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Επισπιτη ΕωπUεοιδα των Ευοωπαϊκων Κοινοτήτων

I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3034/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 14ης Οκτωβρίου 1991
για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης για μπίρα
από βύνη, καταγωγής Μάλτας (1992)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 113,
την πρόταση της Επιτροπής
Εκτιμώντας:
ότι το συμπληρωματικό πρωτόκολλο της συμφωνίας σύνδε
σης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και
τη Μάλτα (') προβλέπει, σε ανταλλαγή επιστολών που
προσαρτάται στο εν λόγω πρωτόκολλο, ότι η μπίρα από
βύνη που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 2203 00, καταγωγής
Μάλτας επωφελείται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα
ατέλειας δασμών εντός των ορίων ετήσιας κοινοτικής
δασμολογικής ποσόστωσης 5 000 εκατολίτρων · ότι 3α
πρέπει συνεπώς να ανοιχθεί η εν λόγω κοινοτική δασμολο
γική ποσόστωση, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως
31 Δεκεμβρίου 1992· ότι, στα πλαίσια της εν λόγω ποσό
στωσης, το Βασίλειο της Ισπανίας και η Πορτογαλική
Δημοκρατία εφαρμόζουν δασμούς που υπολογίζονται
σύμφωνα με το πρωτόκολλο της συμφωνίας σύνδεσης
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της
Μάλτας συνεπεία της προσχωρήσεως του Βασιλείου της
Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Κοινό
τητα (2) ·
ότι θα πρέπει ιδίως να εξασφαλισθεί η ίση και συνεχής
πρόσβαση όλων των εισαγωγέων της Κοινότητας στην εν

Αύξων
αριθμός
09.1451

της · ότι πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, προκειμέ
νου να εξασφαλιστεί μια κοινοτική και αποτελεσματική
διαχείριση της δασμολογικής ποσόστωσης, προβλέποντας
τη δυνατότητα για τα κράτη μέλη να προβαίνουν σε αναλή
ψεις από την ποσόστωση, των αναγκαίων ποσοτήτων που
αντιστοιχούν σε διαπιστωμένες πραγματικές εισαγωγές · ότι
αυτός o τρόπος διαχείρισης απαιτεί τη στενή συνεργασία

μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής·
ότι, δεδομένου ότι το Βασίλειο του Βελγίου, το Βασίλειο
των Κάτω Χωρών και το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμ
βούργου έχουν συνενωθεί και αντιπροσωπεύονται από την
οικονομική ένωση Μπενελούξ, κάθε πράξη σχετική με τη
διαχείριση της ποσόστωσης μπορεί να γίνεται από ένα από
τα μέλη της,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Από την 1η Απριλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 1992, o δασμός
που επιβάλλεται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα μπίρας
από βύνη, καταγωγής Μάλτας, αναστέλλεται στο επίπεδο
και μέσα στα όρια της κοινοτικής δασμολογικής ποσόστω
σης που αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα :

Περιγραφή εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

2203 00

λόγω ποσόστωση και η αδιάλειπτη εφαρμογή του δασμού
που προβλέπεται γι' αυτήν, σε όλες τις εισαγωγές του εν
λόγω προϊόντος σε όλα τα κράτη μέλη, μέχρι την εξάντλησή

Μπίρα από βύνη

Μέσα στα όρια αυτής της δασμολογικής ποσόστωσης, το
Βασίλειο της Ισπανίας και η Πορτογαλική Δημοκρατία
εφαρμόζουν δασμούς που υπολογίζονται βάσει των σχετι
κών διατάξεων του πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της
Μάλτας συνεπεία της προσχώρησης της Ισπανίας και της
Πορτογαλίας στην Κοινότητα.
Άρθρο 2
H Επιτροπή διαχειρίζεται τη δασμολογική ποσόστωση που
αναφέρεται στο άρθρο 1 και μπορεί να λαμβάνει κάθε
πρόσφορο διοικητικό μέτρο για να εξασφαλίσει την αποτε
λεσματική διαχείρισή της.
(') ΕΕ αριθ. L 81 της 23. 3. 1989, σ. 2.
O ΕΕ αρι8. L 81 της 23. 3. 1989, σ. II .

ΜέγεSος της
ποσόστωσης
(σε τόνους)

Ποσοστωτικός

5 000

ατελώς

δασμός
(%)

Αρθρο 3

Εάν ένας εισαγωγέας υποβάλλει σε κράτος μέλος διασά
φηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, στην οποία περιλαμ
βάνεται αίτηση χορήγησης του ευεργετήματος του προτιμη

σιακού καθεστώτος για το προϊόν στο οποίο αναφέρεται o
παρών κανονισμός και εάν αυτή η διασάφηση γίνει δεκτή
από τις τελωνειακές αρχές, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος
με κοινοποίηση στην Επιτροπή, αντλεί από την ποσόστωση
ποσότητα που αντιστοιχεί στις ανάγκες αυτές.
Οι αιτήσεις για ανάληψη με την ένδειξη της ημερομηνίας
παραλαβής της εν λόγω διασάφησης πρέπει να διαβιβάζο
νται χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 288/2

Το δικαίωμα των αναλήψεων παρεχεται από την Επιτροπή
σε συνάρτηση με την ημερομηνία παραλαβής των διασαφή
σεων θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία από τις τελωνειακές
αρχές του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, στο μέτρο που
το διαθέσιμο υπόλοιπο το επιτρέπει.

Εάν το κράτος μέλος δεν χρησιμοποιήσει τις ποσότητες που
άντλησε, τις επιστρέφει, μόλις τούτο καταστεί δυνατόν,
στην ποσόστωση.
Εάν οι απαιτούμενες ποσότητες είναι μεγαλύτερες από το
διαθέσιμο υπόλοιπο της ποσόστωσης, η απονομή γίνεται
κατ' αναλογία των αιτήσεων. H Επιτροπή ενημερώνει τα
κράτη μέλη για τις πραγματοποιηθείσες αναλήψεις.
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ΑρSρο 4

Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει στους εισαγωγείς των εν
λόγω προϊόντων την ίση και συνεχή πρόσβαση στη ποσό
στωση, εφόσον το επιτρέπει το υπόλοιπο της ποσόστωσης.
ΆρSρο 5
Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται στενά, για να

εξασφαλίσουν την τήρηση του παρόντος κανονισμού.
ΆρSρο 6

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου
1992.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Λουξεμβούργο, 14 Οκτωβρίου 1991 .
Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
B. de VRIES
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Αριθ. L 288/3

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3035/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 14ης Οκτωβρίου 1991

για τον καθορισμό οροφών και κοινοτικής επιτήρησης για τις εισαγωγές ορισμένων υφα
ντουργικών προϊόντων, καταγωγής Μάλτας (1992)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 113,
την πρόταση της Επιτροπής,

πρέπει να είναι τόσο στενή όσο είναι αναγκαίο για να
δύναται η Επιτροπή να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για
την επαναφορά των δασμών των δασμολογίων, όταν καλυ
φθεί μια από τις εν λόγω οροφές,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας:
ότι η συμφωνία σύνδεσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Οικο
νομική Κοινότητα και τη Μάλτα ('), όπως συμπληρώθηκε
με τό πρόσθετο πρωτόκολλο στη συμφωνία αυτή (2), με το
συμπληρωματικό πρωτόκολλο (3) και με το πρωτόκολλο που
παρατείνει το πρώτο στάδιο της εν λόγω συμφωνίας (4),
προβλέπει στο άρθρο 2 του παραρτήματος 1 την πλήρη
κατάργηση των δασμών για τα προϊόντα στα οποία εφαρμό
ζεται η συμφωνία · ότι, εντούτοις, για έναν ορισμένο αριθμό
προϊόντων, το ευεργέτημα της απαλλαγής από τους δασμούς
περιορίζεται σε οροφές πέραν των οποίων μπορούν να
επανεφαρμόζονται οι δασμοί που ισχύουν έναντι των
τρίτων χωρών · ότι, μέσα στα όρια αυτών των οροφών, το
Βασίλειο της Ισπανίας και η Πορτογαλική Δημοκρατία
εφαρμόζουν δασμούς που υπολογίζονται βάσει των σχετι
κών διατάξεων του πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της
Μάλτας συνεπεία της προσχώρησης της Ισπανίας και της
Πορτογαλίας στην Κοινότητα (5) ·

ότι πρέπει, ως εκ τούτου, να καθοριστούν οι οροφές που
πρέπει να εφαρμοστούν το 1992 · ότι η εφαρμογή του καθε
στώτος οροφών προϋποθέτει ότι η Κοινότητα ενημερώνεται
κανονικά για την εξέλιξη των εισαγωγών των εν λόγω προϊ
όντων, καταγωγής Μάλτας · ότι ενδείκνυται, ως εκ τούτου,
να υποβληθεί η εισαγωγή των προϊόντων αυτών σε σύστημα
επιτήρησης ·
ότι o στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με έναν τρόπο
διαχείρισης βασισμένο στον καταλογισμό, σε κοινοτική
κλίμακα, των εισαγωγών των εν λόγω προϊόντων στις
οροφές, με το ρυθμό που τα προϊόντα αυτά προσκομίζονται
στο τελωνείο υπό την κάλυψη διασαφήσεων θέσης σε ελεύ
θερη κυκλοφορία · ότι αυτός o τρόπος διαχείρισης πρέπει να
προβλέπει τη δυνατότητα επαναφοράς των επιβαλλόμενων
δασμών μόλις καλυφθούν οι εν λόγω οροφές σε κοινοτική
κλίμακα ·
ότι αυτός o τρόπος διαχείρισης απαιτεί στενή και ιδιαίτερα
ταχεία συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της
Επιτροπής η οποία πρέπει, ιδίως, να μπορεί να παρακολου
θεί το ρυθμό του καταλογισμού έναντι των οροφών και να
πληροφορεί σχετικά τα κράτη μέλη · ότι η συνεργασία αυτή
C)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

61 της 14. 3. 1971 , σ. 2.
304 της 29. 11 . 1977, σ. 2.
81 της 23. 3. 1989, σ. 2.
116 της 9. 5. 1991 , σ. 67.
81 της 23. 3. 1989, σ. 11 .

ΆρSρο 1

1 . Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992,
οι εισαγωγές στην Κοινότητα των προϊόντων καταγωγής
Μάλτας, που απαριθμούνται στο παράρτημα, υπόκεινται σε
ετήσιες οροφές και σε κοινοτική επιτήρηση.

Οι περιγραφές των προϊόντων που αναφέρονται στο πρώτο
εδάφιο, οι αντιστοιχούντες κωδικοί της συνδυασμένης
ονοματολογίας και τα επίπεδα των οροφών αναφέρονται
στο παράρτημα.
Μέσα στα πλαίσια αυτών των δασμολογικών οροφών, το
Βασίλειο της Ισπανίας και η Πορτογαλική Δημοκρατία
εφαρμόζουν δασμούς που υπολογίζονται βάσει των σχετι
κών διατάξεων του πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της
Μάλτας συνεπεία της προσχώρησης της Ισπανίας και της
Πορτογαλίας στην Κοινότητα.
2. Οι καταλογισμοί στις οροφές πραγματοποιούνται με
το ρυθμό που τα προϊόντα προσκομίζονται στο τελωνείο
υπό την κάλυψη διασαφήσεων θέσης σε ελεύθερη κυκλο
φορία, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό κυκλοφορίας
εμπορευμάτων σύμφωνα με τους κανόνες που αναγράφονται
στο πρωτόκολλο περί καθορισμού της έννοιας «καταγόμενα
προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και περί των μεθόδων
διοικητικής συνεργασίας, που προσαρτάται στο πρωτό
κολλο περί καθορισμού ορισμένων διατάξεων σχετικά με τη
συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας και της Μάλτας (6).
Ένα εμπόρευμα μπορεί να καταλογιστεί στην οροφή, μόνον
αν το πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων
προσκομιστεί πριν από την ημερομηνία επαναφοράς της
είσπραξης δασμών.
H κατάσταση εξάντλησης των οροφών διαπιστώνεται, σε
κοινοτικό επίπεδο, βάσει των εισαγωγών που καταλογίζο
νται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στα προη
γούμενα εδάφια.
Τα κράτη μέλη πληροφορούν την Επιτροπή για τις εισαγω
γές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους που
καθορίζονται ανωτέρω, σύμφωνα με την περιοδικότητα και
εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στην παράγραφο 4.
(6) ΕΕ αριθ. L 111 της 28. 4. 1976, σ. 3 .

