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I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2081 /92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 14ης Ιουλίου 1992
για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργι
κών προϊόντων και των τροφίμων
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

σύντομες πληροφορίες που θα τον ενημερώνουν επακριβώς
για την καταγωγή του προϊόντος·

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43,
την πρόταση της Επιτροπής ('),
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιμώντας :

ότι η παραγωγή, η παρασκευή και η διανομή των γεωργι
κών προϊόντων και τροφίμων κατέχει σημαντική θέση στην
οικονομία της Κοινότητας·
ότι, στα πλαίσια του επαναπροσανατολισμού της κοινής
αγροτικής πολιτικής, πρέπει να ευνοηθεί η διαφοροποίηση
της γεωργικής παραγωγής ώστε να επιτευχθεί στην αγορά
μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ της προσφοράς και της
ζήτησης· ότι η προώθηση προϊόντων που παρουσιάζουν
ορισμένα χαρακτηριστικά μπορεί να αποτελέσει σημαντικό
πλεονέκτημα για τον αγροτικό κόσμο, ιδίως στις μειονε
κτικές ή απομακρυσμένες περιοχές, εξασφαλίζοντας,
αφενός, τη βελτίωση του γεωργικού εισοδήματος και,
αφετέρου, την εγκατάσταση του αγροτικού πληθυσμού σ'
αυτές τις περιοχές·
ότι, εξάλλου, διαπιστώθηκε, κατά τη διάρκεια των τελευ
ταίων ετών, ότι οι καταναλωτές έχουν την τάση να αποδί
δουν προτεραιότητα, όσον αφορά τη διατροφή τους, μάλλον
στην ποιότητα παρά στην ποσότητα · ότι αυτή η αναζήτηση
ιδιότυπων προϊόντων λαμβάνει τη μορφή, μεταξύ άλλων,
μιας όλο και μεγαλύτερης ζήτησης γεωργικών προϊόντων ή
τροφίμων ορισμένης γεωγραφικής καταγωγής·
ότι, λόγω της πληθώρας των προϊόντων που διατίθενται
στην αγορά και της πολλαπλότητας των πληροφοριών που
παρέχονται γι' αυτά, o καταναλωτής πρέπει, προκειμένου να
κάνει καλύτερα την επιλογή του, να διαθέτει σαφείς και
(') ΕΕ
ΕΕ
(2) ΕΕ
(3) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αρι9.

C
C
C
C

30 της 6. 2. 1991 , σ. 9 και
69 της 18. 3 . 1991 , σ. 15 .
326 της 16. 12. 1991 , σ. 35.
269 της 14. 10. 1991 , σ. 62.

ότι τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα υπόκεινται, όσον
αφορά την επισήμανσή τους, στους γενικούς κανόνες που
θεσπίζονται στην Κοινότητα, και ιδίως βάσει της οδηγίας
79/ 1 12/EOK του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1978 για
την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών
σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφή
μιση των τροφίμων (4) · ότι, δεδομένης της ιδιοτυπίας τους
πρέπει να θεσπιστούν συμπληρωματικές ειδικές διατάξεις
για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα που προέρχονται
από μια οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή ·

ότι η βούληση να προστατευτούν τα γεωργικά προϊόντα ή
τρόφιμα που διακρίνονται από τη γεωγραφική τους κατα
γωγή, οδήγησε ορισμένα κράτη μέλη στη δημιουργία
«ονομασιών ελεγχόμενης προέλευσης» · ότι οι ονομασίες
αυτές εξελίχθηκαν προς ικανοποίηση των παραγωγών που
επιτυγχάνουν καλύτερα εισοδήματα σε ανταπόδοση της
πραγματικής προσπάθειας που καταβάλλουν για την ποιό
τητα, και προς ικανοποίηση των καταναλωτών που έχουν
στη διάθεσή τους ιδιότυπα προϊόντα με εγγυήσεις για τη
μέθοδο παρασκευής τους και την καταγωγή τους·

ότι, ωστόσο, οι εθνικές πρακτικές στην εφαρμογή των
ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων
είναι προς το παρόν ανόμοιες · ότι είναι ανάγκη να προβλε
φθεί κοινοτική θεώρηση · ότι, πράγματι, ένα πλαίσιο κοινο
τικών κανόνων που θα περιλαμβάνει ένα καθεστώς προστα
σίας, θα επιτρέψει στις γεωγραφικές ενδείξεις και στις
ονομασίες προέλευσης να αναπτυχθούν λόγω του ότι το
πλαίσιο αυτό θα εγγυάται, με μια πιο ενιαία θεώρηση,
ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των παραγωγών προϊό
ντων που δικαιούνται αυτών των ενδείξεων, και θα οδηγή
σει σε μεγαλύτερη αξιοπιστία αυτών των προϊόντων στα
μάτια των καταναλωτών ·
ότι οι σχεδιαζόμενες ρυθμίσεις πρέπει να εφαρμοστούν υπό
την επιφύλαξη της ήδη ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας
για τα κρασιά και τα οινοπνευματώδη ποτά η οποία επιδιώ
κει τη θέσπιση υψηλότερου επιπέδου προστασίας·
(4) ΕΕ αριθ. L 33 της 8. 2. 1979, σ. 1 . Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τε
λευταία από την οδηγία 91 /72/EOK ( ΕΕ αριθ. L 42 της 15 . 2.
1991 , σ. 27 ).
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ότι το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού περιορί
ζεται σε ορισμένα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα τα χαρα

Το παράρτημα I μπορεί να τροποποιείται σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 .

κτηριστικά των οποίων συνδέονται με τη γεωγραφική τους
καταγωγή· ότι, ωστόσο, αυτό το πεδίο εφαρμογής 3α
μπορούσε, ενδεχομένως, να διευρυνθεί εν ανάγκη σε άλλα

2. O παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη
άλλων ειδικών κοινοτικών διατάξεων.

προϊόντα ή τρόφιμα ·

ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες πρακτικές, πρέπει
να οριστούν δύο διαφορετικά επίπεδα γεωγραφικής
αναφοράς, δηλαδή, οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδεί
ξεις και οι προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης·
ότι ένα γεωργικό προϊόν ή ένα τρόφιμο που δικαιούται
αυτής της ένδειξης πρέπει να ανταποκρίνεται σε ορισμένους
όρους που απαριθμούνται σε προδιαγραφές
ότι, για να δικαιούνται προστασίας σε κάθε μέλος οι
γεωγραφικές ενδείξεις και οι ονομασίες προέλευσης πρέπει
να καταχωρούνται στο κοινοτικό επίπεδο · ότι η καταχώ
ρηση σ' ένα μητρώο επιτρέπει προσέτι να εξασφαλίζεται η
ενημέρωση των επαγγελματιών και των καταναλωτών·
ότι η διαδικασία καταχώρησης πρέπει να επιτρέπει σε κάθε
πρόσωπο που είναι ατομικά και άμεσα ενδιαφερόμενο να
μπορεί να ασκεί τα δικαιώματά του, κοινοποιώντας την
ένσταση του διά του κράτους μέλους στην Επιτροπή ·
ότι πρέπει να εφαρμόζονται διαδικασίες που να επιτρέπουν,
μετά την καταχώρηση, είτε την προσαρμογή των προδια
γραφών, λόγω ιδίως της εξέλιξης των τεχνολογικών
γνώσεων, είτε την απόσυρση από το μητρώο της γεωγραφι
κής ένδειξης ή της ονομασίας προελεύσεως ενός γεωργικού
προϊόντος ή ενός τροφίμου εφόσον το εν λόγω προϊόν ή το
τρόφιμο αυτό δεν συμφωνεί πλέον με τις προδιαγραφές για
τις οποίες επέτυχε τη γεωγραφική ένδειξη ή την ονομασία
προέλευσης ·
ότι πρέπει να καταστούν δυνατές οι συναλλαγές με τις
τρίτες χώρες που δύνανται να παρέχουν ισοδύναμες εγγυή
σεις όσον αφορά τη χορήγηση και τον έλεγχο των γεωγρα
φικών ενδείξεων ή των ονομασιών προέλευσης που χορη
γούνται στο έδαφος τους·

ότι πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία για την καθιέρωση
στενής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και της
Επιτροπής, στα πλαίσια επιτροπής κανονιστικού χαρακτήρα
που θα δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό,

3 . H οδηγία 83/ 189/EOK του Συμβουλίου της 28ης
Μαρτίου 1983 για την καθιέρωση διαδικασίας πληροφόρη
σης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδια
γραφών (') δεν εφαρμόζεται στις ονομασίες προέλευσης,
ούτε στις γεωγραφικές ενδείξεις που αποτελούν αντικείμενο
του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2

1 . H κοινοτική προστασία των ονομασιών προέλευσης
και των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων
και τροφίμων επιτυγχάνεται σύμφωνα με τον παρόντα
κανονισμό.
2.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται

ως :

α) «ονομασία προέλευσης»: το όνομα μιας περιοχής, ενός
συγκεκριμένου τόπου ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μιας
χώρας το οποίο χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός
γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου :
— που κατάγεται από αυτή την περιοχή, το συγκεκρι
μένο τόπο ή τη χώρα αυτή
και

— του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφεί
λονται κυρίως ή αποκλειστικά στο γεωγραφικό περι
βάλλον που περιλαμβάνει τους φυσικούς και ανθρώ
πινους παράγοντες, και του οποίου η παραγωγή, η
μεταποίηση και η επεξεργασία λαμβάνουν χώρα στην
οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή ·
β) «γεωγραφική ένδειξη»: το όνομα μιας περιοχής, ενός
συγκεκριμένου τόπου ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις μιας
χώρας το οποίο χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός
γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου :
— που κατάγεται από την περιοχή αυτή, το συγκεκρι
μένο τόπο ή τη χώρα αυτή
και

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

1 . O παρών κανονισμός καθορίζει τους κανόνες προστα
σίας των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών
ενδείξεων των προοριζομένων για ανθρώπινη κατανάλωση
γεωργικών προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα II
της συνθήκης και των τροφίμων που αναφέρονται στο
παράρτημα I του παρόντος κανονισμού, καθώς και των
γεωργικών προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα II
του παρόντος κανονισμού.
Εντούτοις o παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται για τα
προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα ούτε για τα οινοπνευμα
τώδη ποτά.

— του οποίου μια συγκεκριμένη ποιότητα, η φήμη ή
άλλο χαρακτηριστικό μπορούν να αποδοθούν στη
γεωγραφική αυτή καταγωγή και του οποίου η παρα
γωγή ή/και η μεταποίηση ή/και η επεξεργασία πραγ
ματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική
περιοχή.
3. Θεωρούνται ωσαύτως ως ονομασίες προέλευσης
ορισμένες παραδοσιακές γεωγραφικές ή μη, ονομασίες που
περιγράφουν γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο καταγωγής μιας
περιοχής ή ενός συγκεκριμένου τόπου και το οποίο πληροί
τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 στοιχείο α) δεύτερη
περίπτωση.
C ) ΕΕ αρι9. L 109 της 26. 4. 1983, σ. 8. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την απόφαση 90/230/EOK ( ΕΕ αριθ. L 128 της 18.
5 . 1990, σ. 15 ).
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Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 στοιχείο α),

εξομοιώνονται προς ονομασίες προέλευσης ορισμένες
γεωγραφικές ενδείξεις των οποίων οι πρώτες ύλες των
σχετικών προϊόντων προέρχονται από γεωγραφική περιοχή,
ευρύτερη ή διαφορετική από την περιοχή μεταποίησης,
εφόσον :

— η περιοχή παραγωγής της πρώτης ύλης είναι οριοθετη
μένη και

— υπάρχουν ειδικοί όροι παραγωγής των πρώτων υλών και
— υπάρχει σύστημα ελέγχου που εξασφαλίζει την τήρηση
των όρων αυτών.
5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 4, δεν θεωρούνται
ως πρώτες ύλες παρά μόνο τα ζώντα ζώα, τα κρέατα και το
γάλα. H χρησιμοποίηση άλλων πρώτων υλών μπορεί να
επιτραπεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15.
6. Για να δικαιούνται της παρέκκλισης της παραγράφου
4, οι σχετικές ονομασίες πρέπει να αναγνωρισθούν ή να
έχουν ήδη αναγνωριστεί ως ονομασίες προέλευσης που
δικαιούνται εθνικής προστασίας από το ενδιαφερόμενο
κράτος μέλος, ή, εάν δεν υπάρχει τέτοιο καθεστώς, να έχουν
αποδεδειγμένα παραδοσιακό χαρακτήρα καθώς και να είναι
πασίγνωστες και εξαιρετικής φήμης ονομασίες.
7. Προκειμένου να υπαχθούν στην παρέκκλιση της παρα
γράφου 4, οι αιτήσεις καταχώρησης πρέπει να υποβληθούν
εντός προθεσμίας δύο ετών από την ημερομηνία έναρξης
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

ΑρSρο 3
1 . Οι ονομασίες πσου έχουν καταστεί κοινές δεν καταχω
ρούνται.
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «ονομασία
που έχει καταστεί κοινή» νοείται το όνομα ενός γεωργικού
προϊόντος ή ενός τροφίμου το οποίο, αν και αναφέρεται
στον τόπο ή την περιοχή όπου το εν λόγω γεωργικό προϊόν
ή τρόφιμο έχει παραχθεί αρχικά ή εμπορευθεί, έχει πλέον
καταστεί κοινό όνομα ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός
τροφίμου.
Για να διαπιστωθεί αν ένα όνομα έχει καταστεί κοινό,
λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες, και ιδίως :

— η υφισταμένη κατάσταση στο κράτος μέλος από το
οποίο προέρχεται το όνομα και στις περιοχές κατανά
λωσης,
— η κατάσταση που επικρατεί σε άλλα κράτη μέλη,
— η οικεία, εθνική ή κοινοτική, νομοθεσία.
Εάν, κατά την εφαρμογή της διαδικασίας των άρθρων 6 και
7, μια αίτηση καταχώρησης απορρίπτεται διότι μια ονομα
σία έχει καταστεί κοινή, η Επιτροπή δημοσιεύει την
απόφαση αυτή στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
2. Ένα όνομα δεν μπορεί να καταχωρηθεί ως ονομασία
προέλευσης ή ως γεωγραφική ένδειξη όταν συγκρούεται με
το όνομα φυτικής ποικιλίας ή ζωικής φυλής και μπορεί, ως

εκ τούτου, να παραπλανήσει το κοινό ως προς την πραγμα
τική καταγωγή του προϊόντος.

