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I

(.Ανακοινώσεις)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ecu O

8 Σεπτεμβρίου 1997
(97/C 273/01 )

Ποσό σε εθνικό νόμισμα για μία μονάδα :
Φράγκο Βελγίου και

Φινλανδικό μάρκο

κορόνα

5,89226

Φράγκο Λουξεμβούργου

40,6265

Δανική κορόνα

7,49126

Λίρα στερλίνα

0,688745

Γερμανικό μάρκο

1,96754

Δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών

1,09035

Δραχμή

309,246

Δολάριο Καναδά

Ισπανική πεσέτα
Γαλλικό φράγκο
Ιρλανδική λίρα
Ιταλική λίρα

166,039
6,61844
0,730358
1918,02

Γιεν
Ελβετικό φράγκο
Νορβηγική κορόνα
Ισλανδική κορόνα

Ολλανδικό φιορίνι
Αυστριακό σελίνι
Πορτογαλικό εσκούδο

2,21625
13,8453
199,676

ΜΜΜ
1,50665
132,031
1,61263
8,08551
78,7888

Δολάριο Αυστραλίας
Δολάριο Νέας Ζηλανδίας

1,49139
1,70261

Ραντ Νοτίου Αφρικής

5,10830

H Επιτροπή έθεσε σε λειτουργία τέλεξ αυτόματης απάντησης που διαβιβάζει σε κάθε ενδιαφερόμενο, με απλή
κλήση του τέλεξ, τις τιμές μετατροπής στα κυριότερα νομίσματα. H υπηρεσία αυτή λειτουργεί κάθε μέρα από τις
3.30 μ.μ. μέχρι την επομένη στη 1 μ.μ.
O ενδιαφερόμενος πρέπει να ενεργήσει κατά τον ακόλουθο τρόπο :
— να καλέσει τον αριθμό τέλεξ 23789 στις Βρυξέλλες,
— να στείλει τα στοιχεία του δικού του τέλεξ,
— να σχηματίσει τον κώδικα «cccc» που θέτει σε ενέργεια το σύστημα αυτόματης απάντησης και επιφέρει την
εγγραφή των τιμών μετατροπής του Ecu στο δικό του τέλεξ,
— να μη διακόψει την επικοινωνία πριν από το τέλος του μηνύματος που προαναγγέλλεται με την εγγραφή του
κώδικα «ffff».

Σημείωση: H Επιτροπή έχει επίσης θέσει σε λειτουργία τηλεομοιότυπο αυτόματης απάντησης (αριθ. 296 10 97
και αριθ. 296 60 11) που παρέχουν σε ημερήσια βάση τα δεδομένα για τον υπολογισμό των τιμών
μετατροπής που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής.

(') Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3180/78 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1978 (ΕΕ L 379 της 30. 12. 1978, σ. 1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1971 /89 (ΕΕ L 189 της 4. 7. 1989, σ. 1).
Απόφαση 80/ 1 1 84/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1980 (συνθήκη της Λομέ) (ΕΕ L 349 της
23. 12. 1980, σ. 34).

Απόφαση αριθ. 3334/80/ΕΚΑΧ της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 1980 (ΕΕ L 349 της 23. 12. 1980, σ. 27).
Δημοσιονομικός κανονισμός της 16ης Δεκεμβρίου 1980 εφαρμοζόμενος στο γενικό προϋπολογισμό των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 345 της 20. 12. 1980, σ. 23).

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3308/80 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1980 (ΕΕ L 345 της 20. 12. 1980, σ. 1).
Απόφαση του Συμβουλίου των Διοικητών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων της 13ης Μαΐου 1981
(ΕΕ L 31 1 της 30. 10. 1981 , σ. 1 ).

C 273/2

[_ËL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

9. 9. 97

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕ H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 4 ΕΩΣ 29. 8. 1997

(97/C 273/02

Τα έγγραφα αυτά διατίθενται στα γραφεία πώλησης, οι διευθύνσεις των οποίων παρατίθενται στην
τελευταία σελίδα του εξωφύλλου
Κωδικός

Τίτλος

Αριθμός καταλόγου

Ημερομηνία
έκδοσης από
την

Επιτροπή

COM(97) 233

CB-CO-97-31 1-GR-C

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της
Επιτροπής για τη σύναψη της συμφωνίας
μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της
κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής σχετικά με την εφαρμογή της αρχής
της θετικής διεθνούς αβροφροσύνης (comitas

Ημερομηνία

διαοίόασης στο
Συμβούλιο

Αριθμός
σελίδων

18 . 6. 1997

4. 8. 1997

20

gentium) κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας
περί ανταγωνισμού εκάστου μέρους (3)
COM(97) 353

CB-CO-97-358-GR-C

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, το Ευρω
παϊκό Νομισματικό Ίδρυμα και την Οικονο
μική και Κοινωνική Επιτροπή — Ενίσχυση της
εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα ηλεκτρο
νικά μέσα πληρωμής στην ενιαία αγορά (3)

9. 7. 1997

4. 8. 1997

24

COM(97) 439

CB-CO-97-445-GR-C

Τροποποιημένη πρόταση απόφασης του ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
το πέμπτο πρόγραμμα-πλαίσιο δράσεων
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1998-2002) (2)(3)
Τροποποιημένη πρόταση απόφασης του Συμ

11 . 8 . 1997

11 . 8. 1997

16

βουλίου για το πέμπτο πρόγραμμα-πλαίσιο

δραστηριοτήτων έρευνας και εκπαίδευσης για
την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας
(Ευρατόμ) (1998-2002) (2)(3)
COM(97) 436

CB-CO-97-439-GR-C

Τροποποιημένη πρόταση απόφασης του Συμ
βουλίου σχετικά με την οργάνωση συνερ
γασίας επί των συμφωνηθέτων κοινοτικών
ενεργειακών στόχων Q (3)

26. 8. 1997

28. 8. 1997

14

COM(97 ) 446

CB-CO-97-455-GR-C

Τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για

29. 8. 1997

29. 8. 1997

44

την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών
εφευρέσεων (2) (3)

(') Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει δελτίο συνεπειών για τις επιχειρήσεις, και ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
(2) Το έγγραφο αυτό 8α δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
(3) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ.

Σημείωση: Τα έγγραφα COM διατίθενται με γενική ή θεματική συνδρομή, καθώς επίσης και κατά τεύχος· στην περίπτωση αυτή, η τιμή είναι ανά
λογη προς τον αριθμό των σελίδων.
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C 273/3

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη μέθοδο καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και
προεξόφλησης
(97/C 273/03 )
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

[H παρούσα ανακοίνωση αντικαθιστά τα προηγούμενα κείμενα σχετικά με τον τρόπο καθορισμού
τον επιτοκίου αναφοράς και προεξόφλησης, και ιδίως την ανακοίνωση της Επιτροπής της
10ης Αυγούστου 1996()]
Στο πλαίσιο του κοινοτικού ελέγχου των κρατικών ενισχύ
σεων που εγκαθιδρύθηκε από τη συνθήκη ΕΚ, η Επιτροπή
χρησιμοποιεί διάφορες παραμέτρους, μία από τις οποίες
είναι τα επιτόκια αναφοράς και προεξόφλησης.

— το επιτόκιο αναφοράς θεωρείτει ότι ισοδυναμεί με το
μέσο όρο των ενδεικτικών επιτοκίων που καταγράφηκαν
κατά τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο
του προηγουμένου έτους,

Τα επιτόκια αυτά χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του
ισοδυνάμου επιχορήγησης μίας ενίσχυσης καταβληθείσας
σε πολλές δόσεις και για τον υπολογισμό των στοιχείων
ενίσχυσης που προκύπτουν από την εφαρμογή καθεστώτων
χορήγησης δανείων με επιδοτούμενο επιτόκιο. Χρησιμοποι
ούνται επίσης στο πλαίσιο του κανόνα «de minimis» (2) και
για την επιστροφή των παράνομων ενισχύσεων (3).

— κατά τη διάρκεια του έτους, το επιτόκιο αναφοράς προ
σαρμόζεται εφόσον διαφέρει κατά ποσοστό μεγαλύτερο
του 15% από το μέσο όρο των ενδεικτικών επιτοκίων
που καταγράφηκαν κατά τους τρεις τελευταίους μήνες
για τους οποίους υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Τα επιτόκια αναφοράς
επίπεδο των ισχυόντων
για τα μεσοπρόθεσμα
κειας πέντε έως δέκα
συνήθεις εγγυήσεις.

— ότι το επιτόκιο αναφοράς που καθορίζεται με τον τρόπο
αυτό είναι ένα κατώτατο επιτόκιο το οποίο μπορεί να
αυξηθεί σε περιπτώσεις ιδιαίτερου κινδύνου (παραδείγ
ματος χάρη, επιχείρηση που αντιμετωπίζει δυσχέρειες,
απουσία εγγυήσεων τις οποίες συνήθως απαιτούν οι τρά
πεζες κ.λ.π.)· Σε τέτοιες περιπτώσεις, η προσαύξηση
μπορεί να ανέλθει σε 400 σημεία βάσης και σε ακόμη
υψηλότερο επίπεδο, εφόσον καμία ιδιωτική τράπεζα δεν
θα δεχόνταν να χορηγήσει το υπό εξέταση δάνειο,

θεωρείται ότι απεικονίζουν το μέσο
επιτοκίων, στα διάφορα κράτη μέλη,
και μακροπρόθεσμα δάνεια (διάρ
ετών) τα οποία συνοδεύονται από

H Επιτροπή αποφάσισε να αντικαταστήσει το ισχύον
σύστημα καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς, από υπολο
γισμό βασιζόμενο στα πενταετή διατραπεζικά επιτόκια (τα
επονομαζόμενα «swap»), προσαυξημένα κατά ένα συγκεκρι
μένο ποσοστό.

Από 1ης Αυγούστου 1997, τα επιτόκια αναφοράς καθορί
ζονται ως ακολούθως :

— για όλα τα κράτη μέλη, με εξαίρεση την Ιταλία, την Πορ
τογαλία και την Ελλάδα, το επιτόκιο αναφοράς καθορί
ζεται ως το διατραπεζικό επιτόκιο swap πέντε ετών, στο
οικείο νόμισμα, προσαυξημένο κατά 0,75 % (75 σημεία
βάσης),
για την Ιταλία και την Πορτογαλία, το επιτόκιο ανα
φοράς καθορίζεται ως το διατραπεζικό επιτόκιο swap
πέντε ετών, στο οικείο νόμισμα, προσαυξημένο κατά
2 % (200 σημεία βάσης),
για την Ελλάδα, το επιτόκιο αναφοράς καθορίζεται ως
το διατραπεζικό επιτόκιο ενός έτους (Athibor), σε δρα

χημές, προσαυξημένο κατά 3 % (300 σημεία βάσης),

o EE C 232 της 10. 8. 1996, σ. 10.
(2) EE C 68 της 6. 3. 1996, σ. 9.
(3) EE C 156 της 22. 6. 1995, σ. 5.

