg

20

153 000
κεφαλές

0

(3)

0

(4)

09.4563

ex 0102 90

Μοσχίδες και αγελάδες, µη προοριζόµενες
για σφαγή, των ακόλουθων ορεσίβιων
φυλών: γκρίζα, φαιά, κίτρινη, µε στίγµατα
Simmental και Pinzgau

6 % κατ’ αξία

7 000 κεφαλές

09.4851

0201

Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρηµένα µε
απλή ψύξη
Κρέατα βοοειδών, κατεψυγµένα
Άψητα. Μείγµατα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψηµένων, και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, άψητων
από άλλα παρασκευάσµατα και κονσέρβες
βοοειδών

ατελώς

1 100

350

Κρέας κατοικιδίων χοιροειδών, νωπό,
διατηρηµένο µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένο, µε εξαίρεση τους κωδικούς ΣΟ
0203 11 90, 0203 12 90, 0203 19 90,
0203 21 90, 0203 22 90, 0203 29 90

ατελώς

2 000

375

Στύλοι διαφράγµατος και διάφραγµα
βοοειδών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή
ψύξη ή κατεψυγµένα

ατελώς

100

30

Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιµα, πουλερικών της κλάσης 0105, νωπά,
διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα, µε εξαίρεση τους κωδικούς ΣΟ
0207 13 91, 0207 14 91, 0207 26 91,
0207 27 91, 0207 34 10, 0207 34 90,
0207 35 91, 0207 36 81, 0207 36 85,
0207 36 89

ατελώς

1 005

250

0202
1602 50 10

09.4583

09.4852

09.6649

ex 0203

0206 10 95
0206 29 91
ex 0207

09.4853

0210 19

Κρέατα χοιροειδών, αλατισµένα ή σε
άρµη, αποξεραµένα ή καπνιστά, άλλα

ατελώς

100

30

09.4578

0401

Γάλα και κρέµα γάλακτος (ανθόγαλα),
που δεν είναι συµπυκνωµένα και χωρίς
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

ατελώς

800

150

09.4546

0402 10 19
0402 21 19

Αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη
Πλήρες γάλα σε σκόνη

ατελώς

14 000

0

Γιαούρτια, µη αρωµατισµένα και χωρίς
προσθήκη φρούτων ή κακάου: Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών,
περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές
ουσίες:
Που δεν υπερβαίνει το 3 %
Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν
υπερβαίνει το 6 %
Που υπερβαίνει το 6 %

ατελώς

800

240

09.4579

0403 10 11
0403 10 13
0403 10 19

(5)
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Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εµπορευµάτων (1)

0403 10 31
0403 10 33

Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε
λιπαρές ουσίες
Που δεν υπερβαίνει το 3 %
Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν
υπερβαίνει το 6 %
Που υπερβαίνει το 6 %

0403 10 39
09.4580

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

Ανθόγαλα όξινο,
βάρος σε λιπαρές
το 6 %
Ανθόγαλα όξινο,
βάρος σε λιπαρές
βαίνει το 3 %
Ανθόγαλα όξινο,
βάρος σε λιπαρές
το 3 % αλλά δεν
Ανθόγαλα όξινο,
βάρος σε λιπαρές
το 6 %

περιεκτικότητας κατά
ουσίες που υπερβαίνει

29.6.2002

Επιβαλλόµενος
δασµός
(% του ΜΕΚ) (2)

Ετήσια ποσότητα
από 1.7.2002
έως 30.6.2003
(τόνοι)

Ετήσια αύξηση
από
1.7.2003
(τόνοι)

ατελώς

1 120

210

περιεκτικότητας κατά
ουσίες που δεν υπερπεριεκτικότητας κατά
ουσίες που υπερβαίνει
υπερβαίνει το 6 %
περιεκτικότητας κατά
ουσίες που υπερβαίνει

09.4547

0405 10 11
0405 10 19

Βούτυρο

ατελώς

4 800

900

09.4582

0406 10

Τυριά νωπά (που δεν έχουν υποστεί ωρίµανση), στα οποία περιλαµβάνονται και
το τυρί από ορό γάλακτος και πηγµένο
γάλα για τυρί

ατελώς

1 120

210

09.4581

0406 20
0406 30
0406 40
0406 90

Άλλα τυριά

ατελώς

4 000

1 200

09.6650

0407 00 11
0407 00 19
0407 00 30

Αυγά πουλερικών ορνιθώνα

ατελώς

600

180

Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και
κρόκοι αυγών, νωπά, αποξεραµένα, βρασµένα στο νερό ή στον ατµό, µορφοποιηµένα, κατεψυγµένα ή αλλιώς διατηρηµένα, έστω και µε προσθήκη ζάχαρης ή
άλλων γλυκαντικών, µε εξαίρεση τους
κωδικούς ΣΟ 0408 11 20, 0408 19 20,
0408 91 20, 0408 99 20

ατελώς

205

40

09.6651

ex 0408

Ειδικοί
όροι

(8)

09.6603

0703 20 00

Σκόρδα

ατελώς

60

5

09.6454

0704 10 00
0704 90 10

Κουνουπίδια και µπρόκολα
Κράµβες λευκές και κόκκινες

ατελώς

270

10

0707 00 05

Αγγούρια, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή
ψύξη
Αγγουράκια

ατελώς

απεριόριστη

(7)

0709 10 00

Αγκινάρες, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή
ψύξη

ατελώς

απεριόριστη

(7)

0709 90 70

Κολοκυθάκια νωπά ή κατεψυγµένα

ατελώς

απεριόριστη

(7)

0808 10

Μήλα, νωπά

ατελώς

0808 20 50

Αχλάδια, νωπά (µε εξαίρεση τα αχλάδια
για απίτη, που παρουσιάζονται χύµα, από
την 1η Αυγούστου µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου)

ατελώς

απεριόριστη

(7)

0809 20 05

Βύσσινα, νωπά (Prunus cerasus)

ατελώς

απεριόριστη

(7)

0809 20 95

Κεράσια, νωπά (εκτός από βύσσινα)

ατελώς

απεριόριστη

(7)

∆αµάσκηνα, νωπά, από την 1η Ιουλίου
µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου

ατελώς

απεριόριστη

(7)

0707 00 90

09.6605

ex 0809 40 05

400

75

(7)

29.6.2002

Αύξων αριθ.

EL
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Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εµπορευµάτων (1)

L 170/21

Επιβαλλόµενος
δασµός
(% του ΜΕΚ) (2)

Ετήσια ποσότητα
από 1.7.2002
έως 30.6.2003
(τόνοι)

απεριόριστη

Ετήσια αύξηση
από
1.7.2003
(τόνοι)

Ειδικοί
όροι

0810 10 00

Φράουλες, νωπές

ατελώς

09.6609

0810 30

Φραγκοστάφυλα κάθε είδους, στα οποία
περιλαµβάνονται και τα µαύρα (cassis)

ατελώς

130

30

(6)

09.6467

0811 10 11

Φράουλες, κατεψυγµένες, µε προσθήκη
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13 %
κατά βάρος

ατελώς

240

45

(6)

0811 10 19

Φράουλες, κατεψυγµένες, µε προσθήκη
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13 %
κατά βάρος

ατελώς

απεριόριστη

(6)

0811 10 90

Φράουλες, κατεψυγµένες, άλλες

ατελώς

απεριόριστη

(6)

0811 20 11

Σµέουρα, µούρα ή βατόµουρα, µούρασµέουρα και φραγκοστάφυλα κάθε
είδους, κατεψυγµένα, περιεκτικότητας σε
ζάχαρα ανώτερης του 13 % κατά βάρος

ατελώς

0811 20 19

Σµέουρα, µούρα ή βατόµουρα, µούρασµέουρα και φραγκοστάφυλα κάθε
είδους, κατεψυγµένα, περιεκτικότητας σε
ζάχαρα ανώτερης του 13 % κατά βάρος

ατελώς

απεριόριστη

(6)

0811 20 31

Άλλα κατεψυγµένα σµέουρα

ατελώς

απεριόριστη

(6)

0811 20 39

Άλλα κατεψυγµένα
µαύρα (cassis)

φραγκοστάφυλα

ατελώς

απεριόριστη

(6)

0811 20 51

Άλλα κατεψυγµένα φραγκοστάφυλα κόκκινα

ατελώς

απεριόριστη

(6)

0811 20 59

Άλλα κατεψυγµένα µούρα ή βατόµουρα
και µούρα-σµέουρα

ατελώς

απεριόριστη

(6)

0811 20 90

Άλλα

ατελώς

απεριόριστη

(6)

Σιτάρι και σιµιγδάλι, εκτός από τον
κωδικό ΣΟ 1001 90 10

ατελώς

4 400

1 300

09.6611

640

(6)

120

09.6641

ex 1001

09.6642

1002

Σίκαλη

ατελώς

1 500

500

09.6643

1003 00 10

Κριθάρι για σπορά

ατελώς

6 500

2 000

ex 1003 00 90

Κριθάρι, εκτός από κριθάρι που προορίζεται για τη βιοµηχανία ζυθοποιίας

ex 1003 00 90

Κριθάρι, που προορίζεται για τη βιοµηχανία ζυθοποιίας

ατελώς

απεριόριστη

09.4588

1004 00

Βρώµη

ατελώς

4 800

900

09.6644

1101

Αλεύρια σιταριού ή σιµιγδαλιού

ατελώς

2 000

600

09.6645

ex 1102

Αλεύρια δηµητριακών άλλα από του σιταριού ή σιµιγδαλιού, εκτός από τον κωδικό
ΣΟ 1102 90 90

ατελώς

2 000

600

L 170/22

Αύξων αριθ.

09.6646

EL
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Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εµπορευµάτων (1)

ex 1103

09.6647

1108 13

09.4584

ex 1601 00

ex 1602 41

ex 1602 42

ex 1602 49

09.6652

1602 32 11

1602 39 21

09.6470

09.6648

2207 10 00

ex 2309

Επιβαλλόµενος
δασµός
(% του ΜΕΚ) (2)

29.6.2002

Ετήσια ποσότητα
από 1.7.2002
έως 30.6.2003
(τόνοι)

Ετήσια αύξηση
από
1.7.2003
(τόνοι)

Πληγούρια σιµιγδάλια και συσσωµατώµατα µε µορφή σβόλων από δηµητριακά,
εκτός από τους κωδικούς ΣΟ
1103 19 90 και 1103 20 90

ατελώς

100

30

Άµυλο γεωµήλων

ατελώς

100

30

Λουκάνικα, σαλάµια και παρόµοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή
αίµα, εκτός από τον κωδικό ΣΟ
1601 00 10
Άλλα παρασκευάσµατα και κονσέρβες
κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίµατος: χοιροειδών
Χοιροµέρι (ζαµπόν) και τεµάχια αυτού,
εκτός από τον κωδικό ΣΟ 1602 41 90
Άλλα παρασκευάσµατα και κονσέρβες
κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίµατος: χοιροειδών
Ωµοπλάτες και τεµάχια αυτών, εκτός από
τον κωδικό ΣΟ 1602 42 90
Άλλα παρασκευάσµατα και κονσέρβες
κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίµατος: χοιροειδών
Άλλα, στα οποία περιλαµβάνονται και τα
µείγµατα, εκτός από τον κωδικό ΣΟ
1602 49 90

ατελώς

960

180

Άλλα παρασκευάσµατα και κονσέρβες
κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίµατος: πουλερικών της κλάσης 0105: από
πετεινούς και κότες των ειδών Gallus
domesticus, άψητα
Άλλα παρασκευάσµατα και κονσέρβες
κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίµατος: πουλερικών της κλάσης 0105: άλλα
εκτός από πετεινούς και κότες των ειδών
Gallus domesticus, άψητα

ατελώς

160

30

Αιθυλική αλκοόλη µη µετουσιωµένη, µε
κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο 80 % ή περισσότερο

ατελώς

71

3

Παρασκευάσµατα των τύπων που χρησιµοποιούνται για τη διατροφή των ζώων,
εκτός των κωδικών ΣΟ 2309 10 51,
2309 10 90, 2309 90 10, 2309 90 20,
2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51,
2309 90 91

ατελώς

200

50

Ειδικοί
όροι

(1) Παρά τους κανόνες για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, το κείµενο της περιγραφής εµπορευµάτων θεωρείται ότι έχει µόνον ενδεικτική αξία, δεδοµένου ότι το
προτιµησιακό καθεστώς καθορίζεται ταυτόχρονα, στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήµατος, από το πεδίο εφαρµογής του κωδικού ΣΟ. Όταν αναφέρονται ex κωδικοί ΣΟ, το
προτιµησιακό καθεστώς καθορίζεται από την εφαρµογή του κωδικού ΣΟ και την αντίστοιχη περιγραφή, σε συνδυασµό.
2
( ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει ελάχιστος δασµολογικός συντελεστής ΜΕΚ, ο επιβαλλόµενος ελάχιστος δασµολογικός συντελεστής είναι ίσος προς το γινόµενο του
ελάχιστου δασµολογικού συντελεστή ΜΕΚ και του ποσοστού που δίδεται στην παρούσα στήλη.
(3) Η ποσόστωση αυτού του προϊόντος ανοίχθηκε για την Τσεχική ∆ηµοκρατία, τη Σλοβακική ∆ηµοκρατία, τη Βουλγαρία, τη Ρουµανία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Εσθονία, τη
Λετονία και τη Λιθουανία. Σε περίπτωση εισαγωγών στην Κοινότητα ζώντων κατοικίδιων βοοειδών που υπερβαίνουν τα 500 000 κεφάλια για οιοδήποτε έτος, η Κοινότητα µπορεί να
λαµβάνει τα µέτρα που απαιτούνται για την προστασία της αγοράς, µε επιφύλαξη όλων των άλλων δικαιωµάτων που παρέχει η συµφωνία.
(4) Η ποσόστωση αυτού του προϊόντος ανοίχθηκε για την Τσεχική ∆ηµοκρατία, τη Σλοβακική ∆ηµοκρατία, τη Βουλγαρία, τη Ρουµανία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Εσθονία, τη
Λετονία και τη Λιθουανία.
(5) Με εξαίρεση το φιλέτο που παρουσιάζεται µόνο του.
6
( ) Υπόκειται σε διακανονισµούς ως προς την ελάχιστη τιµή εισαγωγής, όπως παρατίθενται στο προσάρτηµα του παρόντος παραρτήµατος.
(7) Η µείωση εφαρµόζεται µόνο στο κατ’ αξίαν µέρος του δασµού.
(8) Σε ισοδύναµο αποξηραµένου αυγού (100 kg υγρό αυγό = 25,7 kg αποξηραµένα αυγά).
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L 170/23

Προσάρτηµα στο παράρτηµα Γ(β)
∆ιακανονισµός ως προς την ελάχιστη τιµή εισαγωγής για ορισµένους µαλακούς καρπούς προς µεταποίηση
1. Οι ελάχιστες τιµές εισαγωγής καθορίζονται ως εξής για τα ακόλουθα προϊόντα προς µεταποίηση, καταγωγής Εσθονίας:

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εµπορευµάτων

Ελάχιστη
τιµή εισαγωγής
(ευρώ/τόνο καθαρού
βάρους)

ex 0810 10

Φράουλες, νωπές, προοριζόµενες για µεταποίηση

514

ex 0810 30 10

Φραγκοστάφυλα µαύρα, νωπά, προοριζόµενα για µεταποίηση

385

ex 0810 30 30

Φραγκοστάφυλα κόκκινα, νωπά, προοριζόµενα για µεταποίηση

233

ex 0811 10 11

Φράουλες, κατεψυγµένες, µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13 % κατά βάρος: ολόκληροι καρποί

750

ex 0811 10 11

Φράουλες, κατεψυγµένες, µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13 % κατά βάρος: άλλα

576

ex 0811 10 19

Φράουλες, κατεψυγµένες, µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, περιεκτικότητας σε ζάχαρα όχι ανώτερης του 13 % κατά βάρος: ολόκληροι καρποί

750

ex 0811 10 19

Φράουλες, κατεψυγµένες, µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, περιεκτικότητας σε ζάχαρα όχι ανώτερης του 13 % κατά βάρος: άλλα

576

ex 0811 10 90

Φράουλες, κατεψυγµένες, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:
ολόκληροι καρποί

750

ex 0811 10 90

Φράουλες, κατεψυγµένες, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:
άλλα

576

ex 0811 20 19

Σµέουρα, κατεψυγµένα, µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, περιεκτικότητας σε ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος: ολόκληροι
καρποί

995

ex 0811 20 19

Σµέουρα, κατεψυγµένα, µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, περιεκτικότητας σε ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος: άλλα

796

ex 0811 20 31

Σµέουρα, κατεψυγµένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:
ολόκληροι καρποί

995

ex 0811 20 31

Σµέουρα, κατεψυγµένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών: άλλα

796

ex 0811 20 39

Φραγκοστάφυλα µαύρα, κατεψυγµένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων
γλυκαντικών: χωρίς κοτσάνι

628

ex 0811 20 39

Φραγκοστάφυλα µαύρα, κατεψυγµένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων
γλυκαντικών: άλλα

448

ex 0811 20 51

Φραγκοστάφυλα κόκκινα, κατεψυγµένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων
γλυκαντικών: χωρίς κοτσάνι

390

ex 0811 20 51

Φραγκοστάφυλα κόκκινα, κατεψυγµένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων
γλυκαντικών: άλλα

295

2. Οι ελάχιστες τιµές εισαγωγής, όπως παρατίθενται στο σηµείο 1, τηρούνται ανά αποστολή. Σε περίπτωση που η αξία της
διασάφησης είναι χαµηλότερη από την ελάχιστη τιµή εισαγωγής, επιβάλλεται αντισταθµιστικός δασµός ίσος προς τη διαφορά
µεταξύ της ελάχιστης τιµής εισαγωγής και της αξίας της διασάφησης.
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3. Εάν οι τιµές εισαγωγής δεδοµένου προϊόντος που καλύπτεται από το παρόν προσάρτηµα παρουσιάζουν τάση που υποδηλώνει
ότι οι τιµές µπορεί να είναι κατώτερες του επιπέδου των ελάχιστων τιµών εισαγωγής στο άµεσο µέλλον, η Επιτροπή των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ενηµερώνει τις εσθονικές αρχές προκειµένου να επανορθώσουν την κατάσταση.
4. Κατόπιν αιτήµατος είτε της Κοινότητας είτε της Εσθονίας, το Συµβούλιο Σύνδεσης εξετάζει τη λειτουργία του συστήµατος ή
την αναθεώρηση του επιπέδου των ελάχιστων τιµών εισαγωγής. Εφόσον ενδείκνυται, το Συµβούλιο Σύνδεσης λαµβάνει τις
αναγκαίες αποφάσεις.
5. Προκειµένου να ενθαρρύνεται και να προωθείται η ανάπτυξη των εµπορικών συναλλαγών και προς αµοιβαίο όφελος όλων των
ενδιαφεροµένων µερών, µπορεί να διοργανώνεται συνάντηση για διαβουλεύσεις, τρεις µήνες πριν από την έναρξη κάθε έτους
εµπορίας στην Κοινότητα. Η εν λόγω συνάντηση για διαβουλεύσεις πραγµατοποιείται µεταξύ, αφενός, της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των ενδιαφεροµένων οργανώσεων ευρωπαίων παραγωγών των οικείων προϊόντων και, αφετέρου,
των οργανώσεων των αρχών, παραγωγών και εξαγωγέων όλων των συνδεδεµένων χωρών εξαγωγής.
Κατά τη διάρκεια της εν λόγω συνάντησης για διαβουλεύσεις, θα συζητηθούν η κατάσταση της αγοράς µαλακών καρπών, και
ιδίως προβλέψεις για την παραγωγή, την κατάσταση αποθεµάτων, την εξέλιξη τιµών και την πιθανή εξέλιξη αγοράς καθώς και
οι δυνατότητες προσαρµογής της προσφοράς προς τη ζήτηση.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1152/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουνίου 2002
για καθορισµό των κατ’ αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή για τον καθορισµό της τιµής εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(2)

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

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 την
εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτηµά του.