Αριθ. L 288/4
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3. Μόλις καλυφθούν οι οροφές, η Επιτροπή μπορεί να
επαναφέρει, με κανονισμό, μέχρι το τέλος του ημερολογια
κού έτους, την είσπραξη των δασμών που εφαρμόζονται
στις τρίτες χώρες.

4. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, το αργό
τερο τη δέκατη πέμπτη ημέρα κάθε μήνα, τις καταστάσεις
καταλογισμών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια
του προηγούμενου μήνα. Κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής,
ανακοινώνουν τις καταστάσεις καταλογισμών κάθε δεκαή
μερο, οι δε καταστάσεις αυτές πρέπει να διαβιβάζονται

18.
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εντός προθεσμίας πέντε ημερών από τη λήξη κάθε δεκαη
μέρου.
ΆρSρο 2
Για την εξασφάλιση της εφαρμογής του παρόντος κανονι
σμού, η Επιτροπή λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο σε στενή
συνεργασία με τα κράτη μέλη.

ΑρSρο 3

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου
1992.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 14 Οκτωβρίου 1991 .
Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
B. de VRIES
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος των προϊόντων των οποίων η εισαγωγή υπόκειται το 1992 σε οροφές

Αύξων
αριθμός
11.0010

Ύψος
οροφής
(τόνοι)

Περιγραφή εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ (')

*

Νήματα για ράψιμο από βαμβάκι, έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση :

5204

- Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση :
52041100

- - Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι
Άλλα

5204 19 00
5205

Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), που περιέχουν τουλάχιστον
85% κατά βάρος βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 1

5206

Νήματα από βαμβάκι (Άλλα από τα νήματα για ράψιμο), που περιέχουν λιγότερο από
85 % κατά βάρος βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

5604

Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά. Υφαντικά νήματα,
λουρίδες και παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405, εμποτισμένα, επιχρισμένα,
επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη :

ex 5604 90 00

- Άλλα :

Από βαμβάκι .
11.0020

Αναστολή
οροφής

'

5208

Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν 85 % κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που δεν
υπερβαίνει τα 200 g/m2

5209

Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν 85 % κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος 200 g/m2

5210

Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι,
σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα
200 g/m2

5211

Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι,
σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνικές ίνες, με βάρος που υπερβαίνει τα 200

i

g/m2
5212

Άλλα υφάσματα από βαμβάκι

5801

Βελούδα και πλούσες υφασμένα από σενίλλη, άλλα από τα είδη της κλάσης 5806 :

I
5801 21 00

1 1.0030

Αναστολή
οροφής

- Από Βαμβάκι :
Βελούδα και πλούσες υφαδιού, άκοπα

ex 58110000

Υφαντουργικά προϊόντα από βαμβάκι σε τόπια, που αποτελούνται από μία ή περισσό
τερες στρώσεις από υφαντικές ύλες συνδυασμένες με μια ύλη παραγεμίσματος, τρυπω
μένα με αραιές βελόνες, συγκρατημένα κατά διαστήματα (καπιτονέ) ή αλλιώς διαχωρι
σμένα, άλλα από τα κεντήματα της κλάσης 5810

ex 6308 0000

Συνδυασμοί (σετ) που αποτελούνται από τεμάχια υφασμάτων και νήματα από βαμβάκι,
έστω και με εξαρτήματα, για την κατασκευή ταπήτων, ειδών επίστρωσης (ταπετσαρίες),
κεντημένων τραπεζομάντηλων ή πετσετών ή παρόμοιων υφαντουργικών ειδών, σε
συσκευασίες για τη λιανική πώληση

5506

Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο
παρασκευασμένες για νηματοποίηση

55070000

Τεχνητές ίνες μη συνεχείς, που είναι λαναρισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες
για νηματοποίηση

C) Οι κωδικοί Tarie παρατίθενται στην τελευταία σελίδα του παρόντος παραρτήματος.

<

Αναστολή
οροφής
i

Αριθ. L 288/6

Αύξων
αριθμός
11.0040

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Κωδικός ΣΟ

8.

Ύψος
οροφής

Περιγραφή εμπορευμάτων

(τόνοι)
5608

Δίχτυα με δεμένους κόμπους σε τόπια ή σε τεμάχια, που γίνονται από σπάγκους,
σχοινιά ή χοντρά σχοινιά. Δίχτυα έτοιμα για την αλιεία και άλλα δίχτυα έτοιμα, από
υφαντικές ύλες:

- Από συνθετικές ή τεχνικές υφαντικές ύλες:
5608 19

Άλλα :

Δίχτυα έτοιμα :

Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια :
Άλλα

5608 19 19

Άλλα :
Άλλα

5608 19 39
5608 90 00

- Άλλα

6101

Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, ανοράκ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, από πλεκτό, για
άνδρες ή αγόρια, με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 6103

6102

Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, ανοράκ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, από πλεκτό, για
γυναίκες ή κορίτσια, με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 6104

6103

Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), παντελόνια
μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), από
πλεκτό, για άνδρες ή αγόρια

6104

Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες-παντελόνια (ζιπ κιλότ), παντε
λόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), παντελόνια, μέχρι το γόνατο και παντελόνια
κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια

6106

Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλούζες, μπλούζες-πουκάμισα και πουκαμισάκια, από
πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια

6107

Σλιπ, σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη

(

από πλεκτό, για άνδρες ή αγόρια :
- Άλλα :

6107 91 00

Από βαμβάκι

6107 92 00

Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6107 99 00

Από άλλες υφαντικές ύλες

6108

1

Αναστολή
οροφής

l
I l
l

Κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ, νυχτικά, πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες για
το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη από πλεκτό,
για γυναίκες ή κορίτσια :
- Άλλα :

6108 91 00

Από βαμβάκι

6108 92 00

Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6108 99

Από άλλες υφαντικές ύλες :

6108 99 10

Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6108 99 90

Άλλα

6110

l
l
I

l
l

Σαντάιγ, πουλόβερ, κάρντιγκαν, γιλέκα και παρόμοια είδη, στα οποία περιλαμβάνονται
και τα σου-πουλ, από πλεκτό :

611010

- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας:
Άλλα :

Για άνδρες ή αγόρια :
61101031
611010 39

Από μαλλί
Από τρίχες εκλεκτής ποιότητας
Για γυναίκες ή κορίτσια :

6110 10 91

Από μαλλί

611010 99

Από τρίχες εκλεκτής ποιότητας

\l
I

I I
\
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Ύψος
οροφής
(τόνοι)

- Από βαμβάκι :
Άλλα :

61102091

6110 20 99
611030

Για άνδρες ή αγόρια
Για γυναίκες ή κορίτσια
- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:
Άλλα:

61103091
61103099
611090
6110 90 10

6110 90 90
6111

6111 10

6111 1090
611120

6111 2090
611130
61113090

Για άνδρες ή αγόρια
Για γυναίκες ή κορίτσια
- Από άλλες υφαντικές ύλες:
Από λινάρι ή ραμί
Άλλα

Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης, από πλεκτό, για βρέφη :
- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας:
Άλλα

- Από βαμβάκι :
Άλλα

- Από συνθετικές ίνες :
Άλλα

61119000

- Από άλλες υφαντικές ύλες

6112

Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό, κιλότες και

61121100

61121200
61121900
6112 2000

611231

σλιπ μπάνιου, από πλεκτό :
- Φόρμες αθλητικές (προπόνησης):
Από βαμβάκι
Από συνθετικές ίνες
Από άλλες υφαντικές ύλες
- Κουστούμια και σύνολα του σκι
- Μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου, για άνδρες ή αγόρια :
Από συνθετικές ίνες :
Άλλα

61123190

6112 39

Από άλλες υφαντικές ύλες :
Άλλα

6112 3990

- Μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου, για γυναίκες ή κορίτσια :
611241

61124190
611249

61124990

Από συνθετικές ίνες :
Άλλα

Από άλλες υφαντικές ύλες:
Άλλα

6113 00

Ενδύματα κατασκευασμένα από πλεκτά υφάσματα των κλάσεων 5903, 5906 ή 5907 :

61130090

- Άλλα

6114

Αλλα ενδύματα πλεκτά :

6117

Άλλα έτοιμα εξαρτήματα του ενδύματος πλεκτά. Μέρη ενδυμάτων ή ενδύματος πλεκτά

6301

Κλινοσκεπάσματα :

6301 20

- Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με
ηλεκτρισμό) από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας:

6301 20 10

- - Πλεκτά

6301 30

- Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με
ηλεκτρισμό) από βαμβάκι :

6301 30 10
6301 40

6301 40 10
6301 90

6301 90 10

Πλεκτά

- Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με
ηλεκτρισμό) από συνθετικές ίνες:
Πλεκτά

- Άλλα κλινοσκεπάσματα :
Πλεκτά

Αναστολή
οροφής
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αριθμός
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οροφής
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(τόνοι)

11.0040

6302

(συνέχεια)

6302 10

6302 10 10
6302 1090
63024000

6303

II
6303 11 00
6303 12 00

6303 19 00
6304

Il
63041100

Il
6304 91 00

6305
6305 2000
6305 31

Πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας ή κουζίνας:
- Πανικά κρεβατιού πλεκτά :
Από βαμβάκι
Από άλλες υφαντικές ύλες
- Πανικά τραπεζιού πλεκτά :
Παραπετάσματα εσωτερικά κάθε είδους για πόρτες και παράθυρα. Υπερθέματα παραπε
τασμάτων και γύροι κρεβατιών :
- Πλεκτά :

- - Από βαμβάκι
Από συνθετικές ίνες
Από άλλες υφαντικές ύλες
Άλλα είδη επίπλωσης, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9404:
- Καλύμματα κρεβατιού :

\

li

II

Πλεκτά
- Άλλα :

\\

Πλεκτά

Σάκοι και σακίδια συσκευασίας :
- Από βαμβάκι
- Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες:

Που κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές από πολυαιθυλένιο ή
από πολυπροπυλένιο

ex 6305 39 00

I
I

Άλλα :

Αναστολή
οροφής

Il
Il

I

II

Πλεκτά
ex 6305 9000

- Από άλλες υφαντικές ύλες :
Πλεκτά

6307

6307 10
6307 10 10
6307 90
6307 90 10
11.0050

6201
6203

6207

Άλλα έτοιμα είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αχνάρια για ενδύματα (πατρόν):
- Υφάσματα για τον καθαρισμό πατωμάτων, πιατόπανα, ξεσκονιστήρια τύπου
δέρματος και παρόμοια είδη καθαρισμού :
Πλεκτά

- Άλλα :

II
II

\
I
I

Πλεκτά

Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, ανοράκ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, για άνδρες ή αγόρια,
με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 6203
Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), παντελόνια
μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), για
άνδρες ή αγόρια
Φανελάκια, σλιπ, σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και
παρόμοια είδη, για άνδρες ή αγόρια :

i

-

i

- Άλλα :
6207 91 00

6207 92 00
6207 99 00
6210

6210 10
6210 1091

6210 10 99
6210 20 00

6210 40 00
6211

6211 1100
6211 2000

62113100

Από βαμβάκι
Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες
Από άλλες υφαντικές ύλες

Ενδύματα κατασκευασμένα από προϊόντα των κλάσεων 5602, 5603, 5903, 5906 ή 5907 :
- Από προϊόντα των κλάσεων 5602 ή 5603 :
Από προϊόντα της κλάσης 5603 :
Σε αποστειρωμένες συσκευασίες
Άλλα

- Άλλα ενδύματα, των τύπων που αναφέρονται στις διακρίσεις 6201 11 έως 6201 19
- Άλλα ενδύματα για άνδρες ή αγόρια
Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό, κιλότες και
σλιπ μπάνιου. Άλλα ενδύματα :
- Μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου :
Για άνδρες ή αγόρια
- Κουστούμια και σύνολα του σκι
- Άλλα ενδύματα για άνδρες ή αγόρια :
Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

1690
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11.0050

621132

(συνέχεια)

6211 32 10

Αριθ. L 288/9
Ύψος
οροφής
(τόνοι)

Από βαμβάκι :
Ενδύματα εργασίας

Φόρμες αθλητικές (προπόνησης) με φόδρα :
Από ένα και το αυτό ύφασμα

6211 3231

Αλλα :

Ανω μέρη
Κάτω μέρη

6211 3241
6211 3242

Αλλα

6211 3290
621133
6211 33 10

Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:
Ενδύματα εργασίας
Φόρμες αθλητικές (προπόνησης) με φόδρα :
Από ένα και το αυτό ύφασμα

