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I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3797/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης 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,
Εκτιμώντας:
ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των
σιτηρών, των αλεύρων σίτου και σικάλεως και των πλιγου
ριών και σιμιγδαλιών σίτου έχουν καθορισθεί από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1820/92 της Επιτροπής (5) και όλους
τους μεταγενέστερους που τον έχουν τροποποιήσει ·
ότι, για να καταστεί δυνατόν να λειτουργήσει κανονικά το
καθεστώς των εισφορών, o υπολογισμός τους πρέπει να
βασίζεται στα εξής :
— για τα νομίσματα τα οποία διατηρούν μεταξύ τους
σχέση μέγιστου στιγμιαίου ανοίγματος όψεως 2,25 %, σε
συντελεστή μετατροπής που βασίζεται στην κεντρική
τους τιμή, πολλαπλασιαζόμενο με το διορθωτικό συντε
λεστή που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1
τελευταίο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85,

— για τα άλλα νομίσματα, σε συντελεστή μετατροπής που
βασίζεται στο μέσο όρο των τιμών του Ecu που δημοσι
εύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, σειρά C, κατά τη διάρκεια μιας συγκεκρι
μένης περιόδου και που πολλαπλασιάζεται με το διορθω
τικό συντελεστή που αναφέρεται στην προηγούμενη
περίπτωση ·
ότι οι τιμές αυτές συναλλάγματος είναι εκείνες που διαπι
στώθηκαν στις 28 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 έλχχβε γνώση η
Επιτροπή, οδηγεί στην τροποποίηση των εισφορών που
ισχύουν επί του παρόντος, σύμφωνα με το παράρτημα του
παρόντος κανονισμού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

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

ΆρSρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Δεκεμβρίου
1992.

O πάρων κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 29 Δεκεμβρίου 1992.
Για 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

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

του κανονισμού της Επιτροπής της 29ης 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 10 10
1001 10 90

Εισφορά (')

1 32,26 (2) (3)
132,26 (2) (3)
172,54 C) 0 H
1 72,54 (') (*) (10)

1001 90 91

143,43

1001 90 99
100200 00

143,43 (")
156,21 (6)

1003 00 10

124,24

1003 00 90

124,24 (")

1004 00 10
1004 00 90

113,52
113,52

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

132,26 (2)(3)
132,26 (2) (3)
1 34,67 (4)
47,20 (")
68,68 (4)
37,49 Q
O

1008 90 90

1101 00 00
1102 10 00
1103 11 10
1103 11 90

37,49

213,60 (8)(U)
231,50 (8)
279,95 (8) H
229,87 (8)

(') Για τον σκληρό σίτο καταγωγής Μαρόκου και μεταφερόμενο απευθείας από τη χώρα αυτη στην Κοινότητα, η εισφορά
αυτή μειούται κατά 0,60 Ecu ανά τόνο.
(2) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 715/90, οι εισφορές δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής των κρατών της
Αφρικής της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και που εισάγονται απευθείας στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα.
(3) Για τον αραβόσιτο καταγωγής ΑCΡ, η εισφορά κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα μειώνεται κατά 1,81 Ecu ανά τόνο.
(4) Για τον κέγχρο και το σόργο καταγωγής ΑCΡ, εισπράττεται η εισφορά κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα σύμφωνα με
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 715/90.
(5) Για τον σκληρό σίτο και τον κέγχρο τον μακρό, που παράγονται στην Τουρκία και μεταφέρονται απευθείας από τη χώρα
αυτή στην Κοινότητα, η εισφορά μειώνεται κατά 0,60 Ecu ανά τόνο.
(6) H εισφορά που εισπράττεται κατά την εισαγωγή σικάλεως απευθείας από την Τουρκία στην Κοινότητα καθορίζεται από
τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1180/77 του Συμβουλίου και (ΕΟΚ) αριθ. 2622/71 της Επιτροπής.
C) 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).
( 10) 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.

Αριθ. L 384/3
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3798/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης 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,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

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

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,

ότι οι τιμές αυτές συναλλάγματος είναι εκείνες που διαπι
στώθηκαν στις 28 Δεκεμβρίου 1992 ·

Έχοντας υπόψη :

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,

Κοινοτήτων, σειρά C, κατά τη διάρκεια μιας συγκεκρι
μένης περιόδου και που πολλαπλασιάζεται με το διορθω
τικό συντελεστή που αναφέρεται στην προηγούμενη
περίπτωση ·

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:

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

ΑρSρο 1

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

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Δεκεμβρίου
1992.

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

Βρυξέλλες 29 Δεκεμβρίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

281
180
164
201
185

της
της
της
της
της

1 . 11 . 1975, σ. 1 .
1 . 7. 1992, σ. 1 .
24. 6. 1985, σ. 1 .
31 . 7. 1990, σ. 9.
4. 7. 1992, σ. 4.
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του κανονισμού της Επιτροπής της 29ης Δεκεμβρίου 1992 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που
προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη
A. Σιτηρά και άλευρα
(Ecu/τόνο)

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

12

1

2

3

Κωδικός ΣΟ

070990 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 10

0

0

0

0

1001 1090

0

0

0

0

10019091

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

10020000

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

100400 10

0

0

0

0

10040090

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

. 1008 20 00

0

41,03

41,03

41,03

1008 30 00

0

0

0

0

10089090

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

0

B. Βύνη
(Ecu/τόνο)

Τρέχων

Ιη προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

4η προθεσμία

12

1

2

3

4

1107 1011

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 10 91

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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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 3799/92/EKAX ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 23ης Δεκεμβρίου 1992

περί καθορισμού του συντελεστή των εισφορών για την οικονομική χρήση 1993 και περί
τροποποιήσεως της απόφασης αριθ. 3-52 κερί του ποσού και των τρόπων εφαρμογής των
εισφορών που προβλέπονται στα άρθρα 49 και 50 της συνθήκης ΕΚΑΧ
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ότι τα έσοδα από τις εισφορές, με συντελεστή 0,01 %, εκτι
μώνται σε 5,00 εκατομμύρια Ecu,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας 'Ανθρακα και Χάλυβα, και ιδίως τα άρθρα 49
και 50,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Εκτιμώντας :
Αρθρο 1

ότι, λαμβανομένης υπόψη της μεταβολής των μέσων αξιών
που διαπιστώθηκε κατά την περίοδο αναφοράς είναι
απαραίτητο να τροποποιηθούν τα άρθρα 2 και 4 της απόφα
σης 3/52/EKAX της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 1952
περί του ποσού και των τρόπων εφαρμογής των εισφορών
που προβλέπονται στα άρθρα 49 και 50 της συνθήκης
ΕΚΑΧ ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση
3747/9 1 /ΕΚΑΧ (2) ·

Το ποσό των εισφορών επί της παραγωγής που πραγματο
ποιείται από την 1η Ιανουαρίου 1993 καθορίζεται σε 0,25 %
επί των αξιών που λαμβάνονται υπόψη για τη βάση των
εισφορών.

Αρθρο 2

ότι οι ανάγκες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και
Χάλυβα εκτιμώνται σε 548 εκατομμύρια Ecu, όπως προκύ
πτει από τον προϋπολογισμό λειτουργίας για την οικονο
μική χρήση 1993 · ότι o προϋπολογισμός που υιοθετήθηκε
από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 23
Δεκεμβρίου 1992, όπως εμφανίζεται στο παράρτημα της
παρούσας απόφασης καθορίζει το ποσό των πόρων που
πρέπει να προέλθουν από τις εισφορές της χρήσεως 1993,
δηλαδή 125 εκατομμύρια Ecu ·

Το άρθρο 2 της απόφασης αριθ. 3-52 αντικαθίσταται από
την ακόλουθη διάταξη :
« Αρθρο 2

H μέση αξία των προϊόντων επί των οποίων επιβάλλο
νται οι εισφορές καθορίζεται από την 1η Ιανουαρίου
1993 ως ακολούθως :
(σε Ecu)

Προϊόντα

Μέση αξία

Πλίνθοι εκ λιγνίτου και ημιοπτάνθρακας εκ λιγνίτου
Λιθάνθρακες όλων των κατηγοριών
Χυτοσίδηρος εκτός του προοριζομένου διά την κατασκευή τύπων
Χάλυψ εις τύπους

70,70
87,54
186,70
234,96

Έτοιμα προϊόντα και τελικά προϊόντα που περιγράφονται στο παράρτημα I
της συνθήκης

391,60»

Αρθρο 3

Το άρθρο 4 της απόφασης αριθ. 3-52 αντικαθίσταται από την ακόλουθη διάταξη :
« Αρθρο 4
O πίνακας που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 της απόφασης αριθ. 2-52 ορίζεται,
κατά συνέπεια, ως ακολούθως :
C) ΕΕ της ΕΚΑΧ αριθ. 1 της 30. 12. 1952, σ. 4.
Q) ΕΕ αριθ. L 352 της 21 . 12. 1991 , σ. 57.
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(σε Ecu)

Βάση Ιανουαρίου 1993
και επόμενων μηνών

Προϊόντα

Είσπραξη Μαρτίου 1993
και επόμενων μηνών

Πλίνθοι εκ λιγνίτου και ημιοπτάνθρακας εκ λιγνίτου (')

0,17675

Λιθάνθρακες όλων των κατηγοριών (2)

0,21885

Χυτοσίδηρος, εκτός του προοριζομένου διά την κατασκευή τύπων

0,32887

Χάλυψ εις τύπους

0,49658

Έτοιμα προϊόντα και τελικά προϊόντα που περιγράφονται στο παράρτη
μα I της συνθήκης

0,23770

(') Για την εξασφάλιση των εκπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 3, η ανωτέρω καθοριζόμενη
εισφορά πρέπει να εφαρμόζεται επί του βάρους σε τόνους των πλίνθων εκ λιγνίτου και ημιοπτάν
θρακα εκ λιγνίτου, μειωμένη κατά 3%.
(2) Για την εξασφάλιση των εκπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 3, η ανωτέρω καθοριζόμενη
εισφορά εφαρμόζεται επί του βάρους σε τόνους του λιθάνθρακος που ορίζεται στο άρθρο 1 της
απόφασης αριθ. 2-52, μειωμένη κατά 14%.

Τα ποσά των εισφορών κατά τόνο, που πρέπει να πληρώνονται σε νόμισμα των κρατών
μελών της Κοινότητας καθορίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 της απόφασης αριθ.
3289/75/EKAX, όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ. 3334/80/EKAX.»
Άρθρο 4

H παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1993

H παρούσα απόφαση είναι δεσμευτική ως προς όλα τα μέρη της και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Δεκεμβρίου 1992.
Για την Επιτροπή
Peter SCΗΜΙDΗUΒΕR

Μέλος της Επιτροπής
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΑΧ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993
(σε εκατομμύρια Ecu)

Ανάγκες

Προβλέψεις

Πόροι

Πράξεις που θα χρηματοδοτηθούν από τους

Προβλέψεις

Πόροι του οικονομικού έτους

κόρους του οικονομικού έτους (δωρεάν)

1 . Τρέχοντες πόροι:

1 . Δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

5

1.1. Προϊόν από την εισφορά ύψους 0,25%

125

1.2. Καθαρό υπόλοιπο προηγούμενου οικονο

2. Ενισχύσεις αναπροσαρμογής (άρθρο 56)
3. Ενισχύσεις για σκοπούς έρευνας (άρθρο 55)
3.1 . Χάλυβας

185

μικού έτους

123
58 (')

3.2. Άνθρακας

50 (')

3.3. Ενισχύσεις για τον κοινωνικό τομέα

15 (')

4. Ενισχύσεις με τη μορφή επιδότησης επιτοκίου
4.1 . Επενδύσεις (άρθρο 54)
,, π
,
, ,, 0

125

Γ £\

105 (2)

5. Κοινωνικά μέτρο που συνδέονται με την
αναδιάρθρωση της βιομηχανίας σιδήρου και
χάλυβα (άρθρο 56)

60 ,,

6. αναδιάρθρωση
Κοινωνικά μέτρατηςπουβιομηχανίας
συνδέονται άνθρακα
μ> την

50

(άρθρο 56)

2. Ακύρωση των ανειλημμένων υποχρεώσεων,

που δεν θα οδηγήσουν κατά πάσα πιθανότητα

*>3

3. Μη χρησιμοποιηθέντες πόροι του οικονομικού

έτους 1992

4 Έκτακτοι έσοδα για τα κοινωνικά μέτρα που
ουνδέονται με την αναδιάρθρωση της 6ιομη
χον1(<4 EKAX
5. Προσφυγή στο απο9εματικό για απρόβλεπτα
(2)

6. Έκτατοι πόροι

(') Ενίσχυση για σχέδια με ειδική επίδραση επί του περιβάλ
λοντος:
Κονδύλια

3.1 :

7

3.2 :
3.3 :
4.1 :

16
3
20

Σύνολο :

46

p.m.
p.m.

r

548

Προέλευση των κόρων που δεν προέρχονται από
το προϊόν δανειοληψίας
7. Ειδικό αποθεματικό και πρώην ταμείο συντά-

7. Προγράμματα κοινωνικής στέγης

40

49

548

Πράξεις που χρηματοδοτούνται από δάνεια που
δεν προέρχονται από το προϊόν δανειοληψίας

2
p.m.

σε υλοποίησηI
20 (J)
me m

4.2. Προγράμματα μετατροπής (άρθρο 56)

269

1.3. Πρόστιμα και προσαυξήσεις λόγω υπερη
μερίας
1.4. Διάφορα

19

ξεων ΕΚΑΧ

(2) Ποσά που υπολογίζονται στο πρόγαμμα RΕCΗΑR :
Κονδύλια

4.2 :
6 :

50
50

Σύνολο :

100

19
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3800/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 23ης Δεκεμβρίου 1992
που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και
στατιστική ονοματολογία και για το κοινό δασμολόγιο
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Έχοντας υπόψη :

Άρθρο 1

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας

H συνδυασμένη ονοματολογία που αναφέρεται στο παράρ
τημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 τροποποιείται
με την προσθήκη της ακόλουθης σημείωσης στο κεφάλαιο

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου της
23ης Ιουλίου 1987 σχετικά με τη δασμολογική και στατι
στική ονοματολογία και για το κοινό δασμολόγιο ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2505/92 0, και ιδίως το άρθρο 9,

64 :

Εκτιμώντας :

ότι, για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της
συνδυασμένης ονοματολογίας ΣΟ που αναφέρεται στο
παράρτημα του προαναφερθέντος κανονισμού, πρέπει να
θεσπιστούν διατάξεις σχετικά με την κατάταξη των υποδη
μάτων που ορίζονται στη σημείωση 4 α) του κεφαλαίου 64
της συνδυασμένης ονοματολογίας · ότι είναι αναγκαίο, για
το σκοπό αυτό, να προστεθεί μια συμπληρωματική σημεί
ωση στο κεφάλαιο 64 της συνδυασμένης ονοματολογίας·

ότι το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87
πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Ονοματολογίας

«Συμπληρωματική σημείωση
1 . Κατά την έννοια της σημείωσης 4 α) θεωρούνται ως
"ενισχύσεις" όλα τα τεμάχια από οποιαδήποτε ύλη,
(για παράδειγμα, από πλαστική ύλη ή από δέρμα) που
επικαλύπτουν την εξωτερική επιφάνεια του πάνω
μέρους των υποδημάτων για να τους προσδώσουν
μεγαλύτερη στερεότητα, προσδεμένα ή όχι στο πέλμα.
Μετά την αφαίρεση των ενισχύσεων, το ορατό τμήμα
πρέπει να παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του πάνω
μέρους και όχι της φόδρας.
Για τον προσδιορισμό της συστατικής ύλης του πάνω
μέρους, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα τμήματα
που επικαλύπτονται από τα εξαρτήματα ή/και τις
ενισχύσεις»
Άρθρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 21η ημέρα από
τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς ολα τα μερη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 23 Δεκεμβρίου 1992.
Για την Επιτροπή
Christiane SCRIVENER

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 256 της 7. 9. 1987, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 267 της 14. 9. 1992, σ. 1 .
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3801/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 23ης 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 ('), για τη δασμολογική και στατιστική
ονοματολογία και για το κοινό δασμολόγιο, όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3800/92 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 9,
Εκτιμώντας:

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 εμπορεύμα
τος που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονι
σμού ·

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 περέχονται 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
να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του κανονισμού

(ΕΟΚ) αριθ. 3796/90 της Επιτροπής (3), κατά την διάρκεια
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 (4) ·
ότι o παρών κανονισμός καλύπτει τα προϊόντα του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 1074/80 της Επιτροπής (5) · ότι συνεπώς o
εν λόγω κανονισμός πρέπει να καταργηθεί ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Ονοματολογίας
για ότι αφορά τα προϊόντα του πίνακα του παραρτήματος
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1
Το εμπόρευμα που περιγράφεται στη στήλη 1 του προσαρτη
μένου πίνακα κατατάσσεται στη συνδυασμένη ονοματο
λογία στον αντίστοιχο κωδικό ΣΟ που σημειώνεται στη
στήλη 2 του εν λόγω πίνακα.
Aρθρο 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.

Α
' ρθρο 3
O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1074/80 καταργείται.
Αρθρο 4
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 21η ημέρα από
τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 23 Δεκεμβρίου 1992.
Για την Επιτροπή
Christiane SCRIVENER

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 256 της 7. 9. 1987, σ. 1 .
(2) Βλέπε σελίδα 8 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

C) ΕΕ αριθ. L 365 της 28. 12. 1990, σ. 17.
(4) ΕΕ αριθ. L 160 της 26. 6. 1990, σ. 1 .
(5) ΕΕ αριθ. L 113 της 1 . 5. 1980, α 54.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Κατάταξη
Κωδικός ΣΟ

Αιτιολογία

(D

(2)

(3 )

1 . Υποδήματα προπόνησης που έχουν το εξωτερικό πέλμα από
καουτσοόκ ή από πλαστική ύλη με χονδρά ανάγλυφα στοιχεία και το πάνω μέρος από υφαντική ύλη επί της οποίας
είναι ραμμένα εξωτερικά, με διάφορα σχέδια, τεμάχια ή
λωρίδες δέρματος ή/και υφαντικής ύλης επικαλυμμένης με

6404 1 1 00

πλαστικό που καλύπτουν μέχρι 70 % περίπου της επιφάνειας
(βλέπε σχέδια αριθ. 1 έως 6)

H κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανό
νων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας 1 και
6, από τη σημείωση 3, τη σημείωση 4 α), από τη συμπληρωμα
τική σημείωση 1 του κεφαλαίου 64 καθώς και από το κείμενο
των κωδικών ΣΟ 6404, και 6404 1 1 00

Πράγματι, αφαιρουμένων των μερών που αποτελούνται από
δέρμα και από πλαστική ύλη και τα οποία θεωρούνται όλα ως
ενισχύσεις, η επιφάνεια της εξωτερικής κάλυψης του πάνω
μέρους αποτελείται εξ ολοκλήρου από υφαντική ύλη

2. Υποδήματα προπόνησης που έχουν το εξωτερικό πέλμα από
καουτσούκ με εσωτερικό πέλμα μήκους 27 cm περίπου και
το πάνω μέρος από πλαστική ύλη επί της οποίας είναι
ραμμένα εξωτερικώς λωρίδες ή τεμάχια από δέρμα που
καλύπτουν μέχρι 40 % περίπου της επιφανείας της

6402 99 93

H κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανό
νων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας 1 και
6, από τη σημείωση 4 α), από τη συμπληρωματική σημείωση 1
του κεφαλαίου 64 καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ
6402, 6402 99 και 6402 99 93

3. Υποδήματα προπόνησης που έχουν το εξωτερικό πέλμα από
πλαστική ύλη και το πάνω μέρος από υφαντική ύλη επί της
οποίας είναι ραμμένα, σε διάφορα σημεία, τεμάχια από
φυσικό δέρμα (65%) και από πλαστική ύλη ( 18%) (βλέπε
σχέδιο αριθ. 7)

6404 1 1 00

H κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανό
νων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας 1 και
6, από τη σημείωση 3, τη σημείωση 4 α), τη συμπληρωματική
σημείωση 1 του κεφαλαίου 64 καθώς και από το κείμενο των
κωδικών ΣΟ 6404, και 6404 1 1 00
Πράγματι αφαιρουμένων των μερών που αποτελούνται από
δέρμα και πλαστική ύλη που όλα θεωρούνται ως ενισχύσεις, η
επιφάνεια της εξωτερικής κάλυψης του πάνω μέρους αποτελεί
ται εξ ολοκλήρου από υφαντική ύλη

4. Υποδήματα προπόνησης που καλύπτουν τον αστράγαλο,
που έχουν το εξωτερικό πέλμα από καουτσούκ με χονδρά
ανάγλυφα στοιχεία και το πάνω μέρος από πλαστική ύλη
(79%) και από δέρμα (21 %), που καλύπτουν εξ ολοκλήρου
το εσωτερικό τμήμα από υφαντική ύλη, το οποίο αποτελεί
φόδρα επί της οποίας είναι ραμμένα το δέρμα και η
πλαστική ύλη (βλέπε σχέδιο αριθ. 8)

6402 91 90

H κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανό
νων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας 1 και
6, από τη σημείωση 1 του κεφαλαίου 64 καθώς και από το
κείμενο των κωδικών ΣΟ 6402, 6402 91 και 6402 91 90

5. Υποδήματα προπόνησης που καλύπτουν τον αστράγαλο,
που έχουν το εξωτερικό πέλμα από καουτσούκ με χονδρά
ανάγλυφα στοιχεία με εσωτερικό πέλμα που έχει μήκος 24
cm ή περισσότερο και το πάνω μέρος από δέρμα (84 %) και
από πλαστική ύλη ( 16%), που καλύπτουν πλήρως το εσωτερικό υπόθεμα από υφαντική ύλη, η οποία, από μόνη της, δεν
θα μπορούσε να αποτελεί το εξωτερικό μέρος του πάνω
μέρους. Το δέρμα και η πλαστική ύλη είναι ραμμένα στο

6403 91 13

H κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανό
νων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας 1 και
6, από τη σημείωση 3, από τη σημείωση 4 α), από τη συμπλη
ρωματική σημείωση 1 του κεφαλαίου 64 καθώς και από το
κείμενο των κωδικών ΣΟ 6403, 6403 91 και 6403 91 13

6404 19 90

H κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανό
νων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας 1 και
6, από τη σημείωση 4 α), τη συμπληρωματική σημείωση 1 του
κεφαλαίου 64 καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ
6404, 6404 19 και 6404 19 90

υπόθεμα (βλέπε σχέδιο αριθ. 9)

