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(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

Οι πράξεις οι τίτλοι των οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο
πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος
Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.
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μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της κυβέρνησης των Ηνωμένων
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εμπορίου πολιτικών αεροσκαφών στο εμπόριο μεγάλων πολιτικών αεροσκαφών

31

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της κυβέρνησης των Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής όσον αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας της ΓΣΔΕ κερί εμπορίου
πολιτικών αεροσκαφών στο εμχόριο μεγάλων πολιτικών αεροσκαφών

32

* Πληροφορία όσον αφορά την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής περί εμπορίου
μεγάλων πολιτικών αεροσκαφών

40

Επιτροπή
92/497/EOK :

* Απόφαση της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 1992 για τη χορήγηση της υπόλοιπης
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I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2996/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Οκτωβρίου 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 15 Οκτωβρίου 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 /

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 17 Οκτωβρίου
1992.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 16 Οκτωβρίου 1992.
Γιa την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής
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31 . 7 . 1990, α 9.
4. 7. 1992, σ. 1 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 1992 κερί 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

Εισφορά (')

0709 90 60
0712 9019
1001 10 10

137,91 (2)(3)
137,91 (2)(3)
170,50 (') O Γ)

1001 90 91

140,38

1001 90 99
1002 00 00

140,38 (")
1 56,030

1003 00 10

125,47

1003 00 90

125,47 (»)

1004 0010
1004 00 90

119,80
119,80

1005 10 90
1005 90 00
1007 00 90
1008 10 00
1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10

137,91 00
137,91 00
139,530
53,57 (")
112,660
51,60 0
O

1001 10 90

1008 90 90

1101 00 00
1102 10 00
110311 10
1103 11 90

170,50 (')0 H

51,60

209,41 0 (")
231,32 0
276,98 0 (,0)
225,670

(') Για τον σκληρό σίτο καταγωγής Μαρόκου και μεταφερόμενο απευθείας από τη χώρα αυτη 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.
0 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 ΕUR 1, που εκδίδεται με τους όρους που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 585/92, υπάγονται
στις εισφορές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του εν λόγω κανονισμού.
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Αριθ. L 301 /3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2997/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Οκτωβρίου 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,

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 15 Οκτωβρίου 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 :

Εκτιμώντας:

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

Αρθρο 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 17 Οκτωβρίου
1992.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 16 Οκτωβρίου 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

τον κανονισμού της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 1992 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που
προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη
A. Σιτηρά και άλευρα
(Ecu/τόνο)

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

10

11

12

1

0709 90 60

0

0

0

0

0712 9019

0

0

0

0

1001 10 10

0

0

0

0

1001 1090

0

0

0

0

10019091

0

0

0

12,08

10019099

0

0

0

12,08

10020000

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 0090

0

0

0

0

Κωδικός ΣΟ

1004 0010

0

0

0

0

10040090

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 9000

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 2000

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

11010000

0

0

0

16,91

B. Βυνη
(Ecu/τόνο)

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

4η προθεσμία

10

11

12

1

2

1107 10 11

0

0

0

21,50

21,50

1107 10 19

0

0

0

16,07

16,07

1107 1091

0

0

0

0

0

1107 1099

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

Κωδικός ΣΟ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2998/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Οκτωβρίου 1992

κερί καθορισμού ορίων εντός των οποίων δύναται να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις που
υποβλήθηκαν τον Οκτώβριο του 1992 για ορισμένα προϊόντα του τομέα του γάλακτος και των
γαλακτοκομικών προϊόντων του καθεστώτος που προβλέπεται από τις ενδιάμεσες συμφωνίες
τις οποίες συνήψε η Κοινότητα με τη Δημοκρατία της Πολωνίας, τη Δημοκρατία της Ουγγα
ρίας και την Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

πρώτη περίοδο, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου
1993, των προϊόντων που αναφέρονται στον εν λόγω κανο

Έχοντας υπόψη :

νισμό,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 584/92 της Επιτροπής της 6ης
Μαρτίου 1992 περί καθορισμού λεπτομερών κανόνων για
την εφαρμογή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτο
κομικών προϊόντων του καθεστώτος που προβλέπεται από
τις ενδιάμεσες συμφωνίες που συνήψε η Κοινότητα με τη
Δημοκρατία της Πολωνίας, τη Δημοκρατία της Ουγγαρίας
και την Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημο
κρατία ('), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 5,
Εκτιμώντας :

ΆρSρο 1

1 . Δίδεται συνέχεια στις αιτήσεις αδειών εισαγωγής που
υποβάλλονται για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως
τις 31 Δεκεμβρίου 1992 βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
584/92.

2. Κατά τη διάρκεια των δέκα πρώτων ημερών της περιό
δου από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 1993, οι
αιτήσεις αδειών εισαγωγής για τη συνολική ποσότητα που
αναφέρεται στο παράρτημα μπορούν να υποβάλλονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
584/92.

ότι οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για προϊόντα που αναφέ
ρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 584/92 αφορούν ποσό
τητες μικρότερες εκείνων των διαθεσίμων · ότι οι εν λόγω
αιτήσεις δύνανται, επομένως, να ικανοποιηθούν πλήρως και
ότι πρέπει να καθοριστεί η διαθέσιμη ποσότητα, για την

Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Οκτωβρίου
1992.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 16 Οκτωβρίου 1992.

Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

C) ΕΕ αρι9. L 62 της 7. 3. 1992, σ. 34.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συνολική διαθέσιμη ποσότητα για την περίοδο αχό την 1η Ιανουαρίου έως τις 3! Μαρτίου 1993
(σε τόνους)

Κωδικός ΣΟ
και προϊόν

Διαθέσιμη
ποσότητα

Ουγγαρία

Τσεχοσλοβακία

Πολωνία

0402 10 19
040221 19
0402 21 99

0405 00 10

0406

Βούτυρο

Τυρί

812,5

275

550

0402 10 19
0402 21 19
0402 21 91

0405 00 10

675

275

(') Primator, Otava, Javor, Uzeny block, Kaskhaval, Akawi, Istambul, Jadel Hermelin, Ostepek, Koliba, Inovec.
(2) Cream-white, Hajdu, Marvany, Ovari, Pannonia, Trappista.

Βούτυρο

ex 0406 40-Niva
ex 040690

ex 0406 9089

Balaton Q

Moravsky blok (')

275

275

Αριθ. L 301/7
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2999/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 15ης Οκτωβρίου 1992

για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος για τον εφοδιασμό της Μαδέρας με
προϊόντα του τομέα των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

διάγραμμα υποβολής των αιτήσεων πιστοποιητικών και ένα
χρονικό περιθώριο για την εξέταση τους προκειμένου να
εκδοθούν ·

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92 του Συμβουλίου της
15ης Ιουνίου 1992 για τα ειδικά μέτρα υπέρ των Αζορών και
της Μαδέρας όσον αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα ('),
και ιδίως το άρθρο 10,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85 του Συμβουλίου της
11ης Ιουνίου 1985 σχετικά με την αξία της λογιστικής
μονάδας και τις τιμές μετατροπής που πρέπει να εφαρμό
ζονται στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (2), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2205/90 P), και ιδίως το άρθρο 12,

ότι σε εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92 το
καθεστώς εφοδιασμού εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου
1992 · ότι θα πρέπει να προβλεφθεί η ισχύς των κανόνων
εφαρμογής του καθεστώτος αυτού το ταχύτερο δυνατόν

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Μεταποιημένων Προϊόντων με βάση τα Οπωροκηπευτικά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εκτιμώντας :
ότι σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1600/92, θα πρέπει να προσδιοριστούν, για τον τομέα
των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευ
τικά, οι ποσότητες ορισμένων προϊόντων από τον ειδικό
ισολογισμό ανεφοδιασμού τα οποία αντιστοιχούν στον
κωδικό ΣΟ 2008 και τα οποία δικαιούνται απαλλαγής των
δασμών κατά την άμεση εισαγωγή από τρίτες χώρες ή
ενισχύσεων για τις αποστολές τις προερχόμενες από την
υπόλοιπη Κοινότητα·
ότι πρέπει να καθοριστούν τα ποσά των προαναφερθεισών
ενισχύσεων για τον εφοδιασμό της Μαδέρας με μεταποιη
μένα προϊόντα με βάση τα φρούτα · ότι οι ενισχύσεις αυτές
θα πρέπει να καθοριστούν λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τις
δαπάνες εφοδιασμού από την παγκόσμια αγορά, τις ιδιαίτε
ρες συνθήκες που διαμορφώνονται από τη γεωγραφική θέση
της περιοχής αυτής και τις τιμές που διαμορφώνονται κατά
την εξαγωγή ·

ότι οι κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος
ανεφοδιασμού της Μαδέρας με ορισμένα γεωργικά προϊ
όντα καθορίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1696/92
της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 2132/92 (5) · ότι πρέπει να θεσπιστούν συμπλη
ρωματικοί κανόνες εφαρμογής προσαρμοσμένοι στις
ισχύουσες εμπορικές πρακτικές στον τομέα των μεταποιημέ
νων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά, όσον αφορά,
κυρίως τη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών και το ποσό
των εγγυήσεων που διασφαλίζουν την τήρηση των υποχρεώ

1 . Για την εφαρμογή των άρθρων 2 και 3 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1600/92, οι ποσότητες του προβλεπόμενου
ισοζυγίου εφοδιασμού σε μεταποιημένα προϊόντα με βάση
τα φρούτα που τυγχάνουν κατά περίπτωση απαλλαγής
δασμών κατά την άμεση εισαγωγή με προέλευση τρίτες
χώρες ή κοινοτικής ενισχύσεως καθορίζονται στο παράρ
τημα.

2. Με την επιφύλαξη αναθεώρησης κατά τη διάρκεια του
οικονομικού έτους του ισοζυγίου για τις αντίστοιχες ποσό
τητες που ορίζονται για το ένα ή το άλλο από τα προϊόντα,
που απαριθμούνται στο παράρτημα, μπορεί να γίνει υπέρ
βαση, εντός του ορίου του 20%, εφόσον τηρείται η συνο
λική ποσότητα.
Α
' ρθρο 2

Για την εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92, χορηγείται ενίσχυση 10 Ecu ανά
100 χιλιόγραμμα για τα προϊόντα και τις ποσότητες που
περιλαμβάνονται στο προβλεπόμενο ισοζύγιο εφοδιασμού
τα οποία προέρχονται από την αγορά της Κοινότητας.
Άρθρο 3

1 . Εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1696/92.

σεων των επιχειρηματιών *

2.

ότι προκειμένου να γίνει ορθή διοικητική διαχείριση του
καθεστώτος εφοδιασμού πρέπει να προβλεφθεί ένα χρονο

ΣΟ 2008 20, 2008 30, 2008 40, 2008 60, 2008 70, 2008 92 και
2008 99, με εξαίρεση όσα αναφέρονται στο παράρτημα IV
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 426/86 του Συμβουλίου (6), το

C)
(J)
O
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριά.
αριθ.
αριθ.
αρι3.

L
L
L
L
L

173
164
201
179
213

της
της
της
της
της

27. 6. 1992, σ. 1 .
24. 6. 1985, σ. 1 .
31 . 7. 1990, σ. 9.
1. 7. 1992, σ. 6.
29. 7. 1992, σ. 25.

Για τα προϊόντα τα οποία υπάγονται στους κωδικούς

ευεργέτημα της απαλλαγής από τους δασμούς παρέχεται με
την υποβολή του πιστοποιητικού απαλλαγής που προβλέ
πεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1696/92.
(4) ΕΕ αριθ. L 49 της 27. 2. 1986, σ. 1 .

Επίσημη Εφημερίδα των Ενρωπαϊκων Κοινοτήτων
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Άρθρο 4

H Πορτογαλία ορίζει την αρμόδια αρχή για :
α) την έκδοση των πιστοποιητικών εισαγωγής και απαλλα
γής από τους δασμούς·
6) την έκδοση του πιστοποιητικού της ενίσχυσης που
προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1696/92 ·
γ) την πληρωμή της ενίσχυσης στους ενδιαφερόμενους
επιχειρηματίες.

17. 10. 92

3. Όταν τα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί για ποσότητες
μικρότερες εκείνων για τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση κατ'
εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1696/92, o επιχειρηματίας μπορεί να την ανακαλέσει,
γραπτώς, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερο
μηνία παράδοσής τους · σε τέτοιες περιπτώσεις, αποδεσμεύε
ται η εγγύηση η σχετική με το πιστοποιητικό.

Άρθρο 6

H διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών λήγει την τελευταία
ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου της χορήγησης τους.

Άρθρο S

1 . Οι αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών υποβάλ
λονται στην αρμόδια αρχή τις πέντε πρώτες εργάσιμες
ημέρες κάθε μήνα. H αίτηση πιστοποιητικού γίνεται αποδε
κτή μόνον εάν :
α) δεν ξεπερνά τη διαθέσιμη ποσότητα για κάθε κωδικό
προϊόντων που αναφέρεται στο παράρτημα την οποία
δημοσιεύει η αρμόδια αρχή ·
β) προσκομίζεται η απόδειξη ότι o ενδιαφερόμενος έχει
συστήσει εγγύηση ύψους 5 Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα,
πριν τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται για την
υποβολή των αιτήσεων πιστοποιητικών.
2. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται τη δέκατη εργάσιμη
ημέρα κάθε μήνα, το αργότερο.

Άρθρο 7

H καταβολή των ενισχύσεων που προβλέπεται στο άρθρο 2
διενεργείται για τις ποσότητες που πράγματι χορηγήθηκαν.
H ισοτιμία που θα εφαρμοστεί για να μετατραπεί σε εθνικό
νόμισμα το ποσό της ενισχύσεως, είναι η γεωργική ισοτιμία
που ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο
υποβάλλεται η αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού
ενίσχυσης.

Άρθρο 8

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, 15 Οκτωβρίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προβλεπόμενο ισοζύγιο εφοδιασμού της Μαδέρας με μεταποιημένα προϊόντα με βάση τα οπωροκηπευτικά για την
περίοδο από 1ης Ιουλίου 1992 έως 30 Ιουνίου 1993
(σε τόνους)

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ποσότητα

2008 20

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευα
σμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών
ή αλκοόλης που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού
- ανανάς

300

2008 30

- εσπεριδοειδή

2008 40

- αχλάδια

80

2008 60

- κεράσια

60

2008 70

- ροδάκινα

120

2008

40

- λοιπά, συμπεριλαμβανομένων και των μειγμάτων, με εξαίρεση εκείνων
που υπόκεινται στη διάκριση 2008 19,
2008 92

μείγματα

50

2008 99

άλλα εκτός από καρδιές φοινίκων και μείγματα

30
Σύνολο

680

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. L 301 / 10

17 . 10. 92

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3000/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Οκτωβρίου 1992

σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού διαρκείας στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στη Γαλλία,
στην Ελλάδα και στην Ιταλία για τη δωρεάν προμήθεια αλεύρου μαλακού σίτου στα θύματα
των συγκρούσεων στην πρώην Γιουγκοσλαβία (Ζάγκρεμπ)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2139/92 του Συμβουλίου της
23ης Ιουλίου 1992 σχετικά με επείγουσα δράση για την
προμήθεια γεωργικών προϊόντων στα θύματα των συγκρού
σεων στην πρώην Γιουγκοσλαβία ('),
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 για την κοινή οργάνωση των αγορών
στον τομέα των σιτηρών (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1738/92 (3), και ιδίως το
άρθρο 7 παράγραφος 6,
Εκτιμώντας :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2344/92 της Επιτροπής της
10ης Αυγούστου 1992 o οποίος προσδιορίζει τις λεπτομέ
ρειες εφαρμογής για τη δωρεάν παροχή γεωργικών προϊό
ντων στα θύματα των συγκρούσεων στην πρώην Γιουγκο
σλαβία (4) προβλέπει ότι η κατακύρωση της προμήθειας
σιταλεύρου με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2139/92
πραγματοποιείται με διαγωνισμό · ότι οι διαγωνισμοί για
τη δωρεάν προμήθεια μεταποιημένων προϊόντων αφορούν
τις ποσότητες βασικών προϊόντων τα οποία λαμβάνονται ως
αντιστάθμισμα από τα αποθέματα παρέμβασης για την
πληρωμή των προμηθειών αυτών, καθώς και τις δαπάνες
μεταποίησης, μεταφοράς και τις λοιπές σχετικές δαπάνες ·
ότι οι προσφορές μπορούν να αφορούν ποσότητες μαλακού,
καθώς και σκληρού σίτου · ότι είναι, λοιπόν, αναγκαίο να
προβλεφθούν κριτήρια για τον καθορισμό της καλύτερης
προσφοράς· ότι, για το σκοπό αυτό, πρέπει να συγκρίνο
νται οι προσφορές βάσει της αξίας της ποσότητας του βασι
κού προϊόντος που λαμβάνεται ως αντιστάθμισμα ·
ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η τήρηση του ρυθμού
των παραδόσεων · ότι πρέπει, λοιπόν, να προβλεφθεί, για
την περίπτωση καθυστερημένων παραδόσεων, η θέσπιση
κατάλληλων διατάξεων σχετικά με την αποδέσμευση της
εγγύησης παραδόσεως·
ότι είναι σκόπιμη η προκήρυξη διαγωνισμού διαρκείας στα
πέντε κράτη μέλη για την προμήθεια 55 000 τόνων αλεύρου
μαλακού σίτου τα οποία πρέπει να παραδοθούν στον
Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες
(')
(2)
Ο
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

214
281
180
227

της
της
της
της

30. 7. 1992, σ. 8.
1 . 11 . 1975, σ. 1 .
1 . 7. 1992, σ. 1 .
11 . 8. 1992, α 18.

που βρίσκονται στη Λουμπλιάνα, το Ζάγκρεπ, το Σπλιτ, το
Βελιγράδι, τα Σκόπια και την Πουτγκόρικα *

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Σιτηρών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

O βελγικός o γερμανικός o γαλλικός o ελληνικός και o
ιταλικός οργανισμός παρέμβασης προκηρύσσουν, σύμφωνα
με τους όρους που καθορίζονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2344/92, διαγωνισμό διαρκείας για την προμήθεια
55 000 τόνων αλεύρου μαλακού σίτου σύμφωνα με το
παράρτημα I και τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 2344/92, τα προαναφερόμενα προϊόντα
παραδίδονται στις συσκευασίες που ορίζονται στο σημείο
1.3 του παραρτήματος I.
Άρθρο 2
Οι προσφορές αφορούν την ποσότητα, εκπεφρασμένη σε
τόνους του μαλακού σίτου ή του σκληρού σίτου που χρειά
ζεται για την κάλυψη των δαπανών προμήθειας μεταφοράς
και λοιπών δαπανών έως το προβλεπόμενο στάδιο παράδο
σης του συνόλου της προβλεπόμενης στην προκήρυξη του
διαγωνισμού παρτίδας όπως προβλέπεται στο άρθρο 15
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2344/92.
H ποσότητα σίτου που κατακυρώνεται ως αντιστάθμισμα
της προμήθειας τίθεται στη διάθεση του υπερθεματιστή,
κατ' επιλογή του από τα αποθέματα παρέμβασης που
ορίζονται για το σκοπό αυτό στην προαναφερθείσα προκή
ρυξη του διαγωνισμού.

