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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 27ης Νοεμβρίου 1992
για τη Φέσπιση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου σχετική με
ορισμένα καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

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

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

ότι δυνάμει του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
729/70 του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 1970 περί χρημα
τοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής (4), τα κράτη
μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να
εξασφαλίσουν την πραγματοποίηση και την κανονικότητα
των ενεργειών που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(ΕΓΤΠΕ), και να προλάβουν και διώξουν τις ανωμαλίες · ότι
το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4253/88 του
Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1988 για τις διατάξεις της
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 όσον
αφορά το συντονισμό των παρεμβάσεων των διαφόρων
διαρθρωτικών ταμείων μεταξύ τους καθώς και με τις παρεμ
βάσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των
λοιπών υφισταμένων χρηματοδοτικών οργάνων (5), προβλέ
πει τον ίδιο τύπο υποχρεώσεων στον τομέα της πολιτικής
των γεωργικών διαρθρώσεων
ότι, μέχρι σήμερα, εξαιτίας ανομοιογενών διαρθρώσεων των
διαφόρων καθεστώτων ενίσχυσης, η διαχείρισή τους καθώς
και o έλεγχός τους από τα κράτη μέλη πραγματοποιούνται
σύμφωνα με ειδικούς για κάθε καθεστώς κανόνες· ότι,
εντούτοις, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης της κοινής γεωργι
κής πολιτικής, με τον νέο προσανατολισμό των ήδη υφιστα

μένων μέτρων αγοράς η Κοινότητα προσφεύγει σε μεγάλο
βαθμό, τόσο στον τομέα φυτικής παραγωγής όσο και στον
(') ΕΕ αριθ. C 9 της 15. 1 . 1992, σ. 4.
(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 17 Νοεμβρίου 1992 (δεν έχει ακόμη
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
(3) ΕΕ αριθ. L 98 της 21 . 4. 1992, σ. 29.
(4) ΕΕ αριθ. L 94 της 28. 4. 1970, σ. 13. Κανονισμός όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2048/88 (ΕΕ
αριθ. L 185 της 15. 7. 1988, σ. 1 ).
(5) ΕΕ αριθ. L 374 της 31 . 12. 1988, σ. 1 .

τομέα ζωικής παραγωγής, στις άμεσες ενισχύσεις στον
παραγωγό ·
ότι, για να προσαρμοστούν οι μηχανισμοί διαχείρισης και
ελέγχου στη νέα κατάσταση και για να ενισχυθεί η αποτε
λεσματικότητα και η αποδοτικότητά τους, είναι αναγκαίο
να δημιουργηθεί ένα νέο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρι
σης και ελέγχου που να καλύπτει τα καθεστώτα χρηματοδο
τικής ενίσχυσης στον τομέα των αροτραίων καλλιεργειών
καθώς και στους τομείς βοείου, προβείου και αιγείου
κρέατος, καθώς και να ληφθούν ειδικά μέτρα υπέρ της
γεωργίας σε ορεινές και σε ορισμένες μειονεκτικές
περιοχές· ότι κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατό
τητα να περιληφθούν, σ' ένα μεταγενέστερο στάδιο, άλλα
καθεστώτα ενίσχυσης που σχετίζονται με την έκταση ■
ότι τα στοιχεία του ολοκληρωμένου συστήματος μπορούν
να συμβάλουν στο να καταστήσουν περισσότερο αποτελε
σματικές τις δραστηριότητες διαχείρισης και ελέγχου στο
πλαίσιο των κοινοτικών καθεστώτων που δεν υπόκεινται

στον παρόντα κανονισμό ■ ότι κρίνεται, επομένως, σκόπιμο
να εξουσιοδοτηθούν τα κράτη μέλη να προσφεύγουν στο
σύστημα αυτό χωρίς ωστόσο να παραβαίνουν, υπό οποιον
δήποτε τρόπο, τις σχετικές διατάξεις·
ότι, λαμβάνοντας υπόψη τον πολύπλοκο χαρακτήρα ενός
τέτοιου συστήματος καθώς και τον σημαντικό αριθμό αιτή
σεων ενίσχυσης που πρέπει να εξετάζονται, είναι απαραί
τητο να χρησιμοποιηθούν τεχνικά μέσα και κατάλληλες
μέθοδοι διαχείρισης και ελέγχου· ότι, κατά συνέπεια, το
ολοκληρωμένο σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει στο
επίπεδο κάθε κράτους μέλους, μηχανογραφημένη βάση
δεδομένων, αλφαριθμητικό σύστημα αναγνώρισης των
αγροτεμαχίων, αιτήσεις ενίσχυσης κατόχων εκμεταλλεύ
σεων, ένα εναρμονισμένο σύστημα ελέγχου, καθώς και,
στον τομέα ζωικής παραγωγής, ένα σύστημα αναγνώρισης
και καταγραφής των ζώων·
ότι η διαχείριση των δεδομένων που έχουν συλλεγεί καθώς
και η επεξεργασία τους για την επαλήθευση των αιτήσεων
για ενισχύσεις απαιτούν τη δημιουργία αξιόπιστων μηχανο
γραφημένων βάσεων δεδομένων που επιτρέπουν ιδίως τους
διασταυρωνόμενους ελέγχους ·
ότι η αναγνώριση των αγροτεμαχίων αποτελεί κλειδί για
την σωστή εφαρμογή ενός καθεστώτος που συνδέεται με
την έκταση· ότι από την αποκτηθείσα πείρα φαίνεται ότι
υπάρχουν ορισμένες ελλείψεις στις υπάρχουσες μεθόδους·
ότι θα πρέπει λοιπόν να προβλεφθεί ένα αλφαριθμητικό
σύστημα αναγνώρισης καταρτιζόμενο, ενδεχομένως με τη
βοήθεια της τεχνικής της τηλεανίχνευσης ·
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ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αποτελε
σματικού ελέγχου, η αίτηση ενισχύσεων «εκτάσεις» πρέπει
να υποβάλλεται το αργότερο κατά τη διάρκεια του πρώτου
τριμήνου του έτους · ότι, ωστόσο, το κράτος μέλος μπορεί,
σε αιτιολογημένες από αυτό περιπτώσεις να εφαρμόζει
μεταγενέστερη ημερομηνία · ότι, για το έτος 1993, λόγω των
δυσχερειών θέσης σε εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστή
ματος επιτρέπεται η μεταγενέστερη ημερομηνία ·

α) στον τομέα της φυτικής παραγωγής:

— στο καθεστώς στήριξης των παραγωγών ορισμένων
αροτραίων καλλιεργειών που θεσπίστηκε από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1765/92 (2)·
6) στον τομέα της ζωικής παραγωγής :

ότι, στον τομέα ζωικής παραγωγής κάθε αποτελεσματικός
έλεγχος προϋποθέτει την αναγνώριση και την καταγραφή
των ζώων · ότι, γι' αυτό το σκοπό, η οδηγία 92/102/EOK
του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1992 για την αναγνώ
ριση και την καταγραφή των ζώων ('), προβλέπει σχετικά
συγκεκριμένες διατάξεις · ότι, ως εκ τούτου, κρίνεται

— στα καθεστώτα πριμοδότησης υπέρ των παραγωγών
βοείου κρέατος, που θεσπίστηκαν από τα άρθρα 4
στοιχεία α) έως η) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
805/68 C),

— στο καθεστώς πριμοδότησης υπέρ των παραγωγών
πρόβειου κρέατος, που θεσπίστηκε από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 (4),

σκόπιμη η προσφυγή στην οδηγία αυτή ·

ότι λεπτομέρειες σχετικά με τις αιτήσεις ενίσχυσης εξακο
λουθούν να διέπονται από τις τομεακές διατάξεις · ότι, για
λόγους απλοποίησης, θα πρέπει τα κράτη μέλη να εξουσιο
δοτηθούν να προβλέπουν την υποβολή μιας μόνο αίτησης
για πολλά καθεστώτα ενισχύσεων·

— στα ειδικά μέτρα υπέρ της ορεινής γεωργίας και της
γεωργίας ορισμένων μειονεκτικών περιοχών, που
θεσπίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2328/91 (5) και τα οποία αφορούν την εξισωτική
αποζημίωση στην παραγωγή βοείου, πρόβειου και
αιγείου κρέατος και ιπποειδών,

ότι ένα από τα κυριότερα πλεονεκτήματα του νέου συστή
ματος είναι η θέση σε εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήμα

τος ελέγχου σε κάθε κράτος μέλος το οποίο αποφεύγει
οιαδήποτε σώρευση τομεακών ελέγχων του ιδίου τύπου·
ότι, ως εκ τούτου, η ενίσχυση των ελέγχων που είναι ανα
γκαία λόγω της μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτι
κής θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς σημαντική αύξηση
του αριθμού των ελέγχων· ότι οι κατατιθέμενες αιτήσεις
ενισχύσεων πρέπει να υποβάλονται σε εκτεταμένο διοικη
τικό έλεγχο, που πραγματοποιείται με τη βοήθεια μηχανο
γραφημένων βάσεων δεδομένων · ότι, όσον αφορά τις εκτά
σεις οι επιτόπιοι έλεγχοι μπορούν να αντικατασταθούν, σε
μεγάλο βαθμό, από ελέγχους με τηλεανίχνευση ■
ότι η δαπάνη για τη θέση σε εφαρμογή του ολοκληρωμένου
συστήματος μπορεί να συνιστά για τα κράτη μέλη πρόσθετη
δημοσιονομική επιβάρυνση μεγάλου ύψους · ότι θα πρέπει,
κατά συνέπεια, να προβλεφθεί χρηματοδοτική συμμετοχή
της Κοινότητας για μια ορισμένη περίοδο · ότι η διαφορε
τική φύση των διαρθρώσεων παραγωγής που υπάρχουν στα
κράτη μέλη πρέπει να ληφθεί υπόψη · ότι, ως εκ τούτου, θα
πρέπει να προβλεφθεί κατανομή της χρηματοδοτικής συμμε
τοχής λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τον αριθμό των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων, το μέγεθος των ζωικών κεφαλαίων καθώς
και την γεωργική έκταση στα κράτη μέλη ·
ότι θα πρέπει να προβλεφθεί μια χρονική περίοδος προοδευ
τικής θέσης σε εφαρμογή όλων των στοιχείων του ολοκλη
ρωμένου συστήματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

1 . Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, εφεξής καλούμενο
«ολοκληρωμένο σύστημα», το οποίο εφαρμόζεται :
(·) Βλέπε σελίδα 32 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
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τα οποία ονομάζονται στο εξής «κοινοτικά καθεστώτα».

2.

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία

κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής μπορεί να επεκτείνει το
πεδίο εφαρμογής του ολοκληρωμένου συστήματος σε άλλα
καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων.
3. Για τους σκοπούς της εφαρμογής των κοινοτικών καθε
στώτων ενίσχυσης τα οποία δεν υπόκεινται στον παρόντα
κανονισμό, και με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων
που προβλέπονται στα πλαίσια των εν λόγω καθεστώτων,
ιδίως των σχετικών με τους όρους χορήγησης των ενισχύ
σεων, τα κράτη μέλη μπορούν να ενσωματώνουν στο μηχα
νισμό διαχείρισης και ελέγχου που διαθέτουν, ένα ή περισ
σότερα διοικητικά ή τεχνικά στοιχεία ή στοιχεία μηχανορ
γάνωσης του ολοκληρωμένου συστήματος.

Τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν τη δυνατότητα
αυτή και σε εθνικά καθεστώτα. Μπορούν να χρησιμοποιούν
τα δεδομένα του ολοκληρωμένου συστήματος για στατιστι
κούς σκοπούς.
Πριν κάνουν χρήση αυτών των δυνατοτήτων, τα κράτη μέλη
ενημερώνουν εγκαίρως την Επιτροπή.
(2) ΕΕ αριθ. L 181 της 1 . 7. 1992, σ. 12. Κανονισμός όπως τροποποιή
θηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2467/92 (ΕΕ αριθ. L 246
της 27. 8. 1992, σ. 11 ).
(3) ΕΕ αριθ. L 148 της 28. 6. 1968, σ. 12. Κανονισμός όπως τροποποι
ήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2066/92 (ΕΕ
αριθ. L 215 της 30. 7. 1992, σ. 49).
(4) ΕΕ αριθ. L 289 της 7. 10. 1989, σ. 1 . Κανονισμός όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2069/92 (ΕΕ
αριθ. L 215 της 30. 7. 1992, σ. 59).
(5) ΕΕ αριθ. L 218 της 6. 8. 1991 , σ. 1 . Κανονισμός όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2080/92 (ΕΕ
αριθ. L 215 της 30. 7. 1992, σ. 96).
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H Επιτροπή μεριμνά ώστε η χρήση αυτής της δυνατότητας
να μη συνιστά παράβαση των διατάξεων των τομεακών
κανονισμών καθώς και του παρόντος κανονισμού.
4. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων που προβλέπο
νται στα πλαίσια των αναφερόμενων στην παράγραφο 1
καθεστώτων, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού
νοείται ως:

— κάτοχος εκμετάλλευσης: o μεμονωμένος γεωργικός
παραγωγός, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση
φυσικών ή νομικών προσώπων, ανεξαρτήτως της νομικής
ιδιότητας που αποδίδει το εθνικό δίκαιο στην ένωση και
στα μέλη της η εκμετάλλευση του οποίου βρίσκεται στο
έδαφος της Κοινότητας,
— εκμετάλλευση: το σύνολο των παραγωγικών μονάδων
που διαχειρίζεται o κάτοχος της εκμετάλλευσης οι
οποίες βρίσκονται στο έδαφος κράτους μέλους
— αγροτεμάχιο: συνεχές τμήμα εδάφους επί του οποίου
πραγματοποιείται μία μόνο καλλιέργεια από έναν μόνο
κάτοχο εκμετάλλευσης. Σύμφωνα με τη διαδικασία του
άρθρου 12, η Επιτροπή θεσπίζει τις λεπτομέρειες εφαρ
μογής για τους ειδικούς τρόπους χρήσης αγροτεμαχίων,
ιδίως δε εκείνες που αφορούν τις μεικτές καλλιέργειες
και τις εκτάσεις που χρησιμοποιούνται από κοινού.

ΆρSρο 2

Το ολοκληρωμένο σύστημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα
στοιχεία :
α) μηχανογραφημένη βάση δεδομένων
β) αλφαριθμητικό σύστημα αναγνώρισης των αγροτεμα
χίων

γ) αλφαριθμητικό σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής
των ζώων·
δ) αιτήσεις ενίσχυσης·
ε) ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου.

ΆρSρο 3

1 . Στη μηχανογραφημένη βάση δεδομένων καταγρά
φονται, για κάθε γεωργική εκμετάλλευση, τα στοιχεία που
προέρχονται από τις αιτήσεις ενίσχυσης. Αυτή η βάση δεδο
μένων πρέπει ιδίως να επιτρέπει την απευθείας και άμεση
πρόσβαση στα στοιχεία που αφορούν τουλάχιστον τα τρία
τελευταία ημερολογιακά έτη ή/και τις τρεις τελευταίες
διαδοχικές περιόδους εμπορίας τα οποία διαθέτει η αρμό
δια αρχή του κράτους μέλους.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να δημιουργούν αποκεντρω
μένες βάσεις δεδομένων, υπό τον όρο ότι οι βάσεις αυτές,
καθώς και οι διοικητικές διαδικασίες για την καταγραφή
των δεδομένων, και την πρόσβαση σε αυτά, καταρτίζονται

με ομοιογενή τβοπο σε ολόκληρη την επικράτεια του
κράτους μέλους και είναι συμβατές μεταξύ τους.
ΆρSρο 4

Το αλφαριθμητικό σύστημα αναγνώρισης των αγροτεμα

χίων δημιουργείται με βάση κτηματολογικά σχέδια και
έγγραφα, άλλες χαρτογραφικές αναφορές ή με βάση αερο

Αριθ. L 355/3

φωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες ή άλλα ισοδύναμα
αποδεικτικά στοιχεία ή βάσει συνδυασμού αυτών των στοι
χείων.

ΆρSρο 5

Το σύστημα αναγνώρισης της καταγραφής των ζώων που
λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση ενίσχυσης υποκείμε
νης στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού θεσπίζεται
σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5, 6 και 8 της οδηγίας 92/ 102/
ΕΟΚ.