6. Υποδήματα για πορεία σε πρηνές και ορεινό έδαφος (υποδήματα που καλύπτουν τον αστράγαλο, που έχουν το εξωτερικό πέλμα από χονδρά ανάγλυφα στοιχεία από καουτσούκ
και το πάνω μέρος από υφαντική ύλη επί της οποίας είναι
ραμμένα τεμάχια από δέρμα που καλύπτει το 80% περίπου

της επιφάνειας (βλέπε σχέδια αριθ. 10)

Πράγματι, αφαιρουμένων των μερών που αποτελούνται από
δέρμα και τα οποία θεωρούνται όλα ως ενισχύσεις, η επιφά
νεια της εξωτερικής κάλυψης του πάνω μέρους αποτελείται εξ
ολοκλήρου από υφαντική ύλη

Αριθ. 1 (') A — Ορατή υφαντική υλη περίπου 31 %
B — Δέρμα περίπου 69 %

Αριθ. 2 (') A — Ορατή υφαντική υλη περίπου 47%
B — Δέρμα περίπου 37 %
Γ — Υφαντική ύλη επικαλυμμένη με πλαστικό περίπου
16%
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Αριθ. 3 (') A — Ορατή υφαντική όλη περίπου 43 (
B — Δέρμα περίπου 57 %

Αριθ. 7 (') A — Υφαντική ύλη
B — Δέρμα
Γ — Πλαστική όλη

Αριθ. 4 (') A — Ορατή υφαντική όλη περίπου 32%
B — Δέρμα περίπου 65 %
Γ — Υφαντική όλη επικαλυμμένη με δέρμα περίπου 3 1

Αριθ. 8 (') A — Δέρμα
B — Πλαστική ύλη

Αριθ. 5 (') A — Ορατή υφαντική ύλη περίπου 30%
B — Δέρμα περίπου 70%

Αριθ. 6 (') A — Ορατή υφαντική ύλη περίπου 32 %
B — Δέρμα περίπου 3 1 %
Γ — Υφαντική ύλη επικαλυμμένη με πλαστικό περίπου
37%

Αριθ. 9 (') A — Δέρμα
B — Πλαστική ύλη

Αριθ. L 384/ 11

Api». L 384/ 12

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. 10 (') A — Υφαντική υλη
B — Δέρμα
Γ — Πλαστική ύλη
(') Τα σχέρια έχουν εντελώς ενδεικτικό χαρακτήρα.
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Αριθ. L 384/ 13
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3802/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 23ης 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 ('), για τη δασμολογική και στατιστική
ονοματολογία και για το κοινό δασμολόγιο, όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3800/92 (2), και ιδίως το άρθρο 9,
Εκτιμώντας:

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 που σημειώνονται στη στήλη 2
βάσει των διατάξεων της στήλης 3 ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Ονοματολογίας,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι, για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της
συνδυασμένης ονοματολογίας που επισυνάπτεται στον
προαναφερθέντα κανονισμό, πρέπει να αποφασιστούν χωρίς
καθυστέρηση οι διατάξεις για την κατάταξη του εμπορεύμα
τος που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονι
σμού ·
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

ΆρSρο 1

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

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 21η ημέρα από
τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 23 Δεκεμβρίου 1992.
Για την Επιτροπή
Christiane SCRΓVENER

Μέλος της Επιτροπής

C) ΕΕ αριθ. L 256 της 7. 9. 1987, σ. 1 .
(2) Βλέπε σελίδα 8 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Κατάταξη
Κωδικός ΣΟ

Αιτιολογία

(D

(2)

(3)

Παρασκεύασμα του τύπου που χρησιμοποιείται για τη
διατροφή των ζώων, το οποίο αποτελείται από μείγμα ριζιδίων βύνης και υπολειμμάτων από κοσκίνισμα κριθαριού
πριν την βυνοποίηση (που περιλαμβάνει ενδεχομένως και
άλλους σπόρους) καθώς και από υπολείμματα καθαρισμού
σπόρων κριθής μετά την βυνοποίηση και το οποίο έχει περιεκτικότητα κατά βάρος σε άμυλο ανώτερη του 10 % και κατώ

τεοη τι ίση του 30 %

τερη 1

1

2309 9041

H κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών
κανόνων 1 και 6 για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονομα
τολογίας καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 2309,
2309 90 και 230990 41 (βλέπε επίσης τις επεξηγηματικές
σημειώσεις του εναρμονισμένου συστήματος κλάση 2309
μέρος II, στοιχείο Γ).

Το προϊον αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι κατάλοιπο

ζυθοποιίας της κλάσης 23.03

Αριθ. L 384/ 15
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3803/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 23ης Δεκεμβρίου 1992

o οποίος τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4142/87 που καθορίζει τους όρους στους
οποίους υπόκειται η υπαγωγή ορισμένων εμπορευμάτων σε ευνοϊκό δασμολογικό καθεστώς
κατά την εισαγωγή λόγω του ειδικού τους προορισμού
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Έχοντας υπόψη :

ΑρSρο 1

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

Το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4142/87 αντικαθί
σταται από το ακόλουθο κείμενο :
«ΑρSρο 9

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου της
23ης Ιουλίου 1987 για τη δασμολογική και στατιστική
ονοματολογία και για το κοινό δασμολόγιο ('), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3800/92 (2), και ιδίως το άρθρο 11 ,
Εκτιμώντας:

ότι, τα εμπορεύματα που λαμβάνουν «ειδικό προορισμο»
υπόκεινται, κατά την θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία, σε
μειωμένο ή μηδενικό δασμό μόνο ανάλογα και με την προϋ
πόθεση της χρησιμοποίησής τους για συγκεκριμένο σκοπό ·
ότι, συνεπώς αυτά είναι εντελώς ελεύθερα κατά τη στιγμή
μόνο της χρησιμοποίησής τους για το σκοπό αυτό ή
ανάλογα με την περίπτωση μετά την ημερομηνία που
προβλέπεται στο άρθρο 11 στοιχείο α) του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 4142/87 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1419/91 (4) ·
οτι για τις περιπτώσεις αποστολής των εμπορευμάτων
αυτών από ένα κράτος μέλος σε άλλο, o κανονισμός (ΕΟΚ)
αριθ. 4142/87 προβλέπει την εφαρμογή της συνήθους διαδι
κασίας εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης·
ότι, μετά την εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς είναι
σκόπιμο να αντικατασταθεί η διαδικασία αυτή από διαδι
κασία που θα βασίζεται στην χρησιμοποίηση του αντιτύπου
ελέγχου T5, που θεσπίστηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2823/87 της Επιτροπής της 18ης Σεπτεμβρίου 1987
σχετικά με τα παραστατικά που πρέπει να χρησιμοποιούν
ται ενόψει της εφαρμογής των κοινοτικών μέτρων που συνε
πάγονται τον έλεγχο της χρήσης ή/και του προορισμού των
εμπορευμάτων (5) · ότι είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί
ανάλογα το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4142/87 ■

1 . H αποστολή των εμπορευμάτων που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 , από ένα κράτος μέλος σε
άλλο πραγματοποιείται βάσει του αντιτύπου ελέγχου T5
που θεσπίστηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2823/87 σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία περιγράφε
ται στις παραγράφους 2 έως 8.

2. O εκχωρητής-αποστολέας συντάσσει το αντίτυπο
ελέγχου T5 σε ένα πρωτότυπο και πέντε αντίγραφα. Τα
αντίγραφα πρέπει να είναι κατάλληλα αριθμημένα.
Στο αντίτυπο ελέγχου T5 αναφέρονται κυρίως :

— στη θέση A "Τελωνείο αναχώρησης", το αρμόδιο
τελωνείο του κράτους μέλους αναχώρησης
— στη θέση 2, το πλήρες όνομα ή η επωνυμία και η
πλήρης διεύθυνση του εκχωρητή-αποστολέα,
— στη θέση 8, το πλήρες όνομα ή η επωνυμία και η
πλήρης διεύθυνση του εκδοχέα-παραλήπτη,
— στη θέση "Σημαντική σημείωση" (κάτω από τη θέση
14 «Διασαφιστής/Αντιπρόσωπος»), αναγράφεται,
μεταξύ των δύο περιπτώσεων, περίπτωση με το
παρακάτω κείμενο : «— στην περίπτωση εμπορευμά
των που αποστέλλονται υπό το καθεστώς "ειδικού
προορισμού", στον εκδοχέα-παραλήπτη που αναφέ
ρεται παραπάνω,»
— στις θέσεις 31 και 33, αντίστοιχα η περιγραφή των
εμπορευμάτων στην κατάσταση στην οποία βρίσκο
νται κατά τη στιγμή της αποστολής συμπεριλαμβα
νομένου του αριθμού των τεμαχίων και του αντί
στοιχου κωδικού της συνδυασμένης ονοματολογίας,

— στη θέση 38, η καθαρή μάζα των εμπορευμάτων,
— στη θέση 103, η καθαρή ποσότητα των εμπορευ
μάτων, ολογράφως

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Ονοματολογίας
(')
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ αριθ. L 256
Βλέπε σελίδα 8
ΕΕ αριθ. L 387
ΕΕ αριθ. L 135
ΕΕ αριθ. L 270

της
της
της
της
της

7. 9. 1987, σ. 1 .
παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
31 . 12. 1987, σ. 81 .
30. 5. 1991 , σ. 30.
23. 9. 1987, σ. 1 .

— στη θέση 104, αφού τεθεί x στη θέση "Άλλοι (που θα
προσδιοριστούν", μία από τις ακόλουθες μνείες με
κεφαλαία γράμματα :

DESTINO ESPECIAL : MERCANCÍAS QUE DEBEN
PONERSE A DISPOSICIÓN

DEL CESIONARIO

[REGLAMENTO (CEE) N° 4142/87, ARTÍCULO 91
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SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL : SKAL STILLES

TIL RÅDIGHED FOR ERHVERVEREN [FORORD
NING (EØF) Nr. 4142/87, ARTIKEL 9]
BESONDERE VERWENDUNG : WAREN SIND DEM

UBERNEHMER ZUR VERFÜGUNG ZU STELLEN

[VERORDNUNG (EWG) NR. 4142/87, ARTIKEL 91
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΘΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ

ΕΚΔΟΧΕΑ [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 4142/87,
ΑΡΘΡΟ 91
END USE : GOODS TO BE PLACED AT THE DISPO

SAL OF THE TRANSFEREE [REGULATION (EEC) No
4142/87, ARTICLE 91

DESTINATION PARTICULIÈRE : MARCHANDISES
À METTRE À LA DISPOSITION DU CESSIONNAIRE

[RÈGLEMENT (CEE) N0 4142/87, ARTICLE 9]
DESTINAZIONE
PARTICOLARE :
MERCI
DA
METTERE A DISPOSIZIONE DEL CESSIONARIO

[REGOLAMENTO (CEE) N. 4142/87, ARTICOLO 9]
BIJZONDERE BESTEMMING : GOEDEREN TER
BESCHIKKING TE STELLEN VAN DE CESSIONA

RIS [VERORDENING (EEG) Nr. 4142/87, ARTIKEL 9]
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και το τρίτο στο αρμόδιο τελωνείο του κράτους μέλους
αναχώρησης, με τον τρόπο που αυτό επιθυμεί. Εξάλλου,
αποστέλλει μαζί με το εμπόρευμα το τέταρτο και το
πέμπτο αντίγραφο και το πρωτότυπο στον
εκδοχέα-παραλήπτη. Το προαναφερθέν τελωνείο φυλάσ
σει το δεύτερο αντίγραφο και διαβιβάζει το τρίτο στο
αρμόδιο τελωνείο του κράτους μέλους προορισμού.
4. Μόλις o εκδοχέας-παραλήπτης παραλάβει το εμπό
ρευμα, το καταχωρεί στο λογιστικά του βιβλία που
προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ),
στα οποία επισυνάπτει το πρωτότυπο και διαβιβάζει,
αμέσως, το τέταρτο αντίγραφο στο αρμόδιο τελωνείο
του κράτους μέλους προορισμού, με τον τρόπο που αυτό
επιθυμεί, γνωρίζοντάς του την ημερομηνία άφιξης. Σε
περίπτωση που παρατηρείται πλεόνασμα, έλλειμμα,
αντικατάσταση ή άλλες παρατυπίες, ενημερώνει αμέσως
το συγκεκριμένο τελωνείο. Εξάλλου επιστρέφει το
πέμπτο αντίγραφο στον εκχωρητή-αποστολέα.
5. Από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παρά
γραφο 4, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον
παρόντα κανονισμό μεταβιβάζονται από τον
εκχωρητή-αποστολέα στον εκδοχέα-παραλήπτη. Μέχρι
τότε, οι υποχρεώσεις αυτές βαρύνουν τον εκχωρητή
αποστολέα.

DESTINO ESPECIAL : MERCADORIAS A PÔR À

DISPOSIÇÃO DO CESSIONÁRIO [REGULAMENTO
(CEE) N? 4142/87, ARTIGO 9?] ;
— στη θέση 106,
α) στις περιπτώσεις που τα εμπορεύματα έχουν
υποστεί μεταποίηση ή επεξεργασία μετά τη θέση
τους σε ελεύθερη κυκλοφορία, η περιγραφή των
εμπορευμάτων αυτών στην κατάσταση στην
οποία βρίσκονται κατά τη στιγμή της θέσης τους
σε ελεύθερη κυκλοφορία καθώς και o αντίστοι
χος κωδικός της συνδιασμένης ονοματολογίας·
β) o αριθμός καταχώρησης και η ημερομηνία της
διασάφησης θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία των
εμπορευμάτων, καθώς και το όνομα και η διεύ
θυνση του εν λόγω τελωνείου,
— στη θέση E, στην οπίσθια σελίδα "για το κράτος
μέλος αναχώρησης":

6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 2
στοιχείο ε), τα εμπορεύματα που αποστέλλονται
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο παρόν
άρθρο δεν προσκομίζονται ούτε στο τελωνείο αναχώρη
σης ούτε στο τελωνείο προορισμού.
7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται
επίσης στα εμπορεύματα που κυκλοφορούν μεταξύ δύο
σημείων που βρίσκονται στην Κοινότητα, διεχρόμενα
από εδάφη των χωρών της ΕΖΕΣ και τα οποία, σε μία
από τις χώρες αυτές, αποτελούν το αντικείμενο εκ νέου
αποστολής.

8. Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών αναχώρη
σης και προορισμού διενεργούν περιοδικούς ελέγχους
τόσο έναντι του εκχωρητή-αποστολέα όσο και έναντι
του εκδοχέα-παραλήπτη. Αυτοί υποχρεούνται να παρέ
χουν την απαιτούμενη σχετική βοήθεια και να προσκο
μίζουν τις ζητούμενες πληροφορίες.»

— το αρμόδιο τελωνείο του κράτους μέλους προορι
σμού,

ΑρSρο 2

— η ημερομηνία αποστολής του εμπορεύματος.
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από
τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω
3. O εκχωρητής-αποστολέας επισυνάπτει το πρώτο
αντίγραφο στα λογιστικά του βιβλία που προβλέπονται
στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και, πριν από
την αποστολή του εμπορεύματος διαβιβάζει το δεύτερο

παϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1993.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

30. 12. 92

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

Βρυξέλλες 23 Δεκεμβρίου 1992.
Για την Επιτροπή
Christiane SCRIVENER

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 384/ 17
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3804/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 23ης Δεκεμβρίου 1992

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 388/92 για λεπτομέρειες εφαρμογής του
ειδικού καθεστώτος για τον εφοδιασμό σε προϊόντα σιτηρών των γαλλικών υπερπόντιων
διαμερισμάτων (ΓΎΔ) και για καθορισμό του προβλεπομένου ισοζυγίου εφοδιασμού
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ.
388/92 ·

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3763/91 του Συμβουλίου της
16ης Δεκεμβρίου 1991 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων
σχετικά με ορισμένα προϊόντα υπέρ των γαλλικών υπερπο
ντίων διαμερισμάτων ('), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος

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

6,

ΆρSρο 1

Εκτιμώντας:

ότι, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3763/91 , o κανονισμός (ΕΟΚ)
αριθ. 388/92 της Επιτροπής (2), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2027/92 (3), έχει καθο
ρίσει, για το 1992, το προβλεπόμενο ισοζύγιο εφοδιασμού
σε προϊόντα σιτηρών για τα ΓΥΔ · ότι πρέπει να καθοριστεί
το προβλεπόμενο ισοζύγιο εφοδιασμού για το 1993 ■ ότι η
προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων χορηγήσεως
πιστοποιητικών ενισχύσεως που προβλέπεται στο άρθρο 4
παράγραφος 1 του ιδίου κανονισμού, έχει καθοριστεί για
τις πέντε πρώτες εργάσιμες ημέρες κάθε μηνός · ότι, για να
ληφθούν υπόψη οι ειδικές πρακτικές που αφορούν το σιμι
γδάλι σκληρού σίτου, πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα
υποβολής των αιτήσεων οποιαδήποτε ημέρα του μηνός · ότι

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 388/92 αντικα
θίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
ΆρSρο 2

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 388/92, οι αιτήσεις χορηγήσεως πιστο
ποιητικού ενισχύσεως για την προμήθεια σιμιγδαλιού σκλη
ρού σίτου κοινοτικής προελεύσεως μπορούν να υποβάλ
λονται όλες τις εργάσιμες ημέρες κάθε μηνός.
ΆρSρο 3

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

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

Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 356 της 24. 12. 1991 , σ. 1 .
0 ΕΕ αριθ. L 43 της 19. 2. 1992, σ. 16.
O ΕΕ αριθ. L 207 της 23. 7. 1992, α 21 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ισοζύγιο εφοδιασμού των ΓΥΔ σε σιτηρά για το 1993
Πρώτο εξάμηνο 1993
(σε τόνους)

Μαλακός σίτος

Κριθή

Αραβόσιτος

Πλιγούρια
και σιμιγδάλια
σκληρού σίτου

36 000

5 000

10 000

—

Μαρτινίκα

5 000

2 000

13 000

1 500

Γουιάνα

1 000

500

1 000

—

Ρεϋνιόν

20 000

10000

80 000

—

62 000

17 500

104000

1 500

Σιτηρά που κατάγονται
από τρίτες χώρες
(ΑΚΕ/αναπτυγμένες χώρες) ή από την ΕΟΚ

Γουαδελούπη

Σύνολο

185 000

Δεύτερο εξάμηνο 1993
(σε τόνους)

Μαλακός σίτος

Κριθή

Αραβόσιτος

Πλιγούρια
και σιμιγδάλια
σκληρού σίτου

36 000

5 000

10000

—

Μαρτινίκα

5 000

2 000

13 000

1 500

Γουιάνα

1 000

500

1 000

—

Ρεϋνιόν

20000

10000

80 000

—

62 000

17 500

104 000

1 500

Σιτηρά που κατάγονται
από τρίτες χώρες
(ΑΚΕ/αναπτυγμένες χώρες) ή από την ΕΟΚ

Γουαδελούπη '

Σύνολο

185 000
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3805/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 23ης Δεκεμβρίου 1992

που καταρτίζει, για το 1993, τον κατάλογο των σκαφών μήκους άνω των οκτώ μέτρων τα
οποία επιτρέπεται να αλιεύουν γλώσσες σε ορισμένες περιοχές της Κοινότητας χρησιμοποι
ώντας δοκότρατες των οποίων το συνολικό μήκος υπερβαίνει τα εννέα μέτρα
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

αλιευτικών πόρων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ)

Έχοντας υπόψη :

αριθ. 3094/86 ή τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 170/83 του
Συμβουλίου (4) ή θεσπίζονται σύμφωνα με αυτούς·

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3094/86 του Συμβουλίου της 7ης
Οκτωβρίου 1986 για τη θέσπιση ορισμένων τεχνικών
μέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων ('), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.

ότι είναι, ως εκ τούτου, απαραίτητο να καταρτιστεί o εν
λόγω κατάλογος σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που καθορί
ζονται από τον προαναφερθέντα κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3554/90,

3034/92 (2),
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3554/90 της Επιτροπής της 10ης
Δεκεμβρίου που θεσπίζει τις λεπτομέρειες για την κατάρ
τηση του καταλόγου των σκαφών συνολικού μήκους άνω
των οκτώ μέτρων τα οποία επιτρέπεται να αλειύουν γλώσ
σες σε ορισμένες περιοχές της Κοινότητας χρησιμοποιώντας
δοκότρατες των οποίων το συνολικό μήκος υπερβαίνει τα
εννέα μέτρα (3), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 1 ,
Εκτιμώντας :
ότι το άρθρο 9 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3094/86 προβλέπει την ετήσια κατάρτιση των
σκαφών συνολικού μήκους άνω των οκτώ μέτρων, τα οποία
επιτρέπεται να αλιεύουν γλώσσες εντός των ζωνών που
αναφέρονται στο στοιχείο α) αυτής της παραγράφου χρησι
μοποιώντας δοκότρατες των οποίων το συνολικό μήκος
υπερβαίνει τα εννέα μέτρα ·

ότι η υπαγωγή στον εν λόγω κατάλογο γίνεται με επιφύ
λαξη της εφαρμογής άλλων μέτρων για τη διατήρηση των

Αρθρο 1

O κατάλογος των σκαφών για το 1993 τα οποία επιτρέπεται,
δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3094/86, να αλιεύουν με δοκότρατες
των οποίων το μήκος υπερβαίνει τα εννέα μέτρα των ζωνών
που αναφέρονται στο στοιχείο α) αυτής της παραγράφου,
εμφαίνεται στο παράρτημα.
ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1993.

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

Βρυξέλλες 23 Δεκεμβρίου 1992.
Για την Επιτροπή
Manuel ΜΑRίN

Αντιπρόεδρος

(') ΕΕ αριθ. L 288 της 11 . 10. 1986, σ. 1 .
C) ΕΕ αριθ. L 307 της 23. 10. 1992, σ. 1 .
O ΕΕ αριθ. L 346 της 11 . 12. 1990, σ. 11 .

(4) ΕΕ αριθ. L 24 της 27. 1 . 1983, σ. 1 .
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,

Matricula y
foho

Nombre del barco

Havnekendingsbogstaver og
-nummer

Fartøjets navn

Äußere Identifizierungskennbuchstaben und

Indicativo

Potencia

de llamada
de radio

Puerto de registro

del motor
(kW)

Radio
.
kaldesignal

Registreringshavn

Maskin
effekt
(kW)

Name des Schiffes

Rufzeichen

Registrierhafen

Όνομα του σκάφους

Αριάμός
κλήσεως (μέσω
ασύρματου)

Λιμένας νηολόγησης

, ., .

Motorstärke
.,

-nummern

Εξωτερικά αναγνωριστικά
στοιχεία
Γράμματα και αριθμοί

External

identification
let«» + numb»

Name of vessel

Numéro

.. .

