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Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2035/93 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1993 περί καθορισμού
των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και
στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως

1

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2036/93 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1993 περί καθορισμού
των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά,
τα άλευρα και τη βόνη

3

* Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2037/93 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1993 περί
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου
για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των
γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

5

* Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2038/93 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1993 περί των
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1658/93 του Συμβουλίου
για την καθιέρωση ειδικών μέτρων για τους παραγωγούς κεφαλοπόδων που είναι
εγκατεστημένοι στις Καναρίους Νήσους

7

* Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2039/93 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1993 για τον
καθορισμό του ποσού της ενισχύσεως στην παραγωγή πατάτας στις Καναρίους Νήσους
που καθορίστηκε σε Ecu από το Συμβούλιο και μειώθηκε συνεπεία των νομισματικών
επανευθυγραμμίσεων

9

* Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2040/93 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1993 για τον
καθορισμό του ποσού της ενισχύσεως για την παραγωγή πατάτας καταναλώσεως στη
Μαδέρα καθώς και των ποσών ενισχύσεων στην παραγωγή πατάτας για σπορά και
ραδικιών στις Αζόρες που έχουν καθοριστεί σε Ecu από το Συμβούλιο και μειώνονται
λόγω των νομισματικών επανευθυγραμμίσεων

10

* Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2041/93 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1993 για τη θέσπιση
μέτρων παρέκκλισης στον τομέα του βοείου κρέατος βάσει ορισμένων κτηνιατρικών
διατάξεων

11

* Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2042/93 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1993 για τη μείωση
των τιμών βάσεως και αγοράς για τα μήλα για την περίοδο εμπορίας 1993/94 έπειτα από
τις νομισματικές επανευθυγραμμίσεις του Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου 1992 και του
Ιανουαρίου και Μαΐου 1993 και της υπέρβασης του καθορισμένου κατωφλίου
παρέμβασης για την περίοδο εμπορίας 1992/93
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12

(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.

Περιεχόμενα (συνέχεια)

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2043/93 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1993 που καθορίζει
τα κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιούνται οι διαφημιστικές εκστρατείες υπέρ της
καταναλώσεως χυμού σταφυλής κατά την περίοδο 1992/93

14

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2044/93 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1993 για τον
καθορισμό των τιμών και των ποσών που καθορίστηκαν σε Ecu από το Συμβούλιο στον
κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και μειώθηκαν συνεπεία των νομισματικών
επανευθυγραμμίσεων

16

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2045/93 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1993 για τον
καθορισμό του επιπέδου του κατωφλίου παρέμβασης για τα μήλα για την περίοδο
εμπορίας 1993/94

18

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2046/93 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1993 για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1201/89 περί λεπτομερειών εφαρμογής του
καθεστώτος ενισχύσεως για το βαμβάκι

19

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2047/93 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1993 o οποίος
επιτρέπει το εμπόριο ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και προϊόντων
που περιέχουν τις ουσίες αυτές με χώρες μη μέρη του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για
τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος

20

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2048/93 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1993 περί καθορισμού
των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη ...

22

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2049/93 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1993 περί προσωρινής
αναστολής του προκαθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του
βοείου κρέατος

24

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2050/93 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1993 για τροποποίηση
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1586/93 περί καθιερώσεως εξισωτικής εισφοράς κατά την
εισαγωγή μήλων καταγωγής Αργεντινής

25

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2051 /93 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1993 περί καθιερώσεως
εξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή νωπών λεμονιών καταγωγής Ουρουγουάης 26

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2052/93 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1993 περί
τροποποιήσεως των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των σιτηρών, των
αλεύρων και των πλιγουριών και σιμιγδαλιών σίτου ή σικάλεως
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Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Επιτροπή

* Οδηγία 93/69/EOK της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 1993 περί προσαρμογής στην
τεχνική πρόοδο της οδηγίας 76/116/EOK του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των
νομοθεσιών των κρατών μελών περί λιπασμάτων

30

93/41 2/EOK :

* Απόφαση της Επιτροπής της 6ης Απριλίου 1993 σχετικά με ενίσχυση της γερμανικής
κυβέρνησης στη Hibeg και της Hibeg μέσω της Krupp GmbH στην Bremer Vulkan
ΑG, για να διευκολυνθεί η πώληση της Krupp Atlas Elektronik GmbH από την Krupp
GmbH στην Bremer Vulkan AG
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93/41 3 /EOK :

* Απόφαση της Επιτροπής της 19ης Ιουλίου 1993 για την περάτωση της διαδικασίας
αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές συσκευών CDΡ (compact disk players)
καταγωγής Ταϊβάν, Σιγκαπούρης και Μαλαισίας
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93 /414/EOK :

Απόφαση της Επιτροπής της 19ης Ιουλίου 1993 για την αναστολή των αγορών βουτύρου
σε ορισμένα κράτη μέλη
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(συνέχεια στην 3η σελίδα του εξωφύλλου)

Περιεχόμενα (συνέχεια)

Διορθωτικά

* Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1566/93 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 για
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 περί κοινής οργανώσεως της αμπελοοινικής
αγοράς (ΕΕ αριθ. L 154 της 25. 6. 1993)
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* Διορθωτικό στην απόφαση της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 1993 σχετικά με την παροχή
συμπληρωματικών εγγυήσεων όσον αφορά τη νόσο Aujeszky (ψευδολύσσα) για χοίρους που
προορίζονται για ορισμένες περιοχές της κοινοτικής επικράτειας (ΕΕ αριθ. L 111 της 5.5.1993)
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Αριθ. L 185/ 1

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2035/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 27ης Ιουλίου 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. 1766/92 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 5,

σμό τους η αντιπροσωπευτική τιμή της αγοράς που έχει
διαπιστωθεί κατά την περίοδο αναφοράς της 26ης Ιουλίου
1993, όσον αφορά τα κυμαινόμενα νομίσματα ·
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1680/93 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,

κα το άρθρο 11 παράγραφος 3,

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 (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

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. 1680/93 της Επιτροπής (3) και όλους
τους μεταγενέστερους που τον έχουν τροποποιήσει·

Οι προς είσπραξη εισφορές κατά την εισαγωγή των προϊό
ντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία
α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 καθορί
ζονται στο παράρτημα.
Αρθρο 2

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

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 28 Ιουλίου 1993 .

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

Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 1993 .
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής
C ) ΕΕ αριδ. L 181 της 1 . 7 . 1992, σ. 21 .
Q ΕΕ άριS. L 387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
(3) ΕΕ αριθ. L 159 της 1 . 7. 1993, σ. 8.
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Αριθ. L 185/2

28. 7 . 93

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1993 περί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή
. σικάλεως
(Ecu/τονο)

Κωδικός ΣΟ

Τρίτες χώρες (8)

0709 90 60
0712 90 19

129,58 (2)(3)
129,58 00

1001 10 00

152,73 (') j5)

1001 90 91

1001 90 99
1002 00 00

126,55

,

126,55 (9)
1 35,78 (6)

1003 00 10
1003 00 20

126,07
126,07

1003 00 80
1004 00 00
1005 10 90
1005 90 00
1007 00 90
1008 10 00
1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10

126,070
77,55
129,58 00
129,58 00
137,08 0
29,16 (')
80,65 O
33,09 0
O

1008 90 90

33,09

1101 00 00

203,92 O

1102 10 00
1103 11 30
1103 11 50
1103 11 90
1107 10 11
1107 10 19
1107 10 91
1107 10 99
1107 20 00

219,09
241,95
241,95
230,89
236,14
179,19
235,28
178,55
206,29

C ) Για τον σκληρό σίτο καταγωγής Μαρόκου και μεταφερόμενο απευθείας από τη χώρα αυτή στην Κοινότητα, η εισφορά
αυτή μειούται κατά 0,60 Ecu ανά τόνο.
(:) Σύμφωνα με τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 715/90, οι εισφορές δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής των κρατών της
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και που εισάγονται απευθείας στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα.
(3) Για τον αραβόσιτο καταγωγής ΑCΡ, η εισφορά κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα μειώνεται κατά 1,81 Ecu ανά τόνο.
(4) Για τον κέγχρο και το σόργο καταγωγής ΑCΡ, εισπράττεται η εισφορά κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα σύμφωνα με
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 715/90.
(') Για τον σκληρό σίτο και τον κέγχρο τον μακρό, που παράγονται στην Τουρκία και μεταφέρονται απευθείας από τη χώρα
αυτή στην Κοινότητα, η εισφορά μειώνεται κατά 0,60 Ecu ανά τόνο.
(6) H εισφορά που εισπράττεται κατά την εισαγωγή σικάλεως απευθείας από την Τουρκία στην Κοινότητα καθορίζεται από
τους κανονισμούς ( ΕΟΚ) αριθ. 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 271 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),
C) Κατά την εισαγωγή του προϊόντος που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1008 90 10 (τριτικάλ), εισπράττεται η εισφορά που
εφαρμόζεται στη σίκαλη.
(*) Δεν εφαρμόζεται εισφορά στα προϊόντα καταγωγής ΡΤΟΜ σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης
91 /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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Αριθ. L 185/3

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2036/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Ιουλίου 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. 1766/92 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 4,

διαπιστωθεί κατά την περίοδο αναφοράς της 26ης Ιουλίου
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,

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 (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας :

Οι πριμοδοτήσεις που προσθέτονται στις εισφορές που
καθορίζονται εκ των προτέρων για την εισαγωγή των
προϊόντων που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1
στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92,
καθορίζονται στο παράρτημα.

ότι οι πριμοδοτήσεις που προσθέτονται στις εισφορές για τα
σιτηρά και τη βύνη έχουν καθορισθεί από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 1681 /93 της Επιτροπής (3) 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
γισμό τους η αντιπροσωπευτική τιμή της αγοράς που έχει

Αρθρο 1

ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 28 Ιουλίου 1993.

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

Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριS. L 181 της 1 . 7. 1992, σ. 21 .
0 ΕΕ αριS. L 387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
(3) ΕΕ αριS. L 159 της 1 . 7. 1993, σ. U.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 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

2η προθεσμία

3η προθεσμία

7

8

9

10

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 00

0

0

0

0

100190 91

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 20

0

0

0

0

1003 00 80

0

0

0

0

1004 00 00

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 9000

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 9090

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

0

1102 10 00

0

0

0

0

1103 1130

0

0

0

0

1103 11 50

0

0

0

0

1103 1190

0

0

0

0

Κωδικός ΣΟ

-

B. Βύνη
(Ecu/τόνο)

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

4η προθεσμία

7

8

9

10

11

1107 10 11

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 1091

0

0

0

0

0

1107 1099

0

0

0.0

0

1107 20 00

0

0

0

0

Κωδικός ΣΟ

0

Αριθ. L 185/5
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2037/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Ιουλίου 1993

περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου
για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργι
κών προϊόντων και των τροφίμων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2081 /92 του Συμβουλίου της
14ης Ιουλίου 1992 για την προστασία των γεωγραφικών
ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών
προϊόντων και των τροφίμων ('), και ιδίως το άρθρο 16,
Εκτιμώντας:

ότι πρέπει να καθορισθούν οι όροι υπό τους οποίους μπορεί
να υποβληθεί κατ' εξαίρεση, από φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
αίτηση καταχώρησης·

ότι για να ληφθεί υπόψη η διαφορετική νομική κατάσταση
που επικρατεί στα κράτη μέλη, μπορεί να γίνει δεκτή
ένσταση κατά την έννοια του άρθρου 7 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2081 /92, την οποία προβάλλει ένα σύνολο
προσώπων τα οποία συνδέει κοινό συμφέρον·
ότι προκειμένου να διασφαλισθεί η ενιαία εφαρμογή του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081 /92 πρέπει να καθορισθούν
επακριβώς οι προθεσμίες, όσον αφορά την ένσταση, που
εφαρμόζονται κατά τη διαδικασία καταχώρησης·
ότι για να προσδιοριστούν οι περιπτώσεις που αναφέρονται
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2081 /92 καθώς και οι καταστάσεις από τις οποίες μπορεί να
παραπλανηθεί o καταναλωτής στα κράτη μέλη κατά την
έννοια του εν λόγω κανονισμού, η Επιτροπή μπορεί να
λάβει τα κατάλληλα μέτρα · ότι οι ρυθμίσεις αυτές συνι
στούν νέο κοινοτικό σύστημα που αποβλέπει στην προστα
σία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδεί
ξεων παρέχοντας νέες ξεχωριστές ενδείξεις · ότι πρέπει να

εξηγηθεί η σημασία τους στο κοινό, χωρίς εντούτοις να
απαλλάσσονται οι παραγωγοί ή/και οι μεταποιητές από την
ανάγκη προωθήσεως των προϊόντων τους ·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Γεωγραφικών
Ενδείξεων και Ονομασιών Προέλευσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

1 . H αίτηση καταχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 5 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081 /92 μπορεί να υποβληθεί από
ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν αντιστοιχεί στον
(') ΕΕ αριθ. L 208 της 24. 7. 1992, σ. 1 .