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 29 Ιουνίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(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 28ης Ιουνίου 2002, 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
070
999
052
220
999
052
999
388
528
999
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999
052
999
052
060
064
066
068
400
999
624
999

58,6
52,8
55,7
106,6
143,3
125,0
80,9
80,9
61,0
44,5
52,8
86,1
114,6
94,4
83,7
86,6
57,8
74,7
152,8
95,1
94,0
197,8
197,8
357,5
216,2
270,8
210,0
156,6
202,9
235,7
234,4
234,4

0707 00 05
0709 90 70
0805 50 10
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0809 10 00
0809 20 95

0809 40 05

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της 16.10.2001, σ. 6). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1153/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουνίου 2002
για τον καθορισµό των αντιπροσωπευτικών τιµών και των ποσών των πρόσθετων δασµών κατά την εισαγωγή ορισµένων προϊόντων στον τοµέα της ζάχαρης
ρούν να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικές της πραγµατικής
τάσης της αγοράς.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(3)

Για να ληφθούν συγκρίσιµα στοιχεία σχετικά µε τη ζάχαρη
του ποιοτικού τύπου, πρέπει, για τη λευκή ζάχαρη, να αφαιρούνται ή να προστίθενται στις προσφορές που λαµβάνονται
υπόψη οι προσαυξήσεις ή οι µειώσεις που καθορίζονται
σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 784/68. Όσον αφορά την ακατέργαστη ζάχαρη, πρέπει να εφαρµόζεται η µέθοδος των διορθωτικών συντελεστών που καθορίζεται στο εν λόγω άρθρο 5
παράγραφος 1 στοιχείο β).

(4)

Η αντιπροσωπευτική τιµή µεταβάλλεται µόνο εάν η διακύµανση των στοιχείων υπολογισµού συνεπάγεται, σε σχέση µε
την καθορισµένη αντιπροσωπευτική τιµή, προσαύξηση ή
µείωση ίση ή µεγαλύτερη µε 0,5 EUR/100 χιλιόγραµµα.

(5)

Εφόσον υφίσταται 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. 1423/95.

(6)

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.

(7)

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

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
680/2002 της Επιτροπής (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1423/95 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 1995, για καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής για την
εισαγωγή προϊόντων εκτός της µελάσας στον τοµέα της ζάχαρης (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 624/
98 (4), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο και το
άρθρο 3 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

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

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1423/95 προβλέπει ότι η τιµή cif
κατά την εισαγωγή της λευκής και ακατέργαστης ζάχαρης,
αποκαλούµενη στο εξής «αντιπροσωπευτική τιµή», καθορίζεται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 784/68 της
Επιτροπής (5), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 260/96 της Επιτροπής (6). Η τιµή αυτή εννοείται ότι
καθορίζεται για τον ποιοτικό τύπο που ορίζεται στο παράρτηµα Ι σηµεία Ι και ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001.
Για τον καθορισµό αυτών των αντιπροσωπευτικών τιµών,
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όλες οι πληροφορίες σχετικά
µε τις προσφορές που έγιναν στη διεθνή αγορά, τις τιµές
που σηµειώθηκαν σε σηµαντικά για το διεθνές εµπόριο
ζάχαρης χρηµατιστήρια, τις τιµές που παρατηρήθηκαν σε
σηµαντικές αγορές σε τρίτες χώρες και τις πράξεις πώλησης
που συνήφθησαν στο πλαίσιο των διεθνών συναλλαγών,
στοιχεία τα οποία η Επιτροπή πληροφορείται είτε µέσω των
κρατών µελών είτε µε δικά της µέσα. Ωστόσο, δυνάµει του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 784/68, δεν λαµβάνονται υπόψη
πληροφορίες όταν το εµπόρευµα δεν είναι υγειούς, ανόθευτης και σύµφωνης µε τα συναλλακτικά ήθη ποιότητας, ή,
όταν η τιµή που αναφέρεται στην προσφορά αφορά ποσότητα µικρή και µη αντιπροσωπευτική της αγοράς· ότι, επίσης,
πρέπει να αποκλεισθούν οι τιµές προσφοράς που δεν µποΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
ΕΕ L 104 της 20.4.2002, σ. 26.
ΕΕ L 141 της 24.6.1995, σ. 16.
ΕΕ L 85 της 20.3.1998, σ. 5.
ΕΕ L 145 της 27.6.1968, σ. 10.
ΕΕ L 34 της 13.2.1996, σ. 16.

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. 1423/95 καθορίζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2002.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στον κανονισµό της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2002, για καθορισµό 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)

15,32
15,32
15,32
15,32
22,51
22,51
22,51
0,23

8,92
15,22
8,69
14,70
14,65
9,46
9,46
0,41

(1) Καθορισµός για τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτηµα Ι σηµείο ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του
Συµβουλίου (ΕΕ L 178 της 30.3.2001, σ. 1).
(2) Καθορισµός για τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτηµα Ι σηµείο Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του
Συµβουλίου (ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1).
(3) Καθορισµός ανά 1 % της περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1154/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουνίου 2002
για τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης
σε φυσική κατάσταση
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

φών κατά την εξαγωγή, οι οποίες ισχύουν σήµερα, σύµφωνα
µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 680/2002 της Επιτροπής (2), 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. 1069/2002 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1123/
2002 (4).

(2)

Η εφαρµογή των λεπτοµερειών που αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1069/2002 στα στοιχεία για τα οποία έλαβε γνώση η Επιτροπή οδηγεί στην τροποποίηση των επιστρο-

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. 1069/2002,
είναι τροποποιηµένες σύµφωνα µε τα ποσά που ορίζονται στο
παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
ΕΕ L 104 της 20.4.2002, σ. 26.
ΕΕ L 163 της 21.6.2002, σ. 5.
ΕΕ L 169 της 28.6.2002, σ. 5.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2002, 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

42,04
42,04
42,04
42,04

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

0,4570
45,70
45,70
45,70
0,4570

(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. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της
16.10.2001, σ. 6).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1155/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουνίου 2002
για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, για τα σιρόπια και ορισµένα
άλλα προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης
τα οποία εξάγονται σε φυσική κατάσταση, το ποσό βάσεως
της επιστροφής είναι ίσο µε το εκατοστό ενός ποσού που
καθορίζεται αφού ληφθεί υπόψη αφενός η διαφορά µεταξύ
της τιµής παρεµβάσεως για τη λευκή ζάχαρη, που ισχύει
στην πιο πλεονασµατική ζώνη της Κοινότητας κατά τη διάρκεια του µήνα για τον οποίο καθορίσθηκε το ποσό βάσεως,
και των τιµών της λευκής ζάχαρης που διαπιστώνονται στη
διεθνή αγορά, και αφετέρου η ανάγκη για την επίτευξη ισορροπίας µεταξύ της χρησιµοποίησης των προϊόντων των
χωρών αυτών που προορίζονται για εµπόριο τελειοποίησης
προς επανεξαγωγή.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 680/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

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

(2)

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

(3)

Κατά το άρθρο 30 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001, το ποσό βάσεως της επιστροφής για τη σορβόζη που εξάγεται σε φυσική κατάσταση είναι ίσο µε το ποσό βάσεως της επιστροφής µειωµένο κατά το εκατοστό της
επιστροφής στην ισχύουσα παραγωγή, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1265/2001 της Επιτροπής, της 27ης
Ιουνίου 2001, για τη θέσπιση των λεπτοµερειών εφαρµογής
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου
σχετικά µε την επιστροφή στην παραγωγή για ορισµένα
προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης τα οποία χρησιµοποιούνται
στη χηµική βιοµηχανία (4), για τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα του τελευταίου αυτού κανονισµού.

(4)

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

Κατά το άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001 για τα άλλα προϊόντα που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του εν λόγω κανονισµού
ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
ΕΕ L 104 της 20.4.2002, σ. 26.
ΕΕ L 214 της 8.9.1995, σ. 16.
ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 63.

(5)

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

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

L 170/32
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές που χορηγούνται κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, των προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία δ), στ) και ζ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 και καθορίζεται στο
παράρτηµα του ανωτέρω κανονισµού καθορίζονται στα ποσά που ορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2002.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

29.6.2002
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2002, για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή, σε φυσική
κατάσταση, για τα σιρόπια και ορισµένα άλλα προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης
Κωδικός προϊόντος

Προορισµοί

Μονάδα µέτρησης

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

A00
A00
A00

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

1702 60 95 9000

A00

EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg
καθαρού προϊόντος

1702 90 30 9000

A00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

1702 90 60 9000

A00

1702 90 71 9000

A00

1702 90 99 9900

A00

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

2106 90 30 9000

A00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

2106 90 59 9000

A00

EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg
καθαρού προϊόντος

Ποσό της επιστροφής

45,70 (2)
45,70 (2)
86,83 (4)
0,4570 (1)
45,70 (2)
0,4570 (1)
0,4570 (1)
0,4570 (1) (3)
45,70 (2)
0,4570 (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. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της
16.10.2001, σ. 6).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1156/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουνίου 2002
για καθορισµό της επιστροφής στην παραγωγή για τη λευκή ζάχαρη που χρησιµοποιείται από τη χηµική
βιοµηχανία
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

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

(4)

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

(5)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 680/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

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

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1265/2001 της Επιτροπής, της
27ης Ιουνίου 2001, για καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφής στην παραγωγή
για ορισµένα προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης που χρησιµοποιούνται στη χηµική βιοµηχανία (3) καθόρισε τους κανόνες
για τον καθορισµό των επιστροφών στην παραγωγή, καθώς
επίσης και τα χηµικά προϊόντα των οποίων η παρασκευή
επιτρέπει τη χορήγηση επιστροφής στην παραγωγή για τα
υπόψη βασικά προϊόντα τα οποία χρησιµοποιούνται γι’ αυτή
την παρασκευή. Τα άρθρα 5, 6 και 7 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1265/2001 προβλέπουν ότι η επιστροφή στην παραγωγή που ισχύει για την ακατέργαστη ζάχαρη, τα σιρόπια
σακχαρόζης και την ισογλυκόζη ως έχει, προκύπτει από την
επιστροφή που καθορίζεται για τη λευκή ζάχαρη, σύµφωνα
µε µέθοδο υπολογισµού ξεχωριστή για καθένα από τα βασικά προϊόντα.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η επιστροφή στην παραγωγή για τη λευκή ζάχαρη που αναφέρεται
στο άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1265/2001 καθορίζεται
σε 40,369 ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 104 της 20.4.2002, σ. 26.
(3) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 63.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1157/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουνίου 2002
για τον καθορισµό των δασµών κατά την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

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

(4)

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

(5)

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

(6)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1249/96 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1996, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου όσον αφορά τους δασµούς κατά
την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 597/2002 (4), και ιδίως το
άρθρο 2 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 προβλέπει ότι κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται
στο άρθρο 1 του εν λόγω κανονισµού, εισπράττονται οι δασµοί του κοινού δασµολογίου. Εντούτοις, για τα προϊόντα
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, ο
δασµός κατά την εισαγωγή ισούται µε την τιµή παρεµβάσεως
που ισχύει για τα προϊόντα αυτά κατά την εισαγωγή προσαυξηµένη κατά 55 % και µειωµένη κατά την τιµή cif κατά
την εισαγωγή που εφαρµόζεται στην εν λόγω αποστολή. Εντούτοις, ο δασµός αυτός δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το
δασµό του κοινού δασµολογίου.
∆υνάµει του άρθρου 10 παράγραφος 3 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, οι τιµές cif κατά την εισαγωγή υπολογίζονται µε βάση τις αντιπροσωπευτικές τιµές για το εν
λόγω προϊόν στη διεθνή αγορά.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι δασµοί κατά την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 καθορίζονται στο παράρτηµα Ι του παρόντος κανονισµού,
µε βάση τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙ.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

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

ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.
ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 1.
ΕΕ L 161 της 29.6.1996, σ. 125.
ΕΕ L 91 της 6.4.2002, σ. 9.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
∆ασµοί κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92

Κωδικός ΣΟ

1001 10 00

Περιγραφή των εµπορευµάτων

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

Σιτάρι σκληρό υψηλής ποιότητας

0,00

µέσης ποιότητας (1)

0,00

1001 90 91

Σιτάρι µαλακό που προορίζεται για σπορά

0,00

1001 90 99

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

0,00

µέσης ποιότητας

2,23

βασικής ποιότητας

18,80

1002 00 00

Σίκαλη

27,95

1003 00 10

Κριθάρι που προορίζεται για σπορά

27,95

1003 00 90

Κριθάρι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (4)

27,95

1005 10 90

Καλαµπόκι για σπορά εκτός από το υβρίδιο

54,99

1005 90 00

Καλαµπόκι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (5)

54,99

1007 00 90

Σόργο σε κόκκους εκτός από το υβρίδιο που προορίζεται για σπορά

38,04

(1) Για το σκληρό σιτάρι που δεν πληροί τις ελάχιστες ποιοτικές προδιαγραφές για το σκληρό σίτο µέσης ποιότητας που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1249/96, ο εφαρµοζόµενος δασµός είναι εκείνος που καθορίζεται για το µαλακό σιτάρι χαµηλής ποιότητας.
(2) Για τα εµπορεύµατα που φθάνουν στην Κοινότητα από τον Ατλαντικό Ωκεανό ή µέσω της διώρυγας του Σουέζ [άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96] ο
εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί µειώσεως των δασµών κατά:
— 3 EUR ανά τόνο εάν το λιµάνι βρίσκεται στην Μεσόγειο θάλασσα ή,
— 2 EUR ανά τόνο εάν το λιµάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στην Ιρλανδία, στο Ηνωµένο Βασίλειο, στη ∆ανία, στη Σουηδία, στη Φινλανδία ή από την πλευρά του Ατλαντικού της
Ιβηρικής χερσονήσου.
(3) Ο εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί κατ’ αποκοπή µειώσεως 14 EUR ανά τόνο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1249/96.
(4) Ο εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί κατ’ αποκοπή µειώσεως 8 EUR ανά τόνο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1249/96.
(5) Ο εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί κατ’ αποκοπή µειώσεως 24 EUR ανά τόνο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1249/96.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Στοιχεία υπολογισµού των δασµών
(περίοδος από τις 14.6.2002 έως τις 27.6.2002)
1. Μέσοι όροι της περιόδου των δύο εβδοµάδων που προηγούνται της ηµέρας του καθορισµού:
Χρηµατιστηριακές τιµές

Προϊόν (% πρωτεΐνες έως 12 % υγρασία)

Τιµή (EUR/τόνο)

Minneapolis

Kansas City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

µέσης
ποιότητας (*)

US barley 2

117,68

119,28

111,49

87,30

182,60 (**)

172,60 (**)

102,89 (**)

23,59

14,81

12,90

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Πριµοδότηση για τον Κόλπο του Μεξικού (EUR/
τόνο)

—

Πριµοδότηση για τις Μεγάλες Λίµνες (EUR/τόνο)

22,69

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

2. Ναύλος/κόστος: Κόλπος του Μεξικού-Rotterdam: 11,93 EUR/τόνο. Μεγάλες Λίµνες-Rotterdam: 26,20 EUR/τόνο.
3. Επιδοτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96: 0,00 EUR/τόνο (HRW2)
0,00 EUR/τόνο (SRW2).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1158/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουνίου 2002
για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται στα προϊόντα των τοµέων σιτηρών και όρυζας που παραδίδονται στο πλαίσιο κοινοτικών και εθνικών µέτρων επισιτιστικής βοήθειας
ρισθεί το επίπεδο των επιστροφών που χορηγούνται για τα
µέτρα αυτά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως αγοράς της όρυζας (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 411/
2002 της Επιτροπής (4), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2681/74 του Συµβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 1974, περί κοινοτικής
χρηµατοδοτήσεως των δαπανών που προκύπτουν από την
προµήθεια γεωργικών προϊόντων λόγω της επισιτιστικής
βοήθειας (5) προβλέπει ότι το µέρος των δαπανών που αντιστοιχεί στις επιστροφές κατά την εξαγωγή που καθορίζονται
στο σχετικό τοµέα, σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανόνες,
χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, τµήµα Εγγυήσεων.
Για να διευκολυνθεί η κατάρτιση και η διαχείριση του προϋπολογισµού για τα κοινοτικά µέτρα επισιτιστικής βοήθειας
και προκειµένου να επιτραπεί στα κράτη µέλη να γνωρίσουν
το επίπεδο της κοινοτικής συµµετοχής στη χρηµοτοδότηση
των εθνικών µέτρων επισιτιστικής βοήθειας, πρέπει να καθο-

(3)

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

(4)

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

(5)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις κοινοτικές και εθνικές επισιτιστικές βοήθειες στο πλαίσιο των
διεθνών συµβάσεων ή άλλων συµπληρωµατικών προγραµµάτων,
καθώς και άλλων κοινοτικών ενεργειών δωρεάν διανοµής οι επιστροφές που εφαρµόζονται στα προϊόντα των τοµέων των σιτηρών
και της όρυζας καθορίζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.
ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 1.
ΕΕ L 329 της 30.12.1995, σ. 18.
ΕΕ L 62 της 5.3.2002, σ. 27.
ΕΕ L 288 της 25.10.1974, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2002, για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται στα
προϊόντα των τοµέων σιτηρών και όρυζας που παραδίδονται στο πλαίσιο κοινοτικών και εθνικών µέτρων επισιτιστικής
βοήθειας
(EUR/τόνο)
Κωδικός προϊόντος