6211 33 31

Αλλα :

Ανω μέρη
Κάτω μέρη

6211 33 41
6211 33 42

6211 3900

6211 4231

1690

fσυνέχεια)

Άλλα

6211 33 90

Από άλλες υφαντικές ύλες:
Φόρμες αθλητικές (προπόνησης) με φόδρα :
Από ένα και το αυτό ύφασμα
Αλλα :

Ανω μέρη

6211 4241

Κάτω μέρη
Φόρμες αθλητικές (προπόνησης) με φόδρα :

62114242

Από ένα και το αυτό ύφασμα

621143 31

Αλλα :

Ανω μέρη

62114341

Κάτω μέρη

62114342
6217

Αλλα έτοιμα συμπληρώματα του ενδύματος. Μέρη ενδυμάτων ή συμπληρωμάτων του
ενδύματος άλλα από εκείνα της κλάσης 6212 :

6217 9000

- Μέρη

Κωδικοί Tarie

Αύξων
αριθμός

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός Tarie

11.0010

ex 56049000

56049000*50

11.0020

ex 5811 00 00

581 1 00 00 * 14
5811 0000*91
5811 0000*92

ex 6308 0000

6308 00 00 * 11
6308 00 00 * 19

ex 6305 3900

6305 3900*91

ex 6305 90 00

6305 9000 * 10
6305 9000 * 19

11.0040

Αριθ. L 288/ 10
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3036/91 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Οκτωβρίου 1991

περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα
άλευρα και στα πλιγοΰρια και σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας
την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3577/90 (2), και ιδίως το άρθρο
13 παράγραφος 5,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85 του Συμβουλίου της
11ης Ιουνίου 1985 περί της αξίας της λογιστικής μονάδας
και των τιμών συναλλάγματος που πρέπει να εφαρμοσθούν
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (3), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2205/90 (4), και ιδίως το άρθρο 3,

τη γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής,
Εκτιμώντας:

ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των
σιτηρών, των αλεύρων σίτου και σικάλεως και των πλιγου
ριών και σιμιγδαλιών σίτου έχουν καθορισθεί από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2661 /91 της Επιτροπής (5) και όλους
τους μεταγενέστερους που τον έχουν τροποποιείσει ·
ότι για να καταστεί δυνατόν να λειτουργήσει κανονικά το
καθεστώς των εισφορών o υπολογισμός τους πρέπει να
βασίζεται στα εξής:
— για τα νομίσματα τα οποία διατηρούν μεταξύ τους
σχέση μέγιστου στιγμιαίου ανοίγματος όψεως 2,25 %, σε
συντελεστή μετατροπής που βασίζεται στην κεντρική
τιμή, πολλαπλασιαζόμενο με το διορθωτικό συντελεστή

που προβλέπεται στό άρθρο 3 παράγραφος 1 τελευταίο
εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85,
— για τα άλλα νομίσματα, σε συντελεστή μετατροπής που
βασίζεται στο μέσο όρο των τιμών του Ecu που δημοσι
εύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, σειρά C, κατά τη διάρκεια μιας συγκεκρι
μένης περιόδου και που πολλαπλασιάζεται με το διορθω
τικό συντελεστή που αναφέρεται στην προηγούμενη
περίπτωση ·

ότι οι τιμές αυτές συναλλάγματος είναι εκείνες που διαπι
στώθηκαν στις 16 Οκτωβρίου 1991 ·
ότι o διορθωτικός συντελεστής που αναφέρεται στην προη
γούμενη περίπτωση εφαρμόζεται σε όλα τα στοιχεία υπολο
γισμού των εισφορών, περιλαμβανομένων και των συντελε
στών ισοτιμίας·

ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2661 /91 στις τιμές προσφοράς και
στις τιμές αυτής της ημέρας, των οποίων έλαβε γνώση η
Επιτροπή, οδηγεί στην τροποποίηση των εισφορών που
ισχύουν επί του παρόντος, σύμφωνα με το παράρτημα του
παρόντος κανονισμού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Οι προς είσπραξη εισφορές κατά την εισαγωγή των προϊό
ντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχεία α), β) και γ)
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 καθορίζονται στο
παράρτημα.

ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 18 Οκτωβρίου
1991 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει αμεσα σε καθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες 17 Οκτωβρίου 1991 .
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

C)
0
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριS.
αριθ.
αριθ.
αρι9.
αριδ.

L
L
L
L
L

281
353
164
201
250

της
της
της
της
της

1 . 11 ; 1975, σ. 1 .
17. 12. 1990, σ. 23 ,
24. 6. 1985, σ. 1 .
31 . 7. 1990, σ. 9.
7. 9. 1991 , σ. 1 .
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Αριθ. L 288/ 11

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

τοο κανονισμού της Επιτροκής της 17ης Οκτωβρίου 1991 περί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή οι οχοίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα χλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή
σικάλεως
(Ecu/τόνο)

Κωδικός ΣΟ

0709 90 60
* 071290 19
1001 10 10
1001 10 90

Εισφορά

122,9100
122,9100
172,43 00
172,43 00

1001 90 99

149,89
149,89

1002 00 00

161,41 0

10030010

137,17

1003 00 90

137,17
123,76
123,76

1001 90 91

1004 00 10
100400 90

1005 10 90
1005 90 00

100700 90
1008 10 00
1008 20 00

1008 30 00
1008 90 10

1008 90 90
1101 00 00

110210 00
11031110
11031190

122,91 00
122^100
132,58 0
48,31

121,60 0
48,26 0
0
48,26

222,85 0
238,98 0
280,46 0
240,17 0

C) Για τον σκληρό σίτο καταγωγής Μαρόκου και μεταφερόμενο απευθείας από τη χώρα αυτή στην Κοινότητα, η εισφορά
αυτή μειούται κατά 0,60 Ecu ανά τόνο.
(2) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 715/90, οι εισφορές δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής των κρατών της
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού ή των υπερποντίων χωρών και εδαφών και που εισάγονται απευθείας στα
γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα.
(3) Για τον αραβόσιτο καταγωγής ΑCΡ ή ΡΤΟΜ, η εισφορά κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα μειώνεται κατά 1,81 Ecu ανά
τόνο.

(4) Για τον κέγχρο και το σόργο καταγωγής ΑCΡ ή ΡΤΟΜ, εισπράττεται η εισφορά κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα σύμ
φωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 715/90.
(5) Για τον σκληρό σίτο και τον κέγχρο τον μακρό, που παράγονται στην Τουρκία και μεταφέρονται απευθείας από τη χώρα
αυτή στην Κοινότητα, η εισφορά μειώνεται κατά 0,60 Ecu ανά τόνο.
C) H εισφορά που εισπράττεται κατά την εισαγωγή σικάλεως απευθείας από την Τουρκία στην Κοινότητα καθορίζεται από
τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1 180/77 του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 142 της 9. 6. 1977, σ. 10) και (ΕΟΚ) αριθ. 2622/71 της
Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 271 της 10. 12. 1971 , σ. 22).
O Κατά την εισαγωγή του προϊόντος που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1008 90 10 (τριτικάλ), εισπράττεται η εισφορά που
εφαρμόζεται στη σίκαλη.
(«) Κατά την εισαγωγή στην Πορτογαλία η εισφορά αυξάνεται κατά το ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3808/90.

Αριθ. L 288/ 12
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3037/91 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Οκτωβρίου 1991

περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή
για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3577/90 (2), και ιδίως το άρθρο
15 παράγραφος 6,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85 του Συμβουλίου της
11ης Ιουνίου 1985 περί της αξίας της λογιστικής μονάδας
και των τιμών συναλλάγματος που πρέπει να εφαρμοσθούν
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (3), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2205/90 (4), και ιδίως το άρθρο 3,
τη γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής,

τους τιμή, πολλαπλασιαζόμενο με το διορθωτικο συντε
λεστή που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1
τελευταίο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85,
— για τα άλλα νομίσματα, σε συντελεστή μετατροπής που
βασίζεται στο μέσο όρο των τιμών του Ecu που δημοσι
εύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, σειρά C, κατά τη διάρκεια μιας συγκεκρι
μένης περιόδου και που πολλαπλασιάζεται με το διορθω
τικό συντελεστή που αναφέρεται στην προηγούμενη
περίπτωση ·

ότι οι τιμές αυτές συναλλάγματος είναι εκείνες που διαπι
στώθηκαν στις 16 Οκτωβρίου 1991 ■
ότι, σε συνάρτηση με τις τιμές cif και τις τιμές cif αγοράς
της ημέρας αυτής, οι πριμοδοτήσεις που προσθέτονται στις
εισφορές που ισχύουν επί του παρόντος τροποποιούνται
σύμφωνα με τα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας:
ότι οι πριμοδοτήσεις που προσθέτονται στις εισφορές για τα
σιτηρά και τη βύνη έχουν καθορισθεί από τον' κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 1845/91 της Επιτροπής (5) και όλους τους μετα
γενέστερους που τον έχουν τροποποιήσει ·

ότι για να καταστεί δυνατόν να λειτουργήσει κανονικά το
καθεστώς των εισφορών o υπολογισμός τους πρέπει να
βασίζεται στα εξής :
— για τα νομίσματα τα οποία διατηρούν μεταξύ τους
σχέση μέγιστου στιγμιαίου ανοίγματος όψεως 2,25 %, σε
συντελεστή μετατροπής που βασίζεται στην κεντρική

ΑρSρο 1

Οι πριμοδοτήσεις που προσθέτονται στις εισφορές που
καθορίζονται εκ των προτέρων για τις εισαγωγές των σιτη
ρών και της βύνης, προέλευσης τρίτων χωρών, οι οποίες
αναφέρονται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2727/75, καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 18 Οκτωβρίου
1991 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 1991 .
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(')
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αρι».
αριθ.
αρι9.
αρι9.
αρι9.

L
L
L
L
L

281 της
353 . της
164 της
201 της
168 της

1 . 11 . 1975, σ. 1 .
17. 12. 1990, σ. 23,
24. 6. 1985, σ. 1 .
31 . 7. 1990, σ. 9.
29. 6. 1991 , α 4.

/
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ΑριS. L 288/13

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 1991 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που
προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη
A. Σιτηρά και άλευρα
(Ecu/τόνο)

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

10

11

12

1

Κωδικός ΣΟ

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 10

0

0

0

0

1001 1090

0

0

0

0

10019091

0

0

0

0

10019099

0

0

0

0

10020000

0

0

o

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

10040010

0

0

0

0

0

0

0

0

1005 1090

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 2000

0

0

0

0

0

1004 00 90

·

1008 30 00

0

0

0

1008 9090

0

0

0

0

11010000

0

0

0

0

B. Βύνη
(Ecu/τόνο)

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

4η προθεσμία

10

11

12

1

2

11071011

0

0

0

0

0

11071019

0

0

0

0

0

1107 1091

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

* 0

Κωδικός ΣΟ

Αριθ. L 288/ 14
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3038/91 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Οκταώρίου 1991
περί καθορισμού των ελάχιστων εισφορών κατά την εισαγωγή ελαιόλαδου καθώς και των

εισφορών κατά την εισαγωγή άλλων προϊόντων του τομέα του ελαιόλαδου
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

εισφοράς κατά την εισαγωγή ελαιόλαδου με διαγωνισμό ( |3 )
προβλέπει ότι το ελάχιστο ύψος εισφοράς καθορίζεται για
τα επιμέρους προϊόντα μετά από εξέταση της καταστάσεως
της διεθνούς και της κοινοτικής αγοράς καθώς και του
ύψους των εισφορών που προσφέρονται από τους συμμετέ
χοντες στο διαγωνισμό ·

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
τον κανονισμό αριθ. 136/66/EOK του Συμβουλίου της
22ας Σεπτεμβρίου 1966 περί θεσπίσεως κοινής οργανώσεως
αγοράς στον τομέα των λιπαρών ουσιών ('), όπως τροποποι
ήθηκε τελευταία
από
τον
κανονισμό
(ΕΟΚ)
αριθ. 1720/91 (2), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 2,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1514/76 του Συμβουλίου της
24ης Ιουνίου 1976 περί των εισαγωγών ελαιόλαδου από την
Αλγερία (}), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 728/91 (4), και ιδίως το άρθρο 5,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1521 /76 του Συμβουλίου της
24ης Ιουνίου 1976 περί των εισαγωγών ελαιόλαδου από το
Μαρόκο (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 729/91 (6), και ιδίως τό άρθρο 5,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1508/76 του Συμβουλίου της
24ης Ιουνίου 1976 περί των εισαγωγών ελαιόλαδου από την
Τυνησία (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 413/86 (8), και ιδίως το άρθρο 5,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1180/77 του Συμβουλίου της
17ης Μαΐου 1977 περί εισαγωγής στην Κοινότητα ορισμέ
νων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (9), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 730/91 (ι0), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 2,