Εξάλλου, πρέπει να σημειωθεί :

— ότι η Επιτροπή επιφυλάσσεται της δυνατότητας να χρη
σιμοποιήσει, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο για την εξέ
ταση ορισμένων περιπτώσεων, βασικό επιτόκιο μικρό
τερης διάρκειας (παραδείγματος χάρη, Libor ενός έτους)
ή μεγαλύτερης διάρκειας (παραδείγματος χάρη, επιτόκιο
ομολογιών δεκαετούς διάρκειας) σε σχέση με το πεντα
ετές διατραπεζικό επιτόκιο swap,
— ότι, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το πενταετές δια
τραπεζικό επιτόκιο swap δεν είναι διαθέσιμο, το βασικό
επιτόκιο θα καθοριστεί στο επίπεδο του επιτοκίου των
κρατικών ομολογιών πενταετούς διάρκειας, προσαυξη
μένο κατά 25 σημεία βάσης.
H Επιτροπή θα γνωστοποιεί το επιτόκιο αναφοράς στο
δίκτυο Internet στην παρακάτω διεύθυνση :

http ://europa.eu.int/en/comm/dg04/aid/tauxref.htm
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Δημοσίευση αιτήσεως καταχωρίσεως κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης
των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων
(97/C 273/04

H δημοσίευση αυτή παρέχει το δικαίωμα υποβολής ενστάσεως κατά την έννοια του άρθρου 7 του εν
λόγω κανονισμού. Οποιαδήποτε ένσταση στην αίτηση αυτή πρέπει να διαβιβάζεται μέσω της
αρμοδίας αρχής ενός κράτους μέλους εντός προθεσμίας έξι μηνών από την παρούσα δημοσίευση. H
δημοσίευση αιτιολογείται από τα στοιχεία που ακολουθούν, ιδίως το σημείο 5 στοιχείο στ) με τα
οποία θεωρείται ότι η αίτηση δικαιολογείται κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081 /92.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2081 /92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ : ΑΡΘΡΟ 5

ΠΟΠ (x)

ΠΓΕ ( )

Αριθμός φακέλου που εκδίδεται από το κράτος μέλος : 78/96
1 . Αρμόδια υπηρεσία του κράτους :

Ονομασία : Direcção Geral do Desenvolvimento Rural
Διεύθυνση : Av. Defensores de Chaves, n? 6
P- 1 000 Lisbonne

Τηλέφωνο : (00-35) 1 357 92 76

Τέλεφαξ :

(00-35) 1 353 58 72.

2. Αιτούσα ομάδα :

α) Ονομασία : Associação de Produtores de Queijo do Pico
6) Διεύθυνση : Lajes do Pico — Ilha do Pico
P-9%0 Açores

γ) Σύνθεση : . παραγωγός/μεταποιητης (x)

άλλος : ( ).

3. Τύπος του προϊόντος : Κατηγορία 1.3 — Τυριά.
4. Περιγραφή των προδιαργραφών : (σύνοψη του άρθρου 4 παράγραφος 2)

α) Ονομασία: Queijo do Pico

6) Περιγραφή: Επεξεργασμένο τυρί το οποίο λαμβάνεται με αργή απόσταξη της τυρίνης μετά
από πήξς του αγελαδινού ωμού γάλακτος με τη βοήθεια πυτιάς ζωικής προέλευσης. H μορφή
είναι αυτή ενός κυλίνδρου επίπεδου, στρογγυλευμένου, κανονικού, κυρτού στα πλάγια. H
κρούστα χρώματος κίτρινου, διαμέτρου 16 με 17 εκατοστά, ύψους 2 με 3 εκατοστά, βάρους
μεταξύ 650 και 800 γραμμαρίων. Έχει σύσταση χαλαρή και ζυμώδη, η ζύμη έχει χρώμα λευκό
προς το κίτρινο, έντονη και αλατισμένη γεύση, έντονο και ευχάριστο χαρακτηριστικό άρωμα.
H ζύμη η οποία έχει «μάτια», παρουσιάζει ακανόνιστη υφή ελάχιστα συνεκτική και ιδιαίτερα
λιπαρή. H περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες κυμαίνεται μεταξύ 45 και 49 % και η περιεκτικό
τητα σε υγρασία ποικίλλει από 67 έως 71 %.

γ) Γεωγραφική περιοχή: Λαμβανομένων υπόψη των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του
προϊόντος, οι απαιτούμενες κλιματικές συνθήκες του εδάφους για την παραγωγή του γάλα
κτος και την παρασκευή και τη σύσταση του τυριού και των τοπικών, νομίμων και σταθερών
μεθόδων που χρησιμοποιούνται τόσο για τη λήψη της πρώτης ύλης όσο και για τη μετα
ποίηση και την ωρίμανση του Queijo do Pico, η γεωγραφική περιοχή παραγωγής, μετα
ποίησης και επεξεργασίας τοποθετείται φυσικά στο νησί Pico στο αρχιπέλαγος των Αζορών.

δ) Δυνατότητα ελέγχου της προέλευσης: Το Queijo do Pico δεν μπορεί να παραχθεί παρά μόνο
σε εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης οι οποίες βρίσκονται στο νησί Pico όπου λαμβάνεται,
σύμφωνα με μία τεχνική παραδοσιακή μέθοδο παρασκευής, με βάση γάλα προερχόμενο από
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γαλακτοφόρους αγελάδες της περιφέρειας, οι οποίες εκτρέφονται σε ελεύθερη βοσκή
βασική διατροφή των οποίων παρέχεται από φυσικούς ή βελτιωμένους λιμώνες
κυριαρχεί το αγγλικό ray-grass, το ιταλικό ray-grass, o τρίφυλλος λυκίσκος, καθώς
μέντα, η σγουρή οξαλίδα, η πτέρη και o πιττόσπορος. Αυτό το σύστημα διατροφής το

C 273/5

και η
όπου
και η
οποίο

σχετίζεται με άλλες τεχνικές εκτροφής, η τεχνογνωσία των κατοίκων και συγχρόνως οι
τοπικές κλιματικές συνθήκες του εδάφους, διασφαλίζουν και περιορίζουν τη γεωγραφική προ
έλευση του προϊόντος. Προκειμένου να δοθούν συμπληρωματικές εγγυήσεις όσον αφορά τη
χάραξη της διαδικασίας, θεσπίστηκε ένα σύστημα ελέγχου το οποίο αναφέρεται στο σύνολο
του παραγωγικού κλάδου (εκτροφή και διατροφή των ζώων, άρμεγμα και μεταφορά του
γάλακτος, μεταποίηση του γάλακτος και ωρίμανση του τυριού).

ε) Μέθοδος παραγωγής: Το γάλα λαμβάνεται από το άρμεγμα των ζώων της ράτσας των
βοοειδών τα οποία εκτρέφονται και διατρέφονται κατά παραδοσιακό τρόπο - στη συνέχεια,
μεταφέρεται έως τα τυροκομεία, όπου διυλίζεται και σταθεροποιείται σε θερμοκρασία 26°
27° C. Πριν προστεθεί στο γάλα, η πυτιά διαλύεται στο νερό και αναμιγνύεται με μια κου
ταλιά της σούπας χοντρό αλάτι. H πήξη παράγεται 45 με 60 λεπτά αφού προστεθεί πυτιά. M'
αυτές τις τεχνικές εμπειρικές μεθόδους, το τυροκομείο διασφαλίζει ότι το τυρόγαλα έχει απο
κτήσει τη δέουσα σύσταση. H κοπή του τυρογάλακτος σε κύβους μικρών διαστάσεων πραγ
ματοποιείται με τη βοήθεια μιας σπάτουλας ή ενός ειδικού μαχαιριού και διαρκεί περίπου
τέσσερα λεπτά. Μετά τη φυσική απόσταξη (τέσσερα με πέντε λεπτά), το τυρόγαλα τίθεται σε
ένα τραπέζι το οποίο είναι καλυμένο με ένα πολύ λεπτό ύφασμα και μένει εκεί έως ότου
αποσταχθεί όλος o ορός. H ζύμη που λαμβάνεται έτσι εισάγεται σε ειδικά δοχεία προς απο
στάλλαξη του τυριού όπου κατακάθεται και ζυμώνεται από τα «ψυχρά» χέρια των τυρο
κόμων ούτως ώστε η όψη του τυριού να γίνει απολύτως λεία. Τα τυριά αλατίζονται εν ξηρώ,
με άμεση επαφή του αλατιού (περίπου 21 γραμμάρια) με κάθε πλευρά του τροχού της μύλης.
Μετά το αλάτισμα, τα τυριά παραμένουν στο τραπέζι απόσταξης, στη διάρκεια της νύχτας,
και μετά από αυτό τοποθετούνται σε μία αλέα (θερμοκρασία σχεδόν 17° C και σχετική
υγρασία 75 % με 85 %) ή σε ένα θάλαμο επεξεργασίας (θερμοκρασία περίπου 15° C και ελεγ
χόμενη σχετική υγρασία 80% έως 85%), όπου μένουν 17 με 30 ημέρες. Στη διάρκεια της
επεξεργασίας, τα τυριά αναποδογυρίζονται δύο φορές την ημέρα και τα «άκρα» του τροχού
(ή της μύλης) λειαίνονται την τρίτη ή την τέταρτη ημέρα.

στ) Δεσμός: H νήσος de Pico διαθέτει, από τα πανάρχαια χρόνια, μια αξιοσημείωτη τάση για την
παραγωγή γαλακτοφόρου ζωικού κεφαλαίου πράγμα το οποίο αποτελεί έναν από τους
πυλώνες της εύθραστης οικονομίας της περιφέρειας. Το σκληρό κλίμα και οι δυσκολίες επι
κοινωνίας καθιστούν την παρασκευή του τυριού απόλυτη αναγκαιότητα, -τόσο γιατί δια
σφαλίζει τη διατήρηση του γάλακτος όσο και γιατί αποτελεί ένα στρατηγικό, οικονομικό και
τροφικό απόθεμα. H σχετική απομόνωση των κατοίκων του νησιού εξηγεί τη διατήρηση, έως
τις μέρες μας, των παραδοσιακών τεχνικών παρασκευής του τυριού των οποίων o μόνος
εκσυγχρονισμός αφορά τις υγειονομικές συνθήκες και συνθήκες υγιεινής. H παραγωγή του
Queijo do Pico παραμένει συμπληρωματική δραστηριότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης και
η δομή παρασκευής και θέσεως σε εμπορία παραμένει κυρίως οικογενειακή. Για τις πρώτες

γραπτές μαρτυρίες που βεβαιώνουν την παραγωγή του Queijo do Pico πρέπει να ανατρέξει
κανείς στο 1867 και 1877 και οι μαρτυρίες αυτές βεβαιώνουν, και στις δύο περιπτώσεις, την
οικονομική σημασία και την αρχαιότητα παρασκευής του τυριού αυτού.
ζ) Δομή του ελέγχου: { οργανισμός)
Ονομασία : Comissão Técnica de Controlo e Certificação
Διεύθυνση : Rua do Passal, n? 150
P-9500 Ponta Delgada

η) Επισήμανση: Υποχρεωτική μνεία : «Queijo do Pico» — ονομασία προέλευσης καθώς και το
σήμα πιστοποίησης δεόντως αριθμημένο. Το πρότυπο σήματος πιστοποίησης αναφέρεται στις
προδιαγραφές.