Ποσό
επιστροφών

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

26,00

1006 30 92 9100

90,00

1006 30 92 9900

90,00

1006 30 94 9100

90,00

1006 30 94 9900

90,00

1006 30 96 9100

90,00

1006 30 96 9900

90,00

1006 30 98 9100

90,00

1006 30 98 9900

90,00

1006 30 65 9900

90,00

1007 00 90 9000

26,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

40,56

1102 20 10 9400

34,76

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

52,15

1104 12 90 9100

0,00

NB: Οι κωδικοί των προϊόντων καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως
τροποποιήθηκε.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1159/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουνίου 2002
για καθορισµό των ελαχίστων τιµών πώλησης βουτύρου και των µεγίστων ποσών ενίσχυσης της κρέµας
γάλακτος, του βουτύρου και του συµπυκνωµένου βουτύρου για την 100ή ειδική δηµοπρασία που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2571/97
καθώς και ένα ανώτατο ποσό για την ενίσχυση που χορηγείται στην κρέµα γάλακτος, στο βούτυρο και στο συµπυκνωµένο βούτυρο που µπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα µε
τον προορισµό, την περιεκτικότητα σε βουτυρική λιπαρά ουσία και τον τρόπο χρησιµοποίησης, ή αποφασίζεται να µη
δοθεί συνέχεια στη δηµοπρασία ότι πρέπει συνεπώς να καθοριστούν το ή τα ποσά των εγγυήσεων µεταποίησης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, για κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 509/2002 (2), και ιδίως το
άρθρο 10,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2571/97 της Επιτροπής, της 15ης ∆εκεµβρίου 1997, σχετικά µε την πώληση
σε µειωµένη τιµή βουτύρου και τη χορήγηση ενίσχυσης στην
κρέµα γάλακτος, στο βούτυρο και στο συµπυκνωµένο βούτυρο, που προορίζονται για την παρασκευή προϊόντων ζαχαροπλαστικής, παγωτών και άλλων προϊόντων διατροφής (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 635/2000 (4), οι οργανισµοί προβαίνουν σε δηµοπρασία στην πώληση ορισµένων ποσοτήτων βουτύρου που κατέχουν και στη χορήγηση ενίσχυσης στην κρέµα γάλακτος, στο
βούτυρο και στο συµπυκνωµένο βούτυρο. Το άρθρο 18 του
εν λόγω κανονισµού θεσπίζει ότι, λαµβάνοντας υπόψη τις
προσφορές που θα ληφθούν για την κάθε ειδική δηµοπρασία, καθορίζεται µια ελάχιστη τιµή πώλησης του βουτύρου

(2)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για την 100ή ειδική δηµοπρασία στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2571/97,
οι ελάχιστες τιµές πώλησης, το ανώτατο ποσό των ενισχύσεων
καθώς και τα ποσά των εγγυήσεων µεταποίησης καθορίζονται όπως
αναγράφονται στον πίνακα που εµφαίνεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 29 Ιουνίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48.
ΕΕ L 79 της 22.3.2002, σ. 15.
ΕΕ L 350 της 20.12.1997, σ. 3.
ΕΕ L 76 της 25.3.2000, σ. 9.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2002, για τον καθορισµό των ελαχίστων τιµών πώλησης βουτύρου
και των µεγίστων ποσών ενίσχυσης της κρέµας γάλακτος, του βουτύρου και του συµπυκνωµένου βουτύρου για την
100ή ειδική δηµοπρασία που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2571/97
(σε EUR/100 kg)
Υπόδειγµα

A
Με
ιχνοθέτες

Χωρίς
ιχνοθέτες

Με
ιχνοθέτες

Χωρίς
ιχνοθέτες

Ως έχει

—

—

—

—

Συµπυκνωµένο

—

—

—

—

Ως έχει

—

—

—

—

Συµπυκνωµένο

—

—

—

—

Βούτυρο ≥ 82 %

85

81

—

81

Βούτυρο < 82 %

83

79

—

79

105

101

105

101

Κρέµα

—

—

36

34

Βούτυρο

94

—

—

—

116

—

116

—

—

—

40

—

Τρόπος χρησιµοποίησης

Ελάχιστη
τιµή
πώλησης

Βούτυρο
≥ 82 %

Εγγύηση
µεταπώλησης

Ανώτατο
ποσό
ενίσχυσης

Εγγύηση
µεταποίησης

B

Συµπυκνωµένο βούτυρο

Συµπυκνωµένο βούτυρο
Κρέµα
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1160/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουνίου 2002
για τον καθορισµό της ανώτατης τιµής αγοράς βουτύρου για την 53η δηµοπρασία που πραγµατοποιείται
στα πλαίσια της διαρκούς δηµοπρασίας που διέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2771/1999
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

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

(3)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 509/2002 της
Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 10,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2771/1999 της
Επιτροπής, της 16ης ∆εκεµβρίου 1999, όσον αφορά τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/
1999, του Συµβουλίου, για τα µέτρα παρέµβασης στην
αγορά βουτύρου και κρέµας γάλακτος (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1614/
2001 (4), προβλέπει, λαµβάνοντας υπόψη τις ληφθείσες
προσφορές για κάθε δηµοπρασία, τον καθορισµό µιας ανώτατης τιµής αγοράς σε συνάρτηση µε την εφαρµοζόµενη
τιµή παρέµβασης ή το ενδεχόµενο να µην δοθεί συνέχεια στη
δηµοπρασία.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για την 53η δηµοπρασία που πραγµατοποιείται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2771/1999, και της οποίας η προθεσµία για την
υποβολή προσφορών έληξε στις 25 Ιουνίου 2002, η µέγιστη τιµή
αγοράς καθορίζεται σε 295,38 ευρώ/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 29 Ιουνίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48.
ΕΕ L 79 της 22.3.2002, σ. 15.
ΕΕ L 333 της 24.12.1999, σ. 11.
ΕΕ L 214 της 8.8.2001, σ. 20.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1161/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουνίου 2002
για τον καθορισµό του ανωτάτου ποσού για την ενίσχυση στο συµπυκνωµένο βούτυρο για τη 272η ειδική
δηµοπρασία που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 429/90
(2)

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

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 509/2002 της
Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 10,

(3)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(1)

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 429/90 της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 1990, σχετικά µε τη χορήγηση
βάσει της δηµοπρασίας ενίσχυσης στο συµπυκνωµένο βούτυρο που προορίζεται για άµεση κατανάλωση στην Κοινότητα (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 124/1999 (4), οι οργανισµοί παρέµβασης προβαίνουν σε διαρκή δηµοπρασία για τη χορήγηση ενίσχυσης στο
συµπυκνωµένο βούτυρο. Στο άρθρο 6 του εν λόγω κανονισµού προβλέπεται ότι λαµβάνοντας υπόψη τις ληφθείσες
προσφορές για την κάθε ειδική δηµοπρασία καθορίζεται ανώτατο ποσό ενίσχυσης για το συµπυκνωµένο βούτυρο ελάχιστης περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες 96 % ή αποφασίζεται να µη δοθεί συνέχεια στη δηµοπρασία. Πρέπει συνεπώς
να καθοριστεί το ποσό εγγύησης προορισµού.

Άρθρο 1
Για τη 272η ειδική δηµοπρασία στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 429/90,
το ανώτατο ποσό ενίσχυσης καθώς και το ποσό της εγγύησης προορισµού καθορίζονται ως εξής:
— ανώτατο ποσό ενίσχυσης:
— εγγύηση προορισµού:

105 EUR/100 kg,
116 EUR/100 kg.
Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 29 Ιουνίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48.
ΕΕ L 79 της 22.3.2002, σ. 15.
ΕΕ L 45 της 21.2.1990, σ. 8.
ΕΕ L 16 της 21.1.1999, σ. 19.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1162/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουνίου 2002
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 94/92 περί θεσπίσεως λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής
του καθεστώτος εισαγωγής από τρίτες χώρες που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του
Συµβουλίου
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Η διάρκεια της συµπερίληψης της Νέας Ζηλανδίας θα πρέπει
να υπόκειται στο αποτέλεσµα του επιτοπίου ελέγχου όσον
αφορά την εφαρµογή των κανόνων παραγωγής και των
µέτρων ελέγχου που εφαρµόζει η Νέα Ζηλανδία, ο οποίος
προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2092/91.

(6)

Οι αρχές της Νέας Ζηλανδίας παρείχαν στην Επιτροπή όλες
τις απαιτούµενες εγγυήσεις και πληροφορίες, οι οποίες ανταποκρίνονται στην απαίτηση σύµφωνα µε την οποία οι οργανισµοί πρέπει να ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2092/91.

(7)

Συνεπώς, ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 94/92 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(8)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής που προβλέπεται στο
άρθρο 14 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συµβουλίου, της 24ης
Ιουνίου 1991, περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών
προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και
στα είδη διατροφής (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 473/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο
11 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

O κατάλογος των τρίτων χωρών, από τις οποίες πρέπει να
κατάγονται ορισµένα βιολογικά παραγόµενα γεωργικά
προϊόντα προκειµένου να κυκλοφορούν στο εµπόριο στην
Κοινότητα, που προβλέπεται από το άρθρο 11 παράγραφος
1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91, καταρτίζεται στο
παράρτηµα του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 94/92 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2589/2001 (4). Ο κατάλογος αυτός έχει καταρτιστεί σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 2 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91.
Η Νέα Ζηλανδία υπέβαλε αίτηση στην Επιτροπή προκειµένου
να συµπεριληφθεί στον κατάλογο που προβλέπεται στο
άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2092/91. Οι αρχές της υπέβαλαν τις απαραίτητες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 94/92.
Η εξέταση των εν λόγω πληροφοριών και οι µετέπειτα συζητήσεις µε τις αρχές της Νέας Ζηλανδίας οδήγησαν στο
συµπέρασµα ότι στην εν λόγω χώρα υπάρχει ισοτιµία των κανόνων παραγωγής και ελέγχου γεωργικών προϊόντων µε τους
κανόνες που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
2092/91.
Οι εισαγωγές από τη Νέα Ζηλανδία προς την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα πραγµατοποιούνται επί του παρόντος σύµφωνα
µε το άρθρο 11 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2092/91. Οι παραγωγοί και οι εξαγωγείς θα χρειαστούν µια
µεταβατική περίοδο προκειµένου να προσαρµοστούν στο
επίσηµο πρόγραµµα διασφάλισης βιολογικά παραγόµενων
τροφίµων.
ΕΕ L 198 της 22.7.1991, σ. 1.
ΕΕ L 75 της 16.3.2002, σ. 21.
ΕΕ L 11 της 17.1.1992, σ. 14.
ΕΕ L 345 της 29.12.2001, σ. 18.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 94/92 τροποποιείται
σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 2
Κατά τη διάρκεια µεταβατικής περιόδου που λήγει στις 30 Ιουνίου
2003, το Υπουργείο Γεωργίας και ∆ασών της Νέας Ζηλανδίας
(MAF) µπορεί επίσης να εκδίδει το πιστοποιητικό που αναφέρεται
στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2092/91 µόνο για προϊόντα για τα οποία έχει χορηγηθεί και
κοινοποιηθεί η άδεια εισαγωγής σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 6 του εν λόγω κανονισµού, µε την προϋπόθεση ότι η άδεια έχει
χορηγηθεί πριν από την 1η Ιουλίου 2002.

Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2002.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 94/92 προστίθεται το ακόλουθο κείµενο µετά το κείµενο που αφορά την Ελβετία:
«Νέα Ζηλανδία
1. Κατηγορία προϊόντων:
α) τα µη µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα, τα ζώα και τα µη µεταποιηµένα ζωικά προϊόντα κατά την έννοια του άρθρου 1
παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91, µε εξαίρεση:
— τα ζώα και τα ζωικά προϊόντα που φέρουν ή προορίζονται να φέρουν ενδείξεις που αναφέρονται στη µετατροπή,
— τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας·
β) τα µεταποιηµένα γεωργικά φυτικά και ζωικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση κατά την έννοια του
άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ 2092/91 µε εξαίρεση:
— τα ζωικά προϊόντα που φέρουν ή προορίζονται να φέρουν ενδείξεις που αναφέρονται στη µετατροπή,
— τα προϊόντα που περιέχουν προϊόντα υδατοκαλλιέργειας.
2. Καταγωγή:
Προϊόντα της κατηγορίας 1 στοιχείο α) και βιολογικά παραγόµενα συστατικά προϊόντων της κατηγορίας 1 στοιχείο β) που
έχουν παραχθεί στη Νέα Ζηλανδία ή έχουν εισαχθεί στη Νέα Ζηλανδία:
— είτε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα,
— είτε από τρίτη χώρα στο πλαίσιο καθεστώτος που αναγνωρίζεται ισότιµο προς τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος
1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91,
— είτε από τρίτη χώρα, της οποίας οι κανόνες παραγωγής και το σύστηµα επιθεώρησης έχουν αναγνωριστεί ως ισότιµα µε
το επίσηµο πρόγραµµα διασφάλισης βιολογικά παραγόµενων τροφίµων του Υπουργείου Γεωργίας και ∆ασών της Νέας
Ζηλανδίας (MAF) µε βάση τις εγγυήσεις και τις πληροφορίες που παρέχονται από την αρµόδια αρχή της εν λόγω χώρας
σύµφωνα µε τις διατάξεις που έχουν θεσπιστεί από το εν λόγω Υπουργείο και µε την προϋπόθεση ότι εισάγονται µόνο
βιολογικά παραχθέντα συστατικά που προορίζονται να ενσωµατωθούν, σε ένα ποσοστό έως και 5 % κατ’ ανώτατο όριο,
σε προϊόντα της κατηγορίας 1 στοιχείο β) που έχουν παρασκευαστεί στη Νέα Ζηλανδία.
3. Οργανισµοί ελέγχου: BIO-GRO New Zealand· Certenz.
4. Οργανισµός έκδοσης πιστοποιητικών: Υπουργείο Γεωργίας και ∆ασών της Νέας Ζηλανδίας (MAF).
5. ∆ιάρκεια της συµπερίληψης: 30 Ιουνίου 2006».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1163/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουνίου 2002
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95 όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την
εξαγωγή προϊόντων του τοµέα των σιτηρών
µε τη µορφή κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων για
ορισµένα γεωργικά προϊόντα και την πλήρη απελευθέρωση
του εµπορίου για άλλα γεωργικά προϊόντα. Στον τοµέα των
σιτηρών, η κατάργηση των επιστροφών για τα περισσότερα
προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 αποτελεί µια από τις
προβλεπόµενες παραχωρήσεις.

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 11,

(5)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1162/95 της Επιτροπής, της 23ης
Μαΐου 1995, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τοµέα των
σιτηρών και του ρυζιού (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1006/2002 (8), προβλέπει
στο άρθρο 7α ειδικό καθεστώς που εφαρµόζεται στις εξαγωγές προς την Πολωνία και τις Βαλτικές Χώρες.

(6)

Συνεπώς, κρίνεται σκόπιµο να ληφθεί υπόψη αυτό το ειδικό
καθεστώς που θα αρχίσει να ισχύει από την 1η Ιουλίου
2002, για να µην επιβαρυνθούν οι εξαγωγείς κατά τις
εµπορικές συναλλαγές τους µε τις σχετικές τρίτες χώρες µε
χρηµατικές δαπάνες που δεν είναι αναγκαίες. Προς το σκοπό
αυτό, για τον καθορισµό του χαµηλότερου ύψους της επιστροφής δεν λαµβάνεται υπόψη ο µη καθορισµός επιστροφής για τον εν λόγω ειδικό προορισµό.

(7)

Ως εκ τούτου, πρέπει να τροποποιηθούν οι διατάξεις του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95 που προβλέπουν παρεκκλίσεις από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 800/1999 για να
ληφθούν υπόψη οι νέες εµπορικές συµφωνίες που έχουν
συναφθεί µε τις Βαλτικές Χώρες.

(8)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής, της
15ης Απριλίου 1999, για τις κοινές λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εξαγωγής για τα
γεωργικά προϊόντα (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2299/2001 (4), προβλέπει στο
άρθρο 3 ότι το δικαίωµα για επιστροφή γεννάται κατά την
εισαγωγή σε µια δεδοµένη τρίτη χώρα όταν το διαφοροποιηµένο ύψος επιστροφής εφαρµόζεται για την εν λόγω δεδοµένη τρίτη χώρα. Τα άρθρα 14 έως 16 του κανονισµού
αυτού προσδιορίζουν τους όρους για την πληρωµή της
επιστροφής σε περίπτωση διαφοροποιηµένης επιστροφής,
ιδίως τα έγγραφα που πρέπει να προσκοµίζονται ως απόδειξη αφίξεως στον προορισµό των εµπορευµάτων.

(1)

Στην περίπτωση κατά την οποία η επιστροφή κατά την
εξαγωγή διαφοροποιείται, το άρθρο 18 παράγραφοι 1 και 2
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 προβλέπει ότι το
µέρος της επιστροφής που υπολογίζεται ιδίως µε βάση το
χαµηλότερο ύψος της επιστροφής, πληρώνεται µετά από
αίτηση του εξαγωγέα µόλις προσκοµίσει την απόδειξη ότι το
προϊόν έχει εγκαταλείψει το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης
Ιουνίου 1995, για τη θέσπιση 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 (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 602/2001 (6), προβλέπει παρεκκλίσεις από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 800/1999 ως επακόλουθο της εµπορικής συµφωνίας που έχει συναφθεί το
2000 και η οποία αφορούσε την κατάργηση των επιστροφών για τον µαλακό σίτο, τα άλευρα και τα πίτουρα
που εξάγονται προς την Πολωνία.

(3)

Έχουν συναφθεί πρόσφατα εµπορικές συµφωνίες µεταξύ της
Επιτροπής και, αντιστοίχως, της Εσθονίας, της Λετονίας και
της Λιθουανίας που προβλέπουν ορισµένες παραχωρήσεις

(4)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

181 της 1.7.1992, σ. 21.
193 της 29.7.2000, σ. 1.
102 της 17.4.1999, σ. 11.
308 της 27.11.2001, σ. 19.
147 της 30.6.1995, σ. 7.
89 της 29.3.2001, σ. 16.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το άρθρο 13α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95 αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 13α
1.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 16 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 800/1999 της Επιτροπής (*), στην περίπτωση κατά την
οποία η διαφοροποίηση της επιστροφής προκύπτει από το µη
καθορισµό επιστροφής για τους προορισµούς που αναφέρονται
στο παράρτηµα IV του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1162/95, δεν
απαιτείται η απόδειξη περατώσεως των τελωνειακών διατυπώσεων εισαγωγής για την πληρωµή της επιστροφής για τα προϊόντα τα οποία αναφέρονται στο ίδιο αυτό παράρτηµα.
(7) ΕΕ L 117 της 24.5.1995, σ. 2.
(8) ΕΕ L 153 της 12.6.2002, σ. 5.
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2.
Ο µη καθορισµός επιστροφής για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτηµα IV του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1162/
95 για τους προορισµούς που αναφέρονται στο ίδιο αυτό
παράρτηµα δεν λαµβάνεται υπόψη για τον καθορισµό του
χαµηλότερου ύψους της επιστροφής κατά την έννοια του άρθρου 18 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 800/1999.
(*) ΕΕ L 102 της 17.4.1999, σ. 11.»

L 170/47
Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε
κράτος µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουνίου 2002
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1646/2001 για καθορισµό των κανόνων χορήγησης ενίσχυσης προσαρµογής στη βιοµηχανία µεταποίησης της προτιµησιακής ακατέργαστης ζάχαρης και για
την προσαρµογή της ενίσχυσης προσαρµογής και της συµπληρωµατικής ενίσχυσης προς τη βιοµηχανία
ραφιναρίσµατος ζάχαρης για τις περιόδους εµπορίας 2002/03 έως 2005/06
σχύσεων στη βιοµηχανία ραφιναρίσµατος για να διατηρηθεί
η ισορροπία µε την παρασκευή της λευκής ζάχαρης από
τεύτλα κατά τη διάρκεια της περιόδου για την οποία καθορίζονται οι τιµές του τοµέα της ζάχαρης, δηλαδή για τις περιόδους εµπορίας 2002/03 έως 2005/06. Το επίπεδο των
ενισχύσεων που καθορίστηκε για την περίοδο εµπορίας
2001/02 φαίνεται προσαρµοσµένο στην εξέλιξη της κατάστασης, ιδίως, µετά την κατάργηση του καθεστώτος εξίσωσης των εξόδων αποθεµατοποίησης.