ΑρSρο 6
1 . Για να υπαχθεί σε ένα ή περισσότερα κοινοτικά καθε
στώτα που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος κανο
νισμού, κάθε κάτοχος εκμετάλλευσης υποβάλλει, για κάθε
έτος, αίτηση ενισχύσεων «εκτάσεις» στην οποία αναφέ
ρονται :

— τα αγροτεμάχια, συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων
για χαρτονομές, τα αγροτεμάχια που αποτελούν αντικεί
μενο μέτρου παύσης καλλιέργειας των αρόσιμων γαιών
και τα αγροτεμάχια σε αγρανάπαυση,
— ενδεχομένως οιαδήποτε άλλη αναγκαία πληροφορία που
προβλέπεται είτε από τους κανονισμούς περί κοινοτικών
καθεστώτων είτε από το οικείο κράτος μέλος.

2. H αίτηση ενισχύσεων «εκτάσεις» πρέπει να υποβάλλε
ται στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του έτους σε ημερο
μηνία που ορίζεται από το κράτος μέλος. Ωστόσο :
— για το 1993, το κράτος μέλος μπορεί να καθορίσει
ημερομηνία που δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη εκεί
νων που αναφέρονται στά άρθρα 10, 11 και 12 του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1765/92 και
— για τα επόμενα έτη, η Επιτροπή μπορεί κατ' εξαίρεση, με
τη διαδικασία του άρθρου 12, να επιτρέψει σε κράτος
μέλος να ορίσει μια ημερομηνία μεταξύ της 1ης Απριλίου
και εκείνων που προβλέπονται στα άρθρα 10, 11 και 12
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1765/92, υπό τον όρο ότι
το εν λόγω κράτος μέλος θα δικαιολογήσει αυτή την
ημερομηνία, συγκεκριμένα προσκομίζοντας στην
Επιτροπή λεπτομερές πρόγραμμα εργασιών όπου αποδει
κνύεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του ακολούθου
εδαφίου.
Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία αυτή ορίζεται λαμβάνο
ντας ιδίως υπόψη την προθεσμία που απαιτείται προκειμέ
νου να είναι διαθέσιμα όλα τα στοιχεία για την καλή διοι
κητική και οικονομική διαχείριση των ενισχύσεων καθώς
και για τη διεξαγωγή των ελέγχων που προβλέπονται στο
άρθρο 8.

3. Το κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει ότι, στην
αίτηση ενισχύσεων «εκτάσεις», περιέχονται μόνο τα στοι
χεία που έχουν μεταβληθεί σε σχέση με την αίτηση ενισχύ
σεων «εκτάσεις» που υποβλήθηκε το προηγούμενο έτος.

4. Είναι δυνατόν να γίνονται ορισμένες τροποποιήσεις
στην αίτηση ενισχύσεων «εκτάσεις», αρκεί οι αρμόδιες
αρχές να τις παραλαμβάνουν το αργότερο στις ημερομηνίες
που αναφέρονται στα άρθρα 10, 11 και 12 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1765/92.
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5. H αίτηση ενισχύσεων «εκτάσεις», τροποποιημένη
εφόσον χρειαστεί σύμφωνα με την παράγραφο 4, θεωρείται
ως η αίτηση ενισχύσεων που προβλέπεται από το καθεστώς
του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο α).

5. Οταν οι εθνικές αρχές του κράτους μέλους αναθέτουν
μέρος των εργασιών που πρέπει να πραγματοποιηθούν κατ'
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε ειδικευμένους οργα
νισμούς ή επιχειρήσεις, πρέπει να εξακολουθούν να έχουν
τον έλεγχο και την ευθύνη των εργασιών αυτών.

6. Για κάθε ένα από τα δηλωνόμενα αγροτεμάχια, o
κάτοχος εκμετάλλευσης αναφέρει την έκταση καθώς και τη
θέση του, ώστε τα στοιχεία αυτά να καθιστούν δυνατή την
αναγνώριση του αγροτεμαχίου στο πλαίσιο του αλφαριθμη
τικού συστήματος αναγνώρισης των αγροτεμαχίων.

Αρθρο 9

7.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να
εξασφαλίζουν την προστασία των συλλεγομένων στοιχείων.

Οι κάτοχοι εκμεταλλεύσεων, οι οποίοι ζητούν απλώς

να λάβουν ενίσχυση που δεν συνδέεται άμεσα με τη γεωρ
γική έκταση, μπορούν να απαλλάσσονται από την υποχρέ

Αρθρο 10

ωση υποβολής άίτησης ενισχύσεων «εκτάσεις».
8. Για να υπαχθεί σε ένα από τα κοινοτικά καθεστώτα
του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο β), o κάτοχος εκμε
τάλλευσης υποβάλλει μία ή περισσότερες αιτήσεις ενισχύ
σεων «ζώα» το αργότερο μέχρι τις ημερομηνίες που προβλέ
πονται από τα αντίστοιχα καθεστώτα.
9. Όταν μια αίτηση ενισχύσεων ή οι τροποποιήσεις της
πρέπει να συνοδεύονται από συμπληρωματικά έγγραφα, τα
έγγραφα αυτά θεωρούνται τμήμα της αίτησης.

10. Τηρουμένων των ημερομηνιών ή προθεσμιών που
προβλέπονται στους κοινοτικούς κανόνες για την υποβολή
αιτήσεων, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι μία
και μόνη αίτηση καλύπτει :

1 . H Κοινότητα συμμετέχει στις δαπάνες στις οποίες
υποβάλλονται τα κράτη μέλη, κατ' εφαρμογή του παρόντος
κανονισμού, για τη θέση σε εφαρμογή συστημάτων πληρο
φορικής και ελέγχου καθώς και για την απόκτηση αεροφω
τογραφιών ή δορυφορικών εικόνων και την ανάλυσή τους.
Τα έξοδα για την ενημέρωση του κτηματολογίου δεν
συγχρηματοδοτούνται από την Κοινότητα.

2. H χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας χορηγεί
ται για περίοδο τριών ετών από το 1992, εντός του ορίου
των πιστώσεων που διατίθενται για το σκοπό αυτό.

Το συνολικό ποσό κατανέμεται μεταξύ των κρατών μελών
σύμφωνα με τα ακόλουθα ποσοστά :
Βέλγιο

— περισσότερες αιτήσεις ενίσχυσης «ζώα»,
— την αίτηση ενίσχυσης «εκτάσεις» και μία ή περισσό
τερες αιτήσεις ενίσχυσης «ζώα».
Αρθρο 7

1 . Το κράτος μέλος προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο των
αιτήσεων ανίσχυσης.
2. Οι διοικητικοί έλεγχοι συμπληρώνονται από επιτόπι
ους ελέγχους που διενεργούνται δειγματοληπτικά σε γεωργι
κές εκμεταλλεύσεις. Για όλους αυτούς τους ελέγχους, το
κράτος μέλος καταρτίζει σχέδιο δειγματοληψίας.

2,4

Γερμανία

10,1

Ελλάδα
Ισπανία
Γαλλία

8,7
18,1
14,6

Ιρλανδία

4,5

Ιταλία

Το ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου αφορά το σύνολο των
αιτήσεων ενίσχυσης που υποβάλλονται, ιδίως όσον αφορά
τους διοικητικούς ελέγχους, τους επιτόπιους ελέγχους και,
ενδεχομένως, τις επαληθεύσεις με αεροπορική ή δορυφορική
τηλεανίχνευση.
Αρθρο 8

2,3

Δανία

20,1

Λουξεμβούργο
Κάτω Χώρες
Πορτογαλία
Ηνωμένο Βασίλειο

0,6
3,0
5,7
9,9.

H χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 50% των πληρωμών που πραγματοποιεί το
οικείο κράτος μέλος εντός του οικονομικού έτους και οι
οποίες αφορούν τις επιλέξιμες κατά την έννοια της παρα
γράφου 1 δαπάνες.

3. H μετατροπή των ποσών που εκφράζονται σε Ecu και
σε εθνικά νομίσματα γίνεται βάσει των ισοτιμιών συναλ
λάγματος που ισχύουν την πρώτη εργάσιμη ημέρα του
οικείου ημερολογιακού έτους, οι οποίες δημοσιεύονται στη
σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινο
τήτων.

3. Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια αρχή η οποία είναι
επιφορτισμένη με το συντονισμό των ελέγχων που προβλέ
πονται από τον παρόντα κανονισμό.

Αρθρο U

4. Οι εθνικές αρχές μπορούν, υπό όρους που θα καθορι
στούν, να χρησιμοποιούν την τηλεανίχνευση για να προσ
διορίζουν την έκταση και τη χρήση των αγροτεμαχίων και
για να ελέγχουν την κατάστασή τους.

1 . H Επιτροπή ενημερώνεται τακτικά για την πρόοδο των
εργασιών όοσν αφορά την εφαρμογή του ολοκληρωμένου
συστήματος. Οργανώνει ανταλλαγές απόψεων για το θέμα
αυτό με τα κράτη μέλη.
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2. Αφου ενημερώσουν εγκαίρως τις εκάστοτε αρμόδιες
αρχές, οι υπάλληλοι της Επιτροπής μπορούν να διενεργούν :

— κάθε εξέταση και έλεγχο που αφορά το σύνολο των
μέτρων, που λαμβάνονται για τη δημιουργία του
ολοκληρωμένου συστήματος, και την επιλεξιμότητα των
δηλωθεισών δαπανών δυνάμει της κοινοτικής συγχρημα
τοδότησης που προβλέπεται στο άρθρο 10,
— ελέγχους στους ειδικευμένους οργανισμούς και επιχειρή
σεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 5.

Στους ελέγχους αυτούς μπορούν να συμμετέχουν και υπάλ
ληλοι του ενδιαφερόμενου κράτους.
Οι ως άνω εξουσίες ελέγχου δεν θίγουν την εφαρμογή των
εθνικών ποινικών δικονομικών διατάξεων βάσει των
οποίων ορισμένες πράξεις διενεργούνται αποκλειστικά από
υπαλλήλους που έχουν ορισθεί ειδικά για τις πράξεις αυτές
βάσει της εθνικής νομοθεσίας. Οι υπάλληλοι της Επιτροπής
δεν συμμετέχουν σε κατ' οίκον έρευνες ή ανακρίσεις προσώ
πων που διενεργούνται βάσει της ποινικής νομοθεσίας ενός
κράτους μέλους. Ωστόσο, έχουν πρόσβαση στα στοιχεία
που συλλέγονται κατ' αυτόν τον τρόπο.
3. Με την επιφύλαξη της ευθύνες των κρατών μελών όσον
αφορά την υλοποίηση και την εφαρμογή του ολοκληρωμέ
νου συστήματος για να διευκολυνθεί η εγκαθίδρυση, η
παρακολούθηση και η εκμετάλλευση του ολοκληρωμένου
συστήματος και ιδίως για να δοθεί τεχνική υποστήριξη στις
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, κατόπιν αιτήσεώς τους
η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή ειδικευμένων
προσώπων ή οργανισμών.

δ) τους διοικητικούς ελέγχους και τους επιτόπιους ελέγ
χους και τους ελέγχους με τηλεανίχνευση ·
ε) τη δημιουργία καθεστώτος προκαταβολών στο πλαίσιο
της οικονομικής συμμετοχής της Κοινότητας ·
στ) τις μεταβατικές διατάξεις για την αρχική περίοδο εφαρ
μογής του συστήματος·
Q τις ανακοινώσεις που ανταλλάσσουν τα κράτη μέλη και
η Επιτροπή ·
η) τα αναγκαία για την επίλυση των συγκεκριμένων
πρακτικών προβλημάτων μέτρα. Τα μέτρα αυτά,
εφόσον αιτιολογούνται επαρκώς θα μπορούν να παρε
κλίνουν από ορισμένα στοιχεία του παρόντος κανονι
σμού.
ΆρSρο 13

1.

Το ολοκληρωμένο σύστημα εφαρμόζεται :

α) από την 1η Ιανουαρίου 1993, όσον αφορά τις αιτήσεις
ενισχύσεως, το αλφαριθμητικό σύστημα αναγνώρισης
και καταγραφής των βοειδών, και το ολοκληρωμένο
σύστημα ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 7 ·
β) από την 1η Ιανουαρίου 1996 το αργότερο, όσον αφορά
τα άλλα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 2.

2. Για την εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος τα
κράτη μέλη :
— θεσπίζουν, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, τις νομοθε
τικές κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι
αναγκαίες για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο
α) και, πριν από την 1η Ιουνίου 1993, εκείνες που είναι
αναγκαίες για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο
6),

ΑρSρο 12

H Επιτροπή θεσπίζει τις λεπτομέρειες εφρμογής του παρό
ντος κανονισμού με τη διαδικασία του άρθρου 13 του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 729/70. Αυτές οι λεπτομέρειες εφαρμο
γής αφορούν ιδίως :
α) τα βασικά στοιχεία του αλφαβητικού συστήματος
αναγνώρισης των αγροτεμαχίων ·
β) τις τυχόν τροποποιήσεις που μπορούν να γίνουν στις
αιτήσεις ενισχύσεων «εκτάσεις» και την απαλλαγή από
την υποχρέωση υποβολής της αίτησης ενίσχυσης «εκτά
σεις» ·

γ) τις ελάχιστες ενδείξεις που περιέχουν οι αιτήσεις
ενίσχυσης ·

— λαμβάνουν τα απαραίτητα διοικητικά, δημοσιονομικά
και τεχνικά μέτρα ώστε το ολοκληρωμένο σύστημα να
αρχίζει να λειτουργεί από τις ημερομηνίες που ορίζονται
στην παράγραφο 1 .

Ωστόσο, στο μέτρο που ένα ή περισσότερα στοιχεία του
ολοκληρωμένου συστήματος είναι σε θέση να λειτουργή
σουν πριν από τις οριζόμενες στην παράγραφο 1 ημερομη
νίες τα κράτη μέλη μπορούν να τα χρησιμοποιούν για τις
διαχειριστικές και ελεγκτικές δραστηριότητές τους.
Aρ$ρο 14

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη 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 27 Νοεμβρίου 1992.
Για το Συμβουλιο

O Πρόεδρος
J. PATTEN
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3509/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Δεκεμβρίου 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,
Εκτιμφντας:
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 3 Δεκεμβρίου 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 :

ΆρSρο 1

Οι προς είσπραξη εισφορές κατά την εισαγωγή των προϊό
ντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχεία α), β) και γ)
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 καθορίζονται στο
παράρτημα.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 5 Δεκεμβρίου
1992.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 1992.
Γιa την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(')
(2)
C)
(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

I. 11 . 1975, σ. I.
1 . 7. 1992, σ. 1 .
24. 6. 1985, σ. 1 .
31 . 7. 1990, σ. 9.
4. 7. 1992, σ. 1 .
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τον κανονισμού της Επιτροπής της 4ης Δεκεμβρίου 1992 περί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή
σικάλεως
(Ecu/τόνο)
Κωδικός ΣΟ

0709 90 60
071290 19
1001 1010
1001 10 90

Εισφορά (')

1 34,00 (2)0
134,00 (2) (3)
171,42 0 ο Η
171,42 00 (10)

1001 90 91

143,88

1001 90 99
1002 00 00

143,88 (Π)
157,050

1003 00 10

124,02

1003 00 90

124,02 (")

10040010
1004 00 90

115,89
115,89

100510 90
1005 90 00
1007 00 90
1008 10 00
1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10

134,0000
134,00 (2)O
137,660
49,59 (")
111,280
37,250
Ο

1008 90 90

1101 00 00
110210 00
1103 11 10
1103 11 90

37,25

214,23 Ο Ο
232,670
278,22 Ο (10)
230,550

( ι) Για τον σκληρό σίτο καταγωγής Μαρόκου και μεταφερόμενο απευθείας από τη χώρα αυτή στην Κοινότητα, η εισφορά
αυτή μειούται κατά 0,60 Ecu ανά τόνο.
(2) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 715/90, οι εισφορές δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής των κρατών της
Αφρικής της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και που εισάγονται απευθείας στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα.
(3) Για τον αραβόσιτο καταγωγής ΑCΡ, η εισφορά κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα μειώνεται κατά 1,81 Ecu ανά τόνο.
(4) Για τον κέγχρο και το σόργο καταγωγής ΑCΡ, εισπράττεται η εισφορά κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα σύμφωνα με
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριά. 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.
(') Κατά την εισαγωγή του προϊόντος που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1008 90 10 (τριτικάλ), εισπράττεται η εισφορά που
εφαρμόζεται στη σίκαλη.
(8) Κατά την εισαγωγή στην Πορτογαλία η εισφορά αυξάνεται κατά το ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3808/90.
(') 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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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3510/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Δεκεμβρίου 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 3 Δεκεμβρίου 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 (S) 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 :

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.
ΆρSρο 2

— για τα νομίσματα τα οποία διατηρούν μεταξύ τους
σχέση μέγιστου στιγμιαίου ανοίγματος όψεως 2,25 %, σε
συντελεστή μετατροπής που βασίζεται στην κεντρική