3 . Πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού,
το Συβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία βάσει
πρότασης της Επιτροπής, καταρτίζει και δημοσιεύει στην
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έναν μη
διεξοδικό, ενδεικτικό κατάλογο των ονομασιών των γεωρ
γικών προϊόντων ή τροφίμων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και θεωρούνται,
σύμφωνα με την παράγραφο 1 , ότι έχουν καταστεί κοινές
και ως εκ τούτου δεν μπορούν να καταχωρηθούν σύμφωνα
με τον παρόντα κανονισμό.
ΆρSρο 4

1 . Για να δικαιούται προστατευόμενης ονομασίας προέ
λευσης (ΠΟΠ) ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης
(ΠΓΕ) ένα γεωργικό προϊόν ή ένα τρόφιμο πρέπει να αντα
ποκρίνεται σε προδιαγραφές.
2. Οι προδιαγραφές περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα
ακόλουθα στοιχεία :
α) το όνομα του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου,
καθώς και την ονομασία προέλευσης ή τη γεωγραφική
ένδειξη ·
6) την περιγραφή του γεωργικού προϊόντος ή του
τροφίμου, που περιλαμβάνει, ενδεχομένως, τις πρώτες
ύλες και τα κυριότερα φυσικά, χημικά, μικροβιολογικά
ή/και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του γεωργικού
προϊόντος ή του τροφίμου·

γ) τη γεωγραφική οριοθέτηση και, ενδεχομένως, τα στοι
χεία που καταδεικνύουν την τήρηση των προϋποθέσεων
που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 ·
δ) τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το γεωργικό προϊόν
ή το τρόφιμο κατάγεται από τη γεωγραφική περιοχή,
κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο
α) ή β), κατά περίπτωση ·
ε) την περιγραφή της μεθόδου παραγωγής του γεωργικού
προϊόντος ή του τροφίμου και, ενδεχομένως τις
τοπικές, θεμιτές και συνήθεις μεθόδους·
στ) τα στοιχεία που αποδεικνύουν το δεσμό με το γεωγρα
φικό περιβάλλον ή με τη γεωγραφική καταγωγή κατά
την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή
β), κατά περίπτωση ·

ζ) τα σχετικά στοιχεία του ή των δομών ελέγχου που
προβλέπονται στο άρθρο 10·
η) τα ειδικά στοιχεία της επισήμανσης που συνδέονται με
την ένδειξη «ΠΟΠ» ή « ΠΓΕ», κατά περίπτωση, ή τις
ισοδύναμες εθνικές παραδοσιακές ενδείξεις·

θ) τις τυχόν προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται δυνά
μει των κοινοτικών ή/και εθνικών διατάξεων.
ΆρSρο 5

1 . Αίτηση καταχώρησης μπορεί να υποβάλλει μόνο μία
ομάδα ή, υπό ορισμένες προϋποθέσεις που θα καθοριστούν
με τη διαδικασία του άρθρου 15, ένα νομικό ή φυσικό
πρόσωπο.
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Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «ομάδα»
νοείται, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή ή σύνθεση, κάθε
οργάνωση παραγωγών ή/και μεταποιητών τους οποίους
αφορά το ίδιο γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο. Στην ομάδα
μπορούν να συμμετέχουν και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

5. Εάν, με βάση την εξέταση που προβλέπεται στην παρά
γραφο 1 , η Επιτροπή συμπεράνει ότι η ονομασία δεν πληροί
τους όρους προστασίας, αποφασίζει, με τη διαδικασία του
άρθρου 15, να μην πραγματοποιήσει τη δημοσίευση που
προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2. Μια ομάδα, ή ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν
μπορεί να υποβάλλει αίτηση καταχώρησης παρά μόνο για
τα γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα που παράγει ή επιτυγχάνει

Πριν από τις δημοσιεύσεις που προβλέπονται στις παραγρά
φους 2 και 4 και την καταχώρηση που προβλέπεται στην
παράγραφο 3, η Επιτροπή μπορεί να ζητά τη γνώμη της
επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 15.

κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχεία α) ή
β).

3. H αίτηση καταχώρησης περιλαμβάνει ιδίως τις προδια
γραφές που αναφέρονται στο άρθρο 4.
4. H αίτηση καταχώρησης απευθύνεται στο κράτος μέλος
στο οποίο βρίσκεται η γεωγραφική περιοχή.
5. Το κράτος μέλος ελέγχει εάν η αίτηση είναι αιτιολογη
μένη και τη διαβιβάζει στην Επιτροπή μαζί με τις προδια
γραφές που αναφέρονται στο άρθρο 4 και τα λοιπά
έγγραφα βάσει των οποίων έλαβε τη σχετική απόφαση, εάν
κρίνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος κανο
νισμού.

Εάν η αίτηση αφορά ονομασία που προσδιορίζει επίσης μια
γεωγραφική περιοχή άλλου κράτους μέλους, ζητείται η
γνώμη αυτού του κράτους μέλους πριν ληφθεί οποιαδήποτε

ΆρSρο 7

1 . Εντός προθεσμίας έξι μηνών από την ημερομηνία της
δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2,
κάθε κράτος μέλος μπορεί να προβάλει ένσταση κατά της
κατακύρωσης.
2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μεριμνούν ώστε
κάθε πρόσωπο που μπορεί να αποδείξει έννομο οικονομικό
συμφέρον να έχει τη δυνατότητα να λάβει γνώση της
αίτησης. Επιπλέον, σύμφωνα με την κατάσταση που επικρα
τεί σ' αυτά, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν την
πρόσβαση και άλλων ενδιαφερομένων που έχουν έννομο
συμφέρον.

6. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις απαραίτητες νομοθε
τικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για την
τήρηση του παρόντος άρθρου.

3. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον έχει έννομο
συμφέρον, μπορεί να προβάλει ένσταση για την καταχώ
ρηση αποστέλλοντας δήλωση δεόντως αιτιολογημένη στην
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο κατοικεί ή
είναι εγκατεστημένο. H αρμόδια αρχή λαμβάνει τα αναγ

ΆρSρο 6

ή η προβληθείσα ένσταση εντός των τασσομένων προθε
σμιών.

απόφαση.

1 . Εντός προθεσμίας έξι μηνών, η Επιτροπή ελέγχει, με
εξέταση κατά τους τύπους εάν η αίτηση καταχώρησης περι
λαμβάνει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 4.
H Επιτροπή ενημερώνει για τα πορίσματά της το ενδιαφερό
μενο κράτος μέλος.
2. Εάν, βάσει της παραγράφου 1 , η Επιτροπή συμπεράνει
ότι η ονομασία πληροί τις προϋποθέσεις προστασίας δημο
σιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτή
των το όνομα και τη διεύθυνση του αιτούντος το όνομα
του προϊόντος τα κυριότερα στοιχεία της αίτησης τις
αναφορές στις εθνικές διατάξεις που διέπουν την επεξερ
γασία, την παραγωγή ή την παρασκευή του και, εν ανάγκη,
το σκεπτικό στο οποίο βασίστηκαν τα συμπεράσματά της
3. Εάν δεν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία ένσταση
σύμφωνα με το άρθρο 7, η ονομασία καταχωρείται σε
μητρώο που τηρεί η Επιτροπή με τίτλο «Μητρώο προστα
τευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων
γεωγραφικών ενδείξεων» το οποίο περιέχει τα ονόματα των
ομάδων και των ενδιαφερομένων οργανισμών ελέγχου.
4. H Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:

— τις ονομασίες που καταχωρούνται στο μητρώο,
— τις τροποποιήσεις του μητρώου σύμφωνα με τα άρθρα 9
και 11 .

καία μέτρα για να ληφθούν υπόψη οι εν λόγω παρατηρήσεις

4.

Για να είναι παραδεκτή, η ένσταση πρέπει :

— είτε να αποδεικνύει ότι δεν πληρούνται οι όροι που
αναφέρονται στο άρθρο 2,
— είτε να αποδεικνύει ότι η καταχώρηση του προτεινό
μενου ονόματος θα ζημίωνε την ύπαρξη πλήρως ή μερι
κώς ομώνυμης ονομασίας ή σήματος ή την ύπαρξη
προϊόντων που κυκλοφορούν νομίμως στην αγορά τη
στιγμή της δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού στην
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
— είτε να προσδιορίζει τα στοιχεία από τα οποία προκύ
πτει o κοινός χαρακτήρας του ονόματος του οποίου
ζητείται η καταχώρηση.

5. Όταν μια ένσταση είναι παραδεκτή κατά την έννοια
της παραγράφου 4, η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα
κράτη μέλη να επιδιώξουν την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ
τους, σύμφωνα με τις εσωτερικές τους διαδικασίες, εντός
προθεσμίας τριών μηνών :
α) εάν επιτευχθεί η συμφωνία αυτή, τα εν λόγω κράτη μέλη
κοινοποιούν στην Επιτροπή όλα τα στοιχεία που επέτρε
ψαν την επίτευξη της εν λόγω συμφωνίας καθώς και τη
γνώμη του αιτούντος και του ενισταμένου. Εάν δεν
τροποποιήθηκαν τα στοιχεία που υποβλήθηκαν δυνάμει
του άρθρου 5, η Επιτροπή ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο
6 παράγραφος 4. Στην αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή
κινεί εκ νέου τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο
7 ·

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

24. 7. 92

6) εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, η Επιτροπή λαμβάνει
απόφαση με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο
15, λαμβάνοντας υπόψη τις θεμιτές και παραδοσιακές
χρήσεις και τους πράγματι υφιστάμενους κινδύνους
σύγχυσης. Εάν αποφασιστεί να γίνει η καταχώρηση, η
Επιτροπή προβαίνει στη δημοσίευση σύμφωνα με το
άρθρο 6 παράγραφος 4.
ΑρSρο 8

Οι ενδείξεις « ΓΊΟΠ», « ΠΓΕ» ή οι ισοδύναμες παραδοσιακές
εθνικές ενδείξεις δεν μπορούν να αναγράφονται παρά μόνον
στα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα που συμφωνούν με
τον παρόντα κανονισμό.
ΑρSρο 9

Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει την
τροποποίηση των προδιαγραφών ιδίως για να ληφθεί υπόψη
η εξέλιξη των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων ή για
να γίνει νέα γεωγραφική οριοθέτηση της περιοχής.
H διαδικασία του άρθρου 6 εφαρμόζεται mutatis mutandis.
Ωστόσο, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, σύμφωνα με τη
διαδικασία του άρθρου 15, να μην εφαρμόσει τη διαδικασία
του άρθρου 6, όταν πρόκειται για ήσσονος σημασίας τροπο
ποίηση.

Από την 1η Ιανουαρίου 1998, προκειμένου να εγκριθούν
από ένα κράτος μέλος για τους σκοπούς εφαρμογής του
παρόντος κανονισμού, οι οργανισμοί πρέπει να πληρούν τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στο πρότυπο ΕΝ 45011 της
26ης Ιουνίου 1989.
4. Εάν οι οριζόμενες υπηρεσίες ελέγχου ή/και οι ιδιωτι
κοί οργανισμοί κράτους μέλους διαπιστώνουν ότι ένα γεωρ
γικό προϊόν ή ένα τρόφιμο που φέρει προστατευόμενη
ονομασία καταγωγής αυτού του κράτους μέλους δεν αντα
ποκρίνεται στις απαιτήσεις των προδιαγραφών, λαμβάνουν
τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν την τήρηση του
παρόντος κανονισμού. Ενημερώνουν το κράτος μέλος για τα
μέτρα που έλαβαν κατά τη διενέργεια των ελέγχων τους.
Όλες οι λαμβανόμενες αποφάσεις πρέπει να κοινοποιούνται
στα ενδιαφερόμενα μέρη.
5. Ένα κράτος μέλος πρέπει να ανακαλεί την έγκριση
ενός οργανισμού ελέγχου εάν δεν πληρούνται πλέον οι όροι
των παραγράφων 2 και 3. Ενημερώνει δε σχετικά την
Επιτροπή, η οποία δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αναθεωρημένο κατάλογο των
εγκεκριμένων οργανισμών.
6.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα απαραίτητα μέτρα για να

εξασφαλιστεί η πρόσβαση στο σύστημα ελέγχου των παρα
γωγών που τηρούν τον παρόντα κανονισμό.

7. Οι δαπάνες των ελέγχων που προβλέπει o παρών κανο
νισμός βαρύνουν τους παραγωγούς που χρησιμοποιούν την
προστατευόμενη ονομασία.
ΑρSρο U

ΑρSρο 10
1 . Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, το αργότερο έξι μήνες
μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονι
σμού, να έχουν συσταθεί δομές ελέγχου, σκοπός των
οποίων θα είναι να εξασφαλίζουν ότι τα γεωργικά προϊόντα
και τα τρόφιμα που φέρουν προστατευόμενη ονομασία
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των προδιαγραφών.
2. H δομή ελέγχου μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισ
σότερες οριζόμενες υπηρεσίες ελέγχου ή/και ιδιωτικούς
οργανισμούς εγκεκριμένους για το σκοπό αυτό από το
κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή
τους καταλόγους των υπηρεσιών ή/και των οργανισμών που
έχουν εγκριθεί καθώς και τις σχετικές αρμοδιότητές τους. H
Επιτροπή δημοσιεύει τις πληροφορίες αυτές στην Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
3. Οι οριζόμενες υπηρεσίες ελέγχου ή/και οι ιδιωτικοί
οργανισμοί πρέπει να παρέχουν, αφενός επαρκείς εγγυήσεις
αντικειμενικότητας και αμεροληψίας έναντι κάθε ελεγχόμε
νου παραγωγού ή μεταποιητή και, αφετέρου, να διαθέτουν
μόνιμα τους εμπειρογνώμονες και τα απαραίτητα μέσα για
τη διασφάλιση των ελέγχων των γεωργικών προϊόντων και
των τροφίμων, τα οποία φέρουν προστατευόμενη ονομασία.
Εάν μια δομή ελέγχου αναθέτει τη διενέργεια ορισμένων
ελέγχων σε τρίτο οργανισμό, o οργανισμός αυτός πρέπει να
παρέχει τις ίδιες εγγυήσεις. Στην περίπτωση αυτή, οι οριζό
μενες υπηρεσίες ελέγχου ή/και οι εγκεκριμένοι ιδιωτικοί
οργανισμοί παραμένουν, ωστόσο, υπεύθυνοι έναντι του
κράτους μέλους για όλους τους ελέγχους.

Αριθ. L 208/5

1 . Κάθε κράτος μέλος μπορεί να ισχυρισθεί ότι έπαυσε
να πληρούται ένας όρος των προδιαγραφών ενός γεωργικού
προϊόντος ή ενός τροφίμου που δικαιούται προστατευόμε
νης ονομασίας.
2. Το κράτος μέλος που αναφέρεται στην παράγραφο 1
γνωστοποιεί αυτές τις παρατηρήσεις του στο ενδιαφερόμενο
κράτος μέλος. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος εξετάζει την
αναφορά και ενημερώνει το άλλο κράτος μέλος για τα πορί
σματά του και για τα μέτρα που έλαβε.
3. Σε περίπτωση που οι παρατυπίες επαναλαμβάνονται
και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δεν μπορούν να καταλή
ξουν σε συμφωνία, πρέπει να υποβάλλεται στην Επιτροπή
δεόντως αιτιολογημένη αίτηση.

