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L 299/1

I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1939/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Οκτωβρίου 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:
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.

(2)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατ' αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο
άρθρο 4 του κανονισµού (EK) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως
αναγράφονται στον πίνακα που εµφαίνεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Νοεµβρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 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 31ης Οκτωβρίου 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
096
204
624
999
052
999
052
999
052
388
528
600
999
052
400
508
999
052
388
400
404
512
720
800
804
999
052
720
999

52,0
30,1
55,0
101,8
59,7
103,8
103,8
86,2
86,2
41,5
55,3
53,3
73,3
55,8
121,3
298,4
264,6
228,1
71,0
78,5
76,8
93,1
86,4
55,0
179,0
29,0
83,6
63,2
50,8
57,0

0707 00 05
0709 90 70
0805 50 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της 16.10.2001, σ. 6). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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L 299/3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1940/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Οκτωβρίου 2002
για τον καθορισµό των αντιπροσωπευτικών τιµών και των ποσών των πρόσθετων δασµών κατά την εισαγωγή µελάσσας στον τοµέα της ζάχαρης
αφορά παρά µόνο µία µικρή και µη αντιπροσωπευτική
ποσότητα της αγοράς· επίσης, πρέπει να αποκλεισθούν οι
τιµές προσφοράς που µπορούν να θεωρηθούν µη αντιπροσωπευτικές της πραγµατικής τάσης της αγοράς.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
(5)

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

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

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, για κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 680/2002 της Επιτροπής (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1422/95 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 1995, για καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής για την
εισαγωγή µελάσσας στον τοµέα της ζάχαρης και για τροποποίηση
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68 (3), και ιδίως το άρθρο 1
παράγραφος 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1422/95 προβλέπει ότι η τιµή cif
κατά την εισαγωγή µελάσσας, αποκαλούµενη στο εξής
«αντιπροσωπευτική τιµή», καθορίζεται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 785/68 της Επιτροπής (4). Η τιµή αυτή
εννοείται ότι καθορίζεται για τον ποιοτικό τύπο που ορίζεται
στο άρθρο 1 του προαναφερόµενου κανονισµού.

(1)

Η αντιπροσωπευτική τιµή της µελάσσας υπολογίζεται για
ένα τόπο διέλευσης των κοινοτικών συνόρων, ο οποίος είναι
το Άµστερνταµ· η τιµή αυτή πρέπει να υπολογίζεται µε βάση
τις πλέον ευνοϊκές δυνατότητες αγοράς στη διεθνή αγορά,
οι οποίες διατυπώνονται βάσει των τιµών αυτής της αγοράς
προσαρµοζόµενων σε συνάρτηση µε τις ενδεχόµενες διαφορές ποιότητας σε σχέση µε τον ποιοτικό τύπο. Ο ποιοτικός τύπος της µελάσσας καθορίζεται από τον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 785/68.

(2)

Για τη διαπίστωση των πλέον ευνοϊκών δυνατοτήτων αγοράς
στη διεθνή αγορά, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όλες οι
πληροφορίες σχετικά µε τις προσφορές που έγιναν στη
διεθνή αγορά, οι τιµές που διαπιστώθηκαν σε σηµαντικές
αγορές στις τρίτες χώρες και οι πράξεις πώλησης που
συνήφθησαν στο πλαίσιο των διεθνών συναλλαγών, στοιχεία
τα οποία η Επιτροπή πληροφορείται είτε µέσω των κρατών
µελών είτε µε τα δικά της µέσα. Για τη διαπίστωση αυτή,
σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/
68, µπορεί να βασιστεί κανείς σε ένα µέσο όρο πολλών
τιµών, µε την προϋπόθεση ότι αυτός ο µέσος όρος µπορεί
να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικός της πραγµατικής τάσης της
αγοράς.

(3)

∆εν λαµβάνονται υπόψη πληροφορίες όταν το εµπόρευµα
δεν είναι υγιές, ανόθευτο και σύµφωνο µε τα συναλλακτικά
ήθη ή όταν η τιµή που αναφέρεται στην προσφορά δεν

(4)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

178 της
104 της
141 της
145 της

30.6.2001, σ.
20.4.2002, σ.
24.6.1995, σ.
27.6.1968, σ.

1.
26.
12.
12.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

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

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Νοεµβρίου 2002.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31ης Οκτωβρίου 2002, για τον καθορισµό των αντιπροσωπευτικών τιµών και των
ποσών των πρόσθετων δασµών κατά την εισαγωγή µελάσσας στον τοµέα της ζάχαρης
(σε EUR)

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

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

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

1703 10 00 (1)

8,35

—

0

1703 90 00 ( )

11,70

—

0

Κωδικός ΣΟ

1

(1) Καθορισµός για τον ποιοτικό τύπο όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68, όπως τροποποιήθηκε.
(2) Το ποσό αυτό, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1422/95, αντικαθιστά το δασµό του κοινού τελωνειακού δασµολογίου που
αφορά τα προϊόντα αυτά.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1941/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Οκτωβρίου 2002
για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης
σε φυσική κατάσταση
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

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

(5)

Σε ειδικές περιπτώσεις, το ποσό της επιστροφής δύναται να
καθορίζεται από πράξεις διαφορετικής φύσεως.

(6)

Η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται ανά δύο εβδοµάδες.
Είναι δυνατόν να τροποποιηθεί στην ενδιάµεση χρονική
περίοδο.

(7)

Η εφαρµογή των λεπτοµερειών αυτών στην παρούσα κατάσταση της αγοράς στον τοµέα της ζάχαρης, και ιδίως στις
ποσοστώσεις ή στις τιµές ζάχαρης στην κοινοτική και στη
διεθνή αγορά, οδηγεί στον καθορισµό της επιστροφής όπως
αναφέρεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

(8)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 δεν προβλέπει την
παράταση του καθεστώτος εξίσωσης των εξόδων αποθεµατοποίησης από την 1η Ιουλίου 2001. Πρέπει κατά συνέπεια,
να ληφθεί υπόψη για τον καθορισµό των επιστροφών που
χορηγούνται, όταν η εξαγωγή του βασικού προϊόντος επέρχεται µετά τις 30 Σεπτεµβρίου 2001.

(9)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γµώµη 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, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
680/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 5
δεύτερο εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

∆υνάµει του άρθρου 27 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/
2001, η διαφορά µεταξύ των τιµών της διεθνούς αγοράς
των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος
1 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισµού και των τιµών των
προϊόντων αυτών εντός της Κοινότητας δύναται να καλυφθεί
µε µια επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2)

Κατά τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, οι επιστροφές
για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη, µη
µετουσιωµένες, που εξάγονται σε φυσική κατάσταση,
καθορίζονται αφού ληφθεί υπόψη η κατάσταση της κοινοτικής και της διεθνούς αγοράς ζάχαρης, και ιδίως τα κοστολογικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 28 του εν
λόγω κανονισµού. Κατά το άρθρο αυτό πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η οικονοµική πλευρά των σχεδιαζοµένων εξαγωγών.

(3)

Για την ακατέργαστη ζάχαρη, η επιστροφή καθορίζεται για
τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο. Αυτή ορίζεται στο
παράρτηµα Ι σηµείο ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/
2001. Η επιστροφή αυτή καθορίζεται, εξάλλου, σύµφωνα µε
το άρθρο 28 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001. Η ζάχαρη candy ορίσθηκε στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2135/95 της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεµβρίου
1995, περί των λεπτοµερειών εφαρµογής της χορηγήσεως
των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τοµέα της
ζάχαρης (3). Το ποσό της επιστροφής που υπολογίζεται κατ'
αυτόν τον τρόπο, όσον αφορά την αρωµατισµένη ή µετά
προσθήκης χρωστικών ουσιών ζάχαρη, πρέπει να εφαρµοσθεί
στην περιεκτικότητά τους σε σακχαρόζη και να καθορισθεί
ως εκ τούτου ανά 1 % της περιεκτικότητας αυτής.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001 σε φυσική κατάσταση και µη µετουσιωµένων καθορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Νοεµβρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 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 214 της 8.9.1995, σ. 16.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31ης Οκτωβρίου 2002, για καθορισµό 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

40,61
40,61
40,61
40,61

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

0,4415
44,15
44,15
44,15
0,4415

(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. 1942/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Οκτωβρίου 2002
για καθορισµό του µέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης για την 13η
τµηµατική δηµοπρασία που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1331/2002
λόγω τµηµατική δηµοπρασία, αφού ληφθούν υπόψη, ιδίως,
η κατάσταση και η προβλεπόµενη εξέλιξη της αγοράς της
ζάχαρης στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(3)

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 13ης
Σεπτεµβρίου 1999, 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 σηµείο β),

Μετά από εξέταση των προσφορών, πρέπει να θεσπιστούν
για την 13η τµηµατική δηµοπρασία οι διατάξεις που
αναφέρονται στο άρθρο 1.

(4)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

(1)

(2)

∆υνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1331/2002 της Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 2002, όσον αφορά διαρκή δηµοπρασία στο πλαίσιο της περιόδου εµπορίας 2002/03 για
τον καθορισµό των εισφορών ή/και των επιστροφών κατά
την εξαγωγή λευκής ζάχαρης (3) πραγµατοποιούνται τµηµατικές δηµοπρασίες για την εξαγωγή της ζάχαρης αυτής.
Κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1331/2002, καθορίζεται ένα µέγιστο ποσό
επιστροφής κατά την εξαγωγή, κατά περίπτωση, για την εν

Άρθρο 1
Για την 13η τµηµατική δηµοπρασία λευκής ζάχαρης, που πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1331/2002, το
ανώτατο ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή καθορίζεται σε
47,240 EUR/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Νοεµβρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 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 195 της 24.7.2002, σ. 6.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1943/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Οκτωβρίου 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. 1900/2002 (4), και ιδίως
το άρθρο 2 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
προβλέπει ότι κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του εν λόγω κανονισµού, εισπράττονται
οι δασµοί του κοινού δασµολογίου. Εντούτοις, για τα
προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου
αυτού, ο δασµός κατά την εισαγωγή ισούται µε την τιµή
παρεµβάσεως που ισχύει για τα προϊόντα αυτά κατά την εισαγωγή προσαυξηµένη κατά 55 % και µειωµένη κατά την
τιµή cif κατά την εισαγωγή που εφαρµόζεται στην εν λόγω
αποστολή. Εντούτοις, ο δασµός αυτός δεν είναι δυνατόν να
υπερβαίνει το δασµό του κοινού δασµολογίου.

(1)

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

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

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

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της
193 της
161 της
287 της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
29.6.1996, σ. 125.
25.10.2002, σ. 15.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
∆ασµοί κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92

Κωδικός ΣΟ

1001 10 00

Περιγραφή των εµπορευµάτων

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

Σιτάρι σκληρό υψηλής ποιότητας

0,00

µέσης ποιότητας (1)

0,00

1001 90 91

Σιτάρι µαλακό που προορίζεται για σπορά

0,00

1001 90 99

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

0,00

µέσης ποιότητας

0,00

βασικής ποιότητας

0,00

1002 00 00

Σίκαλη

0,00

1003 00 10

Κριθάρι που προορίζεται για σπορά

0,00

1003 00 90

Κριθάρι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (4)

0,00

1005 10 90

Καλαµπόκι για σπορά εκτός από το υβρίδιο

29,62

1005 90 00

Καλαµπόκι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (5)

29,62

1007 00 90

Σόργο σε κόκκους εκτός από το υβρίδιο που προορίζεται για σπορά

0,00

(1) Για το σκληρό σιτάρι που δεν πληροί τις ελάχιστες ποιοτικές προδιαγραφές για το σκληρό σίτο µέσης ποιότητας που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1249/96, ο εφαρµοζόµενος δασµός είναι εκείνος που καθορίζεται για το µαλακό σιτάρι χαµηλής ποιότητας.
(2) Για τα εµπορεύµατα που φθάνουν στην Κοινότητα από τον Ατλαντικό Ωκεανό ή µέσω της διώρυγας του Σουέζ [άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96] ο
εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί µειώσεως των δασµών κατά:
— 3 EUR ανά τόνο εάν το λιµάνι βρίσκεται στην Μεσόγειο θάλασσα ή,
— 2 EUR ανά τόνο εάν το λιµάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στην Ιρλανδία, στο Ηνωµένο Βασίλειο, στη ∆ανία, στη Σουηδία, στη Φινλανδία ή από την πλευρά του Ατλαντικού της
Ιβηρικής χερσονήσου.
(3) Ο εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί κατ’ αποκοπή µειώσεως 14 EUR ανά τόνο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1249/96.
(4) Ο εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί κατ’ αποκοπή µειώσεως 8 EUR ανά τόνο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1249/96.
(5) Ο εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί κατ’ αποκοπή µειώσεως 24 EUR ανά τόνο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1249/96.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Στοιχεία υπολογισµού των δασµών
(περίοδος από τις 17.10.2002 έως τις 30.10.2002)
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

180,43

176,33

153,78

101,12

222,64 (**)

212,64 (**)

135,06 (**)

22,46

16,65

13,38

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Πριµοδότηση για τον Κόλπο του Μεξικού (EUR/
τόνο)

—

Πριµοδότηση για τις Μεγάλες Λίµνες (EUR/τόνο)

26,53

(*) 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: 14,35 EUR/τόνο. Μεγάλες Λίµνες-Rotterdam: 24,21 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. 1944/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Οκτωβρίου 2002
για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται στα προϊόντα των τοµέων σιτηρών και όρυζας που
παραδίδονται στο πλαίσιο κοινοτικών και εθνικών µέτρων επισιτιστικής βοήθειας
των εθνικών µέτρων επισιτιστικής βοήθειας, πρέπει να καθορισθεί 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,

(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,

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:
Το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2681/74 του Συµβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 1974, περί κοινοτικής
χρηµατοδοτήσεως των δαπανών που προκύπτουν από την
προµήθεια γεωργικών προϊόντων λόγω της επισιτιστικής
βοήθειας (5) προβλέπει ότι το µέρος των δαπανών που αντιστοιχεί στις επιστροφές κατά την εξαγωγή που καθορίζονται
στο σχετικό τοµέα, σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανόνες,
χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, τµήµα Εγγυήσεων.