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 5 Δεκεμβρίου
1992.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 4 Δεκεμβρίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(')
0
C)
(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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του κανονισμού της Επιτροπής της 4ης Δεκεμβρίου 1992 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που
προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη
Λ. Σιτηρά και άλευρα
(Ecu/τόνο)

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

12

1

2

3

Κωδικός ΣΟ

07099060

0

0

0

0

0712 9019

0

0

0

0

1001 10 10

0

0

0

0

1001 1090

0

0

0

0

1001 9091

0

1,35

1,35

0

1001 9099

0

1,35

1,35

0

10020000

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 0090

0

0

0

0

100400 10

0

0

ο

0

1004 00 90

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

10070090

0

0

0

0

1008 1000

0

0

0

0

1008 2000

0

0

0

0

1008 3000

0

0

0

0

10089090

0

0

0

0

1101 00 00

0

1,89

1,89

0

B. Βύνη
(Ecu/τόνο)

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

4η προθεσμία

12

1

2

3

4

1107 10 11

0

2,40

2,40

0

0

1107 10 19

0

1,80

1,80

0

0

1107 1091

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

11072000

0

0

0

0

0

Κωδικός ΣΟ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3511/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Δεκεμβρίου 1992

για τη θέσπιση συντηρητικών μέτρων όσον αφορά τις αιτήσεις πιστοποιητικών ΣΜΣ που
κατατέθηκαν από τις 23 έως τις 27 Νοεμβρίου 1992 στον τομέα του γάλακτος και των γαλα
κτοκομικών προϊόντων, όσον αφορά την Ισπανία, προερχόμενων από την Κοινότητα των
Δέκα

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

πλήθος των αιτήσεων, να εκδοθούν πιστοποιητικά μέχρι
ποσοστό των ζητουμένων ποσοτήτων για τις κατηγορίες 4
και 6 και να ανασταλεί στη συνέχεια κάθε νέα έκδοση
πιστοποιητικού για τά εν λόγω προϊόντα,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας
και ιδίως το άρθρο 85 παράγραφος 1 ,
Εκτιμώντας :
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 608/86 της Επιτροπής (') για
τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του συμπλη
ρωματικού μηχανισμού στις συναλλαγές των γαλακτοκομι
κών προϊόντων που εισάγονται στην Ισπανία προερχόμενα
από την Κοινότητα των Δέκα, όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 705/92 (2), έχει καθο
ρίσει για το 1992 τα ενδεικτικά ανώτατα όρια για τα προϊ
όντα του τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών
προϊόντων και έχει προβλέψει την κατανομή αυτών των
ανωτάτων ορίων·

ότι οι αιτήσεις πιστοποιητικών ΣΜΣ που κατατέθηκαν στην
Κοινότητα των Δέκα από τις 23 έως τις 27 Νοεμβρίου 1992
για τα τυριά των κατηγοριών 4 και 6 αφορούν ποσότητες
μεγαλύτερες από το ανώτατο ενδεικτικό όριο που προβλέ
πεται για το Δεκέμβριο 1992 *
ότι το άρθρο 85 παράγραφος 1 της πράξης προσχώρησης
προβλέπει ότι η Επιτροπή μπορεί να λάβει, σύμφωνα με τη
διαδικασία του επείγοντος, τα συντηρητικά μέτρα που είναι
αναγκαία όταν η κατάσταση οδηγεί στο να φθάσουμε ή να
υπερβούμε το ενδεικτικό όριο · ότι πρέπει, συνεπώς για τα
εν λόγω προϊόντα, και μόνο για την Κοινότητα των Δέκα,
βάσει του συντηρητικού μέτρου και λαμβάνοντας υπόψη το

ΑρSρο 1

1 . Οι αιτήσεις πιστοποιητικών ΣΜΣ που αναφέρονται
στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 606/86 που υποβλήθηκαν για
την Κοινότητα των Δέκα από τις 23 έως τις 27 Νοεμβρίου
1992 και ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή για τα γαλακτοκο
μικά προϊόντα που υπάγονται :
— στην κατηγορία 4 του κωδικού ΣΟ ex 0406 γίνονται
αποδεκτές μέχρι ποσοστού 88,77%,
— στην κατηγορία 6 του κωδικού ΣΟ ex 0406 γίνονται
αποδεκτές μέχρι ποσοστού 9,39%.

2. H έκδοση πιστοποιητικών ΣΜΣ στην Κοινότητα των
Δέκα αναστέλλεται προσωρινώς για τα προϊόντα που
υπάγονται στις κατηγορίες 4 και 6.
3. Με την επιφύλαξη των οριστικών μέτρων που μπορεί
να οδηγηθεί να λάβει η Επιτροπή, νέες αιτήσεις για πιστο
ποιητικά ΣΜΣ μπορούν να υποβάλλονται από την 1η
Ιανουαρίου 1993 για όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από
το τμήμα του ενδεικτικού ανώτερου ορίου που ισχύει από
την 1η Ιανουαρίου 1993.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 7 Δεκεμβρίου
1992.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 4 Δεκεμβρίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 58 της 1 . 3. 1986, σ. 28.
O ΕΕ αριθ. L 75 της 21 . 3. 1992, σ. 29.
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Αριθ. L 355/ 1 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3512/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Δεκεμβρίου 1992
περί παύσεως της αλιείας γλώσσας από πλοία με σημαία της Γαλλίας
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

διαιρέσεων CIEM VII f και g, από πλοία με σημαία της
Γαλλίας ή νηολογημένα στη Γαλλία έφθασαν τις ποσοστώ
σεις που είχαν διατεθεί για το 1992,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2241 /87 του Συμβουλίου της
23ης Ιουλίου 1987 περί Θεσπίσεως ορισμένων μέτρων ελέγ
χου των αλιευτικών δραστηριοτήτων ('), όπως τροποποιή
θηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3483/88 (2), και ιδίως
το άρθρο 11 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας :

ότι o κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 3882/91 του Συμβουλίου της
18ης Δεκεμβρίου 1991 για τον καθορισμό, για ορισμένα
αποθέματα ιχθύων ή ομάδες ιχθύων, του επιτρεπόμενου
συνόλου των αλιευμάτων για το 1992 και ορισμένων όρων
υπό τους οποίους μπορούν να αλιευθούν (3), όπως τροποποι
ήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2985/92 (4), προβλέ
πει ποσοστώσεις για γάδο για το 1992 ·

ότι, για να εξασφαλιστεί η τήρηση των διατάξεων που
αφορούν τους ποσοτικούς περιορισμούς των αλιευμάτων
αποθέματος για το οποίο υπάρχει ποσόστωση, είναι ανα
γκαίο να καθορίσει η Επιτροπή την ημερομηνία κατά την
οποία τα αλιεύματα που πραγματοποιούνται από πλοία που
φέρουν σημαία κράτους μέλους θεωρείται ότι έχουν εξαν
τλήσει την ποσόστωση που έχει διατεθεί ·

ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που ανακοινώθηκαν στην
Επιτροπή, το ποσό των αλιευμάτων γλώσσας στα ύδατα των

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

Το ποσό των αλιευμάτων γλώσσας στα ύδατα των διαιρέ
σεων CIEM VII f και g, από πλοία με σημαία της Γαλλίας ή

νηολογημένα στη Γαλλία εκτιμάται ότι έχει εξαντλήσει τις
ποσοστώσεις που είχαν διατεθεί στη Γαλλία για το 1992.

Απαγορεύεται η αλιεία γλώσσας στα ύδατα των διαιρέσεων
CIEM VII f και g, καθώς επίσης η παραμονή επί του πλοίου
ή η μεταφόρτωση από πλοίο σε πλοίο και η εκφόρτωση
γλώσσας που έχει αλιευθεί στις διαιρέσεις αυτές από πλοία
με σημαία της Γαλλίας ή νηολογημένα στη Γαλλία από την
ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα
από τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρμόζεται από τις 1992.

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

Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 1992.
Για την Επιτροπή
Manuel MARÍN

A ντιπρόεδρος

(')
(2)
(-')
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αρι9.
αριθ.
αρι8.

L
L
L
L

207
306
367
300

της
της
της
της

29.
11 .
31 .
16.

7. 1987, σ. 1 .
11 . 1988, σ. 2
12. 1991 , σ. 1
10. 1992, σ. 3
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3513/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Δεκεμβρίου 1992

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

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

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

να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3796/90 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2674/92 (4), κατά την διάρ
κεια περιόδου τριών μηνών από τον κάτοχό τους εάν αυτός
έχει συνάψει σύμβαση όπως αυτή που αναφέρεται στο
άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχεία α) ή β) του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1715/90 της Επιτροπής (5) ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Ονοματολογίας

Εκτιμώντας :
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι, για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της
συνδυασμένης ονοματολογίας που επισυνάπτεται στον
προαναφερθέντα κανονισμό, πρέπει να αποφασιστούν χωρίς
καθυστέρηση οι διατάξεις για την κατάταξη του εμπορεύ
ματος που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανο
νισμού ·
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 έχει καθορίσει τους
γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης
ονοματολογίας ■ ότι αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται επίσης
σε κάθε άλλη ονοματολογία που την περιλαμβάνει, έστω
και εν μέρει ή με την προσθήκη, ενδεχομένως υποδιαιρέ
σεων, η οποία έχει συνταχθεί από ειδικούς κοινοτικούς
νομοθετικούς κανόνες ενόψει της εφαρμογής δασμολογικών
ή άλλων μέτρων στο πλαίσιο των εμπορικών ανταλλαγών ■

ότι, κατ' εφαρμογή των εν λόγω γενικών κανόνων, το εμπό
ρευμα που περιγράφεται στη στήλη 1 του πίνακα του
παραρτήματος του παρόντος κανονισμού πρέπει να κατατα
γεί στον αντίστοιχο κωδικό ΣΟ που σημειώνονται στη
στήλη 2 βάσει των διατάξεων της στήλης 3 ·
ότι είναι σκόπιμο, οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφο
ρίες οι οποίες περιέχονται από τις τελωνειακές αρχές των
κρατών μελών σχετικά με την κατάταξη των εμπορευμάτων
στην τελωνειακή ονοματολογία και δεν είναι σύμφωνες με
το δίκαιο που καθορίζει o παρών κανονισμός να μπορούν

ΆρSρο 1
Το εμπόρευμα που περιγράφεται στη στήλη 1 του προσαρτη
μένου πίνακα κατατάσσεται στη συνδυασμένη ονοματολο
γία στον αντίστοιχο κωδικό ΣΟ που σημειώνεται στη στήλη
2 του εν λόγω πίνακα.
ΆρSρο 2

Οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροοφορίες που παρέχονται
από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και δεν είναι
σύμφωνες με το δίκαιο που καθορίζει o παρών κανονισμός
μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο
επίκλησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3796/90, κατά την διάρκεια τριών
μηνών από τον κάτοχό τους εάν αυτός έχει συνάψει
σύμβαση όπως αυτή που αναφέρεται στο άρθρο 14 παρά
γραφος 3 στοιχεία α) ή β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1715/90.

ΆρSρο 3

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή πρώτη
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 3 Δεκεμβρίου 1992.
Για την Επιτροπή
Christiane SCRIVENER

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 256 της 7. 9. 1987, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 110 της 28. 4. 1992, σ. 42.

C) ΕΕ αριθ. L 365 της 28. 12. 1990, α 17.
(4) ΕΕ αριθ. L 271 της 16. 9. 1992, σ. 5.
(5) ΕΕ αριθ. L 160 της 26. 6. 1990, σ. 1 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Κατάταξη
Κωδικός ΣΟ

(1)

(2)

1 . Ελαιώδες παρασκεύασμα σε κάψουλες από ζελατίνη,
συσκευασμένο για τη λιανική πώληση.

1517 90 99

Αιτιολογία

· '

(3)

Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για
την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας καθώς και από
το κείμενο των κωδικών ΣΟ 1517, 1517 90 και 1517 9099

Κάθε κάψουλα περιέχει:

— έλαιο από σπόρους οινοθήρας
(Oenothera biennis L.)
— λιπαρές ουσίες γάλακτος σε υγρή μορφή
— αντιοξειδωτικά (βιταμίνη Ε)

500 mg
14 mg
15 mg

I. Σιρόπι, από ιμβερτοποιημένο ζάχαρο, άχρωμο, διακρινόμενη
γεύση φρούτου, με τα εξής αναλυτικά χαρακτηριστικά :
,.
ss
„λ
A «/
— εκχύλισμα, δ.δ. 20 C : 67,0 κατά βάρος
— σακχαρόζη
μη ανιχνεύσιμη

— γλυκόζη (δεξτρόζη):

48,0 κατά βάρος σε ξερή κατά-

— φρουκτόζη

48,8 κατά βάρος σε ξερή κατά

1702 90 90

Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για
την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας καθώς και από
το κείμενο των κωδικών ΣΟ 1702, 1702 90 και 1702 90 90
^
Με την εξαγωγή σχεδόν όλων των συστατικών πλην των

σακχάρων, το προϊόν χάνει το χαρακτήρα του συμπλυκνωμένου

σταση

γλεύκους σταφυλιών του κωδικού ΣΟ 2009 60

σταση

— τέφρα :
λιγότερο του 0,01 % κατά βάρος
— ογκομετρούμενη οξύτητα
(pH 7,0), που εκφράζεται
σε τρυγικό οξύ :
0,11% κατά βάρος.
Το προϊόν διατίθεται στο εμπόριο με την περιγραφή «ανακα
θαρισθέν συμπυκνωμένο γλεύκος»

5. Χυμός από καρότα, που έχει υποστεί ζύμωση γαλακτικών
οξέων και δύναται να καταναλωθεί απευθείας ως ποτό

2202 90 10

Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για
την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας καθώς και από
το κείμενο των κωδικών ΣΟ 2202, 220290 και 2202 90 10

λόγω της ζύμωσης των γαλακτικών οξέων και της μείωσης της
αξίας pH που προκύπτει από αυτήν, το προϊόν αυτό έχει απωλέ
σει τον γνήσιο χαρακτήρα του χυμού λαχανικών της κλάσης
2009 (βλέπε επίσης τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ΕΣ, κλάση
2009, παράγραφοι 3 και 7)
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3514/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Δεκεμβρίου 1992
περί επαναφοράς της εισπράξεως τελωνειακών δασμών για ορισμένα προϊόντα των κωδικών
ΣΟ 4820 50 00, καταγωγής Κίνας, δικαιούχου των προβλεπόμενων στον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 3831/90 του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3831 /90 του Συμβουλίου της
20ής Δεκεμβρίου 1990 περί της εφαρμογής των γενικευμέ
νων δασμολογικών προτιμήσεων κατά το έτος 1991 για
ορισμένα βιομηχανικά προϊόντα, καταγωγής αναπτυσσόμε
νων χωρών ('), που παρατάθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 3587/91 του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 1991 (2),
και ιδίως το άρθρο 9,

Ecu · ότι, στις 27 Οκτωβρίου 1992, οι εισαγωγές των εν λόγω
προϊόντων, καταγωγής Κίνας στην Κοινότητα ανέρχονται
διά καταλογισμού στο ύψος της εν λόγω βάσεως αναφοράς ·
ότι η ανταλλαγή πληροφοριών στην οποία προέβη η
Επιτροπή έδειξε ότι η διατήρηση του προτιμησιακού καθε
στώτος απειλεί να προκαλέσει οικονομικές δυσχέρειες σε
μια περιοχή της Κοινότητας· ότι κρίνεται ως εκ τούτου
σκόπιμη η επαναφορά των τελωνειακών δασμών για τα εν
λόγω προϊόντα έναντι της Κίνας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας :

ότι, με βάση το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3831/90, ορισμένα προϊόντα καθεμίας από τις χώρες και
εδάφη που αναφέρονται στο παράρτημα III, απολαύουν της
ολικής αναστολής των τελωνειακών δασμών που υποβάλ
λονται, κατά γενικό κανόνα, σε τριμηνιαία στατιστική
παρακολούθηση βασισμένη στη βάση αναφοράς που αναφέ
ρεται στο άρθρο 8 ·
ότι, σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο 8, όταν η αύξηση των

υπό προτιμησιακό καθεστώς εισαγωγών των προϊόντων
αυτών, καταγομένων από μία ή περισσότερες δικαιούχες
χώρες, προκαλεί ή απειλεί να προκαλέσει οικονομικές
δυσχέρειες σε μία περιοχή της Κοινότητας, η είσπραξη
τελωνειακών δασμών δύναται να επαναφερθεί αφού η
Επιτροπή προβεί στις ενδεικνυόμενες ανταλλαγές πληροφο
ριών με τα κράτη μέλη ■ ότι, για το σκοπό αυτό, πρέπει να
ληφθεί υπόψη η βάση αναφοράς που ισούται γενικά με το
6,615 % των συνολικών εισαγωγών το 1988 στην Κοινότητα
προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών ·
ότι για τα προϊόντα του κωδικού ΣΟ 4820 50 00, καταγωγής
Κίνας, η βάση αναφοράς διαμορφώνεται σε ύψος 2 156 000

Αρθρο 1

Από τις 8 Δεκεμβρίου 1992, η είσπραξη δασμών, η οποία
είχε ανασταλεί με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3831 /90, επαναφέρεται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα
των παρακάτω προϊόντων, καταγωγής Κίνας :
Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

4820 50 00

— Λευκώματα για δείγματα ή για συλλογές

Άρθρο 2

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 3 Δεκεμβρίου 1992.
Για την Επιτροπή
Christiane SCRIVENER

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 370 της 31 . 12. 1990, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 341 της 12. 12. 1991 , σ. 1 . Αυτός o κανονισμός τροπο

ποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1509/92 (ΕΕ αριθ. L 159
της 12. 6. 1992, σ. 1 ).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3515/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Δεκεμβρίου 1992
για τον καθορισμό κοινών λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1055/77
περί αποθεματοποιήσεως και διακινήσεως των προϊόντων που αγοράζονται από οργανισμό
παρεμβάσεως
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

πάρων κανονισμός καθορίζει τις κοινές λεπτομέρειες εφαρ
μογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1055/77.