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, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τοµέα της
ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
680/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 38 παράγραφος
6,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Το άρθρο 38 παράγραφοι 1 και 3 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1260/2001 ορίζει ότι, κατά τη διάρκεια των περιόδων
εµπορίας 2001/02 έως 2005/06, χορηγείται, υπό µορφή
µέτρου παρέµβασης, ενίσχυση προσαρµογής στη βιοµηχανία
ραφιναρίσµατος προτιµησιακής ακατέργαστης ζάχαρης ζαχαροκάλαµου στην Κοινότητα, καθώς και συµπληρωµατική
ενίσχυση για την ακατέργαστη ζάχαρη ζαχαροκάλαµου που
παράγεται στα γαλλικά υπερπόντια διαµερίσµατα.
Το άρθρο 38 παράγραφος 4 προβλέπει ότι η ενίσχυση προσαρµογής και η συµπληρωµατική ενίσχυση µπορούν να προσαρµοστούν λαµβανοµένης υπόψη της οικονοµικής εξέλιξης
στον τοµέα της ζάχαρης, ιδίως όσον αφορά τα περιθώρια παρασκευής λευκής ζάχαρης τεύτλων και ραφιναρίσµατος
ακατέργαστης ζάχαρης ζαχαροκάλαµου. Για την περίοδο εµπορίας 2000/01 και τις προηγούµενες περιόδους εµπορίας,
η ενίσχυση προσαρµογής και η συµπληρωµατική ενίσχυση
καθορίστηκαν, µεταξύ άλλων, σε συνάρτηση µε την ισχύουσα
εισφορά αποθεµατοποίησης. Για την περίοδο εµπορίας
2001/02, το καθεστώς εξίσωσης των εξόδων αποθεµατοποίησης καταργήθηκε και οι εν λόγω ενισχύσεις καθορίστηκαν βάσει της υπόθεσης ότι η ισορροπία µεταξύ του περιθωρίου παρασκευής και του περιθωρίου ραφιναρίσµατος δεν
επηρεάστηκε από την κατάργηση του εν λόγω καθεστώτος
και εν αναµονή µιας εξέτασης της οικονοµικής εξέλιξης
στους δύο τοµείς που θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί, για να
εξακριβωθεί, ιδίως, το κατά πόσο η εξέλιξη των δύο περιθωρίων δικαιολογεί τη διατήρηση της ενίσχυσης προσαρµογής
και της συµπληρωµατικής ενίσχυσης.
Από τις αναλύσεις που πραγµατοποιήθηκαν προκύπτει ότι
εξακολουθεί να είναι δικαιολογηµένη η χορήγηση των ενι-

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1646/2001 αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 3
1.
Το ποσό της ενίσχυσης προσαρµογής καθώς και αυτό της
συµπληρωµατικής ενίσχυσης που αναφέρονται, αντίστοιχα, στο
άρθρο 38 παράγραφοι 1 και 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001 καθορίζονται, µετά την προσαρµογή που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου, για τις περιόδους
εµπορίας 2002/03 έως 2005/06, στο συνολικό ποσό των
2,92 ευρώ ανά 100 χιλιόγραµµα ζάχαρης εκφρασµένης σε
λευκή ζάχαρη.
2.
Το εν λόγω ποσό προσαρµόζεται σύµφωνα µε το άρθρο
38 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 αν
οι οικονοµικές συνθήκες, και ιδίως το επιτόκιο που ίσχυαν κατά
τον πρώτο καθορισµό διαφέρουν σηµαντικά από αυτές που διαπιστώνονται πριν από την έναρξη µιας από τις εν λόγω περιόδους εµπορίας.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 104 της 20.4.2002, σ. 26.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1165/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουνίου 2002
για την τροποποίηση του κανονισµού αριθ. 2535/2001 για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου όσον αφορά το καθεστώς εισαγωγής γάλακτος
και γαλακτοκοµικών προϊόντων και το άνοιγµα δασµολογικών ποσοστώσεων
τυποι επειδή οι δύο αυτές χώρες αποτελούσαν προηγουµένως ένα ενιαίο κράτος. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιµο να
διευκρινισθεί ότι οι εν λόγω ποσοστώσεις πρέπει να θεωρούνται χωριστές.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του γάλακτος
και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 509/2002 της Επιτροπής (2), και
ιδίως το άρθρο 29 παράγραφος 1,

(3)

Πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2535/
2001.

(4)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

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

Το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2535/2001 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 886/2002 (4), ορίζει ότι
ορισµένοι κωδικοί εφαρµόζονται µόνο στις εισαγωγές
προϊόντων καταγωγής και προέλευσης Ελβετίας. Η κατάταξη
στους κωδικούς ΣΟ 0406 90 02 έως 0406 90 06 απαιτεί
την τήρηση µιας ελάχιστης αξίας ελεύθερο στα σύνορα κατά
την εισαγωγή στην Κοινότητα, ώστε να εφαρµοσθεί προτιµησιακό ποσοστό. Λόγω του ότι από την 1η Ιουνίου 2002,
ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ της διµερούς συµφωνίας η οποία
συνήφθη µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ελβετικής συνοµοσπονδίας σχετικά µε τις συναλλαγές γεωργικών
προϊόντων, η οποία υπεγράφη στο Λουξεµβούργο στις 21
Ιουνίου 1999 και εγκρίθηκε µε την απόφαση 2002/309/ΕΚ,
Ευρατόµ του Συµβουλίου και της Επιτροπής (5), το ευεργέτηµα του προτιµησιακού ποσοστού δεν υπόκειται πλέον στην
τήρηση µιας αξίας ελεύθερο στα σύνορα και τα είδη τυριών
που υπάγονται σε αυτούς τους κωδικούς εισάγονται εφεξής
µε τους κωδικούς ΣΟ 0406 90 13 έως 0406 90 17, που
εµφαίνονται στο παράρτηµα II ∆ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2535/2001, οι κωδικοί ΣΟ 0406 90 02 έως 0406 90 06
δεν έχουν πλέον καµία χρησιµότητα. Για να µην δηµιουργηθεί σύγχυση στους εµπορευόµενους και στις τελωνειακές
υπηρεσίες και εν αναµονή της κατάργησης αυτών των κωδικών της συνδυασµένης ονοµατολογίας, πρέπει να προσαρµοσθεί το εν λόγω άρθρο και να προβλεφθούν µεταβατικές
διατάξεις για τα πιστοποιητικά που εκδίδονται πριν από την
ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ της συµφωνίας µε την Ελβετία.
Το άρθρο 12 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 διευκρινίζει ότι κάθε εµπορευόµενος µπορεί να υποβάλει µία µόνον αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού για την ίδια ποσόστωση που περιλαµβάνεται στο ολοκληρωµένο
δασµολόγιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Taric). Οι αριθµοί
των ποσοστώσεων που εµφαίνονται στα παραρτήµατα I.B.2
και I.B.3 του εν λόγω κανονισµού, για τα προϊόντα καταγωγής Τσεχικής ∆ηµοκρατίας και Σλοβακίας, είναι πανοµοιόΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48.
ΕΕ L 79 της 22.3.2002, σ. 15.
ΕΕ L 341 της 22.12.2001, σ. 29.
ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 30.
ΕΕ L 114 της 30.4.2002, σ. 1.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 4, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«2. Οι κωδικοί ΣΟ 0406 20 10 και 0406 90 19 εφαρµόζονται µόνο στις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής και προέλευσης Ελβετίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20.»
2. Στο άρθρο 4, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«3. Οι κωδικοί ΣΟ 0406 90 02 έως 0406 90 06 δεν εφαρµόζονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού. Κατά τις εισαγωγές που πραγµατοποιούνται από την 1η Ιουνίου µε την
κάλυψη των πιστοποιητικών που εκδίδονται πριν από αυτή την
ηµεροµηνία, τα προϊόντα που υπάγονται σε αυτούς τους κωδικούς κατατάσσονται στις κλάσεις ΣΟ 0406 90 13 έως
0406 90 17 και εφαρµόζονται τα ποσοστά που εµφαίνονται
στο παράρτηµα II.∆.»
3. Στο άρθρο 12 πρώτο εδάφιο, προστίθεται η ακόλουθη φράση:
«Ωστόσο, οι ποσοστώσεις που περιλαµβάνονται στα παραρτήµατα I.B.2 και I.B.3 που φέρουν τους ίδιους αριθµούς ποσοστώσεων πρέπει να θεωρούνται διαφορετικές ποσοστώσεις.»

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου 2002.
Εντούτοις, το άρθρο 1 σηµείο 2 εφαρµόζεται από την 1η Ιουνίου
2002.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

29.6.2002
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1166/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουνίου 2002
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 174/1999 για τον καθορισµό των ειδικών λεπτοµερειών
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συµβουλίου όσον αφορά τα πιστοποιητικά εξαγωγής
και των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 509/2002 της
Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφος 3 και το άρθρο
31 παράγραφος 14,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 174/1999 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
787/2002 (4), καθορίζει τις ειδικές λεπτοµέρειες εφαρµογής
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συµβουλίου (5),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1587/96 (6) όσον αφορά τα πιστοποιητικά εξαγωγής
και των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων. Για να εξασφαλιστεί η ορθή διαχείριση του καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή και να µειωθεί ο κίνδυνος υποβολής κερδοσκοπικών αιτήσεων και διαταραχών του
καθεστώτος για ορισµένα γαλακτοκοµικά προϊόντα, κρίνεται
αναγκαίο να αυξηθεί η εγγύηση που καθορίζεται στον εν λόγω κανονισµό.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 174/1999 τροποποιείται ως εξής:
1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Το ποσό της εγγύησης που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 ισούται µε το
ακόλουθο ποσοστό του ποσού της επιστροφής που καθορίζεται
για κάθε κωδικό προϊόντος και ισχύει την ηµέρα της υποβολής
της αίτησης του πιστοποιητικού εξαγωγής:
α) 10 % για τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ
0405·
β) 30 % για τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ
0402 10·
γ) 30 % για τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ
0406·
δ) 25 % για τα άλλα προϊόντα.»
2. Στο άρθρο 15, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, καθορίζονται οι
ακόλουθες περιοχές:
— περιοχή I: οι κωδικοί προορισµού 070 και από 091 µέχρι
096 συµπεριλαµβανοµένου,
— περιοχή III: ο κωδικός προορισµού 400,
— περιοχή VI: όλοι οι άλλοι κωδικοί προορισµού.»

(2)

Το άρθρο 15 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 174/1999 ορίζει
διαφοροποίηση όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά
την εξαγωγή τυριών, ανάλογα µε την περιοχή προορισµού.
Η εξέλιξη του ύψους της επιστροφής για τους διάφορους
προορισµούς επιτρέπει την κατάργηση ορισµένων περιοχών.
Για λόγους απλοποίησης, κρίνεται σκόπιµη η συνάθροιση
διαφόρων περιοχών προορισµού.

(3)

Πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 174/1999
αναλόγως.

Άρθρο 2

(4)

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

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

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48.
ΕΕ L 79 της 22.3.2002, σ. 15.
ΕΕ L 20 της 27.1.1999, σ. 8.
ΕΕ L 127 της 14.5.2002, σ. 6.
ΕΕ L 148 της 28.6.1968, σ. 13.
ΕΕ L 206 της 16.8.1996, σ. 21.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1167/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουνίου 2002
για τον καθορισµό της ανώτατης τιµής αγοράς βουτύρου για την πρώτη δηµοπρασία που πραγµατοποιείται στα πλαίσια της διαρκούς δηµοπρασίας που διέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 214/2001
(2)

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

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(3)

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 509/2002 της
Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 10,

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 17 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 214/2001 της
Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2001, όσον αφορά τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/
1999 του Συµβουλίου, για τα µέτρα παρέµβασης στην
αγορά βουτύρου και κρέµας γάλακτος (3), προβλέπει, λαµβάνοντας υπόψη τις ληφθείσες προσφορές για κάθε δηµοπρασία, τον καθορισµό µιας ανώτατης τιµής αγοράς σε
συνάρτηση µε την εφαρµοζόµενη τιµή παρέµβασης ή το ενδεχόµενο να µην δοθεί συνέχεια στη δηµοπρασία.

Άρθρο 1
Για την πρώτη δηµοπρασία που πραγµατοποιείται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 214/2001 και της οποίας η προθεσµία για την
υποβολή προσφορών έληξε στις 25 Ιουνίου 2002, η µέγιστη τιµή
αγοράς καθορίζεται σε 202,44 ευρώ/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 29 Ιουνίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48.
(2) ΕΕ L 79 της 22.3.2002, σ. 15.
(3) ΕΕ L 37 της 7.2.2001, σ. 100.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1168/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουνίου 2002
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2533/2001 για τον καθορισµό, για το έτος 2002, των
λεπτοµερειών εφαρµογής των δασµολογικών ποσοστώσεων για τα προϊόντα του βοείου κρέατος καταγωγής Κροατίας, Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, της πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας
και της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

Η Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας έχει προβεί στο διορισµό του οργανισµού του εξουσιοδοτηµένου να
εκδίδει πιστοποιητικά γνησιότητας. Κατά συνέπεια πρέπει να
τροποποιηθεί το παράρτηµα V του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2533/2001 ώστε να περιληφθεί εκεί ο υπόψη οργανισµός.

(3)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2007/2000 του Συµβουλίου, της 18ης
Σεπτεµβρίου 2000, για τη θέσπιση εκτάκτων εµπορικών µέτρων για
χώρες και εδάφη που συµµετέχουν ή συνδέονται µε τη διαδικασία
σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2820/98 καθώς και την
κατάργηση των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1763/1999 και (ΕΚ) αριθ.
6/2000 (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2487/2001 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 2 και το άρθρο 6,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαου1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
βοείου κρέατος (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2345/2001 της Επιτροπής (4) και ιδίως το άρθρο
32 παράγραφος 1,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2248/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Νοεµβρίου 2001, σχετικά µε ορισµένες διαδικασίες εφαρµογής της
συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας, αφετέρου, καθώς και της ενδιάµεσης συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας (5), και ιδίως το άρθρο 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2533/2001 της Επιτροπής (6) προβλέπει την αναθεώρηση εκ
µέρους της Επιτροπής του καταλόγου των οργανισµών εκδόσεως πιστοποιητικών γνησιότητας υπό ορισµένους όρους. Η
διάταξη αυτή πρέπει να τροποποιηθεί προκειµένου να εναρµονισθεί µε τις διατάξεις τις προβλεπόµενες από άλλους ισχύοντες κανονισµούς.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2533/2001 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 4, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«2. Το κείµενο του παραρτήµατος V είναι δυνατόν να αναθεωρείται από την Επιτροπή σε περίπτωση που παύει να πληρούται ο όρος της παραγράφου 1 στοιχείο α), σε περίπτωση που ο
οργανισµός εκδόσεως δεν πληροί κάποιες από τις υποχρεώσεις
του ή σε περίπτωση που διορίζεται νέος οργανισµός εκδόσεως.»
2. Το παράρτηµα V αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Το σηµείο 2 του άρθρου 1 εφαρµόζεται από τις 31 Μαΐου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L 240 της 23.9.2000, σ. 1.
ΕΕ L 335 της 19.12.2001, σ. 9.
ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21.
ΕΕ L 315 της 1.12.2001, σ. 29.
ΕΕ L 304 της 21.11.2001, σ. 1.
ΕΕ L 341 της 22.12.2001, σ. 19.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Οργανισµοί εκδόσεως:
— ∆ηµοκρατία της Κροατίας “Euroinspekt”, Ζάγκρεµπ, Κροατία.
— Βοσνία και Ερζεγοβίνη.
— Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας.
— Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας: “Γιουγκοσλαβικό ινστιτούτο για την υγιεινή και την τεχνολογία κρέατος”,
Kacanskog 13, Belgrade, Yugoslavia.»

29.6.2002

29.6.2002
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1169/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουνίου 2002
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
(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 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.

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)

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. 1052/2002 (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.

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)

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

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. 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. 411/
2002 της Επιτροπής (4), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

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. 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.

ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.
ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 1.
ΕΕ L 329 της 30.12.1995, σ. 18.
ΕΕ L 62 της 5.3.2002, σ. 27.
ΕΕ L 177 της 15.7.2000, σ. 1.
ΕΕ L 160 της 18.6.2002, σ. 16.

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2002.
(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, 28 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

29.6.2002

29.6.2002

EL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2002, 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

—

—

2,205

2,205

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

2,897

2,897

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

1,149

1,149

– – Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

2,897

2,897

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

2,173

2,173

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

0,862

0,862

– – Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

2,173

2,173

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

1,149

1,149

– Άλλες µορφές (και ως έχει)

2,897

2,897

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

2,897

2,897

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

1,149

1,149

– Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

2,897

2,897

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:

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

Άµυλο γεωµήλων του κωδικού ΣΟ 1108 13 00 εξοµοιώνονται µ’ ένα προϊόν το οποίο
προέρχεται από τη µεταποίηση του αραβοσίτου:
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29.6.2002
(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

8,000
8,000
8,000

8,000
8,000
8,000

2,000

2,000

—

—

(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.