ορισμό της παραγράφου 1 δεύτερο εδάφιο του εν λόγω
άρθρου 5 σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περι
πτώσεις, εφόσον πρόκειται για τον μοναδικό παραγωγό που
υπάρχει στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή κατα τη
στιγμή υποβολής της αίτησης αυτής.
H αίτηση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή παρά μόνο εάν :
α) υπάρχουν τοπικές, θεμιτές και συνεχείς μέθοδοι που
ασκούνται από αυτόν τον μοναδικό παραγωγό και
β) η οριοθετημένη γεωγραφική ζώνη περιλαμβάνει χαρα
κτηριστικά που διαφέρουν ουσιαστικά από αυτά των
γειτονικών ζωνών ή/και τα χαρακτηριστικά του προϊό
ντος είναι διαφορετικά.
2. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 , το
μοναδικό φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλει την
αίτηση καταχώρησης νοείται ως ομάδα κατά την έννοια του
άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081 /92.
Αρθρο 2

Όταν η εθνική νομοθεσία εξομοιώνει ένα σύνολο προσώ
πων που δεν έχει νομική προσωπικότητα με νομικό
πρόσωπο, επιτρέπεται στο εν λόγω σύνολο προσώπων,
αφενός, να υποβάλει αίτηση κατά την έννοια του άρθρου 1
του παρόντος κανονισμού και, αφετέρου, να λάβει γνώση
της αίτησης κατά την έννοια και υπό τους όρους του
άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2081 /92, καθώς και να προβάλει ένσταση κατά την έννοια
και υπό τους όρους του άρθρου 7 παράγραφος 3 του εν
λόγω κανονισμού.
Αρθρο 3

Για την εφαρμογή της προθεσμίας που προβλέπεται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2081 /92, λαμβάνεται υπόψη :
— είτε η ημερομηνία αποστολής της ένστασης από το
κράτος μέλος, οπότε η απόδειξη συνίσταται στη σφρα
γίδα του ταχυδρομείου,

— είτε η ημερομηνία παραλαβής εφόσον η ένσταση από το
κράτος μέλος προσκομίζεται απευθείας ή αποστέλεται,
με τηλεαντίγραφο ή τηλετυπικό σήμα στην Επιτροπή.
Αρθρο 4

Προκειμένου να προσδιοριστούν οι περιπτώσεις κατά τις
οποίες μια ονομασία καθίσταται κοινή κατά την έννοια του
άρθρου 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2081 /92 καθώς και οι περιστάσεις που μπορούν να οδηγή
σουν τον καταναλωτή σε πλάνη και για τις οποίες λαμβάνε
ται απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 15 του εν λόγω κανονι
σμού, η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόσει οποιοδήποτε ενδε
δειγμένο μέτρο.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 185/6
AρSρο S

Κατά τη διάρκεια περιόδου πέντε ετών μετά από την έναρξη
ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή λαμβάνει τα
απαραίτητα μέτρα ανακοινώσεων, εξαιρουμένης κάθε
ενισχύσεως στους παραγωγούς ή/και μεταποιητές, προκειμέ
νου να καταστήσει γνωστή στο κοινό την έννοια των ενδεί
ξεων "ΠΟΠ", "ΠΓΕ", "προστατευόμενη ονομασία προελεύ
σεως" και "προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη" στις
κοινοτικές γλώσσες.
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ΑρSρο 6

H προθεσμία των τριών μηνών που προβλέπεται στο άρθρο
7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081 /92
υπολογίζεται από την ημερομηνία αποστολής της προσκλή
σεως της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη προς επίτευξη
συμφωνίας.

ΑρSρο 7

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 26 Ιουλίου 1993.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 1993 .
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 185/7
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2038/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Ιουλίου 1993

περί των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1658/93 του Συμβου
λίου για την καθιέρωση ειδικών μέτρων για τους παραγωγούς κεφαλοπόδων που είναι εγκα
τεστημένοι στις Καναρίους Νήσους
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1658/93 του Συμβουλίου της
24ης Ιουνίου 1993 για την καθιέρωση ειδικού μέτρου για
τους παραγωγούς κεφαλοπόδων οι οποίοι είναι εγκατεστη
μένοι στις Καναρίους Νήσους ('), και ιδίως το άρθρο 2,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου της
28ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με τη λογιστική μονάδα και
τις ισοτιμίες μετατροπής που πρέπει να εφαρμόζονται στα

πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής ('), και ιδίως το
άρθρο 6,

Εκτιμώντας :

ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1658/93 θεσπίζεται
ετήσια ενίσχυση των παραγωγών κεφαλοπόδων οι οποίοι
είναι εγκατεστημένοι στις Καναρίους Νήσους·

ότι, για την ορθή διαχείριση του καθεστώτος ενίσχυσης
είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι η ενίσχυση χορηγείται
στις οργανώσεις παραγωγών ·

ότι είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η δυνατότητα πληρωμής
προκαταβολής η οποία πρέπει να εξαρτάται από τη
σύσταση εγγύησης εκ μέρους του αιτούντος την προκατα
βολή ·
ότι είναι ανάγκη Va προσδιοριστούν και να προσαρμοσθούν
τα γενεσιουργά αίτια του γεωργικού συντελεστή μετατρο
πής τα προβλεπόμενα στα άρθρα 10 και 12 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1068/93 της Επιτροπής (3), ώστε να συνεκτι
μώνται οι όροι χορήγησης της ενίσχυσης·
ότι οι εθνικές αρχές πρέπει να προβλέπουν τα κατάλληλα
μέτρα ελέγχου προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των
όρων χορήγησης της ενίσχυσης ■
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1658/93 εφαρμόζεται από 1ης
Ιανουαρίου 1993 · ότι, συνεπώς, o παρών κανονισμός πρέπει
επίσης να εφαρμόζεται από την ίδια αυτή ημερομηνία·

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

Αρθρο 1

O παρών κανονισμός θεσπίζει τους λεπτομερείς κανόνες
εφαρμογής σχετικά με τη χορήγηση ετήσιας ενίσχυσης για
μια μεταβατική περίοδο, στους παραγωγούς κεφαλοπόδων
που είναι εγκατεστημένοι στις Καναρίους Νήσους.
(') ΕΕ αριθ. L 158 της 30. 6. 1993, σ. 9.
(:) ΕΕ αριθ. L 387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
C) ΕΕ αριθ. L 108 της 1 . 5. 1993, σ. 106.

Αρθρο 2

H ενίσχυση χορηγείται στις οργανώσεις παραγωγών οι
οποίες αναλαμβάνουν να προβούν στην κατανομή της
μεταξύ των παραγωγών μελών τους βάσει των πραγματικά
παραγόμενων και διατιθέμενων στο εμπόριο ποσοτήτων για
λογαριασμό των παραγωγών.
Αρθρο 3
1.

Οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις παραγωγών μπορούν να

ζητούν προκαταβολή επί της ετήσιας ενίσχυσης μέχρι ποσο
στού 50 % του ανωτάτου ορίου που προβλέπεται στο άρθρο
1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1658/93, με
βάση τον μέσο όρο της παραγωγής των μελών τους κατά τα
τρία τελευταία έτη, εφόσον έχουν συστήσει εγγύηση ίση
προς 110% της προκαταβολής.
H αίτηση για προκαταβολή επί της ετήσιας ενίσχυσης
πρέπει να υποβάλλεται στον οργανισμό παρέμβασης το
αργότερο από την 1η Μαΐου κάθε έτους για την εκάστοτε
θεωρούμενη περίοδο, ενώ για το 1993 η ημερομηνία αυτή
είναι η 1η Αυγούστου. O οργανισμός παρέμβασης καταβάλ
λει την προκαταβολή στις οργανώσεις παραγωγών το αργό
τερο δύο μήνες μετά την παραλαβή της αίτησης.
O γεωργικός συντελεστής μετατροπής που εφαρμόζεται επί
της προκαταβολής και της εγγύησης είναι o συντελεστής
που ισχύει την ημέρα υποβολής της αίτησης.

2. Οι οργανώσεις παραγωγών υποβάλλουν στον οργανι
σμό παρέμβασης πριν την 1η Μαΐου που έπεται του
εκάστοτε θεωρούμενου έτους, αίτηση για την καταβολή του
υπολοίπου κατανεμημένη αναλόγως των επιλέξιμων ποσο
τήτων οι οποίες διατίθενται στο εμπόριο κάθε μήνα στη
διάρκεια του εν λόγω έτους.
O οργανισμός παρέμβασης καταβάλλει το υπόλοιπο εντός
διμήνου από της υποβολής της αιτήσεως.

O γεωργικός συντελεστής μετατροπής που εφαρμόζεται επί
της ενίσχυσης για τις επιλέξιμες ποσότητες που διατίθενται
στο εμπόριο κάθε μήνα είναι o συντελεστής που ισχύει την
πρώτη ημέρα του εν λόγω μηνός. Το υπόλοιπο που καταβάλ
λεται ισούται προς το σύνολο της οφειλόμενης ενίσχυσης
εκφρασμένης σε εθνικό νόμισμα, μειωμένης κατά το ποσό
της προκαταβολής εκφρασμένο σε εθνικό νόμισμα.
Αρθρο 4

1 . Οι αρμόδιες εθνικές αρχές θεσπίζουν μέτρα ελέγχου
βάσει των οποίων διαπιστώνεται κατά πόσο οι παραγωγοί
στους οποίους καταβάλλεται η ενίσχυση την δικαιούνται
πραγματικά.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. L 185/8

2. Για τις ανάγκες των ελεγχων, οι ενδιαφερόμενες οργα
νώσεις παραγωγών τηρούν τα λογιστικά όσον αφορά την
παραγωγή και την εμπορία των προϊόντων που είναι επιλέ
ξιμα για την ενίσχυση, και κοινοποιούν ανά τρίμηνο στις
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους τις αναγκαίες για τους
ελέγχους πληροφορίες.

3. Τα λεπτομερερή στοιχεία που πρέπει να εμφαίνονται
στα λογιστικά καθώς και οι πληροφορίες που κοινοποιού
νται στις αρμόδιες αρχές θεσπίζονται από το κράτος μέλος.
4. Οι εθνικές αρχές διαβιβάζουν στην Επιτροπή ετήσια
έκθεση σχετικά με τις ποσότητες και τιμές παραγωγής και
διάθεσης στο εμπόριο και την κατάσταση των αποθεμάτων
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καθώς και σχετικά με τις επιλέξιμες ποσότητες για τις
οποίες υπήρχε πράγματι δικαίωμα καταβολής της
ενίσχυσης, από την οποία έκθεση αποδεικνύεται ότι τηρού
νται οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1658/93 όροι, εντός τριμήνου μετά
τη λήξη της περιόδου για την οποία χορηγείται η ενίσχυση.
Άρθρο 5

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

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1993.

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

Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 1993 .
Γχα την Επιτροπή
Γιάννης ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 185/9

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2039/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Ιουλίου 1993

για τον καθορισμό του ποσού της ενισχύσεως στην παραγωγή πατάτας στις Καναρίους
Νήσους που καθορίστηκε σε Ecu από το Συμβούλιο και μειώθηκε συνεπεία των νομισματι
κών επανευθυγραμμίσεων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου της
28ης Δεκεμβρίου 1992 για τη λογιστική μονάδα και τις
ισοτιμίες μετατροπής που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο
της κοινής γεωργικής πολιτικής ('), και ιδίως το άρθρο 9

οτι η ενίσχυση στην τοπική παραγωγή για την πατάτα
καταναλώσεως στις Καναρίους Νήσους έχει καθοριστεί από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1601 /92 του Συμβουλίου (6),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3714/92 της Επιτροπής (7) · ότι πρέπει να προσαρμοστούν τα

ποσά αυτά εφαρμόζοντας τις προαναφερθείσες διατάξεις·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Σπόρων για Σπορά,

παράγραφος 1 ,
Εκτιμώντας:
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3824/92 της Επιτροπής της
28ης Δεκεμβρίου 1992 για καθορισμό των οριζομένων σε
Ecu τιμών και ποσών που πρέπει να τροποποιηθούν λόγω
των νομισματικών επανευθυγραμμίσεων (2), όπως τροποποι
ήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1663/93 (3), έχει καθορίσει τον κατάλογο των τιμών και των
ποσών στα οποία εφαρμόζεται o συντελεστής 1,013088, που
έχει καθοριστεί από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 537/93 της
Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1331 /93 (5), από την αρχή της περιόδου
εμπορίας 1993/94, στο πλαίσιο του καθεστώτος της αυτόμα
της εξάλειψης των αρνητικών νομισματικών ποσών ■ ότι το
άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3824/92 προβλέπει να
προσδιοριστεί η μείωση των τιμών και των ποσών που
προκύπτει για κάθε σχετικό τομέα και να καθοριστεί η αξία
αυτών των μειωμένων τιμών ·

ΆρSρο 1

Το ποσό της ενισχύσεως που αναφέρεται στο άρθρο 20
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601 /92, που
μειώνεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 3824/92, καθορίζεται σε 494 Ecu ανά εκτάριο.
ΆρSρο 2

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

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

Βρυξέλλες 27 Ιουλίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
387 της 31 . 12. 1992, σ. 29.
158 της 30. 6. 1993, σ. 18.
57 της 10. 3. 1993, σ. 18.
132 της 29. 5. 1993, σ. 114.