(1)

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

(2)

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 Νοεµβρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της 1.7.1992, σ. 21.
193 της 29.7.2000, σ. 1.
329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
288 της 25.10.1974, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31ής Οκτωβρίου 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

1001 10 00 9400

Ποσό
επιστροφών

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

10,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

6,00

1006 30 92 9100

186,00

1006 30 92 9900

186,00

1006 30 94 9100

186,00

1006 30 94 9900

186,00

1006 30 96 9100

186,00

1006 30 96 9900

186,00

1006 30 98 9100

186,00

1006 30 98 9900

186,00

1006 30 65 9900

186,00

1007 00 90 9000

6,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

13,70

1102 20 10 9200

12,82

1102 20 10 9400

10,99

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

16,49

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. 1945/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Οκτωβρίου 2002
για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, για τα σιρόπια και ορισµένα
άλλα προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης
σµού τα οποία εξάγονται σε φυσική κατάσταση, το ποσό
βάσεως της επιστροφής είναι ίσο µε το εκατοστό ενός ποσού
που καθορίζεται αφού ληφθεί υπόψη αφενός η διαφορά
µεταξύ της τιµής παρεµβάσεως για τη λευκή ζάχαρη, που
ισχύει στην πιο πλεονασµατική ζώνη της Κοινότητας κατά
τη διάρκεια του µήνα για τον οποίο καθορίσθηκε το ποσό
βάσεως, και των τιµών της λευκής ζάχαρης που διαπιστώνονται στη διεθνή αγορά, και αφετέρου η ανάγκη για
την επίτευξη ισορροπίας µεταξύ της χρησιµοποίησης των
προϊόντων των χωρών αυτών που προορίζονται για εµπόριο
τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), 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:

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

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

Κατά το άρθρο 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.

(1)

(2)

Κατά το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2135/95 της
Επιτροπής, της 7ης Σεπτεµβρίου 1995, για τις λεπτοµέρειες
εφαρµογής της χορήγησης επιστροφών κατά την εξαγωγή
στον τοµέα της ζάχαρης (3), η επιστροφή για 100 χιλιόγραµµα των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 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.
Κατά το άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1260/2001 για τα άλλα προϊόντα που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του εν λόγω κανονι-

(4)

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

(5)

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

178 της
104 της
214 της
178 της

30.6.2001, σ. 1.
20.4.2002, σ. 26.
8.9.1995, σ. 16.
30.6.2001, σ. 63.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές που χορηγούνται κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, των προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία δ), στ) και ζ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 και καθορίζεται στο
παράρτηµα του ανωτέρω κανονισµού καθορίζονται στα ποσά που ορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Νοεµβρίου 2002.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31ής Οκτωβρίου 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

44,15 (2)
44,15 (2)
83,89 (4)
0,4415 (1)
44,15 (2)
0,4415 (1)
0,4415 (1)
0,4415 (1) (3)
44,15 (2)
0,4415 (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. 1946/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Οκτωβρίου 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 41,790 ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Νοεµβρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 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. 1947/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Οκτωβρίου 2002
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του
καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου, της 28ης
Οκτωβρίου 1996, περί κοινής οργανώσεως αγορών στον τοµέα των
οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 545/2002 (2), και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Οι βελγικές και οι ιταλικές αρχές ενηµέρωσαν την Επιτροπή
ότι οι αγορές της Αµβέρσας και της Μπολόνια δεν είναι
πλέον αντιπροσωπευτικές αγορές εισαγωγής για τα οπωροκηπευτικά. Πρέπει, συνεπώς, να απαλειφθούν οι αγορές
αυτές από τον κατάλογο που εµφαίνεται στο άρθρο 3
παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της
Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 453/2002 (4).

(1)

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

(2)

Άρθρο 1
Το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3223/94
τροποποιείται ως εξής:
1. η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«— Βασίλειο του Βελγίου και Μεγάλο ∆ουκάτο του Λουξεµβούργου: Βρυξέλλες,»·
2. η όγδοη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«— Ιταλική ∆ηµοκρατία: Μιλάνο,».

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

297 της 21.11.1996, σ. 1.
84 της 28.3.2002, σ. 1.
337 της 24.12.1994, σ. 66.
72 της 14.3.2002, σ. 9.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1948/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Οκτωβρίου 2002
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/75 περί καθορισµού των λεπτοµερειών εφαρµογής
σχετικά µε το διαγωνισµό για την επιστροφή κατά την εξαγωγή στο τοµέα της ορύζης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως αγοράς της ορύζης (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 411/
2002 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 15,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Μετά την πείρα που αποκτήθηκε κατά τις προηγούµενες
περιόδους εµπορίας, είναι σκόπιµο να γίνουν τροποποιήσεις
στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 584/75 της Επιτροπής, της 6ης
Μαρτίου 1975, περί καθορισµού των λεπτοµερειών εφαρµογής σχετικά µε το διαγωνισµό για την επιστροφή κατά την
εξαγωγή στο τοµέα της ορύζης (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 299/95 (4).

(1)

(2)

∆ιαφυλάσσοντας οπωσδήποτε την ανωνυµία, πρέπει να είναι
δυνατόν να εξακριβώνονται οι υποβάλλοντες προσφορές µε
αριθµούς, προκειµένου να διαπιστωθεί ποιοι από αυτούς
υπέβαλαν περισσότερες προσφορές και σε ποια επίπεδα.

(3)

Για την ακριβέστερη διαχείριση των χορηγουµένων ποσοτήτων, πρέπει να προβλεφθεί συντελεστής χορήγησης των
ποσοτήτων για τις προσφορές που βρίσκονται στο επίπεδο
της ανώτατης επιστροφής, επιτρέποντας όµως στους επιχειρηµατίες να καθορίσουν µια ελάχιστη ποσότητα χορήγησης
πέραν της οποίας η προσφορά τους θεωρείται µη υποβληθείσα.
Η επιτροπή διαχείρισης σιτηρών δεν διετύπωσε γνώµη στην
προθεσµία που όρισε ο πρόεδρός της,

(4)

ε) για την περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή θα καθορίσει
έναν συντελεστή χορήγησης των ποσοτήτων που έχουν προσφερθεί σύµφωνα µε τις δηλώσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 5, µια κατώτατη ποσότητα τέτοια ώστε, εάν η χορηγούµενη ποσότητα είναι κατώτερη από αυτή, η προσφορά
θεωρείται µη υποβληθείσα.»
2. Στο άρθρο 4, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«2. Σε κάθε εβδοµαδιαίο διαγωνισµό, δίδεται στους υποβάλλοντες προσφορά ατοµικός αριθµός. Η αρίθµηση αυτή γίνεται
αυθαίρετα και ανεξάρτητα για κάθε εβδοµαδιαίο διαγωνισµό. Οι
προσφορές εξατοµικεύονται µε τους αριθµούς των υποβαλλόντων προσφορά και ανακοινώνονται αµελλητί στην Επιτροπή.»
3. Στο άρθρο 5 παράγραφος 2 προστίθεται η ακόλουθη φράση:
«Για τις προσφορές που βρίσκονται στο επίπεδο της ανώτατης
επιστροφής, ο καθορισµός µπορεί να συνοδεύεται µε τον καθορισµό ενός συντελεστή χορήγησης των προσφερόµενων ποσοτήτων. Ο εν λόγω καθορισµός αποφασίζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 1.»
4. Στο άρθρο 7 προστίθεται το ακόλουθο κείµενο:
«γ) η προσφορά θεωρείται µη υποβληθείσα σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 2·
δ) η Επιτροπή καθορίζει συντελεστή χορήγησης. Το ποσό που
αποδεσµεύεται αντιστοιχεί στην ποσότητα που δεν λαµβάνεται υπόψη.»

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 584/75 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 2 παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο κείµενο:
«και ενδεχοµένως

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

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
35 της 15.2.1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1949/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Οκτωβρίου 2002
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1555/96 περί των λεπτοµερειών εφαρµογής του
καθεστώτος σχετικά µε την εφαρµογή των πρόσθετων δασµών κατά την εισαγωγή στον τοµέα των
οπωροκηπευτικών
Ουρουγουάης και βάσει των τελευταίων διαθέσιµων στοιχείων για το 1999, 2000 και 2001, πρέπει να τροποποιηθεί
η ποσότητα ενεργοποίησης των πρόσθετων δασµών για τα
µανταρίνια, τις κληµεντίνες, τα αγγούρια, τις αγκινάρες και
τα πορτοκάλια.

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 αγοράς στον τοµέα των
οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 545/2002 (2), και ιδίως το άρθρο 33 παράγραφος 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1555/96 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1768/2002 (4), προβλέπει έλεγχο της εισαγωγής των
προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτηµά του. Ο έλεγχος
αυτός πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες που
προβλέπονται στο άρθρο 308δ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2454/93 της Επιτροπής (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 444/2002 (6).

(1)

Για την εφαρµογή του άρθρου 5 παράγραφος 4 της συµφωνίας για τη γεωργία (7), η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των
πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της

(2)

(3)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1555/96 αντικαθίσταται
από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Νοεµβρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

297 της 21.11.1996, σ. 1.
84 της 28.3.2002, σ. 1.
193 της 3.8.1996, σ. 1.
267 της 4.10.2002, σ. 15.
253 της 11.10.1993, σ. 1.
68 της 12.3.2002, σ. 11.
336 της 23.12.1994, σ. 22.

L 299/20

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

1.11.2002

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, η περιγραφή των εµπορευµάτων έχει µόνο
ενδεικτική αξία. Το πεδίο εφαρµογής των πρόσθετων δασµών καθορίζεται, στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήµατος, από την
εµβέλεια των κωδικών ΣΟ όπως υφίσταται τη στιγµή της έκδοσης του παρόντος κανονισµού. Στην περίπτωση που, πριν από τον
κωδικό ΣΟ υπάρχει “ex”, το πεδίο εφαρµογής των πρόσθετων δασµών προσδιορίζεται τόσο από την εµβέλεια του κωδικού ΣΟ
όσο και από την αντίστοιχη περίοδο εφαρµογής.