4. H Επιτροπή εξετάζει την αναφορά ζητώντας τη γνώμη
των ενδιαφερόμενων κρατών μελών. Ενδεχομένως αφού
ζητήσει τη γνώμη της επιτροπής του άρθρου 15, η Επιτροπή
λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα. Μεταξύ αυτών μπορεί να
περιλαμβάνεται η ακύρωση της καταχώρησης.
ΑρSρο 12

1 . Με την επιφύλαξη των διατάξεων διεθνών συμφωνιών,
o παρών κανονισμός μπορεί να εφαρμόζεται στα γεωργικά
προϊόντα ή στα τρόφιμα προέλευσης τρίτης χώρας εφόσον :

— η τρίτη χώρα είναι σε θέση να παράσχει εγγυήσεις πανο
μοιότυπες ή ισοδύναμες προς αυτές που αναφέρονται
στο άρθρο 4,
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— η τρίτη χώρα διαθέτει σύστημα ελέγχου ισοδύναμο προς
το σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 10,
— η τρίτη χώρα είναι διατεθειμένη να παράσχει προστασία
ισοδύναμη με αυτή που υπάρχει στην Κοινότητα στα
αντίστοιχα γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα που προέρχο
νται από την Κοινότητα.

2. Εάν η προστατευόμενη ονομασία μιας τρίτης χώρας
είναι ομώνυμη με μια κοινοτική προστατευόμενη ονομασία,
η καταχώρηση πραγματοποιείται αφού ληφθούν δεόντως
υπόψη οι τοπικές και παραδοσιακές χρήσεις και οι πραγμα

από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος κανονι
σμού,

— από τη σήμανση προκύπτει σαφώς η πραγματική κατα
γωγή του προϊόντος.

Εντούτοις, η εξαίρεση αυτή δεν μπορεί να οδηγήσει στην
ελεύθερη εμπορία των προϊόντων στο έδαφος κράτους
μέλους στο οποίο έχουν απαγορευθεί οι εκφράσεις αυτές.
3. Οι προστατευόμενες ονομασίες δεν μπορούν να μετα
πέσουν σε κοινές.

τικοί κίνδυνοι σύγχυσης.

H χρήση αυτής της μορφής ονομασιών δεν επιτρέπεται παρά
μόνον εάν η χώρα καταγωγής του προϊόντος αναγράφεται
στην ετικέτα ευκρινώς και προφανώς.
ΆρSρο 13

1.

Οι καταχωρημένες ονομασίες προέλευσης προστα

τεύονται από :

α) οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση μιας
καταχωρημένες ονομασίας για προϊόντα που δεν καλύ
πτονται από την καταχώρηση, εφόσον τα προϊόντα αυτά
είναι συγκρίσιμα με τα προϊόντα που έχουν καταχωρη

θεί με την ονομασία αυτή ή εφόσον η χρήση αυτή
αποτελεί εκμετάλλευση της φήμης της προστατευόμενης
ονομασίας ·
6) κάθε αντιποίηση, απομίμηση ή υπαινιγμό, ακόμη και αν
αναφέρεται η πραγματική καταγωγή του προϊόντος ή
εάν η προστατευόμενη ονομασία χρησιμοποιείται σε
μετάφραση ή συνοδεύεται από εκφράσεις όπως : «είδος»,
«τύπος», «μέθοδος», «τρόπος», «απομίμηση» ή παρό
μοιες·

γ) οποιαδήποτε άλλη ψευδή ή απατηλή ένδειξη τόσο όσον
αφορά την προέλευση, την καταγωγή, τη φύση ή τις
ουσιαστικές ιδιότητες του προϊόντος αναγραφόμενη στη
συσκευασία ή το περιτύλιγμα, στο διαφημιστικό υλικό ή
σε έγγραφα που αφορούν το συγκεκριμένο προϊόν,
καθώς και τη χρησιμοποίηση για τη συσκευασία του
προϊόντος δοχείου που μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλ
μένη εντύπωση ως προς την καταγωγή του ·
δ) οποιαδήποτε άλλη πρακτική ικανή να παραπλανήσει το
κοινό όσον αφορά την πραγματική καταγωγή του προϊ
όντος.
Όταν μια καταχωρημένη ονομασία περιέχει την ονομασία
ενός γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου που θεωρείται κοινή,
η χρήση αυτής της κοινής ονομασίας για το συγκεκριμένο
γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο δεν θεωρείται ότι αντιτίθεται
στα στοιχεία α) ή 6) του πρώτου εδαφίου.

Άρθρο 14

1 . Όταν μια ονομασία προέλευσης ή μια γεωγραφική
ένδειξη καταχωρείται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό,
η αίτηση καταχώρησης σήματος που αντιστοιχεί σε μία από
τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 και αφορά
τον ίδιο τύπο προϊόντος απορρίπτεται, εφόσον η αίτηση
καταχώρησης του σήματος υποβάλλεται μετά την ημερομη
νία δημοσίευσης που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος
2.

Τα σήματα που καταχωρούνται κατά παράβαση του πρώτου
εδαφίου ακυρώνονται.

H παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται επίσης όταν η αίτηση
καταχώρησης ενός σήματος έχει κατατεθεί πριν από την
ημερομηνία δημοσίευσης της αίτησης καταχώρησης που
προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, εφόσον η δημοσί
ευση αυτή γίνεται πριν από την καταχώρηση του σήματος.
2. Τηρουμένης της κοινοτικής νομοθεσίας η χρήση
σήματος το οποίο αντιστοιχεί σε μία από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στο άρθρο 13, που έχει καλοπίστως κατα
χωρηθεί πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης
καταχώρησης της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής
ένδειξης μπορεί να συνεχιστεί παρά την καταχώρηση μιας
ονομασίας προέλευσης ή μιας γεωγραφικής ένδειξης εάν
δεν διαπιστωθεί ότι το εν λόγω σήμα θίγεται από τους
λόγους ακυρότητας ή έκπτωσης που προβλέπονται αντί
στοιχα από το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και ζ) και
το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας
89/ 104/EOK του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για
την προσέγγση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί
σημάτων (').
3. Μια ονομασία προέλευσης ή μια γεωγραφική ένδειξη
δεν καταχωρείται όταν, λαμβανομένης υπόψη της φήμης
ενός σήματος του γεγονότος ότι είναι ευρύτατα γνωστό και
της διάρκειας χρησιμοποίησης του, η καταχώρηση θα
μπορούσε να παραπλανήσει τον καταναλωτή όσον αφορά
την πραγματική ταυτότητα του προϊόντος.
ΆρSρο 15

2. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν τα
εθνικά μέτρα τα οποία επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση των
εκφράσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο
6), κατ' ανώτατο όριο για μια πενταετία μετά την ημερομη
νία δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού, εφόσον :

— τα προϊόντα είχαν εμπορευθεί νόμιμα, με τη χρησιμοποί
ηση αυτής της έκφρασης επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν

H Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή την οποία
αποτελούν αντιπρόσωποι των κρατών μελών και της οποίας
προεδρεύει o αντιπρόσωπος της Επιτροπής.
C) ΕΕ αριθ. C 40 της 11 . 2. 1989, σ. 1 . Οδηγία όπως τροποποιήθηκε
από την απόφαση 92/ 10/EOK. ( ΕΕ αριθ. L 6 της 11 . 1 . 1992, σ.
35).
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O αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην εν λόγω
επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν. H
επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό σε
προθεσμία που μπορεί να ορίσει o πρόεδρος ανάλογα με τον
επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. H γνώμη διατυπώνεται
με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παρά
γραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων που
καλείται να λάβει το Συμβούλιο μετά από πρόταση της
Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην επιτροπή, οι ψήφοι
των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται
σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. O πρόεδρος δεν
λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία.
H Επιτροπή θεσπίζει τα σχεδιαζόμενα μέτρα όταν είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής.
Όταν τα σχεδιαζόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη
γνώμη της επιτροπής, ή ελλείψει γνώμης η Επιτροπή
υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση
σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το Συμβούλιο
αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.
Εάν, μετά την παρέλευση προθεσμίας τριών μηνών από την
υποβολή της πρότασης στο Συμβούλιο, το Συμβούλιο δεν
έχει αποφασίσει, τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από
την Επιτροπή.
ΆρSρο 16

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού
θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 15.

Άρνρο 17

1 . Εντός προθεσμίας έξι μηνών από την ημερομηνία έναρ
ξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη
ανακοινώνουν στην Επιτροπή ποιες από τις νομίμως
προστατευόμενες ονομασίες τους ή, στα κράτη μέλη που δεν
υπάρχει σύστημα προστασίας, ποιες από τις ονομασίες που
έχουν καθιερωθεί με τη χρήση, επιθυμούν να καταχωρή
σουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού.
2. H Επιτροπή καταχωρεί, με τη διαδικασία του άρθρου
15, τις ονομασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 οι
οποίες συμφωνούν με τα άρθρα 2 και 4. Το άρθρο 7 δεν
εφαρμόζεται. Ωστόσο, οι κοινές ονομασίες δεν καταχω
ρούνται.
3. Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν την εθνική
προστασία των ονομασιών που ανακοινώνονται σύμφωνα
με την παράγραφο 1 μέχρι την ημερομηνία που θα ληφθεί
απόφαση για την καταχώρηση.

ΑρSρο 18

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει δώδεκα μήνες μετά
την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημε
ρίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

O πάρων κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς ολα τα μερη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες 14 Ιουλίου 1992.
Γ¡a το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
J. GUMMER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

Τρόφιμα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1
— Μπίρα

—
—
—
—

Φυσικά μεταλλικά νερά και νερά πηγών
Ποτά με βάση εκχυλίσματα φυτών
Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζαχαρώδη παρασκευάσματα ή προϊόντα μπισκοτοποιίας
Γόμες και ρητίνες φυσικές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1
— Χορτονομές
— Αιθέρια έλαια.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2082/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 14ης Ιουλίου 1992

για τις βεβαιώσεις ιδιοτυπίας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43,
την πρόταση της Επιτροπής ('),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιμώντας :

ότι η παραγωγή, η παρασκευή και η διανομή γεωργικών
προϊόντων και τροφίμων κατέχει σημαντική θέση στην
οικονομία της Κοινότητας·
ότι, στα πλαίσια του επαναπροσανατολισμού της κοινής
αγροτικής πολιτικής πρέπει να ευνοηθεί η διαφοροποίηση
της γεωργικής παραγωγής - ότι η προώθηση ιδιοτύπων
προϊόντων μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα
για τον αγροτικό κόσμο, ιδίως στις μειονεκτικές ή απομα
κρυσμένες περιοχές αφενός με τη βελτίωση του γεωργικού
εισοδήματος και, αφετέρου, με την εγκατάσταση του αγρο
τικού πληθυσμού σ' αυτές τις περιοχές·

ότι, ενόψει της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς στον
τομέα των τροφίμων, πρέπει να τεθούν στη διάθεση των
οικονομικών φορέων τα μέσα που θα τους επιτρέψουν να
αναβαθμίσουν τα προϊόντα τους εξασφαλίζοντας την
προστασία των καταναλωτών από τις καταχρηστικές μεθό
δους και, εκ παραλλήλου, το θεμιτό των εμπορικών συναλ
λαγών ·
ότι, σύμφωνα με το ψήφισμα του Συμβουλίου της 9ης Νοεμ
βρίου 1989 σχετικά με τις μελλοντικές προτεραιότητες για
την αναθέρμανση της πολιτικής για την προστασία των
καταναλωτών (4), πρέπει να ληφθεί υπόψη το όλο και
σημαντικότερο αίτημα αναβάθμισης της ποιότητας και
ενημέρωσης των καταναλωτών όσον αφορά τη φύση, τον
τρόπο παραγωγής ή τη μεταποίηση των τροφίμων, καθώς
και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους· ότι, λόγω της
πληθώρας των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά και
της πολλαπλότητας των πληροφοριών που τα αφορούν, o
καταναλωτής πρέπει, προκειμένου να κάνει καλύτερα την
επιλογή του, να διαθέτει σαφείς και σύντομες πληροφορίες
που θα τον ενημερώνουν επακριβώς για τα ιδιότυπα χαρα
κτηριστικά του τροφίμου ·

στόχων · οτι ενα τέτοιο προαιρετικό σύστημα, που επιτρέπει
στους οικονομικούς φορείς να καθιστούν γνωστή την ποιό
τητα ενός τροφίμου σε κοινοτικό επίπεδο, πρέπει να
προσφέρει όλες τις εγγυήσεις έτσι ώστε να αιτιολογούνται
οι αναφορές που μπορούν να γίνονται για το προϊόν αυτό
στο εμπόριο·

ότι ορισμένοι παραγωγοί επιθυμούν να αναβαθμίσουν την
ιδιοτυπία των γεωργικών προϊόντων ή των τροφίμων, διότι
αυτά διακρίνονται σαφώς από άλλα παρεμφερή προϊόντα ή
τρόφιμα, με τα κατ' ιδίαν χαρακτηριστικά τους · ότι πρέπει,
επομένως για να εξασφαλιστεί η προστασία του κατανα
λωτή, να ελέγχεται η βεβαιωμένη ιδιοτυπία τους·

ότι, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιοτυπία αυτών των προϊό
ντων ή τροφίμων, πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις
που θα συμπληρώσουν τους κανόνες επισήμανσης που
επιβάλλονται με την οδηγία 79/ 112/EOK του Συμβουλίου
της 18ης Δεκεμβρίου 1978 για την προσέγγιση των νομοθε
σιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την

παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων (5), και ιδίως
να προβλέπει ένδειξη και, ενδεχομένως, κοινοτικό σύμβολο
που θα συνοδεύουν το όνομα των εν λόγω προϊόντων ή
παρουσιάζει ελεγχόμενα ιδιότυπα χαρακτηριστικά /
ότι, για να εξασφαλιστεί η τήρηση και η σταθερότητα των
ελεγχομένων ιδιότυπων χαρακτηριστικών, είναι ανάγκη να
ορίζουν οι ίδιοι οι παραγωγοί οι οποίοι συγκροτούν ομάδες
τα ιδιότυπα χαρακτηριστικά του γεωργικού προϊόντος ή
τροφίμου, σε προδιαγραφές, αλλά και οι κανόνες έγκρισης
των οργανισμών ελέγχου, που είναι επιφορτισμένοι με την
επαλήθευση της δέουσας τήρησης των προδιαγραφών,
πρέπει να είναι ενιαίοι σε κοινοτικό επίπεδο ·

ότι, για να μην δημιουργηθούν άνισες συνθήκες ανταγωνι
σμού, κάθε παραγωγός πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί
είτε ένα καταχωρημένο όνομα συνοδευόμενο από μία
ένδειξη και, ενδεχομένως ένα κοινοτικό σύμβολο, είτε ένα
καταχωρημένο όνομα ως έχει, στο μέτρο που το γεωργικό
προϊόν ή τρόφιμο που παράγει ή μεταποιεί είναι σύμφωνο
με τις αντίστοιχες προδιαγραφές και o οργανισμός ελέγχου
που εΐCέλεξε είναι εγκεκριμένος

ότι πρέπει να επιτρέπονται οι συναλλαγές με τις τρίτες
χώρες οι οποίες μπορούν να προσφέρουν ισοδύναμες εγγυή
σεις όσον αφορά τη χορήγηση και τον έλεγχο των βεβαιώ
σεων ιδιοτυπίας που εκδίδονται στο έδαφός τους *

ότι ένα προαιρετικό καθεστώς που βασίζεται σε κανονι
στικά κριτήρια επιτρέπει την υλοποίηση των εν λόγω

ότι η ένδειξη σχετικά με την ιδιοτυπία γεωργικού προϊόντος
ή τροφίμου, πρέπει, για να είναι δελεαστική για τους παρα
γωγούς και ταυτόχρονα αξιόπιστη για τους καταναλωτές
να απολαύει έννομης προστασίας και να αποτελεί αντικεί
μενο δημόσιων ελέγχων

(') ΕΕ
ΕΕ
(2) ΕΕ
(3) ΕΕ
(4) ΕΕ

(5) ΕΕ αριθ. L 33 της 8. 2. 1979, σ, 1 . Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τε
λευταία από την οδηγία 91 /72/EOK (ΕΕ αριθ. L 42 της 15. 2.