29.6.2002
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L 170/59

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1170/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουνίου 2002
για καθορισµό του ύψους των επιστροφών για ορισµένα προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης εξαγόµενα υπό
µορφή εµπορευµάτων µη υπαγοµένων στο παράρτηµα Ι της συνθήκης
τος ενσωµατωµένου σε εµπόρευµα δεν µπορεί να υπερβαίνει
την επιστροφή που εφαρµόζεται για το ίδιο προϊόν όταν εξάγεται ως έχει.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
(4)

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

(5)

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

(6)

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

(7)

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

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), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 680/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 5 στοιχείο α) και παράγραφος 15,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

(3)

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

Σύµφωνα µε το άρθρο 27 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, η διαφορά µεταξύ των τιµών
των προϊόντων του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ),
δ), στ), ζ) και η) του κανονισµού αυτού στο διεθνές εµπόριο
και των τιµών στην Κοινότητα µπορεί να καλυφθεί δι’ επιστροφής κατά την εξαγωγή όταν τα εν λόγω προϊόντα εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων συµπεριλαµβανοµένων στο
παράρτηµα του κανονισµού αυτού· µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1520/2000, της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2000,
περί θεσπίσεως κοινών λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του
συστήµατος επιστροφών κατά την εξαγωγή και των κριτηρίων καθορισµού του ύψους των για ορισµένα γεωργικά
προϊόντα εξαγόµενα υπό µορφή εµπορευµάτων µη υπαγοµένων στο παράρτηµα Ι της συνθήκης (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1052/2002 (4),
προσδιορίζονται εκείνα εκ των προϊόντων για τα οποία είναι
σκόπιµο να καθορίζεται το ύψος της επιστροφής που θα
εφαρµόζεται όταν αυτά εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων
συµπεριλαµβανοµένων στο παράρτηµα Ι του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/2001.
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1520/2000, το ποσό της επιστροφής, ανά 100
χιλιόγραµµα καθενός από τα θεωρούµενα βασικά προϊόντα,
πρέπει να καθορίζεται για κάθε µήνα.
Το άρθρο 27 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001 καθώς και το άρθρο 11 της συµφωνίας η οποία
συνήφθη στο πλαίσιο των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του
Γύρου της Ουρουγουάης επί θεµάτων γεωργίας επιβάλλουν
όπως η επιστροφή που χορηγείται κατά την εξαγωγή προϊόνΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
ΕΕ L 104 της 20.4.2002, σ. 26.
ΕΕ L 177 της 15.7.2000, σ. 1.
ΕΕ L 160 της 18.6.2002, σ. 16.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

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

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2002.
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2002, για καθορισµό του ύψους των επιστροφών για ορισµένα
προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης εξαγόµενα υπό µορφή εµπορευµάτων µη υπαγοµένων στο παράρτηµα Ι της συνθήκης
Ποσά επιστροφών σε EUR/100 kg
Προϊόν

Ζάχαρη λευκή:

Σε
περιπτώσεις
προκαθορισµού

Λοιπές

45,70

45,70
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1171/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουνίου 2002
για καθορισµό του ύψους των επιστροφών που εφαρµόζονται σε ορισµένα γαλακτοκοµικά προϊόντα τα
οποία εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

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

(5)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2571/97 της Επιτροπής, της 15ης
∆εκεµβρίου 1997, για την πώληση σε µειωµένη τιµή βουτύρου και τη χορήγηση ενίσχυσης στην κρέµα, στο βούτυρο
και το συµπυκνωµένο βούτυρο που προορίζονται για την παρασκευή προϊόντων ζαχαροπλαστικής, παγωτών και άλλων
προϊόντων διατροφής (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 721/2002 (6), επιτρέπει την
παράδοση βουτύρου και κρέµας σε µειωµένη τιµή στις
βιοµηχανίες που παρασκευάζουν ορισµένα εµπορεύµατα.

(6)

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

(7)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 15ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 509/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1255/1999 η διαφορά µεταξύ των τιµών στο
διεθνές εµπόριο των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο
1 στοιχεία α), β), γ), δ), ε) και στ) του κανονισµού αυτού και
των τιµών στην Κοινότητα µπορεί να καλυφθεί από επιστροφή κατά την εξαγωγή· ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1520/
2000 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2000, περί καθορισµού, για ορισµένα γεωργικά προϊόντα τα οποία εξάγονται
υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης, των κοινών λεπτοµερειών εφαρµογής
που αφορούν τη χορήγηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή και τα κριτήρια προσδιορισµού του ύψους τους (3),
όπως τροποποιήθηκε τελεωταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1052/2002 (4), έχει ορίσει εκείνα τα προϊόντα για τα
οποία πρέπει να καθορισθεί επιστροφή η οποία εφαρµόζεται
κατά την εξαγωγή τους υπό µορφή εµπορευµάτων που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1255/1999.

(2)

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

(3)

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

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

ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48.
ΕΕ L 79 της 22.3.2002, σ. 15.
ΕΕ L 177 της 15.7.2000, σ. 1.
ΕΕ L 160 της 18.6.2002, σ. 16.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

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

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2002.
(5) ΕΕ L 350 της 20.12.1997, σ. 3.
(6) ΕΕ L 112 της 27.4.2002, σ. 4.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2002, για καθορισµό του ύψους των επιστροφών που εφαρµόζονται
σε ορισµένα γαλακτοκοµικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο
παράρτηµα Ι της συνθήκης
(EUR/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

ex 0402 10 19

Περιγραφή εµπορευµάτων

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

ex 0402 21 19

—
71,50

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

ex 0405 10

Ύψος των
επιστροφών

81,45
107,80

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

90,00

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

182,25

γ) σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εµπορευµάτων

175,00

29.6.2002

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1172/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουνίου 2002
για καθορισµό των δασµών κατά την εισαγωγή στον τοµέα του ρυζιού
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

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

(4)

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

(5)

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

(6)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς ορύζης (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 411/
2002 της Επιτροπής (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1503/96 της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 1996, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου όσον αφορά τους δασµούς κατά
την εισαγωγή στον τοµέα του ρυζιού (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2831/98 (4), και ιδίως το
άρθρο 4 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το άρθρο 11 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95 προβλέπει ότι, κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται
στο άρθρο 1 του εν λόγω κανονισµού, εισπράττονται οι δασµοί του κοινού δασµολογίου. Εντούτοις, για τα προϊόντα
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου, ο
δασµός κατά την εισαγωγή ισούται µε την τιµή παρέµβασης
που ισχύει για τα προϊόντα αυτά κατά την εισαγωγή προσαυξηµένος κατά ένα ορισµένο ποσοστό ανάλογα εάν αφορά
αποφλοιωµένο ή λευκασµένο ρύζι, από τον οποίο αφαιρείται
η τιµή κατά την εισαγωγή, εφόσον ο δασµός δεν υπερβαίνει
το συντελεστή του κοινού δασµολογίου.
∆υνάµει του άρθρου 12 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 3072/95, οι τιµές cif κατά την εισαγωγή υπολογίζονται µε βάση τις αντιπροσωπευτικές τιµές για το εν λόγω
προϊόν στη διεθνή αγορά ή στην κοινοτική αγορά εισαγωγής
του προϊόντος.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι δασµοί κατά την εισαγωγή στον τοµέα του ρυζιού που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 3072/95 καθορίζονται στο παράρτηµα Ι του παρόντος κανονισµού, µε βάση τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα
ΙΙ.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

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

ΕΕ L 329 της 30.12.1995, σ. 18.
ΕΕ L 62 της 5.3.2002, σ. 27.
ΕΕ L 189 της 30.7.1996, σ. 71.
ΕΕ L 351 της 29.12.1998, σ. 25.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Εισαγωγικοί δασµοί που εφαρµόζονται στο ρύζι και στα θραύσµατα ρυζιού
(σε EUR/t)
Εισαγωγικός δασµός (5)
Κωδικός ΣΟ

Τρίτες χώρες
(εκτός ΑΚΕ και
Μπαγκλαντές) (3)

ΑΚΕ
(1) (2) (3)

Μπαγκλαντές
(4)

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

(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)

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

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

Ρύζι Basmati
Ινδίας
και Πακιστάν (6)

14,00

14,00

Αίγυπτος (8)

158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
96,00

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

Τύπος Paddy

Τύπος Indica

Τύπος Japonica

Θραύσµατα

Αποφλοιωµένο

Λευκασµένο

Αποφλοιωµένο

Λευκασµένο

(1)

264,00

416,00

264,00

416,00

(1)

α) Τιµή cif Arag (EUR/τόνο)

—

208,77

249,98

272,29

266,16

—

β) Τιµή fob (EUR/τόνο)

—

—

—

241,75

235,62

—

γ) Θαλάσσιοι ναύλοι (EUR/τόνο)

—

—

—

30,54

30,54

—

δ) Πηγή

—

USDA και
opérateurs

USDA και
opérateurs

Opérateurs

Opérateurs

—

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

(1) ∆ασµός που καθορίζεται στο κοινό δασµολόγιο.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1173/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουνίου 2002
σχετικά µε τις προσφορές που υποβλήθηκαν για την εξαγωγή µακρόσπερµου λευκασµένου ρυζιού σε κόκκους προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2010/2001
(3)

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

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

(4)

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 411/
2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2010/2001 της Επιτροπής (3)
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την εξαγωγή ρυζιού.
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βάσει των προσφορών
που υποβλήθηκαν, η Επιτροπή δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασίσει να µη δοθεί συνέχεια
στη δηµοπρασία.

Άρθρο 1
∆εν δίδεται συνέχεια στις προσφορές που υποβλήθηκαν από τις 21
έως τις 27 Ιουνίου 2002 στα πλαίσια της δηµοπρασίας της επιστροφής κατά την εξαγωγή µακρόσπερµου λευκασµένου ρυζιού µε
στρογγυλούς κόκκους προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών, που
αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2010/2001.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 29 Ιουνίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L 329 της 30.12.1995, σ. 18.
ΕΕ L 62 της 5.3.2002, σ. 27.
ΕΕ L 272 της 13.10.2001, σ. 19.
ΕΕ L 61 της 7.3.1975, σ. 25.
ΕΕ L 35 της 15.2.1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1174/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουνίου 2002
για καθορισµό της µέγιστης επιδότησης κατά την αποστολή µακρόσπερµου αποφλοιωµένου ρυζιού προς
τη νήσο Ρεϋνιόν, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2011/2001
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

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

(4)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως αγοράς της όρυζας (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 411/
2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 1,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2692/89 της Επιτροπής, της 6ης Σεπτεµβρίου 1989, περί λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής σχετικά µε
τις αποστολές ρυζιού στη Ρεϋνιόν (3), όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1453/1999 (4), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

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

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2692/
89, βάσει των προσφορών που υποβλήθηκαν, η Επιτροπή
δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασίσει σχετικά µε τον καθορισµό µιας µέγιστης επιδότησης.

5

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Καθορίζεται µια µέγιστη επιδότηση κατά την αποστολή µακρόσπερµου αποφλοιωµένου ρυζιού του κωδικού ΣΟ 1006 20 98 προς τη
νήσο Ρεϋνιόν, µε βάση τις προσφορές που υποβλήθηκαν από τις 24
έως τις 27 Ιουνίου 2002, σε 319,00 EUR/t, στο πλαίσιο της
δηµοπρασίας που αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2011/
2001.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 29 Ιουνίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L 329 της 30.12.1995, σ. 18.
ΕΕ L 62 της 5.3.2002, σ. 27.
ΕΕ L 261 της 7.9.1989, σ. 8.
ΕΕ L 167 της 2.7.1999, σ. 19.
ΕΕ L 272 της 13.10.2001, σ. 21.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1175/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουνίου 2002
για καθορισµό της τιµής της παγκόσµιας αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού
σµια 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
υπόψη τις ευνοϊκότερες προσφορές και τιµές στην παγκό-

(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 22,352 EUR/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(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. 1176/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουνίου 2002
για τον καθορισµό των ιδιαίτερων λεπτοµερειών για την εξαγωγή ορισµένων οπωροκηπευτικών ή µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά προς την Εσθονία και για την τροποποίηση των
κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1961/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1429/95
Εσθονία δεσµεύθηκε να µεριµνά ώστε να γίνονται αποδεκτά
κατά την εισαγωγή σε αυτή τη χώρα µόνο τα εν λόγω
προϊόντα που δεν έχουν επωφεληθεί από επιστροφές και
προέρχονται απευθείας από την Κοινότητα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου, της 28ης
Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τοµέα
των οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 545/2002 (2), και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 2 και το άρθρο 35 παράγραφος 11,

(4)

Για να καταστεί δυνατός αυτός ο έλεγχος από τις αρχές της
Εσθονίας, πρέπει να προβλεφθεί η υποχρέωση να προσκοµίζεται στις αρχές της Εσθονίας, κατά την εισαγωγή των εν
λόγω προϊόντων, αφενός, πιστοποιηµένο αντίγραφο ενός
πιστοποιητικού εξαγωγής που περιλαµβάνει συγκεκριµένες
ενδείξεις που εγγυώνται ότι τα προϊόντα τα οποία αναφέρονται δεν επωφελούνται από επιστροφής κατά την εξαγωγή
και, αφετέρου, πιστοποιηµένο αντίγραφο της διασάφησης
εξαγωγής µε την υποχρεωτική ένδειξη ορισµένων δεδοµένων
που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εξαγωγής. Οι λεπτοµέρειες αυτού του καθεστώτος πιστοποιητικών πρέπει να
συµπληρώνουν ή να παρεκκλίνουν από αυτές που θεσπίζονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2000, για τις κοινές λεπτοµέρειες
εφαρµογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής,
εξαγωγής και προκαθορισµού για τα γεωργικά προϊόντα (8),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2299/2001.

(5)

Επιπλέον, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη αυτό το ιδιαίτερο
καθεστώς κατά την εφαρµογή των προαναφεροµένων διατάξεων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 ώστε να µην
επιβαρύνονται οι εξαγωγείς, κατά τις εµπορικές συναλλαγές
τους µε τις τρίτες χώρες, µε χρηµατικές επιβαρύνσεις που
δεν είναι αναγκαίες. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να µην
λαµβάνεται υπόψη ο µη καθορισµός επιστροφής κατά την
εξαγωγή για την Εσθονία κατά τον καθορισµό του χαµηλότερου ποσοστού της επιστροφής. Εποµένως, είναι αναγκαίο
να τροποποιηθούν ανάλογα οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των
επιστροφών κατά την εξαγωγή που καθορίζονται από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1961/2001 της Επιτροπής (9) για τα
νωπά οπωροκηπευτικών και από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1429/95 της Επιτροπής (10), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1962/2001 (11), για τα µεταποιηµένα προϊόντα µε βάση τα οπωροκηπευτικά.

(6)

Τέλος, είναι αναγκαίο να αντισταθµιστούν οι επιπτώσεις των
προαναφερόµενων παραχωρήσεων στη χρησιµοποίηση των
πιστοποιητικών που εκδόθηκαν πριν από τη θέση σε ισχύ
του παρόντος κανονισµού ενόψει της χορήγησης επιστροφής κατά την εξαγωγή προς την Εσθονία και για τα
οποία οι ενέργειες εισαγωγής σε αυτή την τρίτη χώρα δεν θα
µπορέσουν να ολοκληρωθούν πριν από την 1η Ιουλίου
2002. Πρέπει να καταστεί δυνατή η κατάργηση αυτών των
πιστοποιητικών και η επιστροφή της σχετικής εγγύησης,
ανάλογα µε τις µη χρησιµοποιηθείσες ποσότητες.

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συµβουλίου, της 28ης
Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τοµέα
των µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 453/
2002 της Επιτροπής (4), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 2, το
άρθρο 16 παράγραφος 8 και το άρθρο 17 παράγραφος 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

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

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής, της
15ης Απριλίου 1999, για τις κοινές λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή
για τα γεωργικά προϊόντα (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2299/2001 (6), προβλέπει στο άρθρο 3 ότι το δικαίωµα για επιστροφή γεννάται
κατά την εισαγωγή σε µια δεδοµένη τρίτη χώρα όταν το
διαφοροποιηµένο ποσοστό επιστροφής εφαρµόζεται για την
εν λόγω δεδοµένη τρίτη χώρα. Τα άρθρα 14 έως 16 του
κανονισµού αυτού διευκρινίζουν τους όρους για την
πληρωµή της επιστροφής σε περίπτωση διαφοροποιηµένης
επιστροφής, ιδίως τα έγγραφα που πρέπει να παρασχεθούν
για να αποδειχθεί η άφιξη των εµπορευµάτων στον προορισµό.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1148/2002 του Συµβουλίου (7)
θεσπίζει ορισµένες παραχωρήσεις υπό µορφή κοινοτικών
δασµολογικών ποσοστώσεων για ορισµένα γεωργικά προϊόντα και προβλέπει την αυτόνοµη και µεταβατική προσαρµογή ορισµένων γεωργικών παραχωρήσεων που προβλέπονται στην ευρωπαϊκή συµφωνία µε την Εσθονία. Η
κατάργηση, από την 1η Ιουλίου 2002, των επιστροφών
κατά την εξαγωγή προς αυτή την τρίτη χώρα για τα κοινοτικά προϊόντα που υπάγονται σε κοινές οργανώσεις αγορών
για τα οπωροκηπευτικά και τα µεταποιηµένα προϊόντα µε
βάση τα οπωροκηπευτικά αποτελεί µία από τις προβλεπόµενες παραχωρήσεις.
Για να µην συνεπάγεται αυτή η παραχώρηση την εφαρµογή
των προαναφερόµενων άρθρων 14 έως 16 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 800/1999 κατά τη χορήγηση επιστροφών για την
εξαγωγή των εν λόγω προϊόντων προς άλλες τρίτες χώρες, η
ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 1.
ΕΕ L 84 της 28.3.2002, σ. 1.
ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29.
ΕΕ L 72 της 14.3.2002, σ. 9.
ΕΕ L 102 της 17.4.1999, σ. 11.
ΕΕ L 308 της 27.11.2001, σ. 19.
Βλέπε σελίδα 11 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.

(8) ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1.
(9) ΕΕ L 268 της 9.10.2001, σ. 8.
(10) ΕΕ L 141 της 24.6.1995, σ. 28.
(11) ΕΕ L 268 της 9.10.2001, σ. 19.
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(7)

Ο ακριβής καθορισµός των σχετικών προϊόντων απαιτεί την
προσφυγή στην ονοµατολογία των γεωργικών προϊόντων για
τις επιστροφές κατά την εξαγωγή που θεσπίζεται από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1007/
2002 (2).

(8)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της κοινής συνεδρίασης των επιτροπών διαχείρισης νωπών οπωροκηπευτικών και των µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

29.6.2002

2.
Το πιστοποιητικό περιλαµβάνει µία από τις ακόλουθες µνείες
στη θέση 22:
— Sin restitución por exportación
— Uden eksportrestitution
— Ohne Ausfuhrerstattung
— Χωρίς επιστροφή κατά την εξαγωγή
— No export refund
— Sans restitution à l'exportation
— Senza restituzione all'esportazione
— Zonder uitvoerrestitutie
— Sem restituição à exportação
— Ilman vientitukea
— Utan exportbidrag.

Άρθρο 1

3.
Το πιστοποιητικό ισχύει µόνο για τα προϊόντα και τις
ποσότητες που αναφέρονται σε αυτό.

Οι εξαγωγές προς την Εσθονία των προϊόντων που αναφέρονται
στο παράρτηµα I υπόκεινται στην προσκόµιση στις αρµόδιες αρχές
της Εσθονίας, για κάθε αποστολή:

4.
Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται σύµφωνα µε τον παρόντα
κανονισµό συνεπάγονται την υποχρέωση για εξαγωγή προς τον
προορισµό που αναφέρεται στη θέση 7.

α) ενός πιστοποιηµένου αντιγράφου του πιστοποιητικού εξαγωγής,
το οποίο στο εξής καλείται «πιστοποιητικό», που εκδίδεται
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, µε την
επιφύλαξη του άρθρου του παρόντος κανονισµού· και

5.
Μετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου, εκδίδεται πιστοποιηµένο αντίγραφο του καταλογισµένου πιστοποιητικού.

β) ενός αντιγράφου δεόντως θεωρηµένου της διασάφησης
εξαγωγής, που περιλαµβάνει, στη θέση 44, αναφορά στον αύξοντα αριθµό του αντίστοιχου πιστοποιητικού.

7.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 15 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, η έκδοση ενός πιστοποιητικού δεν
υπόκειται στη σύσταση εγγύησης.

Οι εξαγωγές αυτές δεν επωφελούνται από καµιά επιστροφή. ∆εν
δύνανται να έχουν αποτελέσει αντικείµενο προηγούµενης εξαγωγής
σε µία άλλη τρίτη χώρα.