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

ΤΙΤΛΟΣ I

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1055/77 του Συμβουλίου της
17ης Μαΐου 1977 περί αποθεματοποιήσεως και διακινήσεως
των προϊόντων που αγοράζονται από οργανισμό παρεμβά
σεως ('), και ιδίως το άρθρο 4,

Προϊόντα παρέμβασης που μεταφέρονται για αποθήκευση
σε τρίτη χώρα

Εκτιμώντας:

Εφόσον εμπίπτουν στην πρώτη περίπτωση του άρθρου 2 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1055/77, όταν προϊόντα αποστέλ
λονται σε τρίτη χώρα για αποθήκευση, το έγγραφο που
αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού και η
διασάφηση εξαγωγής κατατίθενται στο αρμόδιο τελωνείο

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1722/77 της Επιτροπής (2),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 3826/85 (3), καθορίζει τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμο
γής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1055/77· ότι σε συνδυα
σμό με την κατάργηση των ελέγχων και διατυπώσεων στα
εσωτερικά σύνορα και για λόγους σαφήνειας και διοικητι
κής αποτελεσματικότητας πρέπει να διατυπωθούν εκ νέου
οι σχετικοί κανόνες και να καταργηθεί o κανονισμός (ΕΟΚ)
αριθ. 1722/77 ·

ότι οι αρμόδιες αρχές είναι ενήμερες για όλες τις συναλλα
γές τις σχετικές με τα εν λόγω προϊόντα · ότι, επομένως, για
διοικητική απλούστευση είναι επιθυμητό να μην απαιτείται
πιστοποιητικό όσον αφορά τα προϊόντα που κατέχονται
από έναν οργανισμό παρέμβασης τα οποία εξάγονται προς
ένα κράτος μη μέλος για να αποθηκευθούν εκεί ή επιστρέ
φουν στο κράτος μέλος απ' όπου ξεκίνησαν ·

ότι η εξαγωγή προϊόντων παρέμβασης για αποθήκευση σε
τρίτη χώρα, θεωρείται ως εξαγωγή όπως αναφέρεται στο
άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2726/90 του Συμβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1990
περί κοινοτικής διαμετακόμισης (4) ·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τις γνώμες όλων των αρμοδίων επιτροπών
διαχείρισης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

Με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπονται
από ειδικούς κοινοτικούς κανόνες για ορισμένα προϊόντα, o
(')
0
C)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

128
189
371
262

της
της
της
της

24.
29.
31 .
26.

5. 1977, σ. 1 .
7. 1977, σ. 36.
12. 1985, σ. 1 .
9. 1990, σ. 1 .

ΑρSρο 2

του κράτους μέλους όπου εδρεύει o οργανισμός παρέμβασης
o οποίος είναι υπεύθυνος για τα προϊόντα.

H διασάφηση εξαγωγής και ενδεχομένως, το έγγραφο εξωτε
ρικής κοινοτικής διαμετακόμισης ή το ισοδύναμο εθνικό
έγγραφο αναφέρουν μία από τις ακόλουθες βεβαιώσεις:
— Productos de intervención en poder de . . . (nombre y direc

ción del organismo de intervención) destinados a ser almace
nados en . . . (país afectado y dirección del lugar de almacena
miento previsto). Aplicación del primer guión del artículo 2
del Reglamento (CEE) n° 1055/77·
— Produkter fra intervention som . . . (navn og adresse pa inter
ventionsorganet) ligger inde med, og som er bestemt til opla
gring i ... (det pågældende land og adressen på det
forventede oplagringssted). Anvendelse af artikel 2, første led,
i forordning (EØF) nr. 1055/77 ·
— Interventionserzeugnisse im Besitz von . . . (Name und
Anschrift der Interventionsstelle), zur Lagerung in . . . (Land
und Anschrift des vorgesehenen Lagerorts) bestimmt. Anwen
dung von Artikel 2 erster Gedankenstrich der Verordnung
(EWG) Nr. 1055/77 ·
— Προϊόντα παρέμβασης που ευρίσκονται στην κατοχή του
. . . (ονομασία και διεύθυνση του οργανισμού παρέμ
βασης) προς αποθήκευση εις . . . (χώρα και διεύθυνση
του προτεινόμενου χώρου αποθήκευσης). Σε εφαρμογή
της πρώτης περίπτωσης του άρθρου 2 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1055/77 ·

— Intervention products held by . . . (name and address of the
intervention agency) for storage in . . . (country concerned and
address of the proposed place of storage). Application of the
first indent of Article 2 of Regulation (EEC) No 1055/77 ·
— Produits d intervention détenus par ... (nom et adresse de
l'organisme d'intervention) destinés à être stockés en/au
(pays concerné et adresse du lieu de stockage prévu). Applica

tion de l'article 2 premier tiret du règlement (CEE)
n0 1055/77·
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ΤΙΤΛΟΣ Π

— Prodotti di intervento detenuti da ... (nome e indirizzo

dell'organismo d'intervento) destinati ad essere immagazzinati
in . . . (paese interessato e indirizzo del luogo di immagazzina
mento previsto). Applicazione dell'articolo 2, primo trattino,
del regolamento (CEE) n. 1055/77 '
— Interventieprodukten in het bezit van . . . (naam en adres van
het interventiebureau) — bestemd voor opslag in
(betrokken land en adres van de opslagplaats). Toepassing van
artikel 2, eerste streepje, van Verordening (EEG) nr. 1055/77 ·
— Produtos de intervenção em poder de . . . (nome e morada do
organismo de intervenção) destinados a serem armazenados

em/no . . . (país em causa e morada do local de armazenagem
previsto). Aplicação do primeiro travessão do artigo 2? do
Regulamento (CEE) n? 1055/77.

Δεν απαιτείται άδεια εξαγωγής όσον αφορά τις τελωνειακές
διατυπώσεις εξαγωής.
ΑρSρο 3
Το έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 2 εκδίδεται από τον
οργανισμό παρέμβασης του κράτους μέλους αναχώρησης,
φέρει αριθμό και περιλαμβάνει :
— περιγραφή των προϊόντων και, κατά περίπτωση, κάθε
άλλο στοιχείο αναγκαίο για τον έλεγχο,
— τον αριθμό, είδος και κατά περίπτωση, τα σήματα και
αριθμούς των δεμάτων,
— τη μεικτή και καθαρή μάζα των προϊόντων,
— αναφορά στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1055/77, όπου να
προσδιορίζεται ότι τα προϊόντα προορίζονται για αποθή
κευση,

— τη διεύθυνση του προτεινόμενου χώρου αποθήκευσης.

Στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 2, το ανωτέρω
έγγραφο φυλάσσεται στο τελωνείο όπου κατετέθη η διασά
φηση εξαγωγής και αντίγραφο του εγγράφου συνοδεύει το
προϊόν.
ΆρSρο 4
1.

Προϊόντα παρέμβασης που μεταβιβάζονται από έναν οργανι
σμό παρέμβασης σε άλλον

ΑρSρο 5

Εφόσον εμπίπτουν στη δέυτερη περίπτωση του άρθρου 2
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1055/77, όταν προϊόντα
αποστέλλονται σε άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο μιας
πράξης μεταβίβασης, τα προϊόντα συνοδεύονται από το

αντίτυπο ελέγχου T5 που αναφέρεται στο άρθρο 1 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2823/87 ('). Το αντίτυπο του ελέγ
χου T5 εκδίδεται από τον οργανισμό παρέμβασης που
αποστέλλει τα προϊόντα και αναγράφει μία από τις ακόλου
θες βεβαιώσεις στη θέση 104.

— Productos de intervención — operación de transferencia ·
— Produkter fra intervention — overførsel ·

—
—
—
—r
—
—
—

Interventionserzeugnisse — Transfer·
Προϊόντα παρέμβασης — Πράξη μεταβίβασης ·
Intervention products — transfer operation ·
Produits d intervention — opération de transfert ·
Prodotti di intervento — operazione trasferimento ·
Interventieprodukten — Overdracht *
Produtos de intervenção — operação de transferencia.

Στο τετραγωνίδιο 107 αναφέρεται o αριθμός του παρόντος
κανονισμού.
Το κράτος μέλος μπορεί να επιτρέψει την έκδοση του αντι
τύπου ελέγχου T5 από αρχή που ορίζεται για τον σκοπό
αυτό αντί του οργανισμού παρέμβασης.
Το αντίτυπο ελέγχου T5 επιστρέφεται απευθείας στον οργα
νισμό παρέμβασης που απέστειλε τα προϊόντα, μετά τον
κατάλληλο έλεγχο και θεώρηση από τον οργανισμό παρέμ
βασης του κράτους μέλους, στο οποίο μεταβιβάζονται τα
προϊόντα.

Όταν τα προϊόντα που βρίσκονται στην κατοχή ενός

οργανισμού παρέμβασης και έχουν αποθηκευτεί σε τρίτη
χώρα επανεισάγονται εν συνεχεία στο κράτος μέλος, στη
δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται o εν λόγω κανονισμός,
δίχως να έχουν πωληθεί :
— η επανεισαγωγή υπόκειται στο άρθρο 2 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1055/77,
— δεν απαιτείται να υποβληθεί άδεια εισαγωγής.

2. Επιπλέον, τα ακόλουθα έγγραφα υποβάλλονται στο
τελωνείο επανεισαγωγής :
— το επικυρωμένο αντίγραφο της διασάφησης εξαγωγής
που εκδόθηκε για την εξαγωγή των προϊόντων στην
τρίτη χώρα αποθήκευσης ή αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο
αυτής επικυρωμένο ως ακριβές αντίγραφο από το τελω
νείο που έχει εκδώσει το πρωτότυπο,
— έγγραφο που εκδόθηκε από τον οργανισμό παρέμβασης
τον υπεύθυνο για τα προϊόντα, το οποίο περιλαμβάνει
τα στοιχεία που προβλέπονται στην πρώτη, δεύτερη,
τρίτη και τέταρτη περίπτωση του άρθρου 3.

ΤΊΤΛΟΣ ΠΙ

Τελικές διατάξεις
ΆρSρο 6

Προϊόντα αποθηκευμένα σε άλλο κράτος μέλος πριν από
την 1η Ιανουαρίου 1993 αποδεσμεύονται από την τελω
νειακή επιτήρηση κατόπιν αιτήσεως του οργανισμού παρέμ
βασης του υπεύθυνου για τα προϊόντα.
ΆρSρο 7

O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1722/77 καταργείται.
ΆρSρο 8

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου
1993.

Τα έγγραφα αυτά φυλάσσονται στο τελωνείο επανεισα
γωγής.

(') ΕΕ αριθ. L 270 της 23. 9. 1987, σ. 1 .
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O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 355/17
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3516/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Δεκεμβρίου 1992

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1707/90 για λεπτομέρειες της εφαρμογής
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1796/81 όσον αφορά τις εισαγωγές κονσερβών καλλιεργουμένων
μανιταριών που κατάγονται από τρίτες χώρες
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 426/86 του Συμβουλίου της 24ης
Φεβρουαρίου 1986 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς
στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα
οπωροκηπευτικά ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1569/92 (2), και ιδίως το άρθρο
14 παράγραφος 3 και το άρθρο 15 παράγραφος 4,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1796/81 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1981 περί των μέτρων που εφαρμόζονται κατά
την εισαγωγή μανιταριών του είδους Agaricus spp. που
υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 071 1 90 40, 2003 10 20 και
2003 10 30 (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 1 1 22/92 (4), και ιδίως το άρθρο 6,
Εκτιμώντας :
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1707/90 της Επιτροπής (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2895/92 (6), η θέση σε ελεύ
θερη κυκλοφορία των μανιταριών που κατάγονται από την
Κίνα, την Νότια Κορέα και την Ταϊβάν υπόκεινται στις
διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3850/89 της
Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 1989 για τον καθορισμό για
ορισμένα γεωργικά προϊόντα που επωφελούνται του ειδικού
καθεστώτος κατά την εισαγωγή, των ειδικών διατάξεων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 802/68 του
Συμβουλίου για τον κοινό ορισμό της καταγωγής των εμπο
ρευμάτων (7).
ότι, βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3850/89, οι αρμόδιες αρχές της Κοινότητας
αποδέχονται ως ισχύον το πρωτότυπο του πιστοποιητικού

καταγωγής - ότι η διάταξη αυτή είναι ιδιαίτερα αυστηρή
όταν πρόκειται για την εισαγωγή στην Κοινότητα κονσερ
βών καλλιεργουμένων μανιταριών · ότι πράγματι, η
επίπτωση στην περίπτωση αυτή από την απώλεια του
πρωτοτύπου του πιστοποιητικού καταγωγής είναι η
πληρωμή συμπληρωματικού ποσού που ισοδυναμεί με το
100 % περίπου της αξίας του προϊόντος · ότι προκειμένου να
αποφευχθεί μιά τέτοια επίπτωση δεδομένου ότι η απαίτηση
της καταγωγής καθορίζεται για τις εν λόγω χώρες, πρέπει
να υπάρξει παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 2 του
εν λόγω κανονισμού και να γίνει δεκτό, σε περίπτωση
(')
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

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

L
L
L
L
L
L
L

49 της 27. 2. 1986, σ. 1 .
166 της 20. 6. 1992, σ. 5.
183 της 4. 7. 1981 , σ. 1 .
117 της 1 . 5. 1992, σ. 98.
158 της 23. 6. 1990, σ. 34.
288 της 3. 10. 1992, σ. 20.
374 της 22. 12. 1989, σ. 8.

απώλειας ότι το αντίγραφο του πρωτοτύπου μπορεί να γίνει
αποδεκτό από τις αρμόδιες κοινοτικές αρχές *

ότι οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3850/89 εφαρ
μόζονται στις εισαγωγές που αναφέρονται στον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 1707/90 από 1ης Ιανουαρίου 1991 · ότι πρέπει
συνεπώς να εφαρμοσθεί η εν λόγω παρέκκλιση από την ίδια
αυτή ημερομηνία·

ότι δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 4 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1707/90, η συνολική ποσότητα που αναφέρεται
στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1796/81 κατανέ
μεται αφενός μεν στους παραδοσιακούς εισαγωγείς και
αφετέρου στους νέους εισαγωγείς· ότι η ποσότητα που
είναι ακόμη διαθέσιμη στις 15 Οκτωβρίου του τρέχοντος
έτους κατανέμεται από την Επιτροπή σε ομάδα εμπορευομέ
νων για την οποία δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμες ποσό

τητες · ότι η διάταξη αυτή η οποία περιορίζει έως το τέλος
του έτους την πρόσβαση στην ποσότητα που είναι ακόμη
διαθέσιμη σε μια μόνο ομάδα εμπορευομένων, όταν η
προσφορά είναι ανώτερη από τη ζήτηση θίγει τα συμφέ
ροντα των τρίτων χωρών που επωφελούνται από αυτό το
καθεστώς εισαγωγής· ότι αν επεκταθεί στο σύνολο των
εμπορευομένων η πρόσβαση στην ποσότητα που είναι
διαθέσιμη στις 15 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους εξαλεί
φονται τα ανεπιθύμητα εμπόδια για την πλήρη χρησιμοποί
ηση των διαθεσίμων ποσοτήτων κατά το έτος · ότι πρέπει
συνεπώς να τροποποιηθεί κατά την έννοια αυτή το άρθρο 5
παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1707/90 διευκρινίζοντας εντούτοις ότι για το 1992, η ημερο
μηνία της 15ης Οκτωβρίου πρέπει να αντικατασταθεί από
την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος κανονι
σμού ·

ότι η Επιτροπή Διαχειρίσεως Μεταποιημένων Προϊόντων με
βάση τα Οπωροκηπευτικά δεν διατύπωσε γνώμη στην
προθεσμία που όρισε o πρόεδρός της
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1707/90 τροποποιείται ως εξής:
1 . Στο άρθρο 4 παράγραφος 1 , προστίθεται το ακόλουθο
δεύτερο εδάφιο :
« Εντούτοις κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγρα

φος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3850/89, οι αρμόδιες
αρχές δύνανται, σε περίπτωση απώλειας να δεχθούν ως
ισχύον ένα αντίγραφο του πρωτοτύπου του πιστοποιητι
κού καταγωγής.»
2. Στο άρθρο 5 παράγραφος 4, το δεύτερο εδάφιο αντικαθί
σταται από το ακόλουθο κείμενο :
« Εντούτοις στην περίπτωση κατά την οποία για την
ποσότητα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στα στοι
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χεια α) ή 6) δεν υπάρξουν αιτήσεις ή υπάρξουν για μέρος
της ποσότητας, η διαθέσιμη ακόμη ποσότητα στις 15
Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, κατανέμεται στις δύο
ομάδες εμπορευομένων σύμφωνα με λεπτομέρειες που θα
καθορισθούν από την Επιτροπή όσον αφορά την
υποβολή των αιτήσεων και την έκδοση των πιστοποιητι
κών εισαγωγής. Για το 1992, η κατανομή αυτή αφορά την
ποσότητα που είναι ακόμη διαθέσιμη στις 8 Δεκεμβρίου
1992.»