Αύξων αριθµός

78.0015

Κωδικός ΣΟ

ex 0702 00 00

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Τοµάτες

78.0020
78.0065

Περίοδος εφαρµογής

— 1η Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου
— 1η Απριλίου έως 30 Σεπτεµβρίου

ex 0707 00 05

Αγγούρια

Ποσότητες ενεργοποίησης
(σε τόνους)

190 805
17 669

— 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου

7 037

— 1η Νοεµβρίου έως 30 Απριλίου

4 555

Αγκινάρες

— 1η Νοεµβρίου έως 30 Ιουνίου

1 109

Κολοκυθάκια

— 1η Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου

78.0075
78.0085

ex 0709 10 00

78.0100

0709 90 70

78.0110

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

Πορτοκάλια

— 1η ∆εκεµβρίου έως 31 Μαΐου

78.0120

ex 0805 20 10

Κληµεντίνες

— 1η Νοεµβρίου έως τέλος Φεβρουαρίου

81 509

78.0130

ex
ex
ex
ex

Μανταρίνια (συµπεριλαµβανοµένων των
tangerines και των satsumas)· wilkings
και παρόµοια υβρίδια εσπεριδοειδών

— 1η Νοεµβρίου έως τέλος Φεβρουαρίου

85 422

78.0155

ex 0805 50 10

Λεµόνια

— 1η Ιουνίου έως 31 ∆εκεµβρίου

251 805

— 1η Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου

15 983
62 101

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

78.0160

82 028
331 166

78.0170

ex 0806 10 10

Επιτραπέζια σταφύλια

— 21 Ιουλίου έως 20 Νοεµβρίου

78.0175

ex 0808 10 20
ex 0808 10 50
ex 0808 10 90

Μήλα

— 1η Ιανουαρίου έως 31 Αυγούστου

653 748

— 1η Σεπτεµβρίου έως 31 ∆εκεµβρίου

39 597

78.0180
78.0220

ex 0808 20 50

Αχλάδια

78.0235

— 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου

242 649

— 1η Ιουλίου έως 31 ∆εκεµβρίου

23 432

78.0250

ex 0809 10 00

Βερίκοκα

— 1η Ιουνίου έως 31 Ιουλίου

4 156

78.0265

ex 0809 20 95

Κεράσια, εκτός από τα βύσσινα

— 21 Μαΐου έως 10 Αυγούστου

78.0270

ex 0809 30

Ροδάκινα, συµπεριλαµβανοµένων των
µηλοροδακίνων (brugnons) και νεκταρινιών

— 11 Ιουνίου έως 30 Σεπτεµβρίου

3 378

78.0280

ex 0809 40 05

∆αµάσκηνα

— 11 Ιουνίου έως 30 Σεπτεµβρίου

81 605»

86 224
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1950/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Οκτωβρίου 2002
σχετικά µε τη διακοπή της αλιείας πεσκαντρίτσας από σκάφη που φέρουν σηµαία Βελγίου
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συµβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήµατος ελέγχου που εφαρµόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2846/98 (2), και ιδίως το
άρθρο 21 παράγραφος 3,
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2555/2001 του Συµβουλίου, της
18ης ∆εκεµβρίου 2001, περί καθορισµού, για το 2002, για
ορισµένα αποθέµατα ιχθύων και οµάδες αποθεµάτων ιχθύων,
των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα
κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα
όπου απαιτούνται περιορισµοί αλιευµάτων (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1811/2002 (4),
προβλέπει ποσοστώσεις πεσκαντρίτσας για το 2002.
Προκειµένου να εξασφαλισθεί η τήρηση των διατάξεων σχετικά µε τους ποσοτικούς περιορισµούς των αλιευµάτων
αποθέµατος που υπόκειται σε ποσοστώσεις, είναι αναγκαίο
για την Επιτροπή να ορίσει την ηµεροµηνία µέχρι την οποία
τα αλιεύµατα, τα οποία αλιεύονται από σκάφη που φέρουν
τη σηµαία κράτους µέλους, θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει
την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί.

(2)

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, τα αλιεύµατα πεσκαντρίτσας στα ύδατα της ζώνης
ICES VIIIa, b, d, και e, από σκάφη που φέρουν βελγική

(3)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

σηµαία ή είναι νηολογηµένα στο Βέλγιο, έφθασαν στο όριο
της ποσόστωσης που έχει χορηγηθεί για το 2002. Το Βέλγιο
απαγόρευσε την αλιεία του αποθέµατος αυτού από τις 18
Οκτωβρίου 2002. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη η ηµεροµηνία αυτή,

Τα αλιεύµατα πεσκαντρίτσας στα ύδατα της ζώνης ICES VIIIa, b, d,
και e, από σκάφη που φέρουν βελγική σηµαία ή είναι νηολογηµένα
στο Βέλγιο, θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που
έχει χορηγηθεί στο Βέλγιο για το 2002.
Απαγορεύεται η αλιεία πεσκαντρίτσας στα ύδατα της ζώνης ICES
VIIIa, b, d, και e, από σκάφη που φέρουν βελγική σηµαία ή είναι
νηολογηµένα στο Βέλγιο, καθώς και η διατήρηση επί του σκάφους,
η µεταφόρτωση και η εκφόρτωση του εν λόγω αποθέµατος που έχει
αλιευθεί από τα προαναφερθέντα σκάφη µετά την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από τις 18 Οκτωβρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

261 της
358 της
347 της
276 της

20.10.1993, σ.
31.12.1998, σ.
31.12.2001, σ.
12.10.2002, σ.

1.
5.
1.
1.

L 299/22

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

1.11.2002

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1951/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Οκτωβρίου 2002
σχετικά µε τη διακοπή της αλιείας µερλούκιου από σκάφη που φέρουν σηµαία Βελγίου
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συµβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήµατος ελέγχου που εφαρµόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2846/98 (2), και ιδίως το
άρθρο 21 παράγραφος 3,
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2555/2001 του Συµβουλίου, της
18ης ∆εκεµβρίου 2001, περί καθορισµού, για το 2002, για
ορισµένα αποθέµατα ιχθύων και οµάδες αποθεµάτων ιχθύων,
των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα
κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα
όπου απαιτούνται περιορισµοί αλιευµάτων (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1811/2002 (4),
προβλέπει ποσοστώσεις µερλούκιου για το 2002.
Προκειµένου να εξασφαλισθεί η τήρηση των διατάξεων σχετικά µε τους ποσοτικούς περιορισµούς των αλιευµάτων
αποθέµατος που υπόκειται σε ποσοστώσεις, είναι αναγκαίο
για την Επιτροπή να ορίσει την ηµεροµηνία µέχρι την οποία
τα αλιεύµατα, τα οποία αλιεύονται από σκάφη που φέρουν
τη σηµαία κράτους µέλους, θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει
την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί.

(2)

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, τα αλιεύµατα µερλούκιου στα ύδατα της ζώνης ICES
VIIIa, b, d και e, από σκάφη που φέρουν βελγική σηµαία ή

(3)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

είναι νηολογηµένα στο Βέλγιο, έφθασαν στο όριο της ποσόστωσης που έχει χορηγηθεί για το 2002. Το Βέλγιο απαγόρευσε την αλιεία του αποθέµατος αυτού από τις 18 Οκτωβρίου 2002. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η
ηµεροµηνία αυτή,

Τα αλιεύµατα µερλούκιου στα ύδατα της ζώνης ICES VIIIa, b, d
και e, από σκάφη που φέρουν βελγική σηµαία ή είναι νηολογηµένα
στο Βέλγιο, θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που
έχει χορηγηθεί στο Βέλγιο για το 2002.
Απαγορεύεται η αλιεία µερλούκιου στα ύδατα της ζώνης ICES
VIIIa, b, d και e, από σκάφη που φέρουν βελγική σηµαία ή είναι
νηολογηµένα στο Βέλγιο, καθώς και η διατήρηση επί του σκάφους,
η µεταφόρτωση και η εκφόρτωση του εν λόγω αποθέµατος που έχει
αλιευθεί από τα προαναφερθέντα σκάφη µετά την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από τις 18 Οκτωβρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
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20.10.1993, σ.
31.12.1998, σ.
31.12.2001, σ.
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1.
5.
1.
1.
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L 299/23

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1952/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Οκτωβρίου 2002
σχετικά µε τη διακοπή της αλιείας κοκκινόψαρου από σκάφη που φέρουν σηµαία Πορτογαλίας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συµβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήµατος ελέγχου που εφαρµόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2846/98 (2), και ιδίως το
άρθρο 21 παράγραφος 3,
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2555/2001 του Συµβουλίου, της
18ης ∆εκεµβρίου 2001, περί καθορισµού, για το 2002, για
ορισµένα αποθέµατα ιχθύων και οµάδες αποθεµάτων ιχθύων,
των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα
κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα
όπου απαιτούνται περιορισµοί αλιευµάτων (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1811/2002 (4),
προβλέπει ποσοστώσεις κοκκινόψαρου για το 2002.
Προκειµένου να εξασφαλισθεί η τήρηση των διατάξεων σχετικά µε τους ποσοτικούς περιορισµούς των αλιευµάτων
αποθέµατος που υπόκειται σε ποσοστώσεις, είναι αναγκαίο
για την Επιτροπή να ορίσει την ηµεροµηνία µέχρι την οποία
τα αλιεύµατα, τα οποία αλιεύονται από σκάφη που φέρουν
τη σηµαία κράτους µέλους, θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει
την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί.

(2)

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, τα αλιεύµατα κοκκινόψαρου στα ύδατα της ζώνης
ICES V, XII, XIV, από σκάφη που φέρουν πορτογαλική

(3)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

σηµαία ή είναι νηολογηµένα στην Πορτογαλία, έφθασαν στο
όριο της ποσόστωσης που έχει χορηγηθεί για το 2002. Η
Πορτογαλία απαγόρευσε την αλιεία του αποθέµατος αυτού
από τις 15 Οκτωβρίου 2002. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη η ηµεροµηνία αυτή,

Τα αλιεύµατα κοκκινόψαρου στα ύδατα της ζώνης ICES V, XII,
XIV, από σκάφη που φέρουν πορτογαλική σηµαία ή είναι νηολογηµένα στην Πορτογαλία, θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει την
ποσόστωση που έχει χορηγηθεί στην Πορτογαλία για το 2002.
Απαγορεύεται η αλιεία κοκκινόψαρου στα ύδατα της ζώνης ICES
V, XII, XIV, από σκάφη που φέρουν πορτογαλική σηµαία ή είναι
νηολογηµένα στην Πορτογαλία, καθώς και η διατήρηση επί του
σκάφους, η µεταφόρτωση και η εκφόρτωση του εν λόγω αποθέµατος που έχει αλιευθεί από τα προαναφερθέντα σκάφη µετά την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από τις 15 Οκτωβρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1)
(2)
(3)
(4)
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ΕΕ L
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1953/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Οκτωβρίου 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
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

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

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

(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 της Επιτροπής, της
13ης Ιουλίου 2000, περί θεσπίσεως, για ορισµένα γεωργικά
προϊόντα που εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων τα οποία
δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης, των κοινών
λεπτοµερειών εφαρµογής των σχετικών µε την παροχή των
επιστροφών κατά την εξαγωγή και των κριτηρίων καθορισµού του ποσού τους (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 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.

(2)

(3)

(4)

1

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

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.

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

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Νοεµβρίου 2002.

Άρθρο 1

Άρθρο 2

(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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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31ης Οκτωβρίου 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

—

—

1,470

1,470

– 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:

0,916

0,916

1001 10 00

1001 90 99

Σιτάρι σκληρό:

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

3

1002 00 00

Σίκαλη

1003 00 90

Κριθάρι

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

—

—

0,916

0,916

0,687

0,687

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

—

—

0,687

0,687

—

—

0,916

0,916

0,916

0,916

—

—

0,916

0,916

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

1.11.2002
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L 299/27
(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

16,200
16,200
16,200

16,200
16,200
16,200

3,800

3,800

—

—

(1) Όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα που προέρχονται από τη µεταποίηση του βασικού προϊόντος ή/και εκείνα τα οποία εξοµοιούνται προς αυτά, εφαρµόζονται οι συντελεστές που
παρατίθενται στο παράρτηµα Ε του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 177 της 15.7.2000 σ. 1).
(2) Το εν λόγω εµπόρευµα υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 3505 10 50.
(3) Εµπορεύµατα που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Β του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου ή αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2825/93.
(4) Όσον αφορά τα σιρόπια που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1702 30 99, 1702 40 90 και 1702 60 90 τα οποία έχουν κατασκευαστεί από µείγµατα των σιροπιών γλυκόζης και
φρουκτόζης δίνει δικαίωµα επιστροφής κατά την εξαγωγή.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1954/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Οκτωβρίου 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. 635/2002 (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)

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

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:
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.

(1)

(2)

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

(3)

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

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

160 της 26.6.1999, σ. 48.
79 της 22.3.2002, σ. 15.
177 της 15.7.2000, σ. 1.
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 Νοεµβρίου 2002.
(5) ΕΕ L 350 της 20.12.1997, σ. 3.
(6) ΕΕ L 76 της 25.3.2002, σ. 9.

1.11.2002
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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, 31 Οκτωβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31ης Οκτωβρίου 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

—
76,00

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

ex 0405 10

Ύψος των
επιστροφών

87,95
110,00

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

100,00

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

192,25

γ) σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εµπορευµάτων

185,00
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1955/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Οκτωβρίου 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
προϊόντος ενσωµατωµένου σε εµπόρευµα δεν µπορεί να
υπερβαίνει την επιστροφή που εφαρµόζεται για το ίδιο
προϊόν όταν εξάγεται ως έχει.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
(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:

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.