θ) Εθνικές απαιτήσεις: Απόφαση αριθ. 96/32 της περιφερειακής γραμματείας γεωργίας και
αλιείας, της 11ης Οκτωβρίου 1996, η οποία δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της αυτό
νομης περιφέρειας των Αζορών· σειρά II αριθ. 44, της 29ης Οκτωβρίου 1996. Το κείμενο αυτό
καθορίζει τα κύρια χαρακτηριστικά και κανόνες παραγωγής του Queijo do Pico και προσ
διορίζει τη γεωγραφική περιοχή παραγωγής αυτού του τυριού.
Αριθ. ΕΟΚ : G/PT/00035/97.0 1.31 .

Ημερομηνία παραλαβής του πλήρους φακέλου : 31 . 1 . 1997.
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Δημοσίευση αιτήσεως καταχωρίσεως κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης
των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων
(97/C 273/05)

H δημοσίευση αυτή παρέχει το δικαίωμα υποβολής ενστάσεως κατά την έννοια του άρθρου 7 του εν
λόγω κανονισμού. Οποιαδήποτε ένσταση στην αίτηση αυτή πρέπει να διαβιβάζεται μέσω της
αρμοδίας αρχής ενός κράτους μέλους εντός προθεσμίας έξι μηνών από την παρούσα δημοσίευση. H
δημοσίευση αιτιολογείται από τα στοιχεία που ακολουθούν, ιδίως το σημείο 5 στ) με τα οποία θεω
ρείται ότι η αίτηση δικαιολογείται κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081 /92.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2081 /92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΓΓΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ : ΑΡΘΡΟ 5

ΠΟΠ ( )
ΠΓΕ (x)
Αριθμός φακέλου που εκδίδεται από το κράτος μέλος : 76/97

1 . Αρμόδια υπηρεσία του κράτους μέλους :
Τίτλος :
Direcção Geral do Desenvolvimento Rural
Διεύθυνση : Av. Defensores de Chaves, n? 6
P- 1 000 Lisboa

Τηλέφωνο : (00-351 ) 1 357 92 76
Τέλεφαξ : (00-351 ) 1 353 58 72.

2. Αιτούσα ομάδα :
α) Ονομασία : Associação Nacional de Suínos da Raça Bisara
β) Διεύθυνση : Edifício da Casa do Povo, Largo do Toural
P-5320 Vinhais

γ) Σύνθεση :

παραγωγός/μεταποιητής : (x)

άλλος : ( ).

3. Τύπος του προϊόντος : Κατηγορία 1.2 — Προϊόν με βάση το κρέας. Καπνιστό λουκάνικο.
4. Περιγραφή των προδιαγραφών : (σύνοψη των όρων του άρθρου 4 παραπομπή 2)
α) Ονομασία: Salpicão de Vinhais
β) Περιγραφή: καπνιστό λουκάνικο, ίσιο, κυλινδρικής τομής, το οποίο παρασκευάζεται με βάση
ψόα και φιλέτα χοίρων της φυλής «bisara» ή προερχόμενο από τη διασταύρωση της φυλής
αυτής (με τουλάχιστον 50 % αίμα «bisaro»), και τα οποία γεμίζουν χοντρά έντερα χοίρων. Το
κρέας καρυκεύεται δεόντως με αλάτι, κρασί άσπρο ή κόκκινο της περιοχής, νερό σκόρδο,
σκόνη γλυκιάς ή/και πικρής πιπεριάς και δάφνη σε φύλλα. Το λουκάνικο, χρώματος ανοι
χτού καφέ, έχει μήκος περίπου 15 με 20 εκατοστά. Το έντερο, το οποίο ράβεται σε ένα από τα
άκρα του και δένεται στο άλλο με ένα βαμβακερό νήμα, ενσωματώνεται στο μίγμα ομογενώς
και δίχως να παρουσιάζεται ρήξη. O τρόπος δεσίματος του εντέρου είναι χαρακτηριστικός :
αφού γίνουν δύο κόμποι στο άκρο του εντέρου, γυρίζεται από την άλλη πλευρά, και στη
συνέχεια γίνεται ένας ακόμη κόμπος. Το λουκάνικο έχει διάμετρο πέντε έως οκτώ εκατοστά
και η τομή του παρουσιάζει ομοιόμορφη όψη και χρώμα ζωηρό κόκκινο δίχως ομογένεια των
αποχρώσεων. Είναι ελαφρώς αλατισμένο, με διιαίτερα χαρακτηριστικό άρωμα και καπνιστή
γεύση.
γ) Γεωγραφική περιοχή: λόγω των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του προϊόντος, των ανα
γκαίων κλιματικών συνθηκών του εδάφους για τη μεταποίησή του και των τοπικών μεθόδων
οι οποίες χρησιμοποιούνται, απολύτως νομίμων και σταθερών, η γεωγραφική περιοχή παρα
γωγής του λουκάνικου αυτού ανήκει γεωφυσικά στις περιφέρειες «concelhos» Alfândega da
Fé, Bragança, Carrazeda de Ansiães, Macedo de Cavaleiros, Mirandela, Torre de Moncorvo, Vila
Flôr και Vinhais.

δ) Απόδειξη προέλευσης: το Salpicão de Vinhais μπορεί να παρασκευαστεί μόνο σε εγκεκριμένες
εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται στη γεωγραφική περιοχή παραγωγής που περιγράφεται
ανωτέρω. H πρώτη ύλη προέρχεται από χοίρους φυλής «bisara» ή χοίρους προερχόμενους από
διασταυρώσεις περιέχουσες τουλάχιστον 50 % αίματος «bisara». Τα ζώα εκτρέφονται παρα
δοσιακά και η πάχυνσή τους γίνεται ουσιαστικά με βάση πατάτες, κολοκύθες, βελανίδια
(γνωστά με το όνομα «bolota de carvalho»), κοκκινογούλια, σιτηρά και άλλα προϊόντα
φυτικής προέλευσης (υποπροϊόντα λαχανόκηπων). Στο τελικό στάδιο, o χοίρος καταναλώνει
σημαντική ποσότητα καστάνων προερχομένων από τις γύρω υπαίθριες περιοχές πράγμα το
οποίο προσδίδει στο κρέας τις ιδιαίτερα χαρακτηριστικές οργανοληπτικές ιδιότητες οι οποίες
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είναι σαφώς εντοπίσιμες από τους γνώστες. Οι διαδικασίες ελέγχου επιτρέπουν τη διενέργεια
παρακολούθησης ολόκληρης της διαδικασίας παραγωγής.

ε) Μέθοδος παραγωγής: χ\ παρασκευή «Salpicão de Vinhais» περιλαμβάνει διάφορα στάδια :
— κοπή (το κρέας το προερχόμενο από ψαχνό και φιλέτα κόβεται σε κύβους με πλευρά πέντε
περίπτου εκατοστά),

— καρύκευση (πραγματοποείται σε δύο στάδια με βάση το αλάτι, το νερό, το κρασί, φύλλα
δάφνης, σκόρδο και σκόνη γλυκιάς κόκκινης πιπεριάς),
— γέμισμα (αφού μείνει να κατακαθίσει το μείγμα για λίγο, γεμίζονται με αυτό χοντρά λου
κάνικα χοίρων τα οποία έχουν προηγουμένως κοπεί στα μέτρα που πρέπει και έχει ραφεί
το ένα από τα δύο άκρα τους. Το άλλο άκρο κλείνει διά συσφίξεως μετά το γέμισμα :
αφού γεμίσει καλά το έντερο με το μείγμα γίνονται αλληλοδιαδόχως δύο κόμποι στα
άκρα και στη συνέχεια γυρίζεται ανάποδα μία φορά το έντερο πριν γίνει o τελευταίος
κόμπος),.

— κάπνισμα και λέπτυνση (το κάπνισμα γίνεται σε χαμηλή φωτιά και προοδευτικά. Το ξύλο
το οποίο χρησιμοποιείται, είναι κυρίως δρυς ή καστανιά και πρέπει να είνα ιδιαίτερα
ξηρό. Το κάπνισμα ακολουθείται από ένα στάδιο λέπτυνσης, σε χώρο ευάερο αλλά σκο
τεινό. Αυτό επιτρέπει στο λουκάνικο να αποκτήσει τις αρωματικές και γευστικές ιδιότητες
που το χαρακτηρίζουν). Το στάδιο καπνίσματος και λέπτυνσης διαρκεί τουλάχιστον 40
ημέρες.

στ) Δεσμός, κατά το τέλος του 18ου αιώνα, στη ψυχρή περιφέρεια Trâs-os-Montes τα κάστανα, οι
πατάτες και το ψωμί σίκαλης αποτελούσαν τη βάση της διατροφής. Το χοιρινό κρέας, πηγή
πρωτεϊνών και λιπαρών ουσιών, ερχόταν να συμπληρώσει την εν λόγω διατροφή. Όπως μαρ
τυρούν διάφορα παραδείγματα ζωομορφικών γλυπτών (οι berrães, porcos, verracos και toiricos
τα οποία βρίσκει κανείς σε διάφορες τοποθεσίες της ορεινής περιοχής Trâs-os-Montes), η
εκτροφή χοίρων αποτελεί δοκιμασμένη πρακτική στην περιφέρεια από τα πολύ παλιά χρόνια.
Για να καταστεί δυνατή η κατανάλωση του κρέατος των χοίρων αυτών στη διάρκεια όλου
του χρόνου, επινοήθηκαν μέθοδοι διατήρησης και αυτή η προγονική τέχνη μεταδόθηκε από
γενιά σε γενιά.

Τα τοπικά καπνιστά εδέσματα, τα οποία ορίζονται με τη συλλογική ονομασία «fumeiro»,
οφείλουν σε μεγάλο μέρος την προέλευσή τους στο ψυχρό κλίμα της περιφέρειας αυτής όπου
είναι κανείς αναγκασμένος να έχει συνεχώς αναμμένο το τζάκι του. Πράγματι, τα σπίτια
προσέφεραν τις ιδανικές συνθήκες καπνίσματος : λίγο και προοδευτικό καπνό, προερχόμενο
από ξύλα των γύρω δασικών περιοχών (κυρίως καστανιάς και χαμηλής δρυός), στην οποία
ερχόταν να προστεθεί διαρκής υγρασία η οποία επροκαλείτο από το γεμάτο νερό λέβητα o
οποίος σιγόβραζε συνεχώς. 'Αλλο κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι οι χοίροι διατρέφονται με
μεγάλη φροντίδα, με βάση προϊόντα της περιοχής, και, ιδιαίτερα, κολοκύθες, πατάτες και
κάστανα. Τα τελευταία αυτά έχουν άλλωστε τη μεγαλύτερη σημασία στο τελικό στάδιο
πάχυνσης.