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

C
C
C
C
C

30 της 6. 2. 1991 , σ. 4 και
71 της 20. 3. 1991 , α 14.
326 της 16. 12. 1991 , σ. 40.
40 της 17. 2. 1992, σ. 3.
294 της 22. 11 . 1989, σ. 1 .

1991 , σ. 27).
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ότι πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία που να καθιερώνει
στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της
Επιτροπής στα πλαίσια κανονιστικής επιτροπής, η οποία
έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

ΑρSρο 3

H Επιτροπή καταρτίζει και διαχειρίζεται μητρώο βεβαιώ
σεων ιδιοτυπίας το οποίο περιλαμβάνει τα ονόματα των
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων των οποίων η ιδιοτυπία
έχει αναγνωριστεί σε κοινοτικό επίπεδο σύμφωνα με τον
παρόντα κανονισμό.
Στο μητρώο αυτό γίνεται διάρκιση μεταξύ των ονομάτων
του άρθρου 13 παράγραφος 1 και εκείνων που αναφέρονται
στο άρθρο 13 παράγραφος 2.

1 . O παρών κανονισμός καθορίζει τους κανόνες σύμφωνα
με τους οποίους μπορεί να λαμβάνει κοινοτική βεβαίωση
ιδιοτυπίας για :
— τα γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα
II της συνθήκης και προορίζονται για ανθρώπινη κατα
νάλωση,
— τα τρόφιμα που αναφέρονται στο παράρτημα του παρό
ντος κανονισμού.
Το παράρτημα μπορεί να τροποποιείται σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19.

2. O παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη
άλλων ειδικών κοινοτικών διατάξεων.
3. H οδηγία 83/ 189/EOK του Συμβουλίου της 28ης
Μαρτίου 1989 για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληρο
φόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδια
γραφών (') δεν εφαρμόζεται στις βεβαιώσεις ιδιοτυπίας που
αποτελούν αντικείμενο του παρόντος κανονισμού.

ΑρSρο 4
1 . Για να καταχωρηθεί στο μητρώο που αναφέρεται στο
άρθρο 3, ένα γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο πρέπει να παράγε
ται από παραδοσιακές πρώτες ύλες είτε να παρουσιάζει
παραδοσιακή σύσταση ή τρόπο παραγωγής ή/και μεταποίη
σης που να υπάγεται στους παραδοσιακούς τύπους παραγω
γής ή/και μεταποίησης.

2. Δεν μπορεί να καταχωρείται γεωργικό προϊόν ή
τρόφιμο η ιδιοτυπία του οποίου :

α) έγκειται στην προέλευση ή στη γεωγραφική καταγωγή ·
β) οφείλεται αποκλειστικά στην εφαρμογή μιας τεχνολογι
κής καινοτομίας.
ΑρSρο 5

1.
ΑρSρο 2

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως :
1 , «ιδιοτυπία» : το στοιχείο ή το σύνολο στοιχείων διά των
οποίων ένα γεωργικό προϊόν ή ένα τρόφιμο διακρίνεται
σαφώς από άλλα παρεμφερή προϊόντα ή τρόφιμα που
ανήκουν στην ίδια κατηγορία.
H παρουσίαση ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφί
μου δεν θεωρείται ότι αποτελεί στοιχείο κατά την έννοια
του πρώτου εδαφίου.
H ιδιοτυπία δεν μπορεί να περιορίζεται σε μια ποιοτική ή
ποσοτική σύσταση ή σε έναν τρόπο παραγωγής που
καθορίζονται από κοινοτική ή εθνική ρύθμιση, από
πρότυπα που ορίζονται από τους οργανισμούς τυποποίη
σης ή από προαιρετικά πρότυπα. Ωστόσο, o κανόνας
αυτός δεν ισχύει εάν η εν λόγω ρύθμιση ή το εν λόγω
πρότυπο έχει θεσπιστεί για τον ορισμό της ιδιοτυπίας
ενός προϊόντος·

2, «ομάδα»: κάθε οργάνωση, ανεξαρτήτως νομικού καθε
στώτος ή σύνθεσης παραγωγών ή/και μεταποιητών που
αφορά το ίδιο γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο. Στην ομάδα
μπορούν να συμμετέχουν και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ·
3, «βεβαίωση ιδιοτυπίας»: η αναγνώριση από την Κοινό
τητα της ιδιοτυπίας προϊόντος με την καταχώρησή του
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
(') ΕΕ αριθ. L 109 της 26. 4. 1983, σ. 8. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την απόφαση 90/230/EOK (ΕΕ αριθ. L 128 της 18.
5. 1990, σ. 15).
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Για να καταχωρηθεί, το όνομα οφείλει :

— είτε να είναι ιδιότυπο αφεαυτού,
— είτε να εκφράζει την ιδιοτυπία του γεωργικού προϊόντος
ή του τροφίμου.

2. Δεν μπορεί να καταχωρηθεί το όνομα που εκφράζει
την ιδιοτυπία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεύτερη
περίπτωση :

— το οποίο αναφέρεται αποκλειστικά σε γενικούς ισχυρι
σμούς που χρησιμοποιούνται για ένα σύνολο γεωργικών
προϊόντων ή τροφίμων ούτε σε εκείνους που προβλέπο
νται από ειδική κοινοτική νομοθεσία,

— το οποίο είναι καταχρηστικό, όπως εκείνο ιδίως που
αναφέρεται σε προφανές χαρακτηριστικό του προϊόντος
ή δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές ούτε στις προσ
δοκίες του καταναλωτή, λαμβανομένων υπόψη των
χαρακτηριστικών του προϊόντος.
3. Για να καταχωρηθεί, το ιδιότυπο όνομα που αναφέ
ρεται στην παράγραφο 1 πρώτη περίπτωση πρέπει να είναι
παραδοσιακό και σύμφωνο με εθνικές διατάξεις ή να έχει
καθιερωθεί από τη χρήση.

4. H χρησιμοποίηση γεωγραφικών όρων επιτρέπεται σε
ένα όνομα που δεν υπάγεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2081 /92 του Συμβουλίου της 14ης Ιουλίου 1992 για την
προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών
προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (:).
(2) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

ΆρSρο 6

1 . Για να μπορεί να λάβει βεβαίωση ιδιοτυπίας, ένα γεωρ
γικό προϊόν ή ένα τρόφιμο πρέπει να ανταποκρίνεται σε
προδιαγραφές.
2.
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Αυτές οι προδιαγραφές περιλαμβάνουν τα ακόλουθα

τουλάχιστον στοιχεία :

— το όνομα, κατά την έννοια του άρθρου 5, διατυπωμένο
σε μία ή περισσότερες γλώσσες,
— την περιγραφή της μεθόδου παραγωγής, στην οποία
συμπεριλαμβάνονται η φύση και τα χαρακτηριστικά της
πρώτης ύλης ή/και των χρησιμοποιούμενων συστατικών
ή/και η μέθοδος παρασκευής του γεωργικού προϊόντος ή
του τροφίμου, που αφορούν στην ιδιοτυπία του,

— τα στοιχεία που επιτρέπουν την αξιολόγηση του παραδο
σιακού χαρακτήρα, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρά
γραφος 1 ,

— την περιγραφή των χαρακτηριστικών του γεωργικού
προϊόντος ή του τροφίμου, με την ένδειξη των κυριό
τερων φυσικών, χημικών, μικροβιολογικών ή/και οργα
νοληπτικών χαρακτηριστικών του, που αφορούν στην

σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση,
καθώς και των στοιχείων του αιτούντος.

2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μεριμνούν ώστε
κάθε πρόσωπο που μπορεί να αποδείξει έννομο οικονομικό
συμφέρον να έχει τη δυνατότητα να λάβει γνώση της αίτη
σης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 . Επιπλέον, σύμφωνα
με τις ισχύουσες ρυθμίσεις στα κράτη μέλη, οι εν λόγω
αρμόδιες αρχές μπορούν να προβλέπουν την πρόσβαση και
άλλων ενδιαφερόμενων που έχουν έννομο συμφέρον.

3. Εντός προθεσμίας πέντε μηνών από την ημερομηνία
δημοσίευσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 , κάθε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον στην
καταχώρηση μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά της σκοπού
μενης καταχώρησης αποστέλλοντας μια δεόντως αιτιολογη
μένη δήλωση στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο
οποίο διαμένει ή είναι εγκατεστημένο.
4. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών λαμβάνουν τα
αναγκαία μέτρα προκειμένου να ληφθεί υπόψη η δήλωση
που αναφέρεται στην παράγραφο 3 εντός των τασσόμενων
προθεσμιών. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να υποβάλουν
ένσταση με δικής τους πρωτοβουλία.

ιδιοτυπία του,

ΆρSρο 9

— τις ελάχιστες απαιτήσεις και τις διαδικασίες ελέγχου της
ιδιοτυπίας.

ΑρSρο 7

1 . Μόνο μια ομάδα δικαιούται να υποβάλλει αίτηση
καταχώρησης ιδιοτυπίας γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου.
2. H αίτηση καταχώρησης που περιλαμβάνει τις προδια
γραφές, υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή του κράτους
μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η ομάδα.
3. H αρμόδια αρχή διαβιβάζει την αίτηση στην Επιτροπή,
εφόσον κρίνει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις των άρθρων 4,
5 και 6.

4. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν, το αγρότερο κατά την
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, τα
χρήσιμα στοιχεία σχετικά με τις αρμόδιες αρχές τις οποίες
έχουν ορίσει και ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή.

1 . Εάν καμία ένσταση δεν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή
εντός προθεσμίας έξι μηνών, η Επιτροπή αποφασίζει την
καταχώρηση στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 3 των
κυριοτέρων στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παρά
γραφος 1 και τα δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2. Σε περίπτωση ένστασης, η Επιτροπή καλεί, εντός
προθεσμίας τριών μηνών, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να
επιδιώξουν την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ τους, σύμφωνα
με τις εσωτερικές τους διαδικασίες εντός συμπληρωματικής
προθεσμίας τριών μηνών :

α) εάν επιτευχθεί η εν λόγω συμφωνία, τα εν λόγω κράτη
μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή όλα τα στοιχεία που
επέτρεψαν την επίτευξη αυτής της συμφωνίας καθώς και
τη γνώμη του αιτούντος την καταχώρηση και του
ενισταμένου. Εάν δεν τροποποιήθηκαν τα στοιχεία που
υποβλήθηκαν δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 2, η
Επιτροπή ενεργεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου. Στην αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή
κινεί εκ νέου τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο
8·

ΑρSρο 8

1 . H Επιτροπή διαβιβάζει την αίτηση καταχώρησης,
μεταφρασμένη, στα άλλα κράτη μέλη εντός εξαμήνου από
την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης που αναφέρεται
στο άρθρο 7 παράγραφος 3.
Μόλις πραγματοποιηθούν οι διαβιβάσεις του προηγούμενου
εδαφίου, η Επιτροπή προβαίνει στη δημοσίευση, στην
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, των
κυριότερων στοιχείων της αίτησης που διαβιβάστηκε από
την αρμόδια αρχή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 7, και
ιδίως το όνομα του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου,

β) εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, η Επιτροπή αποφασίζει
για την καταχώρηση με τη διαδικασία του άρθρου 19.
Εάν ληφθεί απόφαση για την καταχώρηση της ιδιοτυ
πίας η Επιτροπή ενεργεί σύμφωνα με την παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου.
ΆρSρο 10

1 . Κάθε κράτος μέλος μπορεί να ισχυριστεί ότι έπαυσε να
πληρούται ένας όρος των προδιαγραφών ενός γεωργικού
προϊόντος ή ενός τροφίμου που δικαιούται κοινοτικής
βεβαίωσης ιδιοτυπίας.
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2. Το κράτος μέλος της παραγράφου 1 γνωστοποιεί τις
παρατηρήσεις του στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Το
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος εξετάζει την αναφορά και
ενημερώνει το άλλο κράτος μέλος για τα πορίσματά του και
για τα μέτρα που έλαβε.
3. Σε περίπτωση που οι παρατυπίες επαναλαμβάνονται
και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δεν μπορούν να καταλή
ξουν σε συμφωνία, πρέπει να υποβάλλεται στην Επιτροπή
δεόντως αιτιολογημένη αίτηση.
4. H Επιτροπή εξετάζει την αίτηση ζητώντας τη γνώμη
των ενδιαφερόμενων κρατών μελών. Ενδεχομένως η
Επιτροπή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με τη
διαδικασία του άρθρου 19, στα οποία μπορεί να περιλαμβά
νεται η ακύρωση της καταχώρησης.
ΆρSρο 11

μιση των γεωργικων προϊόντων ή των τροφίμων στα οποία

έχει χορηγηθεί κοινοτική βεβαίωση ιδιοτυπίας σύμφωνα με
τον παρόντα κανονισμό.