H εγγύηση διαγωνισμού ορίζεται σε 15 Ecu ανά τόνο.
Άρθρο 3

1 . Εφόσον διαπιστωθεί ότι, για περίοδο μίας εβδομάδας
οι ποσότητες που πράγματι παρασχέθηκαν είναι μικρότερες
από το 50% των ποσοτήτων που έπρεπε να παραδοθούν
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα για τις παραδόσεις που
προβλέπεται στο σημείο 2.4 του παραρτήματος I, η εγγύηση,
η οποία προβλέπεται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2344/92, καταπίπτει για την ποσότητα που δεν έχει
παραδοθεί κατά την προαναφερόμενη εβδομάδα. Ωστόσο,
εάν o ενδιαφερόμενος προσκομίσει απόδειξη ότι η ποσό
τητα αυτή παραδόθηκε την επόμενη εβδομάδα, εκπίπτει
μόνον το 10% της εγγύησης. Οι παραδόσεις αυτές δεν
λαμβάνονται υπόψη στις παραδόσεις που προβλέπονται για
την επόμενη εβδομάδα.
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2. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται
εφόσον η αιτία της καθυστέρησης όσον αφορά τις παραδό
σεις οφείλεται στο ανωτέρω ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

και στα οποία αναφέρεται η προκήρυξη του διαγωνισμού
την οποία καταρτίζει o σχετικός οργανισμός παρέμβασης.
Άρθρο 8

Άρθρο 4

1 . H προθεσμία υποβολής των προσφορών για τον πρώτο
μερικό διαγωνισμό λήγει στις 21 Οκτωβρίου 1992, στις 1 1.00
(ώρα Βρυξελλών).

2. H προθεσμία υποβολής των προσφορών για τον
επόμενο μερικό διαγωνισμό λήγει κάθε Τετάρτη, στις 11.00
(ώρα Βρυξελλών).
3. H προθεσμία υποβολής των προσφορών για τον τελευ
ταίο μερικό διαγωνισμό λήγει στις 11 Νοεμβρίου 1992, στις
11.00 (ώρα Βρυξελλών).
4. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 15 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2344/92, o ενδιαφερόμενος οργανισμός παρέμ
βασης δημοσιεύει την προκήρυξη του διαγωνισμού τρεις
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται
για τον πρώτο μερικό διαγωνισμό.

Για να αναλάβει τις δαπάνες το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), η λογι
στική αξία των εν λόγω προϊόντων καθορίζεται ως εξής:
— μαλακός σίτος: 52 Ecu ανά τόνο,
— σκληρός σίτος: 67 Ecu ανά τόνο.

Άρθρο 9

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών, οι υπηρεσίες της
Επιτροπής καθορίζουν την αξία των ποσοτήτων των βασι
κών προϊόντων που λαμβάνονται ως αντιστάθμισμα βάσει
της τιμής παρέμβασης που εφαρμόζεται το Σεπτέμβριο του
1992. Γίνεται δεκτή η προσφορά της οποίας η αξία της
ποσότητας του βασικού προϊόντος που λαμβάνεται ως αντι
στάθμισμα είναι η λιγότερο υψηλή.
Άρθρο 10

Άρθρο S

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στο σχετικό οργανι
σμό παρέμβασης.
Οι σχετικοί οργανισμοί παρέμβασης διαβιβάζουν τις
προσφορές στην Επιτροπή χρησιμοποιώντας το έντυπο του
παραρτήματος II.
Άρθρο 6

Το έντυπο του πιστοποιητικού ανάληψης το οποίο αναφέρε
ται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2344/92 επισυνάπτεται στο παράρτημα III.

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε απαραίτητο
μέτρο για να διασφαλισθεί ότι δεν χορηγούνται επιστροφές
για την προμήθεια ούτε νομισματικά εξισωτικά ποσά,
κάνοντας ιδίως ειδική σχετική μνεία στο πιστοποιητικό
εξαγωγής.
Άρθρο 11

1 . Τα κράτη μέλη θεσπίζουν όλες τις συμπληρωματικές
διατάξεις που απαιτούνται για την εκτέλεση του παρόντος
κανονισμού.

Το πιστοποιητικό χορηγείται μετά την ανάληψη του εμπο
ρεύματος από τις αρχές που αναφέρονται στο σημείο 2.3
του παραρτήματος I.

2. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κοινοποιεί στην
Επιτροπή κάθε πληροφορία σχετική με την εξέλιξη της
χορήγησης ειδικότερα όσον αφορά την κατακύρωσή της
τις προθεσμίες παράδοσης και την πραγματική ημερομηνία
της παραλαβής της από τις αρχές που αναφέρονται στο
σημείο 2.3 του παραρτήματος I.

Άρθρο 7

Άρθρο 12

O υπερθεματιστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποβά
λει στις αρχές που προβλέπονται στο σημείο 2.3 του παραρ
τήματος I τα έγγραφα που απαιτούνται για την προμήθεια

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσης 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 16 Οκτωβρίου 1992.
Γ\α την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής
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1 . Άλευρο μαλακού σίτου
1.1 . Αριθμός παρτίδων:

Παρτίδα
Παρτίδα
Παρτίδα
Παρτίδα
Παρτίδα
Παρτίδα
Παρτίδα

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

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

2 025
6 399
21 870
7 290
13 500
1 620
2 296

τόνοι
τόνοι
τόνοι
τόνοι
τόνοι
τόνοι
τόνοι

για
για
για
για
για
για
για

παράδοση
παράδοση
παράδοση
παράδοση
παράδοση
παράδοση
παράδοση

στη Λουμπλιάνα
στο Ζάγκρεμπ
στο Σπλιτ
στο Βελιγράδι
στο Βελιγράδι
στα Σκόπια
στην Ποντγκόρικα

1.2. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του εμπορεύματος ('):
ΕΕ αριθ. C 114 της 29. 4. 1991 [σημείο Η.Β.Ι.α)]
1.3. Συσκευασία :

Καινούργιοι σάκοι από γιούτα/πολυπροπυλένιο. Καθαρό βάρος περιεχομένου 50 kg.
Οι σάκοι τοποθετούνται σε παλέτες μιας χρήσεως κατάλληλων διαστάσεων, και κάθε παλέτα τοποθετείται μέσα σε
δίχτυ από πολυαιθυλένιο
1.4. Σήμανση :
Ευρωπαϊκή σημαία : ΕΕ αριθ. C 114 της 29. 4. 1991 (παραρτήματα I και II)

Ενδείξεις στη σερβοκροατική γλώσσα :
«Ευρωπαϊκή Κοινότητα» — (με γράμματα μεγέθους τουλάχιστον 5 εκατοστών) «Επισιτιστική βοήθεια — Αλεύρι
μαλακού σίτου» (με γράμματα μεγέθους τουλάχιστον 2,5 εκατοστών)
2. Όροι χορήγησης
2.1 . Συγκέντρωση του προϊόντος: εσωτερική αγορά του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους
2.2. Παράδοση : ελεύθερο στη θύρα της αποθήκης
2.3. Αρμόδιες για την ανάληψη αρχές:
Λουμπλιάνα :

Rode Kruis van Slovenië voor rekening van het (UNHCR) Hoge Commissariaat van de Verenigde Naties
voor de Vluchtelingen
Opslagplaats : Smartinska Street, 33, Ljublijana [τηλ. (38) (61 ) 312 576)]

Ζάγκρεμπ :

(UNHCR) Hoge Commissariaat van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen c/o GRAFIKA, Zagrebacka
194, 41000 Zagreb
Vertegenwoordiger : de heer Kim Madsen
Douane-inklaring : INTEREUROPA, Valesajam, Avenija Dubrovnik 2
Vertegenwoordiger : mevrouw Koka

Σπλίτ:

(UNHCR) Hoge Commissariaat van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen c/o Adriachem 58212
Kastel Sucurac, Split
Vertegenwoordiger : de heer Boi Lan Van Chon
Douane-inklaring : INTEREUROPA, Valesajam, Avenija Dubrovnik 2
Vertegenwoordiger : mevrouw Koka

Βελιγράδι :

Rode Kruis van Joegoslavië voor rekening van het (UNHCR) Hoge Commissariaat van de Verenigde Naties
voor de Vluchtelingen Simina 19, 1000 Belgrade [τηλ. (011 ) 621 346· τέλεφαξ (011 ) 621 030)]
Douane-inklaring : Jugosped, Terminal Beograd Pos. 6121
Vertegenwoordiger : de heer Dusan Musicki [τηλ. (011 ) 648 453)]

Ποντγκόρικα : Rode Kruis van Montenegro voor rekening van het (UNHCR) Hoge Commissariaat van de Verenigde
Naties voor de Vluchtelingen Jovana Tomasevica 6, 81000 Podgorica/Titograd [τηλ. (081 ) 41 819]
Douane-inklaring : Jugosped, Terminal Beograd Pos. 6121
Vertegenwoordiger : de heer Dusan Musicki [τηλ. (011 ) 647 453)]
Σκόπια:

Rode Kruis van Montenegro voor rekening van het (UNHCR) Hoge Commissariaat van de Verenigde
Naties voor de Vluchtelingen, Koko Raun 13, 91000 Skopje
Vertegenwoordiger : de heer Ivan Narasanov [τηλ. (91 ) 222433· τέλεφαξ (91 ) 230 542)]
Douane-inklaring : Makosped

(') O υπερθεματιστής χορηγεί στις αρχές που αναφέρονται στο σημείο 2.3 πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από επίσημη αρχή και πιστοποιεί
ότι, για το προς παράδοση προϊόν δεν υπάρχει υπέρβαση των σχετικών με τη ραδιενέργεια τιμών, που ισχύουν στο αντίστοιχο κράτος μέ
λος

17. 10. 92

17.

0. 92

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 301 / 13

2.4. Προορισμός ποσότητα και ημερομηνία προμήθειας:
(σε τόνους)

Παρτίδα
Ημερομηνία παράδοσης
αρι9. 1
Λουμπλιάνα

Παρτίδα
αρι9. 2
Ζάγκρεμπ

Παρτίδα
αριθ. 3
Σπλίτ

Παρτίδα
αριS. 4
Βελιγράδι

Παρτίδα
αριθ. 5
Βελιγράδι

Παρτίδα
αρι9. 6
Σκόπια

Παρτίδα
αρι9. 7
Ποντκόρικα

2.11.1992

55

174

520

200

328

40

60

3.11.1992

55

174

520

200

320

40

60

4.11.1992

55

174

520

200

320

40

60

5.11.1992

55

174

520

200

320

40

60

6.11.1992

55

174

520

200

320

40

60

9.11.1992

55

174

536

200

328

40

60

10.11.1992

55

174

520

200

320

40

60

11.11.1992

55

174

520

200

320

40

60

12.11.1992

55

174

520

200

320

40

60

13.11.1992

55

174

520

200

320

40

60

16.11.1992

55

174

536

200

328

40

60

17.11.1992

55

174

520

200

320

40

60

18.11.1992

55

174

520

200

320

40

60

19.11.1992

55

174

520

200

320

40

60

20.11.1992

55

174

520

200

320

40

60

23.11.1992

55

174

536

200

328

40

60

24.11.1992

55

174

520

200

320

40

60

25.11.1992

55

174

520

200

320

40

60

26.11.1992

55

174

520

200

320

40

60

27.11.1992

55

174

520

200

320

40

60

30.11.1992

55

174

536

200

328

40

60

1 . 12. 1992

55

174

520

200

320

40

60

2. 12. 1992

55

174

520

200

320

40

60

3.12.1992

55

174

520

200

320

40

60

4. 12. 1992

55

174

520

200

320

40

60

7. 12. 1992

55

174

536

200

328

40

8. 12. 1992

55

174

520

200

320

40

60

9. 12. 1992

55

174

520

200

320

40

60

10. 12. 1992

55

174

520

200

320

40

60

11.12.1992

55

174

520

200

320

60

60

14. 12. 1992

55

174

536

200

328

40

60

15.12.1992

55

174

520

200

320

60

60

16. 12. 1992

55

174

520

200

320

40

60

17. 12. 1992

55

174

520

200

320

60

60

18. 12. 1992

55

174

520

200

320

40

76

,

60
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(σε τόνους)

Παρτίδα
Ημερομηνία παράδοσης αρι9. 1
Λουμπλιάνα

Παρτίδα
αριθ. 2
Ζάγκρεμπ

Παρτίδα
αρι9. 3
Σπλίτ

Παρτίδα
αριθ. 4
Βελιγράδι

Παρτίδα
αριθ. 5
Βελιγράδι

Παρτίδα
αριθ. 6
Σκόπια

Παρτίδα
αρι8. 7
Ποντκόρικα

21.12.1992

55

110

536

100

328

60

80

22.12.1992

45

110

520

100

320

40

60

89

520

90

320

60

60

1 620

2 296

23 . 12. 1992
28. 12. 1992

520

328

29.12.1992

520

320

30. 12. 1992

479

328

31 . 12. 1992

479

300

Σύνολο

2 025

6 399

21 870

7 290

13 500

2.5. Σε περίπτωση μη αποδοχής των προσφορών στις 22 Οκτωβρίου 1992, η αρχική προθεσμία παρατείνεται για επτά
ημέρες · η ίδια παράταση εφαρμόζεται σε περίπτωση μη αποδοχής στο πλαίσιο των επόμενων διαγωνισμών. Εντού
τοις, η προμήθεια η οποία δεν εκτελέστηκε επειδή η προθεσμία παρατάθηκε, εκτελείται από τις 4 Ιανουαρίου 1993
τηρώντας το ρυθμό παραδόσεως που είχε αρχικώς προβλεφθεί στον παραπάνω πίνακα.

2.6. Με πρωτοβουλία του υπερθεματιστή και κατόπιν συμφωνίας με τις αρχές που αναφέρονται στο σημείο 2.3, η παρά
δοση μπορεί να γίνει ταχύτερα από ό,τι προβλέπεται στο σημείο 2.4.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Διαγωνισμός διαρκείας για τη δωρεάν ηρομήΰ-εια αλεύρου μαλακού σίτου στα θύματα των συγκρούσεων στην
πρώην Γιουγκοσλαβία
( Κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 3000/92)
(σε τόνους)

AolOuncm των

Αριθμός της παρτίδας

Ποσότητα μαλακού σίτου

Ποσότητα σκληρού σίτου

του παραρτήματος I

αντιστάθμισμα

αντιστάθμισμα

υποβαλλόντων προσφορά που αναφέρεται στο σημείο II
1

2

3

4

5

που ζητείται ως

που ζητείται ως
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ///

Πιστοποιητικό παραλαβής
O υπογεγραμμένος ,
(όνομα, επώνυμο, ιδιότητα)

ενεργών για λογαριασμό .
πιστοποιεί ότι παρέλαβε τα κάτωθι περιγραφόμενα εμπορεύματα :

Προϊόν :

Συνολική ποσότητα σε τόνους:

Τόπος και ημερομηνία της παραλαβής:
Αριθμοί των βαγονιών /
Αριθμοί πινακίδων βαρέων φορτηγών οχημάτων (')

Επωνυμία και διεύθυνση της εταιρείας που ανέλαβε
τη μεταφορά :

Επωνυμία της εταιρείας επιτήρησης :

Ονομα και υπογραφή του επιτόπου εκπροσώπου της:

Παρατηρήσεις ή επιφυλάξεις:

Υπογραφή
(Σφραγίδα)

(') Διαγράψτε την περιττή ένδειξη.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3001/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Οκτωβρίου 1992
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2561/90 για τον καθοριμό ορισμένων
διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2503/88 του Συμβουλίου για την τελωνει
ακή αποταμίευση
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2503/88 του Συμβουλίου της
25ης Ιουλίου 1988 για την τελωνειακή αποταμίευση ('), και
ιδίως το άρθρο 28,
Εκτιμώντας:
ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2561/90 της
Επιτροπής (2), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 2485/91 (3), καθορίζονται ορισμένες διατάξεις
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2503/88 ·
ότι είναι σκόπιμο, για λόγους σαφήνειας να ευθυγραμμι
στούν οι διατάξεις για τη διαδικασία υπαγωγής των εμπο

ρευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης σε έναν
ορισμένο τύπο αποθήκης με τις διατάξεις του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2503/88 και με τον ορισμό αυτού του τύπου
αποθήκης στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2561 /90 ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Τελωνειακής
Αποταμίευσης και Ελευθέρων Ζωνών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2561 /90 τροποποιείται ως εξής:
1 , το άρθρο 23 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :
« ΆρSρο 23
1 . Οι διαδικασίες που προβλέπονται από το παρόν
κεφάλαιο εφαρμόζονται σε όλες τις αποθήκες τελωνεια
κής αποταμίευσης με εξαίρεση τις αποθήκες τύπου ΣΤ.
2. Όσον αφορά τις αποθήκες τύπου B, εφαρμόζεται
μόνο η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 24 παρά

γραφος 1 στοιχείο β) υπό την επιφύλαξη ότι δεν είναι
δυνατή η χρήση εμπορικού εγγράφου.
Όταν το διοικητικό έγγραφο δεν περιλαμβάνει όλα τα
στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα III σημείο A,
τα στοιχεία αυτά πρέπει να απρέχονται στην αίτηση
υπαγωγής στο καθεστώς που συνοδεύει το έγγραφο.» ·
2. Το άρθρο 29 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο :
«2. Σε αποθήκη τύπου B, το τελωνείο ελέγχου φυλάσ
σει τις διασαφήσεις υπαγωγής στο καθεστώς που προβλέ
πονται στο άρθρο 14 ή τα διοικητικά έγγραφα που
χρησιμοποιούνται για την υπαγωγή αυτή, για να παρακο

λουθεί τη λήξη του εν λόγω καθεστώτος. Δεν τηρείται
λογιστική υλικού.