Τα φυσικά χαρακτηστικά της περιφέρειας, τα προϊόντα του εδάφους της, η διατροφή των
χοίρων, οι προγονικές μέθοδοι παρασκευής, οι οποίες μεταβιβάζονται στις οικογένειες από
γενιά σε γενιά, καθώς και η βαθιά προσκόλληση των κατοίκων της περιοχής στις ρίζες τους
και στις παραδόσεις τους λειτουργούν έτσι ώστε το Salpicão de Vinhais να αποτελεί ένα
προϊόν με απολύτως μοναδικές οργανοληπτικές ιδιότητες.

ζ) Δομή τον ελέγχου (οργανισμός):
Ονομασία Tradição e Qualidade — Associação Interprofissional para os Produtos AgroAlimentares de Trás-os-Montes

Διεύθυνση : Av. 25 de Abril, 273 s/1
P-5370 Mirandela

η) Επισήμανση: Υποχρεωτική μνεία : Salpicão de Vinhais — Γεωγραφική ένδειξη. Επίθεση του
σήματος ελέγχου, δεόντως αριθμημένου και συμφωνούν προς υπόδειγμα το οποίο εκτίθεται
στους Regras de Controlo e Certificação (κανόνες ελέγχου και καταχώρησης).
θ) Εθνικές απαιτήσεις: Βούλευμα αριθ. 139/96, το οποίο δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφη
μερίδα της Πορτογαλικής Δημοκρατίας αριθ. 301 σειρά II, της 30ής Δεκεμβρίου 1996

(Despacho n° 139/96, DR n0 301 , σειρά IIa, 30. 12. 1996). Στο βούλευμα αυτό ορίζονται τα
κυριότερα χαρακτηριστικά και οι κανόνες παρασκευής του Salpicão de Vinhais, καθώς και τα
γεωγραφικά όρια της περιφέρειας παραγωγής.
Αριθ. ΕΟΚ : G/PT/00036/97.0 1 .3 1 .
Ημερομηνία παραλαβής του πλήρους φακέλου : 31 . 1 . 1997.
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Δημοσίευση αιτήσεως καταχωρίσεως κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ1. 2081/92 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης
των γεωργικών προϊόντων και τω τροφίμων
(97/C 273/06)

H δημοσίευση αυτή παρέχει το δικαίωμα υποβολής ενστάσεως κατά την έννοια του άρθρου 7 του εν
λόγω κανονισμού. Οποιαδήποτε ένσταση στην αίτηση αυτή πρέπει να διαβιβάζεται μέσω της
αρμοδίας αρχής ενός κράτους μέλους εντός προθεσμίας έξι μηνών από την παρούσα δημοσίευση. H
δημοσίευση αιτιολογείται από τα στοιχεία που ακολουθούν, ιδίως το σημείο 5 στοιχείο στ) με τα
οποία θεωρείται ότι η αίτηση δικαιολογείται κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081 /92.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2081 /92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ : ΑΡΘΡΟ 5

ΠΟΠ ( )

ΠΓΕ (x)

Αριθμός φακέλου που εκδίδεται από το κράτος μέλος : 77/97
1 . Αρμόδια υπηρεσία του κράτους μέλους :
Τίτλος :
Direcção Geral do Desenvolvimento Rural
Διεύθυνση : Av. Defensores de Chaves, n? 6
P- 1 000 Lisboa

Τηλέφωνο : (00-351 ) 1 357 92 76
Τέλεφαξ : (00-351 ) 1 353 58 72.

2. Αιτούσα ομάδα :
α) Τίτλος :
Associação Nacional de Suínos da Raça Bisara
β) Διεύθυνση : Edifício da Casa do Povo, Largo do Toural
P-5320 Vinhais

γ) Σύνθεση :

παραγωγός/μεταποιητής (x)

άλλος ( ).

3. Τύπος του προϊόντος : Κατηγορία 1.2 — Προϊόν με βάση το κρέας : Καπνιστό λουκάνικο.

4. Περιγραφή των προδιαγραφών : (σύνοψη του άρθρου 4 παράγραφος 2)
α) Ονομασία: Chouriça de Carne de Vinhais ή Linguiça de Vinhais.

β) Περιγραφή: καπνιστό λουκάνικο κυλινδρικής τομής, το οποίο παρασκευάζεται με βάση το
κρέας και το λίπος χοίρου της φυλής «bisara» ή προερχόμενο από τη διασταύρωση της φυλής
αυτής (με τουλάχιστον 50 % αίματος «bísaro»), τα οποία γεμίζουν σε μικρά έντερα χοίρου ή
βοδιού. Το κρέας και το λίπος καρυκεύονται δεόντως με αλάτι, άσπρο ή κόκκινο κρασί της
περιφέρειας, νερό, σκόρδο, σκόνη γλυκιάς ή/και πικρής κόκκινης πιπεριάς και φύλα δάφνης.
Το λουκάνικο έχει μορφή πετάλου αλόγου 30 έως 35 εκματοστών μήκους και χρώματος καφέ

κόκκινου. Το έντερο, δένεται στα δύο άκρα του με βαμβακερό νήμα, εντάσσεται στο μίγμα
ομογενώς και δίχως να παρουσιάζει ρήξη. O τρόπος δεσίματος του εντέρου είναι χαρακτηρι
στικός : αφού γίνουν δύο κόμποι στο άκρο του εντέρου, γυρίζεται από την άλλη πλευρά, και
στη συνέχεια ξαναγίνεται άλλος ένας κόμπος. Το λουκάνικο έχει διάμετρο δύο έως τρία εκα
τοστά, και η τομή του παρουσιάζει ομοιόμορφη όψη και χρώμα το οποίο είναι από κόκκινο
ζωηρό έως άσπρο, με μεγάλη ποικιλία τόνων. Έχει γεύση και άρωμα ευχάριστα καπνιστό και
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

γ) Γεωγραφική περιοχή: Λόγω των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του προϊόντος, των ανα
γκαίων κλιματικών συνθηκών του εδάφους για την μεταποίησή του και των απολύτως
νόμιμων και σταθερών τοπικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται, η γεωγραφική περιοχή
παραγωγής αυτού του λουκάνικου ορίζεται γεωφυσικά εντός των ευρύτερων περιοχών «con
celhos» της Alfândega da Fé, Bragança, Carrazeda de Ansiães, Macedo de Cavaleiros, Mirandela,
Torre de Moncorvo, Vila Flôr και Vinhais.

δ) Δυνατότητα ελέγχου της προέλευσης: Το «chouriça de carne de Vinhais» μπορεί να παρα
σκευαστεί μόνον σε εγκαταστάσεις οι οποίες είναι εγκεκριμένες και οι οποίες είναι εγκατε
στημένες στην γεωγραφική περιοχή παραγωγής που περιγράφεται παραπάνω. H πρώτη ύλη
προέρχεται από χοίρους της φυλής «bisara» ή από χοίρους της προερχόμενους από διασταυ
πώσεις περιέχουσες τουλάχιστον 50% αίμα «bísaro». Τα ζώα εκτρέφονται με παραδοσιακό
τρόπο και η πάχυνσή τους γίνεται ουσιαστικά με βάση πατάτες, κολοκύθες, βαλανίδια
(γνωστά με το όνομα «bolotas de carvalho»), κοκκινογούλια, σιτηρά και άλλα προϊόντα
φυτικής προέλευσης (υποπροϊόντα λαχανόκηπων). Στο τελικό στάδιο, o χοίρος καταναλώνει
σημαντική ποσότητα καστάνων, προερχομένων από τις γύρω υπαίθριες περιοχές, πράγμα το
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οποίο προσδίδει στο κρέας οργανοληπτικές ιδιότητες, ιδιαίτερα χαρακτηριστικές, σαφώς
εντοπίσιμες από τους γνώστες. Οι ελεγκτικές διαδικασίες επιτρέπουν την διενέργεια παρακο
λούθησης του συνόλου της διαδικασίας παραγωγής.

ε) Μέθοδος παραγωγής: H παρασκευή του «chouriça de carne de Vinhais» περιλαμβάνει διάφορα
στάδια :

κοπή (το κρέας το οποίο προέρχεται από ψαχνό, φιλέτα, ράχη, στήθη και ξύσματα δέρματος
κόβεται σε κυβίσκους με πλευρές περίπου τρία εκατοστά),
καρύκευση (πραγματοποιείται σε δύο στάδια, με βάση το αλάτι, το νερό, το κρασί, φύλλα
δάφνης, το σκόρδο και την σκόνη γλυκιάς κόκκινης πιπεριάς),
γέμισμα (αφού μείνει να κατακαθίσει για ένα διάστημα το μείγμα, γεμίζονται με αυτό μικρά
έντερα. Συγχρόνως, τρυπιέται το τοίχωμα του εντέρου με τη βοήθεια μιας βελόνας προκει
μένου να βγει o αέρας. Τα έντερα γεμίζονται άπαξ. O χωρισμός των λουκάνικων γίνεται
αργότερα μόνον, με σύνθλιψη πρώτα και στη συνέχεια σύσφιξη. Από τη στιγμή που επιτυγ
χάνεται η τελείωση του μείγματος, γίνονται δύο συνεχείς κόμποι στις άκρες, και, στη συνέ
χεια, γυρίζεται από την άλλη πλευρά το λουκάνικο πριν γίνει o τελευταίος κόμπος. Χρησιμο