ότι, κατά την είσπραξη της εισφοράς, πρέπει να ληφθούν
υπόψη οι διατάξεις που αναφέρονται στις συμφωνίες μεταξύ
της Κοινότητας και ορισμένων τρίτων χωρών · ότι, ιδίως, η
εισφορά που εφαρμόζεται στις χώρες αυτές καθορίζεται
αφού ληφθεί ως βάση υπολογισμού η εισφορά που εισπράτ
τεται για τις εισαγωγές από άλλες τρίτες χώρες ·
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται παρα
πάνω στα ποσά των εισφορών που προσφέρονται από τους
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, στις 14 και 15 Οκτωβρίου
1991 , οδηγεί στον καθορισμό των ελάχιστων εισφορών
όπως καθορίζεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονι
σμού ·

ότι η εισφορά που εισπράττεται κατά την εισαγωγή ελιών
των κωδικών ΣΟ 0709 90 39 και 0711 20 90 καθώς και των

προϊόντων που περιλαμβάνονται στους κωδικούς ΣΟ
1522 0031 , 1522 00 39 και 2306 90 19, πρέπει να υπολογίζε
ται με βάση την ελάχιστη εισφορά που εφαρμόζεται στην
ποσότητα ελαιόλαδου που περιέχεται στα προϊόντα αυτά ·
ότι, για τις ελιές η εισπραχθείσα εισφορά δεν είναι δυνατόν
να είναι κατώτερη από ένα ποσό που αντιστοιχεί στο 8 %
της αξίας του εισαγόμενου προϊόντος, με καθορισμό του
ποσού αυτού κατ' αποκοπή · ότι η εφαρμογή των διατάξεων
αυτών οδηγεί στον καθορισμό των εισφορών όπως καθορί
ζεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1620/77 του Συμβουλίου της
18ης Ιουλίου 1977 περί των εισαγωγών ελαιόλαδου από τον
Λίβανο ("),
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας :

ότι, με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3131 /78 ( ι2), όπως τροπο
ποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης της Ελλάδας η
Επιτροπή αποφάσισε την προσφυγή στη διαδικασία διαγω
νισμού για τον καθορισμό των εισφορών για το ελαιόλαδο ·

Αρθρο 1

Οι εισφορές κατά την εισαγωγή ελαιόλαδου καθορίζονται
στο παράρτημα I.

ότι το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2751 /78 του
Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1978 περί θεσπίσεως των
γενικών κανόνων σχετικά με το καθεστώς καθορισμού της
') ΕΕ αριθ. 172 της 30. 9. 1966, σ. 3025/66.
2) ΕΕ αριθ. L 162 της 26. 6. 1991 , σ. 27.
3) ΕΕ αριθ. L 169 της 28. 6. 1976, σ. 24.
4) ΕΕ αριθ. L 80 της 27. 3. 1991 , σ. 1 .
5) ΕΕ αριθ. L 169 της 28. 6. 1976, σ, 43.
6) ΕΕ αριθ. L 80 της 27. 3. 1991 , σ. 2.
7) ΕΕ αριθ. L 169 της 28. 6. 1976, σ. 9.
8) ΕΕ αριθ. L 48 της 26. 2. 1986, σ. 1 .
») ΕΕ αριθ. L 142 της 9. 6. 1977, σ. 10.
ιο) ΕΕ αριθ. L 80 της 27. 3. 1991 , σ. 3 .
") ΕΕ αριθ. L 181 της 21 . 7. 1977, σ. 4.
1J) ΕΕ αριθ. L 370 της 30. 12. 1978, α 60.

ΆρSρο 2

Οι εισφορές κατά την εισαγωγή άλλων προϊόντων του
τομέα του ελαιόλαδου καθορίζονται στο παράρτημα II.
ΆρSρο 3

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 18 Οκτωβρίου
1991 .

( IJ) ΕΕ αριθ. L 331 της 28. 11 . 1978, σ. 6.

18. 10. 91

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 1991 .
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 288/ 15
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ελάχιστες εισφορές κατά την εισαγωγή στον τομέα του ελαιόλαδου

Œcu/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

Τρίτες χώρες

1509 10 10

62,00 (')

15091090

62,00 0)

1509 90 00

73,00 (2)

15100010

77,00 (')

15100090

122,00 (3)

(') Κατά την εισαγωγή των ελαιόλαδων αυτού του κωδικού, που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σε μια από τις κατωτέρω
χώρες και μεταφερθεί απευθείας από τις χώρες αυτές στην Κοινότητα, η εισφορά που εισπράττεται μειώνεται κατά:
α) Λίβανος: 0,60 Ecu ανά 100 kg ·
6) Τυνησία: 12,69 Ecu ανά 100 kg, υπό τον όρο ότι o έμπορος αποδεικνύει ότι εξόφλησε το φόρο κατά την εξαγωγή που
επέβαλε η χώρα αυτή, χωρίς, εντούτοις, η εξόφληση αυτή να υπερβαίνει το ποσό του πράγματι επιβαλλομένου φόρου ■
γ) Τουρκία: 22,36 Ecu ανά 100 kg, υπό τον όρο ότι o έμπορος αποδεικνύει ότι εξόφλησε το φόρο κατά την εξαγωγή που
επέβαλε η Τουρκία, χωρίς, εντούτοις, η εξόφληση αυτή να υπερβαίνει το ποσό του πράγματι επιβαλλομένου φόρου ·
δ) Αλγερία και Μαρόκο : 24,78 Ecu ανά 100 kg, υπό τον όρο ότι o έμπορος αποδεικνύει ότι εξόφλησε το φόρο κατά την
εξαγωγή που υπέβαλαν οι χώρες αυτές χωρίς, εντούτοις, η εξόφληση αυτή να υπερβαίνει το ποσό του πράγματι επι
βαλλομένου φόρου.

(2) Κατά την εισαγωγή των ελαιόλαδων αυτού του κωδικού:
α) που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Αλγερία, στο Μαρόκο και στην Τυνησία και μεταφέρονται απευθείας από τις
χώρες αυτές στην Κοινότητα, η εισφορά που εισπράττεται μειώνεται κατά 3,86 Ecu ανά 100 kg ·
β) που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Τουρκία και μεταφέρονται απευθείας από τη χώρα αυτή στην Κοινότητα, η
εισφορά που εισπράττεται μειώνεται κατά 3,09 Ecu ανά 100 kg.
(3) Κατά την εισαγωγή των ελαιόλαδων αυτού του κωδικού :
α) που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Αλγερία, στο Μαρόκο και στην Τυνησία και μεταφέρονται απευθείας από τις
χώρες αυτές στην Κοινότητα, η εισφορά που εισπράττεται μειώνεται κατά 7,25 Ecu ανά 100 kg ·
β) που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Τουρκία και μεταφέρονται απευθείας από τη χώρα αυτή στην Κοινότητα, η
εισφορά που εισπράττεται μειώνεται κατά 5,80 Ecu ανά 100 kg.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Εισφορές κατά την εισαγωγή άλλων προϊόντων τον τομέα τον ελαιόλαδου

(Ecu/Î00 kg)
Κωδικός ΣΟ

Τρίτες χώρες

070990 39

13,64

07112090

13,64

15220031

31,00

1522 0039

49,60

23069019

6,16

Αριθ. L 288/ 17
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3039/91 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Οκτωβρίου 1991
περί επαναφοράς της εισπράξεως τελωνειακών δασμών για ορισμένα προϊόντα των κωδικών
ΣΟ 7407 και 7408, καταγωγής Πολωνίας, δικαιούχου των προβλεπόμενων στον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 3831/90 του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3831 /90 του Συμβουλίου της
20ής Δεκεμβρίου 1990 περί εφαρμογής των γενικευμένων
δασμολογικών προτιμήσεων κατά το έτος 1991 για
ορισμένα βιομηχανικά προϊόντα καταγωγής αναπτυσσομέ
νων χωρών ('), και ιδίως το άρθρο 9,

ανέρχονται δια καταλογισμού στο ύψος της εν λόγω
βάσεως αναφοράς· ότι η ανταλλαγή πληροφοριών στην
οποία προέβη η Επιτροπή έδειξε ότι η διατήρηση του προτι

μησιακού καθεστώτος απειλεί να προκαλέσει οικονομικές
δυσχέρειες σε μια περιοχή της Κοινότητας · ότι κρίνεται ως
εκ τούτου σκόπιμη η επαναφορά των τελωνειακών δασμών
για τα εν λόγω προϊόντα έναντι της Πολωνίας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

Εκτιμώντας :

ότι, με βάση το άρθρο 1 του εν λόγω κανονισμού, ορισμένα
προϊόντα καθεμιάς από τις χώρες καταγωγής και εδάφη που
αναφέρονται στο παράρτημα III απολαύουν ολικής αναστο
λής των τελωνειακών δασμών και υποβάλλονται, κατά
γενικό κανόνα, σε τριμηνιαία στατιστική παρακολούθηση
βασισμένη στη βάση αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο
8·

οτι, συμφωνά με το άρθρο 8, όταν η αύξηση των υπο προτι
μησιακό καθεστώς εισαγωγών των προϊόντων αύτών, κατα
γομένων από μία ή περισσότερες δικαιούχες χώρες, απειλεί
να προκαλέσει οικονομικές δυσχέρειες σε μια περιοχή της
Κοινότητας, η είσπραξη τελωνειακών δασμών δύναται να
επαναφερθεί αφού η Επιτροπή προβεί στις ενδεικνυόμενες
ανταλλαγές πληροφοριών με τα κράτη μέλη · ότι, για το
σκοπό αυτό, πρέπει να ληφθεί υπόψη η βάση αναφοράς που
ισούται γενικά με το 6,3% των συνολικών εισαγωγών το
1988, στην Κοινότητα, προϊόντων καταγωγής τρίτων
χωρών ·

Από τις 21 Οκτωβρίου 1991 , η είσπραξη δασμών, η οποία
είχε ανασταλεί με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3831 /90, επαναφέρεται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα
των παρακάτω προϊόντων, -καταγωγής Πολωνίας :
Κωδικός ΣΟ

ex
ex

ex
ex

7407
7407
7407
7407
7407
7407
7408

1000
21 10

21 90

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή (με εξαί
ρεση τα κοίλα), από χαλκό και από κράματα
χαλκού

22 10

22 90
29 00

Σύρματα από χαλκό

Αρθρο 2
ότι για τα προϊόντα των κωδικών ΣΟ 7407 και 7408, κατα
γωγής Πολωνίας, η βάση αναφοράς διαμορφώνεται σε ύψος
11 707 000 Ecu · ότι, στις 10 Ιουλίου 1991 , οι εισαγωγές των
εν λόγω προϊόντων καταγωγής Πολωνίας στην Κοινότητα

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από
τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε καθε
κράτος μέλος.
Βρυξελλες, 15 Οκτωβρίου 1991 .
Για την Επιτροπή
Christiane SCRIVENER

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 370 της 31 . 12. 1990, σ. I.