(6) ΕΕ αριθ. L 173 της 27. 6. 1992, σ. 13.
O ΕΕ αριθ. L 378 της 23. 12. 1992, σ. 23.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2040/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 27ης Ιουλίου 1993
για τον καθορισμό του ποσού της ενισχύσεως για την παραγωγή πατάτας καταναλώσεως στη
Μαδέρα καθώς και των ποσών ενισχύσεων στην παραγωγή πατάτας για σπορά και ραδικιών
στις Αζόρες που έχουν καθοριστεί σε Ecu από το Συμβούλιο και μειώνονται λόγω των νομι
σματικών επανευθυγραμμίσεων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου της
28ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με τη λογιστική μονάδα και
τις ισοτιμίες μετατροπής που πρέπει να εφαρμόζονται στα
πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής ('), και ιδίως το
άρθρο 9 παράγραφος 1 ,

οτι η ενίσχυση στην τοπική παραγωγή για την πατάτα

καταναλώσεως στη Μαδέρα, καθώς και για την πατάτα για
σπορά και τα ραδίκια στις Αζόρες, έχει καθοριστεί από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92 του Συμβουλίου (6), όπως
τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3714/92 της
Επιτροπής (7) · ότι πρέπει να προσαρμοστούν τα ποσά αυτά
εφαρμόζοντας τις προαναφερθείσες διατάξεις·

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

Εκτιμώντας :
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3824/92 της Επιτροπής της
28ης Δεκεμβρίου 1992 για καθορισμό των οριζομένων σε
Ecu τιμών και ποσών που πρέπει να τροποποιηθούν λόγω
των νομισματικών επανευθυγραμμίσεων (2), όπως τροποποι
ήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1663/93 (3), έχει καθορίσει τον κατάλογο των τιμών και των
ποσών στα οποία εφαρμόζεται o συντελεστής 1,013088, που
έχει καθοριστεί από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 537/93 της
Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 1331 /93 (5), από την αρχή της περιόδου εμπο
ρίας 1 993/94, στο πλαίσιο του καθεστώτος της αυτόματης
εξάλειψης των αρνητικών νομισματικών ποσών ότι το
άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3824/92 προβλέπει να
προσδιοριστεί η μείωση των τιμών και των ποσών που
προκύπτει για κάθε σχετικό τομέα και να καθοριστεί η αξία
αυτών των μειωμένων τιμών

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

Τα ποσά των ενισχύσεων που αναφέρονται στα άρθρα 16
και 27 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92, που μειώνον
ται σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3824/92, καθορίζονται σε 494 Ecu ανά εκτάριο.
ΑρSρο 2

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 1993 .
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
387 της 31 . 12. 1992, σ. 29.
158 της 30. 6. 1993, σ. 18.
57 της 10. 3 . 1993, σ. 18.
132 της 29. 5. 1993, σ. 114.

(6) ΕΕ αριθ. L 173 της 27. 6. 1992, σ. 1 .
(7) ΕΕ αριθ. L 378 της 23 . 12. 1992, σ. 23.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2041/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Ιουλίου 1993

για τη θέσπιση μέτρων παρέκκλισης στον τομέα το» βοείου κρέατος βάσει ορισμένων κτηνια
τρικών διατάξεων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής

την έναρξη της ισχύος του παρόντος κανονισμού την ημέρα
της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων

Κοινότητας,

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

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συμβουλίου της 27ης
Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα
του βοείου κρέατος ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 125/93 (2), και ιδίως το άρθρο

Βοείου Κρέατος

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

23,

Εκτιμώντας :

Άρθρο 1

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 δεύτερη περί
πτωση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3619/92 της Επιτροπής
της 15ης Δεκεμβρίου 1992 περί καθορισμού, για το 1993,
μέτρων διαχειρίσεως σχετικά με τις εισαγωγές ορισμένων
ζωντανών βοοειδών (3), προβλέπεται η έκδοση ορισμένων
πιστοποιητικών εισαγωγής μεταξύ 15ης Απριλίου και 30ής
Ιουνίου 1993 · ότι η διάρκεια ισχύος των εν λόγω πιστοποιη
τικών περιορίζεται σε 90 ημέρες σύμφωνα με το άρθρο 6 του
προαναφερθέντος κανονισμού * ότι έχοντας υπόψη την
κατάσταση που διαμορφώθηκε από την εφαρμογή των
κτηνιατρικών διατάξεων σχετικά με την εμφάνιση του
αφθώδους πυρετού σε ορισμένες χώρες, πρέπει να επιτραπεί
μια παράταση της διάρκειας ισχύος των εν λόγω πιστοποιη
τικών με τον κατάλληλο τρόπο *
ότι, λαμβανομένων υπόψη των συγκεκριμένων προθεσμιών,
o επείγων χαρακτήρας του θέματος καθιστά απαραίτητη

1 . Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 6
παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3619/92, η διάρ
κεια ισχύος των πιστοποιητικών που εκδίδονται σύμφωνα
με το άρθρο 6 παράγραφος 4 δεύτερη περίπτωση του εν
λόγω κανονισμού παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου
1993, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου.

2. Στην αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει
να επισυνάπτεται το πρωτότυπο του σχετικού πιστοποιη
τικού.

Άρθρο 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, 27 Ιουλίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριS. L 148 της 28. 6. 1968, σ. 24.
0 ΕΕ αριθ. L 18 της 27. 1 . 1993, σ. 1 .
0 ΕΕ αριS. L 367 της 16. 12. 1992, σ. 17.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 185/ 12

28. 7. 93

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2042/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Ιουλίου 1993

για τη μείωση των τιμών βάσεως και αγοράς για τα μήλα για την περίοδο εμπορίας 1993/94
έπειτα από τις νομισματικές επανευθυγραμμίσεις του Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου 1992 και
του Ιανουαρίου και Μαΐου 1993 και της υπέρβασης του καθορισμένου κατωφλίου παρέμβα
σης για την περίοδο εμπορίας 1992/93
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 του Συμβουλίου της
18ης Μαΐου 1972 για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον
τομέα των οπωροκηπευτικών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 638/93 (2), και ιδίως
το άρθρο 166 παράγραφος 4,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου της
28ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με τη λογιστική μονάδα και
τις ισοτιμίες μετατροπής που πρέπει να εφαρμόζονται στα
πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής (3), και ιδίως το
άρθρο 9 παράγραφος 1 ,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3824/92 της Επιτροπής της 28ης
Δεκεμβρίου 1992 για καθορισμό των οριζομένων σε Ecu
τιμών και ποσών που πρέπει να τροποποιηθούν λόγω των
νομισματικών επανευθυγραμμίσεων (4), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1663/93 (5),
και ιδίως το άρθρο 2,
Εκτιμώντας :
ότι το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/92 της
Επιτροπής της 28ης Δεκεμβρίου 1992 για τη θέσπιση μετα
βατικών μέτρων ενόψει της εφαρμογής των προβλεπόμενων
στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου γεωρ
γονομισματικών διατάξεων (6), καθόρισε αντιστοιχία
μεταξύ των διατάξεων του γεωργονομισματικού καθεστώ
τος που εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1993 και
εκείνο που εφηρμόζετο προηγουμένως
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3824/92 καθόρισε τον κατά
λογο των τιμών και των ποσών του τομέα των οπωροκηπευ
τικών στα οποία εφαρμόζεται o συντελεστής μείωσης
1,012674 που ορίστηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
537/93 της Επιτροπής (7), όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1331 /93 (8), από την αρχή της περιό
δου εμπορίας 1993/94, στο πλαίσιο του καθεστώτος αυτό
ματης κατάργησης νομισματικών αποκλίσεων · ότι το
C ) ΕΕ αριθ. L 118 της 20. 5. 1972, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 69 της 20. 3. 1993, σ. 7.
(3) ΕΕ αριθ. L 387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .

(4) ΕΕ αριθ. L 387 της 31 . 12. 1992, σ. 29.
(5)
(6)
O
(8)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

158 της 30. 6. 1993, σ. 18.
387 της 31 . 12. 1992, σ. 22.
57 της 10. 3. 1993, σ. 18.
132 της 29. 5. 1993, σ. 114.

άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3824/92 προβλέπει
τον προσδιορισμό της μείωσης των τιμών και ποσών που
προκύπτουν για κάθε σχετικό τομέα και τον καθορισμό της
αξίας αυτών των μειωμένων τιμών και ποσών · ότι οι τιμές
βάσης και αγοράς για τα μήλα, για την περίοδο εμπορίας
1993/94, έχουν καθοριστεί από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1289/93 του Συμβουλίου (9), όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1334/93 της Επιτροπής (|0) ·
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1352/93 του Συμβουλίου
καθόρισε μια τιμή βάσεως και μια τιμή αγοράς για τον
Ιούνιο 1993 (") *

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1845/92 της Επιτροπής (α)
όρισε σε 242 000 τόνους το κατώφλι παρέμβασης για τα
μήλα για την περίοδο εμπορίας 1992/93 ·
ότι, δυνάμει αντιστοίχως του άρθρου 16α παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 και του άρθρου 1 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1121 /89 του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 1989 σχετικά με την καθιέρωση κατωφλίου παρέμ
βασης για τα μήλα και τα κουνουπίδια ( |3), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1754/92 (|4),
εάν κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων περιόδων εμπο
ρίας, o μέσος όρος των ληφθέντων μέτρων παρέμβασης για
τα μήλα αφορούν ποσότητες που υπερβαίνουν το καθορι
σμένο κατώφλι παρέμβασης για την περίοδο αυτή, οι καθο
ρισμένες τιμές βάσης και αγοράς για το προϊόν αυτό για την
επόμενη περίοδο εμπορίας μειώνονται κατά 1 % ανά δόση
υπέρβασης 85 100 τόνων ·

ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που προσκόμισαν τα
κράτη μέλη, o μέσος όρος των ληφθέντων εντός της Κοινό
τητας μέτρων παρέμβασης στο πλαίσιο της περιόδου εμπο
ρίας 1992/93 αφορούν 684 250 τόνους για τα μήλα· ότι,
επομένως, η Επιτροπή διαπίστωσε υπέρβαση κατά 442 250
τόνους για τα μήλα, από το κατώφλι παρέμβασης που είχε
οριστεί γι' αυτήν την περίοδο εμπορίας·
ότι, από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι τιμές βάσης της
αγοράς για τα μήλα, για την περίοδο εμπορίας 1993/94 που
ορίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1289/93, πρέπει
να μειωθούν κατά 5 % · ότι η μείωση αυτή προστίθεται σε
εκείνη που προκύπτει από τις νομισματικές επανευθυγραμ
μίσεις του Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου 1992 και του Ιανουα
ρίου 1993 ·
Π ΕΕ αριθ. L
( |0) ΕΕ αριθ. L
(Π) ΕΕ αριθ. L
( ι2) ΕΕ αριθ. L
( ι3) ΕΕ αριθ. L
( |4) ΕΕ αριθ. L

132 της 29. 5. 1993, σ. 3 .
132 της 29. 5. 1993, σ. 120.
133 της 2. 6. 1993, σ. 19.
187 της 6. 7. 1992, σ. 37.
118 της 29. 4, 1989, σ. 21 .
180 της 1 . 7. 1992, σ. 23.
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αριθ. 1289/93, μειώνονται κατα 6,23 % και καθορίζονται
σύμφωνα με το παράρτημα.

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

Αρθρο 2
Αρθρο 1
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Αυγούστου

Οι τιμές βάσης και αγοράς για τα μήλα για την περίοδο
εμπορίας 1993/94 που ορίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΟΚ)

1993 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 1993 .
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΤΙΜΕΣ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ
ΜΗΛΑ

(εκτός από τα μήλα για την παρασκευή μηλίτη)
Για την περίοδο από την 1η Αυγούστου 1993 έως τις 31 Μαΐου 1994
(σε Ecu/100 kg καθαρού βάρους )
Τιμή βάσης

Τιμή αγοράς

Αύγουστος

24,62

12,54

Σεπτέμβριος
Οκτώβριος

24,62
24,62

12,54
12,66

Νοέμβριος
Δεκέμβριος

25,33
27,72

13,09
14,20

Ιανουάριος έως Μάιος

30,12

15,30

Οι τιμές αυτές αναφέρονται :

— στα μήλα των ποικιλιών Reine des reinettes και Verde Doncella, της ποιοτικής κατηγορίας I, μεγέθους
ίσου ή μεγαλύτερου από 65 χιλιοστομέτρων,
— στα μήλα των ποικιλιών Delicious Pilafa, Golden Delicious, James Grieve, Red Delicious, Reinette grise de
Canada και Starking Delicious, της ποιοτικής κατηγορίας I, μεγέθους ίσου ή μεγαλύτερου από 70 χιλιο
στομέτρων,
που παρουσιάζονται σε συσκευασία.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2043/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Ιουλίου 1993

που καθορίζει τα κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιούνται οι διαφημιστικές εκστρατείες
υπέρ της καταναλώσεως χυμού σταφυλής κατά την περίοδο 1992/93
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 του Συμβουλίου της 16ης
Μαρτίου 1987 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής
αγοράς ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1566/93 (2), και ιδίως το άρθρο 46 παρά
γραφος 5 και το άρθρο 81 ,

οτι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2167/92 της Επιτροπής της
30ής Ιουλίου 1992 για τον καθορισμό των τιμών αγοράς και
των ενισχύσεων, καθώς και ορισμένων άλλων στοιχείων
που εφαρμόζονται για την περίοδο εμπορίας 1992/93, στα

μέτρα παρέμβασης στον αμπελοοινικό τομέα (8), όπως
τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2959/92 (9),
καθόρισε, στο παράρτημα IV, το ποσό ενίσχυσης για την
περίοδο 1992/93 ·

ότι το διαθέσιμο ποσό για τη χρηματοδότηση αυτή εξαρτά
ται από τις ποσότητες των προϊόντων για τα οποία χορη
γείται ενίσχυση · ότι ποσό που εγκρίθηκε για τη χρηματο
δότηση των εκστρατειών προωθήσεως το 1985/86, 1986/87,
1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91 και 1991 /92 επιτρέπει τη
χρηματοδότηση μελέτης σκοπιμότητας ποσού περίπου

200 000 Ecu · ότι το διαθέσιμο ποσό για τη χρηματοδότηση
του μέτρου για την περίοδο εμπορίας 1992/93 υπολογίζεται
σε 7 000 000 Ecu ■

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου της
28ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με τη λογιστική μονάδα και
τις τιμές μετατροπής που πρέπει να εφαρμόζονται στα πλαί
σια της γεωργικής πολιτικής (3),

Εκτιμώντας :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3461 /85 της Επιτροπής της
9ης Δεκεμβρίου 1985 σχετικά με την οργάνωση των διαφη
μιστικών εκστρατειών για την προώθηση της κατανάλωσης
χυμού σταφυλής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1977/93 (5), προβλέπει στο άρθρο 1
παράγραφος 2 ότι, για κάθε περίοδο, καθορίζονται τα
κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιούνται οι διαφημιστικές
εκστρατείες και το συνολικό ποσό που προορίζεται για τη
χρηματοδότηση αυτών των διαφημιστικών εκστρατειών σε
καθένα από τα εν λόγω κράτη μέλη ■

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2641 /88 της Επιτροπής της
25ης Αυγούστου 1988 περί λεπτομερειών εφαρμογής του
καθεστώτος ενίσχυσης στη χρησιμοποίηση σταφυλών, γλεύ
κους σταφυλής και συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλής για
την παραγωγή χυμού σταφυλής (6), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2056/91 (7),
καθόρισε, στο άρθρο 4 παράγραφος 2, το μέρος της
ενίσχυσης που προορίζεται για τη χρηματοδότηση της
διαφημιστικής εκστρατείας σε 35 % ·
')
:)
5)
4)
5)
6)
7)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

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

L
L
L
L
L
L
L

84 της 27 . 3. 1987 , σ. 1 .
154 της 25. 6. 1993, σ. 39.
387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
332 της 10. 12. 1985, σ. 22.
180 της 23. 7. 1993, σ. 33 .
236 της 26. 8 . 1988, σ. 25.
187 της 13. 7. 1991 , σ. 30.

