Επίσημη Εφημερίδα

ISSN 0250-8168

L 151
36ο έτος

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Εκδοση
στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

Περιεχόμενα

I

2

23 Ιουνίου 1993

Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση
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των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και
στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως
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Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων
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* Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1527/93 της Επιτροπής της 18ης Ιουνίου 1993 περί
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επαναφοράς της εφαρμογής τελωνειακών δασμών για τα προϊόντα της κατηγορίας 117
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(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

Οι πράξεις οι τίτλοι των οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν Θεσπισθεί στο
πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.
Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.
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Ρουμανίας, της Σοβιετικής Ένωσης και της Γιουγκοσλαβίας, εφαρμοστέων μέχρι τις 31
Δεκεμβρίου 1992, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η γερμανική ενοποίηση

23

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1536/93 της Επιτροπής της 22ας Ιουνίου 1993 περί
καθορισμού ορίων εντός των οποίων δύναται να γίνουν αποδεκτές αιτήσεις που
υποβλήθηκαν τον Μάιο του 1993 για άδειες εισαγωγής χοιρείου κρέατος βάσει του
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I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1524/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ος Ιουνίου 1993

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,
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 (^ και ιδίως το άρθρο

σμό τους η αντιπροσωπευτική τιμή της αγοράς που έχει
διαπιστωθεί κατά την περίοδο αναφοράς της 21ης Ιουνίου
1993, όσον αφορά τα κυμαινόμενα νομίσματα ■
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 762/93 στις τιμές προσφοράς και
στις τιμές αυτής της ημέρας, των οποίων έλαβε γνώση η
Επιτροπή, οδηγεί στην τροποποίηση των εισφορών που
ισχύουν επί του παρόντος, σύμφωνα με το παράρτημα του
παρόντος κανονισμού,

13 παράγραφος 5,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου της
28ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με τη λογιστική μονάδα και
τις τιμές μετατροπής, που εφαρμόζονται στα πλαίσια της
κοινής γεωργικής πολιτικής (3), και ιδίως το άρθρο 5,
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. 762/93 της Επιτροπής (4) και όλους
τους μεταγενέστερους που τον έχουν τροποποιήσει ·
ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά το καθεστώς
των εισφορών, πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολογι

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

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

0 παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Ιουνίου 1993.

0 παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

C)
(-)
0
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αρι&
αριθ.
αρι9.
αριθ.

L
L
L
L

281 της 1 . 11 . 1975, σ. 1 .
180 της 1 . 7. 1992, σ. 1 .
387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
79 της 1 . 4. 1993, σ. 11 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 22ας Ιουνίου 1993 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

Τρίτες χώρες (8)

0709 90 60

138,41 (2) (3)

1001 10 00

175,68 (■) 0

1001 90 91

151,49

1001 90 99
1002 00 00

151,49 (')
1 52,08 (6)

1003 00 10
1003 00 20

137,80
137,80

0712 9019

138,41 & O

1003 00 80

137,80 (')

100400 00

116,43

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

138,41 (2)(3)
138,41 (2)0
143,160
47,990
102,08 (4)
52,08 0
O

1008 90 90

52,08

1101 00 00

224,68 0

1102
1103
1103
1103

225,51
284,34
284,34
241,01

10 00
11 30
11 50
11 90

C) Γιο τον σκληρό σίτο καταγωγής Μαρόκου και μεταφερόμενο απευθείας από τη χώρα αυτή στην Κοινότητα, η εισφορά
αυτή μειούται κατά 0,60 Ecu ανά τόνο.
0 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.
(") 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.
(') H εισφορά που εισπράττεται κατά την εισαγωγή σικάλεως απευθείας από την Τουρκία στην Κοινότητα καθορίζεται από
τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1 180/77 του Συμβουλίου ( ΕΕ αριθ. L 142 της 9. 6. 1977, σ. 10), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1902/92 ( ΕΕ αριθ. L 192 της 1 1 . 7. 1992, σ. 3), και ( ΕΟΚ) αριθ. 2622/71 της Επιτρο
πής (ΕΕ αριθ. L 27J της 10. 12. 1971 , σ. 22), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 560/91 ( ΕΕ αριθ. L 62
της 8. 3. 1991 , σ. 26).
(7) Κατά την εισαγωγή του προϊόντος που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1008 90 10 (τριτικάλ), εισπράττεται η εισφορά που
εφαρμόζεται στη σίκαλη.
(8) Δεν εφαρμόζεται εισφορά στα προϊόντα καταγωγής ΡΤΟΜ σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης
9I /482/EOK.

C) Τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό αυτό και εισάγονται, στα πλαίσια των προσωρινών συμφωνιών που συνήφθη
σαν μεταξύ της Πολωνίας, της Τσεχοσλοβακίας και της Ουγγαρίας και της Κοινότητας και για τα οποία υποβάλεται ένα
πιστοποιητικό ΕUR 1 , που εκδίδεται με τους όρους που προβλέπονται στον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 585/92, υπάγονται
στις εισφορές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του εν λόγω κανονισμού.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1525/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Ιουνίου 1993

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

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1738/92 (2), και ιδίως το άρθρο
15 παράγραφος 6,

γισμό τους η αντιπροσωπευτική τιμή της αγοράς που έχει
διαπιστωθεί κατά την περίοδο αναφοράς της 21ης Ιουνίου
1993, όσον αφορά τα κυμαινόμενα νομίσματα ·

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 :

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου της
28ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με τη λογιστική μονάδα και
τις τιμές μετατροπής που εφαρμόζονται στα πλαίσια της
κοινής γεωργικής πολιτικής (3), και ιδίως το άρθρο 5,
Εκτιμώντας :

ότι οι πριμοδοτήσεις που προσθέτονται στις εισφορές για τα
σιτηρά και τη βύνη έχουν καθορισθεί από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 3874/92 της Επιτροπής (4) και όλους τους μετα
γενέστερους που τον έχουν τροποποιήσει ·

ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά το καθεστώς
των εισφορών, πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολο

ΆρSρο 1

Οι πριμοδοτήσεις που προσθέτονται στις εισφορές που
καθορίζονται εκ των προτέρων για τις εισαγωγές των σιτη
ρών και της βύνης προέλευσης τρίτων χωρών, οι οποίες

αναφέρονται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ; 2727/75, καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Ιουνίου 1993.

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

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 1993 .
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

0)
O
O
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

281
180
387
390

της
της
της
της

1 . 11 . 1975, σ. 1 .
1 . 7. 1992, σ. 1 .
31 . 12. 1992, σ. 1 .
31 . 12. 1992, σ. 121
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Αριθ. L 151 /4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 22ας Ιουνίου 1993 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

6

7

070990 60

0

0712 90 19
1001 1000

2η προθεσμία

3η προθεσμία

Κωδικός ΣΟ
•

8

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100190 91

0

0

0

0

10019099

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

2,82

2,82

2,82

1003 00 20

0

2,82

2,82

2,82

1003 00 80

0

2,82

2,82

2,82

10040000

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 1000

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 3000

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

0

B. Βύνη
(Ecu/τόνο)

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

4η προθεσμία

6

7

8

9

10

1107 10 11

0

0

0

0

0

Κωδικός ΣΟ

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 10 91

0

5,02

5,02

5,02

5,02

1107 1099

0

3,75

3,75

3,75

3,75

1107 2000

0

4,37

4,37

4,37

4,37

23 . 6. 93
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Αριθ. L 151 /5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1526/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Ιουνίου 1993

περί επαναφοράς της εφαρμογής τελωνειακών δασμών για τα προϊόντα των κατηγοριών 66,
69, 75 και 118 (αύξοντες αριθμοί 40.0660, 40.0690, 40.0750 και 42.1180), καταγωγής Κίνας,
δικαιούχου των προβλεπόμενων στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου δασμο
λογικών προτιμήσεων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

δύναται να επαναφερθεί σε κάθε στιγμή, κατά την εισα
γωγή των προϊόντων αυτών, από τη στιγμή που οι εν λόγω
οροφές θα καλυφθούν σε κοινοτικό επίπεδο ·

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

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου της
20ής Δεκεμβρίου 1990 περί της εφαρμογής των γενικευμέ
νων δασμολογικών προτιμήσεων κατά το έτος 1991 όσον
αφορά ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, καταγω
γής αναπτυσσόμενων χωρών ('), που παρατάθηκε, για το
1993, με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3917/92 (2), και ιδίως
το άρθρο 12,

ότι για τα προϊόντα των κατηγοριών 66, 69, 75 και 118
(αύξοντες αριθμοί 40.0660, 40.0690, 40.0750 και 42.1180),
καταγωγής Κίνας, η οροφή διαμορφώνεται σε ύψος 4
τόνων, 20 000 τεμαχίων, 2 000 τεμαχίων και 15 τόνων, αντί
στοιχα ■ ότι, στις 27 Απριλίου 1993, οι εισαγωγές των εν
λόγω προϊόντων καταγωγής Κίνας στην Κοινότητα, δικαι
ούχου των δασμολογικών προτιμήσεων, έχουν καλύψει διά
καταλογισμού το επίπεδο της εν λόγω οροφής·
ότι ενδείκνυται να επαναφερθούν οι τελωνειακοί δασμοί
για τα εν λόγω προϊόντα έναντι της Κίνας,

Εκτιμώντας:

ότι, με βάση το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3832/
90, το ευεργέτημα του προτιμησιακού δασμολογικού καθε
στώτος παρέχεται, για το 1993, σε κάθε κατηγορία προϊό
ντων που αποτελούν στα παραρτήματα I και II αντικείμενο
ατομικών οροφών, στα όρια των ποσοτήτων που καθορίζο
νται στη στήλη 8 του παραρτήματος I και στη στήλη 7 του
παραρτήματος II, έναντι ορισμένων ή καθεμιάς από τις

χώρες ή εδάφη καταγωγής που αναφέρονται στη στήλη 5
των εν λόγω παραρτημάτων · ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 1
του εν λόγω κανονισμού, η είσπραξη τελωνειακών δασμών
Αύξων
αριθμός

Κατηγορία
(μονάδες)

40.0660

66
(τόνοι)

Κωδικός ΣΟ

6301 10 00
6301 20 91
6301
6301
ex 6301
ex 6301

40.0690

69
(1 000 τεμάχια)

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

Από τις 26 Ιουνίου 1993, η είσπραξη δασμών, η οποία είχε
ανασταλεί, με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90,
επαναφέρεται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα των
παρακάτω προϊόντων, καταγωγής Κίνας :
Περιγραφή εμπορευμάτων

Κλινοσκεπάσματα, άλλα από τα πλεκτά, από μαλλί,
βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες

20 99
30 90
4090
90 90

6108 11 10
6108 11 90

Κομπινεζόν και μεσοφόρια πλεκτά για γυναίκες και
κορίτσια1

6108 1910
6108 19 90

40.0750

75
(1 000 τεμάχια)

6103 11 00
6103 12 00
6103 19 00
6103
6103
6103
6103

42.1180

118
(τόνοι)

39 30
52 00
59 00
92 00

ex 6302 9900

(') ΕΕ αριθ. L 370 της 31 . 12. 1990, σ. 39.
(2) ΕΕ αριθ. L 396 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .

ίνες, με εξαίρεση τα ενδύματα σκι

21 00
22 00
23 00
29 00

6302 29 10
6302 39 10
6302
6302
ex 6302
6302

Κοστούμια και σύνολα πλεκτά για άνδρες και
αγόρια, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές

Πανικά τραπεζιού, καθαριότητας ή κουζίνας από
λινάρι ή ραμί, άλλα από τα πλεκτά

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. L 151 /6

ΑρSρο 2

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

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

Βρυξέλλες 18 Ιουνίου 1993.
Για την Επιτροπή
Christiane SCRIVENER

Μέλος της Επιτροπής

23 . 6. 93
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 151 /7

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1527/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Ιουνίου 1993

περί επαναφοράς της εφαρμογής τελωνειακών δασμών για τα προϊόντα των κατηγοριών 22,
23 και 75 (αύξοντες αριθμοί 40.0220, 40.0230 και 40.0750), καταγωγής Ινδίας, δικαιούχου των

προβλεπόμενων στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου δασμολογικών προτι
μήσεων

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου της
20ής Δεκεμβρίου 1990 περί της εφαρμογής των γενικευμέ
νων δασμολογικών προτιμήσεων κατά το έτος 1991 όσον
αφορά ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, καταγω
γής αναπτυσσόμενων χωρών ('), που παρατάθηκε, για το
1993, με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3917/92 0, και ιδίως
το άρθρο 12,
Εκτιμώντας :

ότι, με βάση το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3832/
90, το ευεργέτημα του προτιμησιακού δασμολογικού καθε
στώτος παρέχεται, για το 1993, σε κάθε κατηγορία προϊό
ντων που αποτελούν στα παραρτήματα I και II αντικείμενο
ατομικών οροφών, στα όρια των ποσοτήτων που καθορίζο
νται στη στήλη 8 του παραρτήματος I και στη στήλη 7 του
παραρτήματος II, έναντι ορισμένων ή καθεμιάς από τις

χώρες ή εδάφη καταγωγής που αναφέρονται στη στήλη 5
των εν λόγω παραρτημάτων · ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11
του εν λόγω κανονισμού, η είσπραξη τελωνειακών δασμών
Αύξων
αριθμός

Κατηγορία
(μονάδες)

Κωδικός ΣΟ

40.0220

22
(τόνοι)

5508 10 11
5508 10 19
5509 11 00
5509 1200
5509 21 10
5509 21 90
5509 22 10
5509 22 90
5509 31 10
5509 31 90
550932 10
5509 3290
55094110
550941 90
550942 10
550942 90
550951 00
5509 52 10
55095290
5509 53 00
5509 59 00
550961 10
5509 61 90
550962 00
5509 6900
550991 10
55099190
55099200
55099900

(') ΕΕ αριθ. L 370 της 31 . 12. 1990, σ. 39.
0 ΕΕ αριθ. L 396 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .

δύναται να επαναφερθεί σε κάθε στιγμή, κατά την εισα
γωγή των προϊόντων αυτών, από τη στιγμή που οι εν λόγω
οροφές θα καλυφθούν σε κοινοτικό επίπεδο·

ότι για τα προϊόντα των κατηγοριών 22, 23 και 75 (αύξοντες
αριθμοί 40.0220, 40.0230 και 40.0750), καταγωγής Ινδίας η
οροφή διαμορφώνεται σε ύψος 649 τόνων, 308 τόνων και
10 000 τεμαχίων, αντίστοιχα · ότι, στις 27 Απριλίου 1993, οι
εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων καταγωγής Ινδίας στην
Κοινότητα, δικαιούχου των δασμολογικών προτιμήσεων,

έχουν καλύψει διά καταλογισμού το επίπεδο της εν λόγω
οροφής ·
ότι ενδείκνυται να επαναφερθούν οι τελωνειακοί δασμοί
για τα εν λόγω προϊόντα έναντι της Ινδίας,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Από τις 26 Ιουνίου 1993, η είσπραξη δασμών, η οποία είχε
ανασταλεί, με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90,
επαναφέρεται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα των
παρακάτω προϊόντων, καταγωγής Ινδίας :
Περιγραφή εμπορευμάτων

Νήματα από συνθετικές υφαντικές ίνες, μη συνεχείς,
μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 151 /8
Αύξων
αριθμός

Κατηγορία
(μονάδες)

Κωδικός ΣΟ

40.0230

23
(τόνοι)

5508 20 10

Περιγραφή εμπορευμάτων

Νήματα από συνθετικές υφαντικές ίνες, μη συνεχείς,
μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

55101100
5510 12 00
5510 2000
5510 3000
55109000

40.0750

75
(1 000 τεμάχια)

6103 11 00
6103 12 00
6103 19 00
6103
6103
6103
6103

21
22
23
29

Κοστούμια και σύνολα πλεκτά για άνδρες και
αγόρια, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές
ίνες, με εξαίρεση τα ενδύματα σκι

00
00
00
00

ΆρSρο 2

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει αμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 1993 .