Αριθ. L 288/ 18
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3040/91 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Οκτωβρίου 1991
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2436/91 περί δημοπρασίας για την
πώληση, με σκοπό την εξαγωγή, του δεματοποιημένου καπνού που κατέχουν o γερμανικός, o
ελληνικός και o ιταλικός οργανισμός παρεμβάσεως
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 727/70 του Συμβουλίου της 21ης
Απριλίου 1970 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα
του ακατέργαστου καπνού ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1737/91 (2), και ιδίως
το άρθρο 7 παράγραφος 4,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85 του Συμβουλίου της
11ης Ιουνίου 1985 περί της αξίας της λογιστικής μονάδας
και των συντελεστών μετατροπής που πρέπει να εφαρμόζο
νται στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2205/90 (4), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας :

ότι το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.
3389/73 της Επιτροπής (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 395/90 (6), καθορίζει το
ποσό της εγγυήσεως που εφαρμόζεται στα πλαίσια της
δημοπρασίας δυνάμει του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 2436/91
της Επιτροπής (7) σε 0,339 Ecu ανά χιλιόγραμμο δεματοποιη
μένου καπνού · ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της

αγοράς και οι επιστροφές κατά την εξαγωγή που επήλθαν
έκτοτε ·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Καπνού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Το άρθρο 6 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 2436/91 συμπλη
ρώνεται με την ακόλουθη παράγραφο :
« Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 1 πρώτη
φράση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3389/73, το ποσό
της εγγυήσεως καθορίζεται σε 0,7 Ecu ανά χιλιόγραμμο
δεματοποιημένου καπνού.»
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από τη δεύτερη πώληση.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε καθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Οκτωβρίου 1991 .
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

C)
O
f)
Ο
(5)
(6)
(7)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L
L

94 της 28 . 4. 1970, σ. 1 .
163 της 26. 6. 1991 , σ. 11 .
164 της 24. 6. 1985 , σ. 1 .
201 της 31 . 7. 1990, σ. 9.
345 της 15 . 12. 1973, σ. 47.
42 της 16. 2. 1990, σ. 46.
222 της 10. 8 . 1991 , σ. 23 .
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3041/91 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Οκτωβρίου 1991
όσον αφορά τις αιτήσεις για πιστοποιητικά «ΣMΣ»'που υποβάλλονται στις 14 Οκτωβρίου

1991 στον τομέα των σιτηρών για τις εισαγωγές μαλακού σίτου στην Ισπανία
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
και ιδίως το άρθρο 85 παράγραφος 1 ,

συναλλαγές (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία απο τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3296/88 (4), η Επιτροπή έλαβε στις
14 Οκτωβρίου 1991 ανακοίνωση αιτήσεων πιστοποιητικών
«ΣΜΣ» για την εισαγωγή μαλακού αρτοποιήσιμου σίτου
στην Ισπανία που ισοδυναμεί με την προαναφερθείσα ποσό

τητα ■ ότι πρέπει, συνεπώς, να θεσπισθούν ειδικά μέτρα για
να ληθφεί υπόψη η κατάσταση αυτή,

Εκτιμώντας :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 598/86 της Επιτροπής της
28ης Φεβρουαρίου 1986 για την εφαρμογή του συμπληρωμα
τικού μηχανισμού που ισχύει κατά τις συναλλαγές για τις
εισαγωγές στην Ισπανία μαλακού σίτου αρτοποιήσιμης
ποιότητας που προέρχεται από την Κοινότητα με τη
σύνθεσή της στις 31 Δεκεμβρίου 1985 ('), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2956/91 (2),
προβλέπει μία ενδεικτική ποσότητα για την περίοδο
1991 /92 που ανέρχεται σε 650 000 τόνους·
'
ότι, με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 574/86 της Επιτροπής της 28ης Φεβρουαρίου
1986 για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του
συμπληρωματικού μηχανισμού που εφαρμόζεται στις

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

H έκδοση των πιστοποιητικών «ΣΜΣ» για το μαλακό αρτο
ποιήσιμο σίτο που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1001 90 99
αναστέλλεται για τις αιτήσεις που εισάγονται από τις 15
Οκτωβρίου 1991 .
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 18 Οκτωβρίου
1991 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε καθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17. Οκτωβρίου 1991 .
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

C) ΕΕ αριθ. L 58 της 1 . 3. 1986, σ. 16.
(2) ΕΕ αριθ. L 281 της 9. 10. 1991 , σ. 13.

(3) ΕΕ αριθ. L 57 της 1 . 3. 1986, σ. 1 .
(4) ΕΕ αριθ. L 293 της 27. 10. 1988, σ. 7 .

Αριθ. L 288/20

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

18 . 10. 91

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3042/91 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Οκτωβρίου 1991

που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3905/90 σχετικά με τον καθορισμό, για την
περίοδο εμπορίας 1991 , των ετήσιων ποσοστώσεων εισαγωγών για τα προϊόντα που υπόκειν
ται στις διατάξεις εφαρμογής, από την Ισπανία, των ποσοτικών περιορισμών στον τομέα των
προϊόντων αλιείας
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

ΑρSρο 1

τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 360/86 του Συμβουλίου της 17ης
Φεβρουαρίου 1986 για τη θέσπιση των διατάξεων εφαρμο
γής από την Ισπανία και την Πορτογαλία τω ποσοτικών
περιορισμών στον τομέα των προϊόντων αλιείας ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
4064/86 (2), και ιδίως το άρθρο 2,

Στον πίνακα που αναφέρεται στο παράρτημα του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 3905/90, τα αριθμητικά στοιχεία
αφορούν μερλούκιους κατεψυγμένους, του γένους Merluccius
spp., με κωδικό ΣΟ 0303 78 10 και 0304 9047, και τα κατε

ψυγμένα φιλέτα του γένους Merluccius sp., με κωδικό ΣΟ
0304 20 57, αντικαθίσταται από τους ακόλουθους αριθμούς :

Εκτιμώντας :

ότι το άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
360/86 προβλέπει τη δυνατότητα να αναθεωρείται κατά τη
διάρκεια του έτους o όγκος των ποσοστώσεων καθώς και η
τριμηνιαία κατανομή τους, που καθορίζονται με τον κανονι
σμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3905/90 της Επιτροπής (3) ·
ότι η Ισπανία υπέβαλε αίτηση με σκοπό να αυξηθεί κατά
8 000 τόνους το ύψος των ποσοστώσεων για κατεψυγμένους

μερλούκιους του γένους Merluccius spp., και 6 000 τόνους το
ύψος των ποσοστώσεων των κατεψυγμένων φιλέτων του
μερλούκιου του γένους Merluccius spp., που καθορίστηκαν
για την περίοδο εμπορίας 1991 · ότι πρέπει επομένως να
προσαρμοσθεί ανάλογα το ύψος των εν λόγω ποσοστώσεων
καθώς και η τριμηνιαία κατανομή τους·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Προϊόντων Αλιείας

Τριμηνιαία κατανομή

Ετήσια ποσόστωση
εισαγωγής
1

2

3

4

«46 000

9 500

9 500

9 500

17 500

18 000

3 000

3 000

3 000

ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από
τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε καθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 1991 .

Για την Επιτροπή
Manuel MARÍN

Αντιπρόεδρος

(') ΕΕ αριθ. L 43 της 20. 2. 1986, α 8.
(2) ΕΕ αριθ. L 371 της 31 . 12. 1986, σ. 9.
(3) ΕΕ αριθ. L 371 της 31 . 12. 1990, σ. 31 .

9 000»

8.

0. 9

Αριθ. L 288/21

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3043/91 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Οκτωβρίου 1991
για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1836/82 περί καθορισμού των διαδικασιών
και των όρων πωλήσεως των σιτηρών που βρίσκονται στην κατοχή των οργανισμών παρεμ
βάσεως
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Σιτηρών,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 του Συμβουλίου της

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3577/90 (2), και ιδίως το άρθρο

Άρθρο 1

7 παράγραφος 6,

O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1836/82 τροποποιείται ως εξής :

Εκτιμώντας:

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1836/82 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2619/90 (4), καθορίζει τις διαδικασίες και τους όρους
πωλήσεως των σιτηρών που κατέχονται από τους οργανι
σμούς παρεμβάσεως · ότι στην περίπτωση θέσεως σε
πώληση στην αγορά της Κοινότητας η εγγύηση των 5 Ecu
ανά τόνο που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 4 του
εν λόγω κανονισμού αποδεικνύεται ανεπαρκής σε ορισμένα

κράτη μέλη λόγω των διακυμάνσεων των τιμών αγοράς · ότι
πρέπει, συνεπώς να επιτραπεί στα εν λόγω κράτη μέλη να
καθορίσουν την κατάλληλη για την περίπτωσή τους
εγγύηση στο εσωτερικό περιθωρίου που κυμαίνεται μεταξύ
5 και 10 Ecu ανά τόνο· ότι, εξάλλου, από την πείρα που
αποκτήθηκε, έχει διαφανεί ότι η ανάληψη από τον υπερθε
ματιστή των δαπανών εξόδου σε περίπτωση αναλήψεως των
σιτηρών μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής σύμφωνα
με το άρθρο 16 τρίτο εδάφιο, του ιδίου κανονισμού, δημι
ουργεί προβλήματα για τη διαχείριση των εξαγωγών και
ότι, ως εκ τούτου, αυτή η διάταξη πρέπει να καταργηθεί ·

1 . Στο άρθρο 13 παράγραφος 4, η δεύτερη φράση αντικαθί
σταται από το ακόλουθο κείμενο :
«Οι προσφορές ισχύουν μόνον εφόσον συνοδεύονται από
την απόδειξη ότι o προσφέρων έχει συστήσει εγγύηση :
— 5 Ecu ανά τόνο στην περίπτωση θέσεως σε πώληση
για εξαγωγή και
— 5 έως 10 Ecu ανά τόνο όπως καθορίζεται από το
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος στην περίπτωση θέσεως
σε πώληση στην αγορά της Κοινότητας.»

2. Στο άρθρο 16, το τρίτο εδάφιο διαγράφεται.
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από
τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες 17 Οκτωβρίου 1991 .
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

C)
H
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αρι9.
αριθ.
αρι3.

L
L
L
L

281
353
202
249

της
της
της
της

1 . 11 . 1975, σ. 1 .
17. 12. 1990, σ. 23.
9. 7. 1982, σ. 23.
12. 9. 1990, σ. 8.

Αριθ. L 288/22

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

18. 10. 91

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3044/91 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Οκτωβρίου 1991
ιιερί καθιερώσεως εξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή μήλων καταγωγής Αργεντινής
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας
την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 του Συμβουλίου της
18ης Μαΐου 1972 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των οπωροκηπευτικών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ

ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1623/91 (2), και ιδίως
το άρθρο 27 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,
Εκτιμώντας:

ότι το άρθρο 25 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1035/72 προβλέπει ότι, αν η τιμή εισόδου ενός εισαγόμενου
προϊόντος, προελεύσεως τρίτης χώρας παραμένει επί δύο
συνεχείς ημέρες αγοράς σε επίπεδο το οποίο είναι κατώτερο
κατά τουλάχιστον 0,6 Ecu του επιπέδου της τιμής αναγωγής

καθιερώνεται, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, εξισωτική
εισφορά για την εν λόγω προέλευση · ότι η εισφορά αυτή
πρέπει να είναι ίση με τη διαφορά της τιμής αναγωγής και
του αριθμητικού μέσου των δύο τελ£υταίων διαθέσιμων
τιμών εισόδου για την εν λόγω προέλευση ·
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1875/91 της Επιτροπής της
28ης Ιουνίου 1991 για τον καθορισμό των τιμών αναγωγής
των μήλων για την περίοδο εμπορίας 1991 /92 (3) καθορίζει

όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 381 1 /85 (5), οι τιμές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
πρέπει να διαπιστώνονται στις αντιπροσωπευτικές αγορές,
ή, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, σε άλλες αγορές ·
ότι, για τα μήλα καταγωγής Αργεντινής η κατ' αυτό τον
τρόπο υπολογιζόμενη τιμή εισόδου παρέμεινε επί δύο συνε
χείς ημέρες αγοράς σε επίπεδο το οποίο είναι τουλάχιστον
κατά 0,6 Ecu κατώτερο του επιπέδου της τιμής αναγωγής ·
ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να καθιερωθεί εξισωτική
εισφορά για αυτά τα μήλα ·
ότι, για να καταστεί δυνατή η ομαλή λειτουργία του καθε
στώτος, πρέπει o υπολογισμός της τιμής εισόδου να βασίζε
ται στα ακόλουθα :

— για τα νομίσματα τα οποία διατηρούν μεταξύ τους
σχέση μέγιστου στιγμιαίου ανοίγματος όψεως 2,25 %, σε
συντελεστή μετατροπής που βασίζεται στην κεντρική
τους τιμή, πολλαπλασιαζόμενο με το διορθωτικό συντε
λεστή που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1
τελευταίο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85
του Συμβουλίου (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2205/90 (7),
— για τα άλλα νομίσματα, σε συντελεστή μετατροπής που
βασίζεται στο μέσο όρο των τιμών του Ecu που δημοσι
εύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, σειρά C, κατά τη διάρκεια μιας συγκεκρι
μένης περιόδου και που πολλαπλασιάζεται με το διορθω
τικό συντελεστή που αναφέρεται στην προηγούμενη
περίπτωση,

για τα προϊόντα αυτά της ποιοτικής κατηγορίας I την τιμή
αναγωγής σε 43,78 Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού
βάρους για το μήνα Οκτώβριο 1991 ·
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι η τιμή εισόδου για μια συγκεκριμένη προέλευση είναι
ίση με την πλέον χαμηλή αντιπροσωπευτική τιμή ή με το
μέσο όρο των πλέον χαμηλών αντιπροσωπευτικών τιμών
που διαπιστώνονται για τουλάχιστον 30 % των ποσοτήτων
της εν λόγω προελεύσεως που τίθενται σε εμπορία στο
σύνολο των αντιπροσωπευτικών αγορών, για τις οποίες
υπάρχουν τιμές, και η τιμή αυτή ή οι τιμές αυτές μειώνονται
κατά τους δασμούς και τις φορολογικές επιβαρύνσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού

ΑρSρο 1
Κατά την εισαγωγή μήλων (κωδικοί ΣΟ 0808 10 91 ,
0808 10 93 και 0808 10 99), καταγωγής Αργεντινής εισπράτ

τεται εξισωτική εισφορά, της οποίας το ύψος καθορίζεται
σε 1,44 Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους.

(ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 · ότι η έννοια της αντιπροσωπευτικής
τιμής ορίζεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 ■

ΑρSρο 2

ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2118/74 της Επιτροπής (4),

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 19 Οκτωβρίου

(')
(2)
C)
(4)

(5) ΕΕ αριS. L 368 της 31 . 12. 1985, σ. 1 .
(6) ΕΕ αριθ. L 164 της 24. 6. 1985, σ. 1 .
C) ΕΕ αριθ. L 201 της 31 . 7. 1990, σ. 9.

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριS.
αριθ.

L
L
L
L

118
150
168
220

της
της
της
της

20.
15.
29.
10.

5.
6.
6.
8.

1972,
1991 ,
1991 ,
1974,

σ.
σ.
σ.
σ.

1.
8.
70.
20.

1991 .

18. 10. 91

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες 17 Οκτωβρίου 1991 .
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 288/23

Αριθ. L 288/24

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

18. 10. 9

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3045/91 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Οκτωβρίου 1991

για τη θέσπιση μέτρων διατήρησης σχετική με τις αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών
ΣΜΣ που υποβλήθηκαν κατά την εβδομάδα από 7 έως 11 Οκτωβρίου 1991 όσον αφορά τις
συναλλαγές με την Ισπανία στον τομέα του βοείου κρέατος
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

απέδειξε ότι υπάρχει κίνδυνος να διαταραχθεί σοβαρά η
ισπανική αγορά ζώντων ζώων λόγω της σημασίας των
τελευταίων · ότι πρέπει, ως εκ τούτου, ως μέτρο διατήρησης,
να επανεκδίδονται τα πιστοποιητικά για ένα ορισμένο
ποσοστό των αιτούμενων ποσοτήτων αυτών των προϊόντων,

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
και ιδίως το άρθρο 85 παράγραφος 1 ,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας:
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3690/90 της Επιτροπής της
19ης Δεκεμβρίου 1990 για τον καθορισμό των λεπτομερειών 1
εφαρμογής του συμπληρωματικού μηχανισμού στις συναλ
λαγές στον τομέα του βοείου κρέατος μεταξύ της Κοινό
τητας, με τη σύνθεσή της στις 31 Δεκεμβρίου 1985, και της
Ισπανίας ('), καθόρισε κυρίως τα ανώτατα ενδεικτικά όρια
στον τομέα του βοείου κρέατος, καθώς και τις μέγιστες
ποσότητες για τις οποίες μπορούν να εκδίδονται πιστοποιη
τικά ΣΜΣ ανά τρίμηνο ·

ότι το άρθρο 85 παράγραφος 1 της πράξης προσχώρησης
προβλέπει ότι η Επιτροπή μπορεί να λάβει μέτρα διατή
ρησης που είναι αναγκαία όταν από την εξέταση της εξέλι
ξης των ενδοκοινοτικών συναλλαγών προκύπτει μια σημα
ντική αύξηση των εισαγωγών που έχουν ήδη πραγματοποιη
θεί ή που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν κατά το
τρέχον έτος ή κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αυτού του
έτους ·

ότι η εξέταση των αιτήσεων για πιστοποιητικά που κατατέ
θηκαν κατά την εβδομάδα από 7 έως 11 Οκτωβρίου 1991

Άρθρο 1

Για τα ζωντανά βοοειδή που δεν ανήκουν στο είδος των
βοοειδών αναπαραγωγής καθαρής φυλής, καθώς και τα ζώα
που προορίζονται για ταυρομαχίες :

1 , οι αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών ΣΜΣ που
κατατέθηκαν κατά την εβδομάδα από 7 έως 11 Οκτω
βρίου 1991 και ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, γίνονται
αποδεκτές μέχρι ποσοστού 6,798 % ·

2, από τις 28 Οκτωβρίου 1991 μπορούν να υποβληθούν νέες
αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών.
Αρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 21 Οκτωβρίου
1991 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες 17 Οκτωβρίου 1991 .
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

f) ΕΕ αριθ. L 357 της 20. 12. 1990, σ. 27.
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Αριθ. L 288/25

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3046/91 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Οκτωβρίου 1991
για τη θέσπιση συντηρητικών μέτρων όσον αφορά τις αιτήσεις πιστοποιητικών «ΣΜΣ» που
κατατίθενται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου 1991 στις
συναλλαγές με την Πορτογαλία στον τομέα του βοείου κρέατος
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
και ιδίως το άρθρο 252 παράγραφος 1 ,
Εκτιμώντας:

τις 11 Οκτωβρίου 1991 , κατεδείχθη ότι έχει ξεπεραστεί η
μεγίστη ποσότητα που εφαρμόζεται κατά το τέταρτο
τρίμηνο για τα κατεψυγμένα βόεια κρέατα - ότι πρέπει
συνεπώς ως συντηρητικό μέτρο να εκδοθούν τα πιστοποιη
τικά μέχρι ενός ποσοστού της ζητουμένης ποσότητας γι'
αυτά τα προϊόντα και να ανασταλεί προσωρινά κάθε νέα
έκδοση πιστοποιητικών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3815/90 της Επιτροπής της
19ης Δεκεμβρίου 1990 για τον καθορισμό των λεπτομερειών
του συμπληρωματικού μηχανισμού στις συναλλαγές ορισμέ
νων προϊόντων του τομέα του βοείου κρέατος που προορί
ζονται για την Πορτογαλία ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 840/91 (2), καθόρισε
ιδίως τα ενδεικτικά ανώτατα όρια που εφαρμόζονται στον
τομέα του βοείου καθώς και τις μέγιστες ποσότητες για τις
οποίες μπορούν να εκδοθούν πιστοποιητικά «ΣΜΣ» ανά
τρίμηνο ·

ότι το άρθρο 252 παράγραφος 1 της πράξης προσχώρησης
προβλέπει ότι η Επιτροπή μπορεί να πάρει τα αναγκαία
συντηρητικά μέτρα όταν η κατάσταση οδηγεί στο να
επιτευχθεί ή να ξεπεραστεί το ενδεικτικό ανώτατο όριο για

ΑρSρο 1

Για τα κατεψυγμένα βόεια κρέατα :
1 . Οι αιτήσεις πιστοποιητικών «ΣΜΣ» για την Πορτογαλία
που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου από τις
7 έως τις 11 Οκτωβρίου 1991 και ανακοινώθηκαν στην
Επιτροπή γίνονται αποδεκτές μέχρι του ποσοστού
62,621 %.

2. H έκδοση των πιστοποιητικών «ΣΜΣ» για την Πορτογα
λία για τις αιτήσεις που κατατέθηκαν από τις 14 Οκτω
βρίου 1991 αναστέλλεται προσωρινά.

ΑρSρο 2

το τρέχον έτος ή για μέρος αυτού ·
ότι, από την εξέταση των αιτήσεων πιστοποιητικών που
κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου από τις 7 έως

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 21 Οκτωβρίου
1991 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 17 Οκτωβρίου 1991 .
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

C) ΕΕ αριθ. L 366 της 29. 12. 1990, σ. 30.
(2) ΕΕ αριθ. L 85 της 5. 4. 1991 , σ. 23.

Αριθ. L 288/26
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3047/91 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Οκτωβρίου 1991

περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την
ακατέργαστη ζάχαρη
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

πολλαπλασιαζόμενο με το διορθωτικό συντελεστή που
προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 τελευταίο
εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ.) αριθ. 1676/85 του

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής

Συμβουλίου (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον

Κοινότητας

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1981 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 464/91 (2), και ιδίως το άρθρο
16 παράγραφος 8,

Εκτιμώντας:

κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2205/90 (6),

— για τα άλλα νομίσματα, σε συντελεστή μετατροπής που
βασίζεται στο μέσο όρο των τιμών του Ecu που δημοσι
εύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, σειρά C, κατά τη διάρκεια μιας συγκεκρι
μένης περιόδου και που πολλαπλασιάζεται με το διορθω
τικό συντελεστή που αναφέρεται στην προηγούμενη
περίπτωση ·

ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή της
λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης έχουν καθο
ρισθεί από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1849/91 της Επιτρο
πής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 3029/91 (4) ■

ότι οι τιμές αυτές συναλλάγματος είναι εκείνες που διαπι
στώθηκαν στις 16 Οκτωβρίου 1991 ,

ότι η εφαρμογή των κανόνων και των λεπτομερειών που
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1849/91 της
Επιτροπής στα στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή, οδηγεί
στην τροποποίηση των εισφορών που ισχύουν σήμερα
σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού ·

Άρθρο 1

I

ότι προκειμένου να καταστεί δυνατή η κανονική λειτουρ
γεία του καθεστώτος των επιστροφών o υπολογισμός τους
πρέπει να βασίζεται στα ακόλουθα :
— για τα νομίσματα τα οποία διατηρούν μεταξύ τους
σχέση μεγίστου ανοίγματος όψεως 2,25 %, σε συντελε
στή μετατροπής που βασίζεται στην κεντρική τους τιμή,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Οι εισφορές κατά την εισαγωγή, που αναφέρονται στο
άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1785/81 , για την ακατέργαστη ζάχαρη αντιπροσωπευ
τικού ποιοτικού τύπου και για τη λευκή ζάχαρη, καθορίζο
νται στο παράρτημα.
,

Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 18 Οκτωβρίου
1991 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες 17 Οκτωβρίου 1991 .
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(')
0
(')
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

177 της 1 . ,7. 1981 , σ. 4.
54 της 28. 2. 1991 , σ. 22.
168 της 29. 6. 1991, σ. 16.
287 της 17. 10. 1991 , σ. 31

(5) ΕΕ αρι9. L 164 της 24. 6. 1985, σ. 1 .
(6) ΕΕ αρι9. L 201 της 31 . 7. 1990, σ. 9.
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Αριθ. L 288/27

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 1991 περί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη
(Ecu/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

Εισφορά

17011110

37,48 (')

1701 1190

37,48 (')

1701 1210

37,48 (')

1701 12 90

37,48 (')

1701 91 00

42,77

1701 99 10

42,77

1701 9990

42,77 (2)

(') Το ποσό της εισφοράς που εφαρμόζεται υπολογίζεται συμφωνά με τις διατάξεις του άρθρου 2 ή 3 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 837/68 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 151 της 30. 6. 1968, α 42).
(2) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 , το ποσό αυτό εφαρμόζεται
επίσης στη ζάχαρη που έχει ληφθεί από λευκή ζάχαρη και ακατέργαστη ζάχαρη και στην οποία έχουν προστεθεί ουσίες
εκτός των αρωματικών ή των χρωστικών.