ΑρSρο 13

1 . Από την ημερομηνία δημοσίευσης που προβλέπεται
στο άρθρο 9 παράγραφος 1 , το όνομα που αναφέρεται στο
άρθρο 5, σε συνδυασμό με την ένδειξη που αναφέρεται στο

άρθρο 15 παράγραφος 1 και, ενδεχομένως, με το κοινοτικό
σύμβολο που αναφέρεται στο άρθρο 12, επιφυλάσσεται
αποκλειστικά για το γεωργικό προϊόν ή το τρόφιμο που
ανταποκρίνεται στις δημοσιευμένες προδιαγραφές.
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 , το όνομα και
μόνον επιφυλάσσεται αποκλειστικά στο γεωργικό προϊόν ή
στο τρόφιμο που ανταποκρίνεται στις δημοσιευμένες
προδιαγραφές, εφόσον :

1 . Ένα κράτος μέλος μπορεί, μετά από σχετική αίτηση
μιας ομάδας εγκατεστημένης στο έδαφος του, να ζητά την
τροποποίηση των προδιαγραφών.

α) το έχει ζητήσει η ομάδα στην αίτησή της για καταχώ

2. H Επιτροπή εξασφαλίζει τη δημοσίευση της αίτησης
τροποποίησης και των στοιχείων του αιτούντος στην
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εφαρμό
ζεται το άρθρο 8 παράγραφοι 2, 3 και 4.

β) δεν απορρέει από τη διαδικασία του άρθρου 9 παρά
γραφος 2 στοιχείο β) ότι το όνομα χρησιμοποιείται κατά
νόμιμο, ευρύτατα γνωστό, και οικονομικώς σημαντικό
τρόπο για παρεμφερή γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα.

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους φροντίζουν ώστε να
ενημερώνεται γι' αυτή τη δημοσίευση κάθε παραγωγός
ή/και μεταποιητής που εφαρμόζει τις προδιαγραφές για τις
οποίες ζητήθηκε τροποποίηση.

ΑρSρο 14

3 . Εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία
δημοσίευσης που προβλέπεται στην παράγραφο 2, κάθε
παραγωγός ή/και μεταποιητής που εφαρμόζει τις προδια
γραφές για τις οποίες ζητήθηκε τροποποίηση, μπορεί να
επικαλεστεί του δικαιώματος να διατηρήσει τις αρχικές
προδιαγραφές, με δήλωση υποβαλλόμενη στην αρμόδια
αρχή του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος η
οποία οφείλει να τη διαβιβάσει στην Επιτροπή μαζί με τις
ενδεχόμενες παρατηρήσεις της.

4. Εάν δεν της κοινοποιηθεί καμία ένσταση ούτε δήλωση
σύμφωνα με την παράγραφο 3, τότε η Επιτροπή, εντός
τετραμήνου από την ημερομηνία της δημοσίευσης που
προβλέπεται στην παράγραφο 2, καταχωρεί στο προβλεπό
μενο στο άρθρο 3 μητρώο την αιτούμενη τροποποίηση και
τη δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
5. Εάν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή ένσταση ή δήλωση
σύμφωνα με την παράγραφο 3, η τροποποίηση δεν καταχω
ρείται. Σε αυτή την περίπτωση, η αναφερόμενη στην παρά
γραφο 1 αιτούσα ομάδα μπορεί να υποβάλει αίτηση για νέα
βεβαίωση ιδιοτυπίας σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται στα άρθρα 7, 8 και 9.
ΆρSρο 12

Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 19, η Επιτροπή
μπορεί να ορίσει κοινοτικό σύμβολο που μπορεί να χρησι
μοποιείται στη σήμανση, στην παρουσίαση και στη διαφή

ρηση ·

1 . Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το αργότερο έξι μήνες
μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονι
σμού, να έχουν συσταθεί δομές ελέγχου, σκοπός των
οποίων θα είναι να εξασφαλίζουν ότι τα γεωργικά προϊόντα
και τα τρόφιμα που φέρουν βεβαίωση ιδιοτυπίας ανταπο
κρίνονται στις απαιτήσεις των προδιαγραφών.
2. H δομή ελέγχου μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισ
σότερες ορισθείσες υπηρεσίες ελέγχου ή/και ιδιωτικούς
οργανισμούς εγκεκριμένους για το σκοπό αυτό από το
κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή
τους καταλόγους των υπηρεσιών ή/και των οργανισμών που
έχουν εγκριθεί, καθώς και τις αντίστοιχες αρμοδιότητές
τους. H Επιτροπή δημοσιεύει αυτές τις πληροφορίες στην
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

3. Οι ορισθείσες υπηρεσίες ελέγχου ή/και οι ιδιωτικοί
οργανισμοί πρέπει, αφενός να προσφέρουν επαρκείς εγγυή
σεις αντικειμενικότητας και αμεροληψίας έναντι κάθε
παραγωγού ή μεταποιητή που υπόκειται στον έλεγχό τους
και, αφετέρου, να διαθέτουν μόνιμα τους εμπειρογνώμονες
και τα απαραίτητα μέσα για τη διασφάλιση των ελέγχων
των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων που δικαι
ούνται κοινοτικής βεβαίωσης ιδιοτυπίας.
Εάν μια δομή ελέγχου αναθέτει τη διενέργεια ορισμένων
ελέγχων σε τρίτο οργανισμό, o οργανισμός αυτός πρέπει να
παρέχει τις ίδιες εγγυήσεις. Ωστόσο, οι ορισθείσες υπηρε
σίες ελέγχου ή/και οι εγκεκριμένοι ιδιωτικοί οργανισμοί
παραμένουν υπεύθυνοι έναντι του κράτους μέλους όσον
αφορά όλους τους ελέγχους.
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Από την 1η Ιανουαρίου 1998, για να εγκριθούν απο ενα
κράτος μέλος για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρό
ντος κανονισμού, οι οργανισμοί πρέπει να πληρούν τους
όρους που καθορίζονται στο πρότυπο ΕΝ 45011 της 26ης
Ιουνίου 1989.

4. Εάν οι ορισθείσες υπηρεσίες ελέγχου ή/και ιδιωτικοί
οργανισμοί ενός κράτους μέλους διαπιστώνουν ότι ένα
γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο για το οποίο έχει χορηγηθεί
από το οικείο κράτος μέλος βεβαίωση ιδιοτυπίας δεν αντα
ποκρίνεται στις απαιτήσεις των προδιαγραφών, λαμβάνουν
τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της τήρησης του ,
παρόντος κανονισμού. Ενημερώνουν το κράτος μέλος
σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν κατά τη διενέργεια των
ελέγχων τους. Όλες οι λαμβανόμενες αποφάσεις πρέπει να
κοινοποιούνται στα ενδιαφερόμενα μέρη.

5. Εάν δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις που αναφέ
ρονται στις παραγράφους 2 και 3, ένα κράτος μέλος πρέπει
να ανακαλεί την έγκριση ενός οργανισμού ελέγχου. Ενημε
ρώνει δε σχετικά την Επιτροπή, η οποία δημοσιεύει στην
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αναθεω
ρημένο κατάλογο των εγκεκριμένων οργανισμών.
6. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα μέτρα που απαιτούνται
για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των παραγωγών που
τηρούν τον παρόντα κανονισμό στο σύστημα ελέγχου.

7. Οι δαπάνες των ελέγχων που προβλέπει o παρών κανο
νισμός βαρύνουν τους χρήστες της βεβαίωσης ιδιοτυπίας.
ΆρSρο 15

1 . Μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον από τους παρα
γωγούς που τηρούν τις καταχωρηΜσες προδιαγραφές:

— ένδειξη που θα καθοριστεί κατά τη διαδικασία του
άρθρου 19,
— ενδεχομένως, το κοινοτικό σύμβολο, καθώς και,
— με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παράγραφος 2, το κατα
χωρημένο όνομα.

2. Κάθε παραγωγός, ακόμα και αν ανήκει στην ομάδα
που υπέβαλε αρχικά την αίτηση που χρησιμοποιεί για
πρώτη φορά μετά την καταχώρηση ένα επιφυλασσόμενο για
αποκλειστική χρήση όνομα σύμφωνα με το άρθρο 13 παρά
γραφοι 1 ή 2, ενημερώνει, σε εύθετο χρόνο, μια υπηρεσία ή
έναν ορισθέντα οργανισμό ελέγχου του κράτους μέλους στο
οποίο είναι εγκατεστημένος.

3. H υπηρεσία ή o ορισθείς οργανισμός ελέγχου μεριμνά
ώστε o παραγωγός να τηρεί τα δημοσιευμένα στοιχεία, πριν
από την εμπορία του προϊόντος.
ΆρSρο 16

Με την επιφύλαξη των διατάξεων διεθνών συμφωνιών, o
παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα γεωργικά προϊόντα, ή

στα τρόφιμα προέλευσης τρίτης χώρας, εφόσον : ,
— η τρίτη χώρα είναι σε θέση να παράσχει εγγυήσεις πανο
μοιότυπες ή ισοδύναμες προς εκείνες που αναφέρονται
στα άρθρα 4 και 6,

— υπάρχει στην τρίτη χώρα καθεστώς ελέγχου ισοδύναμο
με αυτό που ορίζεται στο άρθρο 14,
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— η τρίτη χώρα είναι διατεθειμενη να παράσχει προστασία
ισοδύναμη με αυτή που υπάρχει στην Κοινότητα στα
αντίστοιχα γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα που προέρχο
νται από την Κοινότητα και δικαιούνται κοινοτικής
βεβαίωσης ιδιοτυπίας.
Άρθρο 17
1 . Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να
εξασφαλίσουν τη νομική προστασία κατά κάθε καταχρηστι
κής ή παραπλανητικής χρήσης της ένδειξης που αναφέρεται
στο άρθρο 15 παράγραφος 1 και, ενδεχομένως, του κοινοτι
κού συμβόλου που αναφέρεται στο άρθρο 12, καθώς και
κατά κάθε απομίμησης των καταχωρημένων και επιφυλασ
σομένων για αποκλειστική χρήση ονομάτων σύμφωνα με το
άρθρο 13.

2. Τα καταχωρημένα ονόματα προστατεύονται από όλες
τις πρακτικές που είναι δυνατόν να παραπλανήσουν τους
καταναλωτές, και ιδίως τις πρακτικές που δίνουν την εντύ
πωση ότι το γεωργικό προϊόν ή το τρόφιμο δικαιούται
βεβαίωσης ιδιοτυπίας χορηγηθείσας από την Κοινότητα.
3 . Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα
κράτη μέλη για τα μέτρα που λαμβάνουν.
ΆρSρο 18

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα χρήσιμα μέτρα ώστε οι
ονομασίες πώλησης που χρησιμοποιούνται σε εθνικό
επίπεδο να μην δημιουργούν σύγχυση με τα καταχωρημένα
και επιφυλασσόμενα για αποκλειστική χρήση ονόματα
σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2.
ΆρSρο 19

H Επιτροπή επικουρείται από μία επιτροπή την οποία
αποτελούν αντιπρόσωποι των κρατών μελών και της οποίας
προεδρεύει o αντιπρόσωπος της Επιτροπής.
O αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην εν λόγω
επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν. H
επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό μέσα
σε προθεσμία που μπορεί να ορίσει o πρόεδρος ανάλογα με
τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. H γνώμη διατυπώνε
ται με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148
παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση των αποφά
σεων που καλείται να λάβει το Συμβούλιο μετά από
πρόταση της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην
επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών
σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. O
πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία.
H Επιτροπή θεσπίζει τα σχεδιαζόμενα μέτρα όταν είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής.
Όταν τα σχεδιαζόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη
γνώμη της Επιτροπής ή ελλείψει γνώμης η Επιτροπή
υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση
σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το Συμβούλιο
αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.
Εάν, μετά την παρέλευση προθεσμίας τριών μηνών από την
υποβολή της πρότασης στο Συμβούλιο, το Συμβούλιο δεν
έχει αποφασίσει, τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από
την Επιτροπή.
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Άρθρο 20

στο Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή του, συνοδευό
μενη, ενδεχομένως, από κατάλληλες προτάσεις.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού
θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 19.

H έκθεση αυτή αναφέρεται ιδιαίτερα στις επιπτώσεις εφαρ
μογής των άρθρων 9 και 13.
Άρθρο 22

Άρθρο 21

Εντός προθεσμίας πέντε ετών από την ημερομηνία ενάρξεως
ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει δώδεκα μήνες μετά
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 κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 1992.
Για το Συμβούλιο

O Πρόεδρος
J. GUMMER

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τρόφιμα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1
— Μπίρα
— Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο

— Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ζαχαρώδη παρασκευάσματα ή προϊόντα μπισκοτοποιίας
— Ζημαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα
— Σύνθετα φαγητά

— Αρτυματικές σάλτσες παρασκευασμένες
— Σούπες ή ζωμοί
— Ποτά με βάση εκχυλίσματα φυτών
— Παγωτά και γρανίτες.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2083/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 14ης Ιουλίου 1992
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου περί του βιολογι
κού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά
προϊόντα και στα είδη διατροφής
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43,

άδεια για την εισαγωγή από τρίτες χώρες προϊόντων για τα
οποία έχει διαπιστωθεί ότι ανταποκρίνονται στα πρότυπα
παραγωγής και στις λεπτομέρειες ελέγχου που ισοδυναμούν
με εκείνες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2092/91 ,

την πρόταση της Επιτροπής ('),
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

ΑρSρο 1

Εκτιμώντας :

O κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 , τροποποιείται ως εξής :

ότι το άρθρο 1 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2092/91 (4) ορίζει ότι, από τις 23 Ιουλίου 1992, τα προϊόντα
που εισάγονται από τρίτη χώρα μπορούν να κυκλοφορή
σουν στο εμπόριο μόνον εφόσον κατάγονται από τρίτη
χώρα που περιλαμβάνεται στον κατάλογο τον καταρτιζό
μενο σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 του εν λόγω
κανονισμού · ότι το άρθρο 1 1 παράγραφος 2 καθορίζει τους
όρους τους οποίους πρέπει να πληροί μια τρίτη χώρα για να
συμπεριληφθεί στον προαναφερθέντα κατάλογο ·

1 . Στο άρθρο 11 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος :

ότι διαπιστώθηκε ότι, λόγω έλλειψης παροχής πληροφοριών
από τρίτες χώρες μέχρι σήμερα, δεν είναι δυνατόν να
συμπεριληφθούν τρίτες χώρες στον κατάλογο μέχρι την
ημερομηνία που αναφέρεται ανωτέρω ·

ότι το άρθρο 16 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του εν λόγω
κανονισμού προβλέπει τη δυνατότητα να αναβληθεί η εφαρ
μογή του άρθρου 1 1 μόνον όταν μια τρίτη χώρα υποβάλλει
αίτηση για να συμπεριληφθεί στον κατάλογο εντός της
ταχθείσας προθεσμίας·

ότι οι διατάξεις αυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη
διακοπή των εισαγωγών προϊόντων όταν μια τρίτη χώρα
δεν έχει υποβάλλει εγκαίρως αίτηση για να συμπεριληφθεί
στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 1 1 παράγραφος
1 στοιχείο α) ■

ότι ενδείκνυται να αποφευχθεί η διακοπή των εισαγωγών
από τρίτες χώρες που αναταποκρίνονται στους όρους του
άρθρου 11 παράγραφος 2, ιδίως διότι τα προϊόντα αυτά
μπορούν να είναι αναγκαία για τη σωστή παρασκευή
σύνθετων προϊόντων ·
ότι, αναμένοντας να συμπεριληφθεί μια τρίτη χώρα στον
κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1
στοιχείο α), οι εισαγωγές πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν
(') ΕΕ αριθ. C 74 της 25. 3. 1992, α 9.
(2) Γνώμη που δημοσιεύθηκε στις 10 Ιουλίου 1992 (δεν έχει ακόμα
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
(3) Γνώμη που δημοσιεύθηκε στις 26 Μαΐου 1992 (δεν έχει ακόμα
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
(4) ΕΕ αριθ. L 198 της 22. 7. 1991 , σ. 1 .