Με την επιφύλαξη των λοιπών κοινοτικών διατάξεων για
τη φύλαξη των τελωνειακών εγγράφων, το τελωνείο ελέγ
χου μπορεί να θέσει στα πλαίσια της διοικητικής του

οργάνωσης προθεσμίες σχετικά με τη φύλαξη των εν
λόγω διασαφήσεων ή εγγράφων. Οι προθεσμίες αυτές
είναι δυνατόν να παραταθούν.
Σε περίπτωση που τα εμπορεύματα στα οποία αναφέ
ρεται η διασάφηση ή το έγγραφο δεν έχουν λάβει, κατά

τη λήξη της προθεσμίας κάποιον από τους προορισμούς
που προβλέπονται στο άρθρο 21 του βασικού κανονι
σμού, το τελωνείο ελέγχου ζητεί να αποδοθεί ένας από
τους προορισμούς αυτούς στα εν λόγω εμπορεύματα ή να
αντικατασταθεί η διασάφηση ή το αρχικό έγγραφο
υπαγωγής των εμπορευμάτων στο καθεστώς από νέα
διασάφηση που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προη
γούμενης διασάφησης ή του προηγούμενου εγγράφου.»
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από
τη δημοσίευση 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 16 Οκτωβρίου 1992.
Γ\α την Επιτροπή
Christiane SCRΓVENER

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 225 της 15. 8. 1988, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 246 της 10. 9. 1990, α 1 .
(3) ΕΕ αριθ. L 228 της 17. 8. 1991 , σ. 34.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Οκτωβρίου 1992

κερί θεσπίσεως κοινών λεπτομερών κανόνων για τον έλεγχο της χρησιμοποίησης ή/και τον
προορισμού των προϊόντων που προέρχονται από την παρέμβαση
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

αντίτυπου ελέγχου T5 και για τον έλεγχο της χρησιμοποίη
σης ή/και του προορισμού των προϊόντων παρέμβασης ·

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό αριθ. 136/66/EOK του Συμβουλίου της 22ας
Σεπτεμβρίου 1986 περί δημιουργίας κοινής οργανώσεως
αγοράς στον τομέα των λιπαρών ουσιών ('), όπως τροποποι
ήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2046/92 (2), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 4 και το
άρθρο 26 παράγραφος 3, καθώς και τις αντίστοιχες διατά
ξεις των άλλων κανονισμών περί κοινής οργανώσεως
αγορών για τα γεωργικά προϊόντα,
Εκτιμώντας :

ότι η κοινοτική νομοθεσία που αφορά ποικίλους τομείς που
καλύπτονται από την κοινή οργάνωση των αγορών για τα
γεωργικά προϊόντα προβλέπει την εφαρμογή καθεστώτος
παρέμβασης ·

ότι για λόγους απλούστευσης και αποτελεσματικότητας
ενδείκνυται να προβλεφθεί ότι το αντίτυπο ελέγχου T5,
μετά τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων, αποστέλλεται
απευθείας στον οργανισμό που έχει συσταθεί η σχετική
εγγύηση, και ότι όταν ενέχονται δύο ή περισσότερα κράτη
μέλη, τα αντίτυπα ελέγχου T 5 αποστέλλονται απευθείας
στον εν λόγω οργανισμό από κάθε κράτος μέλος ξεχω
ριστά ·

ότι είναι επιθυμητό, για λόγους διοικητικής απλούστευσης
να προβλεφθεί μεγαλύτερη ελαστικότητα από αυτή που
παρέχεται από το αντίτυπο ελέγχου στην περίπτωση εξαγω
γών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το σύστημα που
θεσπίζεται στον τίτλο X κεφάλαιο I του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1214/92 της Επιτροπής (6), το οποίο προβλέπει ότι,
όταν οι εργασίες μεταφοράς αρχίζουν εντός της Κοινότητας
και καταλήγουν εκτός αυτής, δεν απαιτούνται διατυπώσεις
στο τελωνείο του μεθοριακού σταθμού·

ότι ορισμένα προϊόντα που εξέρχονται από την παρέμβαση
είναι δυνατόν να αποτελούν αντικείμενο ειδικής χρησιμο
ποίησης ή/και προορισμού · ότι είναι αναγκαίο να καθιερω
θεί σύστημα ελέγχου που να εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα
αυτά δεν παρεκκλίνουν από τη χρησιμοποίηση ή/και τον
προορισμό τους·

ότι οι δυσανάλογα πολυάριθμες τροποποιήσεις του παραρ

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 569/88 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2919/92 (4), θεσπίζει κοινούς λεπτομερείς κανόνες για
τον έλεγχο της χρησιμοποίησης ή/και του προορισμού
προϊόντων που προέρχονται από την παρέμβαση· ότι σε
συνδυασμό με την κατάργηση των ελέγχων και των διατυ
πώσεων στα εσωτερικά σύνορα και επ' ευκαιρία περαιτέρω
τροποποιήσεων του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 569/88 καθώς
και για λόγους σαφήνειας και διοικητικής αποτελεσματικό
τητας, είναι σκόπιμο να διατυπωθούν εκ νέου οι κανόνες

διαχείρισης ,

τήματος του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 569/88 επιβάλλουν

την κατάργησή του και δικαιολογούν την παραπομπή στις
ενδείξεις που αναφέρονται στους ειδικούς κανονισμούς ·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη των αρμόδιων επιτροπών

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΤΊΤΛΟΣ I

αυτοί ·

Γενικές διατάξεις
ότι στην περίπτωση που δύο ή περισσότερα κράτη μέλη
εξασφαλίζουν τον έλεγχο πρέπει να εφαρμόζονται οι διατά
ξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2823/87 της Επιτροπής της
18ης Οκτωβρίου 1987 όσον αφορά τα έγγραφα που πρέπει
να χρησιμοποιούνται προκειμένου να εφαρμόζονται κοινο
τικά μέτρα ελέγχου της χρησιμοποίησης ή/και του προορι
σμού των προϊόντων (5) ·

ότι πρέπει να ορισθούν οι άλλες αρχές καθώς και οι τελω
νειακές αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες για την έκδοση του
(>)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

172 της 30. 9. 1966, σ. 3025/66.
L 215 της 30. 7. 1992, σ. 1 .
L 55 της 1 . 3. 1988, σ. 1 .
L 292 της 8. 10. 1992, σ. 11 .
L 270 της 23. 9. 1987, σ. 1 .

ΆρSρο 1

1 . Με την επιφύλαξη των ειδικών παρεκκλίσεων που
προβλέπονται στην κοινοτική νομοθεσία για ορισμένα
γεωργικά προϊόντα, o παρών κανονισμός θεσπίζει κοινούς
λεπτομερείς κανόνες για τον έλεγχο της χρησιμοποίησης
ή/και του προορισμού των προϊόντων που εξέρχονται από
τα αποθέματα παρεμβάσεως σύμφωνα με:

— το άρθρο 12 του κανονισμού αριθ. 136/66/EOK (λιπαρές
ουσίες),
(6) ΕΕ αριθ. L 132 της 16. 5. 1992, σ. 1 .
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— τα άρθρα 5 και 25 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76
του Συμβουλίου (') (ρύζι),
— τα άρθρα 6 έως 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68
του Συμβουλίου (2) (γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα),
— το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του
Συμβουλίου (3) (βόειο κρέας),
— το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 727/70 του
Συμβουλίου (4) (ακατέργαστος καπνός),

— τα άρθρα 7, 8 και 28 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2727/75 του Συμβουλίου (5) (σιτηρά),
— το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του
Συμβουλίου (6) (χοίρειο κρέας),
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των ελεγκτικών οργάνων που έχουν ορισθεί, τα οποία στο
εξής αναφέρονται ως «η αρμόδια αρχή ελέγχου».

Προς αποφυγή διακρίσεων αναλόγως της καταγωγής των
προϊόντων, κάθε κράτος μέλος ορίζει, για κάθε ειδικό μέτρο
ή για τμήμα του εν λόγω μέτρου, μια μόνον αρμόδια αρχή
ελέγχου επιφορτισμένη με τον έλεγχο της χρησιμοποίησης
ή/και του προορισμού των προϊόντων ανεξαρτήτως της
καταγωγής τους (κοινοτικής ή εθνικής).
2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι :
— διενεργείται o έλεγχος που αναφέρεται στην παράγρα
φο 1 ,

εφόσον τα προϊόντα αυτά υπόκεινται σε ειδική χρησιμο
ποίηση ή/και ειδικό προορισμό.
2. Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ως
«αποστολή» νοείται η αποστολή εμπορευμάτων από ένα
κράτος μέλος σε άλλο κράτος μέλος και ως «εξαγωγή»
νοείται η αποστολή εμπορευμάτων από ένα κράτος μέλος σε
προορισμό εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας.

3.

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται

επίσης:

— στα προϊόντα που πωλούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 21 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 του
Συμβουλίου (7) (οπωροκηπευτικά),
— στα προϊόντα που πωλούνται βάσει του άρθρου 8 παρά

γραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. ^426/86 του

Συμβουλίου (8) (προϊόντα μεταποιημένα με βάση τα
οπωροκηπευτικά),
— στα προϊόντα που πωλούνται βάσει των άρθρων 37 και
40 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 του Συμβου
λίου (9) (οίνος/αλκοόλη).

4. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η Οικονο
μική Ένωση Βελγίου — Λουξεμβούργου (BLEU) θεωρείται
ως ενιαίο κράτος μέλος.

— τα προϊόντα της παρέμβασης δεν αντικαθίστανται από
άλλα προϊόντα.

Τα μέτρα αυτά προβλέπουν, ιδίως ότι :
— οι επιχειρήσεις που διακινούν προϊόντα παρέμβασης ή
μεταποιημένα προϊόντα παρέμβασης προβαίνοντας π.χ.
σε αγορά, πώληση, αποθεματοποίηση, μεταφορά, μετα
φόρτωση, ανασυσκευασία, κατεργασία ή μεταποίηση
των εν λόγω προϊόντων, υπόκεινται σε κάθε μέτρο επιθε
ώρησης ή επίβλεψης που κρίνεται αναγκαίο, και τηρούν
μητρώα που επιτρέπουν στις αρχές η διενέργεια των
ελέγχων που θεωρούν αναγκαίους

— τα προϊόντα που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση
αποθεματοποιούνται και μεταφέρονται χωριστά από
άλλα προϊόντα, ούτως ώστε να είναι δυνατή η διαπί
στωση της ταυτότητας τους.
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα μέτρα που
έχουν ληφθεί δυνάμει της παρούσας παραγράφου.

3. H διαδικασία του αντίτυπου ελέγχου T 5 που αναφέρε
ται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2823/87 εφαρ
μόζεται όταν o έλεγχος που αναφέρεται στην παράγραφο 1
πρόκειται να διενεργηθεί εν όλω ή εν μέρει :
— σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο όπου τα προϊόντα
αποσύρονται από τα αποθέματα παρέμβασης
ή

Αρθρο 2

— σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο όπου έχει συσταθεί η
εγγύηση.

1 . Τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 , από τη
στιγμή κατά την οποία εξέρχονται από τα αποθέματα
παρέμβασης έως ότου διαπιστωθεί ότι έτυχαν της προβλεπό
μενης χρησιμοποίησης ή/και προορισμού, υπόκεινται σε
έλεγχο, που περιλαμβάνει φυσικούς ελέγχους και εξέταση
των παραστατικών και των λογιστικών εγγράφων εκ μέρους
')
2)
3)
4)
5)
')
7)
8)
9)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

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

L
L
L
L
L
L
L
L
L

166 της 25. 6. 1976, σ. 1 .
148 της 28. 6. 1968, σ. 13.
148 της 28. 6. 1968, σ. 24.
94 της 28. 4. 1970, σ. 1 .
281 της 1 . 11 . 1975, σ. 1 .
282 της 1 . 11 . 1975, σ. 1 .
118 της 20. 5. 1972, σ. 1 .
49 της 27. 2. 1986, σ. 1 .
84 της 27. 3. 1987, σ. 1 .

Το αντίτυπο ελέγχου T 5 εκδίδεται και χρησιμοποιείται
σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2823/87 εκτός εάν προβλέπεται άλλως στον παρόντα κανο
νισμό.
4. Εφόσον σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοι
χείο α), o πωλητής οργανισμός παρέμβασης δεν εκδίδει
αντίτυπο ελέγχου T 5, χορηγεί διατακτική απόσυρσης. Τα
κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την έκδοση αποσπασμά
των διατακτικής απόσυρσης.

H διατακτική απόσυρσης ή το απόσπασμα προσκομίζεται
από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια αρχή ελέγχου.
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ΑρSρο 3

ρωση της θέσης 31 του αντίτυπου ελέγχου T 5 που
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3, καθώς
και, κατά περίπτωση, κάθε άλλη ένδειξη που απαι

1 , α) Το αντίτυπο ελέγχου T 5 που αναφέρεται στο άρθρο 2
παράγραφος 3 εκδίδεται :
— από τον πωλητή οργανισμό παρέμβασης εφόσον
τα προϊόντα παρέμβασης αποστέλλονται σε άλλο
κράτος μέλος στην ιδία κατάσταση με εκείνη στην
οποία βρίσκονταν όταν αποσύρθηκαν από τα
αποθέματα παρέμβασης και η οποία στο εξής
αναφέρεται ως «αμετάβλητη κατάσταση»
ή
— από την αρμόδια αρχή ελέγχου, εφόσον τα προϊ
όντα παρέμβασης αποστέλλονται μετά από μετα
ποίηση σε άλλο κράτος μέλος
ή
— από το τελωνείο αναχωρήσεως :
— κατόπιν
προσκομίσεως
διατακτικής
απόσυρσης, που εκδίδεται από τον οργανισμό
παρέμβασης εφόσον τα προϊόντα παρέμβασης
εξάγονται σε αμετάβλητη κατάσταση και
πρόκειται να διακινηθούν μέσω του εδάφους
ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών,
— κατόπιν προσκομίσεως έγγραφου ελέγχου, που
εκδίδεται από την αρμόδια αρχή ελέγχου και
πιστοποιεί ότι η μεταποίηση πραγματοποιή
θηκε υπό έλεγχο, εφόσον τα προϊόντα παρέμ
βασης εξάγονται μετά από μεταποίηση και
πρόκειται να διακινηθούν μέσω του εδάφους
ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών.

'Οταν τα προϊόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1055/77 του Συμβουλίου ('),
αποθεματοποιούνται σε κράτος μέλος άλλο από
εκείνο που βρίσκεται o πωλητής οργανισμός παρέμ
βασης o τελευταίος εκδίδει το αντίτυπο ελέγχου T 5
ή αναθέτει την έκδοσή του υπ' ευθύνη του.
Τα κράτη μέλη μπορούν :

— να επιτρέπουν την έκδοση του αντιτύπου ελέγχου
T 5 από μία αρχή, οριζόμενη για το σκοπό αυτό,
αντί του πωλητή οργανισμού,
— να αποφασίσουν ότι εξουσιοδοτημένοι κάτοχοι
αποθεμάτων προϊόντων παρέμβασης μπορούν να
εκδίδουν αντίτυπο ελέγχου T 5 υπ' ευθύνη του
οργανισμού παρέμβασης. H σχετική έγκριση
μπορεί να χορηγείται σε κάτοχο αποθέματος
σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 17 έως 24 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2823/87 τηρουμένων των
αναλογιών.
Στις περιπτώσεις αυτές η έκδοσή εξαρτάται από την
προσκόμιση διατακτικής απόσυρσης·

τείται για την πραγματοποίηση του ελέγχου,
— τον αριθμό και τύπο των δεμάτων, καθώς και τα
σήματα και τους αριθμούς που φέρουν τα δέματα
αυτά,

— τη μεικτή και την καθαρή μάζα των προϊόντων,
— αναφορά στον εφαρμοστέο κανονισμό,

— τις ενδείξεις που πρέπει να εμφαίνονται στις θέσεις
104 και 106 του αντιτύπου ελέγχου T 5 και, μεταξύ
άλλων, τον αριθμό του πωλητηρίου συμβολαίου με
τον οργανισμό παρέμβασης
Στο έγγραφο ελέγχου εμφαίνεται o αριθμός του
προεκδοθέντος αντιτύπου ελέγχου T 5 ή της διατακτι
κής απόσυρσης.

H διατακτική απόσυρσης και το έγγραφο ελέγχου
κρατούνται από το τελωνείο αναχώρησης·

γ) o ενδιαφερόμενος συμπληρώνει το αντίτυπο ελέγχου T
5 σε ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα. H αρχή που
εκδίδει το αντίτυπο ελέγχου T 5 αποστέλλει αντί
γραφο του T 5, προς ενημέρωση, στον οργανισμό
όπου έχει συσταθεί η εγγύηση, σύμφωνα με το άρθρο
5, και κρατεί ένα αντίγραφο ■

δ) το πρωτότυπο του αντιτύπου ελέγχου T 5 παραδίδεται
στον ενδιαφερόμενο ή τον αντιπρόσωπό του, o οποίος
το προσκομίζει στην αρμόδια αρχή ελέγχου στο
κράτος μέλος χρησιμοποίησης ή/και προορισμού.
2. Το πρωτότυπο του αντιτύπου ελέγχου T 5, μετά από
την κατάλληλη θεώρηση από την αρμόδια αρχή ελέγχου,
στο κράτος μέλος χρησιμοποίησης ή/και προορισμού,
αποστέλλεται απευθείας στον οργανισμό όπου έχει συστα
θεί η εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 5.
O πλήρης τίτλος και η διεύθυνση του εν λόγω οργανισμού
αναφέρεται στη θέση B του αντιτύπου ελέγχου T 5 από τον
ενδιαφερόμενο.
3. Εφόσον οι προβλεπόμενες διατάξεις έχουν τηρηθεί για
μέρος μόνον των προϊόντων που αναφέρονται στο αντίτυπο
ελέγχου T 5, η αρμόδια αρχή σημειώνει στο τμήμα του αντι
τύπου ελέγχου T 5 που φέρει τίτλο «Έλεγχος χρησιμοποίη
σης ή/και προορισμού» την ποσότητα των προϊόντων για
τα οποία τηρήθηκαν οι εν λόγω διατάξεις καθώς και την
ημερομηνία ή τις ημερομηνίες κατά τις οποίες εκτελέσθηκε
η εργασία.

β) η διατακτική απόσυρσης και το έγγραφο ελέγχου που
αναφέρονται στο στοιχείο α) φέρουν αύξοντα αριθμό
και περιλαμβάνουν :

— περιγραφή των προϊόντων, η οποία πραγματοποι
είται με τον τρόπο που ορίζεται για τη συμπλή
(') ΕΕ αριθ. L 128 της 24. 5. 1977, σ. 1 .
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ΑρSρο 4

H τήρηση των προϋποθέσεων σχετικά με τον έλεγχο που
καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 αποδεικνύεται ως
εξής:
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α) όσον αφορά τα προϊόντα για τα οποία η απόσυρση από
τα αποθέματα παρεμβάσεως και η χρησιμοποίηση ή/και
o προορισμός έχουν ελεγχθεί από τις αρχές κράτους
μέλους, μέσω της προσκόμισης των εγγράφων που προσ
διορίζονται από το εν λόγω κράτος μέλος·

6) όσον αφορά τα προϊόντα για τα οποία η χρησιμοποίηση
ή/και o προορισμός έχουν ελεγχθεί από τις αρχές σε ένα
ή περισσότερα κράτη μέλη άλλχ* (χπό εκείνο όπου πραγ
ματοποιήθηκε η απόσυρση από την παρέμβαση, μέσω
όλων των αντιτύπων ελέγχου T 5 που έχουν εκδοθεί για
τον έλεγχο της χρησιμοποίησης ή/και του προορισμού,
δεόντως θεωρημένων από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου ·
γ) όσον αφορά τα προϊόντα για τα οποία η χρησιμοποίηση
ή/και o προορισμός έχουν ελεγχθεί από τις αρχές τόσο
του κράτους μέλους όπου έχει πραγματοποιηθεί η
απόσυρση από την παρέμβαση όσο και ενός ή περισσο
τέρων άλλων κρατών μελών, μέσω αμφοτέρων των
εγγράφων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) ■
δ) όσον αφορά τα προϊόντα για τα οποία έχουν τηρηθεί οι
διατυπώσεις εξαγωγής και τα οποία εγκατέλειψαν το
τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας στο κράτος μέλος
όπου έγινε η τελική μεταποίηση και έχει συσταθεί η
εγγύηση, μέσω του εγγράφου ή των εγγράφων που απαι
τούνται από το εν λόγω κράτος μέλος για την απόδειξη
της εξαγωγής και μέσω των εγγράφων που αναφέρονται
στα στοιχεία α) ή/και β), εφόσον αυτά αφορούν και τη
μεταποίηση.

ΑρSρο 5

1 . Εφόσον απαιτείται εγγύηση προς διασφάλιση της
ορθής χρησιμοποίησης ή/και του προορισμού των προϊό
ντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 , αυτή συστήνεται πριν
από την παραλαβή τους :

— στον οργανισμό παρέμβασης του κράτους μέλους όπου
πρόκειται να πραγματοποιηθεί ή να αρχίσει η μετα
ποίηση, όσον αφορά τα προϊόντα που προορίζονται για
μεταποίηση ή για μεταποίηση και εξαγωγή,
— στον πωλητή οργανισμό παρέμβασης στις άλλες περι
πτώσεις.

— η ημερομηνία κατά την οποία έχει συσταθεί η εγγύηση,
— η χρήση ή/και o προορισμός (εάν χρειάζεται).

O πωλητής οργανισμός παρέμβασης ελέγχει τα στοιχεία που
αφορούν την εγγύηση.