Port of registry

Indicatif

d'immatriculation

Nom du bateau

lettres + chiffres

d'appel

Identificazione

Nome del peschereccio

Op de romp aangebrachte
identificatieletters en
-cijfers

Naam van het vaartuig

Identificação
externa
,

.,

,

Nome do navio

letras + numéros
1

2

Indicativo

Porto di immatricolazione

Roepletters

Haven van registratie

, ,. ..

power
(kW)

motrice
(kW)

,. ,.
chiamata

Indicativo
j k
j
de chamada

Engine
Puissance

Port d'attache

radio

esterna
i
lettere + numen

,

Radjo

Ισχύς
μηχανών
(kW)

Potenza
motrice
„,™

(kW)

„ ^

.

Porto de registro
°

3

4

Motor
vermogen
(kW)
Potência
motriz
,.
(kW)
5

BELGICA / BELGIEN / BELGIEN / ΒΕΛΓΙΟ / BELGIUM / BELGIQUE / BELGIO / BELGIË / BELGICA
A
B

2
601

Nancy
Van Maerlant

OPAB
OPYA

Antwerpen
Blankenberge

213
221

BOU

4

Astrid

OPAD

Boekhoute

79

BOU
BOU

6
7

Anja
De Enige Zoon

OPAF
OPAG

Boekhoute
Boekhoute

103
219

BOU

24

K
K
N
N

8
13
555
782

Beatrix

OPAX

Boekhoute

202

Aquarius
Morgenster
Valentino
Nancy

OPAH
OPAM
OPVY
OQFD

Kieldrecht
Kieldrecht
Nieuwpoort
Nieuwpoort

220
218
110
110
110

O

20

Goewind

OPAT

Oostende

O

32

Jessica

OPBF

Oostende

99

O

49

Steve

OPBW

Oostende

143

O
O

62
64

Dini
Black Jack

OPCJ
OPCL

Oostende
Oostende

221
143

O

82

St. Antoine

OPDD

Oostende

138

O

100

Emilie

OPDV

Oostende

176

O
O

101
110

Benny
Jeaninne-Margaret

OPDW
OPEF

Oostende
Oostende

184
193

O

142

Hermes

OPFL

Oostende

191

O
O

211
455

Christoph
Zeesymphonie

OPIC
OPSC

Oostende
Oostende

158
184

O

481

Bi-Si-Ti

OPTC

Oostende

165

O

533

Virtus

OPVC

Oostende

147

O

536

Zeevalk

OPVF

Oostende

166
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1

2

3

4

5

O

552

Marathon

ΟΡW

Oostende

99

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

12
86
88
403
430
445
447
472
474
554
582
586

Sabrina
Surcouf
Nova-Cura
Stern
Margibel
Marina
Hurricane
Condor
Argo
Lucky Star II
Asannat
Mermaid

OPAL
OPDH
OPDJ
OPQC
OPRD
OPRS
OPRU
OPST
OPSV
OPVX
OPWZ
OPXD

Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge

210
143
104
110
184
221
143
132
220
191
107
177

ALEMANIA / TYSKLAND / DEUTSCHLAND / ΓΕΡΜΑΝΙΑ / GERMANY / ALLEMAGNE / GERMANIA / DUITSLAND /
ALEMANHA

ACC

2

Emma

DCGK

Accumersiel

175

ACC

3

Harmonie

DCRK

Accumersiel

184

ACC

4

Freya

DCGU

Accumersiel

175

ACC

5

Anita

DCPF

Accumersiel

146

ACC

6

Uranus

DCCA

Accumersiel

175

ACC

7

Elke

DCGN

Accumersiel

175

ACC
ACC
ACC
AG

11
13
16
8

Helene
Erika
Edelweiß
Eitje Looden

DJDR
DCJD
DCPJ
DCKC

Accumersiel
Accumersiel
Accumersiel
Greetsiel

183
164
144
146

BEN

12

Möwe

DCET

Bensersiel

188

BÜS
BÜS

1
4

Catja
Adler

DIZW
DJIC

Büsum
Büsum

88
100

CUX

1

Cuxi

DFNB

Cuxhaven

104

CUX

2

Troll

DG4396

Cuxhaven

97

CUX

3

Seestern

DFJO

Cuxhaven

130

CUX

6

Heimkehr

DEKY

Cuxhaven

130

CUX

7

Edelweiß

DFBO

Cuxhaven

162

CUX
CUX
DAN

8
13
3

Johanna
Fortuna
Seestern

DJEN

Neuhaus-Oste
Cuxhaven
Dangast

92
134
68

DIT

1

Berendine

DCSY

Ditzum

188

DIT

2

Annäus Bruhns

DCIC

Ditzum

110

DIT

5

Gertje Bruhns

DCPV

Ditzum

147

DIT

6

Heike

DCRE

Ditzum

170

DIT

9

Condor

DCVS

Ditzum

180

DIT
DOR
DOR

18
2
4

Jan Bruhns
Hoffnung
Saphir

DETV
DESX
DFAX

Ditzum
Dorum
Dorum

217
161
216

DOR

5

Stör

DFAT

Dorum

164

DOR

8

Delphin

DEUP

Dorum

137

DOR

12

Sirius

DESC

Dorum

165

DOR

13

Dithmarschen

DIZM

Dorum

125

Αριθ. L 384/23

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

30. 12. 92

1

2

3

4

5

DOR

15

Else

Dorum

124

DOR

16

Poseidon

DFCS

Dorum

220

DDMP

Fedderwardersiel

191

Fedderwardersiel

147

FED

1

Orion

FED

2

Sirius

FED

3

Venus

DLIL

Fedderwardersiel

217

FED

4

Christine

DLIG

Fedderwardersiel

180

FED

5

Butjadingen

DDHN

Fedderwardersiel

183

FED

6

Vörut

DDDT

Fedderwardersiel

93

FED

9

Bianka

DLIX

Fedderwardersiel

191

FED

10

Edelweiß

DDJB

Fedderwardersiel

180

FED

11

Nordstern

FED

12

Rubin

FRI
FRI
FRI
FRI
FRI
FRI
FRI
FRI
FRI
FRI
FRI
GRE

1
3
7
18
20
23
35
36
75
76
86
1

Fedderwardersiel

93

DDIT

Fedderwardersiel

183

Saturn
Holsatia
Polarstern
Adler
Falke
Godewind
Lilli
Heimatland
Luise
Anneliese
Sirius
Edde

DIRJ
DIST
DIRH
DIQL
DIQT
DIRK
DIRQ
DIUP
DIJK
DITD
DB5381
DCSJ

Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Greetsiel

138
151
151
136
130
151
107
131
145
151
151
146

GRE

2

Erna

DCOH

Greetsiel

110

GRE

3

Horizont

DCMU

Greetsiel

184

GRE

4

Magellan

DMXQ

Greetsiel

184

GRE

5

Oberon

DCIL

Greetsiel

186

GRE

6

Albatross

DCJJ

Greetsiel

145

GRE

7

Emsstrom

DCCH

Greetsiel

221

GRE
GRE

8

Nordsee II

9

Odin

DCVF
DCBG

Greetsiel
Greetsiel

146
184

GRE
GRE

10
11

Jan Ysker
Korsar

DDAY
DCEJ

Greetsiel
Greetsiel

165
184

GRE

12

Condor

DCVO

Greetsiel

188

GRE
GRE

13
14

Jan Looden
Wangerland

DCRA
DCEQ

Greetsiel
Greetsiel

145
184

GRE

15

Zwei Gebrüder

DCEP

Greetsiel

GRE
GRE

16
17

Angelika
Odysseus

DCEY
DCFP

Greetsiel
Greetsiel

186

.

184
206

GRE

18

Karl Zink

DCVQ

Greetsiel

132

GRE

19

Flamingo

DCFW

Greetsiel

184

GRE

20

Sechs Gebrüder

DCGO

Greetsiel

190

GRE

21

Sturmvogel

DCGR

Greetsiel

140

GRE

22

Frieda Luise

DCPU

Greetsiel

199

GRE

24

Friedrich Conradi

DCVW

Greetsiel

221

GRE

25

Delphin

DCME

Greetsiel

190

GRE

28

Vorwärts

DCDN

Greetsiel

110

GRE

29

Paloma

DCEL

Greetsiel

219

HAR
HAR

1
2
4

Gesine Albrecht
Jens Albrecht II
Hilde

DCQM

191
150

5

Ruth Albrecht

DCJG
DCMJ

Harlesiel
Harlesiel
Harlesiel

Harlesiel

198
175

HAR
HAR
HAR

6

Gudrun Albrecht

DCCD

Harlesiel

214

HAR

7

Poseidon

DCWF

Harlesiel

132
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1

2

3

4

5

HAR
HAR

10
14

Wangerland
Georg Albrecht

DCVZ
DCBU

Harlesiel
Harlesiel

114
180

HAR

20

Marion Albrecht

DCGF

Harlesiel

175

HOO
HOO
HOO

1
3
52

Kpt. Haye Laurenz
Nantiane
Aggi

DJIS
DLYL
DDAE

Hooge
Hooge
Hooksiel

132
199

HOO

61

Samland

DDEP

Hooksiel

206

HOR
HUS
HUS

1
2
6

Falke
Heike
Oland

DEPJ
DJGJ
DJFU

Horumersiel
Husum
Husum

110
129
174

HUS

7

Gila

DDEY

Husum

175

HUS
HUS
HUS

9
18
19

Edelweiß
Friesland
Marion

DJGC
DJGB
DJGF

Husum
Husum
Husum

180
184
184

HUS

28

Zukunft

DLYQ

Husum

162

NC

335

Wilhelm

DJEI

Cuxhaven

184

NC

458

Ramona

DFNZ

Cuxhaven

146

NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU

225
226
228
230
231
232
235
240
241
243

Antares
Keen Tied
Gorch Fock
Polaris
Medusa
Seerose
Nordlicht
Anna I
Liebe
Seeschwalbe

DJES
DCBQ
DCMO
DCCX
DCFU
DDGE

Neuharlingersiel
Neuharlingersiel
Neuharlingersiel
Neuharlingersiel
Neuharlingersiel
Neuharlingersiel
Neuharlingersiel
Neuharlingersiel
Neuharlingersiel
Neuharlingersiel

184
147
147
110
184
184
110
135
114
177

NEU

319

Nordlicht

Neuhaus

138

NOR
NOR

202
203

Johanne
Sperber

DD3833
DFND

Norddeich
Norddeich

107
169

NOR

205

Anette

DCEM

Norddeich

161

NOR

207

Seestern

DCJS

Norddeich

146

NOR

208

Erika

DCHU

Norddeich

191

NOR

209

Sirius

DCLS

Norddeich

96

NOR

211

Helga

DCPP

Norddeich

175

NOR

212

Alwine

DCMN

Norddeich

92

NOR

223

Nordlicht

DCTH

Norddeich

110

NOR

224

Nordland

DCTA

Norddeich

110

NOR

225

Nordmeer

DCDB

Norddeich

110

NOR

228

Nordstern

DCWV

Norddeich

185

NOR

230

Nordsee

DCKR

Norddeich

110

NOR

231

Nordstrom I

DCJO

Norddeich

219

NOR

232

Nordstrand

DCIO

Norddeich

110

ON
PEL

180
1

Jupiter
Yvonne

DLHG
DJIG

213
184

PEL

2

Annemarie

DJFK

Fedderwardersiel
Pellworm
Pellworm

PEL

9

Norderoog

DLZC

Pellworm

182

POG
SC
SC

2
1
2

Jan
Godenwind
Stolper Bank II

DCRD
DJHV
DIVQ

Pogum
Büsum
Büsum

146
184
221

SC

4

Wattenmeer

DITO

Büsum

184

SC

5

Atlantis

DIXG

Büsum

183

DDFS
DFNS

132
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1

SC
SC

2

6
7

3

4

5

Keen Tied
Seefuchs

DISU
DIUQ

Büsum
Büsum

184
184

179

SC

8

Birgit I

DIYR

Büsum

SC

9

Wotan

DIZO

Büsum

184

SC
SC

10
13

Amrum Bank
Condor

DIRT
DISD

Büsum
Büsum

221
159

SC

14

Maret

DJIJ

Büsum

184

SC

15

Martina

DIWD

Büsum

184

SC
SC

18
20

Gaby Egel
Wiking Bark

DITV
DISA

Büsum
Büsum

183
220

SC

21

Blauort

DDEZ

Büsum

184

SC

27

Butendiek

DIRZ

Büsum

220

SC

28

Doggerbank

DIZL

Büsum

220

SC

30

Maarten Senior

DITY

Büsum

110

SC

32

Cornelia

DIUE

Büsum

184

SC

33

Melanie B

DJGS

Büsum

184

SC

34

Dithmarschen I

DIRV

Büsum

184

SC

36

Achat

DIVU

Büsum

100

SC

44

Klaus Groth

DIUC

Büsum

184

SC
SC
SC

45
52
57

Bussard II
Sabine
Südwind

DJNR
DJHT
DJRS

Büsum
Büsum
Büsum

135
184
184

SC

58

Oderbank

DIXM

Büsum

221

SCHL

1

SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
. SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SH
SH
SH
SPI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
18
19
20
22
23
24
25
26
28
30
31
32
33
34
35
1
6
23
2

SPI

4

Orion

Schlüttsiel

55

Hornsriff
Blinkfuer
Germania
Kerstin
Hoffnung
Cap Arcona
Delphin
Rugenort
Dieksand
Christine
Hindenburg
Wiking
Antares
Hanseat
Polli
Adantik
Albatros
Seerose
Kormoran
Odin I
Venus
Nordfriesland
Paloma G
Teutonia I
Cormoran
Utholm
Tümmler
Marlies
Keen Tied
Marschenland
Bleibtreu
Tanja
Albatros
Skua

DIZQ
DJFY
DITK
DFCQ
DISX
DIRF
DIUY
DIWK
DIRB
DJCH
DISC
DISE
DITA
DIVW
DIUZ
DISR
DISO
DISP
DITZ
DIRI
DITW
DJHW
DIWG
DIUO
DFOC
DJEE
DIXU
DCQD
DDEW
DIQK
DMHR
DIUD
DFPF
DERI

Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Heiligenhafen
Heiligenhafen
Heiligenhafen !
Spieka

184
124
184
147
140
184
184
165
184
138
184
172
147
184
178
180
182
165
184
184
182
153
147
181
140
182
165
184
146
184
220
221
221
169

Seehund

DERF

Spieka

184

1

SΡΙ
SPI
SPI
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2

5
6
7

Nixe II
Nordstern
Fahrwohl

ST

1

ST
ST
ST
ST
ST
ST

2
3
4
5
6
7

ST

8

ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
SU
SU
SU
SU

11
12
17
20
22
24
26
28
30
2
3
5
6

SU

SU

3

4

5

DFBG
DD4413

Spieka
Spieka
Spieka

191
110
132

Seeburg

DJEZ

Tönning

162

Boreas
Nordland
Möwe
Friesland
Nis Randers
Heimatland

DJBC
DJBB
DCSP
DJDU
DJGV
DLXW

Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning

184
182
145
176
107
184

Sigrid

DJEP

Tönning

184

Birgit R.
Anja II
Tina I
Poséidon
Korona
Karolin
Wega II
Gluck Auf
Fabian
Jupiter
Theodor Storm
Andréa
Ostpreußen

DJDF
DJIV
DLYX
DJHQ
DIQJ
DJIF
DJCE
DLZP
DJMP
DD6372
DJDM
DJIM
DJEL

Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Ording
Tönning
Tönning
Tönning
Husum
Husum
Husum
Husum

184
165
165
165
169
99
184
184
213
131
184
184
184

7

Holstein

DIRM

Husum

110

8

Heimatland

DLZK

Husum

184

SU

9

Stella Mare

DLWN

Husum

184

SU
SW
SW

12
1
2

Marianne
Elfriede
Claudia

DJDS
DLZV
DJIO

Husum
Wyk/Fôhr
Wyk/Fôhr

184
125
182

SW
SW
TON
TON
TON
TÔN
TON
VAR

3
4
1
2
4
6
32
1

Rungholdt
Hartje
Paloma
Hay
Pomstrom
Birgit
Capella II
Sturmvogel

DLYA
DJGO
DJET

DA7121
DJFS
DDAX

Wyk/Fôhr
Wyk/Fôhr
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Varel

182
184
74
40
88
130
165
175

VAR

6

Hein Godenwind

DDBL

Varel

180

VAR
VAR

7
18

Falke I
Helga

DJDW

Varel
Varel

130
109

DJGD

'

WIT

1

Christina

DIQQ

Wittdün

124

WIT

12

Nausikaa

DDFA

Wittdün

183

WRE

1

Apollo

DFCM

Wremen

130

WRE

2

Koralle

DFBB

Wremen

131

WRE

3

Falke

DESJ

Wremen

169

WRE

4

Wremen

DFAZ

Wremen

184

WRE

5

Land Wursten

DEQW

Wremen

221

WRE

6

Condor

DETZ

Wremen

110

WRE

7

Seerose

DEQX

Wremen

138

WRE
WRE

9
10

Neptun
Julia

DISK
DJHL

Wremen
Wremen

184
184
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2

1

3

4

5

DINAMARCA / DANMARK / DANEMARK / ΔΑΝΙΑ / DENMARK / DANEMARK / DANIMARCA / DENEMARKEN /
DINAMARCA

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
HV
HV

9
27
35
45
61
223
428
454
614
641
3
6

Tjalfe
Bitten
Karen Lund
Jette Susanne
Di-Je
Maibritt Thygesen
Christina
Anna-Ester
Leif Brink
Rune Egholm
Vinnie Runge
Hansine

XPBF
OXNS
OUYB
OXDU
OWFZ
OU3102
XP3312
OUOT
OWAS
OXAO
OVIT
XP2750

Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
Havneby

125
217
200
201
125
128
161
169
165
214
165
148

HV

35

Svend Âge

OZNX

Haderslev

169

HV

41

Havsand

XP3685

Haderslev

· 147

HV

58

Komet

XP2918

Haderslev

197

HV

67

Juvredyb

XP3614

Haderslev

104

HV

73

Rem

OXTW

Haderslev

165

HV
HV
RI

80
89
78

Nordlyset
Helga-Vera
Lasse Steenberg

XP4787
5QEV
OXUM

Haderslev
Haderslev
Hvide Sande

144
168
125

RI

450

Perkredes

OXUL

Ringkøbing

213

FRANCIA / FRANKRIG / FRANKREICH / ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE / FRANCE / FRANCIA / FRANKRIJK / FRANÇA
DΚ
DΚ
DΚ

341077L
659450Y
779894F

Nautilus
Eric-Marie-Ange
Manoot'che

FΡ 7466
FU 4888
FG 8312

Dunkerque
Dunkerque
Dunkerque

55
182
162

PAÍSES BAJOS / NEDERLANDENE / NIEDERLANDE / ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ / NETHERLANDS / PAYS-BAS / PAESI BASSI /
NEDERLAND / PAISES BAIXOS

BR
BR
BR
BR
BR
DZ
GO

7
10
19
23
35
3
29

Res Nova
Johanna
Adriana
Nellie
Broedertrouw
Alina
Jan Maria

PHAI
PFDQ
PCDR
PGEL
PDGH
PCMH
PEZI

Oostburg-Breskens
Oostburg-Breskens
Oostburg-Breskens
Oostburg-Breskens
Oostburg-Breskens
Delfzijl
Goedereede

221
221
166
179
221
174
221

GO
GO

33
52

De Hinder
Elisabeth

PDNI

Goedereede
Goedereede

221
134

HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA

Wobbegien
Grietje
Antje
Zeevalk
Willem Tjitsche
Elisabeth

Harlingen
Harlingen
Harlingen
Harlingen
Harlingen
Harlingen
Harlingen

HD

13
14
41
50
62
75
92
14

HD

147

KG
KG
KG
KG

5
6
7
9

Skagerak

PHIM

Den Helder

113
134
134
165
127
221
220
221

Wilhelmina

PIPP

Den Helder

221

Zeearend
Imantje
Christina
Pieternella

PIWA
PEVK
PDKG
PGTD

Kortgene
Kortgene
Kortgene
Kortgene

221
221
221
221

PEKN

PIXY
PDWR

1

ΚW
LΟ
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2

44
5

3

Willy Alida
Eeltje Jan

4

5

Katwijk
Ulrum-Lauwersoog

199
125

LO

20

Zwarte Arend

PIZQ

Ulrum-Lauwersoog

134

NC

304

Tiny Rotgans

PHZA

Wieringen

221

Terneuzen

114

PFSK

Terneuzen
Ouddorp
Ouddorp
Ouddorp

99
188
221
221

Scheveningen
Scheveningen
Scheveningen
Scheveningen

NZ

12

NZ
OD
OD
OD

21
3
5
18

Magdalena
Jan
Clara Jacoba
Johannes Lars

SCH
SCH
SCH
SCH
SL
TH
TH
TH

10
18
25
66

35

Drie Gebroeders
Gemma Jacoba
Annie-B
Johannes Cornelis
Morgenster
Adriana Maatje
Maria
Morgenster

PDJV
PFDU
PDTG
PEGT
PCTF
PFDE
PGAO
PCDG
PFUJ
PGAW

Tholen

221
221
221
104
134
221
221
221

TH

36

Izabella

PEXR

Tholen

221

TH
TH
TS

42
61
3

Jacomina Carolina
Johanna Cornelia
Bass Rock

PEYA
PFDD

Tholen
Tholen
Terschelling

221
221
156

De Poolster

PDOM

Texel

221

16
5
15

Stellendam
Tholen
Tholen

TX

7

TX

25

Everdina

TX

50

Deneb

UQ

3

Grietje

Usquert

146

UQ
UQ
UQ
VLI
VLI
WL

7
16
17
8
45
8

Truus
Atlantis
Albatros
Elisabeth-C
Vertrouwen
Albatros

Usquert
Usquert
Usquert
Vlissingen
Vlissingen
Westdongeradeel

184
147
128
221
221
92

WL

15

Monte Tjerk

Westdongeradeel

107

WON

24

Elisabeth

PDWL

Wonseradeel

221

WON
WON

29
43

Albertje
Vaya Con Dios

PIFI

Wonseradeel
Wonseradeel

136
113

WON

77

Wietske

PIRC

Wonseradeel

162

Caria Maria
Noordster
Petrina
Pieter Cornelis
Catharina Judit
Elisabeth
Jente
Barend Jan
Visarend
Leendert Jan
Cornelis Willem
Cornelis-Nan
Verwachting
Marry-An
Alberta
Sandra Petra
Ananjah Conzelo
Rana
Geja Anjo
Else Jeanette
Limanda

PDHV
PGII
PGSD
PGSW

Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen

188
214
188
220

WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR

2
3
10
15
16
20
21
22
27
34
36
54
60
71
72
75
77
88
89
98
102

Texel

PDNF

PDWP

PDXH
PFCW
PCYC
PIGX
PFNU
PDKY

PIFS
PFVJ
PCFK
PHIG
PCQZ
PGYN
PDXK
PFOV

Texel

74

,

188

71
221
221
221
177
221
169
221
221
220
188
177
188
184
175
177
118
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1