ποιείται ένα μόνον βαμβακερό νήμα και για τα δύο άκρα του λουκάνικου, πράγμα το οποίο
του δίνει τη μορφή πετάλου αλόγου),
κάπνισμα και λέπτυνση (το κάπνισμα γίνεται σε σιγανή φωτιά και προοδευτικά. Το ξύλο το
οποίο χρησιμοποιείται προέρχεται κυρίως από ένα είδος χαμηλής δρυός ή καστανιάς και
πρέπει να είναι στεγνό. Τα κάπνισμα ακολουθεί ένα στάδιο λέπτυνσης, σε χώρα ενάερο αλλά
σκοτεινό και o οποίος επιτρέπει στο λουκάνικο να αποκτήσει τα ειδικά αρωματικά και γευ
στικά χαρακτηριστικά του «chouriça de carne de Vinhais». Το στάδιο καπνίσματος και
λέπτυνσης διαρκεί τουλάχιστον 35 ημέρες.
στ) Δεσμός: Κατά το τέλος του XVIII αιώνα, στη ψυχρή περιφέρεια Trâs-os-Montes, τα κάστανα,
οι πατάτες και το ψωμί από σίκαλη αποτελούσαν τη βάση της διατροφής των κατοίκων. Το
χοιρινό κρέας, πηγή πρωτεϊνών και λιπαρών ουσιών, ερχόταν στη συνέχεια να συμπληρώσει
την διατροφή αυτή. Όπως μαρτυρούν διάφορα παραδείγματα ζωομορφικών γλυπτών (οι ber
rães, porcos, verracos ή άλλα toiricos, τα οποία βρίσκονται σε διάφορες τοποθεσίες της ορεινής
περιοχής Trâs-os-Montes), η εκτροφή χοίρων αποτελεί δοκιμασμένη πρακτική στην περιφέ
ρεια από τα πολύ παλιά χρόνια. Για να καταστεί δυνατή η κατανάλωση στη διάρκεια όλου
του χρόνου, του κρέατος των χοίρων αυτών, επινοήθηκαν μέθοδοι διατήρησης και αυτή η
προγονική τέχνη μεταδόθηκε από γενιά σε γενιά.
Τα τοπικά καπνιστά εδέσματα, τα οποία ορίζονται με τη συλλογική ονομασία «fumeiro»,
οφείλουν σε μεγάλο μέρος την προέλευσή τους στο ψυχρό κλίμα της περιφέρειας αυτής όπου
είναι κανείς αναγκασμένος να διατηρεί συνεχώς αναμμένο το τζάκι. Τα σπίτια προσέφεραν
πράγματι ιδανικές συνθήκες καπνίσματος : προοδευτική παραγωγή ελαφρού καπνού, προερ
χομένου από ξύλα τοπικών δασών (κυρίως καστανιάς και χαμηλής δρυός), στο οποίο ερχόταν
να προστεθεί η διαρκής υγρασία η οποία επροκαλείτο από λέβητες γεμάτους νερό που σιγό
βραζαν συνεχώς. 'Αλλο βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι οι χοίροι τρέφονται με μεγάλη
φροντίδα με βάση προϊόντα της περιοχής και, ειδικότερα, κολοκύθες, πατάτες και κάστανα.
Τα τελευταία αυτά έχουν άλλωστε την μεγαλύτερη σημασία στο τελικό στάδιο πάχυνσης. Τα
φυσικά χαρακτηριστικά της περιφέρειας, τα προϊόντα του εδάφους της, η διατροφή των
χοίρων, οι προγονικές μέθοδοι παρασκευής, οι οποίες μεταβιβάζονται στις οικογένειες από
γενιά σε γενιά, καθώς και η βαθιά προσκόλληση των κατοίκων στις ρίζες τους και τις παρα
δόσεις τους καθιστούν το «chouriça de carne o linguiça de Vinhais» ένα προϊόν με απολύτως
μοναδικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.
ζ) Δομή τον ελέγχου (οργανισμός):
Ονομασία : Tradição e Qualidade — Associação Interprofissional para os Produtos AgroAlimentares de Trás-os-Montes

Διεύθυνση : Av. 25 de Abril, 273 s/1
P-5370 Mirandela.

η) Επισήμανση: Υποχρεωτική μνεία : Chouriça de Carne de Vinhais — Γεωγραφική ένδειξη ή
Linguiça de Vinhais — Γεωγραφική ένδειξη. Επίθεση του σήματος ελέγχου, δεόντως αριθμη
μένου και συμφώνου με το υπόδειγμα το οποίο περιέχεται στους Regras de Controlo e Certi
fiçâo (κανόνες ελέγχου και καταχώρησης).
θ) Εθνικές απαιτήσεις: Βούλευμα αριθ. 139/96, το οποίο δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφη
μερίδα της Πορτογαλικής Δημοκρατίας αριθ. 301 σειρά II, της 30ής Δεκεμβρίου 1996
(Despacho n° 139/96, DR n° 301 , σειρά lia, 30. 12. 1996). Ορίζει τα κυριότερα χαρακτηριστικά
και τους κανόνες παρασκευής του «chouriça de carne de Vinhais» ή «linguiça de vinhais»
καθώς και τα γεωγραφικά όρια της περιοχής παραγωγής.
Αριθ. ΕΟΚ : G/PT/00037/97.0 1 .3 1 .
Ημερομηνία παραλαβής του πλήρους φακέλου : 31 . 1 . 1997.
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Δημοσίευση αιτήσεως καταχωρίσεως κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης
των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων
(97/C 273/07)

H δημοσίευση αυτή παρέχει το δικαίωμα υποβολής ενστάσεως κατά την έννοια του άρθρου 7 του εν
λόγω κανονισμού. Οποιαδήποτε ένσταση στην αίτηση αυτή πρέπει να διαβιβάζεται μέσω της
αρμοδίας αρχής ενός κράτους μέλους εντός προθεσμίας έξι μηνών από την παρούσα δημοσίευση. H
δημοσίευση αιτιολογείται από τα στοιχεία που ακολουθούν, ιδίως το σημείο 5 στοιχείο στ) με τα
οποία θεωρείται ότι η αίτηση δικαιολογείται κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081 /92.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2081 /92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ : ΑΡΘΡΟ 5

ΠΟΠ ( )

ΠΓΕ (x)

Εθνικός αριθμός φακέλου : IG/ 15/95

1 . Αρμόδια υπηρεσία του κράτους μέλους :
Τίτλος :

Ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation

Διεύθυνση : 175, rue du Chevaleret, F-75013 Paris
Τηλέφωνο : (00 33) 014955 5845

Τέλεφαξ :

(00 33) 014955 5948.

2. Αιτούσα ομάδα :

α) Ονομασία : Organisation de producteurs des Côtes-d'Armor
6) Διεύθυνση : Quai Robert Richet, F-22400 Saint-Quay-Portrieux
γ) Σύνθεση :

παραγωγός/μεταποιητής : (x)

άλλος : ( ).

3. Τύπος του προϊόντος :
Τρόφιμο — Μαλάκια (δίθυρα οστρακοειδή)

4. Περιγραφή των προδιαγραφών : (σύνοψη του άρθρου 4 παράγραφος 2)
α) Ονομασία: Μεγάλα χτένια του Côtes-d'Armor (Coquille Saint-Jacques des Côtes-d'Armor).

6) Περιγραφή: Φυσικό προϊόν αλιείας του είδους Pecten Maximus. Το μεγάλο χτένι πιστοποι
είται και τίθεται σε εμπορία χωρίς πρόσθετες ούτε χρωστικές ουσίες υπό τρεις μορφές : ολό
κληρο, νωπό, χωρίς όστρακα και κατεψυγμένο. Από 1ης Οκτωβρίου έως 1η Μαρτίου δεν συλ
λέγεται.
Y) Γεωγραφική περιοχή: Φυσικός διατηρημένος πόρος της Côtes-d'Armor (γαλλικό διαμέρισμα).

Αλιευτική ζώνη, στην οποιά η πρόσβαση υπόκειται σε κανόνες, σαφώς αναγνωρισμένη και
οριοθετημένη.
δ) Δυνατότητα ελέγχου της προέλευσης: Πόρος που είναι πολύ γνωστός ως λίαν παραγωγικός,
υπόκειται συχνά σε εκμετάλλευση από τις αρχές της δεκαετίας του '60. Από μόνο του καλύ
πτει το 90 % της παραγωγής της Βρετάνης και περίπου το 50 % των εθνικών αναγκών.
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Οι αλιείς που διαθέτουν άδεια και που μπορούν να εκμεταλλεύονται τον φυσικό πόρο τοπο
θετούν αναγνωριστική ετικέττα στις σακούλες με τα χτένια που εκφορτώθηκαν. H αναγνώ
ριση αυτή πραγματοποιείται στη συνέχεια καθόλη την διάρκεια της αλυσίδας παραγωγής.

ε) Μέθοδος παραγωγής: Οστρακοειδές που αλιεύεται σε χειμερινή περίοδο από ένα βιοτεχνικής
κλίμακας στόλο. H διαχείριση αυτού του υποθέματος υπόκειται σε πολύ αυστηρή νομοθεσία
που χρησιμεύει ως αναφορά για την εκμετάλλευση άλλων πόρων στις ακτές της Γαλλίας. Το
μεγάλο χτένι είναι ζωντανό, ολόκληρο και συσκευάζεται σε ξύλινα πανέρια. H σάρκα του

μεγάλου χτενιού λαμβάνεται από το ζωντανό μεγάλο χτένι. H προθεσμία μεταξύ της αλιείας
του και της αφαίρεσης του κελύφους είναι κατ' ανώτατο όριο δύο ημέρες. Έχει δηλαδή μια
περίοδο επεξεργασίας σύντομη και ταχεία.
στ) Δεσμός: O κύκλος παραγωγής του μεγάλου χτενιού των ακτών του Côtes-d'Armor είναι
άτυπος. O πόρος αυτός που έχει μεγάλη φήμη, διαθέτει πολλές ιδιαιτερότητες, γεωγραφικές,
υδρολογικές και βιολογικές. Αποτελεί μια σαφώς αναγνωρισμένη τοπική παραγωγή και
παρέχει πλέον του 40 % των ετήσιων αναγκών σε θαλάσσια προϊόντα του Côtes-d'Armor.
ζ) Δομή τον ελέγχου (οργανισμός) :
Ονομασία : BVQI — France

Διεύθυνση : Le-Guillaumet, 60, avenue du président Wilson, F-92046 Paris la Défense

η) Επισήμανση:
— Ονομασία : μεγάλο χτένι του Côtes-d'Armor
— Δύο πιστοποιημένες ενδείξεις :
— Λογότυπο του οργανισμού πιστοποίησης :
θ) Εθνικές απαιτήσεις (εάν υπάρχουν): —
Αριθ. ΕΟΚ : G/FR/00033 /97.01.15 .

Ημερομηνία παραλαβής του πλήρους φακέλου : 15. 1 . 1997.
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Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 του κανονισμού αριθ. 17 του Συμβουλίου (')
Υπόθεση αριθ. IV/34.010 — Nederlandse Vereniging van Banken
(Συμφωνία GSA του 1991)
(97/C 273/08 )
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

I. Κοινοποίηση

1 . Στις 10 Ιουλίου 1991 , η Nederlandse Vereniging van
Banken (ολλανδική ένωση τραπεζών — στο εξής
« NVB») κοινοποίησε εξ ονόματος των μελών της συμ
φωνία σχετικά με την εισαγωγή κοινής διαδικασίας επε
ξεργασίας εντύπων πληρωμής/μεταφοράς χρηματικών
ποσών (στο εξής «συμφωνία GSA του 1991 »). Με την
κοινοποίηση ζητείται η χορήγηση αρνητικής πιστο
ποίησης ή επικουρικώς απαλλαγής δυνάμει του άρθρου
85 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ.
2. H κοινοποίηση αφορά κυρίως την εισαγωγή διατραπε
ζικής προμήθειας διακανονισμού η οποία καθορίστηκε
σε πολυμερές πλαίσιο για την επεξεργασία εντύπων
μεταφοράς χρηματικών ποσών ύψους 0,30 ολλανδικών
φιορινίων (0,13 Ecu) ανά επεξεργασμένο έντυπο. Σύμ
φωνα με την NVB, η διατραπεζική αυτή προμήθεια, η
οποία πρέπει να πληρωθεί από την πιστώτρια στη χρεώ
στρια τράπεζα, αποτελεί μερική κάλυψη των δαπανών
μηχανοργάνωσης των εντύπων μεταφοράς χρηματικών
ποσών που πραγματοποίησε η πιστώτρια τράπεζα.

