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Επίσημη Εφημερίδα τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. N 326/ 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) άριθ. 3279/75 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τής 16ης Δεκεμβρίου 1975

περί ένοποιήσεως τών καθεστώτων εισαγωγής πού εφαρμόζονται άπό κάθε Κράτος Μέλος
έναντι τών τρίτων χωρών στόν τομέα τών ζώντων φυτών καί τών προϊόντων ανθοκομίας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τή συνθήκη περί ίδρύσεως τής Ευρωπαϊκής Οίκονομι
κής Κοινότητος,
τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ . 234/ 68 του Συμβουλίου τής

27ης Φεβρουαρίου 1968 περί ίδρύσεως κοινής όργανώ}
σεως άγοράς στόν τομέα τών ζώντων φυτών καί τών
προϊόντων ανθοκομίας (*), καί ιδίως τό άρθρο 8 παρά
γραφος 2,
τήν πρόταση τής Έπιτροπής,
Εκτιμώντας:
ότι το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ)
234/68 προβλέπει δτι θά θεσπισθούν οί αναγκαίες δια
τάξεις σχετικά μέ τό συντονισμό καί τήν ένοποίηση
τών καθεστώτων είσαγωγής, πού έφαρμόζονται άπό
κάθε Κράτος Μέλος έναντι τών τρίτων χωρών

τήν υποχρέωση εισαγωγής κατά τή διάρκεια ισχύος
τών πιστοποιητικών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

*Άρθρο 1

1 . Πλήν άντιθέτων διατάξεων τοϋ κανονισμού (ΕΟΚ)
άριθ. 234/68 καί τοϋ παρόντος κανονισμού ή παρεκ

κλίσεων, πού άποφάσίζονται άπό τό Συμβούλιο, προ
τάσει τής Έπιτροπής κατά τή διαδικασία τοϋ άρθρου
43 παράγραφος 2 τής συνθήκης, προκειμένου γιά εΐ
σαγωγές προϊόντων προελεύσεως τρίτων χαβρών, πού
ύπάγονται στό κεφάλαιο 6 τοϋ Κοινού Δασμολογίου,
άπαγορεύονται:

— ή είσπραξη κάθε φορολογικής έπιβαρύνσεως Ισο

δυνάμου πρός $ασμό άποτελέσματος,
— ή εφαρμογή κάθε ποσοτικοΰ περιορισμοΰ ή μέτρου
Ισοδυνάμου άποτελέσματος.

δτι ή εφαρμογή τοϋ κοινού καθεστώτος είσαγωγής
στόν τομέα τών ζώντων φυτών καί τών προϊόντων άν
θοκομίας, πού προβλέπεται στόν προαναφερθέντα κα
νονισμό, καθιστά άναγκαία γιά τίς εισαγωγές προελεύ
σεως τρίτων χωρών, τήν κατάργηση τών ποσοτικών
περιορισμών καί τών μέτρων Ισοδυνάμου άποτελέσμα
τος, καθώς καί τών φορολογικών έπιβαρύνσεων Ισοδυ
νάμου πρός δασμό άποτελέσματος·

2 . Πάντως, γιά τά τριαντάφυλλα καί τά γαρύφαλλα,
πού ύπάγονται στή διάκριση ex 06.03 A τοϋ Κοινοϋ
Δασμολογίου, τά Κράτη Μέλη μποροΰν νά διατηρή
σουν μέχρι τήν 31η Δεκεμβρίου 1977, χωρίς πάντως νά
τά καταστήσουν περισσότερο περιοριστικά, τά μέτρα
περί εισαγωγής αύτών τών προϊόντων καταγωγής τρί
των χωρών τά όποϊα έφηρμόζοντο τήν 1η 'Ιανουαρίου

δτι, πάντως, εϊναι άναγκαϊο νά περιορισθούν οί κίνδυ
νοι τούς οποίους δύναται νά συνεπάγεται, στίς συναλ
λαγές μέ τρίτες χώρες, ή κατάργηση κάθε ποσοτικού
περιορισμού ή μέτρου ισοδυνάμου άποτελέσματος· δτι,
ώς εκ τούτου, πρέπει νά περιληφθούν τά προϊόντα αυτά
στό πεδίο εφαρμογής τοϋ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ .
109/70 τοϋ Συμβουλίου τής 19ης Δεκεμβρίου 1969, περί
ίδρύσεως κοινοϋ καθεστώτος πού έφαρμόζεται στίς εί