Αριθ. L 355/ 19
Άρνρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από
τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.
Το άρθρο 1 παράγραφος 1 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουα
ρίου 1991 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος»
Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 355/20
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3517/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Δεκεμβρίου 1992
για τις εισαγωγές ορισμένων μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα μανιτάρια που κατά
γονται από την Πολωνία και τη Νότια Κορέα και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2943/92
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1707/90 της Επιτροπής της 22ας
Ιουνίου 1990 περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1796/81 όσον αφορά τις εισαγωγές μανιταριών
που κατάγονται από τρίτες χώρες ('), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3516/92 (2), και
ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4,
Εκτιμώντας :

ότι στο άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του εν λόγω
κανονισμού προβλέπεται ότι η ποσότητα μανιταριών που
είναι ακόμη διαθέσιμη κατά την ημερομηνία ενάρξεως
ισχύος του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3516/92 κατανέμεται
σε δύο ομάδες εμπορευομένων σύμφωνα με λεπτομέρειες
που θα καθορισθούν από την Επιτροπή ·

ότι ως το τέλος του 1992, υπάρχει σημαντική ποσότητα προς
διάθεση για να κατανεμηθεί στο σύνολο των εμπορευο
μένων ότι η έκδοση των πιστοποιητικών εισαγωγής στα
πλαίσια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1707/90 για ορισμένα
μεταποιημένα προϊόντα με βάση τα μανιτάρια για όλες τις
τρίτες χώρες, εκτός από την Πολωνία και τη Νότια Κορέα,
έχει ανασταλεί για το υπόλοιπο του 1992 · ότι συνεπώς η
διαθέσιμη ακόμη ποσότητα αφορά την Πολωνία και την
Νότια Κορέα·

ορισμένες ειδικές λεπτομέρειες όσον αφορά τα πιστοποιη
τικά εισαγωγής,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Τα πιστοποιητικά εισαγωγής που αφορούν την διαθέσιμη
ακόμη ποσότητα στις 8 Δεκεμβρίου 1992 από τη συνολική
ποσότητα που έχει κατανεμηθεί στην Πολωνία και στη
Νότια Κορέα σύμφωνα με το παράρτημα I του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1707/90, εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1707/90, με την επιφύλαξη των ειδικών
διατάξεων του άρθρου 2.
ΆρSρο 2

Κάθε εμπορευόμενος που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγρα
φος 4 στοιχεία α) ή β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1707/90
μπορεί να καταθέσει από τις 7 Δεκεμβρίου 1992 αιτήσεις
για πιστοποιητικά εισαγωγής για τα μανιτάρια των κωδι
κών ΣΟ 0711 90 40, 2003 10 20 και 2003 10 30 που κατά

γονται από την Πολωνία και τη Νότια Κορέα.
ΆρSρο 3

O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2943/92 της Επιτροπής (3) καταρ
γείται.
ΆρSρο 4

ότι πρέπει, προκειμένου να υπάρξει εγγύηση δίκαιης
προσφυγής στην μεταφερομένη ποσότητα, να καθορισθούν

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από
τη δημοσίευσή του.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 158 της 23. 6. 1990, σ. 34.
(2) Βλέπε σελίδα 18 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

O ΕΕ αρι8. L 294 της 10. 10. 1992, σ. 14.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3518/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Δεκεμβρίου 1992

για λεπτομέρειες εφαρμογής των ειδικών μέτρων για τις Αζόρες όσον αφορά την παραγωγή
ανανά

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92 του Συμβουλίου της
15ης Ιουνίου 1992 σχετικά με ειδικά μέτρα που αφορούν
ορισμένα γεωργικά προϊόντα για τις Αζόρες και τη
Μαδέρα ('), και ιδίως το άρθρο 30,
Εκτιμώντας :
ότι στο άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92
προβλέπεται η χορήγηση ενισχύσεως στην παραγωγή νωπού
ανανά για ανώτατη ποσότητα 2 000 τόνων ετησίως - ότι
πρέπει να προβλεφθούν οι λεπτομέρειες του καθεστώτος της
ενισχύσεως ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Οπωροκηπευτικών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

3. Οι πορτογαλικές αρχές λαμβάνουν τις αναγκαίες
διατάξεις προκειμένου οι ετήσιες ποσότητες για τις οποίες
χορηγείται η ενίσχυση να μην υπερβαίνουν τους 2000
τόνους που καθορίζονται στο άρθρο 30 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1600/92.
4. H κοινοτική ενίσχυση καταβάλλεται εντός δύο μηνών
μετά από το μήνα της αιτήσεως της ενισχύσεως.

Άρθρο 3

H ισοτιμία που θα εφαρμοσθεί για τη μετατροπή σε εθνικό
νόμισμα του ποσού της ενισχύσεως στην παραγωγή νωπού
ανανά είναι η γεωργική ισοτιμία που ισχύει την πρώτη
ημέρα της περιόδου της εν λόγω συγκομιδής.
Άρθρο 4

1 . Στην περίπτωση κατά την οποία μια ενίσχυση κατα
βάλλεται αχρεωστήτως, οι αρμόδιες υπηρεσίες προβαίνουν
στην ανάκτηση των καταβληθέντων ποσών, προσαυξημένων

με τόκο που προσμετράται από την ημέρα καταβολής της

Άρθρο 1
Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός, o οποίος είναι εγκατε
στημένος στις Αζόρες, καταθέτει στις αρμόδιες υπηρεσίες
που ορίζονται από την Πορτογαλία αίτηση ενισχύσεως στην
παραγωγή για νωπό ανανά του κωδικού ΣΟ 0804 30 που
συγκομίζεται κατά τη διάρκεια των ακόλουθων περιόδων :
— τον Ιανουάριο για την παραγωγή που συγκομίζεται από
Ιούλιο έως Δεκέμβριο του προηγουμένου έτους,
— τον Ιούλιο για την παραγωγή που συγκομίζεται από τον
Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του εν λόγω έτους.

ενισχύσεως έως την πραγματική της ανάκτηση. Το επιτόκιο
που θα εφαρμοσθεί είναι εκείνο που ισχύει στο εθνικό
δίκαιο για ανάλογες εργασίες ανακτήσεως.

Άρθρο 2
1 . H αίτηση ενισχύσεως περιλαμβάνει τουλάχιστον τις
ακόλουθες ενδείξεις:
— το ονοματεπώνυμο και την διεύθυνση του αιτούντα,
— την ποσότητα ανανά που συγκομίζεται κατά τη διάρκεια
των εν λόγω περιόδων,
— την έκταση που αφορά η παραγωγή αυτή.
2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποιούν όλους τους
ελέγχους που κρίνουν αναγκαίους συμπεριλαμβανομένων
ιδίως των επιτόπιων ελέγχων.

H Πορτογαλία ανακοινώνει κάθε έτος στην Επιτροπή πριν
από την 1η Νοεμβρίου, τις συγκομισθείσες ποσότητες για
τις οποίες έχει πληρωθεί η ενίσχυση.

2. H ανακτηθείσα ενίσχυση και ενδεχομένως οι τόκοι
καταβάλλονται στους οργανισμούς ή στις υπηρεσίες
πληρωμής οι οποίες και τις αφαιρούν από τις δαπάνες που
χρηματοδοτούνται από το ευρωπαϊκό γεωργικό ταμείο
προσανατολισμού και εγγυήσεων.
Άρθρο 5

H Πορτογαλία ανακοινώνει τα μέτρα που ελήφθησαν ενδε
χομένως σε εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 3.
Άρθρο 6

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα
μετά 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, 4 Δεκεμβρίου 1992.

Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

C) ΕΕ αριθ. L 173 της 27. 6. 1992, α 1 .
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3519/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Δεκεμβρίου 1992

για ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής σχετικά με το συμπλήρωμα της ειδικής πριμοδότησης
για τους παραγωγούς βοείου κρέατος και της πριμοδότησης διατήρησης του κοπαδιού των
θηλαζουσών αγελάδων στις Καναρίους Νήσους
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1601 /92 του Συμβουλίου της
15ης Ιουνίου 1992 για ειδικά μέτρα που αφορούν ορισμένα
γεωργικά προϊόντα υπέρ των Καναρίων Νήσων ('), και ιδίως
το άρθρο 12,
Εκτιμώντας :
ότι στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1601 /92 προβλέπονται
ειδικά μέτρα για τη γεωργική παραγωγή των Καναρίων
Νήσων ότι αυτά περιλαμβάνουν στον τομέα του βοείου
κρέατος συμπήρωση της ειδικής πριμοδότησης για τα αρσε
νικά βοοειδή και της πριμοδότησης για τη διατήρηση του
κοπαδιού των θηλαζουσών αγελάδων όπως προβλέπονται
από την κοινοτική νομοθεσία· ότι για διοικητική απλού
στευση πρέπει να προβλεφθεί ότι η χορήγηση της συμπλή
ρωσης αυτής θα γίνεται στα πλαίσια των αιτήσεων που
υποβάλλονται για τα εν λόγω καθεστώτα πριμοδότησης·

ότι σε εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601 /92 τα
ειδικά μέτρα εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 1992 · ότι
πρέπει συνεπώς να προβλεφθεί ότι οι λεπτομέρειες εφαρμο
γής θα εφαρμοσθούν από την ίδια ημερομηνία·

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

Άρθρο 1

1 . Το συμπλήρωμα της ειδικής πριμοδότησης για τα αρσε
νικά βοοειδή που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601 /92, χορηγείται στο πλαί
σιο των αιτήσεων του καθεστώτος της ειδικής πριμοδότη
σης στους παραγωγούς βοείου κρέατος.

2. Το συμπλήρωμα της πριμοδότησης για τη διατήρηση
του κοπαδιού των θηλαζουσών αγελάδων που αναφέρεται
στο άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1601 /92, χορηγείται στο πλαίσιο των αιτήσεων του καθε
στώτος της πριμοδότησης για τη διατήρηση του κοπαδιού
των θηλαζουσών αγελάδων.

Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 1992.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 1992.

Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 173 της 27. 6. 1992, σ. 13.
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Αριθ. L 355/23

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3520/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Δεκεμβρίου 1992

για τη τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1658/91 για τη θέσπιση προσωρινού καθε
στώτος επίβλεψης που εφαρμόζεται στις εισαγωγές σολομού του Ατλαντικού
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3687/91 του Συμβουλίου της
28ης Νοεμβρίου 1991 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς
στον τομέα των αλιευτικών προϊόντων ('), και ιδίως το
άρθρο 27 παράγραφος 2,
Εκτιμώντας :
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1658/91 της Επιτροπής (2),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1561/92 (3), θέσπισε προσωρινό καθεστώς a posteriori
κοινοτικής επίβλεψης που εφαρμόζεται στις εισαγωγές
σολομού του Ατλαντικού έως τις 31 Δεκεμβρίου 1992 ·
ότι λόγω σοβαρών διαταραχών της κοινοτικής αγοράς
σολομού η Επιτροπή υπέβαλε τις εισαγωγές σολομού του

Ατλαντικού στην υποχρέωση τήρησης μιας ελάχιστης τιμής
με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3270/91 της Επιτροπής (4),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 992/92 (5)·

ότι για να διασφαλιστεί η κατάλληλη παρακολούθηση της
. εξέλιξης των εισαγωγών σολομού Ατλαντικού καθώς και
για να προβλεφθεί κάθε μεταγενέστερη υποβάθμιση της
καταστάσεως της αγοράς αυτής, πρέπει να παραταθεί κατά

τέσσερις μήνες η διάρκεια εφαρμογής του καθεστώτος
επίβλεψης που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1658/91 ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

Το άρθρο 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1658/91 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :
« Εφαρμόζεται έως τις 30 Απριλίου 1993.»
ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη 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 4 Δεκεμβρίου 1992.
Γ a την Επιτροπή
Manuel MARÍN

Αντιπρόεδρος

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

354
151
165
308
105

της
της
της
της
της

23. 12. 1991 , σ. 1 .
15. 6. 1991 , σ. 51 .
19. 6. 1992, σ. 14.
9. 11 . 1991, σ. 34.
23. 4. 1992, σ. 14.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3521/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Δεκεμβρίου 1992

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89 σχετικά με την αγορά βοείου
κρέατος με διαγωνισμό
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συμβουλίου της 27ης
Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον
τομέα του βοείου κρέατος ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2066/92 (2), και ιδίως
το άρθρο 6 παράγραφος 8,

γική στήριξη της αγοράς οδηγούν, με βάση τις τιμές τις
οποίες γνωρίζει η Επιτροπή, στην τροποποίηση σύμφωνα με
τα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού του καταλόγου
των κρατών μελών ή περιοχών κρατών μελών όπου o διαγω
νισμός είναι ανοικτός καθώς και των ποιοτικών ομάδων
που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αγορών στην
παρέμβαση ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Βοείου Κρέατος,

Εκτιμώντας :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89 της Επιτροπής της
9ης Ιουνίου 1989 σχετικά με την αγορά βοείου κρέατος με
διαγωνισμό (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2939/92 (4), άνοιξε τις αγορές με
διαγωνισμό σε ορισμένα κράτη μέλη ή περιοχές κράτους
μέλους για ορισμένες ποιοτικές ομάδες·
ότι η εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπονται στο
άρθρο 6 παράγραφοι 2, 3 και 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
805/68 καθώς και η αναγκαιότητα να περιοριστεί η παρέμ
βαση στις αναγκαίες αγορές για να εξασφαλισθεί ορθολο

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89 αντι
καθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 7 Δεκεμβρίου
1992.

O πάρων κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

148
215
159
294

της
της
της
της

28.
30.
10.
10.

6. 1968, σ. 24.
7. 1992, σ. 49.
6. 1989, σ. 36.
10. 1992, σ. 5.
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ANEXO - BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO I — BIJLAGE —
ANEXO

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el
apartado 1 del artículo 1
Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1

Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Qualitätsgruppen
Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητος που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1
Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1)

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1",
paragraphe 1

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualita di cui all'articolo 1, paragrafo 1
In artikel 1, lid 1 bedoelde Lid-Staten of gebieden van een Lid-Staat en kwaliteitsgroepen

Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no n? 1 do artigo 1 ?
Estados miembros o regiones

Categoría Λ

Categoria C

Medlemsstat eller region

Kategori A

Kategori C

Mitgliedstaaten oder Gebiete
eines Mitgliedstaats

Kategorie A

Kategorie C

Κράτος μέλος ή περιοχές
κράτους μέλους

Κατηγορία A

Κατηγορία Γ

Member States or regions

Category A

Category C

Catégorie A

Catégorie C

Categoria A

Categoria C

Categorie A

Categorie C

Categoria A

Categoria C

de Estados miembros

of a Member State

États membres ou régions
d'États membres

Stati membri 6 regioni
di Stati membri

Lid-Staat of gebied
van een Lid-Staat

Estados-membros ou regiões
de Estados-membros

U

R

O

Belgique

xxx

Denmark

x

Deutschland

x

U

R

O

x

x

España
France

xxx

Italia

xx

x

Luxembourg

x

Nederland

x

x

Ireland

xxx

Great Britain

xxx

Northern Ireland

x

x

x
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3522/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Δεκεμβρίου 1992

περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στην όρυζα και
στα θραύσματά της
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

ριστει από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2530/92 της Επιτρο
πής (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 3442/92 (6), /

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1976 περί κοινής οργανώσεως αγοράς της
όρυζας ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 674/92 (2), και ιδίως το άρθρο 1 1 παράγρα

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

φος 2,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 833/87 της Επιτροπής της
23ης Μαρτίου 1987 για λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 3877/86 του Συμβουλίου για τις εισαγω
γές αρωματικής ποικιλίας όρυζας Basmati με μακρούς
κόκκους υπαγόμενης στους κωδικούς ΣΟ 1006 10, 1006 20
και 1006 30 (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 674/91 (4), και ιδίως το άρθρο 8,

Οι προς είσπραξη εισφορές κατά την εισαγωγή των προϊό
ντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία
α) και β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 καθορί
ζονται στο παράρτημα.