II. Οι καταγγελίες

3. Την περίοδο 1991-1993, η Επιτροπή έλαβε διάφορες
καταγγελίες από σημαντικούς χρήστες του συστήματος
εντύπων μεταφοράς χρηματικών ποσών, μεταξύ των
οποίων από έναν εμπορικό σύλλογο o οποίος εκπρο
σωπεί εταιρείες ταχυδρομικών εντολών [de Nederlandse
Postorderbond] (2), μια ένωση που εκπροσωπεί τα συμφέ
ροντα των χρηστών των οδικών υποδομών και παρέχει
υπηρεσίες στα μέλη της (ANWB), μια κεντρική οργά
νωση για φιλανθρωπικά ιδρύματα τα οποία ασκούν τις
δραστηριότητές τους σε εθνικό κυρίως επίπεδο (het Cen
traal Bureau Fondsenwerving), μια επιχείρηση η οποία
εκδίδει περιοδικά και εφημερίδες ορισμένου επαγγελμα
τικού κλάδου [de Verenigde Nederlandse Uitgeversbedri
jven (VNU)](3), μια οργάνωση η οποία εκπροσωπεί τα
συμφέροντα των εκδοτών ολλανδικών περιοδικών

(Nederlandse Organisatie van Tijdschrift Uitgevers
(NOTU)] και μια ένωση ραδιοφωνίας [de Nederlandse
Christelijke Radio Vereniging (NCRV)] (4).
4. Οι καταγγελίες αφορούν κυρίως τα περιοριστικά αποτε
λέσματα της πολυμερούς διατραπεζικής προμήθειας
(') ΕΕ 13 της 12. 2. 1962, σ. 204/62.
(2) Καταγγελία της 21ης Ιανουαρίου 1991 , υπόθεση αριθ. IV/ 33.793 .

(3) Καταγγελίες της 7ης Ιουνίου 1991 , της 13ης Σεπτεμβρίου 1991
και της 10ης Φεβρουαρίου 1992, υπόθεση αριθ. IV/34.234.
(4) Κοινή καταγγελία της 21ης Οκτωβρίου 1993, υπόθεση αριθ.
IV/ 34.888 .

διακανονισμού και προβλέπεται στη συμφωνία GSA του
1991 , η οποία σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες πρέπει
να θεωρηθεί ως συμφωνία καθορισμού των τιμών κατά
την έννοια του άρθρου 85 παράγραφος 1 . Ορισμένα
καταγγέλλοντες θεωρούν την, κατά την άποψή τους,
συστηματική επίρριψη της διατραπεζικής προμήθειας
από τις πιστώτριες τράπεζες στους επαγγελματίες χρή
στρες του συστήματος εντύπων μεταφοράς χρηματικών
ποσών ως εναρμονισμένη πρακτική κατά την έννοια του
εν λόγω άρθρου.

III. Τα συμβαλλόμενα μέρη στην κοινοποιηθείσα συμφωνία
5. H συμφωνία GSA του 1991 υπογράφηκε από την ΑΒΝ
AMRO Bank NV, τη Coôperatieve Centrale Raiffeisen
Boerenleenbank ΒΑ (Rabobank), την Internationale Neder
landen Bank NV (πρώην NMB Postbank Groep NV), την
Postbank NV, την Nederlandse Spaarbankbond και την
Interpray BankGiroCentrale. Στη συνέχεια, ένας μεγάλος
αριθμός τραπεζών — 60 το 1996 — υπόγραψε τη λεγό
μενη δήλωση προσχώρησης με την οποία αποδέχεται
όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από τη συμφωνία GSA του 1991 έναντι των υπογρα
φόντων την εν λόγω συμφωνία και των λοιπών τρα
πέζων που έχουν υπογράψει δήλωση προσχώρησης.

6. H ΑΒΝ AMRO Bank NV (στο εξής «ΑΒΝ AMRO»)
είναι 100 % θυγατρική της ΑΒΝ AMRO Holding NV, η
οποία δημιουργήθηκε μετά από συγχώνευση της Alge
mene Bank Nederland NV (ΑΒΝ Bank) και της
Amsterdam-Rotterdam Bank NV (AMRO Bank). To 1996,
o αριθμός των τρεχούμενων λογαριασμών καταθέσεων
ανερχόταν περίπου σε 3,7 εκατομμύρια, εκ των οποίων
περίπου 440 000 για επαγγελματική χρήση. Το ίδιο έτος,
o συνολικός ισολογισμός της ΑΒΝ AMRO ανερχόταν σε
595 258 εκατομμύρια ολλανδικά φιορίνια. Ως εκ τούτου,
η ΑΒΝ AMRO είναι, βάσει του συνόλου του ισολογι
σμού της, η μεγαλύτερη τράπεζα των Κάτω Χωρών.

7. H Cooperatieve Central Raiffaisen-Boerenleenbank ΒΑ
(στο εξής «Rabobank») είναι συνεταιρισμός στο κεφά
λαιο του οποίου μετέχουν 510 τράπεζες. Καθεμία από
αυτές τις τράπεζες έχει το νομικό καθεστώς ενός συνε
ταιρισμού στον οποίο οι δανειολήπτες επιχειρηματίες
καθίστανται αυτομάτως μέλη. Οι ιδιώτες δύνανται
επίσης να γίνουν μέλη. Το 1996, οι κάτοχοι λογαρια
σμών στη Rabobank υπολογίζονται περίπου σε 5,6 εκα
τομμύρια, εκ των οποίων 0,6 εκατομμύρια κάτοχοι
λογαριασμών επαγγελματικής χρήσης. Το 1996, το
σύνολο του ισολογισμού ανερχόταν σε 331 317 εκατομ
μύρια ολλανδικά φιορίνια. H Rabobank είναι επομένως,
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βάσει του συνόλου του ισολογισμού της, η δεύτερη
μεγαλύτερη τράπεζα των Κάτω Χωρών.

8. H NMB-Postbank Groep δημιουργήθηκε μετά από συγ
χώνευση της Nederlandsche Middenstandsbank NV (στο
εξής «ΝΜΒ») με την Postbank NV (στο εξής
«Postbank»). H Postbank ήταν προηγουμένως κρατική
επιχείρηση. Την 1η Ιανουαρίου 1991 , μετά από συγχώ
νευση με την ασφαλιστική εταιρεία Nationale Neder
landen NV, η ΝΜΒ — Postbank Groep έλαβε την επω
νυμία «Internationale Nederlanden Bank» (στο εξής «ING
Bank»). H Postbank ασκεί τις δραστηριότητές της με τη
δική της επωνυμία. H Postbank κατέχει σημαντική θέση
στον τομέα μεταφοράς πληρωμών λόγω του μεγάλου
αριθμού κατόχων λογαρισμών (6,8 εκατομμύρια το
1996) και του δικού της συστήματος διακανονισμού
πληρωμών. Το 1996, o αριθμός των κατόχων λογαρια
σμών από ιδιώτες ανερχόταν περίπου σε ένα εκατομ
μύριο και των κατόχων λογαριασμών από επιχειρη
ματίες περίπου σε 655 000. Το σύνολο του ενοποιημένου
ισολογισμού της ING Bank ανήλθε το 1996 περίπου σε
290 δισεκατομμύρια ολλανδικά φιορίνια.

9. H Nederlandse Spaarbankbond είναι μια ένωση τραπεζών
καταθέσεων ταμιευτηρίου : Οι πέντε τράπεζες (καταθέ
σεων ταμιευτηρίου) που αποτελούν την ένωση είναι ανε
ξάρτητες. Ή Nederlandse Spaarbankbond υπόγραψε τη
συμφωνία GSA του 1991 εξ ονόματος των μελών της. Το
σύνολο του κοινού ισολογισμού των συνδεδεμένων τρα
πεζών καταθέσεων ταμιευτηρίου ανήλθε το 1996
περίπου σε 58,8 δισεκατομμύρια ολλανδικά φιορίνια. O
αριθμός των κατόχων λογαριασμών ανέρχεται περίπου
σε δύο εκατομμύρια.

10. H Inberpay BankGiroCentrale N.V. (στο εξής «BGC») δεν
είναι τράπεζα αλλά ένας μηχανισμός που αποσκοπεί
στη διευκόλυνση πληρωμών μεταξύ τραπεζών και ιδρυ
μάτων διακανονισμού πληρωμών και o οποίος μεταξύ
άλλων διασφαλίζει τη συγκεντρωτική διαχείριση
εντολών εμβασμάτων. H BGC διαχειρίζεται τις μετα
φορές πληρωμών όλων των τραπεζών εκτός από την
Postbank NV. H BGC είναι μια κοινή επιχείρηση η
οποία περιλαμβάνει όλες σχεδόν τις τράπεζες, τη Rabo
bank και τα μέλη της Nederlandse Spaarbankbond. Το
1993, η BGC πραγματοποίησε 1 130,7 εκατομμύρια
συναλλαγές διακανονισμού πληρωμών συνολικής αξίας
3 204 δισεκατομμυρίων ολλανδικών φιορινίων. Το 1991 ,
64 τράπεζες συμμετείχαν στη BGC. Με ισχύ από την 1η
Ιανουαρίου 1994, η BGC συγχωνεύτηκε με δύο άλλους
μηχανισμούς διευκόλυνσης πληρωμών όλων των τρα
πεζών, τον BeaNet (επεξεργασία συναλλαγών μέσω
αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών) και τον Euro
card Nederland (επεξεργασία συναλλαγών με πιστωτικές
κάρτες) στον Interpay-Nederland BV. Το 1996, πραγμα
τοποιήθηκαν μέσω του Interpay 1 552 εκατομμύρια
συναλλαγές διακανονισμού πληρωμών συνολικής αξίας
2 300 δισεκατομμυρίων ολλανδικών φιορινίων. Το 1996,
69 τράπεζες συμμετείχαν στον Interpay.

11 . H Nederlandse Vereniging van Banken (στο εξής «NVB»)
συστάθηκε στις 8 Μαΐου 1989 με στόχο, βάσει του
καταστατικού, την προώθηση των εθνικών και διεθνών
συμφερόντων των πιστωτικών ιδρυμάτων που δραστη
ριοποιούνται στις Κάτω Χώρες και του τραπεζικού
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τομέα γενικά στις Κάτω Χώρες. Σχεδόν όλες οι τράπεζες
που ασκούν τις δραστηριότητές τους στις Κάτω Χώρες
είναι μέλη της NVB. H συμφωνία GSA του 1991
συνήφθη μετά από διαβουλεύσεις που πραγματοποιή
θηκαν στο πλαίσιο της NVB. H NVB κοινοποίησε εξ
ονόματος των μελών της τη συμφωνία GSA του 1991
στην Επιτροπή χωρίς, ωστόσο, να έχει υπογράψει η ίδια
τη συμφωνία.