ΑρSρο 6

1 . Εφόσον οι προβλεπόμενοι όροι σχετικά με τη χρησιμο
ποίηση ή/και τον προορισμό δεν είναι δυνατόν να τηρη
θούν λόγω ανωτέρας βίας οι αρμόδιες αρχές του κράτους
μέλους στο οποίο έχει συσταθεί εγγύηση ή, αν δεν έχει
συσταθεί εγγύηση, οι αρχές του κράτους μέλους στο οποίο
πραγματοποιήθηκε η απόσυρση από τα αποθέματα παρέμ
βασης αποφασίζουν, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερο
μένου :

α) να παραταθεί η προθεσμία που προβλέπεται για τη
συναλλαγή κατά το χρονικό διάστημα που κρίνεται
αναγκαίο ενόψει των επικληθέντων περιστατικών,

ή
β) να θεωρηθεί ότι πραγματοποιήθηκε o έλεγχος αν τα
προϊόντα έχουν οριστικά απωλεσθεί.
Εντούτοις για περιπτώσεις ανωτέρας βίας κατά τις οποίες
τα μέτρα που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) δεν είναι
πρόσφορα, η αρμόδια αρχή ενημερώνει σχετικά την
Επιτροπή, η οποία μπορεί να θεσπίσει τα αναγκαία μέτρα
βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 38 του
κανονισμού αριθ. 136/66/EOK και στα αντίστοιχα άρθρα
των άλλων κανονισμών περί κοινής οργανώσεως αγορών.
2. H αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υποβάλ
λεται εντός 30 ημερών από την ημέρα που o ενδιαφερόμενος
έλαβε γνώση των περιστατικών που πιθανολογούν την
ύπαρξη ανωτέρας βίας και, σε κάθε περίπτωση, εντός της
προθεσμίας που καθορίζεται στο σχετικό κανονισμό για
την προσκόμιση των αποδείξεων που απαιτούνται για την
αποδέσμευση της εγγύησης.
3. O ενδιαφερόμενος προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία
στα οποία βασίζεται η ύπαρξη ανωτέρας βίας.

2. Όταν η εγγύηση συστήνεται στον οργανισμό παρέμβα
σης κράτους μέλους άλλου από εκείνο όπου βρίσκεται o
οργανισμός παρέμβασης, o πρώτος οργανισμός παρέμβασης
διαβιβάζεται αμελλητί στον πωλητή οργανισμό παρέμ
βασης γραπτή ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται :
— o αριθμός του σχετικού κανονισμού,

— η ημερομηνία ή/και o αριθμός προσφοράς/πώλησης
— o αριθμός του συμβολαίου,
— το όνομα του αγοραστή,

ΤΙΤΛΟΣ II

Προϊόντα που υπόκεινται σε καθορισμένη χρησιμοποίηση
ή ειδικό προορισμό στο εσωτερικό της Κοινότητας

ΑρSρο 7

— το ποσό της εγγύησης σε Ecu,
— το προϊόν,

1 . Τα προϊόντα θεωρούνται ότι έχουν τηρήσει τους όρους
σχετικά με την χρησιμοποίηση ή/και τον προορισμό όταν

— η ποσότητα των προϊόντων,

διαπιστώνεται :
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α) για τα προϊόντα που πρόκειται να μεταποιηθούν ή/και
να υποστούν ενσωμάτωση άλλων προϊόντων, εργασίες
που στο εξής αναφέρονται ως «μεταποίηση», ότι έχουν
μεταποιηθεί ·
β) για τα προϊόντα που προορίζονται να καταναλωθούν
άμεσα ως συμπυκνωμένα προϊόντα, ότι έχουν πράγματι
συμπυκνωθεί, συσκευασθεί για λιανική πώληση και
παραληφθεί από το λιανικό εμπόριο ·
γ) για τα προϊόντα που προορίζονται να καταναλωθούν
από ορισμένα ιδρύματα, οργανώσεις ή από τις ένοπλες
δυνάμεις και τις εξομοιούμενες μονάδες, ότι έχουν παρα
δοθεί και παραληφθεί από τους οργανισμούς αυτούς·
και, κατά περίπτωση, ότι οι εργασίες που αναφέρονται στα
στοιχεία α), β) και γ) έχουν πραγματοποιηθεί εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας.
2. Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1
στοιχεία α), β) και γ) συνιστούν πρωτογενείς απαιτήσεις
κατά την έννοια του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2220/85 της Επιτροπής (').
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— μετά τη λήξη της προθεσμίας που έχει καθοριστεί για
την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης συναλλαγής
ή

— από την έκδοσή του δεν έχει καθοριστεί σχετική προθε
σμία,

λόγω περιστάσεων για τις οποίες δεν είναι υπεύθυνος o
ενδιαφερόμενος o τελευταίος μπορεί να υποβάλλει στις
αρμόδιες αρχές αίτηση για έκδοση ισοτίμων εγγράφων,
αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους υποβάλλει την
αίτηση αυτή και προσκομίζοντας τα ανάλογα δικαιολογη
τικά έγγραφα. Τα δικαιολογητικά αυτά πρέπει να φέρουν
αναφορά στο αντίτυπο ελέγχου T 5 και να περιλαμβάνουν
βεβαίωση εκ μέρους της αρμόδιας αρχής ελέγχου που έχει
ελέγξει ή έχει αναθέσει τον έλεγχο της χρησιμοποίησης των
προϊόντων ότι η χρησιμοποίηση των προϊόντων ήταν η
προβλεπόμενη, καθώς και την ημερομηνία κατά την οποία
τα προϊόντα έτυχαν της χρησιμοποίησης αυτής ή/και διοχε
τεύθηκαν στον συγκεκριμένο προορισμό.

Άρθρο 8
ΤΓΤΛΟΣ ΙΠ

1 . Εφόσον χρησιμοποιείται το αντίτυπο ελέγχου T 5,
συμπληρώνονται οι θέσεις 103, 104, 106 και 107 του μέρους
που φέρει τον τίτλο «Συμπληρωματικές πληροφορίες».

Προϊόντα κου εξάγονται αχό την Κοινότητα σε αμετάβλητη
κατάσταση

Οι θέσεις 104 και 106 φέρουν τις θεωρήσεις που ορίζει o
σχετικός κανονισμός.
Στη θέση 106 εμφαίνονται επίσης :

— o αριθμός του πωλητήριου συμβολαίου με τον οργανι
σμό παρέμβασης,
— και, κατά περίπτωση, o αριθμός της διατακτικής
απόσυρσης.

Άρθρο U

1.

Τα προϊόντα θεωρούνται ότι έχουν τηρήσει τους όρους

σχετικά με τον προορισμό όταν διαπιστώνεται ότι:

α) έχουν εγκαταλείψει το τελωνειακό έδαφος της Κοινότη
Στη θέση 107 εμφαίνεται o αριθμός του σχετικού κανονι
σμού.

2.

Εφόσον τα προϊόντα αποστέλλονται σε τρίτο κράτος
μέλος οι διατάξεις του άρθρου 21 εφαρμόζονται τηρου
μένων των αναλογιών.

3. Εφόσον πραγματοποιούνται διαδοχικά δύο ή περισσό
τερες εργασίες στο ίδιο κράτος μέλος τότε εφαρμόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 22 τηρουμένων των αναλογιών.
Άρθρο 9

H αποδέσμευση της εγγύησης υπόκειται στον όρο της
προσκόμισης των αποδείξεων που αναφέρονται στο άρθρο
4.

Αρθρο 10

Εφόσον το αντίτυπο ελέγχου T 5 δεν έχει παραληφθεί από
τον οργανισμό που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2
εντός τριών μηνών :
C) ΕΕ αριS. L 205 της 3. 8. 1985, σ. 5.

τας σε αμετάβλητη κατάσταση · κατά την έννοια του
παρόντος κανονισμού, τα προϊόντα που παραδίδονται

για κατανάλωση μόνον επί των εξεδρών γεώτρησης ή
εξόρυξης κοιτασμάτων, συμπεριλαμβανομένων των
βοηθητικών δομών που παρέχουν υποστήριξη στη
λειτουργία τους που βρίσκονται εντός της ευρωπαϊκής
υφαλοκρηπίδας ή εντός της υφαλοκρηπίδας του μη ευρω
παϊκού τμήματος της Κοινότητας αλλά πέραν μιας ζώνης
τριών μιλίων από τη γραμμή βάσης που χρησιμεύει για
την οριοθέτηση των χωρικών υδάτων κράτους μέλους
θεωρούνται ότι έχουν εγκαταλείψει το τελωνειακό
έδαφος της Κοινότητας·

β) στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 34 παρά
γραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87 της
Επιτροπής ('), έχουν φθάσει στον προορισμό τους·
γ) έχουν τοποθετηθεί σε αποθήκη ανεφοδιασμού που έχει
εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 38 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3665/87 ·

δ) έχουν διεκπεραιωθεί οι τελωνειακές διατυπώσεις για να
τεθούν σε κυκλοφορία προς κατανάλωση σε συγκεκρι
μένη τρίτη χώρα, όταν τα προϊόντα πρόκειται να εισα
χθούν στην εν λόγω τρίτη χώρα,
(2) ΕΕ αριθ. L 351 της 14. 12. 1987, α 1 .
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και, κατά περίπτωση, ότι οι εργασίες που αναφέρονται στα
στοιχεία α) έως δ) έχουν πραγματοποιηθεί εντός της προκα
θορισμένης προθεσμίας.
2. Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1
στοιχεία α) έως δ) συνιστούν πρωτογενείς απαιτήσεις κατά
την έννοια του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2220/85.

3. Εφόσον τα προϊόντα έχουν τοποθετηθεί στην αποθήκη
ανεφοδιασμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο
γ), εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 38 έως 41 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87, με την εξαίρεση των
διατάξεων του άρθρου 40 παράγραφος 3, παρ' ότι δεν παρέ
χεται επιστροφή.
4. Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος
3 δεύτερη περίπτωση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87.
ΑρSρο 12

1 . Όσον αφορά τα προϊόντα από την παρέμβαση που
προορίζονται για εξαγωγή σε αμετάβλητη κατάσταση, η
αποδοχή της διασάφησης εξαγωγής από τις τελωνειακές
αρχές πραγατοποιείται στο κράτος μέλος όπου εξέρχονται
τα προϊόντα από την αποθεματοποίηση.
2. H διασάφηση εξαγωγής και τα συνοδευτικά έγγραφα
που απαιτούνται σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία
φέρουν, ανάλογα με την περίπτωση, την ένδειξη :
— «Προϊόντα παρέμβασης με επιστροφή — κανονισμός
(ΕΟΚ) αριθ. 3002/92»
ή
— «Προϊόντα παρέμβασης χωρίς επιστροφή — κανονισμός
(ΕΟΚ) αριθ. 3002/92».
3. Ακόμη και όταν δεν παρέχεται επιστροφή στα προς
εξαγωγή προϊόντα, τα προϊόντα θεωρούνται, κατόπιν
αποδοχής της σχετικής διασάφησης εξαγωγής, ότι δεν
υπάγονται πλέον στο άρθρο 9 παράγραφος 2 της συνθήκης,
και για την διακίνηση τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του

άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2726/90 του Συμβουλίου (').
4. Οι όροι όσον αφορά την προθεσμία που πρέπει να
τηρείται για τη χορήγηση της επιστροφής καθώς και τη
σχετική απόδειξη που πρέπει να προσκομίζεται εφαρμόζο
νται σε περίπτωση αποδέσμευσης της εγγύησης.
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Στη θέση 106 εμφαίνονται επίσης:
— o αριθμός του πωλητηρίου συμβολαίου με τον οργανι
σμό παρέμβασης
και

— o αριθμός της διατακτικής απόσυρσης.
Στη θέση 107 εμφαίνεται o αριθμός του σχετικού κανονι
σμού.
2. Εφόσον το αντίτυπο ελέγχου T 5 που αποδεικνύει την
εξαγωγή των εμπορευμάτων απαιτείται για την αποδέ
σμευση της εγγύησης που αναφέρεται στο άρθρο 5 και για
την καταβολή της επιστροφής, η αρμόδια αρχή στην οποία
έχει παρασχεθεί η εγγύηση αποστέλλει αμέσως απευθείας
<ιτην αρμόδια για την καταβολή της επιστροφής αρχή το
αντίγραφο του αντιτύπου ελέγχου T 5, που έχει επικυρωθεί
ως γνήσιο αντίγραφο.
Στην περίπτωση αυτή, o ενδιαφερόμενος αναγράφει στη
θέση 106 του αντιτύπου ελέγχου T 5 : «H επιστροφή πρόκει
ται να καταβληθεί από ...» (αναφέροντας τον πλήρη τίτλο
και τη διεύθυνση της αρμόδιας για την καταβολή της
επιστροφής αρχής).
3. Εφόσον δεν έχει καταστεί δυνατή η τήρηση της δωδε
κάμηνης προθεσμίας για την απόδειξη της εξαγωγής προκει
μένου να καταβληθεί η επιστροφή σύμφωνα με το άρθρο 47
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87, εξαι
τίας διοικητικών καθυστερήσεων σχετικών με τη διαβίβαση
του αντιτύπου ελέγχου T 5 από τον οργανισμό στον οποίο
έχει παρασχεθεί η εγγύηση προς την αρμόδια για την κατα
βολή της επιστροφής αρχή, η ημερομηνία παραλαβής από
τον εν λόγω οργανισμό θεωρείται επίσης ως η ημερομηνία
παραλαβής από την αρμόδια για την επιστροφή αρχή.
Αρθρο 14
1 . Εφόσον, κατά τη στιγμή της αποδοχής της διασάφησης
εξαγωγής από την τελωνειακή υπηρεσία, τα προϊόντα
τίθενται υπό ένα από τα καθεστώτα που προβλέπονται στον
τίτλο X κεφάλαιο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1214/92
προκειμένου να κατευθυνθούν προς ένα σταθμό προορισμού
ή να παραδοθούν σε παραλήπτη εκτός του τελωνειακού
εδάφους της Κοινότητας, θεωρούνται ότι έχουν εξαχθεί από
τη στιγμή που τίθενται υπό το εν λόγω καθεστώς.
2.

Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 , το τελωνείο

αναχώρησης που δέχεται τη διασάφηση εξαγωγής φροντίζει
ώστε να τεθεί στο έγγραφο που εκδίδεται ως απόδειξη της
εξαγωγής, η κατάλληλη σύμφωνα με το άρθρο 7 παρά

ΑρSρο 13

γραφος 4 ή παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3665/87 θεώρηση.

1 . Εφόσον χρησιμοποιείται το αντίτυπο ελέγχου T 5,
συμπληρώνονται οι θέσεις 103, 104, 106, 107 και, κατά περί
πτωση, 105 του μέρους που φέρει τον τίτλο «Συμπληρωματι
κές πληροφορίες».

3 . Το τελωνείο αναχώρησης μπορεί να επιτρέψει τροπο
ποίηση της σύμβασης μεταφοράς που συνεπάγεται τον
τερματισμό της μεταφοράς εντός της Κοινότητας μόνο αν

Οι θέσεις 104 και 106 φέρουν τις θεωρήσεις που ορίζει o
σχετικός κανονισμός.

— ότι, εφόσον έχει παρασχεθεί εγγύηση σε οργανισμό
παρέμβασης για την εξασφάλιση της πραγματοποίησης
της εξαγωγής, αυτή η εγγύηση δεν έχει αποδεσμευθεί ή
— ότι έχει παρασχεθεί νέα εγγύηση.

(') ΕΕ αριθ. L 262 της 26. 9. 1990, σ. 1 .

διαπιστώνεται :
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Εντούτοις αν η εγγύηση έχει αποδεσμευθεί κατ' εφαρμογή
της παραγράφου 1 και το προϊόν δεν έχει εγκαταλείψει το
τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας εντός των καθορισμέ
νων προθεσμιών, το τελωνείο αναχώρησης ενημερώνει
σχετικά με τον οργανισμό που είναι υπεύθυνος για την
αποδέσμευση της εγγύησης και που παρέχει το συντομότερο

όασης ότι οι διατάξεις της παραγράφου 1 έχουν τηρηθεί ή
ότι δεν έχει συσταθεί καμία εγγύηση.

δυνατόν όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Στην περίπτωση
αυτή, η εγγύηση θεωρείται ότι έχει αποδεσμευθεί εκ λάθους
και πρέπει να ανακτηθεί ποσό ίσο με αυτή.

Εφόσον το αντίτυπο ελέγχου T 5 που προορίζεται ως
απόδειξη ότι τα προϊόντα έχουν τηρήσει τους όρους σχετικά
με τον καθορισμένο προορισμό που αναφέρεται στο άρθρο
11 παράγραφος 1 , δεν ληφθεί από τον οργανισμό που
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 εντός τριών μηνών
από την έκδοσή του, λόγω περιστάσεων για τις οποίες δεν
ευθύνεται o ενδιαφερόμενος o τελευταίος μπορεί, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 47 παράγραφος 3 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87, να υποβάλει στην αρμόδια αρχή
αιτιολογημένη αίτηση προκειμένου να ληφθούν υπόψη ως
ισότιμα τα υπόλοιπα έγγραφα.

ΑρSρο 15

H αποδέσμευση της εγγύησης εξαρτάται από την προσκό
μιση των αποδείξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 και

-— εφόσον τα προϊόντα προορίζονται να εισαχθούν σε
συγκεκριμένη τρίτη χώρα
ή
— εφόσον, σε περίπτωση που τα προϊόντα προορίζονται
για εξαγωγή από την Κοινότητα, υπάρχουν σοβαρές
αμφιβολίες για τον πραγματικό προορισμό τους
από την προσκόμιση των αποδείξεων που προβλέπονται στα
άρθρα 17 και 18 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87.

Αρθρο 17

ΤΙΤΛΟΣ IV

Προϊόντα που εξάγονται από την Κοινότητα μετά από μετα
ποίηση

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να απαιτούν
ικανοποιητικές συμπληρωματικές αποδείξεις ότι τα προϊ
όντα έχουν πραγματικά διατεθεί στην αγορά της τρίτης
χώρας εισαγωγής
Εφόσον υφίστανται σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά τον
πραγματικό προορισμό των προϊόντων, η Επιτροπή μπορεί

να ζητήσει από τα κράτη μέλη την εφαρμογή των διατάξεων
του παρόντος άρθρου.

ΑρSρο 18
Τα προϊόντα θεωρούνται ότι έχουν τηρήσει τους όρους
σχετικά με την καθορισμένη χρησιμοποίηση και τον προο
ρισμό όταν διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέ
σεις των άρθρων 7 και 11 .

ΑρSρο 16

ΑρSρο 19

1 . Εφόσον εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 παρά
γραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 754/76 του Συμβου

Όσον αφορά τα προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή
αφού μεταποιηθούν, η διασάφηση εξαγωγής από την τελω

λίου ('):

νειακή υπηρεσία γίνεται δεκτή στο κράτος μέλος όπου
πραγματοποιείται η τελική μεταποίηση.

— η εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1
καταπίπτει εάν δεν έχει ακόμα αποδεσμευθεί,
— εισπράττεται ποσό ίσο προς την εγγύηση εφόσον αυτή
έχει είδη αποδεσμευθεί.