(1)

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.

(2)

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

(3)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

178 της
104 της
177 της
160 της

30.6.2001, σ.
20.4.2002, σ.
15.7.2000, σ.
18.6.2002, σ.

1.
26.
1.
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 Νοεµβρίου 2002.

1.11.2002

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, 31 Οκτωβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31ης Οκτωβρίου 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

Προϊόν

Ζάχαρη λευκή:

Ποσά επιστροφών σε EUR/100 kg
Σε περιπτώσεις προκαθορισµού

Λοιπές

44,15

44,15
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1956/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Οκτωβρίου 2002
για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήµατος Β στον τοµέα των οπωροκηπευτικών
κίνδυνος να ξεπερασθούν προσεχώς. Η υπέρβαση αυτή θα
ήταν επιζήµια για την καλή λειτουργία του καθεστώτος των
εξαγωγικών επιστροφών στον τοµέα των οπωροκηπευτικών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(3)

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1961/2001 της Επιτροπής, της 8ης
Οκτωβρίου 2001, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου σχετικά µε τις επιστροφές
κατά την εξαγωγή στον τοµέα των οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1176/
2002 (2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 6,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Για να αντιµετωπισθεί η κατάσταση αυτή, πρέπει να απορριφθούν οι αιτήσεις των πιστοποιητικών του συστήµατος Β
για τα λεµόνια, που εξάγονται µετά τις 31 Οκτωβρίου
2002, και τούτο έως το τέλος της τρέχουσας εξαγωγικής
περιόδου,

Άρθρο 1

(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1312/2002 της Επιτροπής (3)
καθόρισε τις ενδεικτικές ποσότητες για τις οποίες δύναται
να εκδίδονται πιστοποιητικά εξαγωγής του συστήµατος Β,
εκτός από εκείνα που ζητούνται στο πλαίσιο της επισιτιστικής βοήθειας.

Για τα λεµόνια, οι αιτήσεις των πιστοποιητικών του συστήµατος Β
που κατατέθηκαν δυνάµει του άρθρου 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1312/2002, για τις οποίες η διασάφηση εξαγωγής των προϊόντων
έγινε αποδεκτή µετά τις 31 Οκτωβρίου 2002 και πριν από τις 16
Νοεµβρίου 2002, απορρίπτονται.

(2)

Λαµβανοµένων υπόψη των στοιχείων που διαθέτει σήµερα η
Επιτροπή για τα λεµόνια, οι ενδεικτικές ποσότητες που
προβλέπονται για την τρέχουσα εξαγωγική περίοδο υπάρχει

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

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 268 της 9.10.2001, σ. 8.
(2) ΕΕ L 170 της 29.6.2002, σ. 69.
(3) ΕΕ L 192 της 20.7.2002, σ. 13.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1957/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Οκτωβρίου 2002
για τις προσφορές που ανακοινώνονται για την εξαγωγή σίκαλης στο πλαίσιο του διαγωνισµού που
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 900/2002
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

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

(3)

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

(4)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου,
όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή, καθώς
και τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1163/2002 (4), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1324/2002 (5), και ιδίως
το άρθρο 7,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 900/2002 της Επιτροπής (6),
προκηρύχθηκε διαγωνισµός για τον καθορισµό της επιστροφής κατά την εξαγωγή σίκαλης προς όλες τις τρίτες
χώρες, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ)αριθ.
1632/2002 (7) µε εξαίρεση την Ουγγαρία, την Εσθονία, τη
Λιθουανία και τη Λετονία.

(1)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
∆εν δίδεται συνέχεια στις προσφορές που ανακοινώνονται από τις
25 έως τις 31 Οκτωβρίου 2002 στο πλαίσιο του διαγωνισµού της
επιστροφής κατά την εξαγωγή σίκαλης που αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 900/2002.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Νοεµβρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της
193 της
147 της
170 της
194 της
142 της
247 της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
30.6.1995, σ. 7.
29.6.2002, σ. 46.
23.7.2002, σ. 26.
31.5.2002, σ. 14.
14.9.2002, σ. 3.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1958/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Οκτωβρίου 2002
σχετικά µε τις προσφορές που ανακοινώνονται για την εξαγωγή µαλακού σίτου στο πλαίσιο του διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 899/2002
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

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

(3)

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

(4)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου,
όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή, καθώς
και τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1163/2002 (4), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1324/2002 (5), και ιδίως
το άρθρο 7,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 899/2002 της Επιτροπής (6),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1520/
2002 (7), προκηρύχθηκε διαγωνισµός για τον καθορισµό της
επιστροφής κατά την εξαγωγή µαλακού σίτου προς όλες τις
τρίτες χώρες µε εξαίρεση την Πολωνία, την Εσθονία, τη
Λιθουανία και τη Λετονία.

(1)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
∆εν δίδεται συνέχεια στις προσφορές που ανακοινώνονται από τις
25 έως τις 31 Οκτωβρίου 2002 στο πλαίσιο του διαγωνισµού της
επιστροφής κατά την εξαγωγή µαλακού σίτου που αναφέρεται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 899/2002.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Νοεµβρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της
193 της
147 της
170 της
194 της
133 της
228 της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
30.6.1995, σ. 7.
29.6.2002, σ. 46.
23.7.2002, σ. 26.
16.5.2001, σ. 3.
24.8.2002, σ. 18.
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L 299/35

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1959/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Οκτωβρίου 2002
για καθορισµό του διορθωτικού στοιχείου που εφαρµόζεται κατά την επιστροφή για τα σιτηρά
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις
ορισµένων αγορών δύνανται να καταστήσουν αναγκαία τη
διαφοροποίηση του διορθωτικού στοιχείου ανάλογα µε τον
προορισµό.

(4)

Το διορθωτικό στοιχείο καθορίζεται ταυτόχρονα µε την
επιστροφή και σύµφωνα µε την ίδια διαδικασία· ότι δύναται
να τροποποιηθεί κατά το διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ
δύο καθορισµών.

(5)

Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι το διορθωτικό
στοιχείο καθορίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

(6)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 8,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
∆υνάµει του άρθρου 13 παράγραφος 8 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, η επιστροφή που εφαρµόζεται κατά
τις εξαγωγές σιτηρών την ηµέρα καταθέσεως της αιτήσεως
πιστοποιητικού, εφαρµόζεται, κατόπιν αιτήσεως, σε µια εξαγωγή που πρόκειται να πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια
της ισχύος του πιστοποιητικού. Στην περίπτωση αυτή το
διορθωτικό στοιχείο πιθανόν εφαρµόζεται στην επιστροφή.

(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης
Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του
Συµβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την
εξαγωγή καθώς και τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1163/2002 (4), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1324/2002 (5), επέτρεψε τον
καθορισµό ενός διορθωτικού στοιχείου για τα προϊόντα που
περιλαµβάνονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ)
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92. Το διορθωτικό αυτό
στοιχείο πρέπει να υπολογιστεί λαµβανοµένων υπόψη των
στοιχείων που περιλαµβάνονται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95.

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το διορθωτικό στοιχείο που εφαρµόζεται στις επιστροφές που
καθορίσθηκαν εκ των προτέρων για τις εξαγωγές σιτηρών, το οποίο
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, µε εξαίρεση τη βύνη, καθορίζεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Νοεµβρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της
193 της
147 της
170 της
194 της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
30.6.1995, σ. 7.
29.6.2002, σ. 46.
23.7.2002, σ. 26.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31ης Οκτωβρίου 2002, για καθορισµό του διορθωτικού στοιχείου που εφαρµόζεται κατά την επιστροφή για τα σιτηρά
(σε EUR/t)

Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000
1002 00 00 9000

—
—
—
A00
C03
A05
—
A00
—
A00
—
A00
—
—
—
A00
A00
A00
A00
A00
—
—
A00
A00
—
A00
A00
—
A00
—

1003 00 10 9000
1003 00 90 9000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000
1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800

11

1η
προθεσµία
12

2η
προθεσµία
1

3η
προθεσµία
2

4η
προθεσµία
3

5η
προθεσµία
4

6η
προθεσµία
5

—
—
—
0
–20,00
0
—
0
—
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–0,93
–20,00
0
—
–0,93
—
–0,93
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–1,86
–20,00
0
—
–1,86
—
–1,86
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–2,79
–20,00
0
—
–2,79
—
–2,79
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–3,72
–20,00
0
—
–3,72
—
–3,72
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

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

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

Τρέχων

Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α», ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L
366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της 16.10.2001, σ. 6).
Οι λοιποί προορισµοί ορίζονται ως εξής:
C03 Ελβετία, Λιχτενστάιν, Πολωνία, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία, Νορβηγία, Φερόες Νήσοι, Ισλανδία, Ρωσία, Λευκορωσία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Σλοβενία, Εδάφη της πρώην Γιουγκοσλαβίας εξαιρουµένης της Σλοβενίας, της Κροατίας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Αλβανία,
Ρουµανία, Βουλγαρία, Αρµενία, Γεωργία, Αζερµπαϊτζάν, Μολδαβία, Ουκρανία, Καζακστάν, Κιργιζία, Ουζµπεκιστάν, Τατζικιστάν, Τουρκµενιστάν,
Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Λιβύη, Αίγυπτος, Μάλτα, Κύπρος και Τουρκία.

1.11.2002
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L 299/37

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1960/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Οκτωβρίου 2002
για καθορισµό της τιµής της παγκόσµιας αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού
υπόψη τις ευνοϊκότερες προσφορές και τιµές στην παγκόσµια αγορά µεταξύ αυτών που θεωρούνται ως αντιπροσωπευτικές της πραγµατικής τάσης της αγοράς. Για να πραγµατοποιηθεί αυτός ο προσδιορισµός, καθορίζεται ένας µέσος
όρος των προσφορών και των τιµών που έχουν διαπιστωθεί
σε ένα ή περισσότερα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια για ένα
προϊόν cif για ένα λιµάνι της Κοινότητας και το οποίο
προέρχεται από διάφορες χώρες προµήθειας οι οποίες θεωρούνται ότι είναι οι αντιπροσωπευτικότερες για το διεθνές
εµπόριο. Εντούτοις, προβλέπονται προσαρµογές αυτών των
κριτηρίων για τον προσδιορισµό της τιµής της παγκόσµιας
αγοράς του εκκοκκισµένου βαµβακιού, έτσι ώστε ναα
λαµβάνονται υπόψη διαφορές οι οποίες αιτιολογούνται από
την ποιότητα του παραδιδόµενου προϊόντος ή από τη φύση
των προσφορών και των τιµών. Οι προσαρµογές αυτές
προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1591/2001.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
το πρωτόκολλο αριθ. 4 όσον αφορά το βαµβάκι, που επισυνάπτεται
στην πράξη προσχώρησης της Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1050/2001 του Συµβουλίου (1),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1051/2001 του Συµβουλίου, της 22ας
Μαΐου 2001, για ενίσχυση στην παραγωγή για το βαµβάκι (2), και
ιδίως το άρθρο 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
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 (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1486/2002 της 2ας Αυγούστου 2001 (4), περί λεπτοµερειών εφαρµογής του καθεστώτος ενίσχυσης για το
βαµβάκι. 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.

(1)

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

(2)

(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 24,678 EUR/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Νοεµβρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

148 της
148 της
210 της
223 της

1.6.2001, σ. 1.
1.6.2001, σ. 3.
3.8.2001, σ. 10.
20.8.2002, σ. 3.
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1.11.2002

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1961/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Οκτωβρίου 2002
για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή των µεταποιηµένων προϊόντων µε
βάση τα σιτηρά και την όρυζα
ακατέργαστη κυτταρίνη, σε λευκώµατα, σε λιπαρές ουσίες ή
σε άµυλο, η περιεκτικότητα δε αυτή είναι ειδικά αντιπροσωπευτική για την ποσότητα του προϊόντος βάσεως που ενσωµατώνεται πράγµατι στο µεταποιηµένο προϊόν.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
(5)

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

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

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς της όρυζας (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 411/2002 της Επιτροπής (4), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 και το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95, η διαφορά µεταξύ των τιµών στη διεθνή αγορά
των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 των κανονισµών αυτών και των τιµών των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα είναι δυνατόν να καλύπτεται από µια επιστροφή κατά
την εξαγωγή.

(1)

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

(2)

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

(3)

Πρέπει να κλιµακωθεί η επιστροφή που παρέχεται σε
ορισµένα µεταποιηµένα προϊόντα σε συνάρτηση, ανάλογα µε
τα προϊόντα, µε την περιεκτικότητά τους σε τέφρες, σε

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

5

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της 1.7.1992, σ. 21.
193 της 29.7.2000, σ. 1.
329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
147 της 30.6.1995, σ. 55.
312 της 23.12.1995, σ. 25.