ότι το ποσο που εγκρίνεται δεν επιτρέπει την ανάληψη
αποτελεσματικών διαφημιστικών εκστρατειών σε όλη την
Κοινότητα · ότι, ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να συνεχιστεί
η διεξαγωγή διαφημιστικών εκστρατειών στα κράτη μέλη
στα οποία πραγματοποιήθηκαν παρόμοιες εκστρατείες κατά
τη διάρκεια των προηγουμένων περιόδων εμπορίας v
ότι για να εξασφαλιστεί η καλύτερη διαχείριση του προϋπο
λογισμού πρέπει να καθοριστεί ημερομηνία λήξεως για την
υπογραφή και την πληρωμή των συμβάσεων·

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

1.

Για την περίοδο 1992/93, οι διαφημιστικές εκστρατείες

για την προώθηση της κατανάλωσης χυμού σταφυλής που
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού

(ΕΟΚ) αριθ. 3461/85 πραγματοποιούνται στη Γερμανία, στη
Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία και στις Κάτω Χώρες.
(») ΕΕ αριθ. L 217 της 31 . 7. 1992, σ. 35 .
(') ΕΕ αριθ. L 298 της 14. 10. 1992, σ. 8.
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Το συνολικό ποσό που προορίζεται για τη χρηματοδότηση
αυτής της εκστρατείας είναι :

ποιείται το αργότερο τρεις μήνες μετά το τέλος της καλής
πραγματοποιήσεως των συμβάσεων.

—
—
—
—
—

3. H μετατροπή σε εθνικό νόμισμα των ποσών που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 πραγματοποιείται με τη
βοήθεια των αγροτικών ισοτιμιών που ισχύουν την 1η
Σεπτεμβρίου 1993 .

1 970 000
1 590 000
1 700 000
1 305 000
435 000

Ecu
Ecu
Ecu
Ecu
Ecu

στη Γερμανία,
στη Γαλλία,
στην Ιταλία,
στην Ισπανία,
στις Κάτω Χώρες.

2. Οι συμβάσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια
αυτής της διαφημιστικής εκστρατείας υπογράφονται το
αργότερο εντός εννέα μηνών μετά την έναρξη ισχύος του
κανονισμού αυτού. H πληρωμή των συμβάσεων πραγματο

Άρθρο 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, 27 Ιουλίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2044/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Ιουλίου 1993

για τον καθορισμό των τιμών και των ποσών που καθορίστηκαν σε Ecu από το Συμβούλιο
στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και μειώθηκαν συνεπεία των νομισματικών επανευθυ
γραμμίσεων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου της
28ης Δεκεμβρίου 1992 για τη λογιστική μονάδα και τις
ισοτιμίες που θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο της κοινής
γεωργικής πολιτικής ('), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 ,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3824/92 της Επιτροπής της 28ης
Δεκεμβρίου 1992 για τον καθορισμό των τιμών και των
ποσών που καθορίστηκαν σε Ecu που θα τροποποιηθούν
συνεπεία των νομισματικών επανευθυγραμμίσεων (2), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1663/93 (3), και ιδίως το άρθρο 2,

ευνοουν τη χρησιμοποίηση των ιγών λίνου καθορίστηκαν
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1558/93 του Συμβου
λίου (6) · ότι το ποσό της ενισχύσεως για τους μεαξοσκώ
ληκες καθορίστηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1559/93
του Συμβουλίου (7) · ότι η τιμή στόχου για το σύσπορο
βαμβάκι καθορίστηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1555/93 του Συμβουλίου (8) ■ ότι η ελάχιστη τιμή για το μη
σύσπορο βαμβάκι καθορίστηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1556/93 του Συμβουλίου (9) · ότι η ενίσχυση για τους
μικρούς παραγωγούς βαμβακιού καθορίστηκε από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1152/90 του Συμβουλίου (10), όπως
τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2054/92 (") ·

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

Εκτιμώντας:
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3824/92 καθόρισε τον κατά
λογο των τιμών και των ποσών στα οποία εφαρμόζεται
κατά περίπτωση o συντελεστής 1,012674 έως 0,013088, που
καθορίστηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 537/93 της
Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 1331 /93 (5), από την αρχή της περιόδου εμπο
ρίας 1993/94, στο πλαίσιο του καθεστώτος της αυτόματης
εξάλειψης των αρνητικών νομισματικών αποκλίσεων ■ ότι
στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3824/92 προβλέ
πεται να καθοριστεί ακριβώς η μείωση των τιμών και των
ποσών που θα προκύψουν για κάθε συγκεκριμένο τομέα και
να καθοριστεί η αξία αυτών των μειωμένων τιμών·

ότι, για την περίοδο 1993/94, τα ποσά της ενισχύσεως για
τον κλωστικό λίνο και την κάνναβη καθώς και το ποσό που
λαμβάνεται υπόψη για τη χρηματοδότηση των μέτρων που

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

Οι τιμές και τα ποσά που καθορίστηκαν σε Ecu από το
Συμβούλιο για την περίοδο εμπορίας 1993/94 στον κλάδο

των κλωστικών ινών και μειώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο
2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3824/92 είναι εκείνα που
εμφαίνονται στο παράρτημα.
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα
από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρμόζεται από την περίοδο εμπορίας 1993/94.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 1993 .
Γ\α την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(')
0
0
0
0

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
387 της 31 . 12. 1992, σ. 29.
158 της 30. 6. 1993, σ. 18.
57 της 10. 3. 1993, σ. 18.
132 της 29. 5. 1993, σ. 1 14.

0 ΕΕ αριθ. L 154 της 25. 6. 1993, σ. 28.
(7) ΕΕ αριθ. L 154 της 25. 6. 1993, σ. 29.
0 ΕΕ αριθ. L 154 της 25. 6. 1993, σ. 24.
C) ΕΕ αριθ. L 154 της 25. 6. 1993, σ. 25.
(,0) ΕΕ αριθ. L 116 της 8. 5. 1990, σ. 1 .
(") ΕΕ αριθ. L 215 της 30. 7. 1992, σ. 13.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΑ

1 . Ενίσχυση για τον κλωστικό λίνο

2. Παρακράτηση της ενισχύσεως για τον κλωστικό λίνο

774,86 Ecu ανά εκτάριο
44,42 Ecu ανά εκτάριο

3. Ενίσχυση για την κάνναβη

641,60 Ecu ανά εκτάριο

4. Ενίσχυση για τους μεταξοσκώληκες

110,41 Ecu ανά κουτί

5. Τιμή στόχου για το βαμβάκι

101,46 Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα

6. Ελάχιστη τιμή για το βαμβάκι

7. Ενίσχυση για τους μικρούς παραγωγούς βαμβακιού

96,39 Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα
246,77 Ecu ανά εκτάριο
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2045/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Ιουλίου 1993

για τον καθορισμό του επιπέδου του κατωφλίου παρέμβασης για τα μήλα για την περίοδο
εμπορίας 1993/94
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

των πέντε τελευταίων περιόδων εμπορίας για τις οποίες
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, τα ποσοστά που καθορίζο
νται στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου ·

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

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

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1121 /89 του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 1989 για τον καθορισμό κατωφλίου παρέμβα

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

σης για τα μήλα και τα κουνουπίδια ('), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1754/92 (2),
και ιδίως το άρθρο 3,

Οπωροκηπευτικών,

ΆρSρο 1

Το κατώφλι παρέμβασης των μήλων για την περίοδο εμπο
ρίας 1 993/94 καθορίζεται σε 257 200 τόνους.

Εκτιμώντας :

ότι το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1 121 /89, καθο
ρίζει τα κριτήρια καθορισμού του κατωφλίου παρέμβασης
για τα μήλα · ότι εναπόκειται στην Επιτροπή να καθορίσει
αυτό το κατώφλι παρέμβασης εφαρμόζοντας το μέσο όρο
της παραγωγής που προορίζεται για την νωπή κατανάλωση

ΆρSρο 2

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

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

Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 118 της 29. 4. 1989, α 21 .
0 ΕΕ αριθ. L 180 της 1 . 7. 1992, σ. 23.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2046/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Ιουλίου 1993

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1201/89 περί λεπτομερειών εφαρμογής του
καθεστώτος ενισχύσεως για το βαμβάκι
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1553/93 (7) · ότι, για την ορθή διαχείριση

Έχοντας υπόψη :

του εν λόγω καθεστώτος, έχουν επιφερθεί ορισμένες διευ
κρινίσεις στην εν λόγω παράγραφο 2 ■ ότι, αποσκοπώντας
στο ίδιο, πρέπει επίσης να επιφερθούν ορισμένες διευκρινί
σεις στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1201 /89 ·

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

την πράξη προσχώρησης της Ελλάδας, και ιδίως το πρωτό
κολλο αριθ. 4 όσον αφορά το βαμβάκι, όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4006/87 της
Επιτροπής ('),
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2169/81 του Συμβουλίου της
27ης Ιουλίου 1981 για τον καθορισμό των γενικών κανόνων
του καθεστώτος ενισχύσεως για το βαμβάκι (2), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1554/93 (3), και ιδίως το άρθρο 11 ,

Εκτιμώντας :

ότι στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1201 /89 της
Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2328/92 (5), προβλέπονται ορισμένες
λεπτομέρειες του καθεστώτος των μέγιστων εγγυημένων
ποσοτήτων που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1964/87 του Συμβουλίου της 2ας
Ιουλίου 1987 περί προσαρμογών του καθεστώτος ενισχύ
σεως για το βαμβάκι που καθιερώθηκε από το πρωτόκολλο
αριθ. 4 που έχει προσαρτηθεί στην πράξη προσχώρησης της
Ελλάδας (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι

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

ΑρΒρο 1

Οι ακόλουθοι όροι προστίθενται ab initio στο άρθρο 6 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1201 /89 :
«Όταν πληρούται o όρος που αναφέρεται στο τρίτο
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1964/87, η μείωση της ενισχύσεως για μια
συγκεκριμένη περίοδο».
ΆρSρο 2

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 1993 .
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

C)
O
O
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

377
211
154
123
223
184

της
της
της
της
της
της

31 . 12. 1987, σ. 49.
31 . 7. 1981 , σ. 2.
25. 6. 1993, σ. 23.
4. 5. 1989, σ. 23.
8. 8. 1992, σ. 15.
3. 7. 1987, σ. 14.