2. Εφόσον τα προϊόντα για τα οποία έχει συσταθεί
εγγύηση όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 εγκα
ταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και δεν
έχουν ολοκληρωθεί οι διατυπώσεις που απαιτούνται για τη
χορήγηση της επιστροφής οι διατυπώσεις αυτές θεωρείται
ότι έχουν ολοκληρωθεί για τους σκοπούς του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 754/76 και εφαρμόζονται οι διατάξεις της
παραγράφου 1 .
3. Το ποσό της εγγυήσεως που αναφέρεται στις παραγρά
φους 1 και 2 θεωρείται ως καταπεσούσα εγγύηση κατά την
έννοια του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 352/78

του Συμβουλίου (2).
4. O ενδιαφερόμενος αποδεικνύει στην αρμόδια αρχή, με
βεβαίωση που εκδίδεται από τον σχετικό οργανισμό παρέμ
(') ΕΕ αρι9. L 89 της 2. 4. 1976, σ. 1 .
0 ΕΕ αριά. L 50 της 22. 2. 1978, σ. 1 .

ΑρSρο 20

1 . Όσον αφορά τα προϊόντα που πρόκειται να αποστα
λούν σε αμετάβλητη κατάσταση για μεταποίηση ακολου
θούμενη από εξαγωγή, το αντίτυπο ελέγχου T 5 εκδίδεται
από τον πωλητή οργανισμό παρέμβασης και συμπληρώνο
νται οι θέσεις 103, 104, 106 και 107 του μέρους «συμπληρω
ματικές πληροφορίες».

Οι θέσεις 104 και 106 φέρουν τις θεωρήσεις που ορίζει o
σχετικός κανονισμός

Στη θέση 106 εμφαίνονται επίσης :

— o αριθμός του πωλητηρίου συμβολαίου με τον οργανι
σμό παρέμβασης
— ανάλογα με την περίπτωση, o αριθμός της διατακτικής
απόσυρσης και

— η θεώρηση «Προϊόντα παρέμβασης που τίθενται προς
εξαγωγή υπό το καθεστώς εξωτερικής κοινοτικής διαμε
τακόμισης».
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Στη θέση 107 εμφαίνεται o αριθμός του σχετικού κανονι
σμού.

2, α) Όσον αφορά τα προϊόντα που πρόκειται να αποστα
λούν μετά από μεταποίηση στο κράτος μέλος στο
, οποίο έγινε η απόσυρση από τα αποθέματα παρέμ
βασης για περαιτέρω μεταποίηση ακολουθούμενη από
εξαγωγή, το αντίτυπο ελέγχου T 5 εκδίδεται από την
αρχή που ελέγχει τη μεταποίηση·

β) Στο μέρος του αντίτυπου ελέγχου T 5 που φέρει τον
τίτλο «Συμπληρωματικές πληροφορίες» συμπληρώ
νονται οι θέσεις 103, 104, 106 και 107.
Οι θέσεις 104 και 106 φέρουν τις θεωρήσεις που ορίζει
o σχετικός κανονισμός
Στη θέση 106 εμφαίνονται επίσης :

— o αριθμός του πωλητηρίου συμβολαίου με τον
οργανισμό παρέμβασης και
— η θεώρηση «προϊόντα παρέμβασης που τίθενται
προς εξαγωγή υπό το καθεστώς εξωτερικής κοινο
τικής διαμετακόμισης».
Στη θέση 107 εμφαίνεται o αριθμός του σχετικού
κανονισμού.
3, α) Όσον αφορά τα προϊόντα που προορίζονται για
εξαγωγή μετά από μεταποίηση και πρόκειται να
διασχίσουν το έδαφος ενός ή περισσοτέρων άλλων
κρατών μελών, το αντίτυπο ελέγχου T 5 εκδίδεται
από το τελωνείο αναχώρησης κατόπιν προσκομίσεως
εγγράφου που εκδίδεται από την αρχή που ελέγχει τη
μεταποίηση. Το έγγραφο αυτό κρατείται από το τελω
νείο αναχώρησης.
Εντούτοις η προσκόμιση του εγγράφου αυτού δεν
απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία το τελω
νείο αναχώρησης έχει ελέγξει την εν λόγω μετα
ποίηση ·
β) Στο μέρος του αντιτύπου ελέγχου T 5 που φέρει τον
τίτλο «Συμπληρωματικές πληροφορίες», συμπληρώ
νονται οι θέσεις 103, 104, 106 και 107 και, κατά περί
πτωση, 105.
Οι θέσεις 104 και 106 φέρουν τις θεωρήσεις που ορίζει
o σχετικός κανονισμός
Στη θέση 106 εμφαίνονται επίσης :

— o αριθμός του πωλητήριου συμβολαίου με τον
οργανισμό παρέμβασης και
— ανάλογα με την περίπτωση, o αριθμός του εγγρά
φου που αναφέρεται στο στοιχείο α).
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Στην περίπτωση αυτη, o ενδιαφερόμενος αναγράφει στη
θέση 106 του αντιτύπου ελέγχου T 5 : «H επιστροφή πρόκει
ται να καταβληθεί από . . .» (αναφέροντας το κράτος μέλος
και τον πλήρη τίτλο και διεύθυνση της αρμόδιας για κατα
βολή της επιστροφής αρχής).
Αρθρο 21

1 . Εφόσον τα προϊόντα έχουν αποσταλεί σε άλλο κράτος
μέλος για μεταποίηση και τα μεταποιημένα προϊόντα :

— πρόκειται να αποσταλούν σε τρίτο κράτος μέλος ή άλλο
κράτος μέλος για περαιτέρω μεταποίηση
ή

— πρόκειται να διασχίσουν το έδαφος τρίτου κράτους
μέλους ή άλλου κράτους μέλους προκειμένου να
εξαχθούν,
η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος
2 ή παράγραφος 3, εκδίδει ένα ή περισσότερα αντίτυπα
ελέγχου T 5.
Το ή τα αντίτυπα ελέγχου T 5 συμπληρώνονται :

— όταν εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο πρώτη περίπτωση,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο
6),

— όταν εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 3 στοιχείο
6),

βάσει των πληροφοριών που παρέχει το αρχικό αντίτυπο
ελέγχου T 5. Επιπλέον, στη θέση 106 του ή των αντιτύπων
ελέγχου T 5 περιλαμβάνονται o αριθμός πρωτοκόλλου και η
ημερομηνία του προεκδοθέντος εγγράφου και το όνομα της
αρχής που εξέδωσε το εν λόγω έγγραφο.
2. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 , η
αρμόδια αρχή που ελέγχει τις εργασίες επιστέφει, μετά τις
κατάλληλες θεωρήσεις το πρωτότυπο του αντίτυπου ελέγ
χου T 5 αμέσως και απευθείας στον οργανισμό που αναφέ
ρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 αφού σημειώσει στο
τετραγωνίδιο «Έλεγχος χρησιμοποιήσεως ή/και προορι
σμού» ότι το προϊόν έχει αποσταλεί σε άλλο κράτος μέλος
για περαιτέρω μεταποίηση, συσκευασία, παραλαβή ή
εξαγωγή. Στο πρωτότυπο του αντίτυπου ελέγχου T 5 εμφαί
νονται o αριθμός πρωτοκόλλου ή οι αριθμοί των αντιτύπων
ελέγχου T 5 που εκδόθηκαν για το σκοπό αυτό, ή σχετική
αναφορά.

3. Το έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 4 στοιχείο α)
φέρει παρεμφερείς θεωρήσεις με τις προβλεπόμενες στην
παράγραφο 2.

Στη θέση 107 εμφαίνεται o αριθμός του σχετικού
κανονισμού.
Αρθρο 22

4, Εφόσον το αντίτυπο ελέγχου T 5 που αποδεικνύει την
εξαγωγή των εμπορευμάτων απαιτεί για την αποδέσμευση
της εγγύησης που αναφέρεται στο άρθρο 5 και για την
καταβολή της επιστροφής η αρμόδια αρχή στην οποία έχει
παρασχεθεί η εγγύηση αποστέλλει αμέσως αντίγραφο του
αντιτύπου ελέγχου T 5, επικυρωμένο ως γνήσιο αντίγραφο,
απευθείας στην αρμόδια για καταβολή της επιστροφής
αρχή.

1 . Εφόσον δύο ή περισσότερες εργασίες εκτός από την
εξαγωγή (όπως : μεταποίηση, συσκευασία, παραλαβή) πραγ
ματοποιούνται διαδοχικά στο ίδιο κράτος μέλος το τελευ
ταίο μπορεί να αποφασίσει ότι αυτές οι εργασίες
θεωρούνται ως μία. Στην περίπτωση αυτή δεν εκδίδεται το
αντίτυπο ελέγχου T 5 μέχρις ότου όλες οι σχετικές εργασίες
έχουν εκτελεσθεί.
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Το πρωτότυπο αντίτυπο ελέγχου T 5 επιστρέφεται στον
οργανισμό που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 μετά
τη διεξαγωγή του ελέγχου όλων των σχετικών εργασιών. Τα
κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφά
λιση της ορθής λειτουργίας του συστήματος αυτού.
2. Εφόσον κράτη μέλη αποφασίζουν να μην ακολουθή
σουν τη διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 , η
αρμόδια αρχή εκδίδει μετά από κάθε εργασία ένα αντίτυπο
ελέγχου T 5. H αρμόδια αρχή που έχει ελέγξει την εργασία

σημειώνει στο αντίτυπο ελέγχου T 5, στη θέση που φέρει

τον τίτλο «Έλεγχος χρησιμοποίησης ή/και προορισμού»,
ότι το προϊόν έχει σταλεί στο εσωτερικό του ίδιου κράτους
μέλους για περαιτέρω μεταποίηση, συσκευασία, παραλαβή ή
εξαγωγή. Στο πρωτότυπο του αντίτυπου ελέγχου T 5 εμφαί
νονται o αριθμός ή οι αριθμοί πρωτοκόλλου των αντιτύπων
ελέγχου T 5 που εκδόθηκαν για το σκοπό αυτό, ή σχετική
αναφορά.
3. Το έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 4 στοιχείο α)
φέρει παρεμφερείς θεωρήσεις με τις προβλεπόμενες στην
παράγραφο 2.
Άρθρο 23

Οι διατάξεις του άρθρου 10, του άρθρου 12 παράγραφοι 2, 3
και 4, του άρθρου 13 παράγραφος 3, και των άρθρων 14 έως
17 εφαρμόζονται στον παρόντα τίτλο.

Αριθ. L 301 /25

τις οποίες η απόσυρση από την παρέμβαση πραγματοποιεί
ται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992.

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 569/88 εξακο
λουθεί να εφαρμόζεται μεταβατική περίοδο, κατά τη διάρ
κεια της οποίας οι συγκεκριμένες κοινοτικές πράξεις θα
εξακολουθήσουν να αναφέρονται σ' αυτό. Εφόσον το εν
λόγω παράρτημα γίνεται αναφορά στο «ενιαίο διοικητικό
έγγραφο» ή στο έγγραφο που αποδεικνύει τον κοινοτικό
χαρακτήρα των προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 2 παρά
γραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 569/88, η εν λόγω
αναφορά θεωρείται ως αναφορά στο αντίτυπο ελέγχου T 5.

2. Για τις συναλλαγές που εμπίπτουν στο άρθρο 2 παρά
γραφος 3, για. τις οποίες η απόσυρση από τα αποθέματα της
παρέμβασης πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τις 31
Δεκεμβρίου 1992 και για τις οποίες οι προβλεπόμενη χρήση
ή/και προορισμός είναι πιθανό να εκπληρωθούν από την 1η
Ιανουαρίου 1993 ή αργότερα τα έγγραφα που συνοδεύουν
τα προϊόντα αναφέρουν μια από τις ακόλουθες ενδείξεις:
— Aplicación del procedimiento establecido en el Reglamento
(CEE) n° 569/88,
— Anvendelsesprocedure forordning (EØF) nr. 569/88,
— Anwendung des Verfahrens gemäß der Verordnung (EWG)
Nr. 569/88,

— Εφαρμογή της διαδικασίας του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
569/88.

— Application

of

Procedure

under

Regulation

(EEC)

No 569/88,
ΤΙΤΛΟΣ V

Τελικές διατάξεις
Άρθρο 24

— Application de la procédure du règlement (CEE) n0 569/88,
— Applicazione del procedimento secondo il regolamento (CEE)
n. 569/88,

— Toepassing procedure Verordening (EEG) nr. 569/88,
— Aplicação do procedimento previsto no Regulamento (CEE)
n? 569/88 .

1 . Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με
τον πλήρη τίτλο και τη διεύθυνση των αρμόδιων αρχών

ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 . H
Επιτροπή ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη.
2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή ανά
τρίμηνο σχετικά με περιπτώσεις κατά τις οποίες έκαναν
χρήση του άρθρου 6 παράγραφος 1 , προσδιορίζοντας τα
επικληθέντα περιστατικά, τις σχετικές ποσότητες καθώς και
τα μέτρα που έχουν ληφθεί.

3. Τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή, την 1η
Μαρτίου Kat την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους μία κατά
σταση στην οποία αναφέρονται o αριθμός των αιτήσεων
που υποβλήθηκαν βάσει των άρθρων 10 ή 17, η αιτία,
εφόσον είναι γνωστή, της μη επιστροφής του αντίτυπου
ελέγχου T 5, οι σχετικές ποσότητες καθώς Kat η φύση των
εγγράφων που έχουν γίνει δεκτά ως ισότιμα.
Άρθρο 25

1 . O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 569/88 καταργείται.
Ωστόσο εξακολουθεί να εφαρμόζεται για τις εργασίες για

Αρθρο 26

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

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται στα
προϊόντα που αποσύρονται από τα αποθέματα παρέμβασης
από την 1η Ιανουαρίου 1993. Ωστόσο, οι διατάξεις του
άρθρου 25 παράγραφος 2 εφαρμόζονται από την 1η Νοεμ
βρίου 1992.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 25, σε όλες τις
κοινοτικές πράξεις στις οποίες γίνεται αναφορά στον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1687/76 της Επιτροπής (') και στον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 569/88, ή σε άρθρα αυτών, η εν λόγω
αναφορά θεωρείται ότι γίνεται στον παρόντα κανονισμό
και στα αντίστοιχα άρθρα του.
C) ΕΕ αριθ. L 190 της 14. 7. 1976, σ. 1 .

Αριθ. L 301/26
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O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 1992.
lia την Eπιτροπή

Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

17. 10. 92
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Αριθ. L 301 /27

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3003/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Οκτωβρίου 1992
περί τροποποιήσεως του διορθωτικού στοιχείου που εφαρμόζεται ατην επιστροφή για 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
16 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο τέταρτη περίοδος,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2746/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί θεσπίσεως, στον τομέα των
σιτηρών, των γενικών κανόνων σχετικά με τη χορήγηση
των επιστροφών κατά την εξαγωγή και σχετικά με τα κριτή
ρια καθορισμού του ύψους τους (3),
Εκτιμώντας :

ότι το διορθωτικό στοιχείο που εφαρμόζεται στην
επιστροφή για τη βύνη καθορίσθηκε από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 2517/92 (4), όπως τροποποιήθηκε από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2846/92 (5)·

ότι, συναρτήσει των τιμών cif και των τιμών cif αγοράς υπό
προθεσμία της ημέρας αυτής και αφού ληφθεί υπόψη η
προβλεπόμενη εξέλιξη της αγοράς είναι αναγκαίο να τροπο

ποιηθεί το διορθωτικό στοιχείο που εφαρμόζεται στην
επιστροφή για τη βύνη που ισχύει επί του παρόντος

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

Το διορθωτικό στοιχείο που εφαρμόζεται στις επιστροφές
που καθορίζονται εκ των προτέρων για τις εξαγωγές της
βύνης το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 4
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75, τροποποιείται
σύμφωνα με το παράρτημα.
ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 19 Οκτωβρίου
1992.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 16 Οκτωβρίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

281
180
281
250
285

της
της
της
της
της

1 . 11 . 1975, σ. 1 .
1 . 7. 1992, σ. 1 .
1 . 11 . 1975, σ. 78.
29. 8. 1992, σ. 27.
30. 9. 1992, σ. 51 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 1992 περί τροποποίησης του διορθωτικού στοιχείου
που εφαρμόζεται στην επιστροφή για τη βύνη
(Ecu/τόνο)

1η

2η

3η

4η

5η

10

11

12

1

2

3

1107 10 11000

0

0

0

0

0

0

1107 10 19000

0

0

0

0

0

0

1107 10 91000

0

0

0

0

0

0

1107 1099000

0

0

0

0

0

0

1107 20 00000

0

0

0

0

0

0

Κωδικός προϊόντος

Τοένων

προθεσμία προθεσμία

προθεσμία προθεσμία προθεσμία

( tCU/TOVO ')

Κωδικός προϊόντος

6η
7η
8η
9η
10η
11η
προθεσμία προθεσμία προθεσμία προθεσμία προθεσμία προθεσμία
4

5

6

7

8

9

1107 10 11 000

0

0

0

0

0

0

1107 10 19000

0

0

0

0

0

0

1107 10 91000

0

0

0

0

0

0

1107 1099000

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 000

0

0

0

0

0

0

17. 10. 92

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 301 /29

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3004/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Οκτωβρίου 1992

για τον καθορισμό της ανώτατης τιμής αγοράς και των ποσοτήτων βοείου κρέατος που
αγοράζονται στην παρέμβαση για τον 78ο μερικό διαγωνισμό που πραγματοποιείται σύμφωνα
με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

στηρίξεως της αγοράς, καθώς και την εποχιακή εξέλιξη των
σφαγών, πρέπει να θεσπιστεί η ανώτατη τιμή αγοράς,
καθώς και οι ποσότητες που μπορούν να γίνουν δεκτές στην

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας

ότι οι ποσότητες που έγιναν δεκτές υπερβαίνουν τις ποσότη
τες που μπορούν να αγοραστούν - ότι, κατά συνέπεια,

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας
και ιδίως το άρθρο 90,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συμβουλίου της 27ης
Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα
του βοείου κρέατος ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2066/92 (2), και ιδίως το άρθρο
6 παράγραφος 8,

παρέμβαση ·

πρέπει να εφαρμοστεί στις ποσότητες που μπορούν να
αγοραστούν συντελεστής μείωσης ή, ενδεχομένως σε σχέση
με τις αποκλίσεις των τιμών και των ποσοτήτων που έχουν
αναληφθεί, πολλοί συντελεστές μείωσης σύμφωνα με το
άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
859/89 ·

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

Εκτιμώντας :
ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 859/89 της
Επιτροπής της 29ης Μαρτίου 1989 σχετικά με τις λεπτομέ
ρειες εφαρμογής των μέτρων παρεμβάσεως στον τομέα του
βοείου κρέατος (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 695/92 (4), άνοιξε διαγωνισμός με
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89 της Επιτροπής της 9ης
Ιουνίου 1989 σχετικά με την αγορά βοείου κρέατος με
διαγωνισμό (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2939/92 (6) *
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονι

σμού (ΕΟΚ) αριθ. 859/89, καθορίζεται ανώτατη τιμή
αγοράς για την ποιότητα R3, ενδεχομένως για κάθε μερικό
διαγωνισμό, λαμβάνοντας υπόψη τις προσφορές που λαμβά
νονται· ότι, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ίδιου κανονι
σμού, λαμβάνονται υπόψη οι προσφορές που είναι κατώτε
ρες ή ίσες με την εν λόγω ανώτατη τιμή χωρίς, εντούτοις να
υπερβαίνει τη μέση τιμή της εθνικής ή περιφερειακής
αγοράς αυξημένη κατά το ποσό που αναφέρεται στην παρά
γραφο 1 · ότι, εντούτοις σύμφωνα με το άρθρο 5 του ίδιου
κανονισμού, οι οργανισμοί παρεμβάσεως των κρατών
μελών, οι οποίοι, λόγω των μαζικών προσφορών κρεάτων
στην παρέμβαση, δεν είναι σε θέση να παραλάβουν αμελ
λητί τα προσφερόμενα κρέατα, εξουσιοδοτούνται να περιο
ρίζουν τις αγορές στις ποσότητες που μπορούν να παραλά
βουν·