3 . Γιά τά άρριζα μοσχεύματα καί τά έμβόλια άμπέλου
καί τά φυτά πρός φύτευση άμπέλου, έμβολιασμένα ή
έρριζα, πού ύπάγονται στήν κλάση ex 06.20 του Κοινοϋ
Δασμολογίου, τά Κράτη Μέλη δύνανται νά διατηρή
σουν, χωρίς πάντως νά καταστήσουν περισσότερο πε
ριοριστικά, τά μέτρα περί είσαγωγής αύτών τών
προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών, τά όποϊα έφηρ
μόζοντο τήν 1η Ιανουαρίου 1974 . Ή διάταξη αύτή
έφαρμόζεται μέχρι τό τέλος τής προθεσμίας, πού προ
βλέπεται γιά τή θέση σέ ίσχύ άπό τά Κράτη Μέλη τών
άναγκαίων μέτρων πρός συμμόρφωση μέ τήν όδηγία
74/649/ΕΟΚ τοϋ Συμβουλίου τής 9ης Δεκεμβρίου 1974
περί έμπορίας ύλικών άγενοϋς πολλαπλασιασμού τής

σαγωγές άπό χώρες κρατικού έμπορίου (2) καί τοϋ κα
νονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 1439/74 τοϋ Συμβουλίου τής 4ης
'Ιουνίου 1974, περί τοϋ κοινοϋ καθεστώτος πού εφαρ

μόζεται κατά τίς είσαγωγές (3)·
δτι είναι έπί πλέον άναγκαϊο νά προβλεφθεί, γιά τά
ιδιαιτέρως εύαίσθητα προϊόντα, ή δυνατότητα καθιερώ
σεως συστήματος πιστοποιητικών είσαγωγής, πού πε
ριλαμβάνει τήν παροχή άσφαλείας πού νά έξασφαλίζει

1974.

άμπέλου παραχθέντων σέ τρίτες χώρες (4).
4 . Τά Κράτη Μέλη τά όποια σκοπεύουν νά διατηρή
σουν τά μέτρα πού άναφέρονται στίς παραγράφους 2
καί 3 τά κοινοποιούν στήν Επιτροπή πρίν άπό τήν
ήμερομηνία πού θά τά θέσουν σέ ίσχύ.

C) ΕΕ άριθ. N 55 τής 2.3.1968, σ. 1 .
(*) ΕΕ άριθ. N 19 τής 26.1.1970, σ. 1 .

(3) ΕΕ άριθ. N 159 τής 15.6.1974, σ. 1 .

(4) ΕΕ άριθ. N 352 τής 28.12.1974, σ. 45.
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Άρθρο 2

1 . Τό παράρτημα τοϋ κανονισμοΰ (ΕΟΚ) άριθ . 109/70
επεκτείνεται στά προϊόντα πού υπάγονται στό κεφά
λαιο 6 τοϋ Κοινοΰ Δασμολογίου καί εισάγονται άπό
δλες τίς χώρες πού άναφέρονται στό παράρτημα αύτό,
μέ έξαίρεση τά προϊόντα πού περιλαμβάνονται στό
παράρτημα τοϋ παρόντος κανονισμού γιά τίς σχετικές
περιόδους.

2. Τά προϊόντα πού υπάγονται στό κεφάλαιο 6 τοϋ
Κοινοϋ Δασμολογίου, μέ έξαίρεση τά προϊόντα πού
περιλαμβάνονται στό παράρτημα τοϋ παρόντος κανο
νισμού γιά τίς σχετικές περιόδους, περιλαμβάνονται
στόν κοινό πίνακα έλευθερώσεως πού άναφέρεται στό
παράρτημα I τοϋ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ . 1439/74.
3 . Μέ τήν έπιφύλαξη τών μέτρων πού διατηρούνται
άπό τά Κράτη Μέλη δυνάμει τοϋ άρθρου 1 παράγραφος
2 ή 3, οί τίτλοι II καί III τών κανονισμών (ΕΟΚ) άριθ.
109/70 καί (ΕΟΚ) άριθ. 1439/74 έφαρμόζονται στά
προϊόντα πού άναφέρονται στό παράρτημα τοϋ παρό
ντος κανονισμού, γιά τίς σχετικές περιόδους. Πάντως,
κατά τήν είσαγωγή ένός προϊόντος, πού υπόκειται δυ
νάμει τοϋ άρθρου 1 παράγραφος 2 ή 3 σέ έθνικούς
περιορισμούς έντός Κράτους Μέλους, ή ισχύς σέ αύτό
τό Κράτος Μέλος τών έντύπων εισαγωγής πού έκδί
δονται δυνάμει τών κανονισμών (ΕΟΚ) άριθ . 109/70 καί
(ΕΟΚ) άριθ. 1439/74 έξαρτάται άπό τήν προσκόμιση
έθνικοϋ εντύπου ισοδυνάμου μέ προηγούμενη άδεια
έξαγωγής.
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στοποιητικοϋ εισαγωγής τό όποιο χορηγείται άπό τά
Κράτη Μέλη πρός κάθε ένδιαφερόμενο πού τό ζητεί,
άνεξάρτητα άπό τόν τόπο έγκαταστάσεώς του στήν
Κοινότητα . Τό πιστοποιητικό ισχύει γιά πράξη πού
πραγματοποιείται έντός τής Κοινότητος. Πάντως, κατά
τήν είσαγωγή προϊόντος πού υπόκειται δυνάμει τοϋ
άρθρου 1 παράγραφος 2 ή 3 σέ έθνικούς περιορισμούς
έντός Κράτους Μέλους, ή ισχύς τοϋ πιστοποιητικού σέ
αύτό τό Κράτος Μέλος έξαρτάται άπό τήν προσκόμιση
έθνικοϋ εντύπου ισοδυνάμου μέ προηγούμενη άδεια εί
σαγωγή ς.