(7) ΕΕ αριθ. L 154 της 25. 6. 1993, σ. 21 .
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Αριθ. L 185/20

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2047/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Ιουλίου 1993

o οποίος επιτρέπει το εμπόριο ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και προϊό
ντων που περιέχουν τις ουσίες αυτές με χώρες μη μέρη του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για
τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 594/91 του Συμβουλίου της 4ης
Μαρτίου 1991 σχετικά με τις ουσίες που καταστρέφουν τη
στιβάδα του όζοντος ('), όπως τροποποιήθηκε από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3952/92 (2),
την απόφαση 88/540/EOK του Συμβουλίου της 14ης Οκτω
βρίου 1988 για τη σύναψη της σύμβασης της Βιένης για την
προστασία της στιβάδας του όζοντος και του πρωτοκόλλου
του Μόντρεαλ για,τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα
του όζοντος (3), καθώς και την απόφαση 91 /690/EOK του
Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 σχετικά με τη
σύναψη του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που
καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, όπως εγκρίθηκε στο
Λονδίνο, τον Ιούνιο του 1990, από τα συμβαλλόμενα μέρη
του πρωτοκόλλου (4),
Εκτιμώντας :

ότι το άρθρο 5, το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 και το
άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 594/91 αναφέρουν ότι
απαγορεύονται οι εισαγωγές στην Κοινότητα, από χώρες μη
μέρη του πρωτοκόλλου, ελεγχομένων ουσιών που καταστρέ
φουν το όζον και προϊόντων που περιέχουν τις ουσίες αυτές,
καθώς και οι εξαγωγές των ουσιών αυτών από την Κοινό
τητα σε χώρες μη μέρη ·

ότι το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 594/91 προσφέ
ρει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να επιτρέπει το εμπόριο
ελεγχομένων ουσιών, καθώς και προϊόντων που περιέχουν
μία ή περισσότερες από αυτές τις ουσίες, με οποιαδήποτε
χώρα μη μέρος, εφόσον έχει διαπιστωθεί σε σύσκεψη των
μερών ότι η χώρα αυτή συμμορφούται πλήρως προς τα
άρθρα 2, 2A έως 2E και 4 του πρωτοκόλλου και εφόσον έχει
υποβάλλει σχετικά στοιχεία, όπως καθορίζεται στο άρθρο 7
του πρωτοκόλλου·
ότι τα συμβαλλόμενα μέρη αποφάσισαν, στην τέταρτη
σύνοδό τους στην Κοπεγχάγη το 1992, ότι το εμπόριο που
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 έως 4α του πρωτο
κόλλου επιτρέπεται με την Κολομβία υπό τους όρους του
άρθρου 4 παράγραφος 8 του πρωτοκόλλου ·
ότι τα μέρη διαπίστωσαν προσωρινά στη σύνοδο αυτή, εν
αναμονή τελικής απόφασης στην πέμπτη σύνοδό τους που
έχει προγραμματισθεί για τις 15 έως 26 Νοεμβρίου 1993, ότι
C)
O
C)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

67 της 14. 3. 1991 , α 1 .
405 της 31 . 12. 1992, σ. 41 .
297 της 31 . 10. 1988, σ. 8.
377 της 31 . 12. 1991 , σ. 28.

οποιοδήποτε κράτος μη μέρος το οποίο έχει κοινοποιήσει τη
συμμόρφωσή του προς τα άρθρα 2, 2A έως 2E και 4 του
πρωτοκόλλου στη Γραμματεία για το όζον του UΝΕΡ
(πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον)
μέχρι τις 31 Μαρτίου 1993 και έχει υποβάλλει σχετικά στοι
χεία, όπως καθορίζεται στο άρθρο 7 του πρωτοκόλλου,
συμμορφούται προς τις σχετικές απαιτήσεις του πρωτοκόλ
λου και δύναται να εξαιρεθεί από τους ελέγχους των εξαγω
γών ουσιών που καταστρέφουν το όζον
ότι οι διάφορες χώρες μη μέρη του πρωτοκόλλου και

διάφορα συμβαλλόμενα μέρη του πρωτοκόλλου, αλλά μη
μέρη της τροποποίησης του Λονδίνου το 1990, έχουν υποβά
λει πληροφορίες και στοιχεία στη Γραμματεία για το όζον
του UΝΕΡ σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση *

ότι οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού έχουν προσωρινό
χαρακτήρα και ενδέχεται να τροποποιηθούν με κανονισμό
της Επιτροπής κατόπιν αποφάσεως των μερών στην πέμπτη
σύνοδό τους·

ότι το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 594/91
αναφέρει τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία δύναται να
θεσπισθεί νομοθεσία σχετικά με την εφαρμογή του παρό
ντος κανονισμού ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής που αναφέρεται
στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 594/91 ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ApSpO 1

Εμπόριο με την Κολομβία

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5, του άρθρου 6 παράγραφοι
1 και 2 και του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
594/91 , επιτρέπεται το εμπόριο με την Κολομβία ελεγχομέ
νων ουσιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του εν λόγω κανο
νισμού, και προϊόντων που περιέχουν μία ή περισσότερες
από αυτές τις ουσίες, όπως πρόκειται να ορισθούν δυνάμει
του άρθρου 6 παράγραφος 3 του κανονισμού αυτού.
ΑρSρο 2

Εμπόριο με άλλες χώρες μη μέρη ή συμβαλλόμενα μέρη για
τα οποία δεν έχει τεθεί σε ισχύ η τροποποίηση του Λονδί
νου στο πρωτόκολλο

1 . Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8 του κανονισμού
( ΕΟΚ) αριθ. 594/91 , επιτρέπονται οι εξαγωγές από την
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Κοινότητα ελεγχομένων ουσιών, όπως ορίζονται στο άρθρο
2 του εν λόγω κανονισμού, στη Σλοβακία, τις Νήσους του
Σολομώντος, τη Γκαμπόν, τη Μαδαγασκάρη, το Λάος, τις
Μπαχάμες, το Κογκό, τις Κομόρες, τη Ντομινίκα, τη Σενε
γάλη, το Περού, την Ιαμαϊκή, το Βιετνάμ, το Λίβανο, τη
Μυανμάρ (Βιρμανία), την Ακτή του Ελεφαντοστού, το
Σουρινάμ, τη Δομινικανή Δημοκρατία, τη Λιθουανία, τη
Γουιάνα και το Μάλι.

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 594/91 , επιτρέπονται οι εξαγωγές από την
Κοινότητα άλλων πλήρως αλογονωμένων χλωροφθοραν
θράκων, τετραχλωρανθράκων και 1,1,1 — τριχλωραιθανίου,

όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού αυτού, στο
Χονγκ Κονγκ, την Ιορδανία, την Τουρκία, τη Νικαράγουα,

την Ουρουγουάη, τη Μάλτα και το Σουδάν.
Αρθρο 3

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 27 Ιουλίου 1993.
Για την Επιτροπή
Γιάννης ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2048/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 27ης Ιουλίου 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
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1981 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1548/93 (2), και ιδίως το άρθρο
16 παράγραφος 8,

Επιτροπής στα στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή, οδηγεί
στην τροποποίηση των εισφορών που ισχύουν σήμερα
σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού ·
ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά το καθεστώς
των εισφορών, πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολογι
σμό τους η αντιπροσωπευτική τιμή της αγοράς που έχει
διαπιστωθεί κατά την περίοδο αναφοράς της 26ης Ιουλίου
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

ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή της
λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης έχουν καθο
ρισθεί από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1695/93 της Επιτρο
πής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 2016/93 (5) ·
ότι η εφαρμογή των κανόνων και των λεπτομερειών που
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1695/93 της

ΆρSρο 1

ποιοτικού τύπου και για τη λερκή ζάχαρη, καθορίζονται
στο παράρτημα.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 28 Ιουλίου 1993.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 1993 .
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

C)
Q
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

177
154
387
159
182

της
της
της
της
της

1 . 7. 1981 , α 4.
25. 6. 1993, σ. 10.
31 . 12. 1992, σ. 1 .
1 . 7. 1993, σ. 40.
24. 7. 1993, σ. 59.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1993 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή
για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη
(Ecu/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Εισφορά (3)

1701 U 10

36,36(0

1701 11 90

36,360)

1701 12 10

36,36 0

1701 12 90

36,36(0

1701 91 00

43,66

1701 p 10

43,66

1701 99 90

43,66 (2)

(') Το ποσό της εισφοράς που εφαρμόζεται υπολογίζεται συμφωνά 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.

28. 7. 93

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. L 185/24

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2049/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 27ης Ιουλίου 1993
περί προσωρινής αναστολής του προκαθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον
τομέα του βοείου κρέατος
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συμβουλίου της 27ης
Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα
του βοείου κρέατος ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 125/93 (2),
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 885/68 του Συμβουλίου της 28ης
Ιουνίου 1968 περί καθορισμού των γενικών κανόνων για
την χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή και των κριτη
ρίων καθορισμού του ύψους τους, στον τομέα του βοείου
κρέατος (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 427/77 (4), και ιδίως το άρθρο 5 παρά
γραφος 4 δεύτερο εδάφιο,
Εκτιμώντας :
ότι η κατάσταση σε ορισμένες αγορές καθιστά αναγκαία
την προσαρμογή των επιστροφών·

οτι, προκειμένου να αποφευχθούν αιτήσεις προκαθορισμού
των επιστροφών για κερδοσκοπικούς σκοπούς, πρέπει να
ανασταλεί προσωρινά αυτός o προκαθορισμός των
επιστροφών ■ ότι, εντούτοις, δεν θεωρείται αναγκαίο να μη
γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις που κατατέθηκαν πριν από τις
28 Ιουλίου 1993,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

O προκαθορισμός των επιστροφών κατά την εξαγωγή των
προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1457/93 της Επιτροπής (5) αναστέλλεται κατά
την περίοδο από τις 28 μέχρι τις 30 Ιουλίου 1993.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 28 Ιουλίου 1993.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 27 Ιουλίου 1993.
Γιa την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

C)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

148 της 28. 6. 1968, α 24.
18 της 27. 1 . 1993, σ. 1 .
156 της 4. 7. 1968, σ. 2.
61 της 5. 3. 1977, σ. 16.

0 ΕΕ αριθ. L 142 της 12. 6. 1993, σ. 55.

Αριθ. L 185/25
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2050/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Ιουλίου 1993

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1586/93 περί καθιερώσεως εξισωτικής
εισφοράς κατά την εισαγωγή μήλων καταγωγής Αργεντινής
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 του Συμβουλίου της
18ης Μαΐου 1972 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των οπορωκηπευτικών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 638/93 (2), και ιδίως
το άρθρο 27 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

ότι το άρθρο 26 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1035/72 καθόρισε τους όρους υπό τους οποίους τροποποι
είται η εισφορά που καθιερώθηκε κατ' εφαρμογή του
άρθρου 25 του ανωτέρω κανονισμού · ότι, με βάση τους
όρους αυτούς, τροποποιείται η εξισωτική εισφορά κατά την
εισαγωγή μήλων καταγωγής Αργεντινής ·
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Το ποσό των 4,92 Ecu που αναφέρεται στο άρθρο 1 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1586/93 αντικαθίσταται από το

Εκτιμώντας :

ποσό των 13,39 Ecu.

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1586/93 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1869/93 (4), καθιέρωσε εξισωτική εισφορά κατά την
εισαγωγή μήλων καταγωγής Αργεντινής·

ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 28 Ιουλίου 1993 .

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

Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(')
(2)
O
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

118 της 20. 5. 1972, α 1 .
69 της 20. 3. 1993, σ. 7.
152 της 24. 6. 1993 , σ. 24.
170 της 13. 7. 1993, σ. 29.
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Αριθ. L 185/26

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2051/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 27ης Ιουλίου 1993
περί καθιερώσεως εξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή νωπών λεμονιών καταγωγής
Ουρουγουάης
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 · ότι η έννοια της αντιπροσωπευτικής
τιμής ορίζεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 ·

Εχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 21 18/74 της Επιτροπής (4),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 3811 /85 (5), οι τιμές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
πρέπει να διαπιστώνονται στις αντιπροσωπευτικές αγορές,
ή, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, σε άλλες αγορές·

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 του Συμβουλίου της
18ης Μαΐου 1972 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των οπωροκηπευτικών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 638/93 (2), και ιδίως
το άρθρο 27 παράγραφος 2 εδάφιο δεύτερο,

ότι, για τα νωπά λεμόνια καταγωγής Ουρουγουάης η κατ'
αυτό τον τρόπο υπολογιζόμενη τιμή εισόδου παρέμεινε επί
δύο συνεχείς ημέρες αγοράς σε επίπεδο το οποίο είναι
τουλάχιστον κατά 0,6 Ecu κατώτερου του επιπέδου της
τιμής αναγωγής · ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να καθιερωθεί
εξισωτική εισφορά για αυτά τα νωπά λεμόνια ·

Εκτιμώντας :

ότι το άρθρο 25 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1035/72 προβλέπει ότι, αν η τιμή εισόδου ενός εισαγόμενου
προϊόντος, προελεύσεως τρίτης χώρας, παραμένει επί δύο
συνεχείς ημέρες αγοράς σε επίπεδο το οποίο είναι κατώτερο
κατά τουλάχιστον 0,6 Ecu του επιπέδου της τιμής αναγωγής
καθιερώνεται, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, εξισωτική
εισφορά για την εν λόγω προέλευση · ότι η εισφορά αυτή
πρέπει να είναι ίση με τη διαφορά της τιμής αναγωγής και
του αριθμητικού μέσου των δύο τελευταίων διαθέσιμων
τιμών εισόδου για την εν λόγω προέλευση ·

ότι οι αντιπροσωπευτικές ισοτιμίες της αγοράς που καθορί
ζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92
του Συμβουλίου (6) χρησιμοποιούνται για να μετατραπεί το
νόμισμα που εκφράζεται σε νόμισμα των τρίτων χωρών και
αποτελούν τη βάση για τον καθορισμό των γεωργικών
ισοτιμιών των νομισμάτων των κρατών μελών· ότι οι
λεπτομέρειες εφαρμογής και o καθορισμός των μετατροπών
αυτών έχουν καθορισθεί στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1068/93 της Επιτροπής (7),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1319/93 της Επιτροπής της
28ης Μαΐου 1993 για τον καθορισμό των τιμών αναγωγής
των νωπών λεμονιών για την περίοδο εμπορίας 1993/94 (3)
καθορίζει για τα προϊόντα αυτά της ποιοτικής κατηγορίας I
την τιμή αναγωγής σε 60,82 Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα καθα
ρού βάρους για το μήνα Ιούλιο 1993 ·
ότι η τιμή εισόδου για μια συγκεκριμένη προέλευση είναι
ίση με την πλέον χαμηλή αντιπροσωπευτική τιμή ή με το
μέσο όρο των πλέον χαμηλών αντιπροσωπευτικών τιμών
που διαπιστώνονται για τουλάχιστον 30 % των ποσοτήτων
της εν λόγω προελεύσεως που τίθενται σε εμπορία στο
σύνολο των αντιπροσωπευτικών αγορών, για τις οποίες
υπάρχουν τιμές, και η τιμή αυτή ή οι τιμές αυτές μειώνονται
κατά τους δασμούς και τις φορολογικές επιβαρύνσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού
C ) ΕΕ αριθ. L 118 της 20. 5. 1972, σ. 1 .
(:) ΕΕ αριθ. L 69 της 20. 3. 1993, σ. 7.
P) ΕΕ αριθ. L 132 της 29. 5. 1993, σ. 90.