ότι, σύμφωνα με την εξέταση των προσφορών που υποβλή
θηκαν για τον 78ο μερικό διαγωνισμό και λαμβάνοντας
υπόψη, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68, τις απαιτήσεις ορθολογικής
(')
(2)
(3)
O
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

148 της 28. 6. 1968, σ. 24.
215 της 30. 7. 1992, σ. 49.
91 της 4. 4. 1989, σ. 5 .
74 της 20. 3. 1992, σ. 42.
159 της 10. 6. 1989, σ. 36.
294 της 10. 10. 1992, σ. 5.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

Για τον 78ο μερικό διαγωνισμό που άνοιξε με τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89 :

α) για την κατηγορία A :

στα κράτη μέλη ή στις περιοχές των κρατών μελών που
πληρούν τους όρους του άρθρου 6 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 :

— η μέγιστη τιμή αγοράς καθορίζεται σε 255,60 Ecu
ανά 100 χιλιόγραμμα σφαγίων ή μισών σφαγίων
της ποιότητας R3,

— η μέγιστη αποδεκτή ποσότητα σφαγίων ή μισών
σφαγίων ορίζεται στους 19 302 τόνους. Οι ποσότη
τες που προσφέρονται μειώνονται κατά 30%,
σύμφωνα με το άρθρο 1 1 παράγραφος 3 του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 859/89 ·

β) για την κατηγορία Γ :

i) στα κράτη μέλη ή στις περιοχές των κρατών μελών
που πληρούν τους όρους του άρθρου 6 παράγραφος 2
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 :
— η μέγιστη τιμή αγοράς καθορίζεται σε 255,60 Ecu
ανά 100 χιλιόγραμμα σφαγίων ή μισών σφαγίων
της ποιότητας R3,

— η μέγιστη αποδεκτή ποσότητα σφαγίων ή μισών
σφαγίων καθορίζεται στους 3 105 τόνους · οι
ποσότητες μειώνονται κατά 30 %, σύμφωνα με το
άρθρο 1 1 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 859/89,

— η μέγιστη αποδεκτή ποσότητα σφαγίων ή μισών
σφαγίων καθορίζεται στους 36 555 τόνους.

ii) στα κράτη μέλη ή στις περιοχές των κρατών μελών
που πληρούν τους όρους του άρθρου 6 παράγραφος
2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 :
— η μέγιστη τιμή αγοράς ανά 1(K) χιλιόγραμμα
σφαγίων ή μισών σφαγίων της ποιότητας R 3
καθορίζεται σε:

—
—
—
—
—
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261,552
257,889
257,851
265,399
261,530

Ecu
Ecu
Ecu
Ecu
Ecu

στη Δανία,
στη Γερμανία,
στην Ιρλανδία,
στη Βόρεια Ιρλανδία,
στη Μεγάλη Βρετανία,

ΆρSρο 2

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 παράγραφος 2 πρώτη
φράση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 859/89, η προθεσμία
παραδόσεως των προϊόντων στην παρέμβαση παρατείνεται
κατά μία εβδομάδα.
ΆρSρο 3

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 19 Οκτωβρίου
1992.

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

Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 1992.
Γ\α την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

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

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 13ης Ιουλίου 1992
σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και
της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής όσον αφορά την εφαρμογή της
συμφωνίας της ΓΣΔΕ περί εμπορίου πολιτικών αεροσκαφών στο εμπόριο μεγάλων πολιτικών
αεροσκαφών
(92/496/EOK)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

ΓΣΔΕ περί εμπορίου πολιτικών αεροσκαφών στο εμπόριο
μεγάλων πολιτικών αεροσκαφών, εγκρίνεται εξ ονόματος
της Κοινότητας.

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 113,
την πρόταση της Επιτροπής
Εκτιμώντας ότι πρέπει να εγκριθεί η συμφωνία που αποτέ
λεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες στις 31
Μαρτίου 1990, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινό
τητας και της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής όσον αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας της
ΓΣΔΕ περί εμπορίου πολιτικών αεροσκαφών στο εμπόριο
μεγάλων πολιτικών αεροσκαφών,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα
απόφαση.

ΆρSρο 2

O Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το
πρόσωπο το οποίο είναι αρμόδιο να υπογράψει τη συμφω
νία που αναφέρεται στο άρθρο 1 , δεσμεύοντας την Κοινό
τητα.

Βρυξέλλες 13 Ιουλίου 1992.

ΆρSρο 1

H συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότη
τας και της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής όσον αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας της

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Ν . LΑΜΟΝΤ
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών
της Αμερικής όσον αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας της ΓΣΔΕ περί εμπορίου πολιτικών αερο
σκαφών στο εμπόριο μεγάλων πολιτικών αεροσκαφών
H ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, η οποία εφεξής αναφέρεται ως «η Κοινότητα»,
και

H ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ, η οποία εφεξής αναφέρεται ως «ΗΠΑ»,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη δημιουργίας ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για το διεθνές εμπόριο μεγάλων πολι
τικών αεροσκαφών και τη μείωση των εντάσεων στον εν λόγω τομέα,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι οι κανόνες που περιλαμβάνει η συμφωνία περί εμπορίου πολιτικών αεροσκαφών που
συνήφΟη στο πλαίσιο της ΓΣΔΕ πρέπει να ενισχυθούν με σκοπό την προοδευτική μείωση της δημόσιας στήριξης

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τις αρχές και τους στόχους που συμφωνήθηκαν από τους αντιπροσώπους των ΗΠΑ και της
Κοινότητας κατά τη συνάντησή τους στο Λονδίνο στις 27 Οκτωβρίου 1987,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΩΣ ΚΟΙΝΟ ΣΤΟΧΟ την πρόληψη, αφενός των εκτροπών του εμπορίου που οφείλονται στην άμεση ή
έμμεση δημόσια στήριξη της μελέτης και της παραγωγής μεγάλων πολιτικών αεροσκαφών και τη θέσπιση,
αφετέρου, αυστηρότερων κανόνων όσον αφορά τη στήριξη αυτή, καθώς και την ενθάρρυνση της θέσπισης τέτοιων
κανόνων από περισσότερα μέρη της ΓΣΔΕ,

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΣ την πρόθεσή τους να ενεργήσουν, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών
τους στο πλαίσιο της ΓΣΔΕ και άλλων πολυμερών συμφωνιών που έχουν γίνει αντικείμενο διαπραγματεύσεων υπό
την αιγίδα της ΓΣΔΕ,
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ :

ΆρSρο /

Συμβάσεις που πραγματοποιούνται βάσει οδηγιών των
δημοσίων αρχών, υποχρεωτικές συμβάσεις υπεργολαβίας
και κίνητρα
Όσον αφορά θέματα που έχουν σχέση με το άρθρο 4 της
συμφωνίας περί εμπορίου πολιτικών αεροσκαφών, που
συνήφθη στο πλαίσιο της ΓΣΔΕ, εφεξής καλούμενη

«συμφωνία για τα αεροσκάφη», τα μέρη συμφωνούν να

ενεργούν σύμφωνα με την επεξηγηματικη σημείωση του
άρθρου 4 της συμφωνίας για τα αεροσκάφη που περιλαμβά
νεται στο παράρτημα I της παρούσας συμφωνίας.
ΆρSρο 2
Προηγούμενες κρατικές δεσμεύσεις
H δημόσια στήριξη που παρέχεται σε τρέχοντα προγράμ
ματα κατασκευής μεγάλων πολιτικών αεροσκαφών, για την
οποία αναλήφθηκε σχετική δέσμευση πριν από την ημερο

μηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας δεν
υπόκειται στις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας εκτός αν
ορίζεται άλλως. Οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες
παρέχεται τέτοια στήριξη δεν τροποποιούνται έτσι ώστε να
καθίστανται ευνοϊκότερες για τους δικαιούχους· ωστόσο,
ασήμαντες τροποποιήσεις δεν θεωρούνται ασυμβίβαστες με
την παρούσα διάταξη.
ΆρSρο 3
Στήριξη της παραγωγής

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας τα μέρη
δεν παρέχουν άμεση δημόσια στήριξη στην παραγωγή μεγά
λων πολιτικών αεροσκαφών, εκτός από εκείνη για την

οποία έχει ήδη αναληφθεί σοβαρή δέσμευση. H απαγόρευση
αυτή ισχύει τόσο για τα υφιστάμενα όσο και για τα
προσεχή προγράμματα.
Άρθρο 4

Στήριξη της ανάπτυξης
1 . Οι κυβερνήσεις στηρίζουν τη μελέτη νέων προγραμμά
των παραγωγής μεγάλων πολιτικών αεροσκαφών μόνον σε
περιπτώσεις που κριτική αξιολόγηση του προγράμματος
βασισμένη σε συντηρητικές εκτιμήσεις ορίζει ότι μπορεί
λογικά να αναμένεται, εντός 17 ετών από την ημερομηνία
της πρώτης εκταμίευσης κάλυψη κάθε κόστους σύμφωνα με
το άρθρο 6 παράγραφος 2 της συμφωνίας για τα αερο
σκάφη, συμπεριλαμβανομένης της αποπληρωμής των
κρατικών ενισχύσεων υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις
που καθορίζονται στη συνέχεια.
2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας οι
άμεσες κρατικές ενισχύσεις για τις οποίες έχει αναληφθεί
δέσμευση από κάποιο μέρος όσον αφορά τη μελέτη νέου
προγράμματος παραγωγής μεγάλων πολιτικών αεροσκαφών
ή παράγωγων τύπων αυτών δεν υπερβαίνουν :

α) το 25 % του συνολικού κόστους ανάπτυξης του εν λόγω
προγράμματος σύμφωνα με τις εκτιμήσεις κατά τη
στιγμή ανάληψης της δέσμευσης (ή του πραγματικού
κόστους ανάπτυξης αν είναι μικρότερο) · οι καταβολές
δικαιωμάτων εκμετάλλευσης για το τμήμα αυτό καθορί
ζονται κατά τη στιγμή ανάληψης της δέσμευσης για τη
στήριξη της ανάπτυξης έτσι ώστε η σχετική ενίσχυση να
αποπληρωθεί με επιτόκιο όχι μικρότερο από εκείνο που
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αντιστοιχεί στο κόστος κρατικού δάνειου αποπληρωτέου
εντός 17 ετών από την πρώτη εκταμίευση, συν

6) το 8 % του συνολικού κόστους ανάπτυξης του εν λόγω
προγράμματος σύμφωνα με τις εκτιμήσεις κατά τη
στιγμή ανάληψης της δέσμευσης (ή του πραγματικού
κόστους ανάπτυξης, αν είναι μικρότερο) · η καταβολή
δικαιωμάτων εκμετάλλευσης για το τμήμα αυτό καθορί
ζεται κατά τη στιγμή ανάληψης της δέσμευσης για τη
στήριξη της ανάπτυξης έτσι ώστε η σχετική ενίσχυση να
αποπληρωθεί με επιτόκιο όχι μικρότερο από εκείνο που
αντιστοιχεί στο κόστος κρατικού δανείου συν 1 %
αποπληρωτέου εντός 17 ετών από την πρώτη εκταμίευση.
Οι υπολογισμοί αυτοί πραγματοποιούνται με βάση τις
προβλέψεις για τις παραδόσεις αεροσκαφών που περιλαμβά
νονται στην κριτική αξιολόγηση του προγράμματος.
3. H καταβολή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ανά αερο
σκάφος υπολογίζεται κατά τη στιγαή που πρόκειται να
αναληφθεί η δέσμευση για τη στήριξη της ανάπτυξης
σύμφωνα με τα εξής:
α) το 20% των συνολικών πληρωμών, που υπολογίζεται
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2, καταβάλλεται
βάσει της παράδοσης ορισμένου αριθμού αεροσκαφών
που αντιστοιχεί στο 40% των προβλεπόμενων παραδό
σεων ·

β) το 70% των συνολικών πληρωμών, που υπολογίζεται
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2, καταβάλλεται
βάσει της παράδοσης ορισμένου αριθμού αεροσκαφών
που αντιστοιχεί στο 85 % των προβλεπόμενων παραδό
σεων.
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δημόσιο έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της αεροναυπη
γικής οι οποίες πραγματοποιούνται μετά την έναρξη ισχύος
της παρούσας συμφωνίας.
Όταν μπορεί να αποδειχθεί ότι τα αποτελέσματα της έρευ
νας και της ανάπτυξης προέκυψαν χωρίς να υπάρξει διακρι
τική μεταχείριση των κατασκευαστών μεγάλων πολιτικών
αεροσκαφών των μερών, τα οφέλη που προέρχονται από
τέτοιες τεχνολογίες εξαιρούνται από τον υπολογισμό του
άρθρου 5 παράγραφος 2. Ωστόσο, δυνάμενα να προσδιορι
στούν οφέλη μπορεί να προκύψουν όταν οι κατασκευαστές
μεγάλων πολιτικών αεροσκαφών είναι υπεύθυνοι για τη
διεξαγωγή ή τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας ή έχουν
νωρίτερα πρόσβαση σ' αυτά.

Αν κάποιο μέρος έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι άλλη
έμμεση στήριξη που παρέχεται από κάποια κυβέρνηση
καταλήγει σε δυνάμενες να προσδιοριστούν μειώσεις του
κόστους κατασκευής μεγάλων πολιτικών αεροσκαφών, τα
μέρη διενεργούν διαβουλεύσεις με σκοπό να προσδιορίσουν
την ποσότητα αυτών των μειώσεων και να τις συμπεριλά
βουν στον υπολογισμό που προαναφέρθηκε.
Τα οφέλη από την έμμεση στήριξη, που προκύπτουν από την
τεχνολογία που επιτυγχάνεται μέσω έρευνας και ανάπτυξης
οι οποίες χρηματοδοτούνται από το κράτος ή μέσω άλλων
κρατικών προγραμμάτων, υπολογίζονται κανονικά βάσει
της μείωσης του κόστους έρευνας και ανάπτυξης και της
μείωσης του κόστους του εξοπλισμού παραγωγής ή της
τεχνολογίας της παραγωγικής διαδικασίας.
ΆρSρο 6

Δάνεια γενικής μορφής
ΆρSρο 5
Έμμεση δημόσια στήριξη
1 . Τα μέρη λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα για να
διασφαλίζουν ότι η έμμεση δημόσια στήριξη δεν δημιουργεί
αθέμιτο πλεονέκτημα υπέρ των κατασκευαστών μεγάλων
πολιτικών αεροσκαφών για τους οποίους προορίζεται ούτε
οδηγεί σε εκτροπές του διεθνούς εμπορίου μεγάλων πολιτι
κών αεροσκαφών.

2.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας τα

δυνάμενα να προσδιοριστούν οφέλη, όσον αφορά τη μελέτη
ή την παραγωγή οποιουδήποτε από τα προϊόντα τα οποία
αφορά η παρούσα συμφωνία, τα οποία δεν χρειάζεται να
επιστραφούν και προέρχονται από έμμεση στήριξη, δεν
υπερβαίνουν για κανένα έτος :

α) το 3% του ετήσιου εμπορικού κύκλου εργασιών της
βιομηχανίας πολιτικών αεροσκαφών στο ενδιαφερόμενο
μέρος όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία καλύπτει η
παρούσα συμφωνία, ή
β) το 4 % του ετήσιου εμπορικού κύκλου εργασιών οποιασ
δήποτε εταιρείας στο ενδιαφερόμενο μέρος όσον αφορά
τα προϊόντα τα οποία καλύπτει η παρούσα συμφωνία.

3. Τα οφέλη που προκύπτουν από έμμεση στήριξη θεωρεί
ται ότι δημιουργούνται όταν παρουσιάζεται δυνάμενη να
προσδιοριστεί μείωση του κόστους των μεγάλων πολιτικών
αεροσκαφών, που οφείλεται σε χρηματοδοτούμενη από το

Τα μέρη δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη για ειδικά δάνεια
που παρέχουν ή διαθέτουν οι κατασκευαστές αεροσκαφών
μέσω άμεσων δανείων, εγγυήσεων ή με άλλο τρόπο σε αερο
πορικές εταιρείες εκτός από δάνεια μέσω επίσημης χρημα
τοδότησης εξαγωγικών πιστώσεων που παρέχονται βάσει
της συμφωνίας για τα μεγάλα πολιτικά αεροσκάφη που
αποτελεί τμήμα της συμφωνίας του ΟΟΣΑ για την επίσημη
χρηματοδότηση εξαγωγικών πιστώσεων.
ΆρSρο 7

Συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων

Οι συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων εξαι
ρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας.
Ωστόσο, οι συμμετοχές δεν επιτρέπεται να έχουν τέτοια
μορφή που να θίγουν τους κανόνες που περιλαμβάνονται
στην παρούσα συμφωνία.
ΆρSρο 8

Διαφάνεια

1 . Στο βαθμό που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση
αποτελεσματικής εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας τα
μέρη ανταλλάσσουν τακτικά και συστηματικά όλες τις
πληροφορίες που οι κυβερνήσεις παρέχουν στα αντίστοιχα
εθνικά κοινοβούλια, όσον αφορά θέματα τα οποία καλύπτει
η παρούσα συμφωνία και τα παραρτήματά της.
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Τέτοιες πληροφορίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον το συνο
λικό ποσό κρατικών ενισχύσεων για νέα προγράμματα
ανάπτυξης και το ποσοστό που αυτές αντιπροσωπεύουν στο
συνολικό κόστος ανάπτυξης συνολικά στοιχεία για τις
εκταμιεύσεις και τις εξοφλήσεις όσον αφορά τις άμεσες
κρατικές ενισχύσεις για προγράμματα εμπορικών αερο
σκαφών, τους ετήσιους εμπορικούς κύκλους εργασιών της
βιομηχανίας πολιτικών αεροσκαφών σύμφωνα με το άρθρο
8 παράγραφος 5 στοιχείο 6) και τα συνολικά ποσά των
δυνάμενων να προσδιοριστούν έμμεσων οφελών, τα οποία
προκύπτουν υπέρ των κατασκευαστών μεγάλων πολιτικών
αεροσκαφών.

2. Εξάλλου, όσον αφορά προηγούμενες δεσμεύσεις των
κυβερνήσεων για προγράμματα παραγωγής μεγάλων πολιτι
κών αεροσκαφών που περιγράφονται στο άρθρο 2, παρέχε
ται χωριστά εκ μέρους των μερών της παρούσας συμφωνίας
πλήρης κατάσταση των ποσών που έχουν καταβληθεί ή
δεσμευθεί σχετικά, συμπεριλαμβανομένων των πληροφο
ριών για τη μορφή και την προγραμματισθείσα περίοδο
αποπληρωμής. Ετήσιες συνολικές πληρωμές και αποπληρω
μές που έχουν σχέση με αυτά τα προγράμματα ανακοινώ
νονται επίσης από άλλο μέρος για κάθε κυβέρνηση που
παρέχει αυτήν την ενίσχυση. Προσέτι, κάθε μέρος ανακοι
νώνει στο άλλο μέρος της παρούσας συμφωνίας όλες τις
αλλαγές που καθιστούν τους όρους και τις προϋποθέσεις
τέτοιας στήριξης ευνοϊκότερες για το δικαιούχο συμπερι
λαμβανομένων των τροποποιήσεων όσον αφορά την
περίοδο αποπληρωμής της αδυναμίας αποπληρωμής της
ενίσχυσης ή της μείωσης των προγραμματισθεισών αποπλη
ρωμών.