Αριθ. L 288/28
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3048/91 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Οκτωβρίου 1991

περί καθορισμού των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των σιτηρών, των
αλεύρων και των πλιγουριών και σιμιγδαλιών σίτου ή σικάλεως
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3577/90 (2), και ιδίως το άρθρο
16 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο,
τη γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής,
Εκτιμώντας:

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2727/75, η διαφορά μεταξύ των τιμών των προϊόντων που
αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού αυτού και των
τιμών των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα δύναται να
καλυφθεί από μια επιστροφή κατά την εξαγωγή ·

ότι, δυνάμει του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2746/75 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί
θεσπίσεως στον τομέα των σιτηρών, των γενικών κανόνων
σχετικά με τη χορήγηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή
και τα κριτήρια καθορισμού του ύψους τους (3), οι επιστρο
φές καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη, αφενός η κατά
σταση και οι προοπτικές εξελίξεως των διαθεσίμων ποσοτή
των σιτηρών και των τιμών τους στην αγορά της Κοινότη
τας και, αφετέρου, οι τιμές των σιτηρών και των προϊόντων
του τομέα των σιτηρών στη διεθνή αγορά · ότι, κατά το εν
λόγω άρθρο, έχει επίσης σημασία να εξασφαλισθεί στις
αγορές των σιτηρών μια ισορροπία και μια κανονική
εξέλιξη των τιμών και των συναλλαγών και, επιπλέον, να
ληφθεί υπόψη η οικονομική πλευρά των σχεδιαζόμενων
εξαγωγών και η ανάγκη αποφυγής διαταραχών στην αγορά
της Κοινότητας *
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2746/75 καθόρισε στο άρθρο
3 τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη για
τον υπολογισμό της επιστροφής των σιτηρών ·

ότι, για τα άλευρα, τα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου και
σικάλεως τα ειδικά αυτά κριτήρια καθορίζονται στο άρθρο
4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2746/75 · ότι η επιστροφή
που εφαρμόζεται στα προϊόντα αυτά πρέπει να υπολογίζε
ται αφού ληφθεί υπόψη η αναγκαία ποσότητα σιτηρών για
την παρασκευή των εξεταζόμενων προϊόντων · ότι οι ποσό
τητες αυτές έχουν καθορισθεί στον κανονισμό αριθ. 162/67/
ΕΟΚ της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε από τελευταία
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2849/91 (5) ·

ότι η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτή
σεις ορισμένων αγορών δύνανται να καταστήσουν ανα
γκαία τη διαφοροποίηση της επιστροφής για ορισμένα προϊ
όντα ανάλογα με τον προορισμό τους·
ότι η επιστροφή καθορίζεται μία φορά το μήνα · ότι δύνα
ται να τροποποιείται ενδιαμέσως·

ότι, για να καταστεί δυνατή η κανονική λειτουργία του
καθεστώτος των επιστροφών, o υπολογισμός τους πρέπει να
βασίζεται στα εξής:

— για νομίσματα τα οποία διατηρούν μεταξύ τους σχέση
μέγιστου στιγμιαίου ανοίγματος όψεως 2,25 %, σε συντε
λεστή μετατροπής που βασίζεται στην κεντρική τιμή,
πολλαπλασιαζόμενο με τον διορθωτικό συντελεστή που
προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 τελευταίο
εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85 του
Συμβουλίου (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2205/90 (7);

— για τα άλλα νομίσματα, σε συντελεστή μετατροπής που
βασίζεται στο μέσο όρο των τιμών του Ecu που δημοσι
εύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων; σειρά C, κατά τη διάρκεια μιας συγκεκρι
μένης περιόδου και που πολλαπλασιάζεται με το διορθω
τικό συντελεστή που αναφέρεται στην προηγούμενη
περίπτωση ·

ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών αυτών στην παρούσα
κατάσταση της αγοράς στον τομέα των σιτηρών, και ιδίως
στις τιμές των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα και στη
διεθνή αγορά, οδηγεί στον καθορισμό της επιστροφής στα
ποσά που ορίζονται στο παράρτημα ■

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των αναφερόμενων στο
άρθρο 1 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2727/75 προϊόντων, ως έχουν, καθορίζονται στα ποσά που
ορίζονται στο παράρτημα.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 18 Οκτωβρίου
(')
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L 281 της 1 . 11 . 1975, σ. 1 .
L 353 της 17. 12. 1990, σ. 23.
L 281 της 1 . 11 . 1975, σ. 78.
128 της 27. 6. 1967, σ. 2574/67.
L 272 της 28. 9. 1991 , σ. 62.

1991 .

(6) ΕΕ αριθ. L 164 της 24. 6. 1985, σ. 1 .
O ΕΕ αριθ. L 201 της 31 . 7. 1990, σ. 9.
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O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 1991 .
Γιa την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 288/29

18. 10. 9

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 288/30

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 1991 περί καθορισμού των επιστροφών που

εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των σιτηρών, των αλεύρων και των πλιγουριών και σιμιγδαλιών σίτου ή
σικάλεως
(Ecu/τόνο)

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός (')

0709 90 60 000

—

071290 19000

—

1001 10 10 000

1001 10 90 000

10019091000

1

Επιστροφή

—

—

06
02

110,00

04
02

120,00

—

0

0
—

1001 90 99 000

04
06
02

77,00
31,00
20,00

1002 00 00 000

03
07
02

31,00
85,00
30,00

I
1003 00 10 000

1003 00 90 000

l
1004 00 10 000

1004 00 90 000

1005 1090000
1005 90 00 000

10070090000

1008 2000000

—

04
05
02
—

—

31,00
32,00
30,00
—

—

—

—

—

03
02
—

—

60,00
0
—

—

11010000100

01

121,00

1101 0000 130

01

113,00

1101 0000 150

01

104,00

1101 0000 170

01

96,00

11010000180

01

90,00

11010000190
11010000900
1102 1000600
1102 10 00 900

—

—

—

—

01

121,00

—

—

1103 1110100

01

202,50

1103 11 10 200

01

202,50

1103 11 10 500

01

0

1103 11 10900

01

0

1103 1190100

01

121,00

1103 1190 900

—

—
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(') Προορισμοί:
01 Όλες οι τρίτες χώρες,
02 'Αλλες τρίτες χώρες,
03 Ελβετία, Αυστρία και Λιχτενστάιν,
04 Ελβετία, Αυστρία, Λιχτενστάιν, Θέουτα και Μελίλια,
05 Σοβιετική Ένωση,
06 Αλγερία,
07 Ζώνη II b).

ΝΒ : Οι ζώνες είναι αυτές που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1124/77 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L
134 της 28. 5. 1977, σ. 53), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3049/89
(ΕΕ αριθ. L 292 της 11 . 10. 1989, σ. 10).
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II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 14ης Οκτωβρίου 1991
σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που
διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας
(91 /533/EOK)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100,
την πρόταση της Επιτροπής ('),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιμώντας:
ότι η ανάπτυξη, στα κράτη μέλη, νέων μορφών εργασίας
προκάλεσε τον πολλαπλασιασμό των ειδών εργασιακών
σχέσεων ·

ότι, απέναντι στην ανάπτυξη αυτή, ορισμένα κράτη μέλη
έκριναν απαραίτητο να προβλέψουν διατάξεις με στόχο την
υπαγωγή των εργασιακών σχέσεων σε απαιτήσεις τύπου·
ότι οι διατάξεις αυτές στοχεύουν στην καλύτερη προστασία
των εργαζομένων απέναντι σε μια πιθανή ελλιπή γνώση των
δικαιωμάτων τους και στην ύπαρξη μεγαλύτερης διαφάνειας
στην αγορά εργασίας·
ότι οι νομοθεσίες των κρατών μελών στον τομέα αυτόν
διαφέρουν σημαντικά σε βασικά στοιχεία όπως είναι η
υποχρέωση εγγράφως των μισθωτών εργαζομένων για τα
ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης εργασίας ή της εργασιακής
σχέσης·
ότι οι διαφορές στις νομοθεσίες των κρατών μελών είναι
δυνατόν να έχουν άμεσες συνέπειες στη λειτουργία της
κοινής αγοράς·
C ) ΕΕ αριθ. C 24 της 31 . 1 . 1991 , σ. 3.
(-') ΕΕ αριθ. C 240 της 16. 9. 1991 , σ. 21 .
(3) ΕΕ αριθ. C 159 της 17. 6. 1991 , σ. 32.

ότι το άρθρο 1 17 της συνθήκης προβλέπει ότι τα κράτη μέλη
' συμφωνούν για την ανάγκη να προαγάγουν τη βελτίωση
των όρων διαβίωσης και εργασίας του εργατικού δυναμικού
που επιτρέπει την εναρμόνισή τους με στόχο την πρόοδο ·
ότι o κοινοτικός χάρτης των θεμελιωδών κοινωνικών δικαι
ωμάτων των εργαζομένων, o οποίος θεσπίσθηκε στο Ευρω
παϊκό Συμβούλιο του Στρασβούργου της 9ης Δεκεμβρίου
1989 από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων ένδεκα
κρατών μελών, στο σημείο 9 διακηρύσσει ότι :
«Οι όροι εργασίας κάθε μισθωτού της Ευρωπαϊκής Κοινό
τητας θα πρέπει να καθορίζονται είτε με νόμο είτε με
συλλογική σύμβαση είτε με σύμβαση εργασίας, σύμφωνα
με τα ισχύοντα σε κάθε κράτος μέλος.» ·
ότι θα πρέπει να καθιερωθεί σε κοινοτικό επίπεδο η γενική
υποχρέωση βάσει της οποίας κάθε μισθωτός εργαζόμενος
πρέπει να διαθέτει ένα έγγραφο που να περιέχει πληροφο
ρίες για τα ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης εργασίας ή της
εργασιακής του σχέσης ·
ότι, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σκόπιμο να διατηρηθεί
μια ορισμένη ελαστικότητα στην εργασιακή σχέση, θα
πρέπει να προβλεφθεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρέ
σουν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας
ορισμένες περιορισμένες περιπτώσεις εργασιακών σχέσεων ·

ότι η υποχρέωση πληροφόρησης μπορεί να πληρούται με

γραπτή σύμβαση, με επιστολή πρόσληψης, με ένα ή περισ
σότερα έγγραφα ή, ελλείψει τέτοιων εγγράφων, με γραπτή
δήλωση υπογεγραμμένη από τον εργοδότη ·

ότι σε περίπτωση εκπατρισμού του μισθωτού εργαζόμενου,
πρέπει να εξασφαλίζεται ότι έχει πληροφορηθεί, εκτός από
τα ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης εργασίας ή της εργασια

κής σχέσης, τα στοιχεία που συνδέονται με την απόσπαση
του ·
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ότι, για να εξασφαλίζεται η λήψη ενός εγγράφου από τους
μισθωτούς εργαζόμενους κάθε τροποποίηση των ουσιωδών
στοιχείων της σύμβασης ή της εργασιακής σχέσης πρέπει να
τους γνωστοποιείται γραπτώς·
ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλίζουν τα κράτη μέλη στους
εργαζόμενους τη δυνατότητα διεκδίκησης των δικαιωμάτων
τους που προκύπτουν από την παρούσα οδηγία ·

ότι τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νομοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, για να συμμορφω
θόυν με την παρούσα οδηγία, ή εξασφαλίζουν ότι οι κοινω
νικοί εταίροι καθορίζουν βάσει συμφωνίας τις αναγκαίες
διατάξεις ενώ τα κράτη μέλη οφείλουν να λάβουν όλα τα
απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση
να εγγυηθούν τα επιβαλλόμενα από την παρούσα οδηγία
αποτελέσματα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Αρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής
1 . H παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε κάθε μισθωτό
εργαζόμενο που έχει σύμβαση ή σχέση εργασίας, οριζόμενη
από την ισχύουσα νομοθεσία ενός κράτους μέλους ή/και
υπαγόμενη στην ισχύουσα νομοθεσία ενός κράτους μέλους.

Αριθ. L 288/33

γ) i) η ονομασία, o βαθμός, η φύση ή η κατηγορία της
απασχόλησης του εργαζόμενου,
ή
ii) o συνοπτικός χαρακτηρισμός ή περιγραφή της εργα
σίας-

δ) η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ή της σχέσης εργα
σίας·

ε) εάν πρόκειται για σύμβαση ή σχέση προσωρινής εργα
σίας, η προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης ή της
σχέσης εργασίας ■

στ) η διάρκεια της άδειας μετ' αποδοχών την οποία δικαι
ούται o εργαζόμενος ή, αν δεν είναι δυνατή η ένδειξη
αυτή κατά τη στιγμή παροχής της πληροφορίας οι
λεπτομέρειες χορήγησης και προσδιορισμού της αδείας
αυτής ·

ζ) η διάρκεια των προθεσμιών καταγγελίας που πρέπει να
τηρεί o εργοδότης και o εργαζόμενος σε περίπτωση
λύσης της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας ή, αν δεν
είναι δυνατή η ένδειξη αυτή κατά τη στιγμή παροχής
της πληροφορίας τα περί καθορισμού αυτών των
προθεσμιών καταγγελίας ·

η) το αρχικό βασικό ποσό, τα άλλα συστατικά στοιχεία
καθώς και η περιοδικότητα καταβολής της αμοιβής που
δικαιούται o εργαζόμενος·

θ) η διάρκεια τηης κανονικής ημερήσιας ή εβδομαδιαίας
εργασίας του εργαζόμενου,
ι) κατά περίπτωση :

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η παρούσα
οδηγία δεν εφαρμόζεται στους εργαζόμενους που έχουν
σύμβαση ή σχέση εργασίας :
α) — της οποίας η συνολική διάρκεια δεν υπερβαίνει τον
ένα μήνα ή/και
— o εβδομαδιαίος χρόνος απασχόλησης δεν υπερβαίνει
τις 8 ώρες
ή
β) που έχει χαρακτήρα περιστασιακής ή/και ιδιάζουσας
εργασίας με την προϋπόθεση ότι στις περιπτώσεις αυτές
την μη εφαρμογή δικαιολογούν αντικειμενικοί λόγοι.
Αρθρο 2

i) η αναφορά των συλλογικών συμβάσεων ή/και
συλλογικών συμφωνιών που ρυθμίζουν τους όρους
εργασίας του εργαζόμενου ή

ii) εάν πρόκειται για συλλογικές συμβάσεις που έχουν
συναφθεί εκτός επιχειρήσεως από ειδικά όργανα
ίσης εκπροσώπησης η μνεία του αρμόδιου οργάνου
ίσης εκπροσώπησης στα πλαίσια του οποίου έχουν
συναφθεί.