2. Ή χορήγηση τοϋ πιστοποιητικοϋ εισαγωγής
προϋποθέτει τήν παροχή άσφαλείας ή όποία
έξασφαλίζει τήν υποχρέωση εισαγωγής κατά τή διάρ
κεια ίσχύος τοϋ πιστοποιητικού . Ή άσφάλεια καταπί
πτει, έν δλω ή έν μέρει , άν ή είσαγωγή δέν πραγματο
ποιήθηκε έντός τής προθεσμίας αύτής ή άν πραγματο
ποιήθηκε μερικά.

3 . Σέ περίπτωση πού γίνεται προσφυγή στήν παρά
γραφο 1 , ή έφαρμογή τών μέτρων έπιβλέψεως γιά ένα
προϊόν δυνάμει τοϋ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 109/70 καί
(ΕΟΚ) άριθ . 1439/74 άναστέλλεται.
Άρθρο 4

Ή διάρκεια ίσχύος τών πιστοποιητικών καί οί άλλες
λεπτομέρειες έφαρμογής τοϋ άρθρου 3 , καθορίζονται
σύμφωνα μέ τή διαδικασία πού προβλέπεται στό άρθρο
14 τοϋ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ . 234/68 .

Αρθρο 3

Άρθρο 5

1 . Κάθε είσαγωγή έντός τής Κοινότητος προϊόντων
πού ύπόκεινται σέ μέτρα έπιβλέψεως κατ' έφαρμογήν
τοϋ τίτλου III τών κανονισμών (ΕΟΚ) άριθ . 109/70 καί
(ΕΟΚ) άριθ . 1439/74, δύναται νά υποβληθεί, σύμφωνα
μέ τή διαδικασία πού προβλέπεται στό άρθρο 14 τοϋ
κανονισμοΰ (ΕΟΚ) άριθ . 234/68, στήν προσκόμιση πι

Ό παρών κανονισμός άρχίζει νά ίσχύει τήν τρίτη
ήμέρα άπό τή δημοσίευσή του στήν 'Επίσημη 'Εφημε 
ρίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ό παρών κανονισμός εφαρμόζεται άπό τήν 1η 'Ια
νουαρίου 1976.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ώς πρός δλα τά μέρη του καί ισχύει άμεσα σέ κάθε
Κράτος Μέλος .

Έγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 16 Δεκεμβρίου 1975!
Γιά τό Συμβούλιο

Ό Πρόεδρος
G. MARCORA

Επίσημη Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κλάση Κοινού
Δασμολογίου

ex 06.03 A
ex 06.03 A
ex 06.02 A
06.02 B

Περιγραφή προϊόντος

T ριαντάφυλλα
Γαρύφαλλα
"Αρριζα μοσχεύματα καί έμβόλια
άμπέλου
Φυτά πρός φύτευση άμπέλου,
έμβολιασμένα ή έρριζα

Χρονική περίοδος

Μέχρι τήν 31η Δεκεμβρίου 1977
Μέχρι τήν 31η Δεκεμβρίου 1977
Μέχρι τό τέλος τής προθεσμίας πού προ
βλέπεται γιά τή θέση σέ ίσχύ άπό τά
Κράτη Μέλη τδ>ν άναγκαίων μέτρων

γιά νά συμμορφωθοΟν μέ τήν όδηγία
74/649/ΕΟΚ