Για την Επιτροπή
Christiane SCRIVENER

Μέλος της Επιτροπής

23 . 6. 93

23 . 6. 93

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 151 /9

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1528/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Ιουνίου 1993

περί επαναφοράς της εφαρμογής τελωνειακών δασμών για τα προϊόντα της κατηγορίας 117
(αύξων αριθμός 42.1170), καταγωγής Πακιστάν, δικαιούχου των προβλεπόμενων στον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

του εν λόγω κανονισμού, η είσπραξη τελωνειακών δασμών
δύναται να επαναφερθεί σε κάθε στιγμή, κατά την εισα
γωγή των προϊόντων αυτών, από τη στιγμή που οι εν λόγω
οροφές θα καλυφθούν σε κοινοτικό επίπεδο ·

Εχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου της
20ής Δεκεμβρίου 1990 περί της εφαρμογής των γενικευμέ
νων δασμολογικών προτιμήσεων κατά το έτος 1991 όσον
αφορά ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, καταγω
γής αναπτυσσόμενων χωρών ('), που παρατάθηκε, για το
1993, με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3917/92 (2), και ιδίως

ότι για τα προϊόντα της κατηγορίας 117 (αύξων αριθμός
42.1170), καταγωγής Πακιστάν, η οροφή διαμορφώνεται σε
ύψος 33 τόνων · ότι, στις 30 Απριλίου 1993, οι εισαγωγές
των εν λόγω προϊόντων καταγωγής Πακιστάν στην Κοινό
τητα, δικαιούχου των δασμολογικών προτιμήσεων, έχουν
καλύψει διά καταλογισμού το επίπεδο της εν λόγω οροφής ■
ότι ενδείκνυται να επαναφερθούν οι τελωνειακοί δασμοί
για τα εν λόγω προϊόντα έναντι του Πακιστάν,

το άρθρο 12,
Εκτιμώντας:
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι, με βάση το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3832/
90, το ευεργέτημα του προτιμησιακού δασμολογικού καθε
στώτος παρέχεται, για το 1993, σε κάθε κατηγορία προϊό

ΑρSρο 1

ντων που αποτελούν στα παραρτήματα I και II αντικείμενο
ατομικών οροφών, στα όρια των ποσοτήτων που καθορίζο

νται στη στήλη 8 του παραρτήματος I και στη στήλη 7 του
παραρτήματος II, έναντι ορισμένων ή καθεμιάς από τις
χώρες ή εδάφη καταγωγής που αναφέρονται στη στήλη 5
των εν λόγω παραρτημάτων · ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 1
Αύξων
αριθμός

40.1170

Κατηγορία
(μονάδες)

Κωδικός ΣΟ

117

5309 11 11

(τόνοι)

5309 11 19
5309
5309
5309
5309
5309
5309
5309

Από τις 26 Ιουνίου 1993, η είσπραξη δασμών, η οποία είχε
ανασταλεί, με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90,
επαναφέρεται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα των
παρακάτω προϊόντων, καταγωγής Πακιστάν :
Περιγραφή εμπορευμάτων

Υφάσματα από λινάρι ή ραμί

11 90
19 10
19 90
21 10
21 90
29 10
29 90

531100 10
5803 90 90

5905 00 31
5905 0039

ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
(') ΕΕ αριθ. L 370 της 31 . 12. 1990, σ. 39.
O ΕΕ αριθ. L 396 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 151 / 10

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 1993.
Για την Επιτροπή
Christiane SCRIVENER

Μέλος της Επιτροπής

23 . 6. 93

23. 6. 93

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 151 / 11

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1529/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 18ης Ιουνίου 1993

περί επαναφοράς της εφαρμογής τελωνειακών δασμών για τα προϊόντα της κατηγορίας 23
(αύξων αριθμός 40.0230), καταγωγής Ινδονησίας, δικαιούχου των προβλεπόμενων στον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

του εν λόγω κανονισμού, η είσπραξη τελωνειακών δασμώ\
δύναται να επαναφερθεί σε κάθε στιγμή, κατά την εισα

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου της
20ής Δεκεμβρίου 1990 περί της εφαρμογής των γενικευμέ
νων δασμολογικών προτιμήσεων κατά το έτος 1991 όσον
αφορά ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, καταγω
γής αναπτυσσόμενων χωρών ('), που παρατάθηκε, για το
1993, με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3917/92 (2), και ιδίως
το άρθρο 12,

γωγή των προϊόντων αυτών, από τη στιγμή που οι εν λόγω
οροφές θα καλυφθούν σε κοινοτικό επίπεδο ·
ότι για τα προϊόντα της κατηγορίας 23 (αύξων αριθμός
40.0230), καταγωγής Ινδονησίας, η οροφή διαμορφώνεται σε
ύψος 308 τόνων · ότι, στις 19 Μαρτίου 1993, οι εισαγωγές
των εν λόγω προϊόντων καταγωγής Ινδονησίας στην Κοινό
τητα, δικαιούχου των δασμολογικών προτιμήσεων, έχουν
καλύψει διά καταλογισμού το επίπεδο της εν λόγω οροφής ·
ότι ενδείκνυται να επαναφερθούν οι τελωνειακοί δασμοί
για τα εν λόγω προϊόντα έναντι της Ινδονησίας

Εκτιμώντας:

ότι, με βάση το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3832/
90, το ευεργέτημα του προτιμησιακού δασμολογικού καθε
στώτος παρέχεται, για το 1993, σε κάθε κατηγορία προϊό
ντων που αποτελούν στα παραρτήματα I και II αντικείμενο
ατομικών οροφών, στα όρια των ποσοτήτων που καθορίζο
νται στη στήλη 8 του παραρτήματος I και στη στήλη 7 του
παραρτήματος II, έναντι ορισμένων ή καθεμιάς από τις
χώρες ή εδάφη καταγωγής που αναφέρονται στη στήλη 5
των εν λόγω παραρτημάτων ■ ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 1
Αύξων
αριSμός

Κατηγορία
(μονάδες)

Κωδικός ΣΟ

40.0230

23
(τόνοι)

5508 20 10

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Από τις 26 Ιουνίου 1993, η είσπραξη δασμών, που είχε
ανασταλεί με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90,
επαναφέρεται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα των
παρακάτω προϊόντων, καταγωγής Ινδονησίας :
Περιγραφή εμπορευμάτων

Νήματα από συνθετικές υφαντικές ίνες, μη συνεχείς
μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

55101100
5510 1200
5510 2000
55103000
55109000

ΑρSρο 2

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 1993.
Για την Επιτροπή
Christiane SCRIVENER

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 370 της 31 . 12. 1990, σ. 39.
O ΕΕ αριθ. L 396 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .

Αριθ. L 151 / 12

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

23 . 6. 93

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1530/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 18ης Ιουνίου 1993

περί επαναφοράς της εφαρμογής τελωνειακών δασμών για τα προϊόντα της κατηγορίας 20
(αύξων αριθμός 40.0200), καταγωγής Βουλγαρίας, δικαιούχου των προβλεπόμενων στον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου της
20ής Δεκεμβρίου 1990 περί της εφαρμογής των γενικευμέ
νων δασμολογικών προτιμήσεων κατά το έτος 1991 όσον
αφορά ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, καταγω
γής αναπτυσσόμενων χωρών ('), που παρατάθηκε, για το

1993, με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3917/92 (2), και ιδίως
το άρθρο 12,

Εκτιμώντας :

ότι, με βάση το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3832/
90, το ευεργέτημα του προτιμησιακού δασμολογικού καθε
στώτος παρέχεται, για το 1993, σε κάθε κατηγορία προϊό
ντων που αποτελούν στα παραρτήματα I και II αντικείμενο
ατομικών οροφών, στα όρια των ποσοτήτων που καθορίζο
νται στη στήλη 8 του παραρτήματος I και στη στήλη 7 του
παραρτήματος II, έναντι ορισμένων ή καθεμιάς από τις
χώρες ή εδάφη καταγωγής που αναφέρονται στη στήλη 5
των εν λόγω παραρτημάτων · ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 1
Αύξων
αριθμός

40.0200

Κατηγορία
(μονάδες)

Κωδικός ΣΟ

20

6302 21 00

(τόνοι)

6302 2290
6302
6302
6302
6302
6302

του εν λόγω κανονισμού, η είσπραξη τελωνειακών δασμών
δύναται να επαναφερθεί σε κάθε στιγμή, κατά την εισα
γωγή των προϊόντων αυτών, από τη στιγμή που οι εν λόγω
οροφές θα καλυφθούν σε κοινοτικό επίπεδο ·
ότι για τα προϊόντα της κατηγορίας 20 (αύξων αριθμός
40.0200), καταγωγής Βουλγαρίας η οροφή διαμορφώνεται
σε ύψος 69 τόνων · ότι, στις 19 Μαρτίου 1993, οι εισαγωγές
των εν λόγω προϊόντων καταγωγής Βουλγαρίας στην Κοινό
τητα, δικαιούχου των δασμολογικών προτιμήσεων, έχουν
καλύψει διά καταλογισμού ΐο επίπεδο της εν λόγω οροφής ·
ότι ενδείκνυται να επαναφερθούν οι τελωνειακοί δασμοί
για τα εν λόγω προϊόντα έναντι της Βουλγαρίας
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Από τις 26 Ιουνίου 1993, η είσπραξη δασμών, που είχε
ανασταλεί με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90,
επαναφέρεται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα των
παρακάτω προϊόντων, καταγωγής Βουλγαρίας:
Περιγραφή εμπορευμάτων

Πανικά κρεβατιού, εκτός από τα πλεκτά

29 90
31 10
31 90
32 90
39 90

ΑρSρο 2

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

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

Βρυξέλλες 18 Ιουνίου 1993 .
Για την Επιτροπή
Christiane SCRΓVENER

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 370 της 31 . 12. 1990, σ. 39.
(2) ΕΕ αριS. L 396 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1531/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 18ης Ιουνίου 1993

κερί επαναφοράς της εφαρμογής τελωνειακών δασμών για τα προϊόντα της κατηγορίας 16
(αύξων αριθμός 40.0160), καταγωγής Ταϊλάνδης, δικαιούχου των προβλεπόμενων στον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής

Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου της
20ής Δεκεμβρίου 1990 περί της εφαρμογής των γενικευμέ
νων δασμολογικών προτιμήσεων κατά το έτος 1991 όσον
αφορά ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, καταγω
γής αναπτυσσόμενων χωρών ('), που παρατάθηκε, για το
1993, με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3917/92 (2), και ιδίως
το άρθρο 12,
Εκτιμώντας :

,

ότι, με βάση το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3832/
90, το ευεργέτημα του προτιμησιακού δασμολογικού καθε
στώτος παρέχεται, για το 1993, σε κάθε κατηγορία προϊό
ντων που αποτελούν στα παραρτήματα I και II αντικείμενο
ατομικών οροφών, στα όρια των ποσοτήτων που καθορίζο
νται στη στήλη 8 του παραρτήματος I και στη στήλη 7 του
παραρτήματος II, έναντι ορισμένων ή καθεμιάς από τις

χώρες ή εδάφη καταγωγής που αναφέρονται στη στήλη 5
των εν λόγω παραρτημάτων · ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 1
Αύξων
αριθμός

Κατηγορία

40.0160

16
(1 000 τεμάχια)

(μονάδες)

του εν λόγω κανονισμού, η είσπραξη τελωνειακών δασμών
δύναται να επαναφερθεί σε κάθε στιγμή, κατά την εισα
γωγή των προϊόντων αυτών, από τη στιγμή που οι εν λόγω
οροφές θα καλυφθούν σε κοινοτικό επίπεδο ·
ότι για τα προϊόντα της κατηγορίας 16 (αύξων αριθμός
40.0160), καταγωγής Ταϊλάνδης η οροφή διαμορφώνεται σε
ύψος 99 000 τεμαχίων ■ ότι, στις 19 Μαρτίου 1993, οι εισα
γωγές των εν λόγω προϊόντων καταγωγής Ταϊλάνδης στην
Κοινότητα, δικαιούχου των δασμολογικών προτιμήσεων,
έχουν καλύψει διά καταλογισμού το επίπεδο της εν λόγω
οροφής ·
ότι ενδείκνυται να επαναφερθούν οι τελωνειακοί δασμοί
για τα εν λόγω προϊόντα έναντι της Ταϊλάνδης,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1
Από τις 26 Ιουνίου 1993, η είσπραξη δασμών, που είχε
ανασταλεί με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90,
επαναφέρεται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα των
παρακάτω προϊόντων, καταγωγής Ταϊλάνδης:
Περιγραφή εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

6203 11 00
6203 12 00
6203 19 10
6203
6203
6203
6203
6203

Κοστούμια και σύνολα, εκτός από τα πλεκτά για
άνδρες και αγόρια, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές

ή τεχνητές ίνες, με εξαίρεση τα ενδύματα του σκι ·

19 30
21 00
22 80
23 80
29 18

621 1 32 3 1
6211 33 31

Φόρμες σπορ (trainings) φορδαρισμένες των οποίων η
εξωτερική επιφάνεια αποτελείται από ένα και μόνο
ύφασμα για άνδρες και αγόρια, από μαλλί, βαμβάκι
ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες

ΆρSρο 2

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

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

Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 1993..
Για την Επιτροπή
Christiane SCRIVENER

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 370 της 31 . 12. 1990, σ. 39.
(2) ΕΕ αριθ. L 396 της 31 . 12. 1992, σ. L
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1532/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Ιουνίου 1993

περί επαναφοράς της εφαρμογής τελωνειακών δασμών για τα προϊόντα της κατηγορίας 7
(αύξων αριθμός 40.0070), καταγωγής Μαλαισίας, δικαιούχου των προβλεπόμενων στον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου της
20ής Δεκεμβρίου 1990 περί της εφαρμογής των γενικευμέ
νων δασμολογικών προτιμήσεων κατά το έτος 1991 όσον
αφορά ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, καταγω
γής αναπτυσσόμενων χωρών ('), που παρατάθηκε, για το
1993, με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3917/92 (2), και ιδίως
το άρθρο 12,

του εν λόγω κανονισμού, η είσπραξη τελωνειακών δασμών
δύναται να επαναφερθεί σε κάθε στιγμή, κατά την εισα
γωγή των προϊόντων αυτών, από τη στιγμή που οι εν λόγω
οροφές θα καλυφθούν σε κοινοτικό επίπεδο ·

ότι για τα προϊόντα της κατηγορίας 7 (αύξων αριθμός
40.0070), καταγωγής Μαλαισίας, η οροφή διαμορφώνεται σε
ύψος 972 000 τεμαχίων · ότι, στις 14 Μαΐου 1993, οι εισα
γωγές των εν λόγω προϊόντων καταγωγής Μαλαισίας στην
Κοινότητα, δικαιούχου των δασμολογικών προτιμήσεων,
έχουν καλύψει διά καταλογισμού το επίπεδο της εν λόγω
οροφής ·
ότι ενδείκνυται να επαναφερθούν οι τελωνειακοί δασμοί
για τα εν λόγω προϊόντα έναντι της Μαλαισίας,

Εκτιμώντας :

ότι, με βάση το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3832/
90, το ευεργέτημα του προτιμησιακού δασμολογικού καθε
στώτος παρέχεται, για το 1993, σε κάθε κατηγορία προϊό
ντων που αποτελούν στα παραρτήματα I και II αντικείμενο
ατομικών οροφών, στα όρια των ποσοτήτων που καθορίζο
νται στη στήλη 8 του παραρτήματος I και στη στήλη 7 του
παραρτήματος II, έναντι ορισμένων ή καθεμιάς από τις
χώρες ή εδάφη καταγωγής που αναφέρονται στη στήλη 5
των εν λόγω παραρτημάτων · ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 1
Αύξων
αριθμός

Κατηγορία
(μονάδες)

Κωδικός ΣΟ

40.0070

7
(1 000 τεμάχια)

6106 1000
6106 20 00
610690 10

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Από τις 26 Ιουνίου 1993, η είσπραξη δασμών, που είχε
ανασταλεί με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90,
επαναφέρεται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα των
παρακάτω προϊόντων, καταγωγής Μαλαισίας :
Περιγραφή εμπορευμάτων