3. H ενημέρωση για τα στοιχεία που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 στοιχεία στ), ζ), η) και θ) μπορεί, ενδεχο
μένως, να γίνεται και με παραπομπή στις νομοθετικές
κανονιστικές διοικητικές ή καταστατικές διατάξεις ή στις
συλλογικές συμβάσεις που ρυθμίζουν τα οικεία θέματα.

Υποχρέωση ενημέρωσης

Αρθρο 3

1 . O εργοδότης οφείλει να γνωστοποιεί στον μισθωτό
εργαζόμενο στον οποίο εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία,
εφεξής καλούμενος «εργαζόμενος», τα ουσιώδη στοιχεία της
σύμβασης ή της σχέσης εργασίας.

Τρόποι ενημέρωσης

2. H πληροφόρηση της παραγράφου 1 αναφέρεται κατ'
ελάχιστον στα ακόλουθα στοιχεία :

1 . H ενημέρωση για τα στοιχεία του άρθρου 2 παράγρα
φος 2 μπορεί να γίνεται με παράδοση στον εργαζόμενο, δύο
μήνες το αργότερο μετά από την έναρξη της εργασίας του :
α) γραπτής σύμβασης εργασίας ή/και

α) τα στοιχεία ταυτότητας των μερών·

β) επιστολής πρόσληψης ή/και

β) o τόπος εργασίας ■ ελλείψει ορισμένου ή κύριου τόπου
εργασίας, η αρχή ότι o εργαζόμενος απασχολείται σε
διάφορα σημεία, καθώς και η έδρα ή, ενδεχομένως η
κατοικία του εργοδότη ·

γ) ενός ή περισσοτέρων άλλων εγγράφων, εφόσον ένα από
αυτά τα έγγραφα περιλαμβάνει τουλάχιστον όλα τα
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2
στοιχεία α), β), γ), δ), η) και θ).

Αριθ. L 288/34
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2. Όταν κανένα από τα έγγραφα που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 δεν παραδίδεται στον εργαζόμενο εντός της
προβλεπόμενης στην εν λόγω παράγραφο προθεσμίας, o
εργοδότης οφείλει να παραδώσει στον εργαζόμενο, το αργό
τερο εντός δύο μηνών από την έναρξη της εργασίας του,
γραπτή δήλωση που υπογράφεται από τον εργοδότη και
περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο
άρθρο 2 παράγραφος 2.
Εάν το ή τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1
περιέχουν μέρος μόνο των απαιτούμενων στοιχείων, η
γραπτή δήλωση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της
παρούσας παραγράφου περιέχει τα υπόλοιπα στοιχεία.

3. Στην περίπτωση που η σύμβαση ή η σχέση εργασίας
λήγει πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δύο μηνών από
την έναρξη της εργασίας του, η ενημέρωση του εργαζόμενου
που προβλέπεται στο άρθρο 2 και στο παρόν άρθρο πρέπει
να γίνεται το αργότερο κατά τη λήξη αυτής της προθεσμίας.
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ρωμένα, ενδεχομένως, κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρά
γραφος 1 .
ΆρSρο 6

Διατάξεις σχετικά με τη μορφή και το καθεστώς των
αποδεικτικών στοιχείων της σύμβασης ή της σχέσης εργα
σίας καθώς και με τους διαδικαστικούς κανόνες

H παρούσα οδηγία δεν θίγει τις εθνικές νομοθεσίες και
πρακτικές που αφορούν :
— τη μορφή της σύνθεσης ή της σχέσης εργασίας,
— το καθεστώς των αποδεικτικών στοιχείων της ύπαρξης
και του περιεχομένου της σύμβασης ή της σχέσης εργα
σίας,
— τους διαδικαστικούς κανόνες που είναι εν προκειμένω
εφαρμόσιμοι.

ΆρSρο 4

ΆρSρο 7

Εκπατριζόμενος εργαζόμενος

Ευνοϊκότερες διατάξεις

1 . Εάν o εργαζόμενος πρέπει να ασκήσει την εργασία του
σε ένα ή πολλά άλλα κράτη εκτός του κράτους μέλους στου
οποίου τη νομοθεσία ή/και την πρακτική υπόκειται η
σύμβαση ή η σχέση εργασίας το ή τα έγγραφα που αναφέ
ρονται στο άρθρο 3 πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή του
εργαζόμενου πριν την αναχώρησή του και πρέπει να περιέ
χουν τουλάχιστον τα εξής πρόσθετα στοιχεία :
α) τη διάρκεια της εργασίας στο εξωτερικό ·

H παρούσα οδηγία δεν θίγει τη δυνατότητα των κρατών
μελών να εφαρμόζουν ή να θεσπίζουν νομοθετικές, κανονι
στικές ή διοικητικές διατάξεις ευνοϊκότερες για τους εργα

β) το νόμισμα στο οποίο θα καταβάλλεται η αμοιβή ·
γ) ενδεχομένως τα πλεονεκτήματα, σε χρήμα ή σε είδος,
που συνδέονται με τον εκπατρισμό ·
δ) ενδεχομένως τους όρους επαναπατρισμού του εργαζό
μενου.

2. H ενημέρωση για τα στοιχεία της παραγράφου 1 στοι
χεία β) και γ) μπορεί, ενδεχομένως να γίνεται και με παρα
πομπή στις νομοθετικές κανονιστικές διοικητικές ή κατα
στατικές διατάξεις ή στις συλλογικές συμβάσεις που ρυθμί
ζουν τα οικεία θέματα.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται εάν η διάρ
κεια της εργασίας εκτός της χώρας, στης οποίας τη νομοθε
σία ή/και την πρακτική υπόκειται η σύμβαση ή η σχέση
εργασίας δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα.
ΆρSρο 5

Μεταβολή των στοιχείων της σύμβασης ή της σχέσης εργα
σίας
1 . Για κάθε μεταβολή των στοιχείων που προβλέπονται
στο άρθρο 2 παράγραφος 2 και στο άρθρο 4 παράγραφος 1 ,
o εργοδότης πρέπει να συντάσσει σχετικό έγγραφο και να
το παραδίδει στον εργαζόμενο το συντομότερο δυνατόν και
το αργότερο ένα μήνα μετά τη χρονολογία που πραγματο
ποιείται η σχετική μεταβολή.

2. Το έγγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν
είναι υποχρεωτικό σε περίπτωση τροποποίησης των νομοθε
τικών, κανονιστικών, διοικητικών ή καταστατικών διατά
ξεων ή των συλλογικών συμβάσεων στις οποίες παραπέ
μπουν τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 3, συμπλη

ζόμενους, ή να ευνοούν ή να επιτρέπουν την εφαρμογή
συμβατικών διατάξεων ευνοϊκότερων για τους εργαζόμε
νους.

ΆρSρο 8

Υπεράσπιση των δικαιωμάτων

1 . Τα κράτη μέλη εισάγουν στην εσωτερική τους έννομη
τάξη τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να καταστεί δυνατό
σε κάθε εργαζόμενο που θεωρεί ότι θίγεται από την μη
τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την
παρούσα οδηγία να διεκδικεί τα δικαιώματά του διά της
δικαστικής οδού, αφού, ενδεχομένως, προσφύγει σε άλλες
αρμόδιες αρχές.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η άσκηση
των προσφυγών, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 , προϋ
ποθέτει ότι o εργαζόμενος θα θέσει σε υπερημερία τον εργο
δότη και ότι o εργοδότης δεν θα απαντήσει σε προθεσμία
15 ημερών από τη θέση σε υπερημερία.
Ωστόσο, η προηγούμενη θέση σε υπερημερία δεν απαιτείται
στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 ούτε για
τους εργαζόμενους που έχουν προσωρινή σύμβαση ή σχέση
εργασίας ούτε για τους εργαζόμενους που δεν καλύπτονται
από μία ή περισσότερες συλλογικές συμβάσεις που αφορούν
τη σχέση εργασίας.
ΆρSρο 9

Τελικές διατάξεις

1 . Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νομοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, ώστε να συμμορφω
θούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 30 Ιουνίου
1993, ή εξασφαλίζουν, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία
αυτή, ότι οι κοινωνικοί εταίροι καθορίζουν με συμφωνία τις
αναγκαίες διατάξεις ενώ τα κράτη μέλη οφείλουν να
λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι ανά πάσα
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στιγμή σε θεση να εγγυηθούν τα επιβαλλόμενα από την
παρούσα οδηγία αποτελέσματα.
Ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκει
μένου να εξασφαλιστεί ότι, για σύμβαση ή σχέση εργασίας
που υφίσταται κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων
αυτών, o εργοδότης παραδίδει στον εργαζόμενο κατόπιν
αιτήσεώς του και εντός προθεσμίας δύο μηνών από την
παραλαβή της σχετικής αιτήσεως, το ή τα έγγραφα που
αναφέρονται στο άρθρο 3, συμπληρωμένα ενδεχομένως κατ'
εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 1 .

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 , όταν θεσπίζονται από
τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνο
δεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσί
ευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή
ορίζονται από τα κράτη μέλη.

4. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή για
τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή της παρούσας
οδηγίας.
Άρθρο 10
H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Λουξεμβούργο, 14 Οκτωβρίου 1991 .

Γ\α το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
B. de VRIES

18 . 10. 91

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 288/36

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 14ης Οκτωβρίου 1991

για την τροποποίηση της οδηγίας 82/606/EOK σχετικά με την οργάνωση ερευνών από τα
κράτη μέλη για τις αποδοχές των μόνιμων και εποχιακών εργατών που απασχολούνται στη
γεωργία
(91 /534/EOK)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 213,
το σχέδιο οδηγίας που υπέβαλε η Επιτροπή,

« 1 . Τα κράτη μέλη διεξάγουν το 1984 και κατόπιν ανά
διετία, έρευνα για τις πραγματικές αποδοχές των μόνι
μων εργατών, με πλήρη απασχόληση ή/και των εποχια
κών εργατών, που απασχολούνται στη γεωργία.
Από το 1988, o έρευνες θα διεξάγονται ανά τριετία.
Πάντως, η Ιρλανδία μπορεί να προβεί σε έρευνα το 1991
και 1992.

Εκτιμώντας:

ότι η οδηγία 82/606/EOK ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από την οδηγία 88/562/EOK (2), ορίζει ότι τα κράτη
μέλη πρέπει να διεξαγάγουν κατά τη διάρκεια του 1990 μια
έρευνα για τις αποδοχές των μόνιμων και εποχιακών εργα
τών που απασχολούνται στη γεωργία ·
ότι μετά την εμπειρία που αποκτήθηκε με τις έρευνες του
1984, 1986 και 1988, η περιοδικότητα διεξαγωγής των
ερευνών, που προβλέπει η προαναφερόμενη οδηγία, δεν
είναι η πλέον πρόσφορη,

Οι κατηγορίες των εργατών που πρέπει να αποτελέσουν
το αντικείμενο της έρευνας αυτής σε κάθε κράτος μέλος
ορίζονται στο παράρτημα I.»
Άρθρο 2

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Λουξεμβούργο, 14 Οκτωβρίου 1991 .
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Για το Συμβούλιο

Το άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 82/606/EOK αντικα
θίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

O Πρόεδρος

C) ΕΕ αριθ. L 247 της 23. 8. 1982, σ. 22.
(2) ΕΕ αριθ. L 309 της 15. 11 . 1988, σ. 33 .

B. de VRIES