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

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

1.11.2002

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

L 299/39
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EL

1.11.2002

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31ης Οκτωβρίου 2002, για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά
την εξαγωγή των µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα σιτηρά και την όρυζα
Κωδικός προϊόντος

1102 20 10 9200 (1)
1102 20 10 9400 (1)
1102 20 90 9200 (1)
1102 90 10 9100
1102 90 10 9900
1102 90 30 9100
1103 19 40 9100
1103 13 10 9100 (1)
1103 13 10 9300 (1)
1103 13 10 9500 (1)
1103 13 90 9100 (1)
1103 19 10 9000
1103 19 30 9100
1103 20 60 9000
1103 20 20 9000
1104 19 69 9100
1104 12 90 9100
1104 12 90 9300
1104 19 10 9000
1104 19 50 9110
1104 19 50 9130
1104 29 01 9100
1104 29 03 9100
1104 29 05 9100
1104 29 05 9300
1104 22 20 9100
1104 22 30 9100

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Επιστροφή

C11
C11
C11
C14
C14
C15
C16
C14
C14
C14
C14
C16
C14
C16
C14
C14
C13
C13
C13
C14
C14
C14
C14
C14
C14
C13
C13

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

12,82
10,99
10,99
0,00
0,00
0,00
0,00
16,49
12,82
10,99
10,99
14,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,66
11,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Κωδικός προϊόντος

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

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Επιστροφή

C14
C14
C13
C13
C13
C13
C14
C13
C13
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10

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

13,74
10,53
0,00
0,00
0,00
0,00
2,29
0,00
0,00
0,00
0,00
14,66
14,66
14,66
14,66
57,76
57,76
0,00
14,36
10,99
14,36
10,99
10,99
14,36
10,99
15,05
10,44
10,99

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

ΝΒ: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α» ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366
της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 (ΕΕ L 273 της 16.10.2001, σ. 6).
Οι λοιποί προορισµοί ορίζονται ως εξής:
C10: Όλοι οι προορισµοί, εκτός από την Εσθονία.
C11: Όλοι οι προορισµοί, εκτός από την Εσθονία, την Ουγγαρία και την Πολωνία.
C12: Όλοι οι προορισµοί, εκτός από την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λετονία και την Πολωνία.
C13: Όλοι οι προορισµοί, εκτός από την Εσθονία, την Ουγγαρία και τη Λιθουανία.
C14: Όλοι οι προορισµοί, εκτός από την Εσθονία και την Ουγγαρία.
C15: Όλοι οι προορισµοί, εκτός από την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία και την Πολωνία.
C16: Όλοι οι προορισµοί, εκτός από την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, και την Λιθουανία.

1.11.2002

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

L 299/41

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1962/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Οκτωβρίου 2002
για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή των σύνθετων ζωοτροφών µε βάση
τα σιτηρά
είναι τα επιλεγµένα προϊόντα σιτηρών εκτός από τον αραβόσιτο και τα παραγόµενα από αυτόν προϊόντα. Πρέπει να
χορηγηθεί επιστροφή βάσει της ποσότητας των προϊόντων
σιτηρών που υπάρχουν στις σύνθετες ζωοτροφές.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(4)

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

(5)

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

(6)

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

(7)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

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

(2)

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

(3)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των σύνθετων ζωοτροφών που
αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 και υπάγονται
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1517/95 καθορίζονται σύµφωνα µε το
παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Νοεµβρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.
(2) ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 1.
(3) ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 51.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31ης Οκτωβρίου 2002, για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά
την εξαγωγή των συνθέτων ζωοτροφών µε βάση τα σιτηρά
Κωδικός προϊόντος που επωφελείται των επιστροφών κατά την εξαγωγή:
2309 10 11 9000,
2309 10 33 9000,
2309 90 31 9000,
2309 90 43 9000,

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

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

Προϊόντα σιτηρών

Αραβόσιτος και προϊόντα αραβοσίτου:

Ποσό
της επιστροφής

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

C10

EUR/t

9,16

C10

EUR/t

0,00

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

Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α» ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι λοιποί προορισµοί ορίζονται ως εξής:
C10 Όλοι οι προορισµοί πλην της Εσθονίας.

1.11.2002

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 299/43

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

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ,
ΑΦΕΤΕΡΟΥ
της 15ης Ιανουαρίου 2002
για τη θέσπιση των διατάξεων εφαρµογής του άρθρου 63 παράγραφος 1 σηµείο iii) και παράγραφος 2
περί κρατικών ενισχύσεων σύµφωνα µε το άρθρο 63 παράγραφος 3 της ευρωπαϊκής συµφωνίας σύνδεσης
µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της
Εσθονίας, αφετέρου
(2002/849/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ,

(4)

Η εν λόγω αρχή εποπτείας θα είναι αρµόδια για την
ανάλυση των υφιστάµενων και των προσεχών µεµονωµένων
ενισχύσεων και προγραµµάτων ενισχύσεων στη ∆ηµοκρατία
της Εσθονίας και υποχρεούται να διατυπώνει γνώµη για τη
συµβατότητά τους µε το άρθρο 63 παράγραφος 1 σηµείο
iii) και παράγραφος 2 της ευρωπαϊκής συµφωνίας.

(5)

Η ∆ηµοκρατία της Εσθονίας θα διασφαλίζει, κατά τη
θέσπιση των αναγκαίων διατάξεων για την εξασφάλιση αποτελεσµατικής παρακολούθησης, ότι η αρχή εποπτείας θα
λαµβάνει εγκαίρως όλες τις σχετικές πληροφορίες από τις
λοιπές δηµόσιες υπηρεσίες σε κεντρικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο.

(6)

Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα παρέχει, στο
πλαίσιο των κατάλληλων κοινοτικών προγραµµάτων, συνδροµή στην αρχή εποπτείας υπό µορφή υλικού τεκµηρίωσης,
κατάρτισης, εκπαιδευτικών ταξιδιών και άλλης σχετικής τεχνικής βοήθειας,

Έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή συµφωνία για την εγκαθίδρυση
σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών
µελών τους, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας, αφετέρου (1), και ιδίως το άρθρο 63 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Το άρθρο 63 παράγραφος 3 της ευρωπαϊκής συµφωνίας
ορίζει ότι το Συµβούλιο Σύνδεσης υποχρεούται να θεσπίσει
µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 1997, µε απόφαση, τις αναγκαίες
διατάξεις εφαρµογής των παραγράφων 1 και 2 του εν λόγω
άρθρου.
Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 63 παράγραφος 2
της ευρωπαϊκής συµφωνίας, η έννοια της «κρατικής ενίσχυσης» σύµφωνα µε το άρθρο 63 παράγραφος 1 σηµείο
iii) της ευρωπαϊκής συµφωνίας, εκτιµάται βάσει των κριτηρίων που συνεπάγεται η εφαρµογή του άρθρου 87 της
συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και,
συνεπώς, καλύπτει όλες τις ενισχύσεις που χορηγούνται υπό
οποιαδήποτε µορφή από τα κράτη ή µε κρατικούς πόρους
και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισµό δια της ευνοϊκής µεταχειρίσεως ορισµένων επιχειρήσεων
ή ορισµένων κλάδων παραγωγής, κατά το µέτρο που επηρεάζουν τις συναλλαγές µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας (κρατική ενίσχυση).
Η ∆ηµοκρατία της Εσθονίας θα ορίσει έναν εθνικό φορέα ή
υπηρεσία ως αρχή εποπτείας µε αρµοδιότητα τα θέµατα σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις.

(1) ΕΕ L 68 της 9.3.1998, σ. 3.

ΑΠΟΦΑΣIΖΕI:

Άρθρο 1
Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται διατάξεις εφαρµογής των
ρυθµίσεων για τις κρατικές ενισχύσεις που προβλέπονται στο άρθρο
63 παράγραφος 1 σηµείο iii) και παράγραφος 2 σύµφωνα µε το
άρθρο 63 παράγραφος 3 της ευρωπαϊκής συµφωνίας σύνδεσης
µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους,
αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας, αφετέρου.
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Άρθρο 2
Οι παρούσες διατάξεις εφαρµογής τίθενται σε ισχύ την πρώτη ηµέρα του µήνα που ακολουθεί την έκδοσή τους.
Βρυξέλλες, 15 Ιανουαρίου 2002.
Για το Συµβούλιο Σύνδεσης
Ο Πρόεδρος
J. PIQUÉ I CAMPS
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∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
του άρθρου 63 παράγραφος 1 σηµείο iii) και παράγραφος 2 περί κρατικών ενισχύσεων σύµφωνα µε το
άρθρο 63 παράγραφος 3 της ευρωπαϊκής συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
των κρατών µελών τους, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας, αφετέρου
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Άρθρο 1
Παρακολούθηση των κρατικών ενισχύσεων από τις αρχές
εποπτείας
Σύµφωνα µε τους ισχύοντες διαδικαστικούς κανόνες στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (εφεξής «η Κοινότητα») και τη ∆ηµοκρατία της
Εσθονίας, οι αρµόδιες αρχές εποπτείας της Κοινότητας και της
∆ηµοκρατίας της Εσθονίας παρακολουθούν τη χορήγηση κρατικών
ενισχύσεων και εξετάζουν τη συµβατότητά τους µε τις διατάξεις
της ευρωπαϊκής συµφωνίας. Αρχή εποπτείας της Κοινότητας είναι η
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής «η Επιτροπή») και
της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας το Υπουργείο Οικονοµικών.

2. Η αρχή εποπτείας της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας ενηµερώνεται για όλες τις πράξεις που αφορούν τη θέσπιση, την κατάργηση ή
την τροποποίηση των κοινοτικών κριτηρίων συµβατότητας που
αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον αυτά δεν δηµοσιεύονται
αλλά ανακοινώνονται σε όλα τα κράτη µέλη.
3. Αν οι µεταβολές αυτές δεν αποτελέσουν αντικείµενο αντιρρήσεων από τη ∆ηµοκρατία της Εσθονίας εντός τριών µηνών από την
παραλαβή των σχετικών επίσηµων πληροφοριών, καθιερώνονται
πλέον ως κριτήρια συµβατότητας όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Αν όµως προβληθούν αντιρρήσεις
από τη ∆ηµοκρατία της Εσθονίας, όσον αφορά την προσέγγιση
νοµοθεσιών που προβλέπει η ευρωπαϊκή συµφωνία, διεξάγονται διαβουλεύσεις σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 8 των παρουσών διατάξεων.
4. Οι ίδιες αρχές ισχύουν και ως προς άλλες σηµαντικές αλλαγές της κοινοτικής πολιτικής κρατικών ενισχύσεων.

Άρθρο 3
Ελάχιστη ενίσχυση
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Άρθρο 2
Κριτήρια συµβατότητας
1.
Η κατά το άρθρο 1 εκτίµηση της συµβατότητας µεµονωµένων
ενισχύσεων και προγραµµάτων ενισχύσεων µε την ευρωπαϊκή συµφωνία πραγµατοποιείται µε βάση τα κριτήρια που συνεπάγεται η
εφαρµογή των κανόνων του άρθρου 87 της συνθήκης για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, συµπεριλαµβανοµένου του
παρόντος και µελλοντικού παράγωγου δικαίου και των πλαισίων,
οδηγιών και άλλων σχετικών κοινοτικών διοικητικών πράξεων, της
νοµολογίας του Πρωτοδικείου και του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αποφάσεων του Συµβουλίου Σύνδεσης
σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 3.
Στην περίπτωση που οι ενισχύσεις και τα προγράµµατα ενισχύσεων
προορίζονται για προϊόντα που καλύπτονται από τη συνθήκη για
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, η
πρώτη πρόταση της παρούσας παραγράφου εφαρµόζεται πλήρως,
µε την εξαίρεση ότι η εκτίµηση της συµβατότητας δεν θα γίνεται
βάσει των κριτηρίων που προκύπτουν από την εφαρµογή των κανόνων του άρθρου 87 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, αλλά βάσει των κριτηρίων που προκύπτουν από την
εφαρµογή των διατάξεων περί κρατικών ενισχύσεων της συνθήκης
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα.

Τα προγράµµατα ενισχύσεων ή οι µεµονωµένες ενισχύσεις που δεν
αφορούν εξαγωγικές ενισχύσεις και είναι µικρότερες από το κατώτατο όριο που εφαρµόζει η Κοινότητα ως ελάχιστη βοήθεια (1) θεωρείται ότι έχουν ασήµαντες συνέπειες για τον ανταγωνισµό και το
εµπόριο µεταξύ των µερών και δεν διέπονται, συνεπώς, από τις
παρούσες διατάξεις εφαρµογής. Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για τις
βιοµηχανίες που εµπίπτουν στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), για τα ναυπηγεία,
τις µεταφορές ή τις ενισχύσεις προς κάλυψη δαπανών στους τοµείς
γεωργίας και αλιείας.