2

WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR

106
107
108
128

131
222
224
244

YE

52

*

3

4

Αριθ. L 384/29
5

Alida Catherine
Jannie Diana
Stella Maris
Concordia

PFAE
PHTG
PDJQ

Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen

Twee Gebroeders
Anna Tatjana

PIBP
PCRL

Wieringen
Wieringen

De Vrouwe Tea
Texelstroom

PDOI
PHXZ

Wieringen
Wieringen

134
158
221
221
175
220
221
174

Adriana

PCEB

Yerseke

221

YE

138

Maatje Helena

PFSB

Yerseke

221

YE

139

Elisabeth

PDXB

Yerseke

221

ZK
ZK
ZK
ZK
ZK
ZK
ZK
ZK

2
11
17
18
31
33
44
54

Jacob Geertruida
Hoop Op Zegen
Johannes Dirk
Liberty
Hunze
Reitdiep
Vier Gebroeders
Goede Verwachting

PEZH

Ulrum-Zoutkamp
Ulrum-Zoutkamp
Ulrum-Zoutkamp ·
Ulrum-Zoutkamp
Ulrum-Zoutkamp
Ulrum-Zoutkamp
Ulrum-Zoutkamp
Ulrum-Zoutkamp

188
134
113
138
124
159
174
138

PIGY
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3806/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 23ης Δεκεμβρίου 1992

για τον καθορισμό των ποσοτήτων των νεαρών αρρένων βοοειδών που είναι δυνατόν να εισα
χθούν με ειδικούς όρους κατά το πρώτο τρίμηνο του 1993 και για παρέκκλιση, κατά το
τρίμηνο αυτό, από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2377/80 όσον αφορά την απόδοση των διαθε
σίμων ποσοτήτων
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 αγοράς στον τομέα
του βοείου κρέατος ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2066/92 (2), και ιδίως το άρθρο
13 παράγραφος 4, το άρθρο 15 παράγραφος 2 και το άρθρο
25,

Εκτιμώντας:

ότι το Συμβούλιο, στο πλαίσιο του καθεστώτος εισαγωγής
που ισχύει για τα νεαρά άρενα βοοειδή που προορίζονται
για πάχυνση, κατάρτισε, για την περίοδο από 1ης Ιανουα
ρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1993, κατ' εκτίμηση ισοζύγιο
198 000 κεφαλών · ότι, δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος
4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68, επιβάλ
λεται o καθορισμός της εισακτέας ανά τρίμηνο ποσότητας
καθώς και του ποσού μειώσεως της εισφοράς κατά την εισα
γωγή των ζώων αυτών ·
ότι οι πρακτικοί τύποι διαχειρίσεως του ειδικού αυτού
καθεστώτος καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
612/77 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1 121 /87 (4), και από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2377/80 της Επιτροπής (5), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
815/91 (6) ·
ϊ
ότι διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα να ληφθούν υπόψη οι
ανάγκες εφοδιασμού ορισμένων περιοχών της Κοινότητας
που χαρακτηρίζονται από πολύ σημαντικό έλλειμμα βοοει
δών που προορίζονται για πάχυνση · ότι οι ανάγκες αυτές
ανακύπτουν ιδίως στην Ιταλία και την Ελλάδα και εκτι
μώνται, για το πρώτο τρίμηνο του 1993, αντιστοίχως σε
42 120 και 6435 κεφαλές σ' αυτά τα κράτη μέλη ·

ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1432/92 του Συμβουλίου
(7), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2015/92 (8), έχουν απαγορευθεί οι συναλλαγές μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και των Δημοκρατιών
της Σερβίας και του Μαυροβουνίου και συνεπώς εξαιρού
νται οι Δημοκρατίες αυτές από το παρόν καθεστώς ·
(')
(2)
0
(4)
(0
(6)
Ο
Ο

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

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

L
L
L
L
L
L
L
L

148 της 28. 6. 1968, σ. 24.
215 της 30. 7. 1992, σ. 49.
77 της 25. 3. 1977, σ. 18.
109 της 24. 4. 1987, σ. 12.
241 της 13. 9. 1980, σ. 5.
83 της 3. 4. 1991 , σ. 6.
151 της 3. 6. 1992, σ. 4.
205 της 22. 7. 1992, σ. 2.

ότι, σύμφωνα με την επιστολή αριθ. 2 που επισυνάπτεται
στην προσωρινή συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονο
μικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Άνθρακα και Χάλυβα, αφενός και της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας, αφετέρου, πρέπει να
παρασχεθεί στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Τσεχοσ
λοβακίας το όφελος του παρόντος καθεστώτος·
ότι οι ανάγκες εφοδιασμού σε νεαρά βοοειδή που προορί
ζονται για πάχυνση δικαιολογούν, για το πρώτο τρίμηνο
του 1993 μεγαλύτερο ποσοστό μειώσεως της εισφοράς για
τα ζώα βάρους 220 έως 300 χιλιογράμμων ανά κεφαλή,
καταγόμενα από την Ουγγαρία, την Πολωνία ή την Τσεχική
και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία·

ότι σκόπιμο είναι να κατανεμηθούν οι διαθέσιμες ποσότη
τες στους κατά παράδοση εμπορευόμενους αυτήν την ποσό
στωση και τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους αιτούντες·
ότι, για να απλουστευθεί η διαδικασία απόδοσης των διαθε
σίμων ποσοτήτων, είναι σκόπιμο να παρεκκλίνουμε από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2377/80 · ότι, όσον αφορά τους
κατά παράδοση εμπορευόμενους σκόπιμο είναι να αποδο
θούν κατ' ευθείαν οι διαθέσιμες ποσότητες ανάλογα με τις
ποσότητες που εισήχθησαν στη διάρκεια των τριών τελευ

ταίων χρόνων · ότι, όσον αφορά τους υπόλοιπους αιτούντες
σκόπιμο είναι να αποδοθούν οι διαθέσιμες ποσότητες
ανάλογα με τις ποσότητες που ζητήθηκαν·
ότι, όσον αφορά τους υπόλοιπους αιτούντες θα πρέπει να
περιορισθεί η ανώτατη ποσότητα για κάθε αίτηση πιστοποι
ητικού εισαγωγής ώστε να επιτευχθεί δικαιότερη κατανομή
των διαθεσίμων ποσοτήτων· ότι για λόγους οικονομίας
είναι αναγκαίο να τηρηθεί μια ελάχιστη ποσότητα για τις
αιτήσεις αυτές·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Βοείου Κρέατος

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

1 . Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31
Μαρτίου 1993, η μέγιστη ποσότητα που αναφέρεται στο
άρθρο 13 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 805/68 καθορίζεται σε 52 335 κεφαλές νεαρών αρρέ
νων βοοειδών που προορίζονται για πάχυνση, από τα
οποία :

α) 6 805 ζώντος βάρους ανά κεφαλή κατώτερου ή ίσου προς
300 χιλιόγραμμα και τα οποία υπόκεινται σε μείωση
εισφοράς κατά 65 %
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και

6) 45 530 ζώντος βάρους ανά κεφαλή 220 έως 300 χιλιο
γράμμων, καταγομένων και προερχομένων από την
Ουγγαρία, την Πολωνία ή την Τσεχική και Σλοβακική
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία και τα οποία υπόκεινται σε
μείωση εισφοράς κατά 75%.
2. Οι μειώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εφαρ
μόζονται στην εισφορά που ισχύει την ημέρα αποδοχής της
δήλωσης θέσως σε ελεύθερη κυκλοφορία.
3. Οι ποσότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1
αποδίδονται σύμφωνα με την ακόλουθη κατανομή :
Ιταλία

α) 6 805 κεφαλές 5 480
6) 45 530 κεφαλές 36 640

Ελλάδα

835
5 600

Άλλα

κράτη μέλη
490

3 290

4. H αίτηση παροχής πιστοποιητικού και το πιστοποιη
τικό, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/80, αφορούν :

— είτε νεαρά βοοειδή βάρους κατά κεφαλή έως 300 χιλιο
γράμμων,
— είτε νεαρά βοοειδή βάρους κατά κεφαλή 220 έως 300
χιλιογράμμων, καταγομένων και προερχομένων από την
Ουγγαρία και Πολωνία ή την Τσεχική και Σλοβακική
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η αίτηση ποροχής πιστο
ποιητικού και το πιστοποιητικό περιλαμβάνουν, στις θέσεις
7 και 8, μία από τις ακόλουθες ενδείξεις :

— Hungría y/o Polonia y/o República Federativa Checa y
Eslovaca

— Ungarn og/eller Polen og/eller Den Tjekkiske og Slovakiske
Føderative Republik
— Ungarn und/oder Polen und/oder Tschechische und Slowa
kische Föderative Republik
— Ουγγαρία ή/και Πολωνία, ή/και Τσεχική και Σλοβακική
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία

— Hungary and/or Poland and/or Czech and Slovak Federal
Republic
— Hongrie et/ou Pologne et/ou République fedérative tchèque
et slovaque
— Ungheria e/o Polonia e/o Repubblica federativa ceca e slov
acca

— Hongarije en/of Polen en/of Tsjechische en Slowaakse Fede
ratieve Republiek
— Hungria e/ou Polonia e/ou República Federativa Checa e
Eslovaca.

Το πιστοποιητικό υποχρεώνει σε εισαγωγή από μία ή περισ
σότερες των αναγραφομένων χωρών.

5. Τα πιστοποιητικά εισαγωγής που αναφέρονται στην
παράγραφο 4 πρώτο εδάφιο πρώτη περίπτωση δεν παρέχουν
το δικαίωμα εισαγωγής ζώων που κατάγονται από τις
Δημοκρατίες της Σερβίας και του Μαυροβουνίου.

6. Στο πλαίσιο της ανακοινώσεως που αναφέρεται στο
άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ)

Αριθ. L 384/31

αριθ. 2377/80, τα κράτη μέλη καθορίζουν τις κατηγορίες
ζώντος βάρους, καθώς και την καταγωγή των προϊόντων
που αφορούν την περίπτωση που αναφέρεται στην παρά
γραφο 4 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση.
7. Εντός των ορίων των ποσοτήτων που προορίζονται για
την Ιταλία και την Ελλάδα, για κάθε κατηγορία και κατά
παρέκκλιση από το άρθρο 15 παράγραφος 6 στοιχείο α) του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/80 :

α) 90 % μπορεί να παραδοθεί αμέσως στους αιτούντες που
προσκομίζουν την απόδειξη ότι έχουν εισάγει ζώα που
επωφελούνται από το εν λόγω καθεστώς στη διάρκεια
των τριών τελευταίων ημερολογιακών ετών. H κατανομή
πραγματοποιείται ανάλογα με τις προηγούμενες εισαγω
γές κατά τη διάρκεια των τριών εξεταζομένων ετών·
β) 10 % υπορεί να παραδοθεί στους άλλους αιτούντες.

8. H απόδειξη που αναφέρεται στην παράγραφο 7
προσκομίζεται με το τελωνειακό έγγραφο θέσεως σε ελεύ
θερη κυκλοφορία.

9. Για τις ποσότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 7
στοιχείο β) τα πιστοποιητικά εισαγωγής εκδίδονται για
ποσότητα ίση ή μεγαλύτερη από δέκα κεφαλές.
ApSpo 2

1.

Όσον αφορά τις ποσότητες που αναφέρονται στο

άρθρο 1 παράγραφος 7 στοιχείο β) και τις ποσότητες των
άλλων κρατών μελών πλην της Ιταλίας και της Ελλάδας, η
αίτηση παροχής πιστοποιητικού εισαγωγής :

— πρέπει να αφορά ποσότητα ίση ή ανώτερη από 50 κεφα
λές
και

— δεν μπορεί να αναφέρεται σε ποσότητα μεγαλύτερη από
το 10 % της διαθέσιμης ποσότητας, εκτός και αν αυτό το
10% δίνει σε αριθμό μικρότερο από 50 κεφαλές. Στην
τελευταία αυτή περίπτωση o ανώτατος αριθμός ανέρχε
ται επίσης σε 50 κεφαλές.

2. Στην περίπτωση κατά την οποία η αίτηση παροχής
πιστοποιητικού εισαγωγής ξεπερνά την προβλεπόμενη από
τον κανονισμό αυτό ποσότητα, λαμβάνεται υπόψη μόνον
έως το όριο της ποσότητας αυτής.

3. H κατανομή πραγματοποιείται ανάλογα με τις ζητηθεί
σες ποσότητες. Αν, με βάση τις ζητηθείσες ποσότητες, η
κατ' αναλογία μείωση καταλήγει σε ποσότητες ανά πιστο
ποιητικό κατώτερες των δέκα κεφαλών, τα κράτη μέλη
χορηγούν, με κλήρωση, πιστοποιητικά που αφορούν ποσό
τητες έως δέκα κεφαλές.
ApSpo 3
Όσον αφορά τις ποσότητες που εισάγονται υπό τους όρους
που καθορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 της Επιτροπής ('), καταβάλλεται
ολόκληρη η εισφορά για τις πλεονάζουσες των αναγραφομέ
νων στο πιστοποιητικό εισαγωγής ποσότητες.
(') ΕΕ αριθ. L 331 της 2. 12. 1988, σ. 1 .

Αριθ. L 384/32
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Αρθρο 4

Κατά την έννοια του άρθρου 15 παράγραφος 3 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/80, όλες οι αιτήσεις προέρχονται
από τον ίδιο ενδιαφερόμενο, και που αφορούν την ίδια
κατηγορία βάρους και το ίδιο ποσοστό μειώσεως της εισφο
ράς εκλαμβάνονται ως μια ενιαία αίτηση.

πληροφορεί τις αρμόδιες αρχές που έχουν εκδόσει τα πιστο
ποιητικά εισαγωγής για τον αριθμό και την καταγωγή των
εισαχθέντων ζώων. Οι αρχές αυτές διαβιβάζουν, στην αρχή
κάθε μηνός, τις πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή.

Αρθρο 6

Άρθρο 5

Το αργότερο τρεις εβδομάδες μετά την εισαγωγή των ζώων
που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, o εισαγωγέας

30. 12. 92

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

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

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 384/33

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

30. 12. 92

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3807/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 23ης Δεκεμβρίου 1992

για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77, (ΕΟΚ) αριθ. 985/81 και (ΕΟΚ)
αριθ. 2848/89 στον τομέα του βοείου κρέατος λόγω της αντικατάστασης του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 569/88 από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92
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 αγοράς στον τομέα
του βοείου κρέατος ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2066/92 (2), και ιδίως το άρθρο

φορείς (9), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1722/92 ( 10)
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Βοείου Κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

7 παράγραφος 3,

ΑρSρο 1

Εκτιμώντας:

ότι ορισμένα προϊόντα που προέρχονται από την παρέμ
βαση δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο χρησιμοποί
ησης ή/και προορισμού ·
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 569/88 της Επιτροπής (3),
αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3002/92 (4) σχετικά με τις νέες κοινές λεπτομέρειες για τον
έλεγχο της χρησιμοποίησης ή/και του προορισμού των
προϊόντων από την παρέμβαση, εξασφαλίζοντας ότι τα
προϊόντα που προέρχονται από την παρέμβαση, δεν παρεκ
κλίνουν από τη χρησιμοποίηση ή/και τον προορισμό που
προβλέπεται ·
ότι οι εν λόγω νέες λεπτομέρειες καθιστούν αναγκαίες, όσον
αφορά την αναφορά στις ενδείξεις που προβλέπονται από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 569/88, τις τροποποιήσεις των
ακόλουθων κανονισμών :
— κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77 της Επιτροπής της 30ής
Σεπτεμβρίου 1977 περί λεπτομερειών εφαρμογής της
πωλήσεως κατεψυγμένων βοείων κρεάτων τα οποία
προέρχονται από αποθέματα παρεμβάσεως και προορί
ζονται για μεταποίηση εντός της Κοινότητας (5), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 3988/87 (6),
— κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 985/81 της Επιτροπής της 9ης
Απριλίου 1981 περί των λεπτομερειών εφαρμογής της
πωλήσεως κατεψυγμένου βοείου κρέατος προερχομένου
από αποθέματα παρεμβάσεως που προορίζεται να
εξαχθεί (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1809/87 (8),

— κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2848/89 της Επιτροπής της 22ας
Σεπτεμβρίου 1989 για την πώληση ορισμένων προϊόντων
του τομέα βοείου κρέατος που κατέχουν οι οργανισμοί
παρέμβασης σε ορισμένους κοινωφελείς οργανισμούς και
(')
(2)
(3)
(4)
(5)
C)
O
(8)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

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

L
L
L
L
L
L
L
L

148 της 28. 6. 1968, σ. 24.
215 της 30. 7. 1992, σ. 49.
55 της 1 . 3. 1988, σ. 1 .
301 της 17. 10. 1992, σ. 17.
251 της 1 . 10. 1977, α 60.
376 της 31 . 12. 1987, σ. 31 .
99 της 10. 4. 1981 , σ. 38.
170 της 30. 6. 1987, α 23.

O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77 τροποποιείται ως εξής :
1 . Στο άρθρο 3 παράγραφος 3, η αναφορά «του άρθρου 13
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1687/76»
αντικαθίσταται από την αναφορά «του άρθρου 5 παρά
γραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92 της
Επιτροπής (*)».
Προστίθεται η αντίστοιχη υποσημείωση [(*) ΕΕ αριθ.
L 301 της 17. 10. 1992, σ. 17].
2. Στο άρθρο 4 παράγραφος 2, η αναφορά «του άρθρου 13
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1687/76»
αντικαθίσταται από την αναφορά «του άρθρου 5 παρά
γραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92».
3 . Στο άρθρο 5 παράγραφος 2, η αναφορά «στο άρθρο 12
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1687/76» αντικαθίσταται
από την αναφορά «στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 3002/92».
4. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :
«AρSρο 9

Εκτός των ενδείξεων που προβλέπονται στον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 3002/92, το τετραγωνίδιο 104 του αντιτύπου
ελέγχου T 5 πρέπει να φέρει μία ή περισσότερες από τις
ακόλουθες ενδείξεις :
Destinados a la transformación [Reglamento (CEE)
n° 2182/77]
Til forarbejdning (forordning (EØF) nr. 2182/77)
Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EWG) Nr. 2182/77)
Προοριζόμενα για μεταποίηση [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ.
2182/77]

For processing (Regulation (EEC) No 2182/77)
Destinees à la transformation [règlement (CEE) n0 2182/77]
Destinate alla trasformazione [regolamento (CEE) n. 2182/77]
Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EEG) nr. 2182/
77)
Destinadas a transformação [Regulamento (CEE) n? 2182/77].
(9) ΕΕ αριθ. L 274 της 23 . 9. 1989, σ. 9.
( ι0) ΕΕ αριθ. L 179 της 1 . 7. 1992, σ. 82.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 384/34

Το τετραγωνίδιο 106 του αντίτυπου ελέγχου T 5 πρέπει
να φέρει την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης
πώλησης και :
— για τα κρέατα που προορίζονται για την παρασκευή
κονσερβών : σύστημα A
— για τα κρέατα που προορίζονται για την παρασκευή
άλλων προϊόντων : σύστημα B».
Αρθρο 2

O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 986/81 τροποποιείται ως εξής :

1 . Στο άρθρο 1 παράγραφος 2, η αναφορά «του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1687/76» αντικαθίσταται από την αναφορά
«του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92 της
Επιτροπής (*)».
Προστίθεται η αντίστοιχη υποσημείωση [(*) ΕΕ αριθ.
L 301 της 17. 10. 1992, σ. 17].
2. Στο άρθρο 3 παράγραφος 4, η αναφορά «στο άρθρο 13
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1687/76»
αντικαθίσταται από την αναφορά «στο άρθρο 15 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92».
3. Το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 985/81 διαγρά
φεται.

Άρθρο 3

O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2848/89 τροποποιείται ως εξής:
1 . Στο άρθρο 6 παράγραφος 3, η αναφορά «του άρθρου 5
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 569/88»
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αντικαθίσταται από την αναφορά «του άρθρου 5 παρά
γραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92 της
Επιτροπής (*) ».
Προστίθεται η αντίστοιχη υποσημείωση [(*) ΕΕ αριθ.
L 301 της 17. 10. 1992, σ. 17].

2. Το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2848/89 αντικα
θίσταται από το ακόλουθο κείμενο :
«Άρθρο 7
Κατά την αποστολή κρέατος παρέμβασης που προορίζε
ται για οργανισμούς σε άλλο κράτος μέλος εκτός των
ενδείξεων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 3002/92, το τετραγωνίδιο 104 του αντιτύπου
ελέγχου T 5 πρέπει να φέρει μία ή περισσότερες από τις
ακόλουθες ενδείξεις :
Destinados a instituciones [Reglamento (CEE) n° 2848/89]
Bestemt til institutioner (forordning (EØF) nr. 2848/89)
Fur Einrichtungen bestimmt (Verordnung (EWG) Nr.
2848/89)
Για οργανισμούς [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2848/89]
For institutions (Régulation (EEC) No 2848/89)
Destines a des institutions [règlement (CEE) n° 2848/89]
Destinati ad istituzioni [regolamento (CEE) n. 2848/89]
Bestemd voor instellingen (Verordening (EEG) nr. 2848/89)
Destinados a instih^öes [Regulamento (GEE) n? 2848/89].»
Αρθρο 4

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

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

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 384/35

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

30. 12. 92

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3808/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Δεκεμβρίου 1992
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 970/90 για τον καθορισμό των λεπτομε
ρειών εφαρμογής στον τομέα του βοείου κρέατος του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 715/90 του
Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς που εφαρμόζεται στα γεωργικά προϊόντα και σε
ορισμένα εμπορεύματα που προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων προέλευ

σης κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού ή υπερπόντιων χωρών και εδαφών
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

ΆρSρο 1

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 715/90 του Συμβουλίου της 5ης
Μαρτίου 1990 σχετικά με το καθεστώς που εφαρμόζεται
στα γεωργικά προϊόντα και σε ορισμένα εμπορεύματα που
προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων
προέλευσης κρατών ΑΚΕ ή υπερπόντιων χωρών και
εδαφών ('), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 297/91 (2), και ιδίως το άρθρο 27,

Το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 970/90 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

Εκτιμώντας:

ότι στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και 2 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 970/90 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 815/91 (4), έχουν προβλεφθεί οι
διορθώσεις του ποσού της μειώσεως των δασμών κατά την
εισαγωγή για το βόειο κρέας λαμβανομένων υπόψη των
νομισματικών εξισωτικών ποσών και των νομισματικών
συντελεστών· ότι μετά την κατάργηση της εφαρμογής
αυτών των δύο παραμέτρων από 1ης Ιανουαρίου 1993 πρέπει
να καταργηθούν οι προαναφερθείσες διορθώσεις
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Βοείου Κρέατος

« 1 . Το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 3 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 715/90 για κάθε προϊόν που πρόκειται
να εισαχθεί σε ένα κράτος μέλος ισούται με το 90 % της
εισφοράς κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα που ισχύει
την πρώτη Δευτέρα κάθε τριμήνου.
2. Το ποσό της μείωσης αφαιρείται από την ισχύουσα
εισφορά κατά την ημέρα της αποδοχής της δηλώσεως σε
ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα.»

ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από
τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1993.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 29 Δεκεμβρίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής
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30. 3. 1990, α 85.
8. 2. 1991 , σ. 9.
19. 4. 1990, σ. 8.
3. 4. 1991 , σ. 6.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 384/36

30. 12. 92

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3809/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Δεκεμβρίου 1992
fiepi καθορισμού των τιμών ανασχέσεως και των εισφορών στον τομέα του κρέατος
πουλερικών
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα του κρέατος πουλερικών ('), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3714/92 (2), και
ιδίως το άρθρο 3 και το άρθρο 7 παράγραφος 1 ,
Εκτιμώντας:

ότι οι τιμές ανασχέσεως και οι εισφορές για τα προϊόντα
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 πρέπει να καθορίζονται εκ των
προτέρων για κάθε τρίμηνο σύμφωνα με τις μεθόδους
υπολογισμού που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2778/75 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί
καθορισμού των κανόνων για τον υπολογισμό της εισφοράς
και της τιμής ανασχέσεως στον τομέα του κρέατος πουλερι
κών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 3714/92 (4)·
ότι, εφόσον οι τιμές ανασχέσεως και οι εισφορές στον
τομέα του κρέατος πουλερικών καθορίσθηκαν τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2695/92 της Επιτροπής (S),
για την περίοδο από 1ης Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου
1992, πρέπει αυτές να καθορισθούν εκ νέου για την περίοδο
από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 1993 · ότι o καθορι
σμός αυτός πρέπει, βασικά, να υπολογιστεί με βάση τις
τιμές των κτηνοτροφικών σιτηρών για την περίοδο από 1ης
Ιουλίου έως 30 Νοεμβρίου 1992 ότι κατά τον καθορισμό των τιμών ανασχέσεως που
ισχύουν από την 1η Οκτωβρίου, 1η Ιανουαρίου και 1η Απρι
λίου πρέπει να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη των τιμών των
κτηνοτροφικών σιτηρών στη διεθνή αγορά μόνον όταν η
τιμή της ποσότητας των κτηνοτροφικών σιτηρών εμφανίζει
ελάχιστη μεταβολή σε σχέση με εκείνη που χρησιμοποιή
θηκε για τον υπολογισμό της τιμής ανασχέσεως του προη
γούμενου τριμήνου · ότι αυτή η ελάχιστη μεταβολή καθορί
σθηκε σε 3 από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2778/75 ■
ότι η τιμή της ποσότητας των κτηνοτροφικών σιτηρών που
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή κρέατος πουλερικών
αποκλίνει περισσότερο από 3% από εκείνη που ελήφθη
υπόψη για το προηγούμενο τρίμηνο · ότι πρέπει, εφεξής να
ληφθεί υπόψη η εξέλιξη αυτή κατά τον καθορισμό των
τιμών ανασχέσεως για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου
μέχρι 31 Μαρτίου 1993 ·
ότι κατά τον καθορισμό των εισφορών που ισχύουν από
την 1η Οκτωβρίου, 1η Ιανουαρίου, και 1η Απριλίου πρέπει
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O
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23. 12. 1992, σ. 23.
1 . 11 . 1975, σ. 84.
23. 12. 1992, σ. 23.
17. 9. 1992, σ. 44.

να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη των τιμών των κτηνοτροφικών
σιτηρών στη διεθνή αγορά μόνον όταν συγχρόνως καθορί
ζεται νέα τιμή ανασχέσεως ·
ότι έχουν καθορισθεί νέες τιμές ανασχέσεως για ορισμένα
προϊόντα · ότι για το λόγο αυτόν είναι αναγκαίο να καθορι
σθούν οι εισφορές αφού ληφθεί υπόψη η εξέλιξη των τιμών
των κτηνοτροφικών σιτηρών
ότι με τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 3834/90 του Συμβου
λίου της 20ής Δεκεμβρίου 1990 περί μειώσεως για το 1991
των εισφορών για ορισμένα γεωργικά προϊόντα που κατά
γονται από αναπτυσσόμενες χώρες (6), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1509/92 (7)
και (ΕΟΚ) αριθ, 715/90 του Συμβουλίου (8) για το καθεστώς
που εφαρμόζεται στα γεωργικά προϊόντα και σε ορισμένα

εμπορεύματα που προκύπτουν από τη μεταποίηση γεωργι
κών ΐίροϊόντων καταγωγής των κρατών της Αφρικής, της
Καραϊβικής και του Ειρηνικού (κράτη ΑΚΕ), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
444/92 (9), καθιερώθηκαν ειδικά καθεστώτα κατά την εισα
γωγή που περιλαμβάνουν μείωση κατά 50 % των εισφορών
στα πλαίσια των ποσών που καθορίστηκαν ή των επισήμων
ποσοστώσεων, μεταξύ άλλων για ορισμένα προϊόντα του
τομέα του κρέατος πουλερικών ·
ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3833/90 του Συμβουλίου
της 20ής Δεκεμβρίου 1990 περί εφαρμογής γενικευμένων
δασμολογικών προτιμήσεων για το έτος 1991 σε ορισμένα
γεωργικά προϊόντα που κατάγονται από αναπτυσσόμενες
χώρες (I0), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1509/92, ανεστάλησαν μερικώς ή ολικώς οι
δασμοί του κοινού δασμολογίου μεταξύ άλλων για
ορισμένα προϊόντα του τομέα του κρέατος πουλερικών ·

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης
91/482/EOK του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1991 σχετικά
με τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ("), δεν εφαρμόζονται
εισφορές κατά την εισαγωγή προϊόντων καταγωγής υπερ
πόντιων χωρών και εδαφών·
ότι οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 518/92 (>2), (ΕΟΚ) αριθ.
519/92 (ι3) και (ΕΟΚ) αριθ. 520/92 ( |4) του Συμβουλίου της
27ης Φεβρουαρίου 1992 σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες
εφαρμογής των ενδιάμεσων συμφωνιών για το εμπόριο και
εμπορικά θέματα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και
Χάλυβα, αφενός και της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της
') ΕΕ αριθ. L 370 της 31 . 12. 1990.
7) ΕΕ αριθ. L 159 της 12. 6. 1992, σ. 1 .
') ΕΕ αριθ. L 84 της 30. 3. 1990, σ. 85.
') ΕΕ αριθ. L 52 της 27. 2. 1992, σ. 7.
10) ΕΕ αριθ. L 370 της 31 . 12. 1990, σ. 86.
") ΕΕ αριθ. L 263 της 19. 9. 1991 , σ. 1 .
|2) ΕΕ αριθ. L 56 της 29. 2. 1992, σ. 3.
13) ΕΕ αριθ. L 56 της 29. 2. 1992, σ. 6.
U) ΕΕ αριθ. L 56 της 29. 2. 1992, σ. 9.
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Δημοκρατίας της Ουγγαρίας και της Τσεχικής και Σλοβακι
κής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, αφετέρου, καθιέρωσαν
σύστημα μειώσεως των εισφορών κατά την εισαγωγή
ορισμένων προϊόντων· ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ.
579/92 της Επιτροπής ('), όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3730/92 (2), καθόρισε τις λεπτομέ
ρειες εφαρμογής στον τομέα του κρέατος πουλερικών του
καθεστώτος που προβλέπεται στις συμφωνίες αυτές·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Κρέατος Πουλερικών και Αυγών,

προβλέπονται στο άρθρο 7 του ίδιου κανονισμού για τα
προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του
εν λόγω κανονισμού καθορίζονται στο παράρτημα.

2. Εντούτοις για τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδι
κούς ΣΟ 0207 31 , 0207 39 90, 0207 50, 0210 90 71 , 0210 90 79,
1501 00 90, 1602 31 , 1602 39 19, 1602 39 30 και 1602 39 90, για
τα οποία το ποσοστό του δασμού έχει παγιωθεί στα πλαί
σια της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT),
οι εισφορές περιορίζονται στα ποσά που προκύπτουν από
αυτή την παγίωση.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 2
Άρθρο 1
1 . Οι εισφορές που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 και οι τιμές ανασχέσεως που

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 29 Δεκεμβρίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

C) ΕΕ αριθ. L 62 της 7. 3. 1992, σ. 15.
(2) ΕΕ αριθ. L 380 της 24. 12. 1992, σ. 12.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

τον κανονισμού της Επιτροπής της 29ης Δεκεμβρίου 1992 περί καθορισμού των τιμών ανασχέσεως και
των εισφορών στον τομέα του κρέατος πουλερικών (') ί5)

Κωδικός ΣΟ

Τιμή ανασχέσεως

Ποσό των εισφορών

Σΐαγιοποιημένος0ς

Ecu/ IOOάδα

Ecu/ I ΟΟάδα

%

0105 11 11

22,19

6,24

—

0105 11 19

22,19

6,24

—

0105 11 91

22,19

6,24

—

0105 11 99

22,19

6,24

—

0105 19 10

98,62

20,59

—

0105 19 90

22,19

6,24

—

Ecu/ 100 kg

Ecu/100 kg

0105 91 00

76,51

26,03 (4)

—

0105 99 10

86,48

39,21

—

0105 99 20

112,31

39,29 (4)

—

0105 99 30

102,14

29,55 (4)

—

0105 99 50

118,10

0207 10 11

96,13

0207 10 15
0207 10 19

41,02

—

32,70 (4)

-

109,30

37,18 (4)

—

119,09

40,51 (4)

-

0207 1031

145,92

42,21 (4)

—

0207 1039

159,95

46,27 (4)

-

0207 10 51

101,73

46,12 (4)

—

0207 10 55

123,54

56,01 (4)

-

0207 10 59

137,26

62,23 (2) (4)

—

0207 10 71

160,44

56,13 (4)

-

0207 10 79

151,23

59,68 (2) (4)

—

0207 10 90

168,72

58,60

—

0207 21 10

109,30

37,18 (4)

—

0207 21 90

119,09

40,51 (4)

—

0207 22 10

145,92

42,21 (4)

—

0207 22 90

159,95

46,27 (4)

-

0207 23 11

123,54

56,01 (4)

—

0207 23 19

137,26

62,23 (2) (4)

—

0207 23 51

160,44

56,13 (4)

—

0207 23 59

151,23

59,68 (2) (4)

—
—

0207 23 90

168,72

58,60

0207 31 10

1 604,40

561,30

0207 31 90

1 604,40

0207 39 11

281,09

106,26 (4)

—

0207 39 13

131,00

44,56 (4)

—

0207 39 15

90,83

32,98 (4)

—

0207 39 17

62,88

22,83 (4)

—

0207 39 21

180,35

61,35 (4)

—

0207 39 23

169,42

57,63 (4)

—

561,30

3 (3)

3 (3)
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Κωδικός ΣΟ

Τιμή ανασχέσεως

Ποσό των εισφορών

^ίαγιοποιημ^05

Ecu/100 kg

Ecu/ 100 kg

%

101,48

-

0207 3925

279,48

0207 39 27

62,88

22,83 (4)

—

0207 39 31

306,43

88,64 (4)

—

0207 3933

175,95

50,90 (4)

—

0207 39 35

90,83

32,98 (4)

—

0207 39 37

62,88

22,83 (4)

—

0207 3941

233,47

67,54 (4)

—

0207 3943

109,44

3 1,66 (4)

—

0207 3945

196,99

56,98 (4)

—

0207 3947

279,48

101,48 (4)

—

0207 39 51

62,88

22,83 (4)

—

0207 39 53

317,58

125,33 (2) (4)

-

0207 39 55

281,09

106,26 (2)(4)

—

0207 39 57

150,99

68,45

—

0207 3961

166,35

65,65 (2) (4)

—

0207 39 63

185,59

64,46

—

0207 39 65

90,83

32,98 (2) (4)

—

0207 39 67

62,88

22,83 (2)(4)

—

020739 71

226,85

89,52 0 (4)

—

0207 39 73

180,35

61,35 (2) (4)

—

0207 39 75

219,28

86,54 (2) (4)

—

0207 39 77

169,42

57,63 (2) (4)

—

0207 39 81

192,35

80,99 (2) (4)

—

0207 39 83

279,48

101,48

—

0207 3985

62,88

22,83 (4)

—

0207 3990

160,70

58,35

10

0207 41 10

281,09

106,26 (4)

—

0207 41 11

131,00

44,56 (4)

—

0207 41 21

90,83

32,98 (4)

-

0207 41 31

62,88

22,83 (4)

—

0207 41 41

180,35

61,35 (4)

-

020741 51

169,42

57,63 (4)

—

020741 71

279,48

101,48 (4)

—

020741 90

62,88

22,83 (4)

—

0207 42 10

306,43

88,64 (4)

—

0207 42 11

175,95

50,90 (4)

—

0207 42 21

90,83

32,98 (4)

—

0207 42 31

62,88

22,83 (4)

—

0207 42 41

233,47

67,54 (4)

—

0207 42 51

109,44

31,66 (4)

—

020742 59

196,99

56,98 (4)

—

0207 42 71

279,48

101,48 (4)

—

22,83

—

0207 42 90

62,88

0207 43 11

317,58

125,33 (2) (4)

—
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Κωδικός ΣΟ

Τιμή ανασχέσεως

Ποσό των εισφορών

^οΐοSSς^

Ecu/100 kg

Ecu/100 kg

%

0207 43 15

281,09

106,26 (2)(4)

—

0207 43 21

150,99

68,45

-

0207 43 23

166,35

65,65 (2) (4)

—

0207 43 25

185,59

64,46

—

0207 43 31

90,83

32,98 (2) (4)

-

0207 4341

62,88

22,83 0 (4)

—

0207 43 51

226,85

89,52 (2) (4)

—

0207 43 53

180,35

61,35 (2) (4)

—

0207 43 61

219,28

86,54 (2) (4)

—

0207 43 63

169,42

57,63 (2) (4)

—

0207 43 71

192,35

80,99 (2) (4)

—

0207 43 81

279,48

101,48

—

0207 43 90

62,88

22,83 (4)

—

0207 50 10

1 604,40

561,30

0207 5090

160,70

58,35

10

3 C)

0209 0090

139,74

50,74

—

0210 90 71

1 604,40

561,30

3

021090 79

160,70

58,35

10

1501 00 90

167,69

60,89

18

1602 31 11

291,84

84,42

17

1602 31 19

307,43

111,63

17

1602 31 30

167,69

60,89

17

1602 31 90

97,82

35,52

17

1602 39 11

276,40

105,74

—

1602 39 19

307,43

111,63

17

1602 39 30

167,69

60,89

17

1602 3990

97,82

35,52

17

(') Για τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0207, 16 02 31 και 16 02 39, που κατάγονται από τις χώρες ΑΚΕ και
περιλαμβάνονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 715/90 του Συμβουλίου, η εισφορά μειώνεται κατά 50 % εντός
των ορίων των ποσοστώσεων που αναφέρονται στον εν λόγω κανονισμό.
(2) Για τα προϊόντα αυτά που κατάγονται από αναπτυσσόμενες χώρες και περιλαμβάνονται στο παράρτημα του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3834/90 του Συμβουλίου, η εισφορά μειώνεται κατά 50 % εντός των ορίων των καθορισθέντων ποσών που
αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα.
(3) Για τα προϊόντα αυτά που κατάγονται από αναπτυσσόμενες χώρες και περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3833/90 του Συμβουλίου, αναστέλλονται οι δασμοί του κοινού δασμολογίου και δεν εισπράττεται εισφορά.
(4) 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. 579/92, υπάγονται
στις εισφορές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του εν λόγω κανονισμού.
(5) Δεν εφαρμόζεται εισφορά στα προϊόντα καταγωγής ΥΧΕ σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης 91 /482/
ΕΟΚ.
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Αριθ. L 384/41

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3810/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Δεκεμβρίου 1992

περί καθορισμού των ποσών μειώσεως των επιβαρύνσεων κατά την εισαγωγή βοείου κρέατος
καταγωγής κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 715/90 του Συμβουλίου της 5ης
Μαρτίου 1990 περί του καθεστώτος που εφαρμόζεται σε
γεωργικά προϊόντα και σε ορισμένα εμπορεύματα που
προκύπτουν από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων
καταγωγής της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού
(ΑΚΕ) ή υπερποντίων χωρών και εδαφών (ΥΧΕ) ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
297/91 0, και ιδίως το άρθρο 3,
Εκτιμώντας ότι μια μείωση κατά 90% των επιβαρύνσεων
κατά την εισαγωγή κρεάτων προβλέπεται από το άρθρο 3
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 715/90· ότι το ποσό της εν
λόγω μειώσεως πρέπει να υπολογισθεί σύμφωνα με το
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 970/90 της

Επιτροπής (3), οπως τροποποιήθηκε απο τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 3808/92 (4),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Τα ποσά μειώσεως των επιβαρύνσεων κατά την εισαγωγή,
στον τομέα του βοείου κρέατος που προβλέπονται στο
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 715/90 και ισχύουν
για τις εισαγωγές που θα πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο
τρίμηνο του 1993 καθορίζονται στο παράρτημα.
ΆρSρο 2

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 29 Δεκεμβρίου 1992.
Γχα την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 84 της 30. 3. 1990, σ. 85.
(2) ΕΕ αριθ. L 36 της 8. 2. 1991 , σ. 9.

(3) ΕΕ αριθ. L 99 της 19. 4. 1990, σ. 8.

(4) Βλέπε σελίδα 35 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO
Código NC
KN-kode
KN-Code
Κωδικός ΣΟ

Importe (en ecus/100 kg)
Beløb (ECU/100 kg)
Betrag (ECU/100 kg)
Εισφορά (Ecu/100 kg)

CN code
Code NC
Codice NC
GN-code
Código NC

Amount (ECU/100 kg)
Montant (en écus/ 100 kg)
Importo (ECU/100 kg)
Bedrag (ecu/100 kg)
Montante (Em ECU/100 kg)

0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 9049
010290 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
0102 90 71
0102 90 79
0201 10 00
0201 20 20
0201 20 30
0201 20 50
0201 20 90
0201 30 00
020210 00
0202 20 10
0202 20 30

120,937
120,937
120,937
120,937
120,937
120,937
120,937
120,937
120,937
120,937
120,937
229,780
229,780
183,823
275,736
344,669
394,254
173,753
173,753
139,002

0202 20 50
0202 20 90
0202 30 10
0202 30 50
0202 30 90
020610 95
0206 29 91
0210 20 10
0210 20 90
0210 90 41

217,192
260,630
217,192
217,192
298,855
394,254
298,855
344,669
394,254
394,254

0210 90 90
1602 50 10
1602 90 61

394,254
394,254
394,254

NB : Los códigos NC, incluidas las notas a pie de pagina, se definen en el Reglamento
(CEE) n° 2658/87 modificado.
NB : KN-koderne, herunder henvisninger til fodnoter, er fastsat i den ændrede forord
ning (EØF) nr. 2658/87.
NB : Die KN-Codes sowie die Verweisungen und Fußnoten sind durch die geänderte
Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 bestimmt
ΝΒ: Οι κωδικοί της συνδυασμένης ονοματολογίας συμπεριλαμβανομένων των
υποσημειώσεων, καθορίζονται στον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2658/87.
ΝΒ : The CΝ codes and the footnotes are defined in amended Regulation (EEC) No
2658/87.

NB : Les codes NC ainsi que les renvois en bas de page sont définis au règlement
(CEE) n0 2658/87 modifié.
NB : I codici NC e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n.
2658/87 modificato.
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Αριθ. L 384/43

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3811/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Δεκεμβρίου 1992

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

τους τιμή, πολλαπλασιαζόμενο με το διορθωτικό συντε

λεστή που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1981 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3484/92 (2), και ιδίως το άρθρο
16 παράγραφος 8,
Εκτιμώντας:

ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή της
λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης έχουν καθο
ρισθεί από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1813/92 της Επιτρο
πής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 3719/92 (4) ·

τελευταίο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85
του Συμβουλίου (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2205/90 (6),
— για τα άλλα νομίσματα, σε συντελεστή μετατροπής που
βασίζεται στο μέσο όρο των τιμών του Ecu που δημοσι
εύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, σειρά C, κατά τη διάρκεια μιας συγκεκρι
μένης περιόδου και που πολλαπλασιάζεται με το διορθω
τικό συντελεστή που αναφέρεται στην προηγούμενη
περίπτωση ·
ότι οι τιμές αυτές συναλλάγματος είναι εκείνες που διαπι
στώθηκαν στις 28 Δεκεμβρίου 1992,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι η εφαρμογή των κανόνων και των λεπτομερειών που

αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1813/92 της
Επιτροπής στα στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή, οδηγεί
στην τροποποίηση των εισφορών που ισχύουν σήμερα
σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού·
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

ΆρSρο 1

Οι εισφορές κατά την εισαγωγή, που αναφέρονται στο
άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1785/81 , για την ακατέργαστη ζάχαρη αντιπροσωπευτικού
ποιοτικού τύπου και για τη λευκή ζάχαρη, καθορίζονται
στο παράρτημα.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Δεκεμβρίου
1992.

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

Βρυξέλλες, 29 Δεκεμβρίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(')
O
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

177
353
183
378

της
της
της
της

1 . 7. 1981 , σ. 4.
3. 12. 1992, σ. 8.
3. 7. 1992, σ. 18.
23. 12. 1992, α 30.

(5) ΕΕ αριθ. L 164 της 24. 6. 1985, σ. 1 .
(6) ΕΕ αριθ. L 201 της 31 . 7. 1990, α 9.
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30.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 29ης Δεκεμβρίου 1992 περί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη
(Ecu/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Εισφορά (3)

1701 11 10

40,51 (')

1701 11 90

40,51 (0

1701 12 10

40,51 (')

1701 12 90

40,51 (0

1701 91 00

46,75

1701 99 10

46,75

1701 9990

46,75 (2)

(') Το ποσό της εισφοράς που εφαρμόζεται υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 ή 3 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 837/68 της Επιτροπής.