Φορέματα,
πουκάμισα
(σεμιζιέ),
μπλούζες
μπλούζες-πουκάμισα και πουκαμισάκια πλεκτά, άλλα
από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες για
γυναίκες και κορίτσια

6206 2000
6206 3000
6206 4000

ΑρSρο 2

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 1993.
Για την Επιτροπή
Christiane SCRΓVENER

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 370 της 31 . 12. 1990, σ. 39.
O ΕΕ αριθ. L 396 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1533/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Ιουνίου 1993

περί θεσπίσεως ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή καθώς και
τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τομέα
των σιτηρών
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ποιώντας την τιμή κατωφλίου του βασικού σιτηρου με βάση
ένα συντελεστή μεταποίησης·

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

'

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), και ιδίως τα άρθρα 13 και 16,
Εκτιμώντας :

ότι, για τα προϊόντα που υπάγονται στην κοινή οργάνωση
των αγορών στον τομέα των σιτηρών, οι επιστροφές κατά
την εξαγωγή, τα διορθωτικά στοιχεία καθώς επίσης και οι
εισφορές κατά την εξαγωγή πρέπει να καθορίζονται, ως
ειδικό μέτρο σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς,
σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια που θεσπίζονται για να
καθίσταται δυνατή η κάλυψη της διαφοράς μεταξύ των
τιμών των προϊόντων στην Κοινότητα και στην παγκόσμια
αγορά·

ότι, δεδομένης της ανισότητας των τιμών με τις οποίες
προσφέρονται τα σιτηρά από τις διάφορες εξαγωγούς χώρες
στην παγκόσμια αγορά, πρέπει να ληφθούν ιδίως υπόψη οι
διάφορες δαπάνες για την αποστολή τους, και να καθορι
στεί η επιστροφή συνεκτιμώντας τη διαφορά μεταξύ των
αντιπροσωπευτικών τιμών εντός της Κοινότητας και των
ευνοϊκότερων τιμών στην παγκόσμια αγορά ·
ότι, για να καταστούν δυνατές οι εξαγωγές αλεύρων,
πληγουριών, σιμιγδαλιών και βύνης, τα στοιχεία που πρέπει
να ληφθούν υπόψη για τον καθορισμό της επιστροφής είναι,
αφενός, οι τιμές των βασικών σιτηρών και οι ποσότητες που
είναι αναγκαίες για την παρασκευή των εν λόγω προϊόντων
καθώς και την αξία των υποπροϊόντων και, αφετέρου, οι
δυνατότητες και οι προϋποθέσεις πώλησης των προϊόντων
στην παγκόσμια αγορά ·

ότι το άρθρο 13 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 παρέχει τη δυνατότητα, εκ των προτέρων, καθορι
σμού της επιστροφής κατά την εξαγωγή των προϊόντων που
αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονι
σμού · ότι, δεδομένου ότι στο διεθνές εμπόριο των προϊό
ντων αυτών ακολουθείται πρακτική διενέργειας συναλλα
γών υπό προθεσμία, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί αυτός o
προκαθορισμός της επιστροφής κατά την εξαγωγή για
εξαγωγές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν μεταγενέ
στερα *

ότι, ελλείψει των τιμών κατωφλίου για τα προϊόντα που
υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 1107, πρέπει να προβλεφθεί
προσαρμογή της επιστροφής για τα προϊόντα αυτά χρησιμο
C) ΕΕ αριθ. L 181 της 1 . 7. 1992, σ. 21 .

ότι η λειτουργία των διορθωτικών στοιχείων που προβλέ
πονται στο άρθρο 13 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 απαιτεί να καθίσταται
δυνατή η διαφοροποίησή τους ανάλογα με τον προορισμό
των προϊόντων που πρόκειται να εξαχθούν ·

ότι, για την ορθή διαχείριση των κοινοτικών κεφαλαίων και
προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι δυνατότητες εξαγωγής
των προϊόντων, πρέπει να προβλεφθεί ότι o καθορισμός της
επιστροφής καθώς και των εισφορών κατά την εξαγωγή για
τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχεία α) και
β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 μπορεί να πραγμα
τοποιηθεί μέσω διαδικασίας διαγωνισμού για δεδομένη
ποσότητα·
ότι, για να εξασφαλισθεί ίση μεταχείριση σε όλους τους
ενδιαφερόμενους στην Κοινότητα, οι (διενεργούμενοι διαγω
νισμοί πρέπει να ανταποκρίνονται σε ενιαίες αρχές · ότι, για
το σκοπό αυτό, η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της απόφασης για το άνοιγμα του
διαγωνισμού πρέπει να συνοδεύεται με την προκήρυξη του
διαγωνισμού ·

ότι είναι απαραίτητο οι προσφορές να περιέχουν τα ανα
γκαία στοιχεία για την εκτίμησή τους και να συνοδεύονται
από ορισμένες τυπικές υποχρεώσεις·
ότι ενδείκνυται o καθορισμός της μέγιστης επιστροφής ή
της ελάχιστης εισφοράς κατά την εξαγωγή· ότι με τη
μέθοδο αυτή διασφαλίζεται η κατανομή όλων των ποσοτή
των τις οποίες αφορά o καθορισμός αυτός·

ότι ενδέχεται να υπάρχουν καταστάσεις της αγοράς στις
οποίες οι οικονομικές πτυχές των εξεταζόμενων εξαγωγών
συνεπάγονται τη διακοπή του διαγωνισμού αντί του καθο
ρισμού εισφοράς κατά την εξαγωγή ·
ότι με την εγγύηση διαγωνισμού πρέπει να εξασφαλίζεται
ότι οι εξαγόμενες ποσότητες συνοδεύονται από το πιστοποι
ητικό που εκδίδεται στα πλαίσια του διαγωνισμού · ότι η
υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται μόνον εάν εξακολουθεί να
ισχύει η υποβληθείσα προσφορά· ότι συνεπάγεται την
απώλεια της εγγύησης αυτής σε περίπτωση αποσύρσεως της
προσφοράς ·

ότι είναι σκόπιμο να προβλεφθούν λεπτομερείς κανόνες
σύμφωνα με τους οποίους ανακοινώνονται τα αποτελέ
σματα του διαγωνισμού καθώς και οι κανόνες που αφορούν
την έκδοση του πιστοποιητικού που απαιτείται για την
εξαγωγή των ποσοτήτων που κατακυρώνονται·
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ότι για τον καθορισμό της . επιστροφής κατά την εξαγωγή
των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 1 766/92 και προς αποφυγή εφαρμογής
μέσων ελέγχου προς διαπίστωση ελαφρών διακυμάνσεων ως
προς τις χρησιμοποιηθείσες ποσότητες βασικής ύλης χωρίς
αξιοσημείωτη επίπτωση στην ποιότητα του προϊόντος,
πρέπει να θεσπιστεί κατ' αποκοπή μέθοδος αξιολόγησης·
ότι, μεταξύ των τεχνικών μέσων που επιτρέπουν τον υπολο
γισμό της ποσότητας των βασικών σιτηρών, η ανάλυση της
περιεκτικότητας σε στάχτες των προϊόντων που παρασκευά

σθηκαν αποδείχθηκε ως η πλέον αποτελέσαματική · ότι η
ανάλυση αυτή πρέπει να πραγματοποιείται σε όλη την
Κοινότητα με την ίδια μέθοδο·
ότι η χορήγηση επιστροφής κατά την εξαγωγή για τα
σιτηρά που εισάγονται από τρίτες χώρες και επανεξάγονται
προς τρίτες χώρες δεν δικαιολογείται· ότι, επομένως, η
χορήγηση της επιστροφής πρέπει να περιορίζεται στα κοινο
τικά προϊόντα ·
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87 της Επιτροπής της
27ης Νοεμβρίου 1987 για κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής
του καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα
γεωργικά προϊόντα ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1525/92 (2), ορίζει ότι, σε περί
πτωση διαφοροποίησης των ποσοστών της επιστροφής
ανάλογα με τον προορισμό, η καταβολή της επιστροφής
εξαρτάται ιδίως από την προσκόμιση της απόδειξης ότι το
προϊόν εισήχθη ως είχε στην τρίτη χώρα ή σε μία από τις
τρίτες χώρες για τις οποίες προβλέπεται η επιστροφή · ότι,
στον τομέα των σιτηρών, το μόνο ποσοστό επιστροφής
κατώτερο εκείνου που ισχύει για τις εξαγωγές προς όλες τις
τρίτες χώρες έχει καθοριστεί για τα προϊόντα με προορισμό
την Ελβετία, την Αυστρία και το Λιχτενστάιν · ότι, προκει
μένου να μην παρακωλύεται το μεγαλύτερο μέρος των
κοινοτικών εξαγωγών με την απαίτηση παροχής αποδείξεως
για την άφιξη του προϊόντος στον προορισμό του, πρέπει να
διασφαλιστεί με άλλα μέσα ότι τα προϊόντα για τα οποία
χορηγήθηκε επιστροφή με το ποσοστό που ισχύει για «όλες
τις τρίτες χώρες» δεν εξάγονται στις προαναφερόμενες
χώρες · ότι, γι' αυτό το σκοπό, πρέπει να εγκαταλειφθεί η
ιδέα της προσκόμισης απόδειξης αφίξεως σε όλες τις περι
πτώσεις κατά τις οποίες η εξαγωγή πραγματοποείται διά
θαλάσσης · ότι μπορεί να θεωρηθεί ότι επαρκεί για την ίδια
εγγύηση ένα πιστοποιητικό, που συντάσσεται από τις αρμό
διες αρχές των κρατών μελών και παρέχει την απόδειξη του
γεγονότος ότι τα προϊόντα εγκατέλειψαν τελωνειακό
έδαφος της Κοινότητας φορτωμένα σε πλοίο κατάλληλο για
θαλάσσια ναυσιπλοΐα ορισμένου ελάχιστου μεγέθους·
ότι το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
προβλέπει ότι μπορούν να ληφθούν κατάλληλα μέτρα όταν
οι τιμές στην παγκόσμια αγορά για ένα ή περισσότερα από
τα προϊόντα του άρθρου 1 του εν λόγω κανονισμού
φθάσουν το επίπεδο των κοινοτικών τιμών και εφόσον η
κατάσταση αυτή ενδέχεται να συνεχιστεί ή να επιδεινωθεί
και ως εκ τούτου, ενδέχεται να διαταραχθεί ή απειλείται να
διαταραχθεί η αγορά· ότι, γι' αυτό το λόγο, πρέπει να
εξασφαλιστεί επαρκής προσφορά σιτηρών ότι, για το
σκοπό αυτό, ενδείκνυται να πραγματοποιείται είσπραξη των

εισφορών κατά την εξαγωγή και ολική ή μερική αναστολή
της έκδοσης πιστοποιητικών εξαγωγής·
(') ΕΕ αριθ. L 351 της 14. 12. 1987, α 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 160 της 13. 6. 1992, σ. 7.
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ότι, προκειμένου να καταστεί δυνατόν για τους συναλλασ
σόμενους φορείς να αναλάβουν δεσμεύσεις εν όψει εξαγω
γών που πραγματοποιούνται με προθεσμία, πρέπει να
προβλεφθεί η δυνατότητα προκαθορισμού των επιστροφών
κατά την εξαγωγή · ότι, σε περίπτωση προκαθορισμού, είναι
σκόπιμο να προβλέπεται προσαρμογή της εισφοράς κατά
την εξαγωγή με βάση τη διαφορά μεταξύ της τιμής κατω

φλίου που ισχύει την ημέρα υποβολής τής αίτησης έκδοσης
πιστοποιητικού και εκείνης που ισχύει κατά το μήνα
εξαγωγής ■
ότι, δεδομένου ότι μία κατάσταση όπως αυτή που αναφέρε
ται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
μπορεί να παρουσιαστεί σε σχετικά σύντομα χρονικά
διαστήματα, είναι απαραίτητο η Επιτροπή να έχει τη δυνα
τότητα να αναστείλει, οποτεδήποτε, την έκδοση των πιστο
ποιητικών εξαγωγής·
ότι στον παρόντα κανονισμό έχουν περιληφθεί, προσαρ
μένες στην τρέχουσα κατάσταση της αγοράς, οι διατάξεις
των κανονισμών αριθ. 162/67/EOK της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
468/92 (4), (ΕΟΚ) αριθ. 3130/73 της Επιτροπής (5), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2788/86 (6), (ΕΟΚ) αριθ. 279/75 της Επιτροπής (7), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2788/86 και (ΕΟΚ) αριθ. 1281 /75 της Επιτροπής (8) · ότι, ως
εκ τούτου, οι εν λόγω κανονισμοί πρέπει να καταργηθούν ·

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

ΑρSρο 1
0 παρών κανονισμός θεσπίζει τους λεπτομερείς κανόνες
σχετικά με το καθεστώς των επιστροφών κατά την εξαγωγή
οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 13 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 και σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να
λαμβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς και τα
οποία προβλέπονται στο άρθρο 16 του εν λόγω κανονισμού.
ΆρSρο 2
Για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος
1 στοιχεία α) β) και γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
οι επιστροφές κατά την εξαγωγή, οι εισφορές κατά την
εξαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 15 του παρόντος
κανονισμού και τα διαρθρωτικά στοιχεία που αναφέρονται
στο άρθρο 13 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 καθορίζονται λαμβάνοντας ιδίως
υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία :
α) τις τιμές που ισχύουν στις αντιπροσωπευτικές αγορές
της Κοινότητας καθώς και την εξέλιξή τους
και

τις τιμές που διαπιστώνονται στις αγορές των τρίτων
χωρών ·
(3)
(4)
(5)
(6)
O
(8)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

128 της 27. 6. 1967, σ. 2574/67.
L 53 της 28. 2. 1992, σ. 15 .
L 319 της 20. 11 . 1973, σ. 10.
L 257 της 10. 9. 1986, σ. 32.
L 31 της 5. 2. 1975, σ. 8.
L 131 της 22. 5 . 1975, σ. 15.
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6) τα έξοδα εμπορίας και ευνοϊκότερα έξοδα μεταφοράς
από τις αντιπροσωπευτικές αγορές της Κοινότητας
μέχρι τους λιμένες ή άλλους τόπους εξαγωγής καθώς
και τα έξοδα για την αποστολή στην παγκόσμια
αγορά ·
γ) για τα μεταποιημένα προϊόντα, την ποσότητα των σιτη
ρών που απαιτούνται για την παρασκευή τους·

^ δ) τις δυνατότητες και τους όρους πώλησης των εν λόγω
προϊόντων στην παγκόσμια αγορά·
ε) την ανάγκη να αποφευχθούν διαταραχές στην αγορά
της Κοινότητας·
στ) την οικονομική πτυχή των προβλεπόμενων εξαγωγών.
ΑρSρο 3

Το άρθρο 13 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 εφαρμόζεται, επίσης στα προϊόντα που αναφέρο
νται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του εν λόγω
κανονισμού.

Εντούτοις με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13
παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του ίδιου κανονισμού, η
προσαρμογή της επιστροφής για τα προϊόντα που
υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 1107 πραγματοποιείται με τη
χρησιμοποίηση των τιμών κατωφλίου των βασικών προϊό
ντων στις οποίες εφαρμόζεται o συντελεστής 1,3 για τα
προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1107 10 19 και
1107 1099 και o συντελεστής 1,52 για τα προϊόντα που
υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 1 107 20 00.
ΑρSρο 4

Τα διαρθρωτικά στοιχεία είναι δυνατόν να διαφοροποιού
νται ανάλογα με τον προορισμό.
ΆρSρο 5

1 . Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή για τα προϊόντα που
αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχεία α) και β) του κανονι
σμρύ (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, καθώς και οι επιστροφές κατά
την εξαγωγή που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος
κανονισμού, μπορούν να καθορίζονται μέσω διαγωνισμού.
Οι όροι του διαγωνισμού πρέπει να εγγυώνται την ισότητα
πρόσβασης για κάθε πρόσωπο εγκατεστημένο στην Κοινό
τητα.