ΑρSρο 2
Εκτιμώντας ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την
εισαγωγή της όρυζας και των θραυσμάτων της έχουν καθο

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 5 Δεκεμβρίου
1992.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(')
(2)
0
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

166 της 25. 6. 1976, σ. 1 .
73 της 19. 3. 1992, σ. 7.
80 της 24. 3. 1987, σ. 20.
75 της 21. 3. 1991 , σ. 29.

(5) ΕΕ αριθ. L 254 της 1 . 9. 1992, σ. 21 .
(6) ΕΕ αριθ. L 350 της 1 . 12. 1992, σ. 9.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 4ης Δεκεμβρίου 1992 περί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στην όρυζα και στα Φραύσματά της
(Ecu/τόνο)

Εισφορές (7)
Κωδικός ΣΟ

Καθεστώς
κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3877/86 (6)

Μπαγκλαντές

Τρίτες χώρες
(εκτός ΑΚΕ)

C)(2)(3)(4)

o

—
—
—
235,82
—

151,84
153,61
153,61
153,61
151,84

310,88
314,42
314,42
314,42
310,88

1006 10 94

—

153,61

314,42

1006 1096
1006 1098
100620 11

—
235,82
—

153,61
153,61
190,70

314,42
314,42
388,60

100620 13

—

192,91

393,02 '

1006 20 15

1006 20 17
1006 20 92
1006 2094
10062096
1006 20 98
1006 30 21
1006 30 23
100630 25

—
294,77
—
—
—
294,77
—
—
—

192,91
192,91
190,70
192,91
192,91
192,91
236,32
285,30
285,30

393,02
393,02
388,60
393,02
393,02
393,02
496,49 (5)
594,37 (5)
594,37 (5)

100630 27

445,78 0

285,30

594,37 (5)

1006 3042
1006 3044
1006 3046
1006 30 48
1006 30 61
1006 30 63
1006 30 65
1006 30 67
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98
1006 40 00

—
—
445,78 0
—
—
—
477,88 0
—
—
—
477,88 0
—

236,32
285,30
285,30
285,30
252,03
306,23
306,23
306,23
252,03
306,23
306,23
306,23
69,27

496,49 0
594,37 0
594,37 0
594,37 0
528,77 0
637,17 0
637,17 0
637,17 0
528,77 0
637,17 0
637,17 0
637,17 0
144,54

1006
1006
1006
1006
1006

10 21
10 23
10 25
10 27
1092

ΑΚΕ

(') Υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 12 και 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 715/90.
(2) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 715/90, οι εισφορές δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής κρατών της
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και που εισάγονται απευθείας στο υπερπόντιο διαμέρισμα της Réunion.
(3) H εισφορά κατά την εισαγωγή της όρυζας στο υπερπόντιο διαμέρισμα της Réunion καθορίζεται στο άρθρο 1 Ια του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76.
(4) Για τις εισαγωγές ρυζιού, εκτός των θραυσμάτων (κωδικός ΣΟ 1006 40 00), που κατάγονται από το Μπαγκλαντές, η
εισφορά εφαρμόζεται στα πλαίσια του καθεστώτος που καθορίζεται από τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 3491 /90 και
(ΕΟΚ) αριθ. 862/91 .

(5) Κατά την εισαγωγή στην Πορτογαλία, η εισφορά αυξάνεται κατά το ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3778/91 .

(6) Για τις εισαγωγές αρωματικής ποικιλίας ρυζιού Basmati η εισφορά εφαρμόζεται στα πλαίσια του καθεστώτος που καθορί
ζεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3877/86, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3130/91 .
(7) Δεν εφαρμόζονται εισφορές κατά την εισαγωγή προϊόντων καταγωγής των υπερπόντιων χωρών και εδαφών σύμφωνα με
το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης 91 /482/EOK.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3523/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Δεκεμβρίου 1992

περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προστίθενται στις εισφορές κατά την εισαγωγή
της όρυζας και των θραυσμάτων της
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

προστίθενται στις εισφορές που ισχύουν επί του παρόντος
τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος
κανονισμού,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1976 περί κοινής οργανώσεως αγοράς της
όρυζας ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 674/92 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγρα
φος 6,
Εκτιμώντας :

ότι οι πριμοδοτήσεις οι οποίες προσθέτονται στις εισφορές
για την όρυζα και τα θραύσματά της έχουν καθοριστεί από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2531 /92 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 3443/92 (4) ■
ότι, σε συνάρτηση με τις τιμές cif και τις τιμές cif αγοράς
υπό προθεσμία της ημέρας αυτής οι πριμοδοτήσεις που

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

Οι πριμοδοτήσεις που προστίθενται στις προκαθοριζόμενες
εισφορές για τις εισαγωγές της όρυζας και των θραυσμάτων
της, προέλευσης τρίτων χωρών, καθορίζονται σύμφωνα με
το παράρτημα.

Αρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 5 Δεκεμβρίου
1992.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 4 Δεκεμβρίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(')
(2)
(3)
C)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

166 της 25. 6. 1976, σ. 1 .
73 της 19. 3. 1992, σ. 7.
254 της 1 . 9. 1992, σ. 24.
350 της 1 . 12. 1992, σ. 11 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

τον κανονισμού της Επιτροπής της 4ης Δεκεμβρίου 1992 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που
προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή της όρυζας και των θραυσμάτων της
(Ecu/τόνο)
Τρέχων

1η
προθεσμία

2η
προθεσμία

3η
προθεσμία

12

1

2

3

1006 10 21

0

0

0

—

1006 10 23

0

0

0

—

1006 10 25

0

0

0

—

1006 10 27

0

0

0

—

1006 10 92

0

0

0

—

1006 1094

0

0

0

—

1006 10 96

0

0

0

—

1006 10 98

0

0

0

—

10062011

0

0

0

—

1006 20 13

0

0

0

—

1006 20 15

0

0

0

—

1006 20 17

0

0

0

—

1006 20 92

0

0

0

—

1006 20 94

0

0

0

—

10062096

0

0

ο

—

10062098

0

0

0

—

1006 30 21

0

0

0

—

1006 30 23

0

0

0

—

1006 30 25

0

0

0

—

1006 30 27

0

0

0

—

1006 3042

0

0

0

—

1006 30 44

0

0

0

—

Κωδικός ΣΟ

10063046

0

0

0

—

10063048

0

0

0

—

1006 30 61

0

0

0

—

10063063

0

0

0

—

1006 30 65

0

0

0

—

1006 30 67

0

0

0

—

1006 30 92

0

0

ο

—

1006 30 94

0

0

0

—

1006 30 96

0

0

ο

—

1006 30 98

0

0

0

—

1006 40 00

0

0

0

0
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3524/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Δεκεμβρίου 1992

για αποκατάσταση του προτιμησιακού δασμού κατά την εισαγωγή τριαντάφυλλων με μικρό
άνθος καταγωγής Ισραήλ
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

3556/88 (6), καθόρισε τις λεπτομέρειες εφαρμογής του εν
λόγω καθεστώτος·

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 του Συμβουλίου της
21ης Δεκεμβρίου 1987 για τον καθορισμό των όρων εφαρμο
γής των προτιμησιακών δασμών κατά την εισαγωγή ορισμέ
νων προϊόντων ανθοκομίας καταγωγής Ισραήλ, Ιορδανίας,
Μαρόκου και Κύπρου ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3551 /88 (2), και ιδίως το
άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β),
Εκτιμώντας :
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 καθορίζει τους όρους
εφαρμογής ενός προτιμησιακού δασμού για τα τριαντά

φυλλα με μεγάλο άνθος, τα τριαντάφυλλα με' μικρό άνθος,
τα μονοανθή γαρίφαλα (Standard) και τα πολυανθή γαρί
φαλα (Spray), εντός των ορίων των δασμολογικών ποσοστώ

ότι για να επιτραπεί η κανονική λειτουργία του καθε
στώτος, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό
των τιμών εισαγωγής:

— για τα νομίσματα που διατηρούνται μεταξύ τους στο
εσωτερικό μεγίστης στιγμιαίας αποκλίσεως τοις μετρη
τοίς κατά 2,25%, μια ισοτιμία που βασίζεται στην
κεντρική τιμή, η οποία πολλαπλασιάζεται με το διορθω
τικό συντελεστή που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγρα
φος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1676/85 του Συμβουλίου (7), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2205/90 (8),
— 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

σεων που ανοίγονται ετησίως για την εισαγωγή στην
Κοινότητα νωπών κομμένων ανθέων ·
ότι οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 3341 /92 του Συμβουλίου (3)
για άνοιγμα και τρόπο διαχειρίσεως των κοινοτικών δασμο
λογικών ποσοστώσεων για τα άνθη και τα μπουμπούκια
ανθέων, κομμένα, νωπά, καταγωγής, αντιστοίχως, Κύπρου,

Ιορδανίας Μαρόκου και Ισραήλ·
ότι το άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
4088/87 θεσπίζει ότι αποκαθίσταται o προτιμησιακός
δασμός για ένα προϊόν και για δεδομένη καταγωγή, εάν οι
τιμές του εισαγόμενου προϊόντος (μη αφαιρουμένου του
πλήρους δασμού) για το 70 % τουλάχιστον των ποσοτήτων
για τις οποίες είναι διαθέσιμες οι τιμές στις αντιπροσωπευ
τικές αγορές της Κοινότητας ισούνται ή είναι μεγαλύτερες
από το 85 % της κοινοτικής τιμής στην παραγωγή κατά μια
διάρκεια, που υπολογίζεται από την πραγματική εφαρμογή
του μέτρου της αναστολής του προτιμησιακού δασμού :
—δύο συνεχομένων ημερών πώλησης, μετά την αναστολή
σε εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο α)
του κανονισμού αυτού,
— τριών συνεχομένων ημερών πώλησης, μετά την
αναστολή σε εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 2
στοιχείο β) του κανονισμού αυτού ·

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2960/92 της Επιτροπής (4),
καθόρισε τις κοινοτικές τιμές παραγωγής για τα γαρίφαλα
και τα τριαντάφυλλα για την εφαρμογή του καθεστώτος ■
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 700/88 της Επιτροπής (5),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
(')
(2)
P)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

382
311
336
298

της
της
της
της

31 .
17.
20.
14.

12.
11 .
11 .
10.

1987,
1988,
1992,
1992,

σ.
σ.
σ.
σ.

22.
1.
8.
9.

(5) ΕΕ αριθ. L 72 της 18. 3. 1988, σ. 16.

περίπτωση ■

ότι, για τα τριαντάφυλλα με μικρό άνθος καταγωγής
Ισραήλ, o προτιμησιακός δασμός που καθορίστηκε από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3341 /92 έχει ανασταλεί από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3466/92 της Επιτροπής (9) ·

ότι, με βάση τις διαπιστώσεις που πραγματοποιήθηκαν
σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ.
4088/87 και (ΕΟΚ) αριθ. 700/88, θα πρέπει να συμπερά
νουμε ότι πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο
2 παράγραφος 3 πρώτη υποπερίπτωση του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 για αποκατάσταση του προτιμησιακού
δασμού για τα τριαντάφυλλα με μικρό άνθος, καταγωγής
Ισραήλ · ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί o προτιμησιακός
δασμός,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1
Για τις εισαγωγές τριαντάφυλλων με μικρό άνθος, καταγω
γής Ισραήλ, του κωδικού ΣΟ ex 0603 10 51 o προτιμησιακός
δασμός που καθορίσθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3341 /92 αποκαθίσταται.

Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 5 Δεκεμβρίου
1992.

(6)
(7)
(8)
(9)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

311
164
201
350

της
της
της
της

17. 11 . 1988, σ. 8.
24. 6. 1985, σ. 1 .
31 . 7. 1990, α 9.
1 . 12. 1992, σ. 73.
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O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 4 Δεκεμβρίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 355/31

Αριθ. L 355/32
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΔΗΓΙΑ 92/I02/EOK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 27ης Νοεμβρίου 1992
για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

αναγνώριση και η καταγραφή, όπως προβλέπονται στο

Έχοντας υπόψη :

άρθρο 3 που προορίζονται για σφαγή και τα καταχωρημένα
ιπποειδή, πρέπει να πραγματοποιούνται μετά τη διεξαγωγή

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

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
Εκτιμώντας :

ότι στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας
90/425/EOK του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά
με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που απαι
τούνται για το ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων
ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της
εσωτερικής αγοράς (3), ορίζεται ότι τα ζώα που προορί
ζονται για το ενδοκοινοτικό εμπόριο πρέπει να αναγνωρί
ζονται σύμφωνα εμ τις απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθε
σίας και να καταγράφονται κατά τρόπο που να επιτρέπει
τον προσδιορισμό της εκμετάλλευσης του κέντρου ή του
οργανισμού καταγωγής ή διέλευσης τους και ότι αυτά τα
συστήματα αναγνώρισης και καταγραφής πρέπει να επεκτα
θούν, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, στις στις μετακινή
σεις ζώων εντός της επικράτειας κάθε κράτους μέλους·
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 91 /496/EOK του
Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 για τον καθορισμό των
βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρι
κών ελέγχων των ζώων προελεύσεως τρίτων χωρών που
εισάγονται στην Κοινότητα και περί τροποποιήσεως των
οδηγιών 89/662/EOK, 90/425/EQK και 90/675/EQK (4), η
C) ΕΕ αριθ. C 137 της 27. 5. 1992, σ. 7.

i2) Γνώμη που δημοσιεύθηκε στις 19 Νοεμβρίου 1992 (δεν έχει ακό

μη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα)
(3) ΕΕ αριθ. L 224 της 18. 8. 1990, σ. 29. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 91/496 (ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991 ,
σ. 56).

(4) ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 56. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 91/628/EOK (ΕΕ αριθ. L 340 της 11 .
12. 1991 , σ. 17).