(2) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 , το ποσό αυτό εφαρμόζεται
επίσης στη ζάχαρη που έχει ληφθεί από λευκή ζάχαρη και ακατέργαστη ζάχαρη και στην οποία έχουν προστεθεί ουσίες
εκτός των αρωματικών ή των χρωστικών.
(3) Δεν εφαρμόζονται εισφορές κατά την εισαγωγή προϊόντων καταγωγής των ΥΧΕ σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1
της απόφασης 91 /482/EOK. Εντούτοις ποσό ίσο με το ποσό που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1870/91
εισπράττεται σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 4 της εν λόγω απόφασης

2. 92
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3812/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Δεκεμβρίου 1992
περί τροποποιήσεως του ποσού βάσεως της εισφοράς κατά την εισαγωγή για τα σιρόπια και
ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1981 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3484/92 (2), και ιδίως το άρθρο
16 παράγραφος 8,
Εκτιμώντας:

ότι οι εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιρόπια και
ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης έχουν
καθοριστεί από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3450/92 της
Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 3545/92 (4) ·

ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3450/92 στα στοιχεία που διαθέτει
η Επιτροπή οδηγεί στην τροποποίηση , του ποσού βάσεως
της εισφοράς κατά την εισαγωγή για τα σιρόπια και
ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, η οποία
ισχύει σήμερα, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ■
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 μεγίστου στιγμιαίου ανοίγματος όψεως 2,25 %, σε
συντελεστή μετατροπής που βασίζεται στην κεντρική

τιμή, πολλαπλασιαζόμενο με το διορθωτικό συντελεστή
που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 τελευταίο
εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85 του
Συμβουλίου (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2205/90 (5),

— 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,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Τα ποσά βάσεως της εισφοράς που εφαρμόζεται κατά την
εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1785/81 και καθορίζεται στο παράρτημα του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3450/92 τροποποιούνται σύμφωνα με τα ποσά
που ορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Δεκεμβρίου
1992.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 29 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

177
353
350
361

της
της
της
της

1 . 7. 1981 , σ. 4.
3. 12. 1992, σ. 8.
1 . 12. 1992, σ. 30.
10. 12. 1992, σ. 10.

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

του κανονισμού της Επιτροπής της 29ης Δεκεμβρίου 1992 περί τροποποιήσεως του ποσού βάσεως της
εισφοράς κατά την εισαγωγή για τα σιρόπια και ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης
(σε Ecu)
Ποσό βάσεως

ΐί ,χ, V-Λγ υπ

ανά 1 % περιεκτικότητας σε σακχαρόζη

'

1702 20 10

1702 20 90
1702 30 10
170240 10
1702 60 10
1702 60 90
170290 30
1702 90 60
170290 71
1702 90 90
210690 30
210690 59

,
,

Ποσό της επιστροφής

και ανά 100 kg καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος (')

για 100 kg ξηράς ουσίας (')

0,4675

—

0,4675

—

—
—
—
0,4675
—
0,4675
0,4675
0,4675
—
0,4675

56,25
56,25
56,25
—
56,25
—
—
56,25
—

(') Δεν εφαρμόζονται εισφορές κατά την εισαγωγή προϊόντων καταγωγής των ΥΧΕ συμφωνά με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης 91 /482/EOK. Εντού
τοις ποσό ίσο με το ποσό που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1870/91 εισπράττεται σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 4 της εν λόγω από
φασης.
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II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΛΗΠΑ 92/111/EOK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 14ης Δεκεμβρίου 1992
για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/EOK και για τη λήψη μέτρων απλουστεύσεως στον
τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 99,

ισχύουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992 και εκείνων που αρχί
ζουν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 1993 ·

ότι, για την εξασφάλιση της ουδετερότητας του κοινού
συστήματος των φόρων κύκλου εργασιών σε ό,τι αφορά την
προέλευση των αγαθών, θα πρέπει να διατυπωθεί πληρέ
στερα o ορισμός της εισαγωγής ενός αγαθού και η έννοια
του τρίτου εδάφους·

την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ('),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Εκτιμώντας:

ότι το άρθρο 3 της οδηγίας 91 /680/EOK του Συμβουλίου
της 16ης Δεκεμβρίου 1991 για τη συμπλήρωση του κοινού
συστήματος φόρου προστιθέμενης αξίας και την τροπο
ποίηση, ενόψει της κατάργησης των φορολογικών συνόρων,
της οδηγίας 77/388/EOK (3), ορίζει την 1η Ιανουαρίου 1993
ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των εν λόγω διατάξεων σε
όλα τα κράτη μέλη ·

ότι, για την ευχερέστερη εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων
και την εισαγωγή των απαραίτητων απλουστεύσεων, θα
πρέπει να συμπληρωθεί το κοινό σύστημα φόρου προστιθέ
μενης αξίας όπως θα αρχίσει να ισχύει από την 1η Ιανουα
ρίου 1993, ώστε να διευκρινισθεί το θέμα της φορολόγησης
ορισμένων πράξεων που διενεργούνται σε συνάρτηση με

ότι ορισμένα τμήματα του τελωνειακού εδάφους της Κοινό
τητας θεωρούνται τρίτα εδάφη προς το σκοπό της εφαρμο
γής του κοινού συστήματος φόρου προστιθέμενης αξίας·
ότι, συνεπώς οι συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών και
των εν λόγω εδαφών υπόκεινται στις ίδιες αρχές επιβολής
του φόρου προστιθέμενης αξίας οι οποίες ισχύουν για κάθε
πράξη μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών · ότι πρέπει
να εξασφαλισθεί η υπαγωγή των συναλλαγών αυτών σε
φορολογικές διατάξεις ανάλογες προς εκείνες που θα εφαρ
μόζονταν σε πράξεις που θα είχαν διενεργηθεί υπό τις ίδιες
συνθήκες με τρίτα εδάφη στο τελωνειακό έδαφος της Κοινό
τητας · ότι, κατά συνέπεια, η δέκατη έβδομη οδηγία 85/362/
ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιουλίου 1985 στον τομέα της
εναρμόνισης των νομοθεσιών των κρατών μελών των
σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Απαλλαγή
από το φόρο προστιθέμενης αξίας των προσωρινά εισαγομέ
νων αγαθών εκτός των μεταφορικών μέσων (4), καθίσταται
άνευ αντικειμένου ·

ότι πρέπει να προσδιορισθούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής
των απαλλαγών για ορισμένες εξαγωγικές πράξεις ή πράξεις
εξομοιούμενες προς αυτές· ότι πρέπει να προσαρμοσθούν
αναλόγως οι άλλες σχετικές οδηγίες·

τρίτα εδάφη και ορισμένων πράξεων που διενεργούνται στο
εσωτερικό της Κοινότητας και να προσδιορισθούν τα απαι
τούμενα μεταβατικά μέτρα μεταξύ των διατάξεων που

ότι θα πρέπει να ορισθεί σαφώς o τόπος φορολόγησης
ορισμένων πράξεων που διενεργούνται σε πλοίο, αεροπλάνο
ή τρένο κατά τη μεταφορά επιβατών στο εσωτερικό της
Κοινότητας ·

(') ΕΕ αριθ. C 337 της 21 . 12. 1992.
(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 24 Νοεμβρίου 1992 (δεν έχει ακόμη
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
O ΕΕ αριθ. L 376 της 31 . 12. 1991 , σ. 1 .

(4) ΕΕ αριθ. L 192 της 24. 7. 1985, σ. 1 . Οδηγία όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 90/237/EOK (ΕΕ αριθ. L 133 της 24. 5.
1990, σ. 91 ).

Αριθ. L 384/48
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ότι το μεταβατικό καθεστώς της φορολόγησης των συναλ
λαγών μεταξύ των κρατών μελών θα πρέπει να συμπλη
ρωθεί, ώστε να ληφθούν υπόψη συγχρόνως οι κοινοτικές
διατάξεις στο θέμα των ειδικών φόρων κατανάλωσης και να
προσδιορισθούν και να απλουστευθούν οι μέθοδοι επιβολής
του φόρου σε ορισμένες πράξεις που θα πραγματοποιούνται
μεταξύ των κρατών μελών μετά την 1η Ιανουαρίου 1993 ·

ότι η οδηγία 92/ 12/EOK του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουα
ρίου 1992 σχετικά με το γενικό καθεστώς, την κατοχή, την
κυκλοφορία και τους ελέγχους των προϊόντων που υπόκει
νται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (') προβλέπει ειδικές
διαδικασίες και υποχρεώσεις δηλώσεως στις περιπτώσεις
αποστολής των προϊόντων αυτών με προορισμό άλλο
κράτος μέλος · ότι, επομένως, μπορούν να απλουστευθούν οι
μέθοδοι επιβολής του φόρου σε ορισμένες ενδοκοινοτικές
παραδόσεις και αποκτήσεις των προϊόντων που υπόκεινται
σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, προς όφελος τόσο των
υποχρέων του φόρου όσο και των αρμόδιων διοικήσεων·

ότι θα πρέπει να προσδιορισθεί το πεδίο εφαρμογής των
απαλλαγών που προβλέπονται στο άρθρο 28γ της οδηγίας
77/388/EOK. (2) · ότι θα πρέπει επίσης να συμπληρωθούν οι
διατάξεις που αφορούν το απαιτητό του φόρου και τις
διαδικασίες προσδιορισμού της φορολογητέας βάσης για
ορισμένες πράξεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του
ενδοκοινοτικού καθεστώτος ·

ότι, για τις φορολογητέες πράξεις στα πλαίσια του εσωτερι
κού καθεστώτος που συνδέονται με ενδοκοινοτικό εμπόριο
και θα πραγματοποιηθούν, κατά το χρονικό διάστημα που
καθορίζεται στο άρθρο 286 της οδηγίας 77/388/EOK, από
υποκειμένους στο φόρο μη εγκατεστημένους στο εσωτερικό
του κράτους μέλους που αναφέρεται στο άρθρο 286 τίτλος
A παράγραφος 1 , της εν λόγω οδηγίας, είναι αναγκαίο να
προβλεφθούν μέτρα απλούστευσης που θα εγγυώνται ισοδύ
ναμη μεταχείριση σε όλα τα κράτη μέλη · ότι για το σκοπό
αυτό θα πρέπει να εναρμονισθούν οι διατάξεις που αφορούν
το καθεστώς επιβολής του φόρου και τον υπόχρεο του
φόρου του οφειλόμενου δυνάμει των πράξεων αυτών·

ότι, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις που
αφορούν τον υπόχρεο του φόρου κατά το εσωτερικό καθε
στώς και για να αποτραπούν ορισμένες μορφές φοροαπάτης
ή φοροδιαφυγής, θα πρέπει να καταστούν σαφέστερες οι
κοινοτικές διατάξεις στο θέμα της επιστροφής του φόρου
προστιθέμενης αξίας στους υποκείμενους στο φόρο που δεν
είναι εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας σύμφωνα με
το άρθρο 17 παράγραφος 3 της οδηγίας 77/388/EOK, όπως
τροποποιήθηκε στο άρθρο 28στ της εν λόγω οδηγίας·

ότι η από 1ης Ιανουαρίου 1993 κατάργηση, για τις συναλλα
γές μεταξύ των κρατών μελών, της φορολόγησης κατά την
(') ΕΕ αριθ. L 76 της 23. 3. 1992, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 145 της 13. 6. 1977, σ. 1 . Οδηγία όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 92/77/EOK (ΕΕ αριθ. L 316 της 31 . 10.
1992, σ. 1 ).
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εισαγωγή και της αποφορολόγησης κατά την εξαγωγή,
καθιστά αναγκαία τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων για την
εξασφάλιση της ουδετερότητας του κοινού συστήματος
φόρου προστιθέμενης αξίας και την αποφυγή της διπλής
φορολογίας ή της μη φορολόγησης ·

ότι θα πρέπει, κατά συνέπεια, να προβλεφθούν ειδικές
διατάξεις για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες μια κοινοτική
διαδικασία, που ξεκίνησε πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993
για τις ανάγκες μιας παράδοσης που πραγματοποιήθηκε
πριν από την ημερομηνία αυτή από υποκείμενο σε φόρο που
ενεργεί με την ιδιότητά του αυτή και η οποία αφορά αγαθά
που αποστέλλονται ή μεταφέρονται με προορισμό ένα άλλο
κράτος μέλος, ολοκληρώνεται μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1992 ·
ότι οι εν λόγω διατάξεις θα πρέπει επίσης να αφορούν τις
φορολογητέες πράξεις που πραγματοποιήθηκαν πριν από
την 1η Ιανουαρίου 1993 και στις οποίες εφαρμόστηκαν ειδι
κές συναλλαγές με συνέπεια τη μετάθεση του χρόνου
επέλευσης της γενεσιουργού αιτίας του φόρου ·

ότι θα πρέπει επίσης να προβλεφθούν ειδικά μέτρα για τα
μεταφορικά μέσα τα οποία, χωρίς να έχουν αποκτηθεί ή
εισαχθεί υπό τους γενικούς όρους της εσωτερικής αγοράς
ενός κράτους μέλους, έτυχαν απαλλαγής φόρου κατ' εφαρ
μογή των εθνικών διατάξεων λόγω προσωρινής εισαγωγής
με προέλευση άλλο κράτος μέλος·

ότι η εφαρμογή των εν λόγω μεταβατικών μέτρων, τόσο για
τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών όσο και για τις
πράξεις με τρίτα εδάφη, προϋποθέτει ότι θα πρέπει να
συμπληρωθεί o ορισμός των πράξεων που θα υπόκεινται σε
φόρο από την 1η Ιανουαρίου 1993 και να διευκρινισθούν,
για τις περιπτώσεις αυτές, οι έννοιες του τόπου φορολό
γησης, της γενεσιουργού αιτίας και του απαιτητού του
φόρου ·
ότι, για λόγους οικονομικής συγκυρίας το Βασίλειο της
Ισπανίας και η Ιταλική Δημοκρατία ζήτησαν να εφαρμό
σουν, μεταβατικά, διατάξεις που θα παρεκκλίνουν από την
αρχή της άμεσης έκπτωσης η οποία προβλέπεται στο άρθρο
18 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο· ότι το σχετικό αίτημα

πρέπει να ικανοποιηθεί για χρονικό διάστημα δύο ετών μη
υποκείμενο σε παράταση ·

ότι παρούσα οδηγία προβλέπει κοινές διατάξεις για την
απλούστευση της μεταχείρισης ορισμένων ενδοκοινοτικών
πράξεων · ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, αρμόδια για τον
καθορισμό των όρων εφαρμογής των διατάξεων αυτών είναι
τα κράτη μέλη · ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν θα μπορέσουν
να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη νομοθετική διαδικασία για
την προσαρμογή της νομοθεσίας τους σχετικά με το φόρο
προστιθέμενης αξίας · ότι είναι συνεπώς σκόπιμο να
προβλεφθεί πρόσθετη προθεσμία για την εφαρμογή της
παρούσας οδηγίας · ότι προς το σκοπό αυτό αρκεί ανώτατη
προθεσμία δώδεκα μηνών·
ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να τροποποιηθεί η οδηγία
77/388/EOK,

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

30. 12. 92

Αριθ. L 384/49

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

τόπου αναχώρησης και του τοπου άφιξης της
μεταφοράς επιβατών,

ΑρSρο 1

— " τόπος αναχώρησης μεταφοράς επιβατών" το
πρώτο προβλεπόμενο σημείο επιβίβασης των
επιβατών στο εσωτερικό της Κοινότητας, ενδε
χομένως μετά από σταθμό εκτός της Κοινό

H οδηγία 77/388/EOK τροποποιείται ως εξής :

1 . Στο άρθρο 3, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο :
«4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 , λαμβα
νομένων υπόψη των συμβάσεων και συνθηκών που
έχουν συνάψει αντίστοιχα με τη Γαλλική Δημοκρατία
και το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και
της Βόρειας Ιρλανδίας, το Πριγκιπάτο του Μονακό και
η νήσος Μαν δεν θεωρούνται ώς τρίτα εδάφη κατά την
έννοια της παρούσας οδηγίας.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να
εξασφαλίζεται ότι οι πράξεις που διενεργούνται από ή
προς :

— το Πριγκιπάτο του Μονακό, να αντιμετωπίζονται ως

πράξεις διενεργούμενες από ή προς τη Γαλλική
Δημοκρατία,

— τη νήσο Μαν, να αντιμετωπίζονται ως πράξεις
διενεργούμενες από ή προς το Ηνωμένο Βασίλειο της
Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας.»

2. Στο άρθρο 7 παράγραφος 1 , στοιχείο 6) αντικαθίστα
ται από το ακόλουθο κείμενο :
«6) η είσοδος στο εσωτερικό της Κοινότητας ενός
αγαθού προερχομένου από τρίτο έδαφος, εκτός
των αγαθών που προβλέπονται στο στοιχείο α).»
3. Στο άρθρο 7 παράγραφος 3 :

— στο πρώτο εδάφιο, οι λέξεις «στοιχεία α), β), γ)
και δ)» προστίθενται μετά τις λέξεις «άρθρο 16
παράγραφος 1 τίτλος B»,
— το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από ακόλουθο
κείμενο :

«Επίσης οσάκις, ένα από τα αγαθά τα εμπίπτοντα
στην παράγραφο 1 στοιχείο β) υπάγεται κατά την
είσοδό του στο εσωτερικό της Κοινότητας σ' ένα
από τα καθεστώτα του άρθρου 33α παράγραφος 1
στοιχείο β) ή γ), η εισαγωγή του αγαθού αυτού
πραγματοποιείται στο κράτος μέλος εντός του
οποίου το αγαθό παύει να υπάγεται στο εν λόγω
καθεστώς.»

4. Στο άρθρο 8 παράγραφος 1 , στοιχείο γ) αντικαθίστα
ται από το ακόλουθο κείμενο :
«γ) εφόσον η παράδοση αγαθών πραγματοποιείται
επί πλοίου, αεροπλάνου ή τρένου, και κατά τη
διάρκεια του τμήματος μεταφοράς επιβατών που
διενεργείται εντός της Κοινότητας: o τόπος της
αναχώρησης της μεταφοράς επιβατών.
Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, νοούνται
ως :

— " τμήμα της μεταφοράς επιβατών που διενεργεί
ται στο εσωτερικό της Κοινότητας", το τμήμα
μεταφοράς το οποίο πραγματοποιείται χωρίς
σταθμό εκτός της Κοινότητας μεταξύ του

τητας

— " τόπος άφιξης μιας μεταφοράς επιβατών", το
τελευταίο σημείο αποβίβασης των επιβατών
που επιβιβάστηκαν εντός της Κοινότητας το
οποίο προβλέπεται στο εσωτερικό της Κοινό
τητας, ενδεχομένως πριν από σταθμό εκτός της
Κοινότητας.
Εάν πρόκειται για μεταφορά μετ' επιστροφής η
διαδρομή της επιστροφής θεωρείται αυτοτελής
μεταφορά.
H Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο, το αργότερο έως
τις 30 Ιουνίου 1993, έκθεση που συνοδεύεται, ενδεχο
μένως από κατάλληλες προτάσεις για τον τόπο φορολό
γησης των αγαθών που προορίζονται για κατανάλωση
εντός του μεταφορικού μέσου, καθώς και της παροχής
υπηρεσιών, περιλαμβανομένων και των υπηρεσιών
εστιατορίου, προς επιβάτες μέσα σε πλοίο, αεροπλάνο ή
τρένο.
Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, πριν από τις 31
Δεκεμβρίου 1993, μετά από πρόταση της Επιτροπής και
μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 1993, τα κράτη μέλη μπορούν να
απαλάσσουν, ή να συνεχίσουν να απαλάσσουν, με
δικαίωμα προς έκπτωση του φόρου προστιθέμενης αξίας
που κατεβλήθη στο προηγούμενο στάδιο, τις παραδό
σεις αγαθών που προορίζονται για κατανάλωση εντός
του μεταφορικού μέσου, o τόπος φορολόγησης των
οποίων καθορίζεται σύμφωνα με τις παραπάνω διατά
ξεις.»
5. Στο άρθρο 11 τίτλος B, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείμενο :
« 1 . H φορολογητέα βάση αποτελείται από το ποσό
που ορίζεται ως δασμολογητέα αξία σύμφωνα με τις
ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις· τούτο ισχύει προκειμέ
νου για εισαγωγές αγαθών αναφερομένων στο άρθρο 7
παράγραφος 1 στοιχείο β).»

6. Στο άρθρο 12 παράγραφος 1 , το στοιχείο β) αντικαθί
σταται από το ακόλουθο κείμενο :

«β) στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο
10 παράγραφος 3 δεύτερο και τρίτο εδάφιο, εφαρ
μοστέος συντελεστής είναι o ισχύων κατά το χρόνο
κατά τον οποίο o φόρος καθίσταται απαιτητός.»

Στο άρθρο 12 παράγραφος 3, το στοιχείο α) αντικαθί
σταται από το ακόλουθο κείμενο :
«3, α) O κανονικός συντελεστής του φόρου προστιθέμε
νης αξίας ορίζεται από τα κράτη μέλη σε ποσο
στό της φορολογητέας βάσης που είναι το ίδιο
για τις παραδόσεις αγαθών και για την παροχή
υπηρεσιών. Από 1ης Ιανουαρίου 1993 και μέχρι
31 Δεκεμβρίου 1996, το ποσοστό αυτό δεν
μπορεί να είναι κατώτερο του δέκα πέντε στα
εκατό ( 15%).

Αριθ. L 384/50
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Με βάση >την έκθεση για τη λειτουργία του μετα
βατικού συστήματος και τις προτάσεις για το
οριστικό καθεστώς που υποβάλλει η Επιτροπή
στο Συμβούλιο κατ' εφαρμογή του άρθρου 28
στοιχείο ιβ), το Συμβούλιο καθορίζει, ομόφωνα,
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1995, το ελάχιστο ύψος
του ισχύοντος κανονικού συντελεστή μετά τις 31
Δεκεμβρίου 1996.
Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να εφαρμόζουν
είτε ένα, είτε δύο μειωμένους συντελεστές. Οι
συντελεστές αυτοί ορίζονται σε ποσοστό όχι
κατώτερο του πέντε στα εκατό (5 %) της φορολο
γητέας βάσης και εφαρμόζονται μόνο στις παρα
δόσεις αγαθών και στις παροχές υπηρεσιών των
κατηγοριών που εμφαίνονται στο παράρτημα
H. »

8. Στο άρθρο 14 παράγραφος 1 :
— το στοιχείο γ) διαγράφεται,
— στο στοιχείο δ) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο :
«H απαλλαγή αυτή χορηγείται επίσης για τις εισα
γωγές αγαθών κατά την έννοια του άρθρου 7 παρά
γραφος 1 στοιχείο β), τα οποία είναι δυνατόν να
υπαχθούν στην προαναφερόμενη ατέλεια, εάν εισα
χθούν κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 1
στοιχείο α).»