O διαγωνισμός αφορά το ποσό της επιστροφής κατά την
εξαγωγή ή της εισφοράς κατά την εξαγωγή.
2. Το άνοιγμα ενός διαγωνισμού αποφασίζεται σύμφωνα
με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23 του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92.
3 . Το άνοιγμα ενός διαγωνισμού συνοδεύεται από τη
δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, η οποία συντάσσεται
από την Επιτροπή και στην οποία αναφέρονται, ιδίως, οι
διάφορες ημερομηνίες για την υποβολή των προσφορών
καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών μελών στις
οποίες πρέπει να απευθύνονται οι εν λόγω προσφορές.
4. H απόφαση που αφορά το άνοιγμα διαγωνισμού
καθώς και η προκήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύονται
στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Μεταξύ της δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού
και της πρώτης ημερομηνίας που καθορίζεται για την
υποβολή των προσφορών, πρέπει να μεσολαβεί προθεσμία
τουλάχιστον πέντε ημερών.
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ΑρSρο 6

1 . Οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό, είτε
καταθέτοντας τη γραπτή προσφορά στην αρμόδια υπηρεσία
του κράτους μέλους, είτε απευθύνοντας την προσφορά στην
εν λόγω υπηρεσία με οποιοδήποτε γραπτό μέσο τηλεπικοι
νωνίας.
2. Στην προσφορά αναφέρονται :
α) o αριθμός πρωτοκόλλου του διαγωνισμού ·
β) το όνομα και η διεύθυνση του υποβάλλοντος την
προσφορά ·
γ) η φύση και η ποσότητα του προς εξαγωγή προϊόντος·
δ) το ποσό ανά τόνο επιστροφής κατά την εξαγωγή ή, κατά
περίπτωση, το ποσό ανά τόνο της εισφοράς κατά την
εξαγωγή, εκφραζόμενο σε Ecu.
3. H προσφορά ισχύει μόνον εφόσον :
α) πριν τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται για την
υποβολή των προσφορών, έχει προσκομισθεί η απόδειξη
ότι o υποβάλλων την προσφορά έχει συστήσει την
εγγύηση του διαγωνισμού ·
β) συνοδεύεται από γραπτή ανάληψη υποχρέωσης όσον
αφορά την υποβολή για τις χορηγούμενες ποσότητες,
εντός δύο ημερών μετά την παραλαβή της κοινοποίησης
της χορήγησης που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγρα
φος 3 του παρόντος κανονισμού, αίτησης προκαθορι
σμού επιστροφής κατά την εξαγωγή ή, κατά περίπτωση,
αίτησης προκαθορισμού εισφοράς κατά την εξαγωγή,
ίσης προς το ποσό της υποβληθείσας προσφοράς ·
γ) δεν περιλαμβάνει άλλους όρους από αυτούς που προβλέ
πονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.
4. Μια υποβληθείσα προσφορά δεν μπορεί να αποσυρθεί.
ΑρSρο 7
H διαλογή των προσφορών πραγματοποιείται από τις αρμό

διες υπηρεσίες των κρατών μελών χωρίς την παρουσία
κοινού. Τα άτομα που παρίστανται στη διαλογή είναι
υποχρεωμένα να τηρούν το απόρρητο.
Οι προσφορές ανακοινώνονται ανωνύμως στην Επιτροπή
χωρίς καθυστέρηση.
ΑρSρο 8
Με βάση τις ανακοινωθείσες προσφορές, η Επιτροπή

1.
αποφασίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, για τον
καθορισμό μέγιστης επιστροφής και την εξαγωγή ή, κατά
περίπτωση, ελάχιστης εισφοράς κατά την εξαγωγή ή να μη
δώσει συνέχεια στο διαγωνισμό.
2. Αν έχει καθοριστεί μέγιστη επιστροφή κατά την
εξαγωγή, o διαγωνισμός κατακυρώνεται στον υποβάλλοντα
ή στους υποβάλλοντες την προσφορά των οποίων το ύψος
της προσφοράς είναι ίσο ή μικρότερο από τη μέγιστη
επιστροφή.

Αν έχει καθοριστεί ελάχιστη εισφορά κατά την εξαγωγή, o
διαγωνισμός κατακυρώνεται στον υποβάλλοντα ή στους
υποβάλλοντες την προσφορά των οποίων το ύψος της
προσφοράς είναι ίσο ή μεγαλύτερο από την ελάχιστη
εισφορά.
3. H αρμόδια υπηρσία του ενδιαφερόμενου κράτους

μέλους ανακοινώνει γραπτώς σε όλους τους υποβάλλοντες
προσφορά το αποτέλεσμα της συμμετοχής τους μόλις
ληφθεί η απόφαση της Επιτροπής.
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1.
τιστή μετά την παραλαβή της αίτησης πιστοποιητικού
εξαγωγής από την αρμόδια υπηρεσία του κράτους μέλους
και για τις ποσότητες που του έχουν αποδοθεί.
2. H αίτηση πιστοποιητικού και το πιστοποιητικό φέρουν

σμού (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87, στο ενιαίο διοικητικό έγγραφο ή
στο εθνικό έγγραφο που αποδεικνύει την έξοδο από το
τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας :
«Exportación de cereales por vía marítima ; artículo 14 del Regla
mento (CEE) n° 1 533/93» ·
«Eksport af korn ad søvejen — Artikel 14 i forordning (EØF) nr.

στη θέση που προβλέπεται γι' αυτό το σκοπό την ένδειξη
των προορισμών που αναφέρονται στον κανονισμό για το
άνοιγμα του διαγωνισμού. H εξαγωγή πρέπει να πραγματο

Nr. 1533/93, Artikel 14» ·

Αρθρο 9
Το πιστοποιητικό εξαγωγής χορηγείται στον υπερθεμα

ποιηθεί για τον προορισμό που αναφέρεται στο πιστοποιη
τικό.

Άρθρο 10
H εγγύηση του διαγωνισμού αποδεσμεύεται εφόσον :
α) δεν έχει ληφθεί υπόψη η προσφορά ·
6) o υπερθεματιστής προσκομίσει την απόδειξη ότι έχει
συσταθεί η εγγύηση που προβλέπεται στο άρθρο 12 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 891 /89 της Επιτροπής (1).
Όταν η ανάληψη υποχρέωσης που προβλέπεται στο άρθρο 6
παράγραφος 3 στοιχείο 6) δεν τηρείται, η εγγύηση του
διαγωνισμού καταπίπτει.
Άρθρο 11
Οι επιστροφές για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο
1 παράγραφος 1 στοιχεία α), 6) και γ) του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 καθορίζονται τουλάχιστον μία φορά
το μήνα.
Άρθρο 12

1 . H επιστροφή κατά την εξαγωγή για τα άλευρα σίτου,
σμιγαδιού και ολύρας, το άλευρο σίκαλης, τα πληγούρια και
τα σιμιγδάλια σίτου καθώς και για τη βύνη καθορίζεται
λαμβανομένης υπόψη της ποσότητας του βασικού σιτηρού
που απαιτείται για την παρασκευή 1 000 χιλιογράμμων του
ιδίου προϊόντος. Οι ποσότητες βασικών σιτηρών περιλαμβά
νονται στο παράρτημα I.
2. H περιεκτικότητα των αλεύρων σε τέφρες καθορίζεται
με τη μέθοδο της ανάλυσης που περιγράφεται στο παράρ
τημα II.
Άρθρο 13
Όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92, η επιστροφή καταβάλλεται μόλις προσκομι
σθεί η απόδειξη ότι τα προϊόντα είναι κοινοτικής κατα
γωγής.
Άρθρο 14

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 18 του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87, η απόδειξη της περάτωσης των
τελωνειακών διατυπώσεων για τη θέση σε κατανάλωση δεν
απαιτείται για την πληρωμή της επιστροφής που καθορίζε
ται στο πλαίσιο διαγωνισμού, εφόσον o εμπορευόμενος
παρέχει την απόδειξη ότι τα σιτηρά εγκατέλειψαν το τελω
νειακό έδαφος της Κοινότητας με πλοίο κατάλληλο για
θαλάσσια ναυσιπλοΐα χωρητικότητας τουλάχιστον 2 500
τόνων.

H απόδειξη αυτή παρέχεται με την αναγραφή της ακόλου
θης ένδειξης, βεβαιωμένης από την αρμόδια αρχή, επί του
αντιτύπου ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 6 του κανονι
C) ΕΕ αριθ. L 94 της 7. 4. 1989, σ. 13.

1533/93 » ·

«Ausfuhr von Getreide auf dem Seeweg — Verordnung (EWG)

«Εξαγωγή σιτηρών δια θαλάσσης — Αρθρο 14 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 1533/93» ·
«Export of cereals by sea — Article 14 of Regulation (EEC) No
1533/93»·

«Exportation de céréales par voie maritime — Règlement (CEE)
n0 1533/93, article 14»·

«Esportazione di cereali per via marittima — Regolamento (CEE)
n. 1 533/93, art. 1 4» ·

«Uitvoer van graan over zee — Verordening (EEG) nr. 1 533/93,
artikel 14» ·

«Exportação de cereais por via marítima — Art. 14, Regulamento
(CEE) n? 1533/93».

Αρθρο 15

Εάν, για ένα ή περισσότερα προϊόντα, πληρούνται οι όροι
που προβλέπονται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92, μπορούν να ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα :
α) εφαρμογή εισφοράς κατά την εξαγωγή. Μπορεί να καθο
ριστεί διαρθρωτικό στοιχείο. H εισφορά και το διαρθρω
τικό στοιχείο μπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα με
τον προορισμό .
β) πλήρης ή μερική αναστολή της έκδοσης των πιστοποιητι
κών εξαγωγής .
γ) πλήρης ή μερική απόρριψη των αιτήσεων για έκδοση
πιστοποιητικών εξαγωγής οι οποίες εκκρεμούν.
Άρθρο 16
H εισφορά κατά την εξαγωγή που πρέπει να ειπραχθεί είναι
αυτή που εφαρμόζεται την ημέρα της περάτωσης των τελω
νειακών διατυπώσεων.

Ωστόσο, η επιστροφή κατά την εξαγωγή που εφαρμόζεται
την ημέρα της υποβολής της αίτησης πιστοποιητικού,
προσαρμοσμένης αναλόγως της τιμής κατωφλίου που ισχύει
κατά το μήνα της εξαγωγής εφαρμόζεται, μετά από αίτηση
του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται συγχρόνως με την
αίτηση πιστοποιητικού, σε μία εξαγωγή που πρέπει να
πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος αυτού του πιστο
ποιητικού.

Άρθρο 17

H Επιτροπή μπορεί να λάβει, σε επείγουσες περιπτώσεις τα
μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 15 στοιχείο β). H
Επιτροπή κοινοποιεί την απόφασή της στα κράτη μέλη και
τα γνωστοποιεί στο κοινό.
Άρθρο 18

Οι κανονισμοί αριθ. 162/67/EOK, (ΕΟΚ) αριθ. 3130/73,
(ΕΟΚ) αριθ. 279/75 και (ΕΟΚ) αριθ. 1281/75 καταργούνται.

Άρθρο 19
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 1993.
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O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Άλευρα, πληγούρια και σιμιγδάλια Αριθμός χιλιογράμμων σιτηρών
με περιεκτικότητα σε τέφρες ανά 1 000 χιλιόγραμμα αλεύρων
ανά 100 γραμμάρια (σε mg)

1 . Αλεύρι μαλακού σίτου ή όλυρας ή σμιγαδιού

2. Αλεύρι σίκαλης
3. Πληγούρια και σιμιγδάλια μαλακού σίτου

4. Πληγούρια και σιμιγδάλια σκληρού σίτου

0 έως 600

1 370

601
901
1 101
1 651

έως
έως
έως
έως

900
1 100
1 650
1 900

0 έως 1 400

1 370

1 401 έως 2 000

1 080

0 έως 600

1 370

0 έως 1 300

1 500

(κοσκινισμένα
κατά 0,160 mm)
0 έως 1 300
μεγαλύτερη από 1 300

5. Βύνη ακαβούρντιστη
Βύνη καβουρντισμένη

1 280
1 180
1 090
1 020

1 340
1 260

1 300
1 520
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Μέθοδος προσδιορισμού τέφρας στα άλευρα
Εργαστηριακός εξοπλισμός

1 . Ζυγός εργαστηρίου ευαισθησίας 0,01 mg
Αντίστοιχα σταθμά.

2. Ηλεκτρικός κλίβανος, με επαρκή κυκλοφορία αέρος, με όργανο ρυθμίσεως και ελέγχου της θερμοκρασίας.
3. Χωνευτήρια με ίσο πυθμένα (διάμετρος περίπου 5 cm, μέγιστο ύψος 2 cm) κατά προτίμηση από κράμα χρυσού
και λευκόχρυσου ή από χαλαζία ή από πορσελάνη.

4. Ξηραντήρας (εσωτερικής διαμέτρου περίπου 18 cm) εφοδιασμένος με σωλήνωση και διάτρητη πλάκα από πορσε
λάνη ή από αλουμίνιο.
Το μέσο αφυδάτωσης αποτελείται από χλωριούχο ασβέστιο, φωσφορικό ανυδρίτη ή από κολλοειδές πήγμα
διοξειδίου του πυριτίου χρωματισμένο μπλέ.
Τρόπος εργασίας

1 . Το βάρος του δείγματος είναι των 5 έως 6 g. Εφόσον πρόκειται για άλευρο του οποίου η περιεκτικότης σε τέφρα
σε σχέση με την ξηρά ουσία είναι πιθανώς μεγαλύτερη από 1 %, το βάρος του δείγματος είναι από 2 έως 3 g.
Αρκεί να προσαρμοσθεί το βάρος του δείγματος σε περίπου 10 mg · οι λοιπές ζυγίσεις πρέπει να πραγματοποι
ούνται σε περίπου 0,1 mg.

2. Αμέσως πριν από τη χρήση, τα χωνευτήρια πρέπει να θερμανθούν στον κλίβανο, στη θερμοκρασία αποτεφρώ
σεως μέχρι σταθερού βάρους· μία διάρκεια 15 λεπτών είναι γενικά αρκετή.
Τα χωνευτήρια ψύχονται στον ξηραντήρα μέχρι τη θερμοκρασία του εργαστηρίου στις συνθήκες που περιγρά
φονται στο σημείο 7.

3. Το δείγμα εισάγεται στο χωνευτήριο και απλώνεται σε στρώμα ομοιόμορφου πάχους χωρίς να πιεσθεί. Αμέσως
πριν από την αποτέφρωση το δείγμα μουσκεύεται με 1 έως 2 ml αιθυλικής αλκοόλης.
4. Τα χωνευτήρια τοποθετούνται στην είσοδο του κλιβάνου, η πόρτα του οποίου είναι ανοικτή. Όταν η ουσία
παύσει να φλέγεται, σπρώχνονται οι κάψες στον κλίβανο. Όταν η πόρτα που κλιβάνου είναι κλειστή, πρέπει να
διατηρείται ένα επαρκές ρεύμα αέρα αλλά δεν πρέπει να είναι πολύ δυνατό ώστε να παρασύρει την ουσία έξω
από τις κάψες.

5. H αποτέφρωση πρέπει να καταλήξει στην πλήρη καύση του αλεύρου, συμπεριλαμβανομένων και των ανθρακω
δών σωματιδίων που είναι δυνατό να περιλαμβάνονται στην τέφρα. H αποτέφρωση θεωρείται ότι έχει λήξει
όταν το κατάλοιπο είναι σχεδόν άσπρο μετά τη ψύξη.