«6, α) Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 , η αρμόδια
αρχή του κράτους μέλους επιτρέπει στον (στους)
εισαγωγέα(είς) κράτους μέλους να θέσουν σε
εμπορία, μέχρι τις 31 Ιουλίου 1995, προϊόντα που
εισάγονται από τρίτες χώρες που δεν αναγράφο
νται στον κατάλογο που αναφέρεται στην παρά
γραφο 1 στοιχείο α), υπό τον όρο ότι παρέχει
(-ουν) στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους
εισαγωγής επαρκείς αποδείξεις σχετικά με το ότι
τα εν λόγω προϊόντα παράχθηκαν σύμφωνα με
πρότυπα παραγωγής που ισοδυναμούν με τα
αναφερόμενα στα άρθρα 6 και 7, ότι αποτέλεσαν
αντικείμενο μέτρων ελέγχου αποτελεσματικότη
τας που ισοδυναμεί με εκείνη των μέτρων ελέγχου
που αναφέρονται στα άρθρα 8 και 9 και ότι η
εφαρμογή των εν λόγω μέτρων ελέγχου είναι
αποτελεσματική και διαρκής.
H άδεια είναι έγκυρη μόνον εφόσον αποδεικνύε
ται ότι πληρούνται οι όροι που αναφέρονται
ανωτέρω. Παύει να ισχύει από τη στιγμή που μια
τρίτη χώρα περιλαμβάνεται στον κατάλογο που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α).

β) Όταν το κράτος μέλος λαμβάνει επαρκείς αποδεί
ξεις από έναν εισαγωγέα, ενημερώνει αμέσως την
Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για την τρίτη
χώρα από την οποία εισάγονται τα προϊόντα και
τους παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για τις
λεπτομέρειες παραγωγής και ελέγχου, καθώς και
για τις εγγυήσεις σχετικά με την αποτελεσματική
και διαρκή εφαρμογή τους.

γ) Κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους ή με πρωτο
βουλία της Επιτροπής, το θέμα υποβάλλεται στην
επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 14 για
εξέταση. Εάν από την εξέταση αυτή προκύψει ότι
τα εισαγόμενα προϊόντα δεν έχουν παραχθεί
σύμφωνα με τα ισοδύναμα πρότυπα παραγωγής
ή/και με λεπτομέρειες ελέγχου ισοδύναμης αποτε
λεσματικότητας η Επιτροπή ζητάει από το
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κράτος μέλος να αποσύρει την άδεια που έχει
χορηγήσει. Μπορεί να αποφασιστεί, σύμφωνα με
τη διαδικασία του άρθρου 14, να απαγορευτούν
οι εν λόγω εισαγωγές ή να συνεχιστούν μεν,
εφόσον όμως τροποποιηθούν ορισμένοι όροι
εντός ορισμένης προθεσμίας.
δ) H κοινοποίηση που αναφέρεται στο στοιχείο 6)
δεν απαιτείται εφόσον αφορά λεπτομέρειες παρα
γωγής και ελέγχου που έχουν ήδη κοινοποιηθεί
σύμφωνα με το στοιχείο β), από άλλο κράτος
μέλος εκτός εάν προσκομιστούν νέα σημαντικά
αποδεικτικά στοιχεία τα οποία δικαιολογούν
αναθεώρηση της εξέτασης και της απόφασης που
αναφέρονται στο στοιχείο γ).

Πριν από τις 31 Ιουλίου 1994, η Επιτροπή επανε
ξετάζει τις διατάξεις της παραγράφου 1 και
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υποβάλλει τις κατάλληλες προτάσεις για την ενδε
χόμενη αναθεώρησή τους.»
2. Στο άρθρο 16 παράγραφος 3, το πρώτο εδάφιο αντικαθί
σταται από το ακόλουθο κείμενο :
«3 . Το άρθρο 5, το άρθρο 8 παράγραφος 1 και το
άρθρο 1 1 παράγραφος 1 αρχίζουν να ισχύουν από την 1η
Ιανουαρίου 1993.»

3. Οι ημερομηνίες που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγρα
φος 9 και στο άρθρο 10 παράγραφος 7 αντικαθίστανται
από την ημερομηνία της 31ης Ιουλίου 1994.
ΆρSρο 2

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 1992.
Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
J. GUMMER
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2084/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 23ης Ιουλίου 1992

περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα
άλευρα και στα πλιγούρια 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. 1738/92 (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,
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. 1820/92 της Επιτροπής (5) και όλους
τους μεταγενέστερους 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
τους τιμή, πολλαπλασιαζόμενο με το διορθωτικό 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 22 Ιουλίου 1992 ·

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. 1820/92 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 :

Άρθρο 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.

Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 24 Ιουλίου 1992.

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

Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

C)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αρι3.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

281
180
164
201
185

της
της
της
της
της

1 . 11 . 1975 , σ. 1 .
1 . 7. 1992, σ. 1 .
24. 6. 1985, σ. 1 .
31 . 7. 1990, σ. 9.
4. 7. 1992, σ. 1 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 1992 περί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή
σικάλεως
(Ecu/τόνο)
Κωδικός ΣΟ

0709 90 60
0712 90 19
1001 1010
1001 10 90

Εισφορά (')

149,13 (2) (3)
149,13 00
1 58,73 O O H
158,73 (Ή5) (,0)

1001 90 91

137,78

1001 9099

137,78 (")
152,26 (6)

1002 00 00
1003 00 10

124,32

1003 00 90

124,32 (")

1004 0010

107,99
107,99

1004 00 90
100510 90
1005 90 00

1007 00 90
1008 10 00
1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10

1008 90 90
1101 00 00

110210 00
1103 11 10

1103 11 90

149,13 (2) (3)
149,13 (2) (3)
152,15 (4)
50,40 (")
101,08 0
48,55 (5)
0
48,55

205,89 0 (' ')
225,62 (8)
259,03 0 H
222,36 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 και που εισάγονται απευθείας στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα.
(3) Για τον αραβόσιτο καταγωγής ΑCΡ, η εισφορά κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα μειώνεται κατά 1,81 Ecu ανά τόνο.
(4) Για τον κέγχρο και το σόργο καταγωγής ΑCΡ, εισπράττεται η εισφορά κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα σύμφωνα 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.

(6) H εισφορά που εισπράττεται κατά την εισαγωγή σικάλεως απευθείας από την Τουρκία στην Κοινότητα καθορίζεται από
τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1180/77 του Συμβουλίου και ( ΕΟΚ) αριθ. 2622/71 της Επιτροπής.
(7) Κατά την εισαγωγή του προϊόντος που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1008 90 10 (τριτικάλ), εισπράττεται η εισφορά που
εφαρμόζεται στη σίκαλη.
(S) Κατά την εισαγωγή στην Πορτογαλία η εισφορά αυξάνεται κατά το ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3808/90.
C) Δεν εφαρμόζεται εισφορά στα προϊόντα καταγωγής ΡΤΟΜ σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης
91 /482/EOK (εκτός εάν εφαρμόζεται η παράγραφος 4 του ιδίου άρθρου).
( ι0) Ποσό ίσο με το ποσό που καθορίζεται από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1825/91 εισπράττεται σύμφωνα με το άρθρο 101
παράγραφος 4 της απόφασης 91 /482/EOK.
(") Τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό αυτό και εισάγονται, στα πλαίσια των προσωρινών συμφωνιών που συνήφθη
σαν μεταξύ της Πολωνίας, της Τσεχοσλοβακίας και της Ουγγαρίας και της Κοινότητας και για τα οποία υποβάλεται ένα
πιστοποιητικό EUR I , που εκδίδεται με τους όρους που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 585/92. υπάγονται
στις εισφορές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του εν λόγω κανονισμού.

Αριθ. L 208/ 19
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2085/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 23ης Ιουλίου 1992

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. 1738/92 (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,
Εκτιμώντας :

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 22 Ιουλίου 1992 ■
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 το παράρτημα του παρόντος κανονισμού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι οι πριμοδοτήσεις που προσθέτονται στις εισφορές για τα
σιτηρά και τη βύνη έχουν καθορισθεί από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 1821 /92 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
τους τιμή, πολλαπλασιαζόμενο με το διορθωτικό συντε

Άρθρο 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.
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 24 Ιουλίου 1992.

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

Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(■)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

281
180
164
201
185

της
της
της
της
της

1 . 11 . 1975, σ. 1 .
1 . 7. 1992, σ. 1 .
24. 6. 1985, σ. 1 .
31 . 7. 1990, σ. 9.
4 7. 1992, σ. 4.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 1992 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που

προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη
A. Σιτηρά και αλευρα

(Ecu/τόνο)

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

7

8

9

10

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 10

0

0

0

0

1001 10 90

0

0

0

0

1001 9091

0

0

0

0

100190 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 10

0

0

0

0

1004 0090

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 0090

0

0

0

0

1008 1000

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

110100 00

0

0

0

0

Κωδικός ΣΟ

B. Βυνη
(Ecu/τόνο)

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

4η προθεσμία

7

8

9

10

U

1107 1011

0

0

0

0

0

1107 10 19

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
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Αριθ. L 208/21

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2086/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 23ης Ιουλίου 1992

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,

Επιτροπή αποφάσισε την προσφυγή στη διαδικασία διαγω
νισμού για τον καθορισμό των εισφορών για το ελαιόλαδο ·

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

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 (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1900/92 (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. 1901 /92 (6), και ιδίως το 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. 1902/92 ( 10), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 2,

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
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 ■
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, σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης
91 /482/EOK του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1991 σχετικά
με τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ( |4), δεν εφαρμόζονται
εισφορές στα προϊόντα καταγωγής υπερπόντιων χωρών και
εδαφών · ότι, σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 4 της
προαναφερθείσας απόφασης ορισμένα προϊόντα που κατά
γονται από τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη επιβαρύνονται
με ειδική εισφορά προκειμένου τα προϊόντα που κατάγον
ται από αυτές τις χώρες και εδάφη να μην έχουν ευνοϊκό
τερη μεταχείριση από παρόμοια προϊόντα που εισάγονται
από την Ισπανία και την Πορτογαλία στην Κοινότητα με τη
σύνθεση της στις 31 Δεκεμβρίου 1985 ■

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

ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται παρα
πάνω στα ποσά των εισφορών που προσφέρονται από τους
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, στις 20 και 21 Ιουλίου 1992,
οδηγεί στον καθορισμό των ελάχιστων εισφορών όπως
καθορίζεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού ■

Εκτιμώντας:

ότι η εισφορά που εισπράττεται κατά την εισαγωγή ελιών

ότι, με τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3131 /78 ( ι2), όπως τροπο
ποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης της Ελλάδας η
') 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, α 24.
4) ΕΕ αριθ. L 192 της 11 . 7. 1992, σ. 1 .
5) ΕΕ αριθ. L 169 της 28. 6. 1976, σ. 43.
6) ΕΕ αριθ. L 192 της 11 . 7. 1992, σ. 2.
7) ΕΕ αριθ. L 169 της 28. 6. 1976, σ. 9.
8) ΕΕ αριθ. L 48 της 26. 2. 1986, σ. 1 .
9) ΕΕ αριθ. L 142 της 9. 6. 1977, σ. 10.
,0) ΕΕ αριθ. L 192 της 11 . 7. 1992, σ. 3 .
") ΕΕ αριθ. L 181 της 21 . 7. 1977, σ. 4.
ι :) ΕΕ αριθ. L 370 της 30. 12. 1978, σ. 60.

των κωδικών ΣΟ 0709 90 39 και 0711 20 90 καθώς και των
προϊόντων που περιλαμβάνονται στους κωδικούς ΣΟ
1522 00 31 , 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,
(») ΕΕ αριθ. L 331 της 28. 11 . 1978, σ. 6.
( |4) ΕΕ αριθ. L 263 της 19. 9. 1991 , σ. 1 .
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Αριθ. L 208/22

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Οι εισφορές κατά την εισαγωγή ελαιόλαδου καθορίζονται
στο παράρτημα I.

ΑρSρο 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 24 Ιουλίου 1992.