9. Στο άρθρο 15 :
— στο σημείο 2 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια :
«H Επιτροπή υποβάλλει το συντομότερο δυνατόν
στο Συμβούλιο προτάσεις κοινοτικών φορολογικών
κανόνων, ορίζοντας σαφώς το πεδίο εφαρμογής και
τις πρακτικές λεπτομέρειες της εφαρμογής της εν
λόγω απαλλαγής για τις παραδόσεις τις πραγματο
ποιούμενες στα πλαίσια του λιανικού εμπορίου με
αντικείμενο αγαθά μεταφερόμενα στις προσωπικές
αποσκευές των επιβατών. Μέχρι την έναρξη ισχύος
των εν λόγω διατάξεων :
— το ευεργέτημα της απαλλαγής χορηγείται μόνον
κατόπιν προσκομίσεως αντιτύπου τιμολογίου ή
άλλου αποδεικτικού που επέχει θέση τιμολογίου,
το οποίο φέρει θεώρηση του τελωνείου εξόδου
από το έδαφος της Κοινότητας,
— τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να επιβάλουν
περιορισμούς στην απαλλαγή αυτή, εξαιρώντας
τις παραδόσεις προς επιβάτες των οποίων η
κατοικία ή η συνήθης διαμονή είναι τόπος ευρι
σκόμενος στην Κοινότητα. Τα κράτη μέλη
μπορούν επίσης να επεκτείνουν το ευεργέτημα
της απαλλαγής στους διαμένοντες στο έδαφός
τους.

Για την εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου, ως "κατοι
κία ή συνήθης διαμονή" θεωρείται o τόπος o
αναγραφόμενος στην οικεία ένδειξη του διαβατη
ρίου, της αστυνομικής ταυτότητας ή, αν δεν υπάρχει

διαβατήριο ή ταυτότητα, σε οποιοδήποτε άλλο
έγγραφο αναγνωριζόμενο ως αποδεικτικό ταυτότη
τας από το κράτος μέλος εντός του οποίου πραγμα
τοποιείται η παράδοση.»
— στο σημείο 3, οι λέξεις «εγκατεστημένο σε τρίτη
χώρα» αντικαθίσταται από τις λέξεις «μη εγκατε
στημένο στο εσωτερικό της χώρας»,
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— στο σημείο 4, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείμενο :

«H Επιτροπή υποβάλλει το συντομότερο δυνατόν
στο Συμβούλιο προτάσεις κοινοτικών φορολογικών
κανόνων, ορίζοντας σαφώς το πεδίο εφαρμογής και
τις πρακτικές λεπτομέρειες της εφαρμογής της εν
λόγω απαλλαγής καθώς και των απαλλαγών που
προβλέπονται στα σημεία 5 έως 9. Μέχρι την έναρξη
ισχύος των κανόνων αυτών, τα κράτη μέλη έχουν τη
δυνατότητα να περιορίσουν την έκταση της προβλε
πόμενης στο νυν σημείο 4 απαλλαγής.»
— στο σημείο 10 δεύτερο εδάφιο, «εντός των ορίων και
υπό τις προϋποθέσεις» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «εντός των ορίων»,
— στο σημείο 10, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείμενο :
«Σε περίπτωση που τα αγαθά δεν αποστέλλονται ή
μεταφέρονται εκτός της χώρας και για τις παροχές
υπηρεσιών, το ευεργέτημα της απαλλαγής μπορεί να
χορηγείται σύμφωνα με διαδικασία επιστροφής του
φόρου.»
— το σημείο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο :
« 13. Οι παροχές υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομέ

νων των μεταφορών και των βοηθητικών πράξεων,
εξαιρουμένων όμως των παροχών που απαλλάσσον
ται σύμφωνα με το άρθρο 13, όταν είναι άμεσα
συνδεδεμένες με την εξαγωγή αγαθών ή με τις εισα
γωγές αγαθών που υπάγονται στις διατάξεις οι
οποίες προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 ή
στο άρθρο 16 παράγραφος 1 τίτλος A.»
10. Στο άρθρο 28α :
— παράγραφος 1 στοιχείο α), το δεύτερο εδάφιο αντι
καθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :
« Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, δεν
υπόκεινται στο φόρο προστιθεμένης αξίας οι ενδο
κοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποι
ούνται από υποκείμενο στο φόρο ή από νομικό
πρόσωπο μη υποκείμενο στο φόρο, υπό τις προϋπο
θέσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 1 , α).»
— στην παράγραφο 1 , προστίθεται το ακόλουθο στοι
χείο :
«γ) οι εξ επαχθούς αιτίας ενδοκοινοτικές αποκτή
σεις αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους
κατανάλωσης, οι οποίες πραγματοποιούνται στο
εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο
ή από νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στο
φόρο, υπέρ του οποίου ισχύει η παρέκκλιση του
στοιχείου α) δεύτερο εδάφιο, και για τις οποίες
οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης καθίστανται
απαιτητοί στο εσωτερικό της χώρας κατ' εφαρ
μογή της οδηγίας 92/ 12/EOK (').
(') ΕΕ αριθ. L 76 της 23. 3 . 1992, σ. 1 .»
— παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος :
« Ια Εμπίπτουν στην παρέκκλιση της παραγράφου
1 στοιχείο α) δεύτερο εδάφιο :
α) οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών των
οποίων η παράδοση ενδεχομένως τυγχάνει απαλ
λαγής στο εσωτερικό της χώρας κατ' εφαρμογή
του άρθρου 15 σημεία 4 έως 10·
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6) οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, εκτός των
αναφερόμενων στο στοιχείο α) που πραγματοποι
ούνται :

— από υποκείμενο στο φόρο και για τις ανάγκες
της γεωργικής δασικής ή αλιευτικής εκμεταλ
λεύσεώς του, εφόσον δικαιούται του κατ'
αποκοπήν καθεστώτος του άρθρου 25, από
υποκείμενο στο φόρο που πραγματοποιεί
μόνον παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρε
σιών που δεν παρέχουν κανένα δικαίωμα
έκπτωσης, ή από νομικό πρόσωπο μη υποκεί
μενο στο φόρο,

— μέχρι συνολικού ποσού που δεν υπερβαίνει,
κατά τη διάρκεια του εκάστοτε ημερολογια
κού έτους ένα όριο που καθορίζεται από τα
κράτη μέλη και δεν είναι κατώτερο από το
ισόποσο των 10000 Ecu σε εθνικό νόμισμα
και

— υπό τον όρο ότι το συνολικό ποσό των ενδο
κοινοτικών αποκτήσεων αγαθών δεν έχει
υπερβεί, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό
έτος το όριο που αναφέρει η δεύτερη περί
πτωση.

Το όριο που αποτελεί σημείο αναφοράς για
την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων αποτε
λείται από το συνολικό ποσό των ενδοκοινο

τικών αποκτήσεων αγαθών, εκτός των
καινουργών μεταφορικών μέσων και των
προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο
κατανάλωσης χωρίς το φόρο προστιθέμενης
αξίας που οφείλεται ή έχει καταβληθεί στο
κράτος μέλος αναχώρησης της αποστολής ή
της μεταφοράς των αγαθών.»
-- στην παράγραφο 5 στοιχείο 6), προστίθεται το
ακόλουθο εδάφιο :
«Πάντως όταν εκλείψει μία από τις προϋποθέσεις
υπαγωγής στο ευεργέτημα των παραπάνω διατάξεων,
θεωρείται ότι το οικείο αγαθό μεταφέρεται προς
άλλο κράτος μέλος. Στην περίπτωση αυτή, η μετα
φορά πραγματοποιείται μόλις πάψει να πληρούται η
προϋπόθεση.»
— στην παράγραφο 6, προστίθεται το ακόλουθο
εδάφιο :

«Εξομοιώνεται επίσης προς την εξ επαχθούς αιτίας
ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών η χρησιμοποίηση
από τις δυνάμεις κράτους μέλους του Βορειοατλαντι
κού Συμφώνου ή από το μη στρατιωτικό προσωπικό
που τις συνοδεύει, αγαθών τα οποία οι εν λόγω
δυνάμεις δεν απέκτησαν υπό τους γενικούς όρους
φορολόγησης τους ισχύοντες στην εσωτερική αγορά
ενός κράτους μέλους εφόσον η εισαγωγή των
αγαθών αυτών δεν είναι δεκτική υπαγωγής στην
απαλλαγή του άρθρου 14 παράγραφος 1 στοιχείο
α).»

11 . Στο άρθρο 286 τίτλος A παράγραφος 2, προστίθεται το
ακόλουθο εδάφιο :
«Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, η ενδοκοινο
τική απόκτηση αγαθών θεωρείται ότι υπόκειται στο
φόρο σύμφωνα με την παράγραφο 1 όταν συντρέχουν οι
εξής προϋποθέσεις :

Αριθ. L 384/51

— o αποκτών αποδεικνύει ότι πραγματοποίησε τη

συγκεκριμένη ενδοκοινοτική απόκτηση με σκοπό να
προβεί εν συνεχεία σε παράδοση αγαθού εντός του
κράτους μέλους του αναφερόμενου στην παράγραφο
1 , για την οποία παράδοση o παραλήπτης υπέχει
υποχρέωση καταβολής του φόρου σύμφωνα με το
άρθρο 28γ τίτλος E παράγραφος 3,
— o αποκτών έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις δήλω
σης περί των οποίων το άρθρο 22 παράγραφος 6
στοιχείο β) τελευταίο εδάφιο.»
12. Στο άρθρο 28γ τίτλος A :
— το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο :
«γ) τις παραδόσεις προϊόντων υποκειμένων σε
ειδικό φόρο κατανάλωσης αποστελλομένων ή
μεταφερομένων προς τον αγοραστή, από τον
πωλητή, από τον αγοραστή ή από άλλον που
ενεργεί για λογαριασμό τους εκτός του εδάφους
που αναφέρει το άρθρο 3 αλλά εντός της Κοινό
τητας, οι οποίες πραγματοποιούνται προς
υποκείμενο στο φόρο ή προς νομικό πρόσωπο
μη υποκείμενο στο φόρο, που εμπίπτει στην
παρέκκλιση την προβλεπόμενη από το άρθρο
28α παράγραφος 1 στοιχείο α) δεύτερο εδάφιο,
όταν η αποστολή ή η μεταφορά των αγαθών
πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 7
παράγραφοι 4 και 5, ή με το άρθρο 16 της
οδηγίας 92/ 12/EOK.
H απαλλαγή αυτή δεν ισχύει για τις παραδόσεις
προϊόντων υποκειμένων σε ειδικούς φόρους
κατανάλωσης, οι οποίες πραγματοποιούνται
από υποκείμενους στο φόρο που απολαύουν της
κατ' άρθρο 24 απαλλαγής.»
— προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο :

«δ) τις παραδόσεις αγαθών κατά την έννοια του
άρθρου 28α παράγραφος 5 στοιχείο β), οι οποίες
θα καλύπτονταν από τις προβλεπόμενες
ανωτέρω απαλλαγές αν είχαν πραγματοποιηθεί
για λογαριασμό άλλου πρόσωπου υποκειμένου
στο φόρο.»

13. Στο άρθρο 28γ, o τίτλος E αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο :
«E. Άλλες απαλλαγές

1 . Στο άρθρο 16, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

" Ια. Τα κράτη μέλη, όταν κάνουν χρήση της ευχέ
ρειας που προβλέπεται από την παράγραφο 1 , λαμβά
νουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλί
σουν ότι, υπέρ των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων
αγαθών που προορίζονται να υπαχθούν σε ένα από
τα καθεστώτα ή σε μία από τις καταστάσεις που
αναφέρει το άρθρο 16 παράγραφος 1 τίτλος B,
ισχύουν οι ίδιες διατάξεις όπως και υπέρ των παραδό
σεων αγαθών που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό
της χώρας υπό τις αυτές συνθήκες."

Αριθ. L 384/52
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υπόχρεος καταβολής του φόρου οφειλόμενου για
την παράδοση την οποία πραγματοποίησε o
υποκείμενος στο φόρο o μη εγκατεστημένος στο
εσωτερικό της χώρας.»

2. Στο άρθρο 16 παράγραφος 2 :

— οι λέξεις "τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών
που πραγματοποιούνται από υποκείμενο στο
φόρο," προστίθενται μετά τις λέξεις "έχουν την
ευχέρεια να απαλλάσσουν" και οι λέξεις "εκτός
της Κοινότητας", προστίθενται μετά τις λέξεις "με
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14. Στο άρθρο 28δ, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο :

σκοπό να εξαχθούν",

— προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια :
"Τα κράτη μέλη, όταν κάνουν χρήση της ευχέ
ρειας αυτής, και με την επιφύλαξη των διαβουλεύ
σεων που προβλέπονται από το άρθρο 29, παρέ
χουν επίσης το ευεργέτημα αυτής της απαλλαγής
στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που
πραγματοποιούνται από έναν υποκείμενο σε
φόρο, στις εισαγωγές και τις παραδόσεις αγαθών
που προορίζονται για έναν υποκείμενο στο φόρο
με σκοπό να παραδοθούν, αυτούσια ή μεταποιη
μένα, και οι οποίες πραγματοποιούνται υπό τους
όρους που προβλέπονται από το άρθρο 28γ τίτλος
A, κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο.
Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν κοινό όριο
για το ποσό των απαλλαγών που παρέχουν
σύμφωνα με το πρώτο και σύμφωνα με το δεύτερο
εδάφιο."

«3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, o φόρος
καθίσταται απαιτητός κατά την παράδοση του τιμολο
γίου που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 3 στοι
χείο α) πρώτο εδάφιο, ή του επέχοντος θέση τιμολογίου
εγγράφου, όταν το τιμολόγιο ή το έγγραφο αυτό παρα
δίδεται στον αποκτώντα μετά την 15η του μηνός που
ακολουθεί το μήνα κατά τον οποίο ανέκυψε η γενεσι
ουργός αιτία.»
15. Στο άρθρο 28δ παράγραφος 4, το δεύτερο εδάφιο αντι
καθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

« Εξάλλου, o φόρος καθίσταται απαιτητός κατά την
παράδοση του τιμολογίου που προβλέπεται στο άρθρο
22 παράγραφος 3 στοιχείο α) πρώτο εδάφιο ή του
επέχοντος θέση τιμολογίου εγγράφου, όταν το τιμολό
γιο ή το έγγραφο αυτό παραδόθηκαν πριν τις 15 του
μηνός που ακολουθεί το μήνα κατά τον οποίο ανέκυψε
η γενεσιουργός αιτία.»
16. Στο άρθρο 28ε παράγραφος 1 :

3. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει ειδικά μέτρα για να
μην υπαχθούν στο φόρο προστιθέμενης αξίας οι
ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών οι πραγματοποι

— στο πρώτο εδάφιο, η δεύτερη φράση αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείμενο :

«Ειδικά για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών
που αναφέρει το άρθρο 28α παράγραφος 6, η φορο
λογητέα βάση προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο
1 1 τίτλος A παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγρα
φοι 2 και 3.»

ούμενες κατά την έννοια του άρθρου 286 τίτλος 1 ,
στο εσωτερικό του εδάφους τους, εφόσον συντρέχουν
οι εξής προϋποθέσεις :

— η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών πραγματοποι
είται από υποκείμενο στο φόρο μη εγκατεστημένο
στο εσωτερικό της χώρας, αλλά εξατομικευόμενο
με αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ άλλου
κράτους μέλους,

— στο δεύτερο εδάφιο, προστίθεται η ακόλουθη
φράση :

«Όταν κατά την πραγματοποίηση της ενδοκοινοτι
κής απόκτησης αγαθών, o αποκτών εισπράττει το
επιστρεπτέο ποσό των ειδικών φόρων κατανάλωσης
που καταβλήθηκαν στο κράτος μέλος της αναχώρη
σης της αποστολής ή της μεταφοράς των αγαθών, η
φορολογητέα βάση μειώνεται αναλόγως στο κράτος
μέλος στο εσωτερικό του οποίου πραγματοποιήθηκε
η ενδοκοινοτική απόκτηση.»

— η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών πραγματοποι
είται με σκοπό την εν συνεχεία παράδοση των
αγαθών αυτών στο εσωτερικό της χώρας από
αυτόν τον υποκείμενο στο φόρο,
— τα κατ' αυτόν τον τρόπο αποκτώμενα από αυτόν
τον υποκείμενο στο φόρο αποστέλλονται ή μετα
φέρονται απ'ευθείας από κράτος μέλος διαφορε
τικό από εκείνο στο οποίο εξατομικεύεται με
αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, με προο
ρισμό τον παραλήπτη για λογαριασμό του οποίου
πραγματοποιείται η μετέπειτα παράδοση,

— o παραλήπτης της μετέπειτα αυτής παράδοσης
είναι άλλο πρόσωπο υποκείμενο στο φόρο ή
νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στο φόρο, εξατο
μικευόμενο με αριθμό φορολογικού μητρώου
ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας,
— o παραλήπτης αυτός ορίστηκε, σύμφωνα με το
άρθρο 21 σημείο 1 στοιχείο α) τρίτο εδάφιο, ως o

17. Στο άρθρο 28ε, οι παράγραφοι 2 και 3 λαμβάνουν τους
αριθμούς 3 και 4, παρεμβάλλεται δε το ακόλουθο
κείμενο ως νέα παράγραφος 2 :
«2.

Για τις παραδόσεις αγαθών που αναφέρει το

άρθρο 28γ τίτλος A στοιχείο δ), η φορολογητέα βάση
προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 1 1 τίτλος A παρά
γραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφοι 2 και 3 .»

18. Στο άρθρο 28στ :
— στο άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο β) οι λέξεις «ή
το άρθρο 28γ σημείο A» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «ή το άρθρο 28γ τίτλοι A και Γ»,
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— στο άρθρο 17 παράγραφος 4, προστίθεται το
ακόλουθο εδάφιο :

«Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων :
α) οι υποκείμενοι στο φόρο τους οποίους αναφέρει
το άρθρο 1 της οδηγίας 79/ 1072/EOK και οι
οποίοι έχουν πραγματοποιήσει στο εσωτερικό
της χώρας μόνο παραδόσεις αγαθών ή παροχές
υπηρεσιών για τις οποίες το πρόσωπο προς το
οποίο απευθύνονται οι εν λόγω πράξεις έχει
ορισθεί ως υπόχρεος του φόρου σύμφωνα με το
άρθρο 21 σημείο 1 στοιχείο α), θεωρούνται
επίσης, για την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας
ως υποκείμενοι στο φόρο μη εγκατεστημένοι στο
εσωτερικό της χώρας ·
β) οι υποκείμενοι στο φόρο τους οποίους αναφέρει
το άρθρο 1 της οδηγίας 86/560/EOK και οι
οποίοι έχουν πραγματοποιήσει στο εσωτερικό
της χώρας μόνον παραδόσεις αγαθών ή παροχές
υπηρεσιών για τις οποίες το πρόσωπο προς το
οποίο απευθύνονται οι εν λόγω πράξεις έχει
ορισθεί ως υπόχρεως του φόρου σύμφωνα με το
άρθρο 21 σημείο 1 στοιχείο α), θεωρούνται
επίσης για την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας
ως υποκείμενοι στο φόρο μη εγκατεστημένοι στο
εσωτερικό της Κοινότητας·

γ) οι οδηγίες 79/1072/EOK και 86/560/EOK δεν
ισχύουν για τις παραδόσεις αγαθών που απαλ
λάσσονται του φόρου, ή που είναι δεκτικές απαλ
λαγής δυνάμει του άρθρου 28γ τίτλος A, όταν τα
παραδιδόμενα αγαθά αποστέλλονται ή μεταφέ
ρονται από τον αποκτώντα ή για λογαριασμό
του.»

19. Στο άρθρο 28ζ :

—το άρθρο 21 σημείο 1 στοιχείο α) αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείμενο :
«α) από τον υποκείμενο στο φόρο o οποίος πραγμα
τοποιεί φορολογητέα παράδοση αγαθών ή
παροχή υπηρεσιών, εκτός των παροχών υπηρε
σιών που προβλέπονται στο στοιχείο β).

Όταν η φορολογητέα παράδοση αγαθών, ή
παροχή . υπηρεσιών πραγματοποιείται από
υποκείμενο στο φόρο μη εγκατεστημένο στο
εσωτερικό της χώρας τα κράτη μέλη μπορούν
να θεσπίζουν διατάξεις οι οποίες προβλέπουν
ότι o φόρος οφείλεται από άλλο πρόσωπο. Είναι
ιδίως δυνατόν να ορίζεται προς το σκοπό αυτό o
φορολογικός αντιπρόσωπος ή o παραλήπτης της
φορολογητέας παράδοσης των αγαθών ή της
παροχής υπηρεσιών.

Εντούτοις o φόρος οφείλεται από τον παρα
λήπτη της παράδοσης αγαθών όταν συντρέχουν
οι εξής προϋποθέσεις:
— η φορολογητέα πράξη είναι παράδοση
αγαθών που εκτελούνται υπό τους όρους που
προβλέπονται στο άρθρο 28γ τίτλος E παρά
γραφος 3,
— o παραλήπτης αυτής της παράδοσης αγαθών
είναι άλλο πρόσωπο υποκείμενο στο φόρο ή
νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στο φόρο,

Αριθ. L 384/53

εξατομικευόμενο με αριθμό φορολογικού
μητρώου ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας
— το τιμολόγιο που εκδίδει o μη εγκατεστημέ
νος στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενος
στο φόρο είναι σύμφωνο προς το άρθρο 22
παράγραφος 3.
Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν
παρέκκλιση από αυτή την υποχρέωση εάν o
υποκείμενος στο φόρο που δεν είναι εγκατεστη
μένος στο εσωτερικό της χώρας, έχει ορίσει
φορολογικό αντιπρόσωπο σε αυτή τη χώρα.
Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι άλλο
πρόσωπο εκτός του υποκειμένου στο φόρο είναι
αλληλεγγύως υπόχρεο για την καταβολή του
φόρου.»

— στο άρθρο 21 σημείο 1 , το στοιχείο 6) αντικαθίστα
ται από το ακόλουθο κείμενο :

«6) από τον λήπτη των υπηρεσιών που αναφέρει το
άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο ε), ή από τον
εξατομικευόμενο με αριθμό φορολογικού
μητρώου ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας λήπτη
υπηρεσιών που αναφέρει το άρθρο 286 τίτλοι Γ,
Δ και E, όταν η υπηρεσία παρέχεται από υποκεί
μενο στο φόρο εγκατεστημένο στο εξωτερικό ·
εντούτοις τα κράτη μέλη δικαιούνται να

προβλέπουν ότι και o παρέχων την υπηρεσία
ευθύνεται αλληλεγγύως για την καταβολή του
φόρου.»