6. H θερμοκρασία αποτεφρώσεως πρέπει να ανέρχεται σε 900° C.

7. Όταν η αποτέφρωση τελειώσει, τα χωνευτήρια εξάγονται από τον κλίβανο και τοποθετούνται για ψύξη σε μία
πλάκα από ετερνίτη για 1 λεπτό περίπου, μετά εισάγονται στον ξηραντήρα (κατ' ανώτατο όριο τέσσερα χωνευ
τήρια τη φορά). O ξηραντήρας μεταφέρεται κλειστός πλησίον του ζυγού αναλύσεως. Ζυγίζονται τα χωνευτήρια
μετά από πλήρη ψύξη (περίπου 1 ώρα).
Αποτελέσματα

1 . Περιορισμός λαθών: όταν η περιεκτικότης σε τέφρα δεν υπερβαίνει το 1 %, η διαφορά των αποτελεσμάτων μιας
δοκιμής που πραγματοποιήθηκε εις διπλούν δεν πρέπει να είναι ανώτερη του 0,02 · αν η περιεκτικότης σε τέφρα
υπερβαίνει το 1 %, η διαφορά δεν πρέπει να είναι ανώτερη του 2 % της περιεκτικότητας αυτής σε τέφρα. Αν η
διαφορά υπερβαίνει τα όρια αυτά, η δοκιμή πρέπει να επαναληφθεί.
2. H περιεκτικότης σε τέφρα εκφράζεται για 100 μέρη ξηράς ουσίας και στρογγυλοποιείται στο 0,01 .
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1534/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 22ας Ιουνίου 1993

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 του Συμβουλίου για την
εφαρμογή στην Κοινότητα της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας
και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 του Συμβουλίου της 3ης
Δεκεμβρίου 1982 για την εφαρμογή στην Κοινότητα της
σύβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας
και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση ('), όπως

τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1970/92 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 4,
Εκτιμώντας :

ότι, μετά την ανακοίνωση σχετικά με τις ταχυδρομικές
διαδικασίες, στην οποία προέβη η Γραμματεία της CITES
στις 15 Σεπτεμβρίου 1992, κατόπιν αιτήσεως της Αυστρα
λίας, έγιναν τροποποιήσεις στα προσαρτήματα I και II της
σύμβασης οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ στις 16 Απριλίου 1993 ·
ότι τα προσαρτήματα I και II του παραρτήματος A του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 πρέπει να τροποιηθούν,
προκειμένου να ενσωματωθούν σε αυτά τροπολογίες που
έγιναν δεκτές από τα κράτη μέλη που αποτελούν μέρη στη
σύμβαση ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής της σύμβασης για

το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας
που απειλούνται με εξαφάνιση,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Το παράρτημα A του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82
τροποποιείται ως εξής:
1 . Στο σημείο 10 των «Επεξηγήσεων» των προσαρτημάτων I
και II προστίθεται το ακόλουθο κείμενο :
«°504 Οι ιστοκαλλιέργειες και οι αγενείς καλλιέργειες σε
δοκιμαστική φιάλη δεν υπόκεινται στις διατάξεις
της σύμβασης.»

2. Το σημείο 12 των « Επεξηγήσεων» των προσαρτημάτων I
και II αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :
« 12. Το γεγονός ότι κανένα από τα είδη ή τις ανώτερες
ταξινομικές βαθμίδες της χλωρίδας (FLORA) που
περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I δεν επισημειώ
νεται ώστε τα υβρίδιά τους να υπόκεινται στις
διατάξεις του άρθρου III της σύμβασης σημαίνει ότι
τα τεχνητώς αναπαραγόμενα υβρίδια που παράγο
νται από ένα ή περισσότερα των εν λόγω ειδών ή
ταξινομικών βαθμίδων, μπορούν να αποτελούν το
αντικείμενο εμπορίας με πιστοποιητικό τεχνητής
αναπαραγωγής και ότι οι σπόροι και η γύρις
(συμπεριλαμβανομένων των συσσωματωμάτων
γυρεοκόκκων), τα αποκοπέντα άνθη, οι ιστοκαλ
λιέργειες και οι αγενείς καλλιέργειες σε δοκιμα
στική φιάλη των εν λόγω υβριδίων δεν υπόκεινται
στις διατάξεις της σύμβασης.»
3. Στο προσάρτημα I, μέρος «FLORA» ανώτερη ταξινομική
βαθμίδα «ΟRCΗΙDΑCΕΑΕ», τα είδη αντικαθίστανται
από το ακόλουθο κείενο :

« Cattleya skinneri 504
Cattleya trianea °504
Didiciea cunninghamii °504
Laelia jongheana °504
Lealia lobata °504

Lycaste skinneri var. alba = 392 °504
Paphiopedilum spp. °504
Peristeria elata °504

Phragmipedium spp. °504
Renanthera imschootiana °504

Vanda coerulea °504.»

Αρθρο 2

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

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

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 1993.
Για την Επιτροπή
Γιάννης ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 384 της 31 . 12. 1982, σ. 1 .
(:) ΕΕ αριθ. L 201 της 20. 7. 1992, σ. 1 .

23. 6. 93

Αριθ. L 151 /23

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1535/93/EKAX ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ος Ιουνίου 1993

που τροποποιεί την απόφαση αριθ. 3788/90/EKAX για την καθιέρωση μεταβατικών δασμο
λογικών μέτρων υπέρ της Βουλγαρίας, της Τσεχοσλοβακίας, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας,
της Ρουμανίας, της Σοβιετικής Ένωσης και της Γιουγκοσλαβίας, εφαρμοστέων μέχρι τις 31
Δεκεμβρίου 1992, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η γερμανική ενοποίηση
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

προϊοντα σιδήρου και χάλυβα στις χώρες γύρω από την
Κοινότητα ·

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας 'Ανθρακα και Χάλυβα, και ιδίως το άρθρο 95
πρώτο εδάφιο,

ότι η απόφαση αυτή δεν θίγει, εξάλλου, τις αρμοδιότητες
των κρατών μελών στον τομέα της εμπορικής πολιτικής που
αναφέρονται στο άρθρο 71 της συνθήκης *

Εκτιμώντας:

Κατόπιν διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή και
με την ομόφωνη γνώμη του Συμβουλίου,

ότι, με την απόφαση της αριθ. 3788/90/EKAX ('), η
Επιτροπή αποφάσισε να καθιερώσει μεταβατικά δασμολο
γικά μέτρα υπέρ της Βουλγαρίας, της Τσεχοσλοβακίας, της
Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Σοβιετικής
Ένωσης (ΕΣΣΔ) και της Γιουγκοσλαβίας προκειμένου να
ληφθεί υπόψη η γερμανική ενοποίηση · ότι τα μέτρα αυτά
είναι εφαρμοστέα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992 ·
ότι, με επιστολή της 4ης Νοεμβρίου 1992 προς την
Επιτροπή, η Γερμανία ζήτησε την παράταση, μέχρι τις 31
Δεκεμβρίου 1994, των μέτρων που προβλέπει η απόφαση
αριθ. 3788/90/EKAX ·
ότι η επισφαλής οικονομική κατάσταση στο έδαφος της
πρώην Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας και των
χωρών που υπήρξαν οι εμπορικοί της εταίροι και, ειδικό
τερα, το υψηλό ποσοστό ανεργίας, απαιτούν να αποδοθεί
ιδιαίτερη προσοχή στην επιβίωση των μικρών επιχειρή
σεων · ότι η επιβίωση αυτή είναι δυνατόν να διευκολυνθεί
με τη διατήρηση των παραδοσιακών συναλλαγών ·

ότι η εμπορική πολιτική της Κοινότητας έναντι των χωρών
αυτών δυανύει, κατά ένα μέρος, την προπαρασκευαστική
φάση· ότι, εν αναμονή της ολοκλήρωσης της πολιτικής
αυτής και προκειμένου να μη διαταραχθούν οι καθιερωμέ
νες συναλλαγές μεταξύ των εν λόγω χωρών και του εδάφους
της πρώην Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας
κρίνεται σκόπιμο να παραταθούν για ένα έτος τα εν λόγω
μέτρα · ότι, ωστόσο, για τη χορήγηση των μέτρων, πρέπει
να ληφθούν υπόψη οι πολιτικές εξελίξεις που σημειώθηκαν
στο έδαφος της πρώην ΕΣΣΔ, της πρώην Τσεχοσλοβακίας
και της πρώην Γιουγκοσλαβίας, καθώς και η σύσταση των
διάδοχων κρατών που συνεπάγονται ·

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Αρθρο 1

Το άρθρο 1 της απόφασης αριθ. 3788/90 τροποποιείται ως
εξής :
H ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 1992» αντικαθίσταται από

την ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 1993». 0 όρος «Τσεχοσλο
βακία» αντικαθίσταται από τους όρους «Τσεχική Δημοκρα
τία και Σλοβακική Δημοκρατία» και οι όροι «Σοβιετική
Ένωση» αντικαθίστανται από τους όρους « Εσθονία,
Λετονία, Λιθουανία, Ουκρανία, Λευκορωσία, Μολδαβία,
Ρωσία, Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν,
Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν, Κιργιζία».
Αρθρο 2

Τα εμπορεύματα καταγωγής του εδάφους της πρώην Γιου
γκοσλαβίας απολαύουν των διατάξεων της παρούσας
απόφασης μόνο στο μέτρο που προέρχονται από τις Δημο
κρατίες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης της Κροατίας, της Σλοβε
νίας και από το έδαφος της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημο
κρατίας της Μακεδονίας.
Αρθρο 3

H Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο, πριν από την 1η Οκτωβρίου 1993,
σχετικά με τη λειτουργία του εφαρμοζόμενου συστήματος
και τις ποσότητες των προϊόντων που υφελήθηκαν από
αυτό.

ότι η παρούσα απόφαση συνεπάγεται παρέκκλιση από τη
σύσταση αριθ. 1-64 της Ανώτατης Αρχής ΕΚΑΧ, όσον

Αρθρο 4

αφορά την ενίσχυση της δασμολογικής προστασίας για τα

H παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου
(') ΕΕ αριθ. L 364 της 28. 12. 1990, σ. 27.

1993 .
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H παρούσα απόφαση είναι δεσμευτική ως προς όλα τα μέρη της και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 22 Ιουνίου 1993.
Για την Επιτροπή
Christiane SCRIVENER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1536/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 22ας Ιουνίου 1993

περί καθορισμού ορίων εντός των οποίων δύναται να γίνουν αποδεκτές αιτήσεις που υποβλή
θηκαν τον Μάιο του 1993 για άδειες εισαγωγής χοιρείου κρέατος βάσει του καθεστώτος που
προβλέπεται από τις διμερείς γεωργικές συμφωνίες, οι οποίες συνήφθηκαν μεταξύ της
Κοινότητας, αφενός, και της Αυστρίας και της Φινλανδίας, αφετέρου
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

θούν κατά σταθερό ποσοστό για να υπάρξει εγγύηση
δίκαιης κατανομής·

Έχοντας υπόψη :

ότι πρέπει, για την πρώτη κατηγορία των προϊόντων, να
καθορισθεί το πλεόνασμα που προστίθεται στη διαθέσιμη
ποσότητα για την επόμενη περίοδο,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1156/93 της Επιτροπής της 12ης
Μαΐου 1993 για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμο
γής στον τομέα του χοιρείου κρέατος των διμερών γεωργι

κών συμφωνιών που συνάφθηκαν μεταξύ της Κοινότητας,
αφενός, και της Αυστρίας και της Φινλανδίας, αφετέρου ('),
και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 4,
Εκτιμώντας:

ότι οι αιτήσεις χορηγήσεως αδειών εισαγωγής που υποβλή
θηκαν για την περίοδο από 15 Απριλίου έως 30 Ιουνίου 1993
αφορούν για ορισμένα προϊόντα ποσότητες ίσες ή χαμηλό
τερες από τις διαθέσιμες ποσότητες και συνεπώς δύνανται
να ικανοποιηθούν πλήρως και για άλλα προϊόντα, ανώτερες
από τις διαθέσιμες ποσότητες και πρέπει συνεπώς να μειω

Άρθρο 1

1 . Οι αιτήσεις αδειών εισαγωγής που υποβάλλονται για
την περίοδο από 15 Απριλίου έως 30 Ιουνίου 1993 βάσει του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1156/93 θα γίνουν αποδεκτές
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο παράρτημα I.
2. Κατά τη διάρκεια των δέκα πρώτων ημερών της περιό
δου από 1ης Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου 1993, οι αιτήσεις
αδειών εισαγωγής για τις συνολικές ποσότητες που αναφέ
ρονται στο παράρτημα II πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα
με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1156/93.
ΆρSρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Ιουνίου 1993 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 22 Ιουνίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 117 της 13. 5. 1993, σ. 11 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Αριθμός ομάδας

Ποσοστό έγκρισης υποδληθεισών
αδειών εισαγωγής

ΑΙ

100

A2

100

A3

100

F1

100

F2

100

F3

100

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

(σε τόνους)

Ομάδα

Συνολική διαθέσιμη ποσότητα
για την τρίτη περίοδο

ΑΙ

92

A2

92

A3

81,5

F1

917

F2

458

F3

458
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1537/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 22ας Ιουνίου 1993

περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 230/93 περί ανοίγματος διαγωνισμού για
τον καθορισμό της επιστροφής κατά την εξαγωγή του αραβοσίτου
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

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

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί δημιουργίας κοινής οργανώσεως
αγοράς στον τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1738/92 0,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2746/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί καθιερώσεως στον τομέα των
σιτηρών, κανόνων σχετικών με τη χορήγηση των
επιστροφών κατά την εξαγωγή και με τα κριτήρια καθορι
σμού του ύψους τους (3), και ιδίως το άρθρο 5,

Το άρθρο 1 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
230/93 τροποποιείται ως εξής :

Εκτιμώντας:

ότι, με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 230/93 της Επιτροπής (4),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1464/93 (5), έχει αρχίσει η έναρξη διαγωνισμού της
επιστροφής κατά την εξαγωγή του αραβοσίτου ·

ότι στην παρούσα κατάσταση είναι σκόπιμο να παραταθεί
η περίοδος υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό ■

ΑρSρο 1

«3. O διαγωνισμός είναι ανοιχτός έως τις 29 Ιουλίου
1993. Κατά τη διάρκειά του γίνονται εβδομαδιαίοι
διαγωνισμοί, για τους οποίους οι ποσότητες και οι
ημερομηνίες καταθέσεως των προσφορών καθορίζονται
στην προκήρυξη του διαγωνισμού.»
ΆρSρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

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

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(0
(-)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

281 της 1 . 11 . 1975, σ. 1 .
180 της 1 . 7. 1992, σ. 1 .
281 της 1 . 11 . 1975, α 78.
27 της 4. 2. 1993, σ. 20.

n ΕΕ αοιθ. L 144 ττΐC 16. 6. 1993. σ. 5 .
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1538/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 22ας Ιουνίου 1993

για το άνοιγμα διαγωνισμών για τον καθορισμό της ενισχύσεως στην ιδιωτική αποθεματο
ποίηση σφαγίων και μισών σφαγίων αρνιού
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

σίας διαγωνισμού για τη χορήγηση ενισχύσεως στην ιδιω
τική αποθεματοποίηση ·

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 του Συμβουλίου της
25ης Σεπτεμβρίου 1989 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς
στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
363/93 (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας:

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3446/90 της Επιτροπής της
27ης Νοεμβρίου 1990 περί των λεπτομερειών εφαρμογής της

χορηγήσεως ενισχύσεως στην ιδιωτική αποθεματοποίηση
των προϊόντων που υπάγονται στον τομέα του προβείου και
αιγείου κρέατος (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1258/91 (4), προβλέπει, ιδίως τις λεπτομέ
ρειες όσον αφορά τους διαγωνισμούς·
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3447/90 της Επιτροπής της
28ης Νοεμβρίου 1990 περί ειδικών όρων χορήγησης ενισχύ
σεων για ιδιωτική αποθεματοποίηση στον τομέα του
προβείου και αιγείου κρέατος (5), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1258/91 ,
προβλέπει, ειδικότερα, τον κατάλογο των προϊόντων και τις
ελάχιστες ποσότητες για τις οποίες μπορεί να υποβληθεί

ότι το προαναφερθέν άρθρο προβλέπει την εφαρμογή των
μέτρων αυτών με βάση την κατάσταση κάθε ζώνης διαπι
στώσεως τιμών και, συνεπώς, θεωρείται σκόπιμο να ανοί
ξουν οι διαγωνισμοί ξεχωριστά για κάθε ζώνη όπου
πληρούνται αυτοί οι όροι,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1
Ανοίγονται ξεχωριστοί διαγωνισμοί στη Δανία, στην
Ιταλία, στην Ισπανία, στη Μεγάλη Βρετανία, στην Ιρλανδία,
στη Βόρεια Ιρλανδία και στην Πορτογαλία για τη χορήγηση
ενισχύσεως στην ιδιωτική αποθεματοποίηση σφαγίων και
μισών σφαγίων αρνιού.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 3447/90, μπορούν να γίνουν προσφορές στους οργανι
σμούς παρεμβάσεως των ενδιαφερομένων κρατών.
Άρθρο 2

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν το αργότερο στις 6
Ιουλίου 1993, ώρα 14.00, στον αρμόδιο οργανισμό παρεμβά
σεως.