ΑρSρο 1

Κατά την εισαγωγή νωπών λεμονιών (κωδικός ΣΟ ex
0805 30 10) καταγωγής Ουρουγουάης εισπράττεται εξισω
τική εισφορά, της οποίας το ύψος καθορίζεται σε 13,20 Ecu
ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους.

ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 29 Ιουλίου 1993.
(4)
(5)
(6)
(')

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

220 της 10. 8. 1974, σ. 20.
28 της 5. 2. 1993, σ. 45.
387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
108 της 1 . 5. 1993, σ. 106.
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O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 185/27

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. L 185/28
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2052/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 27ης Ιουλίου 1993

περί τροποποιήσεως των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των σιτηρών, των
αλεύρων και των πλιγουριών και σιμιγδαλιών σίτου ή σικάλεως
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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 το άρθρο 13 παράγραφος 2
τέταρτο εδάφιο,

του Συμβουλίου (3) χρησιμοποιούνται για να μετατραπεί το
νόμισμα που εκφράζεται σε νόμισμα των τρίτων χωρών και
αποτελούν τη βάση για τον καθορισμό των γεωργικών
ισοτιμιών των νομισμάτων των κρατών μελών· ότι οι
λεπτομέρειες εφαρμογής και o καθορισμός των μετατροπών
αυτών έχουν καθορισθεί στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1068/93 της Επιτροπής (4),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας :

ότι οι επιστροφές που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των
σιτηρών, των αλεύρων και των πλιγουριών και σιμιγδαλιών
σίτου ή σικάλεως έχουν καθορισθεί από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 1985/93 της Επιτροπής (2) ·
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που περιλαμβάνονται
στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1985/93 των στοιχείων των
οποίων έλαβε γνώση η Επιτροπή, οδηγεί στην τροποποίήση
των επιστροφών κατά την εξαγωγή, που ισχύουν επί του
παρόντος, σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονι
σμού ·
ότι οι αντιπροσωπευτικές ισοτιμίες της αγοράς που καθορί
ζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92

ΑρSρο /

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των αναφερόμενων στο
άρθρο 1 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 προϊόντων, ως έχουν, οι οποίες καθορίζονται στο
παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1985/93
τροποποιούνται σύμφωνα με τα ποσά που ορίζονται στο
παράρτημα για τα προϊόντα που αναφέρονται σ' αυτό.
ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 28 Ιουλίου 1993 .

O πάρων κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

0 ) ΕΕ αριθ. L 181 της 1 . 7. 1992, σ. 21 .
(2) ΕΕ αριθ. L 180 της 23. 7. 1993, σ. 45.

(3) ΕΕ αριθ. L 387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
(4) ΕΕ αριθ. L 108 της 1 . 5. 1993, σ. 106.

Αριθ. L 185/29
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1993 περί τροποποιήσεως των επιστροφών που εφαρμόζονται
κατά την εξαγωγή των σιτηρών, των αλεύρων και των πλιγουριών και σιμιγδαλιών σίτου ή σικάλεως
(Ecu/τόνο)

(Ecu/τόνο)

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός (')

Επιστροφή (2)

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός (>)

Επιστροφή (:)

070990 60 000

—

—

1007 0090000

—

—

071290 19 000

—

—

1008 2000 000

—

—

1001 10 00 200

—

—

1101 0000 100

01

55,00

1001 1000400

—

—

1101 0000 130

01

52,00

1001 9091 000

—

—

1101 00 00 150

01

48,00

1001 9099 000

04

25,00

17Q0

11010000 170

01

44,00

08
02

18,00
15,00

1101 0000 180
1101 00 00 190

01
—

41,00
—

03

25,00

1101 0000 900·

06

17,00

150Q

1102 10 00 500

01

55,00

—
25,00
15,00
25,00

1102 1000 700
1102 1000900
1103 11 30 200
1103 11 30 900

—
—
01

—
—
47,00 (3)

1003 00 80000

—
04
02
04
02

15,00

10040000 200

-

—

1103 11 50 200

01

47,00 (3)

1103 11 50 400

—

1002 0000000

Q5

02

1003 00 10000
1003 0020000

10040000400

-

-

1005 1090000
1005 90 00000

—
07

—
15,00

1103 11 50900
1103 11 90 200

—
01

02

0

1103 11 90 800

—

—

—
55,00 (3)
—

C ) Προορισμοί :

01 όλες οι τρίτες χώρες,
02 άλλες τρίτες χώρες,
03 Ελβετία, Αυστρία και Λιχτενστάιν,
04 Ελβετία, Αυστρία, Λιχτενστάιν, Θέουτα και Μελίλια,
05 Αίγυπτος Μαρόκο και Τυνησία,
06 Κορέα και Ιαπωνία,
07 η ζώνη I, η ζώνη III 6), η ζώνη VIII α), η Κούβα και η Ουγγαρία,
08 Αλγερία.

B Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή προς την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) μπορούν να χορηγηθούν μόνο με την τήρηση
των όρων που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριS. 990/93.

(') Οταν αυτό το προϊόν περιέχει σιμιγδάλι συσσωματωμένο, ουδεμία επιστροφή κατά την εξαγωγή χορηγείται.

ΝΒ : Οι ζώνες είναι αυτές που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2145/92 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 214 της 30. 7. 1992, σ. 20).
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Αριθ. L 185/30

II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΔΗΓΙΑ 93/69/EOK ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 23ης Ιουλίου 1993
περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 76/116/EOK του Συμβουλίου περί
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών περί λιπασμάτων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

πονται απο την παρούσα οδηγία είναι απολύτως αναγκαία
για την υλοποίηση των καθορισθέντων στόχων · ότι οι εν

Έχοντας υπόψη :

λόγω στόχοι δεν μπορούν να επιτευχθούν από τα κράτη
μέλη σε μεμονωμένη βάση ■ ότι, εξάλλου, η επίτευξη τους σε

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

κοινοτική βάση προβλέπεται ήδη από την οδηγία 76/116/

την οδηγία 76/ 116/EOK του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμ
βρίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών
μελών περί λιπασμάτων ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 89/530/EOK (2), και ιδίως το άρθρο 9 παρά
γραφος 1 ,

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την προσαρμογή
στην τεχνική πρόοδο των οδηγιών που αποβλέπουν στην
εξάλειψη των τεχνικών εμποδίων στις συναλλαγές του

ΕΟΚ·

τομέα των λιπασμάτων,

Εκτιμώντας:
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

ότι το άρθρο 8A της συνθήκης προβλέπει ένα χώρο χωρίς
εσωτερικά σύνορα, εντός του οποίου εξασφαλίζεται η ελεύ
θερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των
υπηρεσιών και των κεφαλαίων ·
ότι, με την οδηγία 76/ 1 16/EOK, έχουν καθοριστεί οι κανό
νες για την εμπορία των λιπασμάτων τύπου ΕΟΚ ·

ΆρSρο 1

Το παράρτημα I της οδηγίας 76/ 116/EOK τροποποιείται ως
εξής :

α) στο μέρος A σημείο 1 προστίθενται τα απλά αζωτούχα
λιπάσματα που εμφαίνονται στο παράρτημα I της

ότι είναι σκόπιμο να προστεθούν νέα λιπάσματα στο
παράρτημα I της οδηγίας 76/ 116/EOK, ώστε να καταστεί
δυνατόν να λάβουν την ένδειξη «λίπασμα ΕΟΚ» ■ ότι οι
οδηγίες 89/284/EOK του Συμβουλίου (3) και 89/530/EOK
που συμπληρώνουν και τροποποιούν την οδηγία 76/ 116/
ΕΟΚ, διαθέτουν ιδιαίτερα παραρτήματα που δεν έχουν
ενσωματωθεί στο παράρτημα I της οδηγίας 76/ 116/EOK
και ότι, ως εκ τούτου, το παράρτημα I της οδηγίας
76/ 116/EOK πρέπει να αναδιαρθρωθεί με σκοπό τη σαφέ
στερη ανάγνωση και κατανόησή του ·

γ) στο μέρος Γ σημείο 1 προστίθεται το υγρό λίπασμα που
εμφαίνεται στο παράρτημα III της παρούσας οδηγίας.

ότι, δεδομένης της εμβέλειας και των αποτελεσμάτων της
προτεινόμενης ενέργειας, τα κοινοτικά μέτρα που προβλέ

μέρος Δ του παραρτήματος I της οδηγίας 76/ 116/EOK με
τίτλο «Λιπάσματα, δευτερεύοντα στοιχεία».

παρούσας οδηγίας·

β) στο μέρος B προστίθενται τα σύνθετα λιπάσματα που
εμφαίνονται στο παράρτημα H της παρούσας οδηγίας ■

Άρθρο 2

1.

C) ΕΕ αριθ. L 24 της 30. 1 . 1976, σ. 21 .
0 ΕΕ αριθ. L 281 της 30. 9. 1989, σ. 116.
C) ΕΕ αριθ. L 111 της 22. 4. 1989, σ. 34.

Το παράρτημα I της οδηγίας 89/284/EOK καθίσταται

2. Το λίπασμα που εμφαίνεται στο παράρτημα IV της
παρούσας οδηγίας προστίθεται στο παράρτημα I μέρος Δ
της οδηγίας 76/ 116/EOK.

Αριθ. L 185/31
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• ΆρSρο 3

1 . Το παράρτημα I της οδηγίας 89/530/EOK καθίσταται
μέρος E του παραρτήματος I της οδηγίας 76/116/EOK με
τίτλο «Λιπάσματα, ιχνοστοιχεία».
2. Το κεφάλαιο A του μέρους E του παραρτήματος I της
οδηγίας 76/ 1 16/EOK αντικαθίσταται από το παράρτημα V
της παρούσας οδηγίας.
ΆρSρο 4

1 . Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν τις ανα
γκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις
για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο
στις 30 Απριλίου 1994. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή
σχετικά.
Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές
περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύο
νται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσί

ευσή τους. O τρόπος της παραπομπής αποφασίζεται από τα
κράτη μέλη.
2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις της παραγρά
φου 1 από την 1η Μαΐου 1994.
ΆρSρο 5

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες 23 Ιουλίου 1993.
Για την Επιτροπή
Martin BANGEMANN

Αντιπρόεδρος

Κροτωνυλιδενοδιουρία

Ισοβουτυλιδενοδιουρία

Φορμαλδεϋδουρία

10

II

12

1

Νιτρικό μαγνήσιο

2

Aρι9μός

I γ)

Τύπος
λιπάσματος

Προϊόν αντιδράσεως της ουρίας με
φορμαλδεΰδη, το οποίο περιέχει κυρίως
μόρια φορμαλδεϋδουρίας
Πολυμερές

Ολικό άζωτο
Ουρεϊκό άζωτο, εφόσον η αναλογία του
φθάνει το 1 % κατά βάρος
Άζωτο φορμαλδεϋδουρίας διαλυτό σε
ψυχρό νερό
Άζωτο φορμαλδεϋδουρίας διαλυτό μόνο
σε θερμό νερό

Άζωτο ισοβουτυλιδενοδιουρίας

φθάνει το 1 % κατά βάρος

Ολικό άζωτο
Ουρεϊκό άζωτο, εφόσον η αναλογία του

Ολικό άζωτο
Ουρεϊκό άζωτο, εφόσον η αναλογία
φθάνει το 1 % κατά βάρος
Άζωτο κροτωνυλιδενοδιουρίας

6

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

5 % ουρεϊκό άζωτο κατ' ανώτατο όριο

36% ολικό άζωτο
Άζωτο υπολογιζόμενο ως ολικό άζωτο
Τουλάχιστον 3/5 της δηλωμένης περιεκτικότητας σε ολικό άζωτο πρέπει να
διαλύεται σε θερμό νερό '
Τουλάχιστον 3 1 % N φορμαλδεϋδουρίας

ουρίας
3 % κατ' ανώτατο όριο ουρεϊκό άζωτο

Προϊόν αντιδράσεως της ουρίας με 28% N
ισοβουτυρική αλδεüδη
Άζωτο υπολογιζόμενο ως ολικό άζωτο
Μονομερές
Τουλάχιστον 25 % N ισοβουτυλιδενοδι-

3 % ουρεϊκό άζωτο κατ' ανώτατο όριο

5

Μαγνήσιο υπολογιζόμενο ως υδατοδια
λυτό οξείδιο του μαγνησίου

4

των

10% N
Όταν διατίθεται στο εμπόριο υπό Νιτρικό άζωτο
Άζωτο υπολογιζόμενο ως νιτρικό μορφή κρυστάλλων, μπορεί να προστε- Υδατοδιαλυτό οξείδιο του μαγνησίου
άζωτο
θεί η ένδειξη «σε κρυσταλλική μορφή»
14% MgO

Ελάχιστη περιεκτικότητα
σε ενεργά συστατικά
(επί τοις εκατό κατά βάρος)
Στοιχεία για τον τρόπο εκφράσεως
των ενεργών συστατικών
Άλλες απαιτήσεις

1 . ΑΖΩΤΟΥΧΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Στοιχεία των οποίων η περιεκτικότητα
πρέπει να είναι εγγυημένη
Μορφή και διαλυτότητα
των ενεργών συστατικών
Άλλα κριτήρια

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

Άλλα στοιχεία σχετικά με
τον τύπο του λιπάσματος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Επίσημη Εφημερίδα

Προϊόν αντιδράσεως της ουρίας με 28% N
κροτωνική αλδεΰδη
Άζωτο υπολογιζόμενο ως ολικό άζωτο
Μονομερές
Τουλάχιστον 25 % N κροτωνυλιδενοδιουρίας

Προϊόν που λαμβάνεται με χημική
μέθοδο και περιέχει, ως κύριο συστατικό, νιτρικό μαγνήσιο με έξι μόρια
νερού

3

Στοιχεία σχετικά με
τον τρόπο παραγωγής
και τα κύρια συστατικά

L 185/32

A. ΑΠΛΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Αριθ.
28 . 7 . 93

Τύπος
λιπάσματος

Αζωτούχο λίπασμα που Προϊόν που λαμβάνεται με χημική
περιέχει κροτωνυλιδενο- μέ9οδο και περιέχει κροτωνυλιδενοδιδιουρία
ουρία και ένα απλό αζωτούχο λίπασμα
[κατάλογος A-1 της οδηγίας 76/
1 16/EOK εκτός από τα προϊόντα 3 α),
3 6) και 5]

Αζωτούχο λίπασμα που Προϊόν που λαμβάνεται με χημική
περιέχει ισοβουτυλιδενο- μέθοδο και περιέχει ισοβουτυλιδενοδιδιουρία
ουρία και ένα απλό αζωτούχο λίπασμα
[κατάλογος A- 1 της οδηγίας 76/
116/EOK εκτός από τα προϊόντα 3 α),
3 β) και 5]

Αζωτούχο λίπασμα που Προϊόν που λαμβάνεται με χημική
περιέχει φορμαλδεϋδου- μέθοδο και περιέχει φορμαλδεϋδουρία
ρία
και ένα απλό αζωτούχο λίπασμα
[κατάλογος A- 1 της οδηγίας 76/
116/EOK εκτός από τα προϊόντα 3 α),
3 β) και 5]

14

15

3

και τα κύρια συστατικά

13

12

Αριθμός

Στοιχεία σχετικά με
τον τρόπο παραγωγής

0,026

Αριθ.

Μέγιστη περιεκτικότητα σε διουρία :
(ουρεϊκό N + N φορμαλδεϋδουρίας) x

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ψυχρό νερό.
Άζωτο φορμαλδεϋδουρίας διαλυτό μόνο
σε θερμό νερό

Άζωτο φορμαλδεϋδουρίας διαλυτό σε

Άζωτο φορμαλδεϋδουρίας

Ολικό άζωτο
Για κάθε μορφή που περιέχεται σε
αναλογία τουλάχιστον 1 %:
νιτρικό άζωτο
αμμωνιακό άζωτο
ουρεϊκό άζωτο

των

18% N υπολογιζομένου ως ολικό
άζωτο
Τουλάχιστον 3 % αζώτου υπό αμμωνιακή ή/και νιτρική ή/και ουρεϊκή
μορφή
Τουλάχιστον '/3 της δηλωμένης περιεκτικότητας σε ολικό άζωτο πρέπει να
προέρχεται από τη φορμαλδεϋδουρία
Το άζωτο της φορμαλδεϋδουρίας
πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 3/5
αζώτου διαλυτού σε θερμό νερό

Ολικό άζωτο
Για κάθε μορφή που περιέχεται σε
αναλογία τουλάχιστον 1 % :
νιτρικό άζωτο
αμμωνιακό άζωτο
ουρεϊκό άζωτο
Αζωτο ισοβουτυλιδενοδιουρίας

Επίσημη Εφημερίδα

προέρχεται από την ισοβουτυλιδενοδι
ουρία
Μέγιστη περιεκτικότης σε διουρία :
(ουρεϊκό N + N ισοβουτυλιδενοδιου
ρίας) x 0,026

18% N υπολογιζομένου ως ολικό
άζωτο
Τουλάχιστον 3 % αζώτου υπό αμμωνιακή ή/και νιτρική ή/και ουρεϊκή
μορφή
Τουλάχιστον '/3 της δηλωμένης περιεκτικότητας σε ολικό άζωτο πρέπει να

Άζωτο κροτωνυλιδενοδιουρίας

κτικότητας σε ολικό άζωτο πρέπει να
προέρχεται από την κροτωνυλιδενοδι
ουρία
Μέγιστη περιεκτικότητα σε διουρία :
(ουρεϊκό N + N κροτωνυλιδενοδιου
ρίας) x 0,026

6

των ενεργών συστατικών
Άλλα κριτήρια

Στοιχεία των οποίων η περιεκτικότητα
πρέπει να είναι εγγυημένη
Μορφή και διαλυτότητα

Ολικό άζωτο
Για κάθε μορφή που περιέχεται σε
αναλογία τουλάχιστον 1 %:
νιτρικό άζωτο
αμμωνιακό άζωτο
ουρεϊκό άζωτο

5

Άλλα στοιχεία σχετικά με
τον τύπο του λιπάσματος

18% N υπολογιζομένου ως ολικό
άζωτο
Τουλάχιστον 3 % αζώτου υπό αμμωνιακή, ή/και νιτρική ή/και ουρεϊκή
μορφή
Τουλάχιστον '/3 της δηλωμένης περιε-

4

Ελάχιστη περιεκτικότητα
σε ενεργά συστατικά
(επί τοις εκατό κατά βάρος)
Στοιχεία για τον τρόπο εκφράσεως
των ενεργών συστατικών
Άλλες απαιτήσεις
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1

4

Ελάχιστη περιεκτικότητα
σε ενεργά συστατικά
(επί τοις εκατό κατά βάρος)
Στοιχεία για τον τρόπο εκφράσεως
των ενεργών συστατικών
Άλλες απαιτήσεις

Ολικό άζωτο
Νιτρικό άζωτο
Αμμωνιακό άζωτο
Άζωτο δικυανοδιαμιδίου
Ενδείξεις χρήσεως (')

Ολικό άζωτο
Αμμωνιακό άζωτο
Άζωτο δικυανοδιαμιδίου
Ενδείξεις χρήσεως (')

6

Άλλα κριτήρια

των ενεργών συστατικών

Μορφή και διαλυτότητα

Στοιχεία των. οποίων η περιεκτικότητα
πρέπει να είναι εγγυημένη

ρίζει τη χρονική περίοδο χρήσης και τη δοσολογία σε σχέση με την καλλιέργεια για την οποία προορίζεται το λίπασμα.

Επίσημη Εφημερίδα

C ) Σε κάθε συσκευασία ή στα έγγραφα που συνοδεύουν μια παράδοση χύδην πρέπει να περιλαμβάνονται όσο το δυνατόν πληρέστερες ενδείξεις χρήσεως. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να παρέχουν, ιδίως τη δυνατότητα στο χρήστη να προσδιο

δικυανοδιαμιδίου : 1,5%

Νιτροθειικό αμμώνιο με Προϊόν λαμβανόμενο με χημική 24% N
αναστολέα της νιτροποί- μέθοδο, το οποίο περιέχει νιτροθειικό Άζωτο υπολογιζόμενο ως ολικό άζωτο
ησης (δικυανοδιαμίδιο) αμμώνιο και δικυανοδιαμίδιο
Ελάχιστη περιεκτικότητα σε νιτρικό
άζωτο : 3%
Ελάχιστη περιεκτικότητα σε άζωτο

δικυανοδιαμιδίου : 1,5%

5

Άλλα στοιχεία σχετικά με
τον τύπο του λιπάσματος

L 185/34

17

3

Στοιχεία σχετικά με
τον τρόπο παραγωγής
και τα κύρια συστατικά

Θειικό αμμώνιο με Προϊόν που λαμβάνεται με χημική 20% N
αναστολέα της νιτροποί- μέθοδο και περιέχει θειικό αμμώνιο Άζωτο υπολογιζόμενο ως ολικό άζωτο
ησης (δικυανοδιαμίδιο)
και δικυανοδιαμίδιο
Ελάχιστη περιεκτικότητα σε αμμωνιακό άζωτο : 18%
Ελάχιστη περιεκτικότητα σε άζωτο

2

Αριθμός

16

Τύπος
λιπάσματος

Αριθ.
των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
28. 7. 93

2

Τύπος
λιπάσματος

1

3

Ολική

ισοβουτυλιδενοδι

κών συστατικών ζωικής ή
φυτικής προελεύσεως και
περιέχει κροτωνυλιδενοδι
ουρία ή ισοβουτυλιδενοδι
ουρία ή φορμαλδεϋδουρία

6

p,o.
7

Κ20

Τουλάχιστον '/4
της δηλωμένης
περιεκτικότητας
σε ολικό άζωτο
πρέπει να προέρ
χεται από άζωτο
της μορφής (5) ή
(6) ή (7)
Τουλάχιστον 3/5
της δηλωμένης
περιεκτικότητας
σε άζωτο (7) πρέ
βάρος πρέπει να
είναι εγγυημένη
(3) Μια από τις μορ
φές αζώτου (5)
έως (7) (κατά πε
ρίπτωση)
Η μορφή του
αζώτου (7) πρέπει
να είναι εγγυημέ
νη υπό μορφή
αζώτου (8) και
(9)

στον 1 % κατά

του (2) έως (4) πε
ριέχεται σε ανα
λογία τουλάχι

(2) Αν κάποια από
τις μορφές αζώ

( 1 ) Ολικό άζωτο

8

N

10

Κ20

υδατοδιαλυ

υδατοδιαλυ

Το δείγμα δοκιμής
για τον προσδιορι
σμό της διαλυτότη
τας (2) και (3) πρέπει
να είναι 1 £.

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

βαίνει το 2%.

τα ( 1)1.
Η περιεκτικότητα σε
Ρ205 διαλυτό μόνο
στα ανόργανα οξέα
δεν πρέπει να υπερ

Ρ205 [διαλυτότη

σε υδατοδιαλυτό

τού Ρ205 φθάνει
το 2 % δηλώνεται
η διαλυτότητα (3)
και αναφέρεται
υποχρεωτικά η
περιεκτικότητα

του

— όταν η αναλογία

των

τού Ρ205 δεν φθά
νει το 2% δηλώ
νεται η διαλυτό
τητα (2),

Επίσημη Εφημερίδα

του

Όταν το εν λόγω λί ( 1 ) Υδατοδιαλυ
τό οξείδιο
πασμα ΝΡΚ είναι
του καλίου
απαλλαγμένο από
σκωρίες Thomas, δια (2) Η ένδειξη
σπασμένα φωσφορι
«πτωχό σε
κά άλατα, φωσφορι
χλώριο» συν
κό αργιλασβέστιο,
δέεται με μέ
μερικώς διαλυτοποι
γιστη περιε
ημένα φυσικά φω
κτικότητα σε
σφορικά άλατα, και
α 2%.
φυσικά φωσφορικά (3) Η περιεκτι
άλατα, πρέπει να εί
κότητα σε
ναι εγγυημένα σύμ
χλώριο μπο
φωνα με τη διαλυτό
ρεί να είναι
τητα ( 1 ), (2) ή (3):
εγγυημένη.
— όταν η αναλογία

9

Ρ2O5

'Αλλες απαιτήσεις

Στοιχεία για την αναγνώριση των λιπασμάτων

28 7 93

ουρία ή φορμαλ
δεϋδουρία (κατά
περίπτωση)

5

N

Κοκκομετρικός βαθμός

Μορφές, διαλυτότητα και περιεκτικότητα σε ενεργά συστατικά που
πρέπει να είναι εγγυημένη όπως προσδιορίζεται στις στήλες 8 έως 10

( 1 ) Ρ205 υδατοδιαλυ- Κ20 υδατο
( 1 ) Ολικό άζωτο
τό
διαλυτό
(2) Νιτρικό άζωτο
(2)
Ρ205
διαλυτό
στο
(3) Αμμωνιακό άζω
ουδέτερο κιτρικό
το
αμμώνιο
(4) Ουρεϊκό άζωτο
(3) Ρ205 διαλυτό στο
(5) Άζωτο κροτωνυ
ουδέτερο κιτρικό
λιδενοδιουρίας
αμμώνιο και στο
(6) Άζωτο ισοβουτυ
νερό
λιδενοδιουρίας
(7) Άζωτο φορμαλ
δεϋδουρίας
(8) Άζωτο φορμαλ
πει να είναι δια
δεΰδουρίας δια
λυτά σε θερμό
λυτό μόνο σε
νερό
θερμό νερό
5 % Ρ205
(9) Άζωτο φορμαλ
5 % Κ20
δεϋδουρίας δια
λυτό σε ψυχρό
νερό

5% Ν

4

συστατικό

Για κάθε ενεργό

Ελάχιστη περιεκτικότητα
σε ενεργά συστατικά
(επί τοις εκατό κατά βάρος)

Λίπασμα ΝΡΚ που Προϊόν που λαμβάνεται με 20 %
περιέχει κροτωνυ χημική μέθοδο χωρίς προ- (Ν + Ρ20,
λιδενοδιουρία ή
σθήκη οργανικών θρεπτι- +Κ20) .