Άρθρο 3

Άρθρο 2
1.
Η αίτηση πιστοποιητικού και το πιστοποιητικό περιλαµβάνουν:
α) στη θέση 7, τη µνεία «Εσθονία», ενώ η µνεία «ναι» αυτής της
θέσης σηµειώνεται µε ένα σταυρό·
β) στη θέση 20, µια από τις ακόλουθες µνείες:
— Exportación a Estonia. Reglamento (CE) no 1148/2002
— Udførsel til Estland. Forordning (EF) nr. 1148/2002
— Ausfuhr nach Estland. Verordnung (EG) Nr. 1148/2002
— Εξαγωγή στην Εσθονία. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1148/2002
— Export to Estonia. Council Regulation (EC) No 1148/
2002
— Exportation en Estonie. Règlement (CE) no 1148/2002
— Esportazione in Estonia. Regolamento (CE) n. 1148/
2002
— Uitvoer naar Estland. Verordening (EG) nr. 1148/2002
— Exportação para a Estónia. Regulamento (CE) n.o 1148/
2002
— Vienti Viroon. Asetus (EY) N:o 1148/2002
— Export till Estland. Förordning (EG) nr 1148/2002
και τον κωδικό του προϊόντος σύµφωνα µε την ονοµατολογία
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3846/87.
(1) ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1.
(2) ΕΕ L 153 της 13.6.2002, σ. 8.

6.

Η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών είναι τρεις µήνες.

Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, πριν από τις 10 κάθε
µήνα, τον αριθµό των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν κατά τη
διάρκεια του προηγούµενου µήνα και τις σχετικές ποσότητες
προϊόντων, κατανεµηµένες ανά κωδικό σύµφωνα µε την ονοµατολογία του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3846/87.
Άρθρο 4
Τα πιστοποιητικά εξαγωγής που εκδίδονται πριν από τη θέση σε
ισχύ του παρόντος κανονισµού, µε σκοπό την χορήγηση επιστροφής, δυνάµει του άρθρου 35 παράγραφος 6 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2200/96 ή του άρθρου 16 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96, για ένα από τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτηµα και τα οποία αναφέρουν τον προορισµό «Εσθονία» στη θέση 7 ακυρώνονται, µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου που υποβάλλεται το αργότερο ένα µήνα µετά από τη λήξη της
περιόδου ισχύος του εν λόγω πιστοποιητικού, και τα ποσά της
εγγύησης αποδεσµεύονται, ανάλογα µε τις µη χρησιµοποιηθείσες
ποσότητες.
Άρθρο 5
1.
Στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1961/2001, παρεµβάλλεται το
ακόλουθο άρθρο 7α:
«Άρθρο 7α
1.
Σε περίπτωση που η διαφοροποίηση της επιστροφής αποτελείται µόνο από το µη καθορισµό µιας επιστροφής για την
Εσθονία, και κατά παρέκκλιση του άρθρου 16 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 800/1999, η απόδειξη της τήρησης των τελωνειακών διατυπώσεων εισαγωγής δεν απαιτείται για την
πληρωµή της επιστροφής για τα προϊόντα που υπάγονται στους
κωδικούς ΣΟ ex 0802, ex 0805 και ex 0806.
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2.
Ο µη καθορισµός επιστροφής για τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 0802, ex 0805 και ex 0806
µε προορισµό την Εσθονία δεν λαµβάνεται υπόψη για τον
καθορισµό του χαµηλότερου ποσοστού της επιστροφής κατά
την έννοια του άρθρου 18 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 800/1999.»
2.
Στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1429/95, παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 7α:
«Άρθρο 7α
1.
Σε περίπτωση που η διαφοροποίηση της επιστροφής αποτελείται µόνο από το µη καθορισµό µιας επιστροφής για την
Εσθονία, και κατά παρέκκλιση του άρθρου 16 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής (*), η απόδειξη της
τήρησης των τελωνειακών διατυπώσεων εισαγωγής δεν απαιτείται για την πληρωµή της επιστροφής για τα προϊόντα που
υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 2008 και ex 2009.
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2.
Ο µη καθορισµός επιστροφής για τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 0802, ex 0805 και ex 0806
µε προορισµό την Εσθονία δεν λαµβάνεται υπόψη για τον
καθορισµό του χαµηλότερου ποσοστού της επιστροφής κατά
την έννοια του άρθρου 18 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 800/1999.
(*) ΕΕ L 102 της 17.4.1999, σ. 11.»
Άρθρο 6
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε
κράτος µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κατάλογος των οπωροκηπευτικών και των µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά που δεν επωφελούνται από καµία επιστροφή κατά την εξαγωγή όταν εξάγονται προς την Εσθονία
Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, ο τίτλος της περιγραφής των εµπορευµάτων
θεωρείται ότι έχει µόνο ενδεικτική αξία. Το πεδίο εφαρµογής της υποχρέωσης που προβλέπεται στο άρθρο 1 του παρόντος
κανονισµού καθορίζεται, στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήµατος, από το περιεχόµενο των κωδικών ΣΟ όπως υφίσταται κατά τη
στιγµή της έγκρισης του παρόντος κανονισµού. Στις περιπτώσεις που του κωδικού ΣΟ προηγείται «ex», το πεδίο εφαρµογής της
υποχρέωσης που προβλέπεται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισµού καθορίζεται ταυτόχρονα από το περιεχόµενο του κωδικού
ΣΟ και από αυτό του κωδικού κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3846/87.
Κωδικός ΣΟ

ex 0802 12

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Κωδικός
[κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3846/87]

Αµύγδαλα γλυκά, χωρίς κέλυφος

0802 12 90 9000

0802 21 00
0802 22 00

Φουντούκια (Corylus spp.)

0802 21 00 9000
0802 22 00 9000

0802 31 00

Καρύδια κοινά, µε κέλυφος

0802 31 00 9000

ex 0805 10 10
ex 0805 10 30
ex 0805 10 50

Πορτοκάλια

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

ex 0805 50 10

Λεµόνια

0805 50 10 9100

ex 0806 10 10

Νωπά επιτραπέζια σταφύλια

0806 10 10 9100

ex 2008 19 19
ex 2008 19 99

Φουντούκια παρασκευασµένα ή διατηρηµένα

2008 19 19 9100
2008 19 99 9100

ex 2009 11 99
ex 2009 12 00
ex 2009 19 98

Χυµοί πορτοκαλιών

2009 11 99 9110
2009 11 99 9150
2009 12 00 9111
2009 19 98 9112
2009 19 98 9150
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουνίου 2002
σχετικά µε τον αποκλεισµό από την κοινοτική χρηµατοδότηση ορισµένων δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν από τα κράτη µέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τµήµα Εγγυήσεων
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 2263]
(Τα κείµενα στην ισπανική, τη γερµανική, την ελληνική, την αγγλική, τη γαλλική, την ιταλική, την ολλανδική, την πορτογαλική, τη φινλανδική και τη σουηδική γλώσσα είναι τα µόνα αυθεντικά)

(2002/523/ΕΚ)
τελέσµατα των ελέγχων αυτών, λαµβάνει γνώση των παρατηρήσεων των κρατών µελών, οργανώνει διµερείς συζητήσεις για την επίτευξη συµφωνίας µε τα ενδιαφερόµενα
κράτη µέλη και ανακοινώνει επίσηµα τα συµπεράσµατά της
στα κράτη µέλη αυτά, κάνοντας αναφορά στην απόφαση 94/
442/ΕΚ της Επιτροπής, της 1ης Ιουλίου 1994, σχετικά µε
τη θέσπιση διαδικασίας συµβιβασµού στο πλαίσιο της εκκαθάρισης των λογαριασµών του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, ΕΓΤΠΕ, τµήµα Εγγυήσεων (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
απόφαση (ΕΚ) 2001/535/ΕΚ (7).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 729/70 του Συµβουλίου, της 21ης
Απριλίου 1970, περί χρηµατοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1287/95 (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2 σηµείο γ),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί χρηµατοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής (3), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 4,
Έπειτα από διαβούλευση µε την επιτροπή του Ταµείου,

(3)

Τα κράτη µέλη είχαν τη δυνατότητα να ζητήσουν την κίνηση
διαδικασίας συµβιβασµού· η δυνατότητα αυτή χρησιµοποιήθηκε σε ορισµένες περιπτώσεις και η έκθεση που καταρτίστηκε µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής
εξετάστηκε από την Επιτροπή.

(4)

Τα άρθρα 2 και 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 729/70
καθώς και το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1258/
1999 αναφέρουν ότι µπορούν να χρηµατοδοτηθούν µόνο οι
επιστροφές κατά την εξαγωγή προς τρίτες χώρες και οι παρεµβάσεις που προορίζονται για τη ρύθµιση των γεωργικών
αγορών που χορηγούνται ή αναλαµβάνονται αντιστοίχως
σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανόνες στο πλαίσιο της
κοινής οργάνωσης γεωργικών αγορών.

(5)

Από τους ελέγχους που πραγµατοποιήθηκαν, τα αποτελέσµατα των διµερών συζητήσεων και τις διαδικασίες συµβιβασµού προέκυψε ότι ένα µέρος των δαπανών που δηλώθηκαν
από τα κράτη µέλη δεν πληρούν τους εν λόγω όρους και,
κατά συνέπεια, δεν µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από το
ΕΓΤΠΕ, τµήµα Εγγυήσεων.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

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

Το άρθρο 5 παράγραφος 2 σηµείο γ) του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 729/70 καθώς και το άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 αναφέρουν ότι η Επιτροπή
αποφασίζει για τις δαπάνες που πρέπει να αποκλειστούν από
την κοινοτική χρηµατοδότηση όταν διαπιστώνει ότι δεν
πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανόνες.
Τα εν λόγω άρθρα του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 729/70 και
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999, καθώς και το άρθρο
8 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1663/95
της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 1995, για τη θέσπιση των
λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 729/
70 όσον αφορά τη διαδικασία για την εκκαθάριση των λογαριασµών του ΕΓΤΠΕ, τµήµα Εγγυήσεων (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2025/
2001 (5), προβλέπουν ότι η Επιτροπή πραγµατοποιεί τους
αναγκαίους ελέγχους, ανακοινώνει στα κράτη µέλη τα αποΕΕ L 94 της 28.4.1970, σ. 13.
ΕΕ L 125 της 8.6.1995, σ. 1.
ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 103.
ΕΕ L 158 της 8.7.1995, σ. 6.
ΕΕ L 274 της 17.10.2001, σ. 3.

(6) ΕΕ L 182 της 16.7.1994, σ. 45.
(7) ΕΕ L 193 της 17.7.2001, σ. 25.
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(6)

Το παράρτηµα της παρούσας απόφασης αναφέρει τα ποσά
που δεν βαρύνουν το ΕΓΤΠΕ, τµήµα Εγγυήσεων· τα ποσά
αυτά δεν αφορούν τις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν πριν
από τους είκοσι τέσσερις µήνες που προηγούνται της
γραπτής ανακοίνωσης της Επιτροπής στα κράτη µέλη σχετικά
µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων.

(7)

Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, η εκτίµηση των ποσών που πρέπει να αποκλειστούν
λόγω της µη συµφωνίας τους µε τους κοινοτικούς κανόνες
ανακοινώθηκε από την Επιτροπή στα κράτη µέλη στο πλαίσιο
σχετικής συνοπτικής έκθεσης.

(8)

Η παρούσα απόφαση δεν προδικάζει τα δηµοσιονοµικά
µέτρα τα οποία µπορεί να λάβει η Επιτροπή βάσει των
αποφάσεων του ∆ικαστηρίου σε υποθέσεις που εκκρεµούν
κατά την 31η Οκτωβρίου 2001 και που αφορούν θέµατα τα
οποία αποτελούν αντικείµενό της,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

29.6.2002

και αναφέρονται στο παράρτηµα αποκλείονται µε την παρούσα απόφαση από την κοινοτική χρηµατοδότηση λόγω της µη συµφωνίας
τους µε τους κοινοτικούς κανόνες.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο του Βελγίου, στην
Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, στην Ελληνική ∆ηµοκρατία, στο Βασίλειο της Ισπανίας, στη Γαλλική ∆ηµοκρατία, στην Ιρλανδική ∆ηµοκρατία, στην Ιταλική ∆ηµοκρατία, στο Μεγάλο ∆ουκάτο του Λουξεµβούργου, στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών, στην
Πορτογαλική ∆ηµοκρατία, στη Φινλανδική ∆ηµοκρατία, και στο
Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας.

Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2002.

Άρθρο 1

Για την Επιτροπή

Οι δαπάνες των εγκεκριµένων οργανισµών πληρωµής των κρατών
µελών που δηλώθηκαν στο πλαίσιο του ΕΓΤΠΕ, τµήµα Εγγυήσεων,

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Συνολικές διορθώσεις

Θέση
προϋπολογισµού

Πριµοδοτήσεις για τα ζώα

BE

∆ιάφορες

Αγροτική ανάπτυξη

BE

5011

∆ηµοσιονοµικός έλεγχος

BE

∆ιάφορες

Νόµισµα

∆απάνες που
αποκλείονται από τη
χρηµατοδότηση

Βοοειδή — ανεπαρκή συστήµατα ελέγχου

EUR

– 2 102 656,97

Ανεπαρκείς έλεγχοι — Βαλλονία

EUR

Μη τήρηση των προθεσµιών πληρωµής

EUR

Αιτία

BE Σύνολο
DE

3700

∆ιορθώσεις που πραγµατοποιήθηκαν δύο φορές

EUR
DE Σύνολο

∆ηµοσιονοµικές
επιπτώσεις της εν
λόγω απόφασης

Οικονοµικό
έτος

0,00

– 2 102 656,97

2000

– 115 003,00

0,00

– 115 003,00

– 23 700,00

– 23 700,00

0,00

– 2 241 359,97

– 23 700,00

– 2 217 659,97

0,00

– 111 504,13

111 504,13

0,00

– 111 504,13

111 504,13

1997-1999
2000

1999

Αγροτική ανάπτυξη

ES

5011/405

Ανεπαρκές σύστηµα ελέγχου — ολόκληρη η χώρα

EUR

– 37 244,00

0,00

– 37 244,00

1999/2000

Αγροτική ανάπτυξη

ES

5011

Στοιχεία που δεν µπορούν να αντιστοιχηθούν και να επεξηγηθούν — Καταλωνία και Κανάριοι Νήσοι

EUR

– 64 988,00

0,00

– 64 988,00

1998

Αγροτική ανάπτυξη

ES

5011

Στοιχεία που δεν µπορούν να αντιστοιχηθούν και να επεξηγηθούν — Χώρα των
Βάσκων

EUR

– 3 625,00

0,00

– 3 625,00

1999

Αγροτική ανάπτυξη

ES

5012/4072 Μη ικανοποιητικό σύστηµα ελέγχου — ολόκληρη η χώρα

EUR

– 1 043 723,00

0,00

– 1 043 723,00

1999/2000

Αγροτική ανάπτυξη

ES

5011/405

Ελλείψεις στους διοικητικούς και επιτόπου ελέγχους — Γαλικία

EUR

– 22 631,00

0,00

– 22 631,00

1998-2000

Αγροτική ανάπτυξη

ES

5011/405

Ελλείψεις όσον αφορά τους επιτόπιους ελέγχους

EUR

– 433 752,00

0,00

– 433 752,00

1998-2000

Αγροτική ανάπτυξη

ES

5011/405

Ανεπαρκείς έλεγχοι — Castilla La Mancha

EUR

– 776 378,00

0,00

– 776 378,00

1998-2000

Αγροτική ανάπτυξη

ES

5012/4072 Κατ’ αποκοπή διόρθωση - Castilla La Mancha

EUR

– 394 229,00

0,00

– 394 229,00

1998-2000

Αγροτική ανάπτυξη

ES

5011/405

Κατ’ αποκοπή διόρθωση - Castilla Leon

EUR

– 258 010,00

0,00

– 258 010,00

1998-2000

Αγροτική ανάπτυξη

ES

5012/4072 Κατ’ αποκοπή διόρθωση - Castilla Leon

EUR

– 708 920,00

0,00

– 708 920,00

1998-2000

∆ηµοσιονοµικός έλεγχος

ES

EUR

– 4 913 630,00

– 4 913 630,00

0,00

EUR

– 8 657 130,00

– 4 913 630,00

– 3 743 500,00

0,00

– 134 588,00

1999/2000
1999/2000

∆ιάφορες

Μη τήρηση των προθεσµιών πληρωµής
ES Σύνολο

Πριµοδοτήσεις για τα ζώα

FR

∆ιάφορες

Βοοειδή — ανεπαρκή συστήµατα ελέγχου — Μαρτινίκα

EUR

– 134 588,00

Πριµοδοτήσεις για τα ζώα

FR

∆ιάφορες

Βοοειδή — ανεπαρκή συστήµατα ελέγχου — Γουαδελούπη

EUR

– 2 593 230,00

0,00

– 2 593 230,00

∆ηµοσιονοµικός έλεγχος

FR

∆ιάφορες

Μη τήρηση των προθεσµιών πληρωµής

EUR

– 842 942,00

– 842 942,00

0,00

– 3 570 760,00

– 842 942,00

– 2 727 818,00

FR Σύνολο
GB

2125

∆ηµοσιονοµικός έλεγχος

GB

∆ιάφορες

2000

2000

Σφάλµατα που δεν αντιµετωπίστηκαν σωστά

EUR

– 14 917,66

0,00

– 14 917,66

1999

Μη τήρηση των προθεσµιών πληρωµής

EUR

– 483 379,59

– 483 379,59

0,00

2000

– 498 297,26

– 483 379,59

– 14 917,66

GB Σύνολο
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∆ηµοσιονοµικός έλεγχος

Μειώσεις που
έχουν ήδη
πραγµατοποιηθεί
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Κράτος
µέλος

Τοµέας

Κράτος
µέλος

Θέση
προϋπολογισµού

Αγροτική ανάπτυξη

GR

5010

∆ηµοσιονοµικός έλεγχος

GR

∆ιάφορες

Νόµισµα

∆απάνες που
αποκλείονται από τη
χρηµατοδότηση

Ανεπαρκές σύστηµα ελέγχου

EUR

– 1 703 199,00

Μη τήρηση των προθεσµιών πληρωµής

EUR

– 306 956,00
– 2 010 155,00

– 306 956,00

– 1 703 199,00

Αιτία

GR Σύνολο

Μειώσεις που
έχουν ήδη
πραγµατοποιηθεί

∆ηµοσιονοµικές
επιπτώσεις της εν
λόγω απόφασης

Οικονοµικό
έτος

0,00

– 1 703 199,00

1998/1999

– 306 956,00

0,00

2000

IE

2125

ΟΣ∆Ε — ποσά που δεν ανακτήθηκαν συνεπεία διοικητικών λαθών

EUR

– 129 305,05

0,00

– 129 305,05

1998/1999

∆ασικά µέτρα

IE

5012

Μη επιλέξιµη χρηµατοδότηση (Coillte Teoranta) — άρθρο 2 παράγραφος 2
στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2080/92

EUR

– 3 571 898,00

0,00

3 571 898,00

1999

∆ηµοσιονοµικός έλεγχος

IE

∆ιάφορες

Μη τήρηση των προθεσµιών πληρωµής

EUR

2000

– 213 072,00

0,00

– 213 072,00

– 3 701 203,05

– 4 709 428,28

0,00

– 4 709 428,28

0,00

– 4 085 724,85

Οπωροκηπευτικά

IT

1515

Μη τήρηση του άρθρου 18 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1169/
1997