Άρθρο 3

προσφορά ·

ότι η εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 καταλήγει στο άνοιγμα διαδικα

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

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

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(')
(2)
Q)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

289 της 7. 10. 1989, σ. 1 .
42 της 19. 2. 1993, σ. 1 .
333 της 30. 11 . 1990, . σ. 39.
120 της 15. 5. 1991 , α 15.
333 της 30. 11 . 1990, σ. 46.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1539/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
•της 22ας Ιουνίου 1993

περί καθορισμού της ημερομηνίας λήξεως της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων περί
ενισχύσεων για ιδιωτική αποθεματοποίηση στον τομέα του χοιρείου κρέατος
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς
στον τομέα του χοιρείου κρέατος ('), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1249/89 (2X και
ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 6,

λούν οι ενισχύσεις για ιδιωτική αποθεματοποίηση στον
τομέα του χοιρείου κρέατος·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Χοιρείου Κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

Εκτιμώντας:
ότι οι ενισχύσεις για ιδιωτική αποθεματοποίηση, που χορη

γήθηκαν κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
650/93 της Επιτροπής της 19ης Μαρτίου 1993 περί ειδικών
όρων χορήγησης ενισχύσεων για ιδιωτική αποθεματοποί
ηση στον τομέα του χοιρείου κρέατος (3), είχαν ευνοϊκά
αποτελέσματα στην αγορά χοιρείου κρέατος και ότι μπορεί
να αναμένεται μια προσωρινή σταθεροποίηση των τιμών
του χοιρείου κρέατος · ότι πρέπει, ως εκ τούτου, να αναστα

Ως ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας για την υποβολή
αιτήσεων περί ενισχύσεων για ιδιωτική αποθεματοποίηση
στον τομέα του χοιρείου κρέατος ορίζεται η 25η Ιουνίου
1993 .

ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Ιουνίου 1993.

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

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 282 της 1 . 11 . 1975, σ. 1 .
0 ΕΕ αριθ. L 129 της 11 . 5. 1989, σ. 12.
(3) ΕΕ αριθ. L 69 της 20. 3. 1993, σ. 32.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1540/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 22ας Ιουνίου 1993

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

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής

Επιτροπής στα στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή, οδηγεί
στην τροποποίηση των εισφορών που ισχύουν σήμερα
σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού ·

Κοινότητας,

ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά το καθεστώς
των εισφορών, πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολογι

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. 38 14/92 (2), και ιδίως το άρθρο
16 παράγραφος 8,

σμό τους η αντιπροσωπευτική τιμή της αγοράς που έχει
διαπιστωθεί κατά την περίοδο αναφοράς της 21ης Ιουνίου
1993, όσον αφορά τα κυμαινόμενα νομίσματα,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου της
28ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με τη λογιστική μονάδα και
τις τιμές μετατροπής, που εφαρμόζονται στα πλαίσια της
κοινής γεωργικής πολιτικής (3), και ιδίως το άρθρο 5,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας :

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.

ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή της
λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης έχουν καθο
ρισθεί από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 789/93 της Επιτρο
πής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 1521 /93 (5) ·

ότι η εφαρμογή των κανόνων και των λεπτομερειών που
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 789/93 της

Άρθρο 1

ΆρΒρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Ιουνίου 1993.

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

Βρυξέλλες 22 Ιουνίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(')
0
(3)
C)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

177 της 1 . 7. 1981 , σ. 4.
387 της 31 . 12. 1992, σ. 7.
387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
79 της 1 . 4. 1993, σ. 66.
150 της 22. 6. 1993, σ. 38.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 22ας Ιουνίου 1993 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

36,07 (')

1701 11 90

36,07 (')

1701 12 10

36,07 (')

1701 1290

36,07 (')

1701 91 00

44,33

1701 99 10

44,33

1701 99 90

44,33 (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
(:) 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.
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II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΔΗΓΙΑ 93/35/EOK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 14ης Ιουνίου 1993
για την έκτη τροποποίηση της οδηγίας 76/768/EOK για την προσέγγιση των νομοθεσιών
των κρατών μελών των σχετικών με τα καλλυντικά
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

φροντίδα της Επιτροπής, ευρετήριο των χησιμοποιουμενων
συστατικών · ότι αυτό το ευρετήριο είναι ενδεικτικό και δεν
αποβλέπει στη δημιουργία ενός περιστατικού καταλόγου
των ουσιών που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά ■

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 1 00A,

την πρόταση της Επιτροπής ('),
Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 0,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής (3),

ότι, για να επιτευχθεί η διάθεση των καλλυντικών στην
αγορά χωρίς προηγούμενες διαδικασίες και να είναι διαθέ
σιμες οι αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με το τελικό
προϊόν μόνο στον τόπο παρασκευής ή στον τόπο της πρώτης
εισαγωγής στην Κοινότητα, καθώς και για την καλύτερη
ενημέρωση των καταναλωτών, είναι αναγκαίο να υπάρξει
διαφάνεια όσον αφορά τα συστατικά που χρησιμοποιούνται
στα καλλυντικά ■ ότι η διαφάνεια αυτή θα πρέπει να παρέ
χεται με την αναγραφή, στη συσκευασία, της λειτουργίας
του προϊόντος καθώς και του ονόματος των συστατικών
που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά προϊόντα ·

Εκτιμώντας:

ότι θα πρέπει να αρθούν οι νομικές ασάφειες οι οποίες
περιέχονται στην οδηγία 76/768/EOK (4), και ιδίως στα
άρθρα 1 και 2 ·

ότι έχει διαπιστωθεί ότι η συγκέντρωση στοιχείων σχετικά
με τα συστατικά που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά
είναι σκόπιμη, αφενός για την αξιολόγηση του συνόλου
των θεμάτων που αφορούν τη χρήση τους και, αφετέρου,
για τη σχετική δράση που πρέπει να αναληφθεί σε κοινο
τικό επίπεδο, εν όψει, ειδικότερα, της κατάρτισης της κοινής
ονοματολογίας των συστατικών που χρησιμοποιούνται στα
καλλυντικά· ότι η συγκέντρωση των εν λόγω στοιχείων
είναι δυνατόν να διευκολυνθεί εφόσον καταρτιστεί, με
(') ΕΕ
ΕΕ
0 ΕΕ
ΕΕ
0 ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

C
C
C
C
C

52 της 28. 2. 1991, σ. 6 και
249 της 26. 9. 1992, σ. 5.
176 της 13. 7. 1992, σ. 92 και
150 της 31 . 5. 1993.
269 της 14. 10. 1991 , σ. 15.

(4) ΕΕ αριθ. C 262 της 27. 9. 1976, σ. 169. Οδηγία όπως τροποποιήθη
κε τελευταία από την οδηγία 92/86/EOK της Επιτροπής (ΕΕ
αριθ. L 325 της 11 . 11 . 1992, σ. 18).

ότι σε περίπτωση που, για πρακτικούς λόγους είναι
αδύνατη η αναγραφή των συστατικών και των οδηγιών
χρήσεως στον περιέκτη ή τη συσκευασία, οι ενδείξεις αυτές
θα πρέπει να συνάπτονται κατά τρόπο που o καταναλωτής
να έχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες ·
ότι, όσον αφορά το τελικό καλλυντικό προϊόν, θα πρέπει να
καθοριστούν με σαφήνεια οι πληροφορίες που πρέπει να
βρίσκονται στη διάθεση των αρχών ελέγχου του τόπου
παρασκευής ή πρώτης εισαγωγής στην κοινοτική αγορά·
ότι οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα
τα αναγκαία στοιχεία που αφορούν την ταυτότητα, την
ποιότητα, την ασφάλεια όσον αφορά την ανθρώπινη υγεία
και τα ισχυριζόμενα αποτελέσματα του καλλυντικού·
ότι θα πρέπει, ωστόσο, για λόγους ελέγχου, να προβλέπεται
η ανακοίνωση, στην αρμόδια αρχή, των τόπων παρασκευής,
καθώς και των αναγκαίων πληροφοριών για την ταχεία και

κατάδηλη ιατρική θεραπευτική αγωγή σε περίπτωση

προβλημάτων ·
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ότι είναι σκόπιμο να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να τροπο
ποιεί τα παραρτήματα I και III της οδηγίας 76/768/EOK,
λόγω του κατευθυντηρίου και τεχνικού χαρακτήρα που
παρουσιάζουν ·
ότι, όταν εξετάζεται κατά πόσον η χρήση των συστατικών
που περιέχονται στα καλλυντικά, καθώς και η χρήση του
τελικού προϊόντος είναι ασφαλής, θα πρέπει να λαμβάνο
νται υπόψη οι απαιτήσεις της οδηγίας 86/609/EOK ('), όσον
αφορά τη προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για
πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς, και
ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2 ·
ότι, όσον αφορά τα συστατικά ή τους συνδυασμούς συστα
τικών, θα πρέπει να απαγορευθούν τα πειράματα σε ζώα
από την 1η Ιανουαρίου 1998 · ότι, ωστόσο, η ημερομηνία
αυτή θα πρέπει να αναβληθεί σε περίπτωση που επικυρω
θούν επιστημονικά οι μέθοδοι υποκατάστασης · ότι η
Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάσει έκθεση για την πραγ
ματοποιηθείσα πρόοδο όσον αφορά αυτές τις μεθόδους,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Αρθρο, /

H οδηγία 76/768/EOK τροποποιείται ως εξής:
1 . Στο άρθρο 1 , η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο :
« 1 . Ως καλλυντικό νοείται κάθε ουσία ή παρασκεύα
σμα που προορίζεται να έλθει σε επαφή με διάφορα
εξωτερικά μέρη του ανθρώπινου σώματος (επιδερμίδα,
τριχωτά μέρη του σώματος και της κεφαλής, νύχια,
χείλη και εξωτερικά γεννητικά όργανα) ή με τα δόντια
και τους βλεννογόνους της στοματικής κοιλότητας με
αποκλειστικό ή κύριο σκοπό τον καθαρισμό τους, τον
αρωματισμό τους, τη μεταβολή της εμφάνισής τους
ή/και τη διόρθωση των σωματικών οσμών ή/και την
προστασία τους ή τη διατήρησή τους σε καλή κατά
σταση.»

2. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :
«ΆρSρο 2

Τα καλλυντικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά
στο εσωτερικό της Κοινότητας δεν πρέπει να βλάπτουν
την ανθρώπινη υγεία όταν χρησιμοποιούνται υπό κανο
νικές ή εύλογα αναμενόμενες συνθήκες χρήσης, λαμβά
νοντας, ιδίως, υπόψη την παρουσίαση του προϊόντος,
την επισήμανση του, τις τυχόν οδηγίες χρήσης του και
τον τρόπο απόρριψής του, καθώς και κάθε άλλη ένδειξη
ή πληροφορία που προέρχεται από τον κατασκευαστή ή
τον εντολοδόχο του ή κάθε άλλο υπεύθυνο της κυκλο
φορίας αυτών των προϊόντων στην κοινοτική αγορά.

H ύπαρξη προειδοποιήσεων αυτού του είδους δεν συνε
πάγεται, ωστόσο, απαλλαγή από την τήρηση των άλλων
υποχρεώσεων που προβλέπει η παρούσα οδηγία.»
(') ΕΕ αριθ. L 358 της 18. 12. 1986, σ. 1 .
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3. Στο άρθρο 4 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο
στοιχείο :

«θ) συστατικά ή συνδυασμούς συστατικών που δοκι
μάζονται σε ζώα από την 1η Ιανουαρίου 1998,
προκειμένου να τηρηθούν οι απαιτήσεις της
παρούσας οδηγίας.
Εάν δεν έχει σημειωθεί επαρκής πρόοδος στην
ανάπτυξη ικανοποιητικών μεθόδων που να
μπορούν να υποκαταστήσουν τα πειράματα σε
ζώα, ιδίως στις περιπτώσεις που για τις εναλλα
κτικές μεθόδους πειραμάτων, παρ' όλες τις εύλο
γες προσπάθειες, δεν υπάρχει επιστημονική
επικύρωση ότι παρέχουν ισοδύναμη προστασία
για τον καταναλωτή, λαμβάνοντας υπόψη τις
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ και τις δοκι
μές τοξικότητας η Επιτροπή παρουσιάζει μέχρι
την 1η Ιανουαρίου 1997 σχέδιο μέτρων για την
αναβολή της ημερομηνίας θέσης σε εφαρμογή
της παρούσας διάταξης για επαρκές χρονικό
διάστημα, το οποίο δεν πρέπει να είναι μικρό
τερο από δύο έτη, σύμφωνα με τη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 10. Πριν υποβάλει
αυτά τα μέτρα, η Επιτροπή συμβουλεύεται την
Επιστημονική Επιτροπή Καλλυντικών.

H Επιτροπή υποβάλλει ετησίως στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά
με την πρόοδο που σημειώνεται σε θέματα
ανάπτυξης, επικύρωσης και νόμιμης αποδοχής
μεθόδων που μπορούν να υποκαταστήσουν τα
πειράματα σε ζώα. H έκθεση περιλαμβάνει
συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό
και τον τύπο πειραμάτων σε ζώα όσον αφορά τα
καλλυντικά προϊόντα. Τα κράτη μέλη οφείλουν
να συγκεντώνουν αυτές τις πληροφορίες, πέρα

από την υποχρέωση συλλογής στατιστικών στοι

χείων που τους επιβάλλει η οδηγία 86/609/EOK
σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησι
μοποιούνται για πειραματικούς και άλλους
επιστημονικούς σκοπούς. H Επιτροπή μεριμνά
ειδικότερα για την ανάπτυξη, την επικύρωση και
τη νόμιμη αποδοχή των πειραματικών μεθόδων
που δεν χρησιμοποιούν ζωντανά ζώα.»
4. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο :
«Άρθρο 5α

1 . Το αργότερο, στις 14 Δεκεμβρίου 1994, η Επιτροπή
καταρτίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10,
ευρετήριο των συστατικών που χρησιμοποιούνται στα
καλλυντικά προϊόντα, βάσει κυρίως των πληροφοριών
που παρέχουν οι ενδιαφερόμενοι βιομηχανικοί κύκλοι.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως "ουσιαστικό
καλλυντικό" νοείται κάθε χημική ουσία ή παρασκεύα
σμα συνθετικής ή φυσικής προέλευσης, εκτός από τις
αρωματικές συνθέσεις που περιέχεται στη σύνθεση
καλλυντικών προϊόντων.
Το ευρετήριο χωρίζεται σε δύο μέρη : το ένα μέρος
αφορά τις αρωματικές πρώτες ύλες και το άλλο τις
λοιπές ουσίες.
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Το ευρετήριο περιέχει πληροφορίες σχετικά με :
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"συστατικά". Σε περίπτωση που αυτό είναι
πρακτικά αδύνατο, εσώκλειστο σημείωμα, ετικέτα,
ταινία ή κάρτα πρέπει να περιλαμβάνει αυτά τα
συστατικά στα οποία θα παραπέμπεται o κατανα
λωτής είτε με συντετμημένη ένδειξη είτε με το
σύμβολο που περιέχεται στο παράρτημα VIII, που
πρέπει να εμφαίνεται στην συσκευασία.