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

Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής
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Αριθ. L 208/23

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

Ελάχιστες εισφορές κατά την εισαγωγή στον τομέα του ελαιόλαδου (')

(Ecu/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

Τρίτες χώρες

1509 10 10

76,00 (2)

1509 1090

76,00 (-)

1509 90 00

88,00 (})

151000 10

77,00 (:)

151000 90

122,00 (4)

C ) Δεν εφαρμόζονται εισφορές στα προϊόντα καταγωγής ΡΤΟΜ σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης
91 /482/EOK, Εντούτοις ποσό ίσο με το ποσό που καθορίζεται από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3148/91 εισπράττεται
σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 4 της εν λόγω απόφασης

( :) Κατά την εισαγωγή των ελαιολάδων 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) Τουρκία : 1 1,48 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) Αλγερία, Τυνησία και Μαρόκο : 12,69 Ecu ανά 100 kg, υπό τον όρο ότι o έμπορος αποδεικνύει ότι εξόφλησε το φόρο
κατά την εξαγωγή που επέβαλαν οι χώρες αυτές, χωρίς, εντούτοις, η εξόφληση αυτή να υπερβαίνει το ποσό του πράγ
ματι επιβαλλομένου φόρου.
C ) Κατά την εισαγωγή των ελαιολάδων 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.
(4) Κατά την εισαγωγή των ελαιολάδων 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 U

Εισφορές κατα την εισαγωγή άλλων προϊόντων του τομέα του ελαιόλαδου (')

(Ecu/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

Τρίτες χώρες

070990 39

16,72

0711 20 90

16,72

1522 0031

38,00

1522 00 39

60,80

2306 90 19

6,16

C ) Δεν εφαρμόζονται εισφορές στα προϊοντα καταγωγής ΡΤΟΜ σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης
91 /482/EOK. Εντούτοις ποσό ίσο με το ποσό που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3148/91 εισπράττεται
σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 4 της εν λόγω απόφασης.
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Αριθ. L 208/24

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2087/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 22ας Ιουλίου 1992

για κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου της
23ης Ιουλίου 1987 για τη δασμολογική και στατιστική
ονοματολογία και για το κοινό δασμολόγιο ('), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1039/92 (2), και ιδίως το άρθρο 9,
Εκτιμώντας :

η οποία έχει συνταχθεί από ειδικούς κοινοτικούς νομοθετι
κούς κανόνες ενόψει της εφαρμογής δασμολογικών ή άλλων
μέτρων στο πλαίσιο των εμπορικών ανταλλαγών·
ότι, κατ' εφαρμογή των εν λόγω γενικών κανόνων, τα εμπο
ρεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα του
παραρτήματος του παρόντος κανονισμού πρέπει να κατατα
γούν στους αντίστοιχους κανονισμούς που σημειώνονται
στη στήλη 2 βάσει των διατάξεων της στήλης 3 ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Ονοματολογίας,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι, για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της
συνδυασμένης ονοματολογίας που επισυνάπτεται στον
προαναφερθέντα κανονισμό, πρέπει να αποφασιστούν χωρίς
καθυστέρηση οι διατάξεις για την κατάταξη των εμπορευ
μάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος
κανονισμού ·

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/88 έχει καθορίσει τους
γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης
ονοματολογίας · ότι αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται επίσης
σε κάθε άλλη ονοματολογία που την περιλαμβάνει, έστω
και εν μέρει ή με την προσθήκη ενδεχομένως υποδιαιρέσεων

Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του
προσαρτημένου πίνακα κατατάσσονται στη συνδυασμένη
ονοματολογία στους αντίστοιχους κωδικούς που σημειώ
νονται στη στήλη 2 του εν λόγω πίνακα.
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 21η 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 κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 1992.
Για την Επιτροπή
Christiane SCRIVENER

Μέλος της Επιτροπής

C) ΕΕ αριθ. L 256 της 7. 9. 1987, σ. 1 .
(-) ΕΕ αριά. L 110 της 28. 4. 1992, α 42.
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Αριθ. L 208/25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Κατάταξη
Κωδικός ΣΟ

Αιτιολογία

(D

(2)

(3 )

1 . Είδη σε σχήμα ζώων (άλογα και ελάφια) από πλαστική
ύλη που καλύπτεται από επικολλημένο στρώμα γναφάλων

39264000

H κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών
κανόνων 1 , 3 β) και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης
ονοματολογίας καθώς και από τα κείμενα των κωδικών ΣΟ
3926 και 3926 40 00

2. Δοκοί από βελανιδιά, σχισμένοι στο μεγαλύτερο μέρος
που έχουν μήκος 255 μέχρι 260 cm, πλάτος από 26 μέχρι
28 cm πάχος από 15 μέχρι 17 cm, απλά πριονισμένοι σ'
όλες τις πλευρές όχι εμποτισμένοι και χωρίς τρύπες. Το
σχήμα και οι διαστάσεις των δοκών αντιστοιχούν σε εκεί
νες της ανακοίνωσης αριθ. 863 της διεθνούς ένωσης σιδη
ροδρόμων (UΙC)

4406 10 00

3. Έντυπο που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους
πύργους στο Βέλγιο, Λουξεμβούργο και Ολλανδία, τις
δυνατότητές τους για ξεναγήσεις, δεξιώσεις συσκέψεις
καθώς και για τα διαθέσιμα ξενοδοχεία, εστιατόρια,
διαμερίσματα, γήπεδα γκολφ και τουριστικές εκδηλώσεις.
Το έντυπο περιλαμβάνει απλούς χάρτες που δείχνουν την
τοποθεσία των πύργων

4911 10 00

4. Σύνολα που αποτελούνται

9503 9031

H κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών
κανόνων 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονομα
τολογίας καθώς και από τα κείμενα των κωδικών ΣΟ 4406
και 4406 10 00

H κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών
κανόνων 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονομα
τολογίας τη σημείωση 5 του κεφαλαίου 49 καθώς και από
τα κείμενα των κωδικών ΣΟ 4911 και 4911 10 00

— από ένα ρολόι — παιγνίδι από πλαστική ύλη με κινητό
δίσκο από χαρτόνι (που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
πίνακας γραφής μετά την αφαίρεση του δίσκου),

H κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών
κανόνων 1 , 3 β) και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης
ονοματολογίας τη σημείωση 1 λ) του κεφαλαίου 96 καθώς
και από τα κείμενα των κωδικών ΣΟ 9503, 9503 90 και
9503 90 31

— ένα σπόγγο,
— παιγνίδι και ένα μαρκαδόρο

5. Φόρμες από πλαστική ύλη με την ονομασία «Cookie
Cutters» που προορίζονται κυρίως να χρησιμοποιούνται
από τα παιδιά ως παιγνίδι για να σχηματίζουν, με πλαστι
κές φιγούρες, Disney

9503 90 31

6. Φουσκωτά μπαλόνια για την παραλία από συγκολλημένα
πλαστικά φύλλα, με βαλβίδα

9503 90 31

H κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών
κανόνων 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονομα
τολογίας τη σημείωση 2 υ) του κεφαλαίου 39 και από τα
κείμενα των κωδικών ΣΟ 9503, 9503 90 και 9503 90 31

H κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών
κανόνων 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονομα
τολογίας καθώς και από τα κείμενα των κωδικών ΣΟ 9503,
9503 90 και 9503 90 31 . Τα μπαλόνια αυτά δεν μπορούν να

καταταχθούν στην κλάση 9506 λόγω της σύστασης τους και
της περιορισμένης αντοχής στα χτυπήματα
7. Σκηνή παιγνίδι που προορίζεται να χρησιμοποιείται από
τα παιδιά σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο που αποτελεί
ται από ένα κάλυμμα από ύφασμα νάιλον, ένα σωληνοει
δές πλαίσιο από πλαστική ύλη και μικρά μεταλλικά πασα
λάκια για την στήριξη της σκηνής όταν χρησιμοποιείται
σε εξωτερικό χώρο

9503 90 37

H κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών
κανόνων 1 , 3 β) και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης
ονοματολογίας τη σημείωση 1 τ) του τμήματος XI, καθώς
και από τα κείμενα των κωδικών ΣΟ 9503, 9503 90 και

9503 90 37. Λόγω του μεγέθους της (περίπου 1 10 cm ύψος και
125 cm μήκος όταν είναι συναρμολογημένη) και της κατα
σκευής της (ειδικότερα η απουσία σχοινιών για τη συγκρά
τησή της) δεν θεωρείται σκηνή ή είδος κατασκήνωσης ώστε
να εξαρτάται από το κεφάλαιο 95, σύμφωνα με τη σημείωση
1 υ) του κεφαλαίου αυτού
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Αριθ. L 208/26

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2088/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 23ης Ιουλίου 1992

περί χορηγήσεως διαφόρων παρτίδων εξευγενισμένου κραμβελαίου ως επισιτιστική βοήθεια
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3972/86 του Συμβουλίου της
22ας Δεκεμβρίου 1986 όσον αφορά την πολιτική και τη
διαχείριση της επισιτιστικής βοήθειας ('), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1930/90 (2),
και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ),

επακριβώς οι προθεσμίες και οι όροι χορήγησης καθώς και
η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για να καθοριστούν οι
δαπάνες που προκύπτουν ·

ότι λόγω, ιδίως προβλημάτων τεχνικής φύσεως ορισμένες
δράσεις δεν μπόρεσαν να κατακυρωθούν κατά την πρώτη
και δεύτερη προθεσμία υποβολής των προσφορών · ότι, για
να αποφευχθεί να επαναληφθεί η δημοσίευση της προκυρή
ξεως διαγωνισμού, πρέπει να ανοίξει μια τρίτη προθεσμία
υποβολής προσφορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας:

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1420/87 του Συμβουλίου της
21ης Μαΐου 1987 που καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3972/86 για την πολιτική και
τη διαχείριση της επισιτιστικής βοήθειας (3) καταρτίζει τον
κατάλογο των χωρών και των οργανισμών οι οποίοι είναι
δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο δράσεων επισιτιστι
κής βοήθειας και καθορίζει τα γενικά κριτήρια σχετικά με
τη μεταφορά της επισιτιστικής βοήθειας μετά το στάδιο
fob ·

Αρθρο 1

Πραγματοποιείται, βάσει της κοινοτικής επισιτιστικής
βοήθειας, συγκέντρωση εξευγενισμένου κραμβελαίου στην
Κοινότητα, προκειμένου να το προμηθευτούν οι δικαιούχοι
που αναφέρονται στα παραρτήματα, σύμφωνα με τις διατά
ξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2200/87 και τους όρους
που παρατίθενται στα παραρτήματα. H ανάθεση της προμή
θειας των εν λόγω προϊόντων πραγματοποιείται με διαγω
νισμό.

ότι, μετά από πολλές αποφάσεις σχετικά με τη χορήγηση
επισιτιστικής βοήθειας, η Επιτροπή χορήγησε σε ορισμένες
χώρες και δικαιούχους οργανισμούς 3 305 τόνους εξευγενι
σμένου κραμβελαίου·
ότι οι παραδόσεις αυτές πρέπει να πραγματοποιηθούν
σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 2200/87 της Επιτροπής της 8ης Ιουλίου
1987 περί των γενικών μέτρων διακίνησης στην Κοινότητα
προϊόντων που χορηγούνται βάσει της κοινοτικής επισιτι
στικής βοήθειας (4), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 790/91 (5) ■ ότι είναι αναγκαίο να οριστούν

Θεωρείται ότι o υπερθεματιστής έλαβε γνώση όλων των
εφαρμοζομένων γενικών και ειδικών όρων και τους έχει
αποδεχθεί. Κάθε άλλος όρος ή επιφύλαξη που περιλαμβά
νονται στην προσφορά του, θεωρούνται ως μη εγγεγραμ
μένοι.
Άρθρο 2

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

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

Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 1992.
Γt a την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

370 της 30. 12. 1986, σ. 1 .
174 της 7. 7. 1990, σ. 6.
136 της 26. 5. 1987, σ. 1 .
204 της 25. 7. 1987, σ. 1 .
81 της 28. 3. 1991, σ. 108.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

ΠΑΡΤΙΔΕΣ A, B, Γ και Δ

1 . Δράσεις αριθ.('): βλέπε παράρτημα II
2. Πρόγραμμα : 1991 · 1992

3. Δικαιούχος (2) : Euronaid, Postbus 77, NL-2340 AB Oegstgeest
4. Εκπρόσωπος του δικαιούχοι) (8) : βλέπε ΕΕ αριθ. C 103 της 16. 4. 1987

5. Τόπος ή χώρα προορισμού : βλέπε παράρτημα II

6. Προϊόν που θα συγκεντρωθεί : εξευγενισμένο κραμβέλαιο
7. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του εμπορεύματος (3) : βλέπε ΕΕ αριθ. C 114 της 29. 4. 1991 , σ. 1 [ΙΙΙ.Α. 1α)]
8. Συνολική ποσότητα : 3 305 τόνοι, καθαρά

9. Αριθμός παρτίδων : τέσσερις (βλέπε παράρτημα II)
10. Συσκευασία και σήμανση (4) (7) : βλέπε ΕΕ αριθ. C 114 της 29. 4. 1991 , σ. 1 [III.A.2.1 , III.A.2.3 και III.A.3]
— Μεταλλικά κυτία 5 λίτρων, χωρίς διαχωριστικά από χαρτόνι
— Ενδείξεις στα :
— γαλλικά (364 - 370/92· 373 - 377/92· 379 — 389/92· 1216 — 1217/91 · 1219/91 )
— πορτογαλικά (358/92· 372/92· 378/92· 390 — 392/92· 1220/91 )
— αγγλικά (363/92 · 371 /92 · 393 — 403/92)
— ισπανικά (342 — 357/92 · 359 — 361 /92)

— Συμπληρωματικές ενδείξεις στη συσκευασία : βλέπε παράρτημα II

11 . Τρόπος συγκέντρωσης του προϊόντος : κοινοτική αγορά
12. Στάδιο παράδοσης : παράδοση στο λιμάνι φόρτωσης

13. Λιμάνι φόρτωσης : —
14. Λιμάνι εκφόρτωσης που υποδεικνύει o δικαιούχος : —

15. Λιμάνι εκφόρτωσης : —
16. Διεύθυνση της αποθήκης και, κατά περίπτωση, λιμάνι εκφόρτωσης: —
17. Περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης : 5 — 20. 10. 1992
18. Προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας : —

19. Διαδικασία για τον καθορισμό των εξόδων της προμήθειας (6) : διαγωνισμός
20. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών : 11 . 8. 1992, ώρα 12.00
21 . A. Σε περίπτωση διεξαγωγής δεύτερου διαγωνισμού :
α) ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών : 25. 8. 1992, ώρα 12.00
β) περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης : 19. 10 — 3. 11 .
1992

γ) προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας: —

B. Σε περίπτωση διεξαγωγής τρίτου διαγωνισμού :
α) ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών : 8. 9. 1992, ώρα 12.00

β) περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης : 2 — 17. 1 1 . 1992
γ) προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας: —
22. Ποσό της εγγύησης του διαγωνισμού : 15 Ecu ανά τόνο

23. Ποσό της εγγύησης παράδοσης : 10 % του ποσού της προσφοράς εκφρασμένου σε Ecu
24. Διευθυνση για την αποστολή των προσφορών (5) : Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur N. Arend,
bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B- 1 049 Bruxelles (τέλεξ 22037 AGREC B ή 25670 AGREC B)
25. Επιστροφή που καταβάλλεται με αίτηση του υπερθεματιστή : —
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Σημειώσεις:

(') O αριθμός της δράσης πρέπει να υπενθυμίζεται σε κάθε αλληλογραφία.

(2) O υπερθεματιστής επικοινωνεί με το δικαιούχο το ταχύτερο δυνατό για να καθορισθούν τα αναγκαία έγγραφα
αποστολής και η διανομή τους.

(}) O υπερθεματιστής χορηγεί στο δικαιούχο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από επίσημη αρχή και βεβαιώνει ότι
δεν έχει σημειωθεί υπέρβαση, στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος των ισχυουσών προδιαγραφών του προς παρά
δοση προϊόντος σχετικά με τη ραδιενεργό ακτινοβολία.
Το πιστοποιητικό ραδιενέργειας πρέπει να προσδιορίζει :
α) το ποσό της ραδιενέργειας καισίου 134 και 137,
β) ιωδίνης-131 .

O υπερθεματιστής διαβιβάζει στο δικαιούχο ή στον αντιπρόσωπό του, κατά την παράδοση, τα ακόλουθα
έγγραφα :

— φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό,
— πιστοποιητικό προελεύσεως.