των εν λόγω ελέγχων ·
οτι, για τη διαχείριση ορισμένων κοινοτικών καθεστώτων
ενίσχυσης στον τομέα της γεωργίας, απαιτείται η αναγνώ
ριση κάθε ζώου ξεχωριστά για ορισμένα είδη ζωικού κεφα

λαίου· ότι το σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής
πρέπει, κατά συνέπεια, να είναι κατάλληλο για την εφαρ
μογή και τον έλεγχο των εν λόγω μέτρων,
ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η ταχεία και αποτελε
σματική ανταλλαγή πληροφόρησης μεταξύ των κρατών
μελών για την ορθή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας · ότι
έχουν θεσπιστεί κοινοτικές διατάξεις αφενός μεν με τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1468/81 του Συμβουλίου της 19ης
Μαΐου 1981 περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοι
κητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των
αρχών αυτών με την Επιτροπή, με σκοπό τη διασφάλιση της
ορθής εφαρμογής των τελωνειακών ή γεωργικών ρυθμί
σεων (5), αφετέρου δε με την οδηγία 89/608/EOK του
Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 1989 για την αμοιβαία
συνδρομή μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών
μελών και τη συνεργασία των αρχών αυτών με την
Επιτροπή για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της
κτηνιατρικής και ζωοτεχνικής νομοθεσίας (6) ·

ότι οι κάτοχοι ζώων πρέπει να τηρούν ενημερωμένα μητρώα
όσον αφορά τα ζώα που βρίσκονται στην εκμετάλλευσή
τους · ότι τα πρόσωπα που εμπλέκονται στο εμπόριο ζώων
πρέπει να τηρούν μητρώα όσον αφορά τις εμπορικές συναλ
λαγές · ότι η αρμόδια αρχή πρέπει να έχει, κατ' αίτησή της,
πρόσβαση σε αυτά τα μητρώα·
(5) ΕΕ αριθ. L 144 της 2. 6. 1981 , σ. 1 . Κανονισμός όπως τροποποιή
θηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 945/87 (ΕΕ αριS. L 90 της
2. 4. 1987, σ. 3)
0) ΕΕ αριθ. L 351 της 2. 12. 1989, σ. 34.
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ότι, για να είναι δυνατόν να εντοπίζονται με ταχύτητα και
ακρίβεια οι μετακινήσεις ζώων, πρέπει αυτά να είναι
αναγνωρίσιμα · ότι η μορφή και το περιεχόμενο του σήμα
τος πρέπει, όσον αφορά τα βοοειδή, να καθοριστούν σε
κοινοτική βάση · ότι, όσον αφορά τους χοίρους, τα προβα
τοειδή και τα αιγοειδή, η φύση του σήματος θα πρέπει να
αποφασισθεί αργότερα και, μέχρις ότου ληφθεί η απόφαση,
θα πρέπει να διατηρηθούν τα εθνικά συστήματα αναγνώ
ρισης για τις μετακινήσεις που προορίζονται στην εθνική
αγορά·

ότι θα πρέπει να προβλεφθεί δυνατότητα παρεκκλίσεων από
τις απαιτήσεις όσον αφορά τα σήματα, στην περίπτωση
ζώων τα οποία μετακινούνται απευθείας από ένα αγρό
κτημα σε ένα σφαγείο · ότι, ωστόσο, τα ζώα αυτά πρέπει
οπωσδήποτε να είναι αναγνωρίσιμα ώστε να μπορεί να
εντοπίζεται το αγρόκτημα καταγωγής τους ·

Αριθ. L 355/33
ΑρSρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοείται ως :
α) ζώο: κάθε ζώο των ειδών που αναφέρονται στις οδηγίες
64/432/EOKP) και 91 /68/EOK (4) ·

β) εκμετάλλευση: κάθε εγκατάσταση, κτίσμα ή, σε περί
πτωση υπαίθριας κτηνοτροφίας, τόπος όπου κρατούνται,
εκτρέφονται ή μεταφέρονται ζώα·

γ) κάτοχος: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι,
έστω και προσωρινά, υπεύθυνο για κάποια ζώα·

δ) αρμόδια αρχή:τ\ κεντρική αρχή κράτους μέλους η οποία
είναι αρμόδια για τη διενέργεια των κτηνιατρικών
ελέγχων ή κάθε αρχή στην οποία η κεντρική αρχή
έχει μεταβιβάσει αυτήν την αρμοδιότητα για τους
σκοπούς της παρούσας οδηγίας·

ότι θα πρέπει να προβλεφθεί δυνατότητα παρέκκλισης από
την υποχρέωση καταγραφής για τα άτομα που κατέχουν
ζώα για δική τους χρήση και, προκειμένου να ληφθούν
υπόψη ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, από τις λεπτομέρειες
τήρησης μητρώων·

ε) εμπόριο: το εμπόριο όπως ορίζεται από το άρθρο 2 της
οδηγίας 90/425/EOK.

ότι στην περίπτωση ζώων των οποίων το σήμα έχει κατα
στεί δυσανάγνωστο ή έχει απωλεσθεί, πρέπει να προβλέπε
ται νέο σήμα το οποίο να συνδέεται με το προηγούμενο
σήμα·

1.

οτι η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να θίγει τις ειδικές απαι
τήσεις που προβλέπονται στην απόφαση 89/ 153/EOK της
Επιτροπής της 13ης Φεβρουαρίου 1989 όσον αφορά τον
συσχετισμό μεταξύ των δειγμάτων τα οποία λαμβάνονται
για εξέταση καταλοίπων αφενός και, αφετέρου, των ζώων
και των εκμεταλλεύσεων από τις οποίες προέρχονται (') ή
κάθε διάταξη εφαρμογής που έχει θεσπιστεί σύμφωνα με
την οδηγία 91 /496/EOK·
ότι θα πρέπει να προβλεφθεί μια διαδικασία διαχείρισης για
τη θέσπιση κάθε διάταξης που είναι αναγκαία για την εφαρ
μογή της παρούσας οδηγίας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

ΑρSρο 1

H παρούσα οδηγία καθορίζει τις στοιχειώδεις απαιτήσεις
όσον αφορά την αναγνώριση και καταγραφή των ζώων, με
την επιφύλαξη λεπτομερέστερων κοινοτικών κανόνων που
μπορεί να θεσπιστούν για την εξάλειψη ή τον έλεγχο των
ασθενειών.

H παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της
απόφασης 89/ 153/EOK και των εκτελεστικών διατάξεων
που θεσπίζονται σύμφωνα με την οδηγία 91 /496/EOK, και
λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 3508/92 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1992 για
τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης
και ελέγχου σχετικά με ορισμένα καθεστώτα κοινοτικών
ενισχύσεων (2).
(') ΕΕ αριS. L 59 της 2. 3. 1989, σ. 33.
(2) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

ΑρSρο 3

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε :

α) η αρμόδια αρχή να διαθέτει ενημερωμένο κατάλογο
όλων των εκμεταλλεύσεων που κατέχουν ζώα επίπτοντα
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και
βρίσκονται στο έδαφος της - στον κατάλογο πρέπει να
προσδιορίζεται το είδος των κατεχόμενων ζώων και οι
κάτοχοι αυτών, οι δε εκμεταλλεύσεις πρέπει να παραμέ
νουν στον κατάλογο μέχρι να παρέλθουν τρία έτη από
τη στιγμή που δεν υπήρχαν ζώα ατις εκμεταλλεύσεις
αυτές. O κατάλογος αναφέρει επίσης το σήμα ή τα

σήματα που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της
εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2
στοιχείο α) και στοιχείο γ) δεύτερο εδάφιο και παράγρα
φος 3 τρίτο εδάφιο, καθώς και το άρθρο 8 ·
β) η Επιτροπή, η αρμόδια αρχή και κάθε αρχή υπεύθυνη
για τον έλεγχο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 3508/92 να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες
τις πληροφορίες που λαμβάνονται δυνάμει της παρούσας
οδηγίας.
2. Μπορεί να επιτραπεί, σύμφωνα με την διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 18 της οδηγίας 90/425/EOK, στα
κράτη μέλη να μην περιλαμβάνουν στον κατάλογο που
προβλέπεται από την παράγραφο 1 στοιχείο α), τα φυσικά
πρόσωπα που είναι κάτοχοι τριών, το πολύ, αιγοπροβάτων
για τα οποία δεν ζητούν καμία επιδότηση ή, προκειμένου να
ληφθούν υπόψη ιδιάζουσες καταστάσεις, ενός χοίρου, και
τα οποία προορίζονται για δική τους χρήση ή κατανάλωση,
εφόσον καθένα από αυτά τα ζώα υποβάλλεται, πριν από
οιαδήποτε μετακίνηση, στους ελέγχους που προβλέπονται
από την παρούσα οδηγία.
(3) Οδηγία 64/432/EOK του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1964 περι
προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινο
τικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών (ΕΕ αριθ. L 121 της
29. 7. 1964, σ. 1977). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
την οδηγία 91 /687/EOK (ΕΕ αριS. L 377 της 31 . 12. 1991 , σ. 16).
(4) Οδηγία 91 /68/EOK του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 1991
σχετικά με το καθεστώς υγειονομικού ελέγχου που διέπει το εν
δοκοινοτικό εμπόριο αιγοπροβάτων (ΕΕ αριθ. L 46 της 19. 2.
1991 , σ. 19).

ΆρSρο 4

1.
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Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε :

α) κάθε κάτοχος βοοειδών ή χοίρων, που αναφέρονται στην
οδηγία 64/432/EOK και περιλαμάνονται στον κατάλογο
του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α), να τηρεί
μητρώο όπου να εμφαίνεται o αριθμός των ζώων που
υπάρχουν στην εκμετάλλευσή του.

Στο μητρώο αυτό πρέπει να καταχωρούνται διαρκώς
όλες οι γεννήσεις και όλοι οι Θάνατοι και οι μετακινή
σεις (αριθμός εισερχομένων και εξερχομένων ζώων για
κάθε μετακίνηση) με βάση τουλάχιστον τα στοιχεία
αυξομείωσης του αριθμού τους και να αναφέρεται,
ανάλογα με την περίπτωση, η καταγωγή ή o προορισμός
των ζώων και η ημερομηνία των αυξομειώσεων.
Το σήμα αναγνώρισης που σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 8
επιτίθεται στα ζώα πρέπει να αναφέρεται σε όλες τις
περιπτώσεις.
Ωστόσο, για τους χοίρους, δεν είναι υποχρεωτική η
αναγραφή των γεννήσεων και των θανάτων.

Στην περίπτωση πάντως των χοίρων καθαρής φυλής και
υβριδίων εγγεγραμμένων σε γενεαλογικό βιβλίο,
σύμφωνα με την οδηγία 88/661/EOK ('), είναι δυνατόν
να γίνει δεκτό, με τη διαδικασία του άρθρου 18 της
οδηγίας 90/425/EOK, ένα σύστημα καταχώρισης με
βάση την ατομική αναγνώριση των ζώων, εφόσον παρέ
χει εχέγγυα ισοδύναμα με εκείνα που παρέχει το
μητρώο ·

β) κάθε κάτοχος αιγοπροβάτων, του οποίου η εκμετάλ
λευση είναι εγγεγραμμένη στον κατάλογο που προβλέπε
ται από το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α), τηρεί
μητρώο στο οποίο εμφαίνεται τουλάχιστον o συνολικός
αριθμός αιγοπροβάτων που υπάρχουν στην εκμετάλ
λευσή του κάθε χρόνο σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία
την οποία καθορίζει η αρμόδια αρχή.
Το μητρώο αυτό πρέπει επίσης να περιλαμβάνει :
— συνεχή παρακολούθηση του αριθμού των θηλυκών
ζώων της εκμετάλλευσης ηλικίας άνω των δώδεκα
μηνών ή που έχουν γεννήσει πριν από αυτή την
ηλικία και τα οποία ευρίσκονται στην εκμετάλλευση,
— τις μετακινήσεις (αριθμό εισερχομένων και εξερχομέ
νων ζώων για κάθε μετακίνηση) των αιγοπροβάτων,
με βάση τουλάχιστον τα στοιχεία αυξομείωσης του
αριθμού τους, αναφέροντας, ανάλογα με την περί
πτωση, την καταγωγή ή τον προορισμό των ζώων, το
σήμα τους και την ημερομηνία αυτών των αυξομειώ
σεων.

2. Ωστόσο, με τη διαδικασία του άρθρου 18 της οδηγίας
90/425/EOK, ένα απλουστευμένο σύστημα τηρήσεως
μητρώου, πρέπει να καθιερωθεί, πριν από την 1η Ιανουαρίου
1993 για τα βουβάλια και, πριν από την 1η Οκτωβρίου 1994

για τα αιγοπρόβατα που μετακινούνται μεταξύ θερινών και
χειμερινών βοσκοτόπων και για όλα τα προαναφερόμενα
ζώα που κρατούνται σε κοινούς βοσκοτόπους ή που εκτρέ
φονται σε γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές.
C) Οδηγία 88/661 /EOK του Συμβουλίου της 1 9ης Δεκεμβρίου 1988
σχετικά με τους ζωοτεχνικούς κανόνες που εφαρμόζονται στα
αναπαραγωγά χοιροειδή (ΕΕ αριθ. L 382 της 31 . 12. 1988, σ. 36).

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν επίσης ωστε :
α) κάθε κάτοχος ζώων να παρέχει στην αρμόδια αρχή, όταν
του το ζητά, κάθε πληροφορία σχετικά με την κατα
γωγή, τα αναγνωστικά στοιχεία και, ενδεχομένως, τον
προορισμό των ζώων τα οποία είχε στην κυριότητα ή
την κατοχή του ή τα οποία μετέφερε, εμπορεύθηκε ή
έσφαξε ·
β) κάθε κάτοχος ζώων, που προορίζονται ή προέρχονται
από αγορά ή σημείο συγκέντρωσης, να παρέχει έγγραφο
με τα λεπτομερή στοχεία των ζώων, συμπεριλαμβανομέ
νων των αριθμών ή σημάτων αναγνώρισης κάθε βοοει
δούς, στον έμπορο που, στην αγορά ή στο σημείο
συγκέντρωσης κατέχει προσωρινά τα εν λόγω ζώα.
O έμπορος αυτός μπορεί να χρησιμοποιεί τα έγγραφα
που λαμβάνονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο για να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην
παράγραφο 1 στοιχείο α) τρίτο εδάφιο ·
γ) τα μητρώα και οι πληροφορίες αυτές να φυλάσσονται
στην εκμετάλλευση και να είναι στη διάθεση της αρμό

διας αρχής όποτε ζητηθούν, επί ελάχιστο χρονικό
διάστημα όχι μικρότερο από τριετία, που θα καθορίσει η
αρμόδια αρχή.
ΑρSρο 5

1 . Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να τηρούνται οι
ακόλουθες γενικές αρχές :
α) τα σήματα αναγνώρισης πρέπει να επιτίθενται στα ζώα
πριν από την αναχώρησή τους από την εκμετάλλευση
στην οποία γεννήθηκαν·
β) κανένα σήμα δεν επιτρέπεται να αφαιρείται ή να αντικα
θίσταται χωρίς τη σχετική άδεια της αρμόδιας αρχής.
Όταν ένα σήμα έχει γίνει δυσανάγνωστο ή έχει απωλε
σθεί, επιτίθεται στο ζώο νέο σήμα σύμφωνα με το παρόν
άρθρο ·
γ) o κάτοχος πρέπει να καταχωρεί το νέο σήμα στο μητρώο
που αναφέρεται στο άρθρο 4 ούτως ώστε να συνδέεται
με το σήμα που είχε επιτεθεί στο ζώο προηγουμένως ·
δ) το αναγνωριστικό ενώτιο που προβλέπεται στην παρά
γραφο 2 στοιχείο α) πρέπει να είναι τυποποιημένο
πρότυπο εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή, να μην
είναι παραποιήσιμο και να είναι ευανάγνωστο καθόλη
τη διάρκεια της ζωής του ζώου. Δεν πρέπει να είναι
δυνατόν να επαναχρησιμοποιηθεί. Πρέπει να είναι
τέτοιας φύσεως ώστε να παραμένει επί του ζώου χωρίς
να του είναι επιβλαβές από άποψη συνθηκών
διαβίωσης.

2.

Όσον αφορά τα βοοειδή, τα κράτη μέλη μεριμνούν

ώστε :

α) σε κάθε ζώο που αναφέρεται στο άρθρο 2 της οδηγίας
64/432/EOK το οποίο βρίσκεται στην εκμετάλλευση, να
επιτίθεται αναγνωριστικό ενώτιο περιλαμβάνον αλφα
ριθμητικό κωδικό 14 στοιχείων το πολύ που επιτρέπει
την αναγνώριση κάθε ζώου ξεχωριστά καθώς και της
εκμετάλλευσης απ' όπου κατάγεται ή, στην περίπτωση
των ταύρων που προορίζονται για πολιτιστικές ή αθλη
τικές εκδηλώσεις εξαιρουμένων των πανηγύρεων και
εκθέσεων, με σύστημα αναγνώρισης που εξασφαλίζει
ισοδύναμα εχέγγυα και έχει αναγνωριστεί από την
Επιτροπή.
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Τα αναγνωριστικά ενώτια που αναφέρονται στο πρώτο
εδάφιο πρέπει να επιτίθενται στο ζώο το αργότερο εννέα
μήνες μετά την ημερομηνία έκδοσης με τη διαδικασία

χειο γ) δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 90/425/EOK, να εφαρ
μόζουν για όλες τις μετακινήσεις ζώων, πλην των βοοειδών,
στο εσωτερικό του εδάφους τους, το εθνικό τους σύστημα
αναγνώρισης. Το σύστημα αύτό πρέπει να επιτρέπει την

ρειών αναγνώρισης του κράτους μέλους και της εκμετάλ
λευσης καταγωγής του ζώου. Τα ζώα στα οποία επιτίθε
νται σημεία αναγνώρισης πριν από τη λήξη της εννεάμη
νης αυτής περιόδου, πρέπει να σημαδεύονται είτε βάσει
των εθνικών συστημάτων που προβλέπονται στο τρίτο
εδάφιο είτε με το σήμα που προβλέπεται στο πρώτο
εδάφιο.