EUR

∆ηµόσια αποθεµατοποίηση

IT

1622

Αποθέµατα που ελλείπουν και που έχουν πληρωθεί χωρίς πίστωση στο ΕΓΤΠΕ

EUR

– 4 085 724,85

Λιπαρές ουσίες

IT

1210

Ελλιπείς λογιστικοί έλεγχοι και επιθεωρήσεις των ελαιοτριβείων

EUR

– 22 678 386,33

∆ηµοσιονοµικός έλεγχος

IT

∆ιάφορες

Μη τήρηση των προθεσµιών πληρωµής

EUR
IT Σύνολο

Πριµοδοτήσεις για τα ζώα

LU

∆ιάφορες

Βοοειδή — ανεπαρκή συστήµατα ελέγχου

EUR
LU Σύνολο

∆ηµοσιονοµικός έλεγχος

NL

1050

Μη τήρηση των προθεσµιών πληρωµής

– 8 572 333,00
– 40 045 872,46

EUR
NL Σύνολο

0,00 – 22 678 386,33
– 8 572 333,00

0,00

1999/2000
1998
1997-1999
2000

– 8 572 333,00 – 31 473 539,46

– 398 104,45

0,00

– 398 104,45

– 398 104,45

0,00

– 398 104,45

– 25 371,00

– 25 371,00

0,00

– 25 371,00

– 25 371,00

0,00

1999/2000
2000

Οπωροκηπευτικά

PT

1515

Μη τήρηση του άρθρου 18 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1169/
1997

EUR

– 75 894,66

0,00

– 75 894,66

1998-2000

Πριµοδοτήσεις για τα ζώα

PT

∆ιάφορες

Θηλάζουσες αγελάδες και ειδική πριµοδότηση µοσχαριών — ανεπαρκή συστήµατα ελέγχου

EUR

– 4 373 390,14

0,00

– 4 373 390,14

1999/2000

∆ηµοσιονοµικός έλεγχος

PT

∆ιάφορες

Μη τήρηση των προθεσµιών πληρωµής

EUR
PT Σύνολο

Αροτραίες καλλιέργειες

FIN

∆ιάφορες

Ελλιπείς επιτόπιοι έλεγχοι

EUR
SF Σύνολο
Γενικό σύνολο

– 847 099,00

– 859 409,00

12 310,00

– 5 296 383,80

– 859 409,00

– 4 436 974,80

– 234 169,81

0,00

– 234 169,81

– 234 169,81

0,00

– 234 169,81

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

– 213 072,00
– 3 914 275,05

EL

Πριµοδοτήσεις για τα ζώα

IE Σύνολο

L 170/76

Τοµέας

2000
1999/2000

– 66 891 878,80 – 16 352 296,72 – 50 539 582,07

29.6.2002

29.6.2002

EL
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Ιουνίου 2002
σχετικά µε τον αποκλεισµό από την κοινοτική χρηµατοδότηση ορισµένων δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν από τα κράτη µέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ),
τµήµα Εγγυήσεων
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 2281]
(Τα κείµενα στην ελληνική, στην αγγλική, στη γαλλική, στην ιταλική, στην πορτογαλική, στην ολλανδική και στη
σουηδική γλώσσα είναι τα µόνα αυθεντικά)

(2002/524/ΕΚ)
τη θέσπιση διαδικασίας συµβιβασµού στο πλαίσιο της
καθάρισης των λογαριασµών του Ευρωπαϊκού Γεωργικού
µείου Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, ΕΓΤΠΕ, τµήµα
γυήσεων (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
απόφαση 2001/535/ΕΚ (7).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 729/70 του Συµβουλίου, της 21ης
Απριλίου 1970, περί χρηµατοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1287/
95 (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί χρηµατοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής (3), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 4,

(3)

Τα κράτη µέλη είχαν τη δυνατότητα να ζητήσουν την κίνηση
διαδικασίας συµβιβασµού. Η δυνατότητα αυτή χρησιµοποιήθηκε σε ορισµένες περιπτώσεις και η έκθεση που καταρτίστηκε µετά την ολοκήρωση της διαδικασίας αυτής
εξετάστηκε από την Επιτροπή.

(4)

Τα άρθρα 2 και 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) 729/70 καθώς και
το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 αναφέρουν ότι µπορούν να χρηµατοδοτηθούν µόνον οι επιστροφές
κατά την εξαγωγή προς τρίτες χώρες και οι παρεµβάσεις που
προορίζονται για τη ρύθµιση των γεωργικών αγορών που
χορηγούνται ή αναλαµβάνονται, αντιστοίχως, σύµφωνα µε
τους κοινοτικούς κανόνες στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης γεωργικών αγορών.

(5)

Από τους ελέγχους που πραγµατοποιήθηκαν, τα αποτέσµατα
των διµερών συζητήσεων και τις διαδικασίες συµβιβασµού
προέκυψε ότι ένα µέρος των δαπανών που δηλώθηκαν από
τα κράτη µέλη δεν πληρούν τους εν λόγω όρους και, κατά
συνέπεια, δεν µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από το ΕΓΤΠΕ,
τµήµα Εγγυήσεων.

(6)

Το παράρτηµα της παρούσας απόφασης αναφέρει τα ποσά
που δεν βαρύνουν το ΕΓΤΠΕ, τµήµα Εγγυήσεων. Τα ποσά
αυτά δεν αφορούν τις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν πριν
από τους 24 µήνες που προηγούνται της γραπτής ανακοίνωσης της Επιτροπής στα κράτη µέλη σχετικά µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων.

(7)

Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, η εκτίµηση των ποσών που πρέπει να αποκλειστούν
λόγω της µη συµφωνίας τους µε τους κοινοτικούς κανόνες
ανακοινώθηκε από την Επιτροπή στα κράτη µέλη στο πλαίσιο
σχετικής συνοπτικής έκθεσης.

(8)

Η παρούσα απόφαση δεν προδικάζει τα δηµοσιονοµικά
µέτρα τα οποία µπορεί να λάβει η Επιτροπή βάσει των
αποφάσεων του ∆ικαστηρίου σε υποθέσεις που εκκρεµούν
κατά τις 31 Οκτωβρίου 2001 και που αφορούν θέµατα τα
οποία αποτελούν αντικείµενο της,

Μετά από διαβούλευση µε την επιτροπή του Ταµείου,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 729/70, καθώς και το άρθρο 7 παράγραφος 4
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 αναφέρουν ότι η
Επιτροπή αποφασίζει για τις δαπάνες που πρέπει να αποκλειστούν από την κοινοτική χρηµατοδότηση όταν διαπιστώνει
ότι δεν πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τους κοινοτικούς
κανόνες.

(2)

Τα εν λόγω άρθρα του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 729/70 και
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999, καθώς και το άρθρο
8 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1663/95
της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 1995 για τη θέσπιση των
λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 729/
70 όσον αφορά τη διαδιακσία για την εκκαθάριση των λογαριασµών του ΕΓΤΠΕ τµήµα Εγγυήσεων (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2025/
2001 (5), προβλέπουν ότι η Επιτροπή πραγµατοποιεί τους
αναγκαίους ελέγχους, ανακοινώνει στα κράτη µέλη τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών, λαµβάνει γνώση των παρατηρήσεων των κρατών µελών, οργανώνει διµερείς συζητήσεις για την επίτευξη συµφωνίας µε τα ενδιαφερόµενα
κράτη µέλη και ανακοινώνει επίσηµα τα συµπεράσµατά της
στα κράτη µέλη αυτά, κάνοντας αναφορά στην απόφαση 94/
442/ΕΚ της Επιτροπής, της 1ης Ιουλίου 1994, σχετικά µε

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

ΕΕ L 94 της 28.4.1970, σ. 13.
ΕΕ L 125 της 8.6.1995, σ. 1.
ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 103.
ΕΕ L 158 της 8.7.1995, σ. 6.
ΕΕ L 274 της 17.10.2001, σ. 3.

εκΤαΕγτην

(6) ΕΕ L 182 της 16.7.1994, σ. 45.
(7) ΕΕ L 193 της 17.7.2001, σ. 25.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Οι δαπάνες των εγκεκριµένων οργανισµών πληρωµής των κρατών µελών που δηλώθηκαν στο πλαίσιο του ΕΓΤΠΕ,
τµήµα εγγυήσεων και αναφέρονται στο παράρτηµα, αποκλείονται µε την παρούσα απόφαση από την κοινοτική
χρηµατοδότηση λόγω της µη συµφωνίας τους µε τους κοινοτικούς κανόνες.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο του Βελγίου, στην Ελληνική ∆ηµοκρατία, στη Γαλλική ∆ηµοκρατία, στην Ιταλική ∆ηµοκρατία, στο Βασίλειο Κάτω Χωρών, στην Πορτογαλική ∆ηµοκρατία, στο Βασίλειο της Σουηδίας και στο Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας.
Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

29.6.2002

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Σύνολο διορθώσεων

Τοµέας

Θέση
προϋπολογισµού

BE

B1-4

Εθνικό
νόµισµα

Αιτιολόγηση

∆ιοικητικά σφάλµατα

EUR
Σύνολο BE

∆απάνες που εξαιρούνται από τη χρηµατοδότηση

Ήδη διενεργειθείσες
αφαιρέσεις

∆ηµοσιονοµικές
συνέπειες της
απόφασης αυτής

– 21 194,89

– 21 194,89

0,00

– 21 194,89

– 21 194,89

0,00

Οικονοµική
χρήση

2000

FR

2071

Ακύρωση της απόφασης 98/358/ΕΚ από το ∆ικαστήριο

EUR

17 438 194,58

0,00

17 438 194,58

1994

∆ηµόσια αποθεµατοποίηση

FR

3201

Κατ’ αποκοπή διόρθωση 5 % Μαρτινίκα—Γουαδελούπη— ανεπαρκείς έλεγχοι

EUR

– 336 700,63

0,00

– 336 700,63

1999-2000

∆ηµόσια αποθεµατοποίηση

FR

3201

Κατ’ αποκοπή διόρθωση 5 % Μαρτινίκα—Γουαδελούπη— ανεπαρκείς έλεγχοι

EUR

– 403 069,49

0,00

– 403 069,49

1999-2000

∆ηµόσια αποθεµατοποίηση

FR

3200

Μη τήρηση της διαδικασίας αντιπαραβολής της δειγµατοληψίας

EUR

– 89 487,57

0,00

– 89 487,57

1998

∆ηµοσιονοµικός έλεγχος

FR

B1-4

∆ήλωση υπέρµετρων ποσών για τις δαπάνες αγροτικής ανάπτυξης

EUR

– 316 674,26

0,00

– 316 674,26

2000

EUR

16 292 262,63

0,00

16 292 262,63

EUR

– 103 513 610,00

– 30 217 589,00

– 73 296 021,00

EUR

– 103 513 610,00

– 30 217 589,00

– 73 296 021,00

Αροτραίες καλλιέργειες

GR

∆ιάφορα

Κατ’ αποκοπή διορθώσεις για ανεπάρκεια καίριας σηµασίας ελέγχων
Σύνολο GR

1996-1999

Οπωροκηπευτικά

IT

1512

Μη επιλέξιµα προϊόντα — µη τήρηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ.
1558/91 και (ΕΚ) αριθ. 504/97

EUR

– 10 448 798,00

0,00

– 10 448 798,00

1997-1998

Οπωροκηπευτικά

IT

1512

Κατ’ αποκοπή διόρθωση για ανεπαρκή έλεγχο αποθεµάτων — Emilia
Romana

EUR

– 1 805 018,00

0,00

– 1 805 018,00

1997-1998

Οπωροκηπευτικά

IT

1511

Μη τήρηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 504/97 άρθρο 1 παράγραφος 4

EUR

– 1 145 024,02

0,00

– 1 145 024,02

1998

EUR

– 13 398 840,02

0,00

– 13 398 840,02

EUR

– 20 291 540,00

0,00

– 20 291 540,00

EUR

– 20 291 540,00

0,00

– 20 291 540,00

Σύνολο IT
Πριµοδότηση ζωικής
παραγωγής

NL

2320

Κατ’ αποκοπή διόρθωση και υπολογισµός τους
Σύνολο NL

1997-1998

PT

2220

Κατ’ αποκοπή διόρθωση 2 % για τα έτη 1996-1998

EUR

– 741 444,18

0,00

– 741 444,18

1998

Πριµοδότηση ζωικής
παραγωγής

PT

2221

Κατ’ αποκοπή διόρθωση 2 % για τα έτη 1996-1999

EUR

– 60 808,04

0,00

– 60 808,04

1998

∆ηµοσιονοµικός έλεγχος

PT

4000-4999

∆ιοικητικά σφάλµατα

EUR

– 249 967,00

0,00

– 249 967,00

2000

EUR

– 1 052 219,22

0,00

– 1 052 219,22
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Πριµοδότηση ζωικής
παραγωγής

Σύνολο PT
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Γάλα και γαλακτοκοµικά
προϊόντα

Σύνολο FR

EL

∆ηµοσιονοµικός έλεγχος

Κράτος
µέλος

Αροτραίες καλλιέργειες

Κράτος
µέλος

Θέση
προϋπολογισµού

SE

1041-1062

Εθνικό
νόµισµα

Αιτιολόγηση

Μη τήρηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1765/92 άρθρο 15, και
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68, άρθρο 30 — παράνοµοι
φόροι

2126

∆ηµοσιονοµικός έλεγχος

UK

∆ιάφορα

∆ηµοσιονοµικός έλεγχος

UK

B1-4

∆ηµοσιονοµικές
συνέπειες της
απόφασης αυτής

Οικονοµική
χρήση

– 18 555 850,00

0,00

– 18 555 850,00

SEK

– 18 555 850,00

0,00

– 18 555 850,00

Κατ’ αποκοπή διόρθωση

GBP

– 4 827 612,00

0,00

– 4 827 612,00

Αδυναµίες στην επεξεργασία φακέλων — IBEA, NAWAD

GBP

– 174 862,22

0,00

– 174 862,22

2000

∆ήλωση υπέρµετρων ποσών για τις δαπάνες αγροτικής ανάπτυξης

GBP

– 6 466 505,00

0,00

– 6 466 505,00

2000

GBP

– 11 468 979,22

0,00

– 11 468 979,22

Σύνολο UK

2000

EL

UK

Ήδη διενεργειθείσες
αφαιρέσεις

SEK

Σύνολο SE
Πριµοδότηση ζωικής
παραγωγής

∆απάνες που εξαιρούνται από τη χρηµατοδότηση
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Τοµέας

1998
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29.6.2002
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Ιουνίου 2002
για την τροποποίηση του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 2238]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/525/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(6)

Η εξαίρεση του µολύβδου από την απαγόρευση όταν
προορίζεται για την εσωτερική επίστρωση δεξαµενών
βενζίνης πρέπει να απαλειφθεί, δεδοµένου ότι είναι ήδη δυνατό να αποφευχθεί η χρήση µολύβδου σε αυτά τα κατασκευαστικά στοιχεία.

(7)

Εφόσον η απόλυτη απουσία βαρέων µετάλλων είναι αδύνατο
να επιτευχθεί σε ορισµένες περιπτώσεις, ορισµένες τιµές
συγκέντρωσης µολύβδου, υδραργύρου, καδµίου ή εξασθενούς χρωµίου σε συγκεκριµένα υλικά και κατασκευαστικά
στοιχεία πρέπει να είναι ανεκτές, υπό τον όρο ότι οι επικίνδυνες αυτές ουσίες δεν έχουν προστεθεί σκοπίµως.

(8)

Η οδηγία 2000/53/EΚ θα πρέπει ως εκ τούτου να τροποποιηθεί αναλόγως.

(9)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής που συστάθηκε µε το
άρθρο 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
15ης Ιουλίου 1975, περί αποβλήτων (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 96/350/ΕΚ της Επιτροπής (3),

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 18ης Σεπτεµβρίου 2000, για τα οχήµατα στο
τέλος της διάρκειας ζωής τους (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε την οδηγία 2000/53/ΕΚ η Επιτροπή καλείται
να αξιολογήσει ορισµένες επικίνδυνες ουσίες που απαγορεύονται δυνάµει του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο α)
της εν λόγω οδηγίας.

(2)

Η Επιτροπή έχοντας προβεί στις απαιτούµενες τεχνικές και
επιστηµονικές εκτιµήσεις, κατέληξε σε µια σειρά συµπερασµάτων.

(3)

Oρισµένα υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν
µόλυβδο, υδράργυρο, κάδµιο ή εξασθενές χρώµιο θα πρέπει
να εξαιρεθούν ή να συνεχίσουν να εξαιρούνται από την απαγόρευση, δεδοµένου ότι παραµένει αναπόφευκτη η χρήση
αυτών των επικινδύνων ουσιών στα συγκεκριµένα υλικά και
κατασκευαστικά στοιχεία.

(4)

(5)

Ορισµένες εξαιρέσεις από την απαγόρευση για ορισµένα συγκεκριµένα υλικά ή κατασκευαστικά στοιχεία πρέπει να είναι
περιορισµένης εµβέλειας και προσωρινές, ούτως ώστε να επιτευχθεί η σταδιακή κατάργηση των επικινδύνων ουσιών στα
οχήµατα, δεδοµένου ότι θα καταστεί δυνατό να αποφεύγεται
η χρήση αυτών των ουσιών στις εν λόγω εφαρµογές.
Το κάδµιο στους συσσωρευτές για ηλεκτρικά οχήµατα πρέπει
να εξαιρεθεί µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2005 δεδοµένου
ότι, µε βάση τα σηµερινά επιστηµονικά και τεχνικά δεδοµένα
και τη συνολική περιβαλλοντική εκτίµηση που διεξήχθη,
µέχρι την ηµεροµηνία αυτή θα έχουν προσφερθεί υποκατάστατα και θα εξασφαλιστεί η διάθεση ηλεκτρικών οχηµάτων.
Ωστόσο, θα πρέπει να συνεχισθεί η παρακολούθηση της
προοδευτικής αντικατάστασης του καδµίου, λαµβάνοντας
υπόψη τη δυνατότητα διάθεσης ηλεκτρικών οχηµάτων. Η
Επιτροπή θα δηµοσιεύσει τα πορίσµατά της και ενδέχεται να
προτείνει παράταση, εάν αυτό αποδειχθεί δικαιολογηµένο
από τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης, της καταληκτικής προθεσµίας για το κάδµιο στους συσσωρευτές ηλεκτρικών οχηµάτων.