IV. Το προϊόν και η αγορά
12. Το σύστημα έντυπων μεταφοράς χρηματικών ποσών
προορίζεται για τις εγχώριες πληρωμές με περιοδικά
επαναλαμβανόμενο και υποχρεωτικό χαρακτήρα σε
περιπτώσεις κατά τις οποίες o χρεώστης και o πιστωτής
δεν συναντώνται άμεσα («πληρωμή εξ αποστάσεως»),
για παράδειγμα κατά την πληρωμή συνδρομών, λογα
ριασμών τηλεφώνου και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέρ
γειας, παραγγελιών (εξόφληση της πληρωμής με δόσεις),
ασφαλειών κ.λπ. Το έντυπο μεταφοράς χρηματικών
ποσών δεν χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις λια
νικής πωλήσεως και από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
και τα εστιατόρια.

13. Για τους χρηστές, το σύστημα εντύπων μεταφοράς χρη
ματικών ποσών λειτουργεί ως εξής : μια επιχείρηση η
οποία παρέχει, τακτικά, προϊόντα ή υπηρεσίες σε σχε
τικά σημαντικό και σταθερό αριθμό πελατών δύναται
να αποφασίσει να χρησιμοποιήσει τα έντυπα μεταφοράς
χρηματικών ποσών για την είσπραξη των αντίστοιχων
πληρωμών. H εν λόγω επιχείρηση (η δικαιούχος
είσπραξης ή η πιστώτρια) συνάπτει σύμβαση με την τρά
πεζα της (την πιστώτρια τράπεζα) για τη χρησιμοποίηση
των προαναφερόμενων εντύπων. Στη σύμβαση αυτή

καθορίζονται οι όροι βάσει των οποίων η επιχείρηση
δύναται να κάνει χρήση του ανωτέρω συστήματος.

14. Μετά την παράδοση ή ταυτόχρονα με την παράδοση
του προϊόντος ή την παροχή της υπηρεσίας η επιχείρηση
αποστέλλει στον πελάτη (τον οφειλέτη) έντυπο μετα
φοράς χρηματικών ποσών. Τα έντυπα αυτά κωδικοποι
ούνται εκ των προτέρων στο μέτρο του δυνατού από την

επιχείρηση (αριθμός λογαριασμού της επιχείρησης,
αριθμός λογαρισμού του πελάτη, πληρωτέο ποσό, χαρα
κτηριστικά πληρωμής). Καταρχήν, o πελάτης πρέπει
μόνο να υπογράψει το έντυπο και να το αποστείλει

στην τράπεζά του. H τράπεζα του πελάτη (η χρεώστρια
τράπεζα) μετατρέπει τους κωδικούς και άλλες πληρο
φορίες σε ηλεκτρονικά δεδομένα και χρεώνει το λογα
ριασμό του πελάτη. Όσο μεγαλύτερη είναι η κωδικο
ποίηση των αντίστοιχων δεδομένων στο έντυπο τόσο
πιο αυτοματοποιημένη δύναται να είναι η επεξεργασία.
Μη κωδικοποιημένες πληροφορίες πρέπει να - μετατρα
πούν με το χέρι σε ηλεκτρονική μορφή.
15. Στη συνέχεια, η χρεώστρια τράπεζα αποστέλλει τα απα
ραίτητα (ηλεκτρονικά) δεδομένα για την πίστωση του
λογαριασμού της επιχείρησης στο αντίστοιχο γραφείο
συμψηφισμού για το διακανονισμό των πληρωμών,
δηλαδή τη BankGiroCentrale ή τον κεντρικό μηχανισμό
διακανονισμού πληρωμών της Postbank. Οι κεντρικοί
αυτοί μηχανισμοί ταξινομούν όλες τις πράξεις μετα
φοράς χρηματικών ποσών σχετικά με το λογαριασμό
που πρέπει να πιστωθεί και αποστέλλουν τις πληρο
φορίες αυτές, εφόσον είναι αναγκαίο μέσω του
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αντίστοιχου δικτύου διακανονισμού πληρωμών, στις
συγκεκριμένες πιστώτριες τράπεζες.
16. Το σημαντικό πλεονέκτημα του συστήματος εντύπων
μεταφοράς χρηματικών ποσών έναντι των άλλων μέσων
πληρωμής συνίσταται στο γεγονός ότι η επεξεργασία
των εντύπων και η πράξη του εμβάσματος είναι δυνατό
να αυτοματοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό. 'Ολες οι πληρο
φορίες που απαιτούνται για την επεξεργασία μιας
εντολής μεταφοράς χρηματικών ποσών (αριθμοί λογα
ριασμών, χαρακτηριστικά πληρωμών, ποσό) μπορούν να
αναγράφονται με τη μορφή αριθμητικών κωδικών στα
έντυπα μεταφοράς χρηματικών ποσών. Οι κωδικοί αυτοί
δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο οπτικής ανά
γνωσης από ειδικές μηχανές οι οποίες μετατρέπουν τους
εν λόγω κωδικούς σε ηλεκτρονικά δεδομένα. Κατ'
αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η αυτοματοποιημένη επε
ξεργασία και η εκτέλεση της πληρωμής. Το κόστος επε
ξεργασίας είναι επομένως σχετικά χαμηλό ενώ παράλ
ληλα η συναλλαγή δύναται να διεκπεραιωθεί συντομό
τερα.

17. Το σύστημα εντύπων μεταφοράς, χρηματικών ποσών
έχει επίσης πλεονεκτήματα από διοικητκή άποψη για τις
επιχειρήσεις/δικαιούχους είσπραξης που χρησιμοποιούν
αυτοματοποιημένα συστήματα διαχείρισης. Οι εν λόγω
επιχειρήσεις δύνανται να αποκτήσουν τα επεξεργα
σμένα δεδομένα όσον αφορά τα προαναφερόμενα
έντυπα από την τράπεζα με ηλεκτρονική μορφή (ταινία
ή δισκέτα) και στη συνέχεια να ενημερώσουν τα δικά
τους δεδομένα. Τούτο οδηγεί σε οικονομίες, δεδομένου
ότι οι πληρωμές δεν πρέπει να εισάγονται χωριστά στο
δικό τους σύστημα διαχείρισης. Επιπλέον, οι δικαιούχοι
της είσπραξης πληρώνονται συντομότερα.
18. Το έντυπο μεταφοράς χρηματικών ποσών χρησιμοποι
είται ευρέως στις Κάτω Χώρες ως μέσο πληρωμής. Το
1985, η BankGiroCentale διεκπεραίωσε 130 εκατομμύρια
συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με το εν λόγω
έντυπο για συνολικό ποσό ύψους 61,6 δισεκατομμυρίων
ολλανδικών φιορινίων. Το 1996, η BGC επεξεργάστηκε
218,6 εκατομμύρια έντυπα μεταφοράς χρηματικών
ποσών για συνολικό ποσό ύψους 88 δισεκατομμυρίων
ολλανδικών φιορινίων. Το 1996, o κεντρικός μηχανισμός
διακανονισμού πληρωμών της Postbank διεκπεραίωσε
143 εκατομμύρια συναλλαγές για συνολικό ποσό ύψους
37 δισεκατομμυρίων ολλανδικών φιορινίων. Από το
1985 έως το 1996, o αριθμός των επιχειρήσεων που
συνήψε σύμβαση για τη χρησιμοποίηση εντύτων μετα
φοράς χρηματικών ποσών αυξήθηκε από 54 140 σε
120 785 (τράπεζες BGC και Postbank).
19. Οι τρεις μεγαλύτερες τράπεζες που μετέχουν στο
σύστημα των εντύπων μεταφοράς χρηματικών ποσών
είναι η Postbank, η ABN-AMRO Bank και η Rabobank.
Το 1996, 94% των συμβάσεων για τη χρησιμοποίηση
εντύπων μεταφοράς χρηματικών ποσών, 84 % των χρεω
στικών μεταφορών, 92% των πιστωτικών μεταφορών,
72% της αξίας των χρεωστικών μεταφορών και 81 %

της αξίας των πιστωτικών μεταφορών αφορούσαν τις
τρεις αυτές τράπεζες.

20. Το σύστημα εντύπων μεταφοράς χρηματικών ποσών
υπόκειται μόνο σε περιορισμένη έκταση στον ανταγω
νισμό άλλων συστημάτων πληρωμής. Μόνο το σύστημα
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άμεσης χρέωσης αποτελεί ως ένα σημείο πραγματική
εναλλακτική δυνατότητα του συστήματος μεταφοράς
χρηματικών ποσών (!). Το σύστημα άμεσης χρέωσης
ενδείκνυται κυρίως όπως και το σύστημα εντύπων μετα
φοράς χρηματικών ποσών για τις επαναλαμβανόμενες
πληρωμές. Στο σύστημα αυτό o πελάτης εξουσιοδοτεί
τον δικαιούχο της είσπραξης να χρεώνει το λογαριασμό
του άμεσα χωρίς προηγούμενη εντολή για συγκεκριμένα
είδη πληρωμών. O πελάτης δύναται, εάν το επιθυμεί, να
ακυρώσει τέτοιου είδους πληρωμές αναδρομικά. Τα
τελευταία έτη, η χρησιμοποίηση του συστήματος άμεσης
χρέωσης φαίνεται ότι έχει σημειώσει πρόοδο εις βάρος
της χρήσης των εντύπων μεταφοράς χρηματικών ποσών.
21 . Δεδομένου ότι τα έντυπα μεταφοράς πιστώσεων αποτε
λούν εθνικό σύστημα πληρωμής, η σχετική γεωγραφική
αγορά είναι η αγορά των Κάτω Χωρών,

V. H κοινοποιηθείσα συμφωνία GSA του 1991

22. H συμφωνία GSA του 1991 είναι το αποτέλεσμα μιας
σειράς διμερών συζητήσεων μεταξύ των τραπεζών και
διαβουλεύσεων στο πλαίσιο συνάντησης της "Κατευ
θυντήριας επιτροπής για τις εθνικές πληρωμές"
(Stuurgroep Nationaal Betalingscircuit) η οποία πραγματο
ποιήθηκε τον Απρίλιο του 1991 . H συμφωνία τέθηκε σε
ισχύ την 1η Ιουλίου 1991 για αόριστο χρόνο.