3. Εξάλλου, όσον αφορά προσεχή προγράμματα παραγω
γής μεγάλων πολιτικών αεροσκαφών, τα μέρη παρέχουν
κατά τη στιγμή ανάληψης της κυβερνητικής δέσμευσης τις
ακόλουθες ειδικές πληροφορίες σε σχέση με τη στήριξη
προγραμμάτων ανάπτυξης για όλες τις δημόσιες αρχές που
παρέχουν τέτοια στήριξη :
— το συνολικό ποσό της κρατικής ενίσχυσης
— το ποσοστό του υπολογιζόμενου κόστους ανάπτυξης το
οποίο αντιπροσωπεύει η κρατική ενίσχυση,
— την προσδοκώμενη απόδοση στο δημόσιο,
— την προγραμματισθείσα περίοδο αποπληρωμής της
κρατικής ενίσχυσης και
— τον προβλεπόμενο αριθμό αεροσκαφών επί του οποίου
βασίζονται οι υπολογισμοί που πραγματοποιούνται
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2.

4. Κατά τη διενέργεια των διαβουλεύσεων που προβλέ
πονται στο άρθρο 11 , τα μέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες
σχετικά με κρατικές δεσμεύσεις και ενισχύσεις για κάθε
δημόσια αρχή που παρέχει τέτοιες ενισχύσεις οι οποίες
περιλαμβάνουν, ενδεικτικά :
— όλες τις αλλαγές που καθιστούν τους όρους και τις προϋ
ποθέσεις τέτοιας ενίσχυσης ευνοϊκότερες για το δικαι
ούχο, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων όσον
αφορά την περίοδο αποπληρωμής της αδυναμίας
αποπληρωμής της ενίσχυσης ή της μείωσης των προγραμ
ματισθεισών αποπληρωμών (ανεξάρτητα αν πρόκειται
για σταθερό ποσό ή για δικαιώματα εκμετάλλευσης),
— ετήσιες εκταμιεύσεις και αποπληρωμές ανά πρόγραμμα
για τα νέα προγράμματα που αρχίζουν να εφαρμόζονται
σύμφωνα με το άρθρο 4. Οι πληροφορίες αυτές παρέχο

17 . 10. 92

νται κατά την πρώτη τακτική διαβουλευση που διενερ
γείται δώδεκα τουλάχιστον μήνες μετά το τέλος του
έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι εκταμιεύσεις
και οι αποπληρωμές.
5. Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων που διενεργού
νται σύμφωνα με το άρθρο 11 :
α) τα μέρη παρέχουν ετησίως πληροφορίες για νέα
προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης που χρηματοδο

τούνται από το κράτος και έχουν προταθεί ή αρχίσει να
εφαρμόζονται κατά το προηγούμενο έτος καθώς και για
τα τρέχοντα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης στον
τομέα της αεροναυπηγικής συμπεριλαμβανομένων των
λεπτομερειών για κάθε πρόγραμμα στο οποίο συμμετέ
χουν κατασκευαστές μεγάλων πολιτικών αεροσκαφών.
Αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες για τον
τομέα δραστηριοτήτων και το ποσό κρατικής χρηματο
δότησης των εν λόγω προγραμμάτων ·
β) τα μέρη παρέχουν πληροφορίες για τα δυνάμενα να
προσδιοριστούν οφέλη που προκύπτουν από την έμμεση
στήριξη κάθε προγράμματος παραγωγής μεγάλων πολιτι
κών αεροσκαφών.
Αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν τα καταβληθέντα ανά
πρόγραμμα ποσά, τα οποία έχουν λάβει οι κατασκευαστές
μεγάλων πολιτικών αεροσκαφών. Οι ακόλουθες συγκεκριμέ
νες πληροφορίες παρέχονται ετησίως για καθεμία από τις
δημόσιες αρχές που παρέχουν τη στήριξη :
1 , o ετήσιος εμπορικός κύκλος εργασιών της βιομηχανίας
πολιτικής αεροπορίας στο ενδιαφερόμενο μέρος όσον
αφορά τα προϊόντα τα οποία καλύπτει η παρούσα
συμφωνία ·
2, o ετήσιος εμπορικός κύκλος εργασιών, όσον αφορά τα
προϊόντα τα οποία καλύπτει η παρούσα συμφωνία, κάθε
εταιρείας του ενδιαφερόμενου μέρους η οποία κατα
σκευάζει προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα
συμφωνία, και
3, το συνολικό ποσό των έμμεσων οφελών, σύμφωνα με το
άρθρο 5 παράγραφος 2, για τη βιομηχανία πολιτικής
αεροπορίας όσον φορά τα προϊόντα τα οποία καλύπτει η
παρούσα συμφωνία και για κάθε εταιρεία που ασχολεί
ται με την παραγωγή τέτοιων προϊόντων.
6. Σε περίπτωση που κάποιο μέρος θεωρεί ότι απαιτού
νται συμπληρωματικές πληροφορίες σημαντικές για την
εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας οι
πληροφορίες αυτές παρέχονται μετά από δεόντως αιτιολογη
μένη αίτηση.

7. Τα μέρη παρέχουν στην κριτική αξιολόγηση του
προγράμματος μετά από δεόντως αιτιολογημένη αίτηση,
κατά τη στιγμή ανάληψης της δέσμευσης για στήριξη νέων
προγραμμάτων ανάπτυξης πληροφορίες δυνάμενες να
ανακοινωθούν, εφόσον αυτές συνδέονται με τις διατάξεις
του άρθρου 4 παράγραφος 1 .
8. Κάθε μη δημοσιεύσιμη πληροφορία που παρέχει, ενδε
χομένως κάποιο μέρος θεωρείται, κατ' αίτηση του μέρους
που την παρέχει, ως μη δυνάμενη να ανακοινωθεί. H κυβέρ
νηση αποδέκτης λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να
εξασφαλίσει ότι η πληροφορία δεν θα ανακοινωθεί σε κανέ
ναν μη αποτελούντα μέλος της κυβέρνησης, ακόμη και μετά
τη λήξη ισχύος ή την καταγγελία της παρούσας συμφωνίας.
Προσέτι, οι μη δυνάμενες να ανακοινωθούν πληροφορίες
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δεν χρησιμοποιούνται σε ενδεχόμενες εμπορικές διαφορές,
εκτός αν πρόκειται για ενδοκυβερνητικές εμπιστευτικού
χαρακτήρα συζητήσεις και αποφάσεις που έχουν σχέση με
την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας.
9. Τα μέρη ανταλλάσουν κατ' έτος τις πληροφορίες που
προαναφέρονται, ετκός αν ορίζεται άλλως. Διαφωνίες όσον
αφορά την παροχή πληροφοριών σύμφωνα με το παρόν
άρθρο ρυθμίζονται μέσω διαβουλεύσεων που διενεργούνται
σύμφωνα με το άρθρο 11 .
10. Τα μέρη παρέχουν πληροφορίες για νέες συμμετοχές
του κράτους σε επιχειρήσεις ή για μεταβολές όσον αφορά
την κρατική συμμετοχή σε εταιρείες που ασχολούνται με
την κατασκευή πολιτικών αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομέ
νου του ύψους και της μορφής της σχετικής συμμετοχής.

11 . Τα μέρη ενθαρρύνουν εταιρείες που ασχολούνται με
την κατασκευή μεγάλων πολιτικών αεροσκαφών να αυξά
νουν τις δημόσιες ανακοινώσεις των αναλυτικών οικονομι
κών τους αποτελεσμάτων όσον αφορά τον τομέα κατα
σκευής πολιτικών αεροσκαφών, διαχωρίζοντας τα στοιχεία
τους, σε στοιχεία στρατιωτικού και πολιτικού περιεχομένου
και παρέχοντας κατευθυντήριες γραμμές για την εμφάνιση
των λογαριασμών. Αυτά τα αναλυτικά οικονομικά αποτελέ
σματα αναμένεται ότι θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον
πληροφορίες για την προέλευση και τη χρησιμοποίηση
κεφαλαίων, καθώς και ειδικές πληροφορίες για τα έσοδα, τα
αποτελέσματα εκμετάλλευσης τα καθαρά περιουσιακά

στοιχεία, τις επενδύσεις κεφαλιού και την κρατική συμμε

διαβουλεύσεις εκτός αν εμποδίζεται να πράξει κάτι τέτοιο
για νομικούς λόγους και οπωσδήποτε ανακοινώνει αμέσως
στο άλλο μέρος τους λόγους για τους οποίους επικαλείται
το παρόν άρθρο και ανακοινώνει όλα τα μέτρα που έχει
λάβει, συμπεριλαμβανομένου του ποσού και της φύσης τους
καθώς και της αναμενόμενης διάρκειάς τους.
3.

Τα ειδικά μέτρα που λαμβάνονται από ένα μέρος

σύμφωνα με το παρόν άρθρο :

α) περιορίζονται, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και τη
διάρκεια, στο βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίος για
την αντιμετώπιση των δυσχερειών που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 ·
β) σκοπεύουν να αποκαταστήσουν, το γρηγορότερο δυνατό,
την οικονομική βιωσιμότητα της δικαιούχου εταιρείας ·
γ) λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις πιθανές συνέπειες για
άλλους κατασκευαστές μεγάλων πολιτικών αεροσκαφών
και αποφεύγουν τη μείωση των τιμών στη διεθνή αγορά
πολιτικών αεροσκαφών με την κατασκευή ειδών για τα
οποία δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη παραγγελία.

4. Αν, μετά τη διενέργεια διαβουλεύσεων σύμφωνα με το
άρθρο 1 1 , ένα μέρος θεωρήσει ότι η δράση που αναλαμβάνε
ται βάσει του παρόντος άρθρου θίγει σημαντικά τους
στόχους της παρούσας συμφωνίας έχει το δικαίωμα να
αναστείλει ορισμένες ή όλες τις διατάξεις της παρούσας
συμφωνίας ή να την τερματίσει εντός 15 ημερών από την
ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων.

τοχή σε επιχειρήσεις.

12. Ουδεμία από τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας
απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να παρέχουν πληροφο
ρίες η ανακοίνωση των οποίων είναι, κατά την άποψή τους
αντίθετη προς τα ουσιώδη συμφέροντα ασφαλείας αυτών.
ΆρSρο 9

Εξαιρετικές περιπτώσεις
1 . Όταν, λόγω απρόβλεπτων και εξαιρετικών περιστά
σεων, η συνέχιση σημαντικών δραστηριοτήτων κατασκευής
πολιτικών αεροσκαφών σε κάποιο από τα μέρη (') και η
διαρκής οικονομική βιωσιμότητα της εταιρείας ή του αρμό
διου τμήματος της εταιρείας βρίσκονται σε κίνδυνο, το
συγκεκριμένο μέρος μπορεί να παρεκκλίνει προσωρινά από
τους κανόνες της παρούσας συμφωνίας. Σ' αυτό το πλαίσιο,
η εν λόγω εταιρεία ή το σχετικό τμήμα δημοσιεύει τα
αναλυτικά οικονομικά αποτελέσματα όσον αφορά την
παραγωγή πολιτικών αεροσκαφών (2). Ωστόσο, δεν είναι
δυνατό να γίνει επίκληση της παρέκκλισης αυτής όταν
πρόκειται για τους κανόνες που διέπουν την έναρξη εφαρμο
γής νέων προγραμμάτων στον τομέα της πολιτικής αεροπο
ρίας σύμφωνα με το άρθρο 4.

2. Το ενδιαφερόμενο μέρος ανακοινώνει τις προθέσεις
του στο άλλο μέρος και παρέχει ευκαιρία για προηγούμενες

ΆρSρο 10

Αποφυγή εμπορικών συγκρούσεων και διαφορών
1 . Τα μέρη προσπαθούν να αποφεύγουν κάθε εμπορική
σύγκρουση για θέματα που καλύπτονται από την παρούσα
συμφωνία (3).

2. Τα μέρη, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας
συμφωνίας δεν λαμβάνουν μέτρα βάσει των εθνικών εμπο
ρικών τους νόμων κατά της δημόσιας στήριξης που συμβι
βάζεται με αυτή. Ωστόσο, η παρούσα παράγραφος δεν εμπο
δίζει κάποιο μέρος να καταργήσει την παρούσα συμφωνία
λόγω της συμμόρφωσης του άλλου μέρους με αυτή.
3. Για να αποφεύγονται οι εμπορικές συγκρούσεις τα
μέρη ενθαρρύνουν τους ιδιώτες να ζητούν την εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 1 1 για την επίλυση οιασδήποτε
διαφοράς που αφορά θέματα τα οποία καλύπτει η παρούσα
συμφωνία. Αν, ωστόσο, οι ιδιώτες αυτοί ζητούν τη λήψη
μέτρων βάσει της εθνικής νομοθεσίας για θέματα που καλύ
πτονται από την παρούσα συμφωνία, η κυβέρνηση τους
ενημερώνει αμέσως σχετικά το άλλο μέρος και πορτείναι
την έναρξη διαβουλεύσεων σύμφωνα με το άρθρο 11 . Το
μέρος εναντίον του οποίου στρέφονται αυτά τα μέτρα έχει
το δικαίωμα είτε να αναστείλει την εφαρμογή ορισμένων ή
όλων των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας ή να την
τερματίσει 15 ημέρες μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύ
σεων.

O Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, o όρος «μέρη» θε
ωρείται ότι περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη της Κοινότητας.
(2) Αυτά τα αναλυτικά οικονομικά αποτελέσματα περιλαμβάνουν
τουλάχιστον πληροφορίες για την προέλευση και τη χρησιμοποί
ηση των κεφαλαίων, καθώς και ειδικές πληροφορίες για τα έσο
δα, τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης τα καθαρά περιουσιακά
στοιχεία, τις επενδύσεις κεφαλαίου και την κρατική συμμετοχή
σε επιχειρήσεις.

(-) Τα μέτρα για «θέματα που καλύπτονται από την παρούσα συμ
φωνία» συνίστανται σε εμπορικές ενέργειες που αφορούν άμεση
και έμμεση δημόσια στήριξη όπως ορίζεται στην παρούσα συμ
φωνία. Δεν περιλαμβάνουν ενέργειες που αφορούν το ντάμπινγκ,
την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας ή τη νομοθεσία για
τον ανταγωνισμό και την κατάργηση των μονοπωλίων.
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4. Κατά τη διάρκεια ερευνών όσον αφορά ισχυρισμούς
που ανάγονται στον εμπορικό τομέα αφορούν προϊόντα που
καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία και έχουν αρχίσει
κατ' εφαρμογή της εθνικής εμπορικής νομοθεσίας κατόπιν
αιτήσεων ιδιωτών, τα μέρη λαμβάνουν υπόψη, σύμφωνα με
τη νομοθεσία τους, ενέργειες που αφορούν την τήρηση των
όρων της παρούσας συμφωνίας.
Άρθρο 11

Διαβουλεύσεις

1 . Τα μέρη διενεργούν τακτικά, δύο τουλάχιστον φορές
κατ' έτος, διαβουλεύσεις για να εξασφαλίζουν την ορθή
λειτουργία της συμφωνίας.
2. Ένα μέρος μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια διαβουλεύ
σεων για κάθε εξέλιξη σχετική με τη λειτουργία της παρού
σας συμφωνίας Τέτοιες διαβουλεύσεις διενεργούνται εντός
30 το πολύ ημερών μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης.
3. Τα μέρη συμφωνούν ότι θα προσπαθούν να λύσουν τις
διαφορές εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της
αρχικής αίτησης για τη διενέργεια διαβουλεύσεων. Για τους
σκοπούς των άρθρων 8 και 9, οι διαβουλεύσεις δεν θεωρεί
ται ότι έληξαν πριν από την πάροδο της συγκεκριμένης
τρίμηνης περιόδου.
Άρθρο 12

Συμφωνία περί εμπορίου πολιτικών αεροσκαφών που
συνήφθη στο πλαίσιο της ΓΣΑΕ

1 . Τα μέρη προτείνουν από κοινού σε άλλα συμβαλλό
μενα μέρη της συμφωνίας για τα αεροσκάφη, που αναφέρε
ται στο άρθρο 1 , να συμπεριληφθούν στη συμφωνία για τα
αεροσκάφη κανόνες παρόμοιοι με αυτούς που περιέχονται
στην παρούσα συμφωνία καθώς και στην ερμηνευτική
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σημείωση που παρεχεται στο παράρτημα I. Τα μερη προτεί
νουν επίσης οι βελτιωμένες διατάξεις για το διακανονισμό
των διαφορών που συμφωνήθηκαν κατά το Γύρο της Ουρου
γουάης να χρησιμοποιούνται για την επίλυση των
διαφορών, που μπορεί να προκύψουν κατά την εφαρμογή
της νέας συμφωνίας για τα αεροσκάφη.
2. Τα μέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να
εξασφαλίζουν ότι αυτοί οι κανόνες ή παρόμοιοι κανόνες θα
ενσωματωθούν στη συμφωνία για τα αεροσκάφη ή θα
γίνουν αποδεκτοί από σημαντικό αριθμό συμβαλλομένων
μερών το ενωρίτερο δυνατό καθώς επίσης και να επεκτεί
νουν την εφαρμογή των κανόνων που προβλέπονται στην
παρούσα συμφωνία σε όλα τα προϊόντα που καλύπτει η
συμφωνία για τα αεροσκάφη.

3. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η ενσωμάτωση των
κανόνων της παρούσας συμφωνίας σε πολυμερή συμφωνία
εντός ενός έτους τα μέρη επανεξετάζουν τη συνέχιση της
εφαρμογής της παρούσας διμερούς συμφωνίας.
Άρθρο 13

Τελικές διατάξεις
1.

H παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την ημερομη

νία αποδοχής της και από τα δύο μέρη.

2. H παρούόα συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί με αμοι
βαία συναίνεση των μερών προκειμένου να λάβουν υπόψη
τους κάθε νέα κατάσταση που είναι δυνατόν να προκύψει,
συμπεριλαμβανομένης πιθανής τροποποιήσης της συμφω
νίας για τα αεροσκάφη.
3. Ένα έτος μετά τη έναρξη ισχύος της παρούσας συμφω
νίας οποιοδήποτε από τα μέρη μπορεί να καταγγείλει τη
συμφωνία. Αν κάποιο μέρος επιθυμεί να καταγγείλει τη
συμφωνία, ανακοινώνει στο άλλο μέρος γραπτώς τις προθέ
σεις του. H καταγγελία αρχίζει να ισχύει 12 μήνες μετά την
ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη η σχετική ανακοίνωση.

Υπεγράφη στις Βρυξέλλες και στην Ουάσιγκτον στις δεκαεπτά Ιουλίου του έτους χίλια εννιακόσια
ενενήντα δύο.

Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινο
τήτων

Για την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών
της Αμερικής

Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Michail ΜΟSΚΟW
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Ερμηνεία του άρθρου 4 της συμφωνίας κερί εμπορίου πολιτικών αεροσκαφών που συνήφφη στο πλαίσιο της
ΓΣΔΕ από τα συμβαλλόμενα μέρη αυτής
Το άρθρο 4 της συμφωνίας περί εμπορίου πολιτικών αεροσκαφών που συνήφθη στο πλαίσιο της ΓΣΔΕ, εφεξής
καλούμενη «συμφωνία», αφορά τρία συγκεκριμένα θέματα :
— τις συμβάσεις που πραγματοποιούνται βάσει οδηγιών των δημοσίων αρχών (παράγραφος 2),
— τις υποχρεωτικές συμβάσεις υπεργολαβίας (παράγραφος 3),
— τα κίνητρα (παράγραφος 4).
ΑρSρο 4.1

Το άρθρο 4.1 επιβάλλει τη γενική αρχή, που εφαρμόζεται σε ολόκληρο το άρθρο 4, ότι οι αγοραστές πολιτικών
αεροσκαφών (') πρέπει να είναι ελεύθεροι να επιλέγουν τον προμηθευτή τους βάσει εμπορικών και τεχνικών δεδο
μένων.
Αρθρο 4.2

(Συμβάσεις που πραγματοποιούνται βάσει οδηγιών των δημοσίων αρχών)

H παράγραφος αυτή ορίζει ότι «οι υπογράφουσες χώρες δεσμεύονται μεταξύ τους να μην υποβάλλουν τις αεροπο
ρικές εταιρείες, κατασκευάστριες πολιτικών αεροσκαφών ή άλλους φορείς που είναι αγοραστές πολιτικών αερο
σκαφών, σε υποχρεώσεις ή σε υπερβολικές πιέσεις με σκοπό να αγοράζουν πολιτικά αεροσκάφη συγκεκριμένης
καταγωγής πράγμα που θα συνεπάγεται διακριτική μεταχείριση σε βάρος των προμηθευτών μιας υπογράφουσας
χώρας».
Αυτό σημαίνει ότι οι υπογράφουσες χώρες πρέπει να μην επιβάλλουν πολιτικές υπέρ ή εναντίον των προμηθευτών
μιας ή περισσότερων υπογραφουσών χωρών.
Επίσης, απαγορεύεται η άσκηση υπερβολικών πιέσεων εκ μέρους των δημοσίων αρχών όσον αφορά την επιλογή
προμηθευτών από τις αεροπορικές εταιρείες, τους κατασκευαστές αεροσκαφών ή άλλους φορείς που αγοράζουν
πολιτικά αεροσκάφη («αγοραστές»). Ως «υπερβολικές πιέσεις» νοείται οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία ευνοεί τα
προϊόντα προμηθευτών ή που επηρεάζει τις αποφάσεις για τις προμήθειες κατά τρόπο που συνεπάγεται διακριτική
μεταχείριση σε βάρος των προμηθευτών οποιασδήποτε άλλης υπογράφουσας χώρας.
Οι υπογράφουσες χώρες συμφωνούν ότι τα ακόλουθα αποτελούν παραδείγματα πρακτικής που δεν θεωρείται ως
άσκηση υπερβολικής πίεσης:
— η συμμετοχή κυβερνητικών ή πρώην κυβερνητικών εκπροσώπων στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών που
πραγματοποιούν αγορές και που ανήκουν πλήρως ή εν μέρει στο κράτος, αλλά μόνον αν ενεργούν προς το
εμπορικό συμφέρον της σχετικής εταιρείας και δεν επηρεάζουν τις αποφάσεις για τις προμήθειες κατά τρόπο
που συνεπάγεται διακριτική μεταχείριση σε βάρος των προμηθευτών οποιασδήποτε άλλης υπογράφουσας
χώρας,
— κυβερνητικές αποφάσεις για θέματα ασφάλειας και περιβάλλοντος
Αρθρο 4.3

(Υποχρεωτικές συμβάσεις υπεργολαβίας)
H πρώτη φράση ορίζει ότι «οι υπογράφουσες χώρες συμφωνούν ότι η αγορά προϊόντων που καλύπτονται από την
παρούσα συμφωνία θα πρέπει να διέπεται μόνο από κανόνες ανταγωνισμού που αναφέρονται στην τιμή, στην
ποιότητα και στις προθεσμίες παράδοσης». Αυτό σημαίνει ότι οι υπογράφουσες χώρες δεν παρεμβαίνουν για να
επιτύχουν ευνοϊκότερη μεταχείριση για συγκεκριμένες επιχειρήσεις και ότι δεν επηρεάζουν την επιλογή των πωλη
τών σε περιπτώσεις που υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ πωλητών από διάφορες υπογράφουσες χώρες.
Υπογραμμίζοντας ότι οι μόνοι παράγοντες που είναι δυνατό να επηρεάζουν τις απόψεις αγορών είναι η τιμή, η
ποιότητα και οι όροι παράδοσης, οι υπογράφουσες χώρες συμφωνούν ότι το άρθρο 4 παράγραφος 3 δεν επιτρέπει
την εκ μέρους των δημοσίων αρχών εξασφάλιση αντιπαροχών. Προσέτι, αυτές πρέπει να μην απαιτούν άλλοι
παράγοντες, όπως η υπεργολαβία, να αποτελούν προϋπόθεση ή στοιχείο της πώλησης. Συγκεκριμένα, ουδεμία
υπογράφουσα χώρα μπορεί να απαιτεί την εκ μέρους του πωλητού εξασφάλιση αντιπαροχών ή εμπορικών ευκαι
ριών συγκεκριμένης μορφής ή έκτασης ούτε άλλου είδους εμπορικά αντισταθμιστικά οφέλη.
Οι υπογράφουσες χώρες δεν επιβάλλουν συνεπώς όρους σύμφωνα με τους οποίους οι υπεργολάβοι ή οι προμηθευ
τές πρέπει να έχουν κάποια συγκεκριμένη καταγωγή.
H δεύτερη φράση αυτής της παραγράφου ορίζει ότι «όταν επέρχεται έγκριση ή κατακύρωση προμηθειών για προϊ
όντα που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία, κάθε υπογράφουσα χώρα δύναται πάντως να απαιτεί να
γίνονται δεκτές οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις της στο διαγωνισμό σε ανταγωνιστική βάση και με όρους όχι λιγό
τερο ευνοϊκούς από εκείνους των οποίων απολαμβάνουν οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις των λοιπών υπογραφουσών
χωρών». Αυτό σημαίνει ότι μια υπογράφουσα χώρα μπορεί να απαιτεί o κατασκευαστής να μην εφαρμόζει διακρι
τική μεταχείριση σε βάρος εγκεκριμένων επιχειρήσεων των λοιπών υπογραφουσών χωρών, όσον αφορά τις ευκαι
ρίες συμμετοχής τους σε διαγωνισμούς και την αξιολόγηση ανταγωνιστικών προσφορών των επιχειρήσεων αυτών.
(') Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, ως «πολιτικό αεροσκάφος» νοείται αυτό που συμφωνεί με τον ορισμό που δίδεται
στο άρθρο 1 της συμφωνίας περί εμπορίου πολιτικών αεροσκαφών που συνήφδη στο πλαίσιο της ΓΣΔΕ.
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ΆρSρο 4.4
(Κίνητρα)

H παράγραφος αυτή ορίζει ότι «οι υπογράφουσες χώρες συμφώνησαν να αποφεύγουν να κάνουν χρήση κινήτρων
οποιασδήποτε μορφής είτε αυτά αναφέρονται στην πώληση είτε στην αγορά πολιτικών αεροσκαφών, συγκεκριμέ
νης καταγωγής, γεγονός που 9α συνεπάγοταν διακριτική μεταχείριση σε βάρος των προμηθευτών μιας υπογράφου
σας χώρας».

Αυτό σημαίνει ότι οι υπογράφουσες χώρες δεν συνδέουν αρνητικά ή Θετικά την αγορά ή την πώληση πολιτικών
αεροσκαφών με άλλες κυβερνητικές αποφάσεις ή πολιτικές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τέτοια πώληση ή
αγορά όταν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ προμηθευτών από διάφορες υπογράφουσες χώρες. Τα ακόλουθα αποτε
λούν συμφωνημένη επεξηγηματική, ενδεικτική κατάσταση τέτοιων απαγορευόμενων κινήτρων :

— δικαιώματα και περιορισμοί που έχουν σχέση με τις αεροπορικές εταιρίες, όπως δικαιώματα προσγείωσης ή
εκτέλεσης δρομολογίων,
— γενικά οικονομικά προγράμματα και πολιτικές, όπως πολιτικές εισαγωγής, μέτρα που σκοπεύουν να μεταβά
λουν τις ανισορροπίες του διμερούς εμπορίου, πολιτικές για αλλοδαπούς εργαζομένους ή για μετατροπή του
χρέους

— προγράμματα και πολιτικές στήριξης της ανάπτυξης όπως χορήγηση ενισχύσεων, δανείων και χρηματοδοτή
σεων για έργα υποδομής · γίνεται αντιληπτό ότι η στήριξη αυτή για την αγορά πολιτικών αεροσκαφών δεν
εμπίπτει σ'αυτή την κατηγορία, εφόσον η χορήγηση των σχετικών κεφαλαίων δεν αποτελεί προϋπόθεση για
την πραγματοποίηση τέτοιων αγορών,
— προγράμματα και πολιτικές για την άμυνα και την εθνική ασφάλεια.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 3, αυτό σημαίνει επίσης ότι οι υπογράφουσες χώρες δεν παρεμβαί
νουν κατά κανένα τρόπο ούτε ασκούν οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση πίεση σε άλλες κυβερνήσεις ή φορείς που
είναι αρμόδιοι για την λήψη αποφάσεων προμηθειών, και δεν συνδέουν αρνητικά ή θετικά αποφάσεις που
αφορούν την προμήθεια πολιτικών αεροσκαφών με κάθε άλλο θέμα ή ενέργεια σε οποιονδήποτε άλλο τομέα που
θα μπορούσε να επηρεάσει το συμφέρον της χώρας εισαγωγής.
ΆρSρο 4.2 και 4.4

(Ενέργειες πολιτικού περιεχομένου)
Όλοι οι εκπρόσωποι των υπογραφουσών χωρών που συμμετέχουν στην εγχώρια διαδικασία λήψης πολιτικών
αποφάσεων δεν λαμβάνουν κανένα μέτρο, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών πολιτικού περιεχομένου και όχι
μόνον αυτών, ούτε ασκούν πίεση ή προσφέρουν κίνητρα σε άλλες κυβερνήσεις ή ξένες αεροπορικές εταιρίες που
θα ήταν αντίθετα προς το άρθρο 4, όπως ερμηνεύεται στο παρόν παρ<5φτημα. Οι υπογράφουσες χώρες εφιστούν
την προσοχή των εκπροσώπων στη ερμηνεία αυτή του άρθρου 4, και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για
να διασφαλίζουν ότι τα άτομα αυτά δεν προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί :

1 , «μεγάλο πολιτικό αεροσκάφος»: όσον αφορά αεροσκάφη που κατασκευάζονται στις H ΠΑ από τους υπάρχοντες
κατασκευαστές μεγάλων πολιτικών αεροσκαφών και στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα από την κοινοπραξία Airbus ή
από τα νομικά πρόσωπα που υποκαθίστανται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις τους, όλα τα αεροσκάφη,
όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της συμφωνίας περί εμπορίου πολιτικών αεροσκαφών, η οποία συνήφθη στο πλαί
σιο της ΓΣΔΕ, εκτός από τους κινητήρες που ορίζονται στο άρθρο 1.1 (6), που έχουν σχεδιαστεί για τη μετα
φορά επιβατών ή εμπορευμάτων και περιλαμβάνουν 100 ή περισσότερες θέσεις επιβατών ή το ισοδύνομό τους
σε ικανότητα μεταφοράς φορτίου.

2, «παράγωγος τύπος»: o τύπος αεροσκάφους τα βασικά στοιχεία σχεδιασμού του οποίου προέρχονται από προη
γούμενο τύπο αεροσκάφους.

3, «συνολικό κόστος ανάπτυξης» όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 : τα παρακάτω στοιχεία κόστους
που προκύπτουν πριν από την ημερομηνία πιστοποίησης είναι αυτά που μπορεί να συνυπολογιστούν κατά την
εκτίμηση του «συνολικού κόστους ανάπτυξης», που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 :
—
—
—
—
—

προμελέτη,
κατασκευαστική μελέτη,
αεροσήραγγα, δομικό σύστημα και δοκιμές εργαστηρίου,
τεχνικοί προσομοιωτές
εργασία τοποθέτησης εξοπλισμού, εκτός από αυτή που χρηματοδοτείται απευθείας από τους κατασκευαστές
κινητήρων και εξοπλισμού,
— δοκιμές πτήσης συμπεριλαμβανομένης της σχετικής υποστήριξης εδάφους και της ανάλυσης που είναι ανα
γκαία για την πιστοποίηση,
— τεκμηρίωση αναγκαία για την πιστοποίηση,
— το κόστος κατασκευής πρωτοτύπων αεροσκαφών για δοκιμές συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών

και των μετατροπών που ενδεχομένως απαιτούνται για την πιστοποίηση, αφού αφαιρεθεί η υπολογιζόμενη
θεμιτή αξία αγοράς για αεροσκάφη πτήσης μετά από ανακαίνιση,
— ιδιοσυσκευές και εργαλεία, εκτός από εργαλειομηχανές που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε ειδικά
προγράμματα.

4, «παραγωγή»: όλες οι δραστηριότητες κατασκευής εμπορίας και πώλησης εκτός από αυτές που περιγράφονται
στο σημείο 3, με εξαίρεση την επίσημη χρηματοδότηση εξαγωγικών πιστώσεων βάσει της συμφωνίας για τα
μεγάλα πολιτικά αεροσκάφη που αποτελεί τμήμα της συμφωνίας του ΟΟΣΑ για την Επίσημη Χρηματοδότηση
Εξαγωγικών Πιστώσεων.

5, «έμμεση δημόσια στήριξη»: η οικονομική ενίσχυση που παρέχεται από κυβερνήσεις ή από οποιονδήποτε δημό
σιο φορέα στο έδαφος ενός μέρους για εφαρμογές στον τομέα της αεροναυπηγικής συμπεριλαμβανομένης της
έρευνας και της ανάπτυξης των σχεδίων επίδειξης και ανάπτυξης στρατιωτικών αεροσκαφών, που παρέχει ένα
δυνάμενο να προσδιοριστεί όφελος για την ανάπτυξη ή την εφαρμογή ενός ή περισσότερων ειδικών προγραμμά
των κατασκευής μεγάλων πολιτικών αεροσκαφών.

6, «άμεση δημόσια στήριξη»: κάθε οικονομική ενίσχυση που παρέχεται από κυβέρνηση ή από οποιονδήποτε
δημόσιο φορέα στο έδαφος μέρους και προορίζεται :

1 ) για συγκεκριμένα προγράμματα κατασκευής μεγάλων πολιτικών αεροσκαφών ή παραγώγων τύπων αυτών, ή
2) για συγκεκριμένες εταιρείες εφόσον ωφελούνται αμέσως προγράμματα κατασκευής μεγάλων πολιτικών
αεροσκαφών ή παραγώγων τύπων αυτών.

7, «καταβολή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης»: αποτελεί η εξόφληση συγκεκριμένου προκαθορισμένου ποσού
ενίσχυσης στην ανάπτυξη ανά παραδιδόμενο αεροσκάφος.
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Πληροφορία όσον αφορά την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής περί εμπορίου μεγάλων πολιτικών αεροσκαφών

H συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
περί εμπορίου μεγάλων πολιτικών αεροσκαφών υπεγράφη στις 17 Ιουλίου 1992, εξ ονόματος μεν της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας από τον κ. Frans Andriessen, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εξουσιοδοτημένο προς τούτο από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, και από
τον κ. Michael Moskow, εκτελούντα χρέη αντιπροσώπου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για
Εμπορικά Θέματα.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Οκτωβρίου 1992
για τη χορήγηση της υπόλοιπης ποσότητας της ποσόστωσης εισαγωγής κατεψυγμένου βοείου
κρέατος, σε εφαρμογή του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3667/91 του Συμβουλίου
(92/497/EOK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

ΆρSρο 1

Στα πλαίσια της κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης για
το κατεψυγμένο βόειο κρέας που προβλέπεται από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3667/91 , οι ποσότητες για τις οποίες

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3667/91 του Συμβουλίου της
11ης Δεκεμβρίου 1991 για το άνοιγμα, την κατανομή και
τον τρόπο διαχείρισης της κοινοτικής δασμολογικής ποσό
στωσης για το κατεψυγμένο βόειο κρέας που υπάγεται στον
κωδικό ΣΟ 0202 και τα προϊόντα του κωδικού ΣΟ
0206 2991 ( 1992) 0, και ιδίως το άρθρο 4,

δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις χορηγήσεως πιστοποιητικών
εισαγωγής μέχρι τις 31 Αυγούστου 1992, ήτοι 40,654 τόνοι,
κατανέμονται ως εξής :
1 . 24,200 τόνοι στην Tarbourriech S στην Vielleneuve-sur-Lot

Εκτιμώντας:

2. 16,454 τόνοι στην Heine Foods Ltd. (Ηνωμένο Βασίλειο).

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3667/91 προβλέπει κατανομή
κατά τη διάρκεια του τετάρτου τριμήνου του 1992 των
ποσοτήτων για τις οποίες δεν ζητήθηκαν πιστοποιητικά
εισαγωγής έως τις 31 Αυγούστου του ιδίου έτους · ότι οι εν
λόγω ποσότητες ανέρχονται σε 40,654 τόνους σύμφωνα με
τις ανακοινώσεις των κρατών μελών ·
ότι, κατά την ανακοίνωση της Επιτροπής των ποσοτήτων
αναφοράς και των ποσοτήτων που ζητήθηκαν δυνάμει του
άρθρου 4 παράγραφοι 1 και 2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3701 /91 της Επιτροπής (2), όπως τροποποιήθηκε
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 324/92 (3), οι εθνικές αρχές
διαβίβασαν σε ορισμένες περιπτώσεις λανθασμένους αριθ
μούς ·
ότι, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι εν λόγω εμπο
ρευόμενοι δεν είναι υπεύθυνοι για τα σφάλματα που έγιναν
και μεριμνώντας για την εξασφάλιση της καλής διαχειρί
σεως αυτής της κοινοτικής ποσοστώσεως εισαγωγής, πρέπει
να κατανεμηθούν οι υπόλοιπες ποσότητες μεταξύ των εμπο
ρευομένων οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο των εν λόγω
λαθών διαβιβάσεως· ότι επειδή οι υπόλοιπες ποσότητες
είναι μικρότερες από εκείνες που πρέπει να διακανονισθούν
πρέπει να μειωθούν αναλογικά οι τελευταίες·

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

(') ΕΕ αριθ. L 349 της 18. 12. 1991 , σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 350 της 19. 12. 1991 , α 34.
(3) ΕΕ αριθ. L 35 της 12. 2. 1992, σ. 13.

(Γαλλία).

ΆρSρο 2

1 . Το πιστοποιητικό εισαγωγής για τις ποσότητες που
αναφέρονται στο άρθρο 1 μπορεί να εκδοθεί από την ημέρα
της κοινοποίησης της παρούσας απόφασης.
2. Εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2377/80 της Επιτροπής (4).
3. Εντούτοις, κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 3 και 6 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/80, η εγγύηση η σχετική με
τα πιστοποιητικά εισαγωγής καθορίζεται σε 10 Ecu ανά 100

χιλιόγραμμα καθαρού βάρους και η διάρκεια ισχύος των
πιστοποιητικών λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1992.
4. H εγγύηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 κατατί
θεται κατά την έκδοση των πιστοποιητικών που αναφέ
ρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της παρούσας απόφασης.
ΆρSρο 3

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(4) ΕΕ αριθ. L 241 της 13. 9. 1980, σ. 5.