(1) ΕΕ L 269 της 21.10.2000, σ. 34.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 2000/53/ΕΚ αντικαθίσταται από το
κείµενο που παρατίθεται στο παράρτηµα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι δεν διατίθεται στην αγορά µετά
τις 31 ∆εκεµβρίου 2005 κάδµιο σε συσσωρευτές ηλεκτρικών
οχηµάτων.
Στο πλαίσιο της συνολικής περιβαλλοντικής εκτίµησης που ήδη διενεργήθηκε, η Επιτροπή θα συνεχίσει να αναλύει την προοδευτική
αντικατάσταση του καδµίου, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη να
διατηρηθεί η διάθεση ηλεκτρικών οχηµάτων. Η Επιτροπή θα
ολοκληρώσει και θα δηµοσιεύσει τα πορίσµατά της το αργότερο
µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2004 και, ενδεχοµένως, εάν αυτό αποδειχθεί δικαιολογηµένο από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης, να
υποβάλει πρόταση για παράταση της προθεσµίας σύµφωνα µε το
άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2000/53/EΚ.
(2) ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σ. 39.
(3) ΕΕ L 135 της 6.6.1996, σ. 32.
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Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2003.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
Margot WALLSTRÖM

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία που εξαιρούνται από το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία

Πεδίο εφαρµογής και καταληκτική
ηµεροµηνία της εξαίρεσης

Επισηµαίνονται ή καθίστανται
αναγνωρίσιµα σύµφωνα µε το άρθρο 4
παράγραφος 2 στοιχείο β) σηµείο iv)

Μόλυβδος ως συστατικό κραµάτων
1. Χάλυβάς για µηχανουργική επεξεργασία και
χάλυβα µε επίστρωση ψευδαργύρου µε περιεκτικότητα σε µόλυβδο έως 0,35 % κατά βάρος
2. α) Αλουµίνιο για µηχανουργική επεξεργασία µε
περιεκτικότητα σε µόλυβδο έως 2 % κατά βάρος

1η Ιουλίου 2005 (1)

β) Αλουµίνιο για µηχανουργική επεξεργασία µε
περιεκτικότητα σε µόλυβδο έως 1 % κατά βάρος

1η Ιουλίου 2008 (2)

3. Κράµατα χαλκού µε περιεκτικότητα σε µόλυβδο
έως 4 % κατά βάρος
4. Έδρανα και έµβολα από µόλυβδο/ορείχαλκο
Μόλυβδος και ενώσεις µολύβδου σε κατασκευαστικά στοιχεία
5. Συσσωρευτές

X

6. Αποσβεστήρες δονήσεων

X

7. Βαρίδια ζυγοστάθµισης τροχών

Για τύπους οχηµάτων εγκεκριµένους πριν από την 1η Ιουλίου
2003 και βαρίδια ζυγοστάθµισης τροχών που προορίζονται
για την συντήρηση των οχηµάτων αυτών: 1η Ιουλίου
2005 (3)

8. Μέσα βουλκανισµού και σταθεροποιητές για ελαστοµερή για τις εφαρµογές διοχέτευσης ρευστών
και συστήµατα µετάδοσης κίνησης

1η Ιουλίου 2005 (4)

9. Σταθεροποιητικό µέσο σε προστατευτικές βαφές

1η Ιουλίου 2005

10. Ψήκτες άνθρακα για ηλεκτρικούς κινητήρες

X

Για τύπους οχηµάτων εγκεκριµένους πριν από την 1η Ιουλίου
2003 και ψήκτρες άνθρακα για
ηλεκτρικούς κινητήρες που
προορίζονται
για
την
συντήρηση
των
οχηµάτων
αυτών: 1η Ιουλίου 2005

11. Συγκολλητικό µέσο σε πλακίδια ηλεκτρονικών
κυκλωµάτων και άλλες εφαρµογές

X (5)

12. Χαλκός σε επενδύσεις πέδησης που περιέχει περισσότερο από 0,5 % µόλυβδο κατά βάρος

Για τύπους οχηµάτων εγκεκριµένους πριν από την 1η Ιουλίου
2003 και την συντήρηση των
οχηµάτων αυτών: 1η Ιουλίου
2004

13. Έδρανα βαλβίδων

Τύπου κινητήρων που έχουν
κατασκευαστεί πριν από την 1η
Ιουλίου 2003: 1η Ιουλίου
2006

X
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Υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία

Πεδίο εφαρµογής και καταληκτική
ηµεροµηνία της εξαίρεσης

14. Ηλεκτρικά κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν
µόλυβδο σε υάλινη ή κεραµική µήτρα, εκτός της
υάλου λαµπτήρων και του εφυαλώµατος σπιθηριστήρων

29.6.2002
Επισηµαίνονται ή καθίστανται
αναγνωρίσιµα σύµφωνα µε το άρθρο 4
παράγραφος 2 στοιχείο β) σηµείο iv)

X (6) (για κατασκευαστικά στοιχεία εκτός των πιεζοηλεκτρικών
σε κινητήρες)

15. Ύαλος λαµπτήρων και εφυάλωµα σπιθηριστήρων

1η Ιανουαρίου 2005

16. Πυροτεχνικοί ενεργοποιητές

1η Ιουλίου 2007

Εξασθενές χρώµιο
17. Αντιδιαβρωτικές επιπτώσεις

1η Ιουλίου 2007

18. Ψυγεία απορρόφησης σε αυτοκινούµενα τροχόσπιτα

X

Υδράργυρος
19. Λαµπτήρες εκκένωσης και οθόνες πίνακα οργάνων

X

Κάδµιο
20. Παχύστρωµες πάστες

1η Ιουλίου 2006

21. Συσσωρευτές για ηλεκτρικά οχήµατα

31η ∆εκεµβρίου 2005. Μετά
τις 31η ∆εκεµβρίου 2005, η
διάθεση στην αγορά συσσωρευτών NiCd επιτρέπεται µόνον
ως ανταλλακτικά για οχήµατα
που έχουν διατεθεί στην αγορά
πριν από αυτή την ηµεροµηνία

X

(1) Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2005 η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον το χρονοδιάραµα κατάργησης για αυτήν την καταχώρηση πρέπει να
αναθεωρηθεί, µε βάση τα διαθέσιµα υποκατάστατα µολύβδου, λαµβάνοντας υπόψη τους στόχους του άρθρου 4 παράγραφςος 2 στοιχείο α).
(2) Βλέπε υποσηµείωση 1.
(3) Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2005 η Επιτροπή αξιολογεί αυτή την εξαίρεση ως προς τις πτυχές οδικής ασφάλειας.
(4) Βλέπε υποσηµείωση 1.
(5) Αποσυναρµολόγηση εάν, µαζί µε το µόλυβδο υπό το σηµείο 14, σηµειώνεται υπέρβαση της µέσης οριακής τιµής 60 g ανά όχηµα. Κατά την
εφαρµογή αυτής της ρήτρας δεν λαµβάνονται υπόψη οι ηλεκτρονικές διατάξεις που δεν έχουν τοποθετηθεί από τον κατασκευαστή στη γραµµή
παραγωγής.
(6) Αποσυναρµολόγηση εάν, µαζί µε το µόλυβδο υπό το σηµείο 11, σηµειώνεται υπέρβαση της µέσης οριακής τιµής 60 g ανά όχηµα. Κατά την
εφαρµογή αυτής της ρήτρας δεν λαµβάνονται υπόψη οι ηλεκτρονικές διατάξεις που δεν έχουν τοποθετηθεί από τον κατασκευαστή στη γραµµή
παραγωγής.

Σηµειώσεις:
— Είναι ανεκτή τιµή συγκέντρωσης µολύβδου, εξασθενούς χρωµίου και υδραργύρου έως 0,1 % κατά βάρος και ανά οµοιογενές
υλικό, καθώς και καδµίου έως 0,01 %, κατά βάρος ανά οµοιογενές υλικό, υπό τον όρο ότι οι ουσίες αυτές δεν έχουν
προστεθεί σκοπίµως (1).
— Είναι επίσης ανεκτή τιµή συγκέντρωσης µολύβδου έως 0,4 % στο αλουµίνιο, υπό τον όρο ότι δεν έχει προστεθεί σκοπίµως (2).
— Έως την 1η Ιουλίου 2007 είναι ανεκτή τιµή συγκέντρωσης µολύβδου έως 0,4 % στο χαλκό που προορίζεται για υλικά τριβής
των επενδύσεων πέδησης, υπό τον όρο ότι δεν έχει προστεθεί σκοπίµως (3).
— Η επαναχρησιµοποίηση µερών οχηµάτων τα οποία έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά την καταληκτική ηµεροµηνία της εξαίρεσης
επιτρέπεται χωρίς περιορισµούς, δεδοµένου ότι δεν καλύπτεται από το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α).
— Μέχρι την 1η Ιουλίου 2007 ισχύουν οι ίδιες εξαιρέσεις για νέα ανταλλακτικά που προορίζονται για την επιδιόρθωση (4)
µερών οχηµάτων τα οποία εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο α).»

(1) “Προστεθεί σκοπίµως” σηµαίνει “εσκεµµένως χρησιµοποιηθεί κατά την παρασκευή υλικού ή κατασκευαστικού στοιχείου όταν είναι επιθυµητή
η συνεχής ύπαρξή του ώστε να προσδίδεται στο τελικό προϊόν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, εµφάνιση ή ποιότητα”. Η χρήση ανακυκλωµένων
υλικών ως πρώτων υλών για την παραγωγή νέων προϊόντων, µέρος των οποίων προέρχεται από ανακυκλωµένα υλικά που περιέχουν ορισµένα
ποσοστά των εν λόγω µετάλλων, δεν θεωρείται ως σκόπιµη προσθήκη.
2
( ) Βλέπε υποσηµείωση 1.
3) Βλέπε υποσηµείωση 1.
(
(4) Η ρήτρα αυτή ισχύει για τα ανταλλακτικά που προορίζονται για την συνήθη συντήρηση οχηµάτων και όχι για συστατικά µέρη. ∆εν ισχύει
για βαρίδια ζυγοστάθµισης, ψήκτρες άνθρακα για ηλεκτρικά οχήµατα και για επενδύσεις πέδησης, επειδή τα εν λόγω κατασκευαστικά
στοιχεία καλύπτονται από ιδιαίτερες καταχωρήσεις.

29.6.2002
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουνίου 2002
για την κατάργηση της απόφασης 94/141/ΕΚ για την έγκριση του σχεδίου που υπέβαλε η Γαλλία για την
εξάλειψη της κλασικής πανώλης των χοίρων σε αγριόχοιρους στο βόρειο τµήµα των Vosges
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 2380]
(Το κείµενο στη γαλλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/526/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 2001/89/ΕΚ του Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου
2001, σχετικά µε κοινοτικά µέτρα για την καταπολέµηση της κλασικής πανώλης των χοίρων (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος
1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Επιβεβαιώθηκε ότι εµφανίστηκε κλασική πανώλη των χοίρων
στον πληθυσµό αγριόχοιρων στο βόρειο τµήµα των Vosges,
στη Γαλλία.

(2)

Με την απόφαση 94/141/ΕΚ (2), η Επιτροπή ενέκρινε το
σχέδιο που υπέβαλε η Γαλλία για την εξάλειψη της κλασικής
πανώλους των χοίρων στους αγριόχοιρους στο βόρειο τµήµα
των Vosges.

(3)

Η Γαλλία διαβίβασε στοιχεία που αναφέρουν ότι η κλασική
πανώλη των χοίρων εξαλείφθηκε επιτυχώς από τον πληθυσµό
των αγριόχοιρων στο βόρειο τµήµα των Vosges.

(4)

Για λόγους σαφήνειας, πρέπει να καταργηθεί η απόφαση 94/
141/ΕΚ.

(1) ΕΕ L 316 της 1.12.2001, σ. 5.
(2) ΕΕ L 61 της 4.3.1994, σ. 29.

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η απόφαση 94/141/ΕΚ καταργείται.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Γαλλική ∆ηµοκρατία.

Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Ιουνίου 2002
για την τροποποίηση της απόφασης 97/252/EΚ για την κατάρτιση των προσωρινών καταλόγων επιχειρήσεων των τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη µέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές γάλακτος και προϊόντων
µε βάση το γάλα που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, όσον αφορά την Πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 2301]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/527/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την απόφαση 95/408/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1995, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες κατάρτισης, για
µια µεταβατική περίοδο, προσωρινών πινάκων εγκαταστάσεων τρίτων χωρών, από τις οποίες επιτρέπεται στα κράτη
µέλη να εισάγουν ορισµένα προϊόντα ζωικής προέλευσης, προϊόντα αλιείας ή ζώντα δίθυρα µαλάκια (1), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/4/ΕΚ (2), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η απόφαση 95/343/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 27ης Ιουλίου 1995, σχετικά µε τα υποδείγµατα υγειονοµικού
πιστοποιητικού για τις εισαγωγές γάλακτος θερµικά επεξεργασµένου, προϊόντων µε βάση το γάλα και
νωπού γάλακτος που πρόκειται να γίνουν δεκτά σε κέντρο συλλογής ή τυποποίησης ή σε µονάδα
επεξεργασίας ή µεταποίησης, που προέρχονται από τρίτες χώρες και προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 97/115/EΚ (4), θεσπίζει τις υγειονοµικές και
κτηνιατρικές απαιτήσεις πιστοποίησης για τις εισαγωγές γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων για
κατανάλωση από τον άνθρωπο.

(2)

Η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας περιλαµβάνεται στον κατάλογο του παραρτήµατος
της απόφασης 95/340/EΟΚ της Επιτροπής (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/
743/EΟΚ (6), που καταρτίζει ένα προσωρινό κατάλογο τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη µέλη
επιτρέπουν τις εισαγωγές γάλακτος και προϊόντων µε βάση το γάλα.

(3)

Η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας διαβίβασε στην Επιτροπή το όνοµα µιας εγκατάστασης παραγωγής γάλακτος και προϊόντων µε βάση το γάλα µε τις εγγυήσεις ότι η εγκατάσταση αυτή
πληροί τις κοινοτικές υγειονοµικές απαιτήσεις.

(4)

Η Επιτροπή έλαβε από την Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας το σχετικό σχέδιο και
πρόγραµµα ελέγχου των καταλοίπων για το γάλα και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα που προορίζονται για
κατανάλωση από τον άνθρωπο, όπως απαιτείται από την οδηγία 96/23/EΚ (7).

(5)

Η απόφαση 97/252/EΚ της Επιτροπής (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/
177/EΚ (9), κατάρτισε προσωρινούς καταλόγους εγκαταστάσεων τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη
µέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές γάλακτος και προϊόντων µε βάση το γάλα για κατανάλωση από τον
άνθρωπο. Ως εκ τούτου, οι κατάλογοι αυτοί πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να συµπεριλάβουν τον
κατάλογο των εγκεκριµένων εγκαταστάσεων της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας.

(6)

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 4 της απόφασης 95/408/ΕΚ, οι εγκαταστάσεις τρίτων χωρών στις
οποίες δεν έχουν ακόµη πραγµατοποιηθεί επιτόπιοι έλεγχοι από την Επιτροπή αλλά οι οποίες πληρούν
όλους τους άλλους όρους του άρθρου 2 παράγραφος 1 µπορούν να συµπεριληφθούν στους καταλόγους.
Ωστόσο, οι εισαγωγές από αυτές τις εγκαταστάσεις δεν θα είναι επιλέξιµες για µειωµένους φυσικούς
ελέγχους.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L
L
L
L

243 της 11.10.1995, σ. 17.
2 της 5.1.2001, σ. 21.
200 της 24.8.1995, σ. 52.
42 της 13.2.1997, σ. 16.
200 της 24.8.1995, σ. 38.
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Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής
τροφικής αλυσίδας και υγείας των ζώων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Στο παράρτηµα της απόφασης 97/252/ΕΚ, προστίθεται το ακόλουθο κείµενο για την Πρώην Γιουγκοσλαβική
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας:
«MK (a) País: Antigua República Yugoslava de Macedonia — Land: Den Tidligere Jugoslaviske Republik
Makedonien — Land: die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien — Χώρα: Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας — Country: Former Yugoslav Republic of Macedonia — Pays:
Ancienne République yougoslave de Macédoine — Paese: ex Repubblica iugoslava di Macedonia —
Land: Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië — País: antiga República jugoslava da Macedónia — Maa: Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia — Land: f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.
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Nota: Código provisional que no afecta en absoluto a la denominación definitiva del país, que se
acordará tras la conclusión de las negociaciones actualmente en curso sobre este tema en las Naciones
Unidas. — Note: Denne foreløbige kode foregriber på ingen måde landets endelige benævnelse, som vil
blive fastlagt efter afslutningen af de forhandlinger, der for tiden føres herom inden for rammerne af FN.
— Note: Provisorischer Code, der die endgültige Benennung des Landes nicht berührt, die nach
Abschluss der laufenden Verhandlungen innerhalb der Vereinten Nationen festgelegt wird. — Σηµείωση:
Αυτός ο κωδικός δεν προδικάζει καθόλου την οριστική ονοµασία της χώρας η ονοµασία θα συµφωνηθεί όταν
ολοκληρωθούν οι σχετικές διαπραγµατεύσεις στο πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών. — Note: Provisional code,
which does not prejudge in any way the definitive nomenclature for this country, which will be agreed
following the conclusion of negotiations currently taking place on this subject at the United Nations. —
Note: Code provisoire qui ne préjuge en rien de la dénomination définitive du pays, qui sera agréée dès
conclusion des négociations actuellement en cours à ce sujet dans le cadre des Nations unies. — Nota:
Questo codice provvisorio non pregiudica assolutamente la denominazione definitiva del paese che sarà
approvata non appena conclusi i negoziati attualmente in corso al riguardo nel quadro delle Nazioni
Unite. — Noot: Voorlopige code die geen invloed op de definitieve naam van het land heeft, die aan het
einde van de lopende onderhandelingen in het kader van de Verenigde Naties zal worden vastgesteld. —
Nota: Código provisório que não interfere em nada com a denominação definitiva do país, que será
aprovada após conclusão das negociações actualmente em curso sobre este assunto no quadro das
Nações Unidas. — Huomautus: Tämä väliaikainen koodi ei estä ottamasta käyttöön maan lopullista
nimeä, joka hyväksytään, kun Yhdistyneissä Kansakunnissa asiasta käytävät neuvottelut saadaan päätökseen. — Anmärkning: Koden föregriper inte den definitiva beteckningen av detta land, vilken kommer
att bestämmas under de förhandlingar som för närvarande pågår i Förenta nationerna.»

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
∆ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συµβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά µε τις διαδικασίες
διευκόλυνσης της έκδοσης των πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1, της σύνταξης των δηλώσεων τιµολογίου και των
εντύπων EUR.2 και της έκδοσης ορισµένων αδειών εγκεκριµένου εξαγωγέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν τις
προτιµησιακές συναλλαγές µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένων χωρών και σχετικά µε την κατάργηση
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3351/83
(Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 165 της 21ης Ιουνίου 2001)
Σελίδες 8 έως 12, το παράρτηµα V αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ INF 4 ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ INF
4
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
1. το έντυπο, στο οποίο συντάσσεται το πιστοποιητικό πληροφοριών INF 4, τυπώνεται σε λευκό χαρτί γραφής, χωρίς µηχανικούς
πολτούς, και ζυγίζει από 40 έως 65 γραµµάρια ανά τετραγωνικό µέτρο.
2. Οι διαστάσεις του εντύπου είναι 210 × 297 χιλιοστά.
3. Τα κράτη µέλη αναλαµβάνουν τηςν εκτύπωση των εντύπων. Τα έντυπα φέρουν αύξοντα αριθµό που επιτρέπει την εξατοµίκευσή
τους. Τα έντυπα τυπώνονται σε µια από τις επίσηµες γλώσσες της Κοινότητας.
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