Άρθρο 4
Παρεκκλίσεις
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 63 παράγραφος 4 στοιχείο α) της
ευρωπαϊκής συµφωνίας και εντός του ορίου αυτού, η ∆ηµοκρατία
της Εσθονίας θεωρείται ως περιοχή όµοια µε τις περιοχές της Κοινότητας που αναφέρονται στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)
της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
2. Οι αρχές εποπτείας αξιολογούν από κοινού τις µέγιστες ενισχύσεις και την κάλυψη συγκεκριµένων περιοχών της ∆ηµοκρατίας
της Εσθονίας επιλέξιµων για εθνική περιφερειακή βοήθεια. Υποβάλλουν κοινή πρόταση στην επιτροπή σύνδεσης, η οποία και λαµβάνει
απόφαση επί του θέµατος.
(1) Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Επιτροπής για την ελάχιστη ενίσχυση,
το ελάχιστο κοινοτικό επίπεδο ανέρχεται σήµερα σε συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επιχείρηση ύψους 100 000 ευρώ για τριετή περίοδο (ΕΕ C
68 της 6.3.1996, σ. 9).
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3.
Οι αρχές εποπτείας δύνανται, εφόσον είναι αναγκαίο και
κατόπιν αιτήσεως της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας, να προβούν από
κοινού στην εκτίµηση των προβληµάτων που θέτει η εφαρµογή του
κοινοτικού κεκτηµένου στον τοµέα των κρατικών ενισχύσεων που
χορηγεί η ∆ηµοκρατία της Εσθονίας κατά την ολοκλήρωση της
µετάβασης της στην οικονοµία της αγοράς. Η εκτίµηση αυτών των
προβληµάτων δεν θα αφορά τους τοµείς της γεωργίας, αλιείας,
άνθρακα και χάλυβα, ούτε τους ευαίσθητους τοµείς (αυτοκίνητα
οχήµατα, συνθετικές ίνες και ναυπηγεία) για τους οποίους υφίστανται ειδικά κοινοτικά καθεστώτα. Οι αρχές εποπτείας παρουσιάζουν,
ενδεχοµένως, κοινή πρόταση στο Συµβούλιο Σύνδεσης, το οποίο
δύναται να αποφασίσει.
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την πλήρη ελευθερία της αρχής, στην οποία απευθύνεται το σχετικό
αίτηµα, να αποφασίσει τελεσιδίκως στο πλαίσιο των διατάξεων της
ευρωπαϊκής συµφωνίας.
2. Η αρχή εποπτείας στην οποία απευθύνεται το σχετικό αίτηµα
εξετάζει πλήρως και µε ευνοϊκό πνεύµα τους ισχυρισµούς και τα
πραγµατικά περιστατικά που της παρουσιάζει η αιτούσα αρχή, και
ιδίως, τις προβαλλόµενες επιζήµιες συνέπειες για τα σηµαντικά
συµφέροντα του αιτούντος µέρους.
3. Με την επιφύλαξη των δικαιωµάτων και υποχρεώσεών τους,
οι αρχές εποπτείας που διενεργούν µεταξύ τους διαβουλεύσεις
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο υποχρεούνται να καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για την εξεύρεση, εντός τριών µηνών, αµοιβαία αποδεκτής λύσης στο πλαίσιο των αντίστοιχων συµφερόντων τους.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 8
Άρθρο 5

Επίλυση προβληµάτων

Εξέταση ορισµένων ενισχύσεων

1. Όταν οι διαβουλεύσεις βάσει του άρθρου 7 δεν οδηγούν σε
αµοιβαία αποδεκτή λύση, πραγµατοποιείται ανταλλαγή απόψεων
στο πλαίσιο της υποεπιτροπής που ασχολείται µε θέµατα πολιτικής
ανταγωνισµού και κρατικών ενισχύσεων και συγκροτείται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συµφωνίας µετά από αίτηση ενός µέρους και
εντός τριών µηνών µετά την υποβολή της αίτησης.

1.
Τα προγράµµατα ενισχύσεων ή οι µεµονωµένες ενισχύσεις —
ανεξάρτητα από το αν καλύπτονται από κοινοτικά πλαίσια και οδηγίες ή όχι — όταν το ποσό που αντιπροσωπεύουν υπερβαίνει τα 3
εκατοµµύρια ευρώ, είναι δυνατόν να υποβληθούν από τη σχετική
αρχή εποπτείας στην υποεπιτροπή που ασχολείται µε θέµατα πολιτικής ανταγωνισµού και κρατικών ενισχύσεων για εξέταση. Η υποεπιτροπή µπορεί να υποβάλει έκθεση προς την επιτροπή σύνδεσης, η
οποία και δύναται να λάβει αποφάσεις ή να διατυπώσει συστάσεις
σχετικά µε τη συµβατότητα του προγράµµατος ενισχύσεων ή της
µεµονωµένης ενίσχυσης µε την ευρωπαϊκή συµφωνία και τις παρούσες διατάξεις εφαρµογής.
2.
Κύριος σκοπός των αποφάσεων ή των συστάσεων αυτών είναι
να αποφευχθεί η λήψη µέτρων εµπορικής άµυνας λόγω της σχετικής ενίσχυσης.
3.
Η επιτροπή σύνδεσης µπορεί να αποφασίσει την περαιτέρω
επέκταση της δυνατότητας εξέτασης σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.

2. Σε περίπτωση που η εν λόγω ανταλλαγή απόψεων δεν οδηγήσει σε αµοιβαία αποδεκτή λύση ή παρελθούσης της προθεσµίας της
παραγράφου 1, το θέµα µπορεί να υποβληθεί στην επιτροπή
σύνδεσης, η οποία µπορεί να διατυπώσει τις κατάλληλες συστάσεις
για τη διευθέτηση αυτών των περιπτώσεων.
3. Οι διαδικασίες εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη των δράσεων
που αναλαµβάνονται βάσει του άρθρου 63 παράγραφος 6 της
ευρωπαϊκής συµφωνίας. Τα µέτρα εµπορικής πολιτικής θα ήταν,
ωστόσο, σκόπιµο να χρησιµοποιούνται ως τελευταία λύση.
Άρθρο 9
Απόρρητος και εµπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών

Άρθρο 6
Αίτηση ενηµέρωσης
Αν η αρχή εποπτείας κάποιου µέρους πληροφορηθεί ότι πρόγραµµα
ενισχύσεων ή µεµονωµένη ενίσχυση φαίνεται να θίγει σηµαντικά
συµφέροντά του, µπορεί να ζητήσει σχετική ενηµέρωση από την
αρµόδια αρχή. Και οι δύο αρχές προσπαθούν, οπωσδήποτε, να
αλληλοενηµερώνονται για τις σηµαντικές εξελίξεις που είναι δυνατό
να παρουσιάζουν πρακτικό ενδιαφέρον για το άλλο µέρος.
Άρθρο 7

1. Όσον αφορά το άρθρο 63 παράγραφος 7 της ευρωπαϊκής
συµφωνίας, καµία από τις αρχές εποπτείας δεν υποχρεούται να
παρέχει πληροφορίες στην άλλη αρχή, αν η αποκάλυψη των πληροφοριών αυτών στην αιτούσα αρχή απαγορεύεται από τη νοµοθεσία
στην οποία υπόκειται η αρχή που κατέχει τις πληροφορίες.
2. Κάθε αρχή εποπτείας συµφωνεί να σεβαστεί τον εµπιστευτικό
χαρακτήρα των πληροφοριών που της παρέχονται εµπιστευτικά από
την άλλη αρχή.

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ

∆ιαβουλεύσεις και συνεργασία

Άρθρο 10

1.
Όταν η Επιτροπή και η αρχή εποπτείας της ∆ηµοκρατίας της
Εσθονίας θεωρούν ότι η χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στο χώρο
ευθύνης της άλλης αρχής θίγει σοβαρά σηµαντικά συµφέροντά της,
µπορεί να ζητήσει διαβουλεύσεις µε την άλλη αρχή και στη συνέχεια να καλέσει την αρχή εποπτείας του άλλου µέρους να κινήσει
κάθε κατάλληλη διαδικασία µε σκοπό την αποκατάσταση της
ζηµίας. Τούτο ισχύει µε την επιφύλαξη κάθε ενέργειας στο πλαίσιο
της σχετικής νοµοθεσίας του αντίστοιχου µέρους και δεν περιορίζει

Απογραφή
1. Στο πλαίσιο των σχετικών κοινοτικών προγραµµάτων, η Επιτροπή παρέχει συνδροµή στη ∆ηµοκρατία της Εσθονίας για τη
σύνταξη και την τακτική ενηµέρωση ενός πίνακα των προγραµµάτων
ενισχύσεων και των µεµονωµένων ενισχύσεων, ο οποίος καταρτίζεται
υπό τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν και ενδοκοινοτικώς, ώστε
να διασφαλιστεί και να επαυξηθεί η διαφάνεια.
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2.
Η Επιτροπή παρέχει στη ∆ηµοκρατία της Εσθονίας τακτική
ενηµέρωση για το έντυπο υλικό που παράγει για τον ίδιο σκοπό για
τα κράτη µέλη της Κοινότητας.
Άρθρο 11

L 299/47
∆ΙΑΦΟΡΑ

Άρθρο 12

Αµοιβαία ενηµέρωση

∆ιοικητική συνδροµή (γλώσσες)

Αµφότερα τα µέρη υποχρεούνται να διασφαλίζουν διαφάνεια στον
τοµέα των κρατικών ενισχύσεων, φροντίζοντας να προβαίνουν στις
κατάλληλες δηµοσιεύσεις και να ανταλλάσσουν σε τακτική και
αµοιβαία βάση πληροφορίες για την πολιτική κρατικών ενισχύσεων.

Η Επιτροπή και η αρχή εποπτείας της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας
φροντίζουν για την πρακτική διευθέτηση της αµοιβαίας συνδροµής
ή κάθε άλλη κατάλληλη λύση, ιδίως στο ζήτηµα των µεταφράσεων.
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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 2/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ,
ΑΦΕΤΕΡΟΥ
της 27ης Φεβρουαρίου 2002
για την τροποποίηση, µέσω της σύστασης µεικτής συµβουλευτικής επιτροπής, της απόφασης αριθ. 1/98
σχετικά µε την κατάρτιση του εσωτερικού κανονισµού του Συµβουλίου Σύνδεσης
(2002/850/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή συµφωνία για την εγκαθίδρυση
σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών
µελών τους, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας, αφετέρου (1), και ιδίως το άρθρο 114,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Ο διάλογος και η συνεργασία µεταξύ των οµάδων οικονοµικών και κοινωνικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας µπορούν να συµβάλουν
ουσιαστικά στην ανάπτυξη των αµοιβαίων σχέσεων.
Η συνεργασία αυτή µεταξύ των µελών της Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων της ∆ηµοκρατίας της
Εσθονίας κρίνεται σκόπιµο να οργανωθεί µε τη σύσταση
µεικτής συµβουλευτικής επιτροπής.
Αυτό συνεπάγεται ότι ο εσωτερικός κανονισµός του Συµβουλίου Σύνδεσης, ο οποίος εγκρίθηκε µε την απόφαση
αριθ. 1/98 (2) πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Οι ακόλουθες διατάξεις προστίθενται στον εσωτερικό κανονισµό
του Συµβουλίου Σύνδεσης:
«Άρθρο 15
Μεικτή συµβουλευτική επιτροπή
Συγκροτείται µεικτή συµβουλευτική επιτροπή η οποία θα επικουρεί το Συµβούλιο Σύνδεσης µε σκοπό την προώθηση του
διαλόγου και της συνεργασίας µεταξύ των οµάδων οικονοµικών
και κοινωνικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας. Ο εν λόγω διάλογος και η
συνεργασία περιλαµβάνουν το σύνολο των οικονοµικών και των
κοινωνικών πτυχών των σχέσεων µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας, όπως προκύπτουν
κατά την εφαρµογή της ευρωπαϊκής συµφωνίας. Η µεικτή συµβουλευτική επιτροπή αποφαίνεται επί θεµάτων που ανακύπτουν
σχετικά µε τις πτυχές αυτές.
Άρθρο 16
Η µεικτή συµβουλευτική επιτροπή απαρτίζεται από έξι εκπροσώπους της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και έξι εκπροσώπους των οµάδων οικονοµικών και κοινωνικών συµφερόντων της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας.

(1) ΕΕ L 68 της 9.3.1998, σ. 3.
(2) ΕΕ L 73 της 12.3.1998, σ. 17.