— την ταυτότητα του συστατικού, δηλαδή τη χημική
ονομασία, την ονομασία CΤFΑ, την ονομασία της
ευρωπαϊκής φαρμακοποιίας, τη διεθνή κοινή ονομα
σία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ), τους
αριθμούς Einecs, ΙUΡΑC, CAS, και colour index, την
κοινή ονομασία που αναφέρεται στο άρθρο 7 παρά
γραφος 2,
— την ή τις συνήθεις λειτουργίες του συστατικού στο
τελικό προϊόν,
— ενδεχομένως, τους περιορισμούς και τους όρους

— οι προσμίξεις των πρωτων υλών που χρησιμοποι
ήθηκαν,

χρήσεως καθώς και τις προειδοποιήσεις, που πρέπει
να αναγράφονται υποχρεωτικά στην ετικέτα,
σύμφωνα με τα παραρτήματα.

— οι τεχνικές υποβοηθητικές ουσίες που χρησιμο
ποιούνται κατά την παρασκευή, αλλά δεν ανευ
ρίσκονται πλέον στο τελικό προϊόν,

3. H Επιτροπή δημοσιεύει και ενημερώνει περιοδικώς
το ευρετήριο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει
το άρθρο 10. Το ευρετήριο είναι ενδεικτικό και δεν
αποτελεί κατάλογο των ουσιών που επιτρέπεται να
χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά προϊόντα.»

— οι ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται στις
απολύτως αναγκαίες ποσότητες ως διαλύτες ή ως
φορείς αρωματικών συνθέσεων.

5. Στο άρθρο 6 παράγραφος 1 , η εισαγωγική φράση του
κειμένου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

« 1 . Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία
μέτρα ώστε τα καλλυντικά να μην είναι δυνατόν να
διατεθούν στην αγορά παρά μόνον αν o περιέκτης και
συσκευασία τους φέρουν, με ανεξίτηλους, ευανάγνω
στους και ευδιάκριτους χαρακτήρες, τις ακόλουθες
ενδείξεις - ωστόσο, οι ενδείξεις, του στοιχείου ζ)
μπορούν να αναγράφονται μόνο στη συσκευασία.»

6. Στο άρθρο 6 παράγραφος 1 , το στοιχείο δ) αντικαθίστα
ται από το ακόλουθο κείμενο :

«δ) τις ειδικές προφυλάξεις κατά τη χρήση, και ιδίως τις
προφυλάξεις που εμφαίνονται στη στήλη 'Όροι
χρησιμοποιήσεως και προειδοποιήσεις που πρέπει
να περιέχονται υποχρεωτικώς στην επισήμανση"
των παραρτημάτων III, IV, VI και VII, οι οποίες
πρέπει να αναγράφονται στον περιέκτη και στη
συσκευασία, καθώς και τις ενδεχόμενες ενδείξεις
σχετικά με τις ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει
να λαμβάνονται για τα καλλυντικά τα οποία προο
ρίζονται για επαγγελματική χρήση, και ιδίως αυτά
που χρησιμοποιούνται από τους κομμωτές. Σε περί
πτωση που, αυτό είναι πρακτικά αδύνατο, εσώκλει
στο σημείωμα, ετικέτα, ταινία ή κάρτα πρέπει να
περιλαμβάνει αυτές τις ενδείξεις στις οποίες παρα
πέμπεται o καταναλωτής είτε με συντετμημένη
ένδειξη είτε με το σύμβολο που περιέχεται στο
παράρτημα VIII, που πρέπει να εμφαίνεται στον
περιέκτη και τη συσκευασία.»

7. Στο άρθρο 6 παράγραφος 1 προστίθενται τα ακόλουθα
στοιχεία :

«στ) τη λειτουργία του προϊόντος, εκτός αν προκύπτει
από την παρουσίαση του προϊόντος·
ζ) τον κατάλογο των συστατικών κατά φθίνουσα
σειρά ως προς το βάρος τη στιγμή της ανάμιξής
τους. O κατάλογος αυτός φέρει την επιγραφή

Δεν θεωρούνται, ωστόσο, συστατικά :

Οι αρωματικές συνθέσεις και οι πρώτες ύλες τους
σημειώνονται με τη λέξη "άρωμα" (parfum/arôme).
Τα συστατικά των οποίων η συγκέντρωση είναι
κατώτερη από 1 % μπορούν να αναγράφονται, χωρίς
να τηρείται μία σειρά, ύστερα από τα συστατικά
των οποίων η συγκέντρωση είναι ανώτερη από 1 %.
Οι χρωστικές ουσίες είναι δυνατόν να αναγρά
φονται, χωρίς σειρά, μετά τα άλλα συστατικά,
σύμφωνα με τον αριθμό του colour index ή την
ονομασία με την οποία αναφέρονται στο παράρ
τημα IV.

Όσον αφορά τα κοσμητικά καλλυντικά προϊόντα
που διατίθενται στην αγορά σε περισσότερες
αποχρώσεις, μπορεί να αναφέρεται το σύνολο των
συστατικών που χρησιμοποιούνται σ' αυτό το
φάσμα προϊόντων, υπό τον όρο να προστίθεται η
φράση "μπορεί να περιέχει".
Τα συστατικά πρέπει να δηλώνονται με την κοινή
ονομασία τους που αναφέρεται στο άρθρο 7 παρά
γραφος 2 ή, ελλείψει αυτής, με μία από τις ονομα
σίες ή ένα από τα νούμερα που προβλέπονται στο
άρθρο 5α παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση.
Το αργότερο στις 14 Δεκεμβρίου 1994 , η Επιτροπή,
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 10, θεσπίζει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις
με τις οποίες o παρασκευαστής μπορεί να ζητήσει,
για λόγους εμπορικού απορρήτου, να μην αναγρα
φούν ένα ή περισσότερα συστατικά στον προαναφε
ρόμενο κατάλογο.»

8. Στο άρθρο 6, στο τέλος της παραγράφου 1 , προστίθενται
τα ακόλουθα εδάφια :

«Όταν, για λόγους μεγέθους ή σχήματος, δεν είναι
δυνατόν οι ενδείξεις που αναφέρονται στα στοιχεία δ)
και ζ) να αναγράφονται σε εσώκλειστο σημείωμα, οι
ενδείξεις αυτές πρέπει να αναγράφονται σε ετικέτα,
ταινία ή κάρτα που εσωκλείεται ή προσαρτάται στο
καλλυντικό προϊόν.
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Οταν, στα σαπούνια και τα αρωματικά μπαλάκια
λουτρού καθώς και σε άλλα μικρά προϊόντα, δεν είναι
δυνατόν, για λόγους μεγέθους ή σχήματος, οι ενδείξεις
που αναφέρονται στο στοιχείο ζ) να αναγράφονται σε
εσώκλειστη ετικέτα, ταινία, κάρτα ή σημείωμα, οι ενδεί
ξεις αυτές πρέπει να αναγράφονται σε καρτελάκι τοπο
θετημένο σε άμεση γειτονία με τον περιέκτη μέσα στον
οποίο διατίθεται προς πώληση το καλλυντικό.»
9. Στο άρθρο 6, η παράγραφος 3 συμπληρώνεται με το
ακόλουθο κείμενο :
«Επιπλέον, οποιαδήποτε αναφορά σε πειράματα σε ζώα
πρέπει να δηλώνει σαφώς αν τα πειράματα που πραγμα
τοποιήθηκαν αφορούσαν το τελικό προϊόν ή/και τα
συστατικά του.»

10. Στο άρθρο 7, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο :
«2. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν οι
ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1
σημεία β), γ), δ) και στ) να αναγράφονται τουλάχιστον
στην(στις) εθνική(-ές) ή την(τις) επίσημη(-ες) γλώσ
σα(-ες) τους · επιπλέον, μπορούν να απαιτούν οι ενδεί
ξεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοι
χείο ζ) να αναγράφονται σε γλώσσα εύκολα καταληπτή
από τους καταναλωτές. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή
θεσπίζει κοινή ονοματολογία συστατικών σύμφωνα με
τη διαδικασία του άρθρου 10.»
11 . Στο άρθρο 7, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο :
«3.

Επιπλέον, κάθε κράτος μέλος μπορεί να απαι

τήσει, για λόγους ταχείας και κατάλληλης ιατρικής
θεραπευτικής αγωγής σε περίπτωση προβλημάτων, να
τίθενται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής κατάλληλες
και επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις ουσίες που
χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά· η αρμόδια αρχή
μεριμνά ώστε τα εν λόγω στοιχεία να χρησιμοποιούνται
μόνο για τους σκοπούς της εν λόγω ιατρικής θεραπευτι
κής αγωγής.

Τα κράτη μέλη ορίζουν την αρμόδια αρχή και ανακοι
νώνουν τα στοιχεία της στην Επιτροπή, η οποία τα
δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων,:»
12. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο :
« Άρθρο 7α

1 . O παρασκευαστής ή o εντολοδόχος του ή το
πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου παρασκευάζεται
ένα καλλυντικό προϊόν ή το πρόσωπο που είναι υπεύ
θυνο για τη διάθεση εισαγόμενων καλλυντικών στην
κοινοτική αγορά εξασφαλίζει ότι οι αρμόδιες αρχές των
ενδιαφερόμενων κρατών μελών έχουν, για λόγους
ελέγχου, εύκολα πρόσβαση, στη διεύθυνση που προσ
διορίζεται στην ετικέτα σύμφωνα με το άρθρο 6 παρά
γραφος 1 στοιχείο α), στις ακόλουθες πληροφορίες :
α) την ποιοτική και ποσοτική σύσταση του προϊ
όντος · όσον αφορά τις αρωματικές συνθέσεις και
τα αρώματα, οι πληροφορίες αυτές περιορίζονται
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στην ονομασία και τον κωδικό αριθμό σύνθεσης
και τα στοιχεία ταυτότητας του προμηθευτή ·

β) τις φυσικοχημικές και μικροβιολογικές προδιαγρα
φές των πρώτων υλών και του τελικού προϊόντος
καθώς και τα κριτήρια καθαρότητας και μικροβιο
λογικού ελέγχου των καλλυντικών

γ) τη μέθοδο παρασκευής σύμφωνα με τους όρους
ορθής παρασκευαστικής πρακτικής που προβλέπο
νται από το κοινοτικό δίκαιο, ή, ελλείψει αυτού,
από το δίκαιο του συγκεκριμένου κράτους μέλους ·
o υπεύθυνος για την παρασκευή ή για την πρώτη
εισαγωγή στην Κοινότητα πρέπει να διαθέτει το
κατάλληλο επίπεδο επαγγελματικών προσόντων ή
πείρας, σύμφωνα με τη νομοθεσία και την πρακτική
του κράτους μέλους του τύπου παρασκευής ή
πρώτης εισαγωγής·

δ) την αξιολόγηση της ασφάλειας που παρουσιάζει το
τελικό προϊόν για την ανθρώπινη υγεία. Για το
σκοπό αυτό, o παρασκευαστής λαμβάνει υπόψη του
τις γενικές τοξικολογικές ιδιότητες των συστα
τικών, τη χημική τους δομή και το επίπεδο της
έκθεσης του καταναλωτή στα συστατικά αυτά ·
στην περίπτωση που το ίδιο το προϊόν παρασκευά
ζεται σε περισσότερα σημεία της Κοινότητας o
παρασκευαστής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει
έναν μόνο τόπο παρασκευής όπου οι πληροφορίες
αυτές είναι διαθέσιμες. Έτσι, όταν υπάρχει σχετικό
αίτημα για σκοπούς ελέγχου, o παρασκευαστής
οφείλει να δηλώνει τον τόπο που επέλεξε στην ή
στις αρμόδιες αρχές ελέγχου ·

ε) το όνομα και τη διεύθυνση του ή των προσώπων
που είναι υπεύθυνα για την αξιολόγηση που αναφέ
ρεται στο στοιχείο δ). Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να
έχουν δίπλωμα, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1
της οδηγίας 89/48/EOK, στους τομείς της φαρμα
κευτικής της τοξικολογίας της δερματολογίας, της
ιατρικής ή ανάλογης επιστήμης·
στ) τα υφιστάμενα στοιχεία όσον αφορά τις παρενέρ
γειες της χρήσης του καλλυντικού για την ανθρώ
πινη υγεία·
ζ) την απόδειξη του αποτελέσματος την οποία υποτί
θεται ότι έχει το καλλυντικό, όταν αυτό αιτιολογεί
ται από τη φύση του αποτελέσματος ή του προϊ
όντος.

2. H αξιολόγηση της ασφάλειας για την ανθρώπινη
υγεία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ)
ακολουθεί τις αρχές της ορθής εργαστηριακής πρακτι
κής που προβλέπονται στην οδηγία 87/ 18/EOK του
Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1986 για την προσέγ
γιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των αρχών ορθής
εργαστηριακής πρακτικής και τον έλεγχο της εφαρμο
γής τους κατά τις δοκιμές των χημικών ουσιών (*).
3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο
1 πρέπει να είναι διαθέσιμες στην ή στις εθνικές γλώσ
σες του συγκεκριμένου κράτους μέλους ή σε γλώσσα
εύκολα κατανοητή από τις αρμόδιες αρχές.
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4. O παρασκευαστής ή o εντολοδοχος του ή το
πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου παρασκευάζεται
ένα καλλυντικό προϊόν ή το πρόσωπο που είναι υπεύ
θυνο για τη διάθεση εισαγόμενων καλλυντικών στην
κοινοτική αγορά, ανακοινώνει στην αρμόδια εθνική
αρχή του τόπου παρασκευής ή πρώτης εισαγωγής τη
διεύθυνση των τόπων παρασκευής ή πρώτης εισαγωγής
στην Κοινότητα των καλλυντικών πριν από τη διάθεσή
τους στην κοινοτική αγορά.
5. Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές που
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 4 και ανακοινώ
νουν τα στοιχεία τους στην Επιτροπή, η οποία τα δημο
σιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι εν λόγω αρχές να
συνεργάζονται μεταξύ τους στους τομείς όπου αυτό
είναι αναγκαίο για την καλή εφαρμογή της παρούσας
οδηγίας.»
(*) ΕΕ αριθ. L 15 της 17. 1 . 1987, σ. 29.»
13. Στο άρθρο 8 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται απο το
ακόλουθο κείμενο :

«2. Σύμφωνα με την ίδια διαδικασία θεσπίζονται
ενδεχομένως η κοινή ανοματολογία των συστατικών
που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά και, ύστερα από
διαβούλευση με την επιστημονική επιτροπή καλλυ
ντικών, οι αναγκαίες τροποποιήσεις για να προσαρμόζο
νται στην τεχνολογική πρόοδο τα παραρτήματα.»
14. Προστίθεται το παράρτημα VIII που περιλαμβάνεται
στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 2

1 . Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε,
από την 1η Ιανουαρίου 1997, οι παρασκευαστές ή οι εισαγω
γείς οι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα να μη διαθέτουν

στην αγορά καλλυντικά προϊόντα που δεν ανταποκρίνονται
στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.
2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα
ώστε τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 να
μην είναι δυνατόν να πωλούνται ή να παρέχονται στον
τελικό καταναλωτή μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1997.
Aρ$ρο 3

1 . Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθε
τικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου
να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις
14 Ιουνίου 1995. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή ,
σχετικά.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη,
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από
παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι
λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται
από τα κράτη μέλη.
2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το
κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες
θεσπίζουν στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία.
ΆρSρο 4

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Λουξεμβούργο, 14 Ιουνίου 1993.
Για το Συμβούλιο

O Πρόεδρος
J. TR0JBORG
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα VIII
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 2ος Ιουνίου 1993
που επιτρέπει στα κράτη μέλη να προβλέπουν παρεκκλίσεις από ορισμένες διατάξεις της
οδηγίας 77/93/EOK του Συμβουλίου όσον αφορά τη θερμικά επεξεργασμένη ξυλεία κωνο
φόρων, καταγωγής Καναδή, και που καθορίζει τις λεπτομέρειες σχετικά με το σύστημα
ενδείξεων που Φα εφαρμόζεται για την ξυλεία που έχει υποστεί θερμική επεξεργασία
(93/365/EOK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

την οδηγία 77/93/EOK του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμ
βρίου 1976 περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγω
γής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή
τα φυτικά προϊόντα και της εξάπλωσής των στην Κοινό
τητα ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
93/ 19/EOK (2), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3 τρίτο
εδάφιο,

τις αιτήσεις των κρατών μελών,
Εκτιμώντας :

ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 77/93/EOK,
λόγω του κινδύνου εισαγωγής επιβλαβών οργανισμών, η
ξυλεία κωνοφόρων, (Coniferales), εκτός από την ξυλεία Thuja
L. και την ξυλεία με τη μορφή :
— ροκανιδιών, μορίων, απορριμμάτων ή θραυσμάτων
ξύλου που προκύπτουν ολικώς ή μερικώς από αυτά τα
κωνοφόρα,

— εμπορευματοκιβωτίων, κιβωτίων προστασίας ή βαρε
λιών,

— διαφόρων τύπων παλετών ή άλλων σανίδων που χρησι
μοποιούνται για τη φόρτωση,
— υλικού για τη σφήνωση, το διαχωρισμό και την αντιστή
ριξη φορτίων,

αλλά συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατη
ρήσει τη φυσική της στρογγυλή επιφάνεια, καταγωγής
Καναδά, Κίνας, Ιαπωνίας, Κορέας, Ταϊβάν και Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής μπορεί να εισάγεται στην Κοινό
τητα μόνον εφόσον έχει υποστεί την κατάλληλη θερμική

επεξεργασία που εξασφαλίζει ότι o πυρήνας του ξύλου
θερμάνθηκε σε τουλάχιστον 56° C για 30 λεπτά και εφόσον
η ξυλεία συνοδεύεται από τα πιστοποιητιά που αναφέρο
νται στα άρθρα 7 ή 8 της εν λόγω οδηγίας·
(') ΕΕ αριθ. L 26 της 31 . 1 . 1977, σ. 20.
0 ΕΕ αριθ. L 96 της 22. 4. 1993, σ. 33.