Στοιχεία
για τον τρόπο
παραγωγής

1 . ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΡΚ

B. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΥΠΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

-

Αριθ.
L 185/35

περιέχει κροτωνυλιδενοδιουρία ή
ισοβουτυλιδενοδιουρία ή φορμαλδεϋδουρία (κατά
περίπτωση)

Προϊόν που λαμβάνεται με 18%

1

3

Ολική

5% N

( 1 ) Ολικό άζωτο

νεP0

πασμα N? είναι ,
απαλλαγμένο από
σκωρίες Thomas, δια
σπασμένα φωσφορι
κά άλατα' ψωσφορι
κό αργιλασβέστιο,
μερικώς διαλυτοποι
ημένα φυσικά φω

Όταν το εν λόγω λί

W

υδατοδιαλυ

,

i

L

σμό της διαλυτότη- ·
τας (2) και (3 ) πρέπει
να είναι 1 g.

Το δείγμα δοκιμής j
για τον προσδιορι- !

βαίνει το 2%.

δεν πρέπει να υπερ-J

στα ανόργανα οξέα ,

P20S διαλυτό μόνο |

τα ( 1 )].
;
H περιεκτικότητα σε j

P205 [διαλυτότη- 1

σε υδατοδιαλυτό 1

υποχρεωτικά η
περιεκτικότητα

τού P205 φθάνει
το 2 % δηλώνεται
η διαλυτότητα (3)
και αναφέρεται

του

των

— όταν η αναλογία

τητα (2),

vεται η διαλυτό

pίπτωση)
φωνα με τη διαλυτό
H μορφή του
τητα (1 ), (2) ή (3):
αζώτου (7) πρέπει _ .
αναλονία
να είναι εγγυημέ- του) υδατοδιαλυ.
νη υπό μορφή
τού ρ2ο5 §εν φθά.
αζώτου (8) και
νει το 2% δηλώ

(3) Μια από τις μορφωσφορικά 1
φές αζώτου (5) άλατα πρέπεινα εί
έως (7) (κατά πε- ναι εγ υPη ένα ^

( 1 ) Ολικό άζωτο

10

9

8

(2) Αν κάποια από
τις μορφές αζώτου (2) έως (4) περιέχεται σε αναλογία τουλάχιστον 1 % κατά
βάρος πρέπει να
είναι εγγυημένη

K20

ΡΑ

N

Στοιχεία για την αναγνώριση των λιπασμάτων
'Αλλες απαιτήσεις

Επίσημη Εφημερίδα

λυτό σε ψυχρό

σε άζωτο (7) πρέ- (g) Άζωτο φορμαλπει να είναι δια- δεϋδουρίας διαλυτά σε θερμό
λυτό μόνο σε
«P»
θερμό νερό
5 /ο ΡΑ
(9) Άζωτο φορμαλδεϋδουρίας δια-

:

7

6

( 1 ) P20, υδατοδιαλυ-

κ2ο

ΡΑ

(2) Νιτρικό άζωτο
τό
(i) Αμμωνιακό άξω- (2) Pΐ05 διαλυτό στο
το
ουδέτερο κιτρικό
,λ n .. , ,.
αμμώνιο
W Oυρεϊκό άξωτο
διαλυτό στο
(5) 'Aζωτο κροτωνυ- ν ' 0.2)Stf00 κιρκό
λιδενοδιουρίας
αμμώνιο και στο
(6) Άζωτο ισοβουτυ- νερό

5

N

Μορφές διαλυτότητα και περιεκτικότητα σε ενεργά συστατικά που
πρέπει να είναι εγγυημένη όπως προσδιορίζεται στις στήλες 8 έως 10
Κοκκομετρικός βαθμός
L 185/36

Τουλάχιστον 3/5 λιδενοδιουρίας
της δηλωμένης (7) Άζωτο φορμαλπεριεκτικότητας δεϋδουρίας

Τουλάχιστον '/4
της δηλωμένης
περιεκτικότητας
σε οχικό άζωτο
πρέπει να προέρ.
χεται από άζωτο
της μορφής (5) ή
(6) ή (7)

4

συστατικό

Για κάθε ενεργό

Ελάχιστη περιεκτικότητα
σε ενεργά συστατικά
(επί τοις εκατό κατά βάρος)

χημική μέθοδο χωρίς προ- (N + P20S)
σθήκη οργανικών θρεπτικών συστατικών ζωικής ή
φυτικής προελεύσεως, και
περιέχει κροτωνυλιδενοδιουρία ή ισοβουτυλιδενοδιουρία ή φορμαλδεϋδουρία

2

Τύπος
λιπάσματος

Λίπασμα ΝΡ που

Στοιχεία
για τον τρόπο
παραγωγής

2. AIΠΑΣΜΑΤΑ ΝΡ

Αριθ.
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
28. 7. 93

σε ενεργά συστατικά

Ελάχιστη περιεκτικότητα

περιπτωση)

ουρία ή ισοβουτυλιδενοδιουρια ή φορμαλδεϋδουρια
λιδενοδιουρίας

(7) Άζωτο φορμαλδεϋδουρίας

της δηλωμένης
περιεκτικότητας

νερό

(9)

να είναι εγγυημέ

9

ΡΑ

οξείδιο

χλώριο μπο
Pεί να είναι
εγγυημένη.

(3) H περιεκτι
κότητα σε

Cl 2 %.

κτικότητα σε

δέεται με μέ
γιστη περιε

«πτωχό σε
χλώριο» συν

του καλίου
(2) H ένδειξη

( 1 ) Υδατοδιαλυ

10

κ2ο

Επίσημη Εφημερίδα

νερό

λυτό σε ψυχρό

(9) Άζωτο φορμαλδεϋδουρίας δια-

θερμό νερό

νη υπό μορφή
αζώτου (8) και

φές αζώτου (5)
έως (7) (κατά πε-

(3) Μια από τις μορ-

είναι εγγυημένη

στον 1 % κατά
βάρος, πρέπει να

ριέχεται σε αναλογία τουλάχι-

( 1 ) Ολικό άζωτο

η\ av κάποια από
τις
μορφές αζώτου (2) έως (4) πε-

8

N

5 % K20

K20 υδατο-

διαλυτό

7

K20

ρίπτωση)
H μορφή του
αζώτου (7) πρέπει

6

ΡΑ

Στοιχεία για την αναγνώριση των λιπασμάτων
Άλλες απαιτήσεις

σε άζωτο (7) πρέ- (8) Άζωτο φορμαλπει να είναι διαδεϋδουρίας διαλυτά σε θερμό
λυτό μόνο σε

(6) Άζωτο ισοβουτυ-

Τουλάχιστον VS

(6)ή(7)

Λζωτο κροτωνυλιδενοδιουρίας

χεται από άζωτο
της μορφής (5) ή

περιέχει κροτωνυ- χημική μέθοδο χωρίς προ- (N + K20) Τουλάχιστον '/4 (2) Νιτρικό άζωτο .
λιδενοδιουρία
ή
της δηλωμένης (3) toΑμμωνιακό άζωισοβουτυλιδενοδι- κών συστατικών ζωικής ή
περιεκτικότητας

( 1 ) Ολικό άζωτο

5

σε ολικό άζωτο (4 Oυρεϊκο , γ
πρέπει να προέρ- * °υPειK0 άζωτο

4

N

Μορφές διαλυτότητα και περιεκτικότητα σε ενεργά συστατικά που
πρέπει να είναι εγγυημένη όπως προσδιορίζεται στις στήλες 8 έως 10
Κοκκομετρικός βαθμός

ουρία ή φορμαλ- φυτικής προελεύσεως και
δεϋδουρια (κατα περιέχει κροτωνυλιδενοδι-

3

συστατικό

(επί τοις εκατό κατά βάρος)
Για κάθε ενεργό
Ολική

5% N

2

Στοιχεία
για τον τρόπο
παραγωγής

Λίπασμα ΝΚ που Προϊόν που λαμβάνεται με 20%

1

λιπάσματος

Τύπος

3. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΚ

28. 7. 93
των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθ.
L 185/37

1

5.1 .

Διάλυμα θειικού μαγνησίου
^

2

1

προελεύσεως σε νερό

6

Στοιχεία των οποίων η περιεκτικότητα
πρέπει να είναι εγγυημένη
Μορφή και διαλυτότητα
των ενεργών συστατικών
Άλλα κριτήρια

διο του θείου

Μπορούν να προστίθενται οι συνή- Υδατοδιαλυτό οξείδιο του μαγνησίου
θεις εμπορικές ονομασίες
Προαιρετικά : υδατοδιαλυτό τριοξεί

5

Άλλα στοιχεία σχετικά
με τον τύπο του λιπάσματος

Νιτρικό άζωτο
Υδατοδιαλυτό οξείδιο του μαγνησίου

6

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

του θείου

Μαγνήσιο και θείο υπολογιζόμενο
ως υδατοδιαλυτό οξείδιο του μαγνη
σίου και υδατοδιαλυτό τριοξείδιο

4

Ελάχιστη περιεκτικότητα
σε ενεργά συστατικά
(επί τοις εκατό κατά βάρος)
Στοιχεία για τον τρόπο εκφράσεως
των ενεργών συστατικών
Άλλες απαιτήσεις

Προϊόν που λαμβάνεται με διάλυση 5% MgO
θειικού μαγνησίου βιομηχανικής 10 % S03

3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ρΗ ελάχιστο : 4

άζωτο
9% MgO
Μαγνήσιο υπολογιζόμενο ως υδατο
διαλυτό οξείδιο του μαγνησίου

Δ. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ, ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στοιχεία σχετικά
με τον τρόπο παραγωγής
και τα κύρια συστατικά

μαγνησίου στο νερό

5

των

ΑριSμός

4

Προϊόν που λαμβάνεται με χημική 6% N
μέθοδο και με διάλυση του νιτρικού Άζωτο υπολογιζόμενο ως νιτρικό

3

Ελάχιστη περιεκτικότητα
σε ενεργά συστατικά
(επί τοις εκατό κατά βάρος)
Στοιχεία για τον τρόπο εκφράσεως
των ενεργών συστατικών
Άλλες απαιτήσεις

1. ΑΠΛΑ ΡΕΥΣΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Στοιχεία των οποίων η περιεκτικότητα
πρέπει να είναι εγγυημένη
Μορφή και διαλυτότητα
των ενεργών συστατικών
Άλλα κριτήρια

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

Άλλα στοιχεία σχετικά
με τον τύπο του λιπάσματος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Επίσημη Εφημερίδα

Τύπος
λιπάσματος

Διάλυμα νιτρικού μαγνησίου

2

Αριθμός

4

Τύπος
λιπάσματος

Στοιχεία σχετικά
με τον τρόπο παραγωγής
και τα κύρια συστατικά

L 185/38

Γ. ΡΕΥΣΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Αριθ.
28. 7. 93

I

4

Βοριούχος αιθανολαμίνη

Βοριούχο λίπασμα σε διάλυμα Προϊόν διάλυσης σε νερό των τύπων 2 % διαλυτό στο νερό (B)

1δ

1ε

τύπων 1α ή/και 16 ή/και 1δ

Βοριούχο λίπασμα υπό μορφή Προϊόν εναιώρησης στο νερό των 2% διαλυτό στο νερό (B)

1α ή/και 16 ή/και 1 δ

αντίδραση του δορικού οξέος με
αιθανολαμίνη

Προϊόν που λαμβάνεται από την 8 % διαλυτό στο νερό (B)

ασβεστίου

συστατικών που περιέχει

H ονομασία του λιπάσματος πρέπει Βόριο (B) διαλυτό στο νερό
να περιλαμβάνει τα ονόματα των

να περιλαμβάνει τα ονόματα των
συστατικών που περιέχει

H ονομασία του λιπάσματος πρέπει Βόριο (B) διαλυτό στο νερό

Βόριο (B) διαλυτό στο νερό

Μπορούν να προστεθούν οι συνήθεις Ολικό βόριο (B)

Μπορούν να προστεθούν οι συνήθεις Βόριο (B) διαλυτό στο νερό
εμπορικές ονομασίες

νίτη ή πανδερμίτη και περιέχει ως Λεπτότητα σκόνης: τουλάχιστον 98 % εμπορικές ονομασίες
βασικό συστατικό βορικά άλατα του περνάει από κόσκινο των 0,063 mm

Προϊόν που παράγεται από κολεμα- 7 % σε ολικό (B)

6

Αριθ.

αιωρήματος

Βορικό ασβέστιο

1γ

συστατικό βορικό νάτριο

I

Μπορούν να προστεθούν οι συνήθεις Βόριο (B) διαλυτό στο νερό
εμπορικές ονομασίες

5

Ιχνοστοιχεία με
εγγυημένη περιεκτικότητα
Διαλυτότητα
Άλλα κριτήρια

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ιστ

Βορικό νάτριο

16

Προϊόν που παράγεται δια της χημι- 10% διαλυτό στο νερό (B)
κής οδού και περιέχει ως βασικό

Βορικό οξύ

Προϊόν που λαμβάνεται με τη δράση 14% διαλυτό στο νερό (B)
ενός οξέος σ' ένα βορικό άλας

3

με την ονομασία του τύπου

Άλλες ονομασίες σχετικά

των

1α

I

και τα βασικά συστατικά

Ελάχιστη περιεκτικότητα σε ενεργά
ιχνοστοιχεία (επί τοις εκατό κατά βάρος)
Ενδείξεις σχετικά με την αξιολόγηση
των ενεργών στοιχείων
Άλλες απαιτήσεις

Επίσημη Εφημερίδα

ΒΟΡΙΟ

2

j

I

Τύπος λιπάσματος

Αριθμός

Ενδείξεις σχετικά με τον τρόπο
παραγωγής

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΠΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A

ρΗ στην οποία το συμπλοκοποιημένο μέρος παρουσιάζει καλή σταθερότητα.

Σημείωση 3: 'Οταν ένα ιχνοστοιχείο είναι υπό μορφή χηλικού σύμπλοκου, πρέπει να