Η επιτροπή ασκεί τις δραστηριότητές της κατόπιν διαβούλευσης µε το Συµβούλιο Σύνδεσης ή, µε δική της πρωτοβουλία, όταν πρόκειται για την προώθηση του διαλόγου µεταξύ
οικονοµικών και κοινωνικών κύκλων.
Τα µέλη επιλέγονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι η µεικτή
συµβουλευτική επιτροπή αντικατοπτρίζει όσο το δυνατόν
πιστότερα τις διάφορες οµάδες οικονοµικών και κοινωνικών
συµφερόντων, τόσο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσο και της
∆ηµοκρατίας της Εσθονίας.
Η προεδρία της µεικτής συµβουλευτικής επιτροπής ασκείται
από κοινού από ένα µέλος της Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και από ένα µέλος της
Εσθονίας.
Η µεικτή συµβουλευτική επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
Άρθρο 17
Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, και οι οµάδες οικονοµικών και κοινωνικών
συµφερόντων της Εσθονίας, αφετέρου, καλύπτουν τις δαπάνες
συµµετοχής τους στις συνεδριάσεις της επιτροπής και των
οµάδων εργασίας της, όσον αφορά το προσωπικό, τα έξοδα
ταξιδιού και διαµονής και τις δαπάνες για ταχυδροµικές και
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.
Οι δαπάνες που προκύπτουν κατά τις συνεδριάσεις και σχετίζονται µε τη διερµηνεία, τη µετάφραση και την αναπαραγωγή
εγγράφων καλύπτονται από την Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή, µε εξαίρεση τις δαπάνες διερµηνείας ή µετάφρασης
της Εσθονίας από ή προς τη εσθονική γλώσσα, οι οποίες καλύπτονται από τις εσθονικές οµάδες οικονοµικών και κοινωνικών
συµφερόντων.
Οι λοιπές δαπάνες οργάνωσης των συνεδριάσεων καλύπτονται
από τη διοργανώτρια πλευρά.»
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του δεύτερου µήνα που έπεται της ηµεροµηνίας έγκρισής της.

Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2002.
Για το Συµβούλιο Σύνδεσης
Ο Πρόεδρος
J. PIQUÉ I CAMPS
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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 3/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ,
ΑΦΕΤΕΡΟΥ
της 27ης Φεβρουαρίου 2002
για τον καθορισµό των γενικών όρων και προϋποθέσεων συµµετοχής της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας σε
κοινοτικά προγράµµατα
(2002/851/ΕΚ)
Άρθρο 4

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή συµφωνία για την εγκαθίδρυση
σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών
µελών τους, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας, αφετέρου (1), και ιδίως το άρθρο 108,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 108 και το παράρτηµα Χ της ευρωπαϊκής συµφωνίας, η Εσθονία δύναται να συµµετέχει σε κοινοτικά προγράµµατα πλαίσια, ειδικά προγράµµατα, έργα ή
άλλες δράσεις που αφορούν ένα ευρύ φάσµα τοµέων.
Προβλέπεται επίσης η προσθήκη άλλων κοινοτικών τοµέων.

(2)

Σύµφωνα µε το εν λόγω άρθρο 108, οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής της Εσθονίας στις δραστηριότητες
αυτές θα πρέπει να αποφασισθούν από το Συµβούλιο
Σύνδεσης.

(3)

Οι ειδικοί όροι συµµετοχής, σε κάθε κοινοτικό πρόγραµµα,
συµπεριλαµβανοµένων των δηµοσιονοµικών επιπτώσεων, θα
πρέπει να καθορισθούν µεταξύ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των αρµόδιων αρχών της Εσθονίας,

Τα έργα και οι πρωτοβουλίες που υποβάλλουν οι συµµετέχοντες
της Εσθονίας υπόκεινται, στο µέτρο του δυνατού, στους ίδιους
όρους, κανόνες και διαδικασίες που διέπουν τα συγκεκριµένα
προγράµµατα, µε εκείνους που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη.
Άρθρο 5
Οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις, συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς, όσον αφορά τη συµµετοχή της Εσθονίας σε
κάθε επιµέρους πρόγραµµα, καθορίζονται µεταξύ της Επιτροπής και
των αρµόδιων αρχών της Εσθονίας. Σε περίπτωση που η Εσθονία
υποβάλλει αίτηση για εξωτερική κοινοτική βοήθεια, σύµφωνα µε
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89 του Συµβουλίου, της 18ης
∆εκεµβρίου 1989, σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση υπέρ
ορισµένων χωρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης (2) οι εν
λόγω ειδικοί όροι και προϋποθέσεις δύνανται να καθορισθούν µε
βάση χρηµατοδοτικό µνηµόνιο.
Άρθρο 6
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται για αόριστο χρονικό διάστηµα.
Οποιοδήποτε από τα µέρη δύναται να την καταγγείλει γραπτώς µε
προειδοποίηση έξι µηνών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Άρθρο 7

Η Εσθονία δύναται να συµµετέχει σε όλα τα κοινοτικά προγράµµατα στα οποία είναι ανοικτή η συµµετοχή υποψήφιων χωρών της
κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, σύµφωνα µε τις διατάξεις διά
των οποίων θεσπίζονται τα προγράµµατα αυτά.

Οχι αργότερα από τρία έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος
της παρούσας απόφασης και κατόπιν ανά τριετία, το Συµβούλιο
Σύνδεσης µπορεί να επανεξετάζει την εφαρµογή της παρούσας απόφασης βάσει της πραγµατικής συµµετοχής της Εσθονίας σε ένα ή
περισσότερα κοινοτικά προγράµµατα.

Άρθρο 2
Η Εσθονία καταβάλλει χρηµατοδοτική συνεισφορά στον γενικό
προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιστοιχεί στα ειδικά
προγράµµατα στα οποία συµµετέχει η Εσθονία.
Άρθρο 3
Εκπρόσωποι της Εσθονίας δύνανται να συµµετέχουν, ως
παρατηρητές και για τα θέµατα τα οποία αφορούν την Εσθονία,
στις επιτροπές διαχείρισης που είναι αρµόδιες για την παρακολούθηση των προγραµµάτων για τα οποία η Εσθονία καταβάλλει
χρηµατοδοτική συνεισφορά.

(1) ΕΕ L 68 της 9.3.1998, σ. 3.

Άρθρο 8
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του µήνα
που έπεται της έκδοσής της από το Συµβούλιο Σύνδεσης.
Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2002.
Για το Συµβούλιο Σύνδεσης
Ο Πρόεδρος
J. PIQUÉ I CAMPS

(2) ΕΕ L 375 της 23.12.1989, σ. 11· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2266/2000 (ΕΕ L 306 της
7.12.200, σ. 1).
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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 4/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ,
ΑΦΕΤΕΡΟΥ
της 24ης Μαΐου 2002
σχετικά µε τον καθορισµό των όρων και των προϋποθέσεων συµµετοχής της Εσθονίας στο κοινοτικό
πρόγραµµα Fiscalis
(2002/852/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή συµφωνία για την εγκαθίδρυση
σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών
µελών τους, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας, αφετέρου (1), και ιδίως το άρθρο 108,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 108 της ευρωπαϊκής συµφωνίας, η
Εσθονία δύναται να συµµετέχει σε κοινοτικά προγράµµατα
πλαίσια, ειδικά προγράµµατα, σχέδια ή άλλες δράσεις της
Κοινότητας στους τοµείς που προβλέπονται στο παράρτηµα
X της εν λόγω συµφωνίας.

(2)

Σύµφωνα µε αυτό το παράρτηµα, το Συµβούλιο Σύνδεσης
δύναται να συµφωνήσει να προσθέσει και άλλους τοµείς κοινοτικής δραστηριότητας σε αυτούς που απαριθµούνται στο
εν λόγω παράρτηµα.

(3)

Σύµφωνα µε το εν λόγω άρθρο 108, το Συµβούλιο Σύνδεσης αποφασίζει για τους όρους και τις προϋποθέσεις συµµετοχής της Εσθονίας στις εν λόγω δραστηριότητες,

προϋποθέσεις που καθορίζονται στα παραρτήµατα I και II τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση ισχύει για την υπόλοιπη διάρκεια του
προγράµµατος. Εντούτοις, σε περίπτωση που η Κοινότητα αποφασίσει να παρατείνει τη διάρκεια αυτή χωρίς ουσιαστική µεταβολή στο
πλαίσιο του προγράµµατος, η παρούσα απόφαση θα παραταθεί
αντιστοίχως και αυτοµάτως εφόσον δεν την καταγγείλει κανένα
µέρος.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της έκδοσής της
από το Συµβούλιο Σύνδεσης.

Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2002.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Για το Συµβούλιο Σύνδεσης

Η Εσθονία συµµετέχει στο κοινοτικό πρόγραµµα Fiscalis (καλούµενο εφεξής «το πρόγραµµα») σύµφωνα µε τους όρους και τις

Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ L 68 της 9.3.1998, σ. 3.

J. PIQUÉ I CAMPS
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FISCALIS
1. Όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της απόφασης αριθ. 888/98/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 30ής
Μαρτίου 1998, σχετικά µε την έγκριση κοινοτικού προγράµµατος δράσης για τη βελτίωση των συστηµάτων έµµεσης φορολογίας της εσωτερικής αγοράς (πρόγραµµα Fiscalis) (1), η συµµετοχή της Εσθονίας στο πρόγραµµα Fiscalis (καλούµενο
εφεξής «το πρόγραµµα») πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην ευρωπαϊκή συµφωνία και στο
βαθµό που αυτό είναι δυνατό βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας για την έµµεση φορολογία. Συνεπώς, η συµµετοχή της Εσθονίας στις δραστηριότητες του προγράµµατος υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:
— οι δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 4 (συστήµατα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών, εγχειρίδια και
οδηγοί) επιτρέπονται στο βαθµό που το καθιστούν δυνατό οι κοινοτικές διατάξεις περί έµµεσης φορολογίας,
— οι δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 (ανταλλαγές υπαλλήλων) και παράγραφος 2 (σεµινάρια) καθώς και αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 6 (κοινή πρωτοβουλία κατάρτισης) επιτρέπονται υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα εν λόγω άρθρα,
— οι δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 (πολυµερείς έλεγχοι) δεν επιτρέπονται, εφόσον το κοινοτικό νοµικό πλαίσιο για τη συνεργασία στον εν λόγω τοµέα δυνάµει της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ (2) και του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 218/92 (3), ισχύει µόνο για τις χώρες που είναι κράτη µέλη της ΕΕ.
2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υποβολή, αξιολόγηση και επιλογή των αιτήσεων για σεµινάρια και ανταλλαγές που αφορούν υπαλλήλους της Εσθονίας θα είναι οι ίδιοι µε αυτούς που ισχύουν για τους υπαλλήλους των δεκαπέντε εθνικών διοικήσεων των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Το παράρτηµα II καθορίζει την οικονοµική συνεισφορά στο γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που η Εσθονία
θα πρέπει να καταβάλλει στην αρχή κάθε οικονοµικού έτους για να καλύψει το κόστος που προκύπτει από τη συµµετοχή της
στο πρόγραµµα, από το 2001 έως το 2002. Η επιτροπή σύνδεσης έχει το δικαίωµα να προσαρµόζει την εν λόγω συνεισφορά
όταν κρίνεται απαραίτητο σύµφωνα µε τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 113 παράγραφος 2 της ευρωπαϊκής συµφωνίας
µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και της Εσθονίας, αφετέρου.
4. Εκπρόσωποι της Εσθονίας συµµετέχουν, ως παρατηρητές και για τα σηµεία που τους αφορούν, στη µόνιµη επιτροπή διοικητικής συνεργασίας στον τοµέα των έµµεσων φόρων, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 της απόφασης αριθ.
888/98/ΕΚ. Η εν λόγω επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία εκπροσώπων της Εσθονίας κατά τη συζήτηση των υπόλοιπων σηµείων καθώς και κατά τις ψηφοφορίες.
5. Τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Εσθονία θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια, στο πλαίσιο των υφιστάµενων διατάξεων, για να διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία και διαµονή όλων των επιλέξιµων προσώπων του προγράµµατος που
µετακινούνται µεταξύ της Εσθονίας και των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειµένου να συµµετάσχουν σε δραστηριότητες που καλύπτονται από την απόφαση.
6. Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του προγράµµατος σύµφωνα µε την απόφαση αριθ.
888/98/ΕΟΚ, η συµµετοχή της Εσθονίας στο πρόγραµµα θα παρακολουθείται συνεχώς σε βάση εταιρικής σχέσης, µε τη συµµετοχή της Εσθονίας και της Επιτροπής. Η Εσθονία θα υποβάλλει στην Επιτροπή σχετικές εκθέσεις και θα συµµετέχει σε
άλλες ειδικές δραστηριότητες που καθορίζονται από την Κοινότητα για το σκοπό αυτό.
7. Η γλώσσα που θα χρησιµοποιείται όσον αφορά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τις συµβάσεις, τις υποβαλλόµενες εκθέσεις
και άλλες διοικητικές ρυθµίσεις του προγράµµατος, θα είναι µια από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
8. Η Κοινότητα και η Εσθονία δύνανται να τερµατίσουν δραστηριότητες που εντάσσονται στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης
ανά πάσα στιγµή, εφόσον γνωστοποιήσουν εγγράφως την πρόθεσή τους δώδεκα µήνες νωρίτερα. Οι δραστηριότητες που
βρίσκονται σε εξέλιξη κατά τη στιγµή του τερµατισµού συνεχίζονται µέχρι την τελική ολοκλήρωσή τους, υπό τους όρους
που προβλέπει η παρούσα απόφαση.