20. Στο άρθρο 28η :

— στο άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχείο γ) πρώτη περί
πτωση, οι λέξεις «εκτός των παραδόσεων των

αγαθών ή των παροχών υπηρεσιών για τις οποίες o
φόρος οφείλεται από τον παραλήπτη ή τον λήπτη»
προστίθενται μετά τις λέξεις «σύμφωνα με το άρθρο
21 σημείο 1 στοιχείο β)»,
— στο άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχείο γ), παρεμβάλ
λεται μετά τη δεύτερη περίπτωση η ακόλουθη περί
πτωση :

«— κάθε υποκείμενος στο φόρο που διενεργεί στο
εσωτερικό της χώρας ενδοκοινοτικές αποκτήσεις
αγαθών για της ανάγκες των πράξεων που
συνδέονται με τις αναφερόμενες στο άρθρο 4
παράγραφος 2 οικονομικές δραστηριότητες και
τις οποίες πραγματοποιεί στο εξωτερικό.»
— στο άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο β), προστί
θεται η ακόλουθη περίπτωση :
«— σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων που
προβλέπονται από το άρθρο 28γ σημείο E παρά
γραφος 3, ρητή αναφορά στις διατάξεις αυτές,
καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου
ΦΠΑ με τον οποίο εξατομικεύεται o υποκείμε
νος στο φόρο που πραγματοποίησε την ενδοκοι
νοτική απόκτηση και τη μετέπειτα παράδοση
των αγαθών και τον αριθμό φορολογικού
μητρώου ΦΠΑ με τον οποίο εξατομικεύεται o
παραλήπτης αυτής της παράδοσης αγαθών.»
— στο άρθρο 22 παράγραφος 4 στοιχείο γ), η δεύτερη
περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο :
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αριθμό φορολογικού μητρώου στο εσωτερικό της
χώρας πρέπει να αναφέρει με σαφή τρόπο στον
ανακεφαλαιωτικό πίνακα :

«— αφετέρου, το συνολικό ποσό, πλην ΦΠΑ, των
ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών που
αναφέρει το άρθρο 286 τίτλος A παράγραφοι 1

έως 6 και πραγματοποιήθηκαν στο εσωτερικό
της χώρας για τις οποίες o φόρος κατέστη απαι

— τον αριθμό με τον οποίο εξατομικεύεται στο
φορολογικό μητρώο ΦΠΑ στο εσωτερικό της
χώρας και υπό τον οποίο διενεργεί την ενδοκοι
νοτική απόκτηση και τη μετέπειτα παράδοση των
αγαθών,

τητός.

Πρέπει επίσης να προστίθεται το συνολικό
ποσό, πλην ΦΠΑ, των παραδόσεων αγαθών των
αναφερομένων στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοι
χείο α) δεύτερη φράση και στο άρθρο 286 τίτλος
B παράγραφος 1 , και πραγματοποιουμένων στο
εσωτερικό της χώρας, για τις οποίες o φόρος
κατέστη απαιτητός κατά τη διάρκεια της φορο
λογικής περιόδου, όταν o τόπος αναχώρησης της
αποστολής ή της μεταφοράς των αγαθών ευρί
σκεται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους
καθώς και το συνολικό ποσό, εκτός φόρου
προστιθέμενης αξίας, των παραδόσεων αγαθών
που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της
χώρας για τις οποίες o υποκείμενος στη φορολο
γία έχει ορισθεί ως υπόχρεος του φόρου
σύμφωνα με το άρθρο 28γ σημείο E, παράγρα
φος 3 και δυνάμει των οποίων o φόρος κατέστη
απαιτητός κατά τη διάρκεια της φορολογικής
περιόδου.»
— στο άρθρο 22 παράγραφος 6 στοιχείο 6), το πρώτο
εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :
«6) κάθε υποκείμενος στο φόρο προστιθέμενης
αξίας που εξατομικεύεται με αριθμό φορολογικού
μητρώου πρέπει επίσης να καταθέτει ανακεφα
λαιωτικό πίνακα των αποκτώντων που είναι

εγγεγραμμένοι στο μητρώο φόρου προστιθέμενης
αξίας προς τους οποίους έχει κάνει παραδόσεις
αγαθών υπό τις συνθήκες που προβλέπονται στο
άρθρο 28γ τίτλος A στοιχεία α) και δ) καθώς και
των εξατομικευμένων με αριθμό φορολογικού
μητρώου ΦΠΑ παραληπτών των πράξεων που
αναφέρονται στο πέμπτο και έκτο εδάφιο.»
— στο άρθρο 22 παράγραφος 6 στοιχείο 6) τρίτο
εδάφιο πρώτη περίπτωση, οι λέξεις «στο άρθρο 28γ
σημείο A» ανικαθίστανται από τις λέξεις «στο
άρθρο 28γ τίτλος A στοιχείο α).»
— στο άρθρο 22 παράγραφος 6 στοιχείο 6) τέταρτο
εδάφιο πρώτη περίπτωση, οι λέξεις «στο άρθρο 28γ
τίτλος A στοιχείο γ)» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«στο άρθρο 28γ τίτλος A στοιχείο δ)» και οι λέξεις
«καθώς και αξία του αγαθού που καθορίζεται
σύμφωνα με το άρθρο 28ε παράγραφος 1 » αντικαθί
στανται από τις λέξεις «καθώς και το συνολικό ποσό
των παραδόσεων αυτών που καθορίζεται σύμφωνα
με το άρθρο 28ε παράγραφος 2.»
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— τον αριθμό με τον οποίο εξατομικεύεται στο
φορολογικό μητρώο ΦΠΑ, στο εσωτερικό του
κράτους μέλους άφιξης της αποστολής ή της
μεταφοράς των εμπορευμάτων, o παραλήπτης της
συνακόλουθης παράδοσης που διενεργεί o
υποκείμενος στη φορολογία,
— και, για κάθε έναν από τους παραλήπτες αυτούς
το συνολικό ποσό, πλήν φόρου προστιθέμενης
αξίας, των παραδόσεων που διενεργεί κατ' αυτόν
τον τρόπο o υποκείμενος στη φορολογία στο
εσωτερικό του κράτους μέλους άφιξης της
αποστολής ή της μεταφοράς των εμπορευμάτων.
Τα ποσά αυτά δηλώνονται 6άσει του ημερολο
γιακού τριμήνου κατά τη διάρκεια του οποίου o
φόρος έχει γίνει απαιτητός.»
— στο άρθρο 22 παράγραφος 11 , οι όροι « 11 . Όσον
αφορά τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις προϊόντων
υποκειμένων σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης που
προβλέπονται από το άρθρο 28α παράγραφος 1 στοι
χείο γ) καθώς και . . .» παρεμβάλλονται στην αρχή
της παραγράφου.

21 . Το 28θ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :
«ΆρSρο 28S

Ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων»

Στο άρθρο 24 παράγραφος 3, προστίθεται το ακόλουθο
εδάφιο :

«Σε κάθε περίπτωση, οι παραδόσεις καινουργών μετα
φορικών μέσων που διενεργούνται υπό τους όρους του
άρθρου 28γ τίτλος A καθώς και οι παραδόσεις αγαθών
και οι παροχές υπηρεσιών που διενεργούνται από
υποκείμενο στο φόρο μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό
της χώρας εξαιρούνται από το ευεργέτημα της φορολο
γικής ατέλειας που προβλέπεται από την παράγραφο 2.»
22. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο :
«ΆρSρο 28ιδ

Μεταβατικά μέτρα

1.

Όταν ένα αγαθό :

— έχει εισέλθει πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993 στο
εσωτερικό της χώρας κατά την έννοια του άρθρου 3,
και

— στο άρθρο 22 παράγραφος 6 στοιχείο 6) προστίθεται
το ακόλουθο εδάφιο :
«Στις περιπτώσεις που αναφέρει το άρθρο 286 τίτλος
A παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο, o υποκείμενος στο
φόρο προστιθέμενης αξίας που εξατομικεύεται με

— κατά την είσοδό του στο εσωτερικό της χώρας
υπήχθη σε ένα από τα καθεστώτα που αναφέρει το
άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο 6) ή στοιχείο γ), ή
το άρθρο 16 παράγραφος 1 σημείο A
και
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— δεν εξήλθε από το καθεστώς αυτό πριν από την 1η
Ιανουαρίου 1993, οι διατάξεις που ισχύουν κατά τη
στιγμή της υπαγωγής του αγαθού στο εν λόγω καθε
στώς συνεχίζουν να εφαρμόζονται καθ' όλη τη διάρ
κεια της υπαγωγής του αγαθού στο εν λόγω καθε
στώς όπως αυτή καθορίζεται από τις εν λόγω διατά
ξεις.

2.

Εξομοιώνονται με εισαγωγή αγαθού κατά την

έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 1 :

α) η έξοδος ακόμα και αντικανονική, του εν λόγω
αγαθού από το καθεστώς που αναφέρει το άρθρο
14 παράγραφος 1 στοιχείο γ), και στο οποίο είχε
υπαχθεί στο αγαθό πριν από την 1η Ιανουαρίου
1993 υπό τους όρους που προβλέπονται από την
παράγραφο 1 ·

6) η έξοδος ακόμα και αντικανονική, του εν λόγω
αγαθού από ένα από τα καθεστώτα που αναφέρει
το άρθρο 16 παράγραφος 1 σημείο A, και στο οποίο
είχε υπαχθεί το αγαθό πριν από την 1η Ιανουαρίου
1993 υπό τους όρους που προβλέπονται από την
παράγραφο 1 ·

γ) η περίπτωση μιας πράξης εσωτερικής κοινοτικής
διαμετακόμισης που άρχισε πριν από την 1η
Ιανουαρίου 1993 στο εσωτερικό της Κοινότητας για
τις ανάγκες μιας εξ επαχθούς αιτίας παράδοσης
αγαθών η οποία διενεργείται πριν από την 1η
Ιανουαρίου 1993 στο εσωτερικό της Κοινότητας
από υποκείμενο στο φόρο που ενεργεί υπό την ιδιό
τητα αυτή ·
δ) η περάτωση μιας πράξης εξωτερικής κοινοτικής
διαμετακόμισης που άρχισε πριν από την 1η
Ιανουαρίου 1993 ■
ε) κάθε παρατυπία ή παράβαση που διεπράχθη επ'
ευκαιρία ή κατά τη διάρκεια μιας πράξης εξωτερι
κής διμετακόμισης που άρχισε υπό τους όρους που

προβλέπονται από το στοιχείο γ) ή μιας πράξης
εξωτερικής διαμετακόμισης που προβλέπεται από
το στοιχέίο δ)·

στ) η διάθεση εντός της χώρας εκ μέρους υποκειμένου
ή μη υποκειμένου στο φόρο, αγαθών που του έχουν
παραδοθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 1993, στο εσωτε
ρικό άλλου κράτους μέλους όταν συντρέχουν οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
— η παράδοση των αγαθών αυτών είχε τύχει απαλ
λαγής ή ήταν δεκτική απαλλαγής δυνάμει του
άρθρου 15 παράγραφοι 1 και 2,
— τα αγαθά δεν είχαν εισαχθεί στο εσωτερικό της
χώρας πριν την 1η Ιανουαρίου 1993.
Για την εφαρμογή του στοιχείου γ), ως "πράξη εσωτερι
κής κοινοτικής διαμετακόμισης" νοείται η αποστολή ή
μεταφορά αγαθών υπό καθεστώς εσωτερικής κοινοτικής
διαμετακόμισης ή υπό την κάλυψη εγγράφου T2 L ή
δελτίου ενδοκοινοτικής κυκλοφορίας καθώς και η
αποστολή αγαθών ταχυδρομικώς.
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3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 στοιχεία α)
έως ε), η εισαγωγή θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε,
κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 2, στο
κράτος μέλος στο οποίο έπαυσε να εφαρμόζεται για το
εν λόγω αγαθό το καθεστώς στο οποίο είχε υπαχθεί
πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993.
4. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10 παράγραφος 3,
η εισαγωγή ενός αγαθού, κατά την έννοια της παραγρά
φου 2 του παρόντος άρθρου, πραγματοποιείται χωρίς να
υφίσταται γενεσιουργός αιτία του φόρου όταν :

α) το εισαχθέν αγαθό αποστέλλεται ή μεταφέρεται
εκτός της Κοινότητας κατά την έννοια του άρθρου 3
ή
β) το εισαχθέν αγαθό, κατά την έννοια της παραγρά
φου 2 στοιχείο α) δεν αποτελεί μεταφορικό μέσο και
αποστέλλεται εκ νέου ή μεταφέρεται προς το κράτος
μέλος από το οποίο εξήχθη και προς το πρόσωπο
που το εξήγαγε
ή
γ) το εισαχθέν αγαθό, κατά την έννοια της παραγρά
φου 2 στοιχείο α), είναι μεταφορικό μέσο που
αποκτήθηκε ή είχε εισαχθεί, πριν από την 1η
Ιανουαρίου 1993, υπό τους γενικούς όρους φορολο
γίας της εσωτερικής αγοράς ενός κράτους μέλους,
κατά την έννοια του άρθρου 3, ή/και δεν έτυχε κατά
την εξαγωγή του απαλλαγής ή επιστροφής του
φόρου προστιθέμενης αξίας.

H προϋπόθεση αυτή θεωρείται ότι πληρούται όταν η
ημερομηνία της πρώτης κυκλοφορίας του μεταφορικού
μέσου είναι προγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 1985 ή
όταν το ποσό του οφειλομένου φόρου κατά την εισα
γωγή είναι αμελητέο.»
23 . Στο άρθρο 33α οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται
από το ακόλουθο κείμενο :

« 1 . Στα αγαθά του άρθρου 7 παράγραφος 1 στοιχείο
β) που εισέρχονται στην Κοινότητα προερχόμενα από
έδαφος που αποτελεί μεν τελωνειακό έδαφος της Κοινό
τητας, θεωρείται όμως τρίτης χώρας για τους σκοπούς
παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατά
ξεις :
α) οι διατυπώσεις για την είσοδο αυτών των αγαθών
στο εσωτερικό της Κοινότητας είναι οι ίδιες με τις
διατυπώσεις τις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες
τελωνειακές διατάξεις της Κοινότητας περί εισαγω
γής αγαθών εντός του τελωνειακού εδάφους της
Κοινότητας
β) όταν o τόπος άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς
των αγαθών αυτών βρίσκεται έξω από το κράτος
μέλος από το οποίο εισήλθαν στο εσωτερικό της
Κοινότητας κυκλοφορούν εντός της Κοινότητας υπό
το καθεστώς εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης
που προβλέπεται από τις ισχύουσες τελωνειακές
διατάξεις της Κοινότητας εφόσον υπεβλήθη δήλωση
υπαγωγής τους στο εν λόγω καθεστώς κατά τη
στιγμή της εισόδου τους στο εσωτερικό της Κοινό
τητας·
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γ) όταν, κατά την είσοδό τους στο εσωτερικό της
Κοινότητας, τα αγαθά αυτά βρίσκονται σε κατά
σταση που θα τους επέτρεπε, αν είχαν εισαχθεί κατά
την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 1 στοιχείο α),
να υπαχθούν στο ευεργέτημα ενός από τα καθε
στώτα που προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος
1 τίτλος B στοιχεία α), 6), γ) και δ) ή σε καθεστώς
προσωρινής εισαγωγής με πλήρη απαλλαγή από
εισαγωγικούς δασμούς, τα κράτη μέλη λαμβάνουν
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα αγαθά αυτά θα
μπορούν να παραμείνουν στο εσωτερικό της Κοινό
τητας υπό τις αυτές συνθήκες με εκείνες που προβλέ
πονται για την εφαρμογή των καθεστώτων αυτών.
2. Για τα αγαθά που δεν αναφέρονται στο άρθρο 7
παράγραφος 1 στοιχείο α) και αποστέλλονται ή μεταφέ
ρονται από ένα κράτος μέλος προς έδαφος που αποτελεί
μεν μέρος του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας,
αλλά για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας θεωρείται
έδαφος τρίτης χώρας εφαρμόζονται οι ακόλουθες
διατάξεις :
α) οι διατυπώσεις γαι την εξαγωγή των αγαθών αυτών
εκτός του εδάφους της Κοινότητας είναι οι ίδιες με
τις διατυπώσεις τις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες
τελωνειακές διατάξεις περί εξαγωγής των αγαθών
εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας
β) για τα αγαθά που εξάγονται προσωρινά εκτός της
Κοινότητας με σκοπό να επανεισαχθούν, τα κράτη
μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που εξασφαλίζουν ότι,
κατά την επανεισαγωγή τους στην Κοινότητα, τα
αγαθά αυτά θα μπορέσουν να υπαχθούν στις ίδιες
διατάξεις ως εάν είχαν εξαχθεί προσωρινά εκτός του
τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας.»
24. H οδηγ[α 85/362/EOK (') παύει να ισχύει από τις 31
Δεκεμβρίου 1992.
25. Από 1ης Ιανουαρίου 1993, το άρθρο 6 της οδηγίας
69/ 169/EOK (2) καταργείται.
ΆρSρο 2

1 . Από 1ης Ιανουαρίου 1993 και επί μια διετία μη δυνα
μένη να παραταθεί, το Βασίλειο της Ισπανίας και η Ιταλική
Δημοκρατία μπορούν να εφαρμόζουν διατάξεις που παρεκ
κλίνουν από την αρχή της άμεσης έκπτωσης που προβλέπει

το άρθρο 18 παράγραφος 2 εδάφιο 1 . Οι διατάξεις αυτές δεν
επιτρέπεται να έχουν ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει άνω
του μηνός η στιγμή κατά την οποία το γεννηθέν δικαίωμα
έπτωσης θα δύναται να ασκηθεί δυνάμει του άρθρου 18
παράγραφος 1 .
Ωστόσο, για τους υποκείμενους στο φόρο που καταθέτουν
τις δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 22 παράγραφος 4
για τριμηνιαίες φορολογικές περιόδους, το Βασίλειο της
Ισπανίας και η Ιταλική Δημοκρατία μπορούν να προβλέ
ψουν ότι το γεννηθέν δικαίωμα προς έκπτωση που θα
μπορούσε, κατ' εφαρμογή του άρθρου 18 παράγραφος 1 , να
ασκηθεί κατά το δεδομένο τρίμηνο, θα ασκηθεί το επόμενο
(') ΕΕ αριθ. L 192 της 24. 7. 1985, σ. 20. Οδηγία οπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 90/237/EOK (ΕΕ αριθ. L 133 της 24. 5.
1990, α 91 ).
(2) ΕΕ αριθ. L 133 της 4. 6. 1969, σ. 6. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 91/680/EOK (ΕΕ αριθ. L 376 της 31 .
12. 1991 , α 1 ).
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τρίμηνο. H διάταξη αυτή εφαρμόζεται μόνον εφόσον το
Βασίλειο της Ισπανίας και Ιταλική Δημοκρατία επιτρέπουν
στους υποκείμενους στο φόρο να επιλέξουν την κατάθεση
μηνιαίων δηλώσεων.

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 15 παράγραφος 10
τρίτο εδάφιο, η Πορτογαλική Δημοκρατία, η Γαλλική Δημο
κρατία, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών και η Ομοσπονδιακή
Δημοκρατία της Γερμανίας μπορούν, όσον αφορά τις
συμβάσεις που συνήφθησαν πριν τις 31 Δεκεμβρίου 1992,. να
καταργήσουν το αργότερο έως την 1η Οκτωβρίου 1993 τη
διαδικασία επιστροφής στις περιπτώσεις που απαγορεύεται
από την παρούσα οδηγία.
ΆρSρο 3

Το Συμβούλιο, μετά πρόταση της Επιτροπής θα εγκρίνει
ομόφωνα πριν τις 30 Ιουνίου 1993 τις μεθόδους φορολογίας
των αλυσσιδωτών πράξεων που πραγματοποιούνται μεταξύ
υποκειμένων στο φόρο, ούτως ώστε οι μέθοδοι αυτές να
αρχίσουν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 1994.

ÀpSpo 4
1 . Τα τα κράτη μέλη προσαρμόζουν το σημερινό καθε
στώς τους του φόρου προστιθέμενης αξίας στις διατάξεις της
παρούσας οδηγίας.

Θεσπίζουν τις νομοθετικές κανονιστικές και διοικητικές
διατάξεις ώστε το προσαρμοσθέν κατά τον τρόπο αυτό
καθεστώς τους να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1993.
Τα κράτη μέλη μπορούν ωστόσο να προβλέπουν ότι τα
στοιχεία σχετικά με τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο
22 παράγραφος 6 στοιχείο β) τελευταίο εδάφιο, δυνάμει των
οποίων o φόρος καθίσταται απαιτητός κατά τους τρεις
πρώτους μήνες του έτους 1993, πρέπει να αναφέρονται το
αργότερο στην ανακεφαλαιωτική κατάσταση που συντάσ
σεται για το δεύτερο τρίμηνο του 1993.
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 δεύτερο
εδάφιο, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν νομοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να
θέσουν σε εφαρμογή το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1994
τις διατάξεις που προβλέπονται στα ακόλουθα σημεία του
άρθρου 1 :

— σημείο 11 ,
— σημείο 13, όσον αφορά το άρθρο 28γ τίτλος E παράγρα
φος 3,
— σημείο 19, όσον αφορά το άρθρο 21 στοιχείο α) τρίτο
εδάφιο,

— σημείο 20, όσον αφορά τις υποχρεώσεις τις σχετικές με
τις πράξεις που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώ
σεις.

Τα κράτη μέλη που, την 1η Ιανουαρίου 1993, εφαρμόζουν
μέτρα ισοδύναμα με αυτά που αναφέρονται παραπάνω,
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ούτως ώστε να τηρούνται,
από της 1ης Ιανουαρίου 1993, οι αρχές που αναφέρονται στο
άρθρο 22 παράγραφος 6, καθώς και στις ισχύουσες κοινοτι
κές διατάξεις τις σχετικές με τη διοικητική συνεργασία στον
τομέα των έμμεσων φόρων.
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3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 δεύτερο
εδάφιο, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας μπορεί
να θεσπίζει νομοθετικές κανονιστικές και διοικητικές
διατάξεις προκειμένου να θέσει σε εφαρμογή το αργότερο
την 1η Οκτωβρίου 1993 τις διατάξεις που προβλέπονται στο
άρθρο 1 σημείο 10 όσον αφορά το άρθρο 28α παράγραφος
1α στοιχείο α).
4. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με
τις διατάξεις τις οποίες θεσπίζουν για την εφαμρογή της
παρούσας οδηγίας.

5. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το
κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν
στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία.
6.

Αριθ. L 384/57

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν αυτές τις διατάξεις οι

διατάξεις αυτές αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, ή συνο

δεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσί
ευση τους. O τρόπος αυτής της αναφοράς καθορίζεται από
τα κράτη μέλη.
Άρθρο 5
H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες 14 Δεκεμβρίου 1992.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ν. LΑΜΟΝΤ