23. H συμφωνία GSA του 1991 είναι στην πραγματικότητα
μια τροποποιημένη έκδοση της συμφωνίας GSA του
1985. H τροποποίηση αφορά την εισαγωγή μιας ενιαίας
προμήθειας για την επεξεργασία εντύπων μεταφοράς
χρηματικών ποσών από τη χρεώστρια τράπεζα, η οποία
πρέπει να καταβάλλεται από την πιστώτρια τράπεζα· η
διατραπεζική προμήθεια ανέρχεται σε 0,30 ολλανδικά

φιορίνια ανά επεξεργασμένο έντυπο μεταφοράς χρημα
τικών ποσών. Στη συμφωνία ορίζεται ρητά ότι εναπό
κειται στη διακριτική ευχέρεια των συμμετεχουσών τρα
πεζών να χρεώνουν άλλους από την πιστώτρια τράπεζα
με τη δαπάνη για την επεξεργασία των εντύπων μετα
φοράς χρηματικών ποσών. Σύμφωνα με τις τράπεζες, η
θέσπιση του εν λόγω μέτρου ήταν αναγκαία κυρίως
λόγω της αυξημένης χρησιμοποίησης των προαναφερό
μενων εντύπων (και επομένως της αύξησης σε απόλυ
τους αριθμούς των εξόδων επεξεργασίας) η οποία ήταν
αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης των δύο δικτύων πλη
ρωμών που υφίστανται στις Κάτω Χώρες, δηλαδή της
BankGiroCentrale (BGC) και της Postbank. Για τη βελτι
στοποίηση της λειτουργίας ενός ενιαίου δικτύου πλη
ρωμών ήταν αναγκαίο, σύμφωνα με τις τράπεζες, η
χρεώστρια τράπεζα να ασκεί δραστηριότητες για την
πιστώτρια τράπεζα και μάλιστα να διεκπεραιώνει τη
μετατροπή των γραπτών εντολών πληρωμής σε ηλεκτρο
νικά δεδομένα, η συμφωνία GSA αναγνωρίζει το
γεγονός ότι η πιστώτρια τράπεζα επωφελείται από τις
υπηρεσίες που παρέχουν οι χρεώστριες τράπεζες.
(') Συμφωνία σχετικά με την κοινή διαδικασία είσπραξης (Gemeen
schappelijke Incasso Procédure) κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή
στις 20 Ιουλίου 1992. Στην εν λόγω συμφωνία προβλέπεται δια
τραπεζική προμήθεια το ανώτατο έως 0,10 ολλανδικά φιορίνια

ανά επεξεργασμένη είσπραξη, η οποία πρέπει να καταβληθεί
από την πιστώτρια στη χρεώστρια τράπεζα (υπόθεση αριθ.
IV/34.393).
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24. Το ύψος της διατραπεζικής προμήθειας καθορίστηκε
βάσει των πραγματικών δαπανών μηχανοργάνωσης των
δεδομένων σχετικά με τις πληρωμές ακολουθώντας την
πιο αποτελεσματική μέθοδο επεξεργασίας. Λαμβάνοντας
υπόψη το γεγονός ότι οι τράπεζες θεωρούν ότι τα πλεο
νεκτήματα από την επεξεργασία που διενεργεί η χρεώ
στρια τράπεζα είναι προς όφελος τόσο της πιστώτριας
όσο και της χρεώστριας τράπεζας, η διατραπεζική προ
μήθεια ορίστηκε στο ήμισυ των εξόδων επεξεργασίας
της χρεώστριας τράπεζας.

VI. Τροποποιήσεις της συμφωνίας GSA του 1991 μετά από
διαβούλευση με την Επιτροπή

25. Στις αρχές του 1992, κατά τη διάρκεια διαβουλεύσεων
με τις ενδιαφερόμενες τράπεζες στο πλαίσιο της συμ
φωνίας GSA του 1991 , η Επιτροπή εξέφρασε τις αντιρρή
σεις της έναντι ορισμένων περιοριστικών για τον αντα
γωνισμό μερών της συμφωνίας, τα οποία απέκλειαν σε
κάθε περίπτωση τη χορήγηση απαλλαγής. Μία από τις
αντιρρήσεις αυτές αφορούσε τη σταθερή, ενιαία διατρα
πεζική προμήθεια διακανονισμού (άρθρο 5 της συμ
φωνίας GSA του 1991).

26. Μετά από τις εν λόγω διαβουλεύσεις, οι τράπεζες απο
φάσισαν να τροποποιήσουν μεταξύ άλλων το άρθρο 5.
Διάφορες τράπεζες συμφώνησαν σε διμερή βάση να
καθοριστεί στο εξής ποσό χαμηλότερο από 0,30 ολλαν
δικά φιορίνια ως χρομήθεια για την επεξεργασία
εντύπου μεταφοράς χρηματικών ποσών. Το ποσό της
σταθερής διατραπεζικής προμήθειας αποτέλεσε επο
μένως ανώτατο όριο. Επιπλέον, επισημάνθηκε εκ νέου
ότι εναπόκειτο στη διακριτική ευχέρεια των χρεωστριών
και των πιστωτριών τραπεζών να επιβαρύνουν τρίτους
με τις δαπάνες επεξεργασίας εντύπων μεταφοράς χρημα
τικών ποσών. Το τροποποιημένο κείμενο του άρθρου 5
είναι το ακόλουθο :

«Για την κάλυψη των δαπανών που αναλαμβάνει το
χρεωστικό ίδρυμα όσον αφορά την επεξεργασία, προς
όφελος και του πιστωτικού ιδρύματος, των εντύπων
μεταφοράς χρηματικών ποσών στο πλαίσιο της συμ
φωνίας GSA, το χρεωστικό ίδριμα θα χρεώνει στο
πιστωτικό ίδρυμα ποσό ύψους 0,30 ολλανδικών φιο
ρινίων για κάθε επεξεργασμένο έντυπο, εκτός εάν οι
τράπεζες ορίσουν ως προμήθεια χαμηλότερο ποσό με
διμερή συμφωνία. Το ποσό αυτό έχει οριστεί με βάση
τις πραγματικές δαπάνες που συνδέονται με την πλέον
αποτελεσματική επεξεργασία των εντύπων μεταφοράς
χρηματικών ποσών και θα τύχει αναπροσαρμογής εάν
καταδειχθεί ότι επήλ9ε αλλαγή στις εν λόγω δαπάνες.

27. Μετά από νέα διαβούλευση με την Επιτροπή, οι τρά
πεζες αποφάσισαν εξάλλου να ενημερώσουν επισήμως
τους χρήστες επιχειρηματίες σχετικά με τον τυποποιη
μένο χαρακτήρα και το ποσό της διατραπεζικής προμή
θειας καθώς και τις ενδεχόμενες σχετικές τροποποιήσεις
(βλέπε επίσης παράγραφο 28). Βάσει της συμφωνίας
GSA του 1991 , οι επιχειρηματίες χρήστες έχουν το
δικαίωμα να επιρρίπτουν ενδεχομένως στους πελάτες
τους τμήμα ή ολόκληρη την προμήθεια του ζητήθηκε
από αυτούς.
28. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, οι τράπεζες αποφά
σισαν ότι το ποσό της διατραπεζικής προμήθειας θα

αναθεωρείται περιοδικά βάσει εκθέσεως ενός ανεξάρ
τητου εμπειρογνώμονα σχετικά με το κόστος της αποτε
λεσματικότερης μεθόδου επεξεργασίας. Μια πρώτη ανα
θεώρηση πρέπει να πραγματοποιηθεί το συντομότερο
δυνατό μετά την έγκριση του συστήματος από την Επι
τροπή και στη συνέχεια ανά διετία. Στόχος της περιο
δικής αναθεώρησης είναι να σιασφαλιστεί ότι η διατρα
πεζική προμήθεια θα εξακολουθεί να ανταποκρίνεται
στο επίπεδο των δαπανών της πλέον αποτελεσματικής
μεθόδου επεξεργασίας. Για το σκοπό αυτό, o εν λόγω
εμπειρογνώμονας θα πραγματοποιήσει έρευνα σχετικά
με τις δαπάνες μηχανοργάνωσης των εντύπων μετα
φοράς χρηματικών ποσών σε αντιπροσωπευτικό αριθμό
αντιπροσωπευτικών τραπεζών που έχουν υπογράψει τη
συμφωνία GSA του 1991 . Οι τράπεζες αυτές υπο
χρεούνται να θέσουν στη διάθεση του ανεξάρτητου
εμπειρογνώμονα όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για
το σκοπό αυτό. H Επιτροπή θα ενημερωθεί όσον αφορά
τα πορίσματα του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα.
29. H Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ανακοι
νώσει τα αποτελέσματα της έρευνας στους επιχειρη
ματίες χρήστες των εντύπων μεταφοράς χρηματικών
ποσών υπό μορφή συγκεντρωτικών και ανώνυμων στοι
χείων τα αποία δεν θα επιτρέπουν την αναγνώριση της
ταυτότητας των ιδρυμάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή προτίθεται να
λάβει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με την κοινοποιηθείσα
απόφαση. Προηγουμένως, καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να
της υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους εντός ενός μηνός από
τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη
Εφημερίδα των Ενρωπαϊκόιν Κοινοτήτων με αριθμό ανα
φοράς IV/34.010 — Nederlandse Banken, στην ακόλουθη
διεύθυνση :

H κάλυψη των δαπανών που προβλέπεται στο εν λόγω
άρθρο παρέχει τη δυνατότητα στα διαφορετικά ιδρύ
ματα που έλαβαν μέρος στη συμφωνία GSA (χρεωστικά
και πιστωτικά ιδρύματα) να χρεώνουν τρίτους με
δαπάνες που αφορούν την επεξεργασία εντύπων μετα
φοράς χρηματικών ποσών στο πλαίσιο της συμφωνίας
GSA.»

C 273/ 15

Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Γενική Διευθυνση Ανταγωνισμού (ΓΔ IV),
Διευθυνση D,
Rue de la Loi/Wetstraat 200,

B- 1 049 Βρυξέλλες.
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ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ
ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διορθωτικό στην τιμή μετατροπής των νομισμάτων κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2615/79 του
Συμβουλίου

(«Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» C 235 της 2ας Ανγούατου 1997)
(97/C 273/09)

Σελίδα 2, στον πίνακα :

— Στήλη «Βρυξέλλες», 1 000 Lit,
αντί:

«21,2036»

διάβαζε: «21,2038»,
— Στηλη «Κοπεγχάγη», 100 FF,
αντί:

« 112,091 »

διάβαζε: « 112,891 »,
— Στήλη «Φραγκφούρτη», 100 Dkr,
αντί:

«24,2565»

διάβαζε: «26,2565»,
— Στηλη «Φραγκφούρτη», 100 Pta,
αντί:

« 1,16560»

διάβαζε: « 1,18560»,
— Στήλη «Αθήνα», 100 Fmk,
αντί:

«5 292,76»

διάβαζε: «5 292,78»,
— Στήλη «Δουβλίνο», 1 £,
αντί:

« 1,116978»

διάβαζε: « 1,11697»,

— Στήλη «Λονδίνο», 100 Bfrs,
αντί:

« 1,67809»

διάβαζε: « 1,61809»,
— Στηλη «Λονδίνο», 100 ikr,
αντί:

«0,841032»

διάβαζε: «0,841832»,
— Στήλη «Στοκχόλμη», 100 Dkr,
αντί:

« 124,493»

διάβαζε: « 114,493»
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