(4) O προμηθευτής πρέπει να αποστείλει αντίγραφο του πρωτοτύπου του λογαριασμού εις : MM. De Keyzer & Schûtz
BV, Postbus 1438, Blaak 16, NL-3000 BK-Rotterdam.

(5) Για να αποφευχθεί η συμφόρηση των γραμμών τέλεξ, παρακαλούνται οι υποβάλλοντες προσφορά να προσκομί
ζουν, πριν από την ημερομηνία και την ώρα που καθορίζονται στο σημείο 20 του παρόντος παραρτήματος, την
απόδειξη ότι έχει συσταθεί η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 4
στοιχείο a) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2200/87, κατά προτίμηση :
— είτε με απευθείας κατάθεση στο γραφείο που αναφέρεται στο σημείο 24 του παρόντος παραρτήματος
— είτε μέσω τέλεξ σε έναν από τους ακόλουθους αριθμούς στις Βρυξέλλες: 295 01 32, 296 10 97, 295 01 30,
296 20 05 και 296 33 04.

(6) H διάταξη του άρθρου 7 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΟΚ) 2200/87 δεν εφαρμόζεται για την
υποβολή των προσφορών.

*

(7) H φόρτωση πρέπει να γίνεται σε containers 20 ποδών, με όρους FCL/FCL. O προμηθευτής αναλαμβάνει τη
δαπάνη στοιβάξεως των containers στο σταθμό σταθμό των containers στο λιμάνι φορτώσεως O δικαιούχος
αναλαμβάνει τις δαπάνες μεταγενέστερων φορτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης αναλήψεως των
containers από το σταθμό των containers. Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 2 δεύτερο
εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2200/87.
O υπερθεματιστής υποβάλλει στον παραλαμβάνοντα πλήρη κατάλογο του περιεχομένου κάθε εμπορευματοκι
βωτίου, διευκρινίζοντας τον αριθμό χαρτοκιβωτίων που αντιστοιχούν σε κάθε παρτίδα φόρτωσης όπως καθο
ρίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.
O υπερθεματιστής οφείλει να σφραγίζει κάθε εμπορευματοκιβώτιο με αριθμημένο σύστημα σφράγισης του
οποίου o αριθμός πρέπει να δίδεται στον αποστολέα του δικαιούχου.

(8) Αντιπρόσωπος της Επιτροπής με τον οποίο έρχεται σε επαφή o υπερθεματιστής: βλέπε Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. C 114 της 29. 4. 1991 , σ. 33.
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ANEXO II - BILAG II - ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II - ALLEGATO II — BIJLAGE II —
ANEXO II

Cantidad total

Designación

de la partida
(en toneladas)
Totalmængde
(tons)
Gesamtmenge

de la

partida
Parti

Bezeichnung

der Partie

der Partie

(in Tonnen)
Συνολική ποσότητα
της παρτίδας
(σε τόνους)
Total quantity
(in tonnes)
Quantité totale
de la partie
(en tonnes)
Quantità totale
della partita
(in tonnellate)

Χαρακτηρισμός
της παρτίδας
Lot

Désignation
de la partie
Designazione
della partita

Totale hoeveelheid

Aanduiding
van de partij

Cantidades parciales
(en toneladas)

Acción n0

Inscripciones complementarias sobre el embalaje

Delmængde

Aktion nr.

Yderligere påskrifter

(tons)

Teilmengen
(in Tonnen)

Maßnahme
Nr.

Ergänzende Aufschriften auf der Verpackung

Μερικές ποσότητες
(σε τόνους)

Δράση αριθ.

Συμπληρωματικές ενδείξεις στη συσκευασία

Partial quantities
(in tonnes)

Operation
No

Supplementary markings on the packaging

Quantités partielles
(en tonnes)

Action n"

Inscriptions complémentaires sur l'emballage

Quantitativi parziali
(in tonnellate)

Azione n.

Iscrizioni supplementari sull'imballaggio

Deelhoeveelheden

Maatregel

Bijkomende vermeldingen op de verpakking

(in ton)

nr.

do lote

van de partij
(in ton)
Quantidade total
(em toneladas)

Quantidades parciais
(em toneladas)

Acção n?

Inscrições complementares na embalagem

0)

(2)

(3)

(4)

(5)

A

1 125

Designação

l
l

l
l

Al :

60

342/92

Bolivia / CAM / 922006 / Cochabamba vía Arica

Al :

15

343/92

Bolivia / Prosalus / 925506 / Sucre vía Arica

A3 :

60

344/92

Perú / Caritas B / 920242 / Lima vía Callao

A4 :

126

345/92

Perú / Caritas N / 920323 / Ayacucho vía Callao

A5 :

54

346/92

Perú / Caritas N / 920324 / Ayacucho vía Matarani

A6 :

30

347/92

Perú / AATM / 921709 / Lima vía Callao

A7 :

30

348/92

Perú / AATM / 921714 / Arequipa vía Puerto Matarani

A8 :

120

349/92

Perú / CAM / 922042 / Lima vía Callao

A9 :

30

350/92

Perú / DKW / 922316 / Lima vía Callao

AIO :

30

351 /92

Perú / SBLB / 924510 / Lima vía Callao

Ali :

15

352/92

Perú / Prosalus / 925525 / Jaén vía Callao

A12 :

15

353/92

Perú / Prosalus / 925530 / Arequipa vía Callao

A13 :

15

354/92

Perú / Prosalus / 925535 / Chachapoyas vía Callao

A14 :

30

355/92

Perú / Prosalus / 925546 / Lima vía Callao

A15 :

15

356/92

Perú / Prosalus / 925547 / Lima vía Callao

Al 6 :

15

357/92

Perú / Prosalus / 925548 / Lima vía Callao

Al 7 :

75

358/92

Brasil / DKW / 922308 / Lajeado vía Rio Grande

Al 8 : 360

359/92

Guatemala / Caritas B / 920225 / Guatemala City vía Puerto Quetzal

(2)

0)

\

(5)

(4)

(3)
A19 :

15

360/92

Guatemala / CAM / 922015 / San Pedro Carcha vía Santo Tomas de
Castilla

1290

B

I
l

I

l
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l

A20 :

15

361 /92

Guatemala / CAM / 922019 / Antigua vía Santo Tomas de Castilla

B1 :

15

363/92

Jordan / Caritas B / 920234 / Aqaba / Expiry date :

B2 :

30

364/92

Liban / SSP / 921302 / Beirouth

B3 :

30

365/92

Liban / SPF / 923307 / Beirouth

B4 :

15

366/92

Bénin / AATM / 921755 / Cotonou

B5 :

90

367/92

Burkina Faso / Caritas B / 920212 / Bobo Dioulasso «Λ Abidjan

B6 :

135

368/92

Burkina Faso / Caritas France / 920506 / Ouagadougou

B7 :

30

369/92

Burkina Faso / SSI / 923006 / Ouahigouya via Abidjan

B8 :

30

370/92

Burkina Faso / SSI / 923007 / Ouagadougou via Abidjan

B9 :

15

371 /92

Gambia / Cathwel / 920107 / Kanifing «e Banjul

Β10 :

15

372/92

Guiné-Bissau / Caritas I / 920619 / Bissau

B1 1 :

15

373/92

Mali / SSI / 923015 / Souleymane Bougou Μ'Λ Abidjan

B12 :

15

374/92

Niger / Caritas Allemagne / 920410 / Niamey via Lomé

B13 :

45

375/92

Niger / SSI / 923021 / Niamey via Lomé

B14 :

15

376/92

Sénégal / AATM / 921703 / Saint-Louis na Dakar

B15 : 105

377/92

Sénégal / SSI / 923029 / Thies via Dakar

B1 6 :

15

378/92

Angola / Abla / 929508 / Lobito

B17 :

15

379/92

Congo / SBLB / 924501 / Pointe Noire

B18 :

15

380/92

République Centrafricaine / AATM / 921749 / Bangui ώ Douala

B19 : 120

381 /92

Zaire / Caritas B / 920254 / Kinshasa via? Matadi

B20 :

15

382/92

Zaire / AATM / 921700 / Zongo via Douala

B21 :

15

383/92

Madagascar / AATM / 921721 / Antalaha via Toamasina

B22 :

15

384/92

Madagascar / AATM / 921724 / Toliary via Toamasina

B23 :

15

385/92

Madagascar / AATM / 921728 / Toamasina

B24 :

30

386/92

Madagascar / AATM / 921732 / Fianarantsoa via Toamasina

B25 :

15

387/92

Madagascar / CAM / 922035 / Toliary

B26 :

15

388/92

Madagascar / CAM / 922038 / Ambatondrazaka Π'Λ Toamasina

Abidjan

(1 )

c

D
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465

425

W

(3)

(2)

(5)

B27 :

15

389/92

Madagascar / Caritas France / 924203 / Manakara via Toamasina

B28 :

45

390/92

Moçambique / DKW / 922304 / Vilanculos

B29 :

15

391 /92

Moçambique / Caritas France / 924204 / Matola via Maputo

B30 : 180

392/92

Moçambique / Prosalus / 925520 / Beira

B31 : 135

393/92

Malawi / Caritas I / 920615 / Lilongwe «a Dar Es Salaam

B32 :

15

394/92

Tanzania / DKW / 922313 / Kigoma via Tanzania

Cl :

105

395/92

India / CAM / 922023 / Bombay

C2 :

15

396/92

India / CAM / 922027 / Sultan's battery via Madras

C3 :

15

397/92

India / CAM / 922031 / Pune via Bombay

C4 :

15

398/92

India / SBLB / 924503 / Tiruchirapalli via Tuticorin

C5 :

15

399/92

India / SBLB / 924507 / Ottapidaram via Tuticorin

C6 :

15

400/92

India / Somedi / 926502 / Bombay

C7 :

15

401 /92

India / Somedi / 926506 / Bombay

C8 :

90

402/92

Pakistan / Cathwel / 920111 / Karachi

C9 :

180

403/92

Vietnam / Oxfam B / 920825 / Ho Chi Minh

Dl :

234

1216/91

Haïti / Caritas N / 910362 / Port au Prince

D2 :

51

1217/91

Haiti / Protos / 911523 / Port au Prince

D3 :

15

1219/91

Zaire / Cinterad / 913446 / Kinshasa via Matadi

D4 :

125

1220/91

Angola / DWH / 912804 / Sioma via Durban
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2089/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 23ης Ιουλίου 1992
περί διαπιστώσεως σοβαρής κρίσεως στην αγορά ροδακίνων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας

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. 1754/92 (2), και ιδίως
το άρθρο 19α παράγραφος 1 ,

στώνει αμελλητί ότι η αγορά του εν λόγω προϊόντος ευρί
σκεται σε κατάσταση σοβαράς κρίσεως·
ότι οι όροι αυτοί υφίστανται στην Ισπανία από τις 16
Ιουλίου 1992 και στην Πορτογαλία από τις 17 Ιουλίου 1992
για τα ροδάκινα · ότι πρέπει, κατά συνέπεια, να διαπιστωθεί
ότι η αγορά του προϊόντος αυτού ευρίσκεται σε κατάσταση
σοβαράς κρίσεως
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας:

ότι, κατά το άρθρο 19α παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1035/72, σε περίπτωση που για ένα συγκεκρι
μένο προϊόν και σε μια από τις αντιπροσωπευτικές αγορές
που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 οι τιμές οι
οποίες ανακοινώνονται στην Επιτροπή σύμφωνα με το
άρθρο 17 παράγραφος 1 , παραμένουν επί δύο συνεχείς
ημέρες σε επίπεδο χαμηλότερο εκείνου της τιμής αγοράς
επαυξημένης κατά 5 % της τιμής βάσης, η Επιτροπή διαπι

Άρθρο J

Διαπιστώθηκε ότι η αγορά ροδακίνων ευρίσκεται σε κατά
σταση σοβαράς κρίσεως.
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 24η Ιουλίου
1992.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 23 Ιουλίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

C) ΕΕ αριθ. L 118 της 20. 5. 1972, σ. 1 .
0 ΕΕ αριθ. L 180 της 1 . 7 . 1992, σ. 23 .
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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ενημέρωση σχετικά με την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλα
γής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της
Αυστρίας σχετικά με την παράταση της συμφωνίας όσον αφορά την αμοιβαία επιβολή δασμο
λογικών ποσοστώσεων για ορισμένους οίνους ποιότητας (')
Στις 29 Ιουνίου 1992, η Δημοκρατία της Αυστρίας γνωστοποίησε την ολοκλήρωση των ανα
γκαίων εσωτερικών της διαδικασιών για την έναρξη ισχύος της συμφωνίας υπό μορφή ανταλ
λαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της
Αυστρίας σχετικά με την παράταση της συμφωνίας όσον αφορά την αμοιβαία επιβολή
δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένους οίνους ποιότητας. Κατόπιν τούτου, η εν λόγω
συμφωνία ετέθη σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1992.

(') ΕΕ αριθ. L 160 της 13. 6. 1992, σ. 25.

Αριθ. L 208/33

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. L 208/34

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2561/90 της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1990 για τον καθορι
σμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2503/88 του Συμβουλίου για την τελω
νειακή αποταμίευση

(Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 246 της 10ης Σεπτεμβρίου 1990)
Στη σελίδα 8, άρθρο 31 έκτη σειρά :

αντί:
διάβαζε:

«είναι δυνατό να αμφισβητούνται από το Τελωνείο Ελέγχου»,
«είναι επιδεκτικά χρησιμοποίησης για σκοπούς ελέγχου».

Στη σελίδα 9, άρθρο 34 παράγραφος 2 πέμπτη σειρά :
αντί:
διάβαζε:

«αυτό μπορεί»,
«αυτή η εργασία μπορεί».

Στη σελίδα 9, άρθρο 34 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο πρώτη σειρά :
αντί:
διάβαζε:

«να παραληφθεί»,
«να γίνει αποδεκτή».

Στη σελίδα 29, παράρτημα IV δεύτερο εδάφιο :
αντί:
«H συγκέντρωση»,
διάβαζε: «H συνένωση».

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2562/90 της Επιτροπής της 30ης Ιουλίου 1990 για τον καθορι
σμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2504/88 του Συμβουλίου για τις ελεύ
θερες ζώνες και τις ελεύθερες αποθήκες

(Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 246 της 10ης Σεπτεμβρίου 1990)
Στη σελίδα 36, άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο δ), όπως διορθώθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 144 της 8ης Ιουνίου 1991 :
αντί:
«— η αναφορά των τελωνειακών διατάξεων και, ενδεχομένως, του εγγράφου που βεβαιώνει
τις διατάξεις αυτές και αναφέρεται στο άρθρο 18 »,

διάβαζε:

«— η αναφορά στον τελωνειακό χαρακτήρα και, ενδεχομένως, στο έγγραφο που βεβαιώνει
τον χαρακτήρα αυτόν και αναφέρεται στο άρθρο 18 ».

24. 7. 92