αναγνώριση της εκμετάλλευσης απ' όπου προέρχονται τα

του άρθρου 18 της οδηγίας 90/425/EÔK, των λεπτομε

Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο
8 της οδηγίας 90/425/EOK, αυτή η εννεάμηνη
προσθεμία, κατόπιν αιτήματος ενός κράτους μέλους θα
παραταθεί μέχρι την 1η Ιουλίου 1994.
Ωστόσο, τα ζώα στα οποία έχουν επιτεθεί σημεία
αναγνώρισης πριν από τη λήξη της εννεάμηνης περιόδου
βάσει των ισχυόντων εθνικών συστημάτων αναγνώρισης
που έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή, εξακολουθούν
να ελέγχονται βάσει των συστημάτων αυτών ·
β) τα αναγνωριστικά σήματα να αποδίδονται στην εκμε
τάλλευση, να κατανέμονται και να επιτίθενται στα ζώα
σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που καθορίζει η αρμόδια
αρχή·

γ) τα αναγνωριστικά σήματα να επιτίθενται στα ζώα το
αργότερο 30 ημέρες μετά τη γέννησή τους.
Ωστόσο, η αρμόδια αρχή μπορεί να αναβάλει αυτή τη
σήμανση μέχρι το ζώο να φθάσει στην ηλικία των έξι
μηνών κατ' ανώτατο όριο, εφόσον ζώο εφοδιάζεται από
τον εκτροφέα, πριν από την ηλικία των 30 ημερών, με
προσωρινό σήμα αναγνωρισμένο από την εν λόγω αρχή
το οποίο επιτρέπει την αναγνώριση της εκμετάλλευσης
όπου γεννήθηκε, και υπό την προϋπόθεση ότι το ζώο δεν
μπορεί να εγκαταλείψει την εκμετάλλευση παρά μόνον
για σφαγή σε σφαγείο που ευρίσκεται στο έδαφος της
αρμοδιότητας της ίδιας αρμόδιας αρχής με αυτήν που
αναγνώρισε το προσωρινό σήμα, χωρίς να περάσει από
άλλη εκμετάλλευση.
Ωστόσο, η αρμόδια αρχή μπορεί να δεχθεί ότι τα
μοσχάρια, που προορίζονται να σφαγούν πριν από την
ηλικία των έξι μηνών και μεταφέρονται πριν φθάσουν

την ηλικία των 30 ημερών, σύμφωνα με ένα εθνικό
σύστημα μετακίνησης το οποίο έχει αναγνωρισθεί με τη
διαδικασία του άρθρου 18 της οδηγίας 90/425/EOK και
το οποίο επιτρέπει τουλάχιστον τον προσδιορισμό της
εκμετάλλευσης ελεύθερης πάχυνσης, υπό την προϋπό
θεση ότι μεταφέρθηκαν σε αυτήν απ' ευθείας από την
εκμετάλλευση όπου γεννήθηκαν και ότι τα ζώα που
μετακινούνται στα πλαίσια των συστημάτων αυτών δεν
είναι επιλέξιμα για πριμοδότηση.
3. Τα άλλα ζώα, εκτός από τα βοοειδή, πρέπει να σημα
δεύονται το συντομότερο δυνατό, και οπωσδήποτε πριν
φύγουν από την εκμετάλλευση, μέσω ενωτίου ή δερματοστι

ξίας (τατουάζ), που επιτρέπει τη σύνδεση του ζώου με την
εκμετάλλευση προέλευσής του και τη δυνατότητα αναφοράς
στον κατάλογο του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α)
καθώς και σε κάθε άλλο συνοδευτικό έγγραφο που πρέπει
να αναφέρει αυτό το ενώτιο ή την δερματοστιξία.
Τα κράτη μέλη μπορούν, μέχρις ότου ληφθεί η απόφαση
που προβλέπεται από το άρθρο 10 της παρούσας οδηγίας
και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοι

ζώα και την ανεύρεση της εκμετάλλευσης γεννήσεώς τους.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα συστήματα
που σκοπεύουν να εφαρμόσουν για το σκοπό αυτόν από την
1η Ιουλίου 1993 για τους χοίρους και από την 1η Ιουλίου
1994 για τα αιγοπρόβατα. Με τη διαδικασία του άρθρου 18
της οδηγίας 90/425/EOK, είναι δυνατόν να ζητηθεί από ένα
κράτος μέλος να επιφέρει τις δέουσες τροποποιήσεις στο
σύστημά του αν δεν πληροί την προϋπόθεση που αναφέρε
ται στην δεύτερη φράση.

Τα ζώα που φέρουν προσωρινό αναγνωριστικό σήμα μιας
παρτίδας πρέπει να συνοδεύονται κατά την μετακίνησή τους
από ένα έγγραφο που επιτρέπει τον καθορισμό της κατα
γωγής τους, του ιδιοκτήτη τους, του τόπου αναχώρησης και
του τόπου προορισμού.

Ωστόσο, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει την μετακί
νηση αιγοπροβάτων μη εφοδιασμένων με σήματα ανάμεσα
στις εκμεταλλεύσεις του ίδιου υγειονομικού καθεστώτος
που ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη και που βρίσκονται στο
έδαφος της εν λόγω αρχής εφόσον η μετακίνηση αυτή
πραγματοποιείται στο πλαίσιο εθνικού συστήματος που
επιτρέπει να αναγνωρίζεται η εκμετάλλευση γέννησης κάθε
ζώου. Τα κράτη μέλη πρέπει να κοινοποιούν, πριν από την
1η Ιουλίου 1994, στην Επιτροπή τα συστήματα τα οποία
προτίθενται να εφαρμόσουν για το σκοπό αυτό. Με τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 της οδηγίας
9Û/425/EOK, ένα κράτος μέλος μπορεί να κληθεί να τροπο
ποιήσει αυτό το σύστημα, εφόσον αυτό δεν είναι σύμφωνο
με την προαναφερόμενη προϋπόθεση.
4. Στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 64/432/EOK,
το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :
«ε) να αναγνωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 της
οδηγίας 92/ 102/EOK του Συμβουλίου της
για
την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων (*).
(*) ΕΕ αριθ. L 355 της 5. 12. 1992, σ. 32.»

ΆρSρο 6

1 . Όταν η' αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού
αποφασίζεται να μη διατηρήσει το αναγνωριστικό σήμα
που δόθηκε στο ζώο στηνεκμετάλλευση κταγωγής του, όλα
τα έξοδα αντικατάστασης του σήματος βαρύνουν την εν
λόγω αρχή. Όταν το σήμα αντικαταστάθηκε με τον τρόπο
αυτό, πρέπει να ορίζεται μια αντιστοιχία ανάμεσα στα
αναγνωριστικά στοιχεία που έχει δώσει η αρμόδια αρχή
του κράτους μέλους αποστολής και τα νέα αναγνωριστικά
στοιχεία που δίνει η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους
προορισμού. H αντιστοιχία αυτή πρέπει να καταχωρείται
στο μητρώο που προβλέπεται από το άρθρο 4.
H χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο πρώτο
εδάφιο δεν μπορεί να γίνεται στην περίπτωση των ζώων που
εισάγονται σύμφωνα με το άρθρο 8, και προορίζονται για
το σφαγείο, χωρίς να φέρουν νέο σήμα σύμφωνα με το
άρθρο 5.
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2. Όταν τα ζώα έχουν διατεθεί στο εμπόριο, η αρμόδια
αρχή του κράτους μέλους προορισμού μπορεί, για τους
σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 5 της οδηγίας 90/425/

εισαγωγής ενός ηλεκτρονικού μηχανισμού αναγνώρισης σε
συνάρτηση με την πρόοδο των εργασιών στον τομέα αυτό
του διεθνούς οργανισμού τυποποίησης (ΙSΟ).

ΕΟΚ, να προσφύγει στις διατάξεις του άρθρου 4 της

οδηγίας 89/608/E0K για να λάβει τις πληροφορίες που

αφορούν τα ζώα, το ζωικό κεφάλαιο καταγωγής τους και τις
τυχόν μετακινήσεις τους.
ΑρSρο 7

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε πληροφορία σχετική
με τις μετακινήσεις ζώων, τα οποία δεν συνοδεύονται από
πιστοποιητικό ή από έγγραφο που απαιτεί η κτηνιατρική ή
ζωοτεχνική νομοθεσία, να διατηρείται για να προσκομίζε
ται στην αρμόδια αρχή, όποτε ζητηθεί, επί χρονικο
διάστημα του οποίου η ελάχιστη διάρκεια καθορίζεται από
την αρχή αυτή.
ΑρSρο 8

Κάθε ζώο που εισάγεται από τρίτη χώρα, το οποίο υπέστη
επιτυχώς τους ελέγχους που προβλέπονται από την οδηγία
91 /496/EOK και παραμένει στο έδαφος της Κοινότητας,
πρέπει να αναγνωρίζεται με την βοήθεια σήματος σύμφω
νου προς το άρθρο 5 εντός 30 ημερών αφότου υπέστη επιτυ
χώς τους εν λόγω ελέγχους και οπωσδήποτε πριν την μετα
κίνησή του, εκτός εάν η εκμετάλλευση προορισμού του
είναι σφαγείο ευρισκόμενο στο έδαφος της αρμόδιας για
τους κτηνιατρικούς ελέγχους αρχής και εάν το ζώο σφάζε
ται όντως εντός των 30 αυτών ημερών.

Πρέπει να καθορίζεται μια αντιστοιχία ανάμεσα στα
αναγνωριστικά στοιχεία που δίνει η τρίτη χώρα και τα
αναγνωριστικά στοιχεία που του δίνει το κράτος μέλος
προορισμού. H αντιστοιχία αυτή πρέπει να καταχωρείται
στο μητρώο που προβλέπεται από το άρθρο 4.
ΑρSρο 9
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα διοικητικά ή/και ποινικά
μέτρα που είναι αναγκαία προκειμένου να επιβάλλουν
κυρώσεις για κάθε πρόσβαση της κοινοτικής κτηνιατρικής
νομοθεσίας ιδίως όταν διαπιστώνεται ότι η σήμανση ή η
αναγνώριση των ζώων ή η προβλεπόμενη από το άρθρο 4
τήρηση των μητρώων δεν έχει γίνει σύμφωνα με τις απαιτή
σεις της παρούσας οδηγίας.
ΑρSρο 10

Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1996, το Συμβούλιο, βάσει
μιας έκθεσης της Επιτροπής που συνοδεύεται από ενδεχόμε
νες προτάσεις σχετικά με τις οποίες θα αποφασίσει με
ειδική πλειοψηφία, και βάσει της αποκτηθείσας πείρας
επανεξετάζει την παρούσα οδηγία προκειμένου να καθορί
σει ένα εναρμονισμένο κοινοτικό σύστημα αναγνώρισης
και καταγραφής και αποφασίζει σχετικά με τη δυνατότητα

ΑρSρο 11

1 . Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονι
στικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία :
— όσον αφορά τις απαιτήσεις τις σχετικές με τα βοοειδή,
κατά τρόπο ώστε :
i) τα βοοειδή, από την 1η Φεβρουαρίου 1993, να κατα
γράφονται σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς
κανόνες που τηρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται
στο άρθρο 4 και να αναγνωρίζονται σύμφωνα με
τους ισχύοντες κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο
5 παράγραφος 2 στοιχείο α) δεύτερο και τρίτο
εδάφιο,
ii) τα κοινοτικά συστήματα καταγραφής και αναγνώρι
σης που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία να
υλοποιηθούν από την 1η Οκτωβρίου 1993,
— πριν από την 1η Ιανουαρίου 1994 όσον αφορά τις απαι
τήσεις τις σχετικές με τους χοίρους,
— πριν από την 1η Ιανουαρίου 1995 όσον αφορά τις απαι
τήσεις τις σχετικές με τα αιγοπρόβατα.
Ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη,
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από
παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι
λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται
από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το
κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις
οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα
οδηγία.
3. O καθορισμός των ημερομηνιών 1η Ιανουαρίου 1994
και 1η Ιανουαρίου 1995 για τη λήξη της προθεσμίας μεταφο
ράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο δεν θίγει την κατάργηση
των κτηνιατρικών ελέγχων στα σύνορα που προβλέπεται
από την οδηγία 90/425/EOK.
ΑρSρο 12

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες 27 Νοέμβριου 1992.

Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
J. PAITEN
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 2ος Δεκεμβρίου 1992

για την παροχή άδειας στη Γαλλική Δημοκρατία να εφαρμόσει μέτρα διασφάλισης στις εισα
γωγές μπανανών καταγωγής Δημοκρατίας Καμερούν και Ακτής Ελεφαντοστού
(Το κείμενο στη γαλλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(92/554/EOK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

την τέταρτη σύμβαση AKE-EOK (') που υπογράφηκε στη
Λομέ στις 15 Δεκεμβρίου 1989, καλούμενη στο εξής «η
σύμβαση», και ιδίως το άρθρο 117 και το άρθρο 178 παρά
γραφος 3,
Εκτιμώντας :

ότι το πρωτόκολλο αριθ. 4 της σύμβασης καθώς και o κανο
νισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3705/90 του Συμβουλίου (2) καθορίζουν
αντίστοιχα την εφαρμογή και τις λεπτομέρειες εφαρμογής
των μέτρων διασφάλισης που προβλέπονται στη σύμβαση ·
ότι, στις 26 Νοεμβρίου 1992, η γαλλική κυβέρνηση υπέβαλε
στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αίτηση δυνά
μει του άρθρου 178 παράγραφος 3 της σύμβασης προκειμέ
νου να της επιτραπεί να περιορίσει τις εισαγωγές μπανανών
καταγωγής Καμερούν και Ακτής Ελεφαντοστού·
ότι οι γαλλικές αρχές τόνισαν την ύπαρξη, κατά τις τελευ
ταίες εβδομάδες, κατάστασης αποσταθεροποίησης στη
γαλλική αγορά λόγω των ποσοτήτων μπανανών καταγωγής
Καμερούν και Ακτής Ελεφαντοστού οι οποίες δημιουργούν
πλεόνασμα σε συνάρτηση με την ικανότητα απορρόφησης
της αγοράς και τις παραδοσιακές αποστολές από τη Γουαδε
λούπη και τη Μαρτινίκα·
ότι οι επιπλέον πληροφορίες που ζήτησε η Επιτροπή επιβε
βαίωσαν πράγματι ότι σημειώθηκε σημαντική πτώση των
τιμών κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων όχι
μόνο στην αγορά κατανάλωσης, αλλά κυρίως στο επίπεδο
των τιμών κατά την αναχώρηση από τον τόπο παραγωγής ·
ότι ακολούθησαν εξαιρετικές δυσκολίες εμπορίας των
μπανανών Γουαδελούπης και Μαρτινίκας που είναι πιθανό
να επιφέρουν υποβάθμιση αυτού του τομέα δραστηριότητας
των εν λόγω περιοχών·
ότι η εξαιρετικά κρίσιμη χρηματοπιστωτική κατάσταση που
απορρέει για τους παραγωγούς των περιοχών αυτών δικαιο
λογεί τη λήψη μέτρων έκτακτης ανάγκης·

(') ΕΕ αριά. L 229 της 17. 8. 1991 , σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 358 της 21 . 12. 1990, σ. 4.

ότι, για τους λόγους αυτούς κρίνεται σκόπιμο να επιτραπεί
στη Γαλλική Δημοκρατία να λάβει μέτρα για τη σταθερο
ποίηση της αγοράς·

ότι o περιορισμός των εισαγωγών μπανανών καταγωγής
Καμερούν και Ακτής Ελεφαντοστού σε επίπεδο παραδοσια
κών ροών αναμένεται να επιτρέψει την αντιμετώπιση των
διαταραχών ενώ ταυτοχρόνως η ισχύς του εν λόγω μέτρου
περιορίζεται σε ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

ΑρSρο 1
Παρέχεται η άδεια στη Γαλλική Δημοκρατία να περιορίσει
στο έδαφός της κατά τη διάρκεια του μηνός Δεκεμβρίου
1992, τις εισαγωγές νωπών μπανανών που υπάγονται στη
δασμολογική διάκριση ΣΟ ex 0803 00 10, καταγωγής Καμε
ρούν και Ακτής Ελεφαντοστού, στο επίπεδο των ποσοτήτων
που εισάγονται από τις χώρες αυτές τον ίδιο μήνα κατά τη
διάρκεια των τριών τελευταίων ετών.
ΑρSρο 2
H Γαλλική Δημοκρατία κοινοποιεί στην Επιτροπή τα
λαμβανόμενα μέτρα κατ' εφαρμογήν της παρούσας
απόφασης.

ΑρSρο 3
H παρούσα απόφαση εφαρμόζεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
1992.

ΑρSρο 4

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Γαλλική Δημο
κρατία.
Βρυξέλλες 2 Δεκεμβρίου 1992.
Για την Επιτροπή
Manuel MARÍN

Αντιπρόεδρος
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ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 222/88 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 1987 που τροποποιεί
ορισμένες κοινοτικές πράξεις όσον αφορά την εφαρμογή της κοινής οργάνωσης αγοράς στον τομέα του
γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων λόγω της καθιέρωσης της συνδυασμένης ονοματολογίας
(Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 28 της 1ης Φεβρουαρίου 1988)
Σελίδα 31, άρθρο 24, στο παράρτημα:
αντί:
διάβαζε:

« — Κατηγορία I»,
« 1 . — Κατηγορία I» και

αντί:

«- Κατηγορία III»,

διάβαζε:

«2. — Κατηγορία III».

5 . 12. 92