(1) ΕΕ L 126 της 28.4.1998, σ. 1.
(2) ΕΕ L 336 της 27.12,1977, σ. 15· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.
(3) ΕΕ L 24 της 1.2.1992, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FISCALIS
1. Η χρηµατοδοτική συνεισφορά της Εσθονίας θα προστίθεται στο ποσό το οποίο διατίθεται κάθε χρόνο από το γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, µε στόχο την κάλυψη των χρηµατοδοτικών υποχρεώσεων της Επιτροπής που απορρέουν από τις εργασίες οι οποίες πρέπει να διενεργηθούν για την υλοποίηση, τη διαχείριση
και τη λειτουργία του προγράµµατος Fiscalis (καλούµενου εφεξής «το πρόγραµµα»).
2. Ο υπολογισµός της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς πραγµατοποιήθηκε µε βάση µια µέση ηµερήσια αποζηµίωση ύψους 146
ευρώ και έναν µέσο όρο εξόδων ταξιδιού ύψους 695 ευρώ, που αντιστοιχούν στο κόστος συµµετοχής σε σεµινάρια και
ανταλλαγές. Για τον υπολογισµό της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς της Εσθονίας θεωρήθηκε ότι η εν λόγω χώρα θα συµµετέχει, κατά µέσο όρο, σε 15 σεµινάρια και σε 20 ανταλλαγές ετησίως. Η χρηµατοδοτική συνεισφορά είναι δυνατόν να προσαρµόζεται στις αρχές κάθε έτους, προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη ο πραγµατικός αριθµός δραστηριοτήτων στις οποίες σχεδιάζει να συµµετάσχει η Εσθονία κατά τη διάρκεια του συγκεκριµένου έτους. Η προσαρµογή θα πραγµατοποιείται µέσω της
προβλεπόµενης πρόσκλησης καταβολής κεφαλαίων που θα λαµβάνει η Εσθονία από την Επιτροπή, όπως αναφέρεται στο
σηµείο 6.
3. Η συνεισφορά της Εσθονίας θα ανέρχεται σε 94 984 ευρώ για κάθε έτος συµµετοχής, εκτός εάν οριστεί διαφορετικά
σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στο σηµείο 2. Από το ποσό αυτό, 6 214 ευρώ θα καλύπτουν συµπληρωµατικό
κόστος διοικητικής φύσεως που σχετίζεται µε τη διαχείριση του προγράµµατος από την Επιτροπή και προκύπτει από τη συµµετοχή της Εσθονίας.
4. Η Εσθονία θα καταβάλλει το ετήσιο συµπληρωµατικό κόστος διοικητικής φύσεως που αναφέρεται στο σηµείο 3 από τον
εθνικό προϋπολογισµό της.
5. Η Εσθονία θα καταβάλει το 50 % του εναποµένοντος ετήσιου κόστους της συµµετοχής της από τον εθνικό της προϋπολογισµό για το έτος 2001· οµοίως, θα καταβληθεί το 60 % για το έτος 2002.
Με την επιφύλαξη χωριστών διαδικασιών προγραµµατισµού Phare, το υπόλοιπο 50 % θα καταβληθεί από τις ετήσιες πιστώσεις του προγράµµατος Phare για την Εσθονία για το έτος 2001, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι διαθέσιµες οι σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισµού· οµοίως, θα καταβληθεί το 40 % για το έτος 2002. Τα αιτούµενα κεφάλαια Phare θα
µεταφερθούν στην Εσθονία µε ξεχωριστό µνηµόνιο χρηµατοδότησης. Αυτά τα κεφάλαια, µαζί µε το τµήµα που προέρχεται
από τον κρατικό προϋπολογισµό της Εσθονίας, θα αποτελούν την εθνική συνεισφορά της, από την οποία θα πραγµατοποιούνται πληρωµές στο πλαίσιο των ετήσιων προσκλήσεων καταβολής κεφαλαίων που θα απευθύνει η Επιτροπή.
6. Ισχύει ο δηµοσιονοµικός κανονισµός της 21ης ∆εκεµβρίου 1977 που εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1), ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση της συνεισφοράς της Εσθονίας.
Με την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή θα απευθύνει στην Εσθονία µία ή περισσότερες προσκλήσεις
καταβολής των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στη συνεισφορά της στο κόστος των δραστηριοτήτων για το τρέχον έτος. Η
συνεισφορά θα εκφράζεται σε ευρώ και θα καταβληθεί σε τραπεζικό λογαριασµό σε ευρώ της Επιτροπής.
Η Εσθονία θα καταβάλει τη συνεισφορά της σύµφωνα µε την πρόσκληση καταβολής κεφαλαίων:
— όσον αφορά το τµήµα που χρηµατοδοτείται από τον εθνικό προϋπολογισµό της, το αργότερο τρεις µήνες µετά την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης,
— όσον αφορά το τµήµα που χρηµατοδοτείται από το Phare, το αργότερο εντός 30 ηµερών µετά την αποστολή των σχετικών κεφαλαίων του Phare στη χώρα.
Οποιαδήποτε καθυστέρηση της συνεισφοράς συνεπάγεται την καταβολή τόκου από την Εσθονία επί του οφειλόµενου ποσού,
από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας. Το επιτόκιο αντιστοιχεί στο επιτόκιο που εφαρµόζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας για τις πράξεις σε ευρώ, προσαυξηµένο κατά 1,5 εκατοστιαίες
µονάδες.
7. Οι ηµερήσιες αποζηµιώσεις ισχύουν για όλους τους συµµετέχοντες στο πρόγραµµα και καθορίζονται ανά χώρα από την Επιτροπή. Η Εσθονία θα λαµβάνει µια πρώτη προκαταβολή από την Επιτροπή στην αρχή κάθε έτους. Μια δεύτερη προκαταβολή
είναι δυνατόν να καταβάλλεται στα µέσα του έτους ανάλογα µε την πραγµατική συµµετοχή της Εσθονίας στις δραστηριότητες του προγράµµατος και µε την αναµενόµενη συµµετοχή µέχρι το τέλος του έτους. Η ενδιαφερόµενη Εσθονική υπηρεσία
θα χρησιµοποιεί τις εν λόγω προκαταβολές για την πληρωµή των εισιτηρίων και των ηµερησίων αποζηµιώσεων των Εσθονών
συµµετεχόντων.
8. Τα έξοδα ταξιδιού και ηµερήσιας αποζηµίωσης που απορρέουν από τη συµµετοχή εκπροσώπων και εµπειρογνωµόνων της
Εσθονίας ως παρατηρητών στις εργασίες της επιτροπής που αναφέρεται στο σηµείο 4 του παραρτήµατος Ι επιστρέφονται από
την Επιτροπή υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(1) ΕΕ L 356 της 31.12.1977, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 762/2001 (ΕΕ L 111 της
20.4.2001, σ. 1).
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 2002
σχετικά µε τη θέση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσον αφορά την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο των
κανονισµών αριθ. 3, 7, 14, 16, 23, 34, 37, 38, 43, 48, 50, 67, 75, 77, 87, 91, 105 και 113 της Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωµένων Εθνών
(2002/853/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την απόφαση 97/836/ΕΚ του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου
1997, ενόψει της προσχωρήσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη
συµφωνία της Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε την υιοθέτηση οµοιόµορφων τεχνικών προδιαγραφών για τροχοφόρα οχήµατα, εξοπλισµό και εξαρτήµατα τα
οποία δύνανται να τοποθετηθούν ή/και να χρησιµοποιηθούν σε τροχοφόρα οχήµατα και τις συνθήκες για την αµοιβαία αναγνώριση
των εγκρίσεων που χορηγούνται µε βάση τις προδιαγραφές
αυτές (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Όταν µια πρόταση για την προσαρµογή στην τεχνική
πρόοδο κανονισµού της Οικονοµικής Επιτροπής για την
Ευρώπη των Ηνωµένων Εθνών, η οποία επισυνάπτεται ως
παράρτηµα στην αναθεωρηµένη συµφωνία του 1958, —
κανονισµού ο οποίος δεσµεύει την Κοινότητα δυνάµει των
διατάξεων του παραρτήµατος II της απόφασης 97/836/
ΕΟΚ— υποβάλλεται σε ψηφοφορία στη διοικητική επιτροπή
που έχει συγκροτηθεί δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 1
παράγραφος 2 της εν λόγω συµφωνίας, η ψήφος της Κοινότητας καθορίζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία η οποία
ισχύει για τις τεχνικές προδιαγραφές στις οδηγίες που αφορούν την έγκριση τύπου των µηχανοκινήτων οχηµάτων.

(2)

Λαµβάνοντας υπόψη την εµπειρία που έχει αποκτηθεί και
την τεχνολογική εξέλιξη, είναι σκόπιµο να προσαρµοσθούν
οι απαιτήσεις σχετικά µε ορισµένα στοιχεία ή χαρακτηριστικά
που καλύπτονται από τους κανονισµούς 3, 7, 14, 16, 23,
34, 37, 38, 43, 48, 50, 67, 75, 77, 87, 91, 105 και 113
της ΟΕΕ/ΗΕ.

(1) ΕΕ L 346 της 17.12.1997, σ. 78.

(3)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη την οποία εξέδωσε η επιτροπή για
την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο που έχει συγκροτηθεί
δυνάµει της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 6ης
Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των
κρατών µελών που αφορούν στην έγκριση των µηχανοκινήτων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/116/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (3),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο µόνο
Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ψηφίζει υπέρ των εγγράφων που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα, κατά την ψηφοφορία της συνεδρίασης της διοικητικής επιτροπής η οποία θα πραγµατοποιηθεί
στις 12 Νοεµβρίου 2002 µε την ευκαιρία της 128ης συνεδρίασης
του «Παγκόσµιου φόρουµ για την εναρµόνιση των κανονισµών σχετικά µε τα οχήµατα» της Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη
των Ηνωµένων Εθνών ή, κατά περίπτωση, όταν κατατεθούν προς
ψήφιση σε επόµενη συνεδρίαση.

Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

(2) ΕΕ L 42 της 23.2.1970, σ. 1.
(3) ΕΕ L 18 της 21.1.2002, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Η ψήφος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αφορά τα ακόλουθα έγγραφα:
Κανονισµός αριθ. 3

TRANS/WP.29/2002/51

Κανονισµός αριθ. 48

TRANS/WP.29/2002/56

Κανονισµός αριθ. 7

TRANS/WP.29/2002/52

Κανονισµός αριθ. 50

TRANS/WP.29/2002/57

Κανονισµός αριθ. 14

TRANS/WP.29/2002/69

Κανονισµός αριθ. 16

TRANS/WP.29/2002/70

Κανονισµός αριθ. 67

TRANS/WP.29/2002/72

Κανονισµός αριθ. 23

TRANS/WP.29/2002/53

Κανονισµός αριθ. 75

TRANS/WP.29/2002/45/Rev.1

Κανονισµός αριθ. 34

TRANS/WP.29/2002/14
TRANS/WP.29/2002/14/Add.1

Κανονισµός αριθ. 77

TRANS/WP.29/2002/58

Κανονισµός αριθ. 87

TRANS/WP.29/2002/59

Κανονισµός αριθ. 37

TRANS/WP.29/2002/54

Κανονισµός αριθ. 38

Κανονισµός αριθ. 91

TRANS/WP.29/2002/60

TRANS/WP.29/2002/55

Κανονισµός αριθ. 43

TRANS/WP.29/2002/64
TRANS/WP.29/2002/64/Corr.1

Κανονισµός αριθ. 105

TRANS/WP.29/2002/75

Κανονισµός αριθ. 113

TRANS/WP.29/2002/61