ότι η ξυλεία κωνοφόρων καταγωγής Καναδά εισάγεται προς
το παρόν στην Κοινότητα· ότι στην περίπτωση αυτή δεν
εκδίδονται, εν γένει, στη χώρα αυτή πιστοποιητικά φυτοϋ
γειονομικού ελέγχου · ότι πρέπει να καθοριστούν οι λεπτο
μέρειες σχετικά με το σύστημα ενδείξεων που θα εφαρμο
στεί για την ξυλεία προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι η
ξυλεία έχει υποστεί την απαιτούμενη θερμική επεξεργασία
που εξασφαλίζει ότι o πυρήνας του ξύλου θερμάνθηκε σε
τουλάχιστον 56° C για 30 λεπτά ·
ότι η Επιτροπή έχει διαπιστώσει, με βάση τα στοιχεία που
της έχει παράσχει η χώρα αυτή, τη θέσπιση επίσημα εγκε
κριμένου και ελεγχόμενου προγράμματος επαλήθευσης της
θερμικής επεξεργασίας προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η
ξυλεία έχει υποστεί θερμική επεξεργασία σε εγκεκριμένους
κλιβάνους για περίοδο που είναι αρκετή ώστε να καταστρα
φούν οι σχετικοί επιβλαβείς οργανισμοί (Bursaphelenchus
xylophilus και οι ξενιστές του)· ότι o κίνδυνος εξάπλωσης
επιβλαβών οργανισμών περιορίζεται εφόσον η ξυλεία συνο
δεύεται από «πιστοποιητικό θερμικής επεξεργασίας» που
εκδίδεται στα πλαίσια του προγράμματος αυτού ·
ότι η Επιτροπή πρέπει να μεριμνά ώστε o Καναδάς να παρέ
χει όλες τις αναγκαίες τεχνικές πληροφορίες για την αξιολό
γηση της λειτουργίας του εν λόγω προγράμματος επαλήθευ
σης της θερμικής επεξεργασίας ·

ότι η παρούσα απόφαση θα πρέπει να επανεξεταστεί μέχρι
την 1η Απριλίου 1995 το αργότερο ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Φυτοϋγειονομικής
Επιτροπής,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

ΆρSρο 1

1 . Επιτρέπεται στα κράτη μέλη να προβλέπουν, υπό τους
όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2, παρεκκλίσεις
από τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 2 και του
άρθρου 12 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 77/
93/EOK για τη ξυλεία κωνοφόρων που έχει υποστεί την
κατάλληλη θερμική επεξεργασία, καταγωγής Καναδά.
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2. Πρεπει να πληρούνται οι ακόλουθοι όροι :
α) η ξυλεία πρέπει να έχει παραχθεί σε πριονιστήρια ή να
έχει υποστεί επεξεργασία σε κατάλληλες εγκαταστάσεις
που έχουν εγκριθεί και επιλεχθεί από την υπηρεσία
Agriculture Canada για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα
επαλήθευσης της θερμικής επεξεργασίας .

β) η ξυλεία πρέπει να υφίσταται θερμική επεξεργασία για
χρονική περίοδο που εξασφαλίζει ότι o πυρήνας του
ξύλου θερμάνθηκε με τουλάχιστον 56° C για 30 λεπτά σε
κλίβανο που έχει ελεγχθεί, αξιολογηθεί και εγκριθεί από
έναν ανεξάρτητο οργανισμό ελέγχου που έχει εξουσιοδο
τηθεί για το σκοπό αυτό από την υπηρεσία Agriculture
Canada· o χρόνος και η θερμοκρασία της εν λόγω
επεξεργασίας καταγράφεται και αρχειοθετείται για κάθε
παρτίδα ·
γ) η αξιολόγηση που αναφέρεται στο στοιχείο β) διεξάγεται
βάσει μεθοδολογίας με την οποία καθορίζεται o χρόνος
που απαιτείται ώστε να φθάσει η θερμοκρασία του
πυρήνα του ξύλου σε τουλάχιστον 56° C για 30 λεπτά ·
συνεπώς, καταρτίζονται προγράμματα επεξεργασίας για
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ελέγχους στα εγκεκριμένα εργοστάσια επεξεργασίας που
αναφέρονται το στοιχείο α), καθώς και τη διεξαγωγή
περιστασιακών ελέγχων προ της φορτώσεως .
S) η ξυλεία συνοδεύεται από «πιστοποιητικό θερμικής
επεξεργασίας με τη χρησιμοποίηση κλιβάνου» που τυποτ
ποιείται στα πλαίσια του προγράμματος που αναφέρεται
στο στοιχείο α), και εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα
του παραρτήματος της παρούσας απόφασης από εξουσιο
δοτημένο άτομο εξ ονόματος των εγκεκριμένων εργο
στασίων επεξεργασίας για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα

που έχει εγκριθεί από την υπηρεσία Agriculture Canada.
Άρθρο 2

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 14 παράγρα
φος 5 της οδηγίας 77/93/EOK, τα κράτη μέλη ενημερώνουν
την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με την εισα
γωγή εμπορευμάτων βάσει της παρούσας απόφασης που δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοι
χεία ε) και θ).

κάθε κλίβανο .

δ) οι κλίβανοι που αναφέρονται στο στοιχείο β) διαθέτουν
εξοπλισμό διαβάθμισης για την καταγραφή της θερμο
κρασίας κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας · o εξοπλι
σμός αυτός αξιολογείται επίσης από τον οργανισμό
ελέγχου που αναφέρεται στο στοιχείο β).
ε) για την τήρηση των προϋποθέσεων που καθορίζονται
στο στοιχείο β), πρέπει να τροποποιείται ένα τυποποιη
μένο σήμα στο επάνω δεξιό άκρο μιας διαμήκους πλευ
ράς κάθε εμπορευματοκιβωτίου, από, ή υπό την εποπτεία
του υπαλλήλου που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό
αυτό από το εργοστάσιο επεξεργασίας που αναφέρεται
στο στοιχείο α) ·
ζ) το σύστημα ελέγχου που εξασφαλίζει την τήρηση των
προϋποθέσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε)
θα καταρτιστεί από τις επίσημες υπηρεσίες ελέγχου που
έχουν επιλεχθεί και εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό
στα πλαίσια προγράμματος που έχει εγκριθεί και ελεγ
χθεί από την υπηρεσία Agriculture Canada ·
η) το σύστημα ελέγχου παρέχει τη δυνατότητα στους επιθε
ωρητές της υπηρεσίας Agriculture Canada να διεξάγουν

Αρθρο 3

H ισχύς της άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 1 αρχίζει την
1η Ιουνίου 1993. H άδεια ανακαλείται αν διαπιστωθεί ότι οι
προϋποθέσεις του άρθρου 1 παράγραφος 2 δεν επαρκούν για
την πρόληψη της εισαγωγής επιβλαβών οργανισμών ή δεν
έχουν τηρηθεί. H άδεια αυτή θα επανεξεταστεί το αργότερο
μέχρι την 1η Απριλίου 1995.
Άρθρο 4

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες 2 Ιουνίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO
HEAT TREATMENT CERTIFICATE
— USING HEAT CHAMBERS

CERTIFICAT DE TRAITEMENT À LA CHALEUR
AVEC CHAMBRES THERMIQUES

USE OF CERTIFICATE

USAGE DU CERTIFICAT

• Shall only be issued by grading agencies, mills or shippers
approved by Agriculture Canada .

• Ne doit etre émis que par les organismes de classements, scie
ries ou expéditeurs approuvés et répertoriés par Agriculture
Canada .

• Shaded areas are for optional use of mill, agency or shipper,
exporter or importing country.
Exporter - for optional use of exporter.

• Tous les espaces ombragés sont réservés à l'usage facultatif de
la scierie, de l'organisme de l'expéditeur, de l'exportateur ou du
pays importateur.

Import entry reference - for use by country to which document is

Exportateur - À l'usage facultatif de l'exportateur.
Destinataire - À l'usage facultatif de l'exportateur.
Référence d'entrée aux douanes - À l'usage facultatif du pays

directed .

de destination du certificat.

Consignee - for optional use of exporter.

Contract No - the buyer contract number.

Certificate No - refers to a number to be assigned by the autho
rized issuing mill/shipper/agency. Each certificate must bear an
individual number so as to clearly identify each individual certifi
cate. This is required by Agriculture Canada .
Date of inspection/certification - refers to the date on which
the inspection and certification occurred .
Lot No - refers to the mill lot number of the lumber.

Mill - refers to the mill name or division and provides the address.
This information may be pre-printed on to the certificate .

Numéro du contrat - Numéro du contrat de l'acheteur.
Numéro du certificat - Se réfère à un numéro devant être

assigné par la scierie ou l'expéditeur approuvé. Chaque certificat
doit avoir un numéro individuel qui l'identifie . C'est une exigence
d'Agriculture Canada .
Date d'inspection/certification - Date à laquelle l'inspection et
la certification du bois scié ont eu lieu .

Numéro du lot - Numéro du lot du bois débité assigné par la
scierie .

Scierie - Le nom de la scierie ou de la division, y compris
l'adresse. Ces renseignements peuvent être imprimés à l'avance
sur le certificat .

Numéro de la scierie (ou numéro de l'expéditeur) - Numéro

by Agriculture Canada to approved participants in the programme.
To avoid confusion the number may correspond to mill numbers as

d'approbation assigné par Agriculture Canada aux participants
au programme. Afin d'éviter toute confusion, le numéro peut
correspondre au numéro de scierie assigné par les organismes

provided by grading agencies. Only mill/shippers/agencies listed
with and approved by Agriculture Canada may participate in the
programme. The mill number may be pre-printed on to the certifi
cate. It consists of two parts, a grading agency logo and a number.

de classement. Seuls les scieries et les expéditeurs répertoriés
et approuvés par Agriculture Canada peuvent participer au
programme. Le numéro de scierie peut être imprimé à l'avance sur
le certificat. Il est composé de deux parties, le logo de l'organisme

Mill No (or Shipper No) - refers to an approval number assigned

et un chiffre .

Ship name - for optional use of exporter.
Point of loading - for optional use of exporter.
Port of exit - for optional use of exporter.
Port of destination - for optional use of exporter.

Country of origin - Canada.
Country of destination - these certificates may only be used for
lumber destined for countries who have approved their use .

Description of consignment - must include information on the
species, marks, grades, numbers of packages, lot or bundle
numbers, volume and other appropriate descriptors . If space on
the form is insufficient, attach additional pages, and indicate on
face of certificate, in the ' Description of consignment' block the
number of supplementary pages appended. These additional
pages must bear the mill number, certificate number and signa
ture .

If an aggregated consignment is based on numerous certificates,
list individual certificate numbers (i.e. mill numbers, certificate
numbers and dates) on the single certificate describing the aggre
gated consignment. The individual certificates need not accom
pany the goods. This single certificate constitutes a re-certification.
Name and signature - the name of the person responsible for the
certificate programme at the mill or for the shipper or the agency,
shall print, or legibly write or type their name beside .the signature
block. The authorized accountable person for the mill/shipper/

agency should sign the certificate. The signature indicates the
lumber has been properly heat treated, inspected and meets the
importing country's requirements.
Disposition of certificate - the original certificate must be
presented to the competent authorities in the importing country
when the lumber is landed. Issuers must retain copies for their
records and for auditing purposes by Agriculture Canada .

Production / printing of certificate - approved participants must
print their certificates as the standard format illustrates. They may
be printed electronically. The approved mill number may be pre
printed on the documents.

Nom du navire - À l'usage facultatif de l'exportateur.
Lieu de chargement - À l'usage facultatif de l'exportateur.
Port de départ - À l'usage facultatif de l'exportateur.
Port destinataire - À l'usage facultatif de l'exportateur.
Pays d'origine - Canada.
Pays destinataire - Ces certificats ne peuvent etre utilisés que

pour le bois débité destiné aux pays qui ont approuvé leur usage.
Description du chargement - Doit inclure les renseignements au
sujet des espèces, marques, catégories, nombre de paquets,
numéros de lot, volume et autres descriptions appropriées. Si l'es
pace sur la formule n'est pas suffisant, ajouter des pages supplé
mentaires et indiquer sur le certificat dans la case « Description du
chargement » le nombre de pages que vous avez ajoutées. Ces
dernières doivent porter le numéro de la scierie, le numéro du
certificat et la signature.
Si le chargement est constitué de plusieurs chargements accompa
gnés de certificats individuels, inscrire les numéros des certificats

(c.-à-d. les numéros de la scierie et les numéros des certificats et
dates) sur le certificat qui décrit l'ensemble du chargement. Il n'est
pas nécessaire d'envoyer les certificats individuels, car cela consti
tuerait une deuxième certification.

Nom et signature - La personne responsable du programme de
certificat à la scierie ou le représentant de l'expéditeur ou l'orga
nisme de classement doit imprimer, écrire lisiblement ou dactylo

graphier son nom à côté de la case réservée à la signature. Elle
doit également signer le certificat, à titre de personne autorisée au
nom de la scierie ou de l'expéditeur. La signature indique que le
bois a été traité à la chaleur convenablement, qu'il a été inspecté
et qu'il satisfait aux exigences du pays importateur.
Destination du certificat - Le certificat original doit être présenté
aux autorités compétentes du pays importateur lorsque le bois est
déchargé dans le pays. Les émetteurs des certificats doivent eux
mêmes en garder une copie pour leurs dossiers et aux fins de véri
fication par Agriculture Canada .
Production et impression des certificats - Les scieries et les
expéditeurs doivent assurer la reproduction des certificats, à partir
du certificat normalisé. Il est permis de les imprimer électronique
ment. Il est également permis d'imprimer à l'avance le numéro
approuvé de la scierie .
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ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1272/93 του Συμβουλίου της 24ης Μαΐου 1993 για το άνοιγμα

και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα προϊόντα
αλιείας (1993)

(Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 131 της 28ης Μαΐου 1993)
Σελίδα 3, παράρτημα, στήλη «Αύξων αριθμός», πρώτη σειρά :
αντί:

«09.2753 »,

διάβαζε:

«09.2754»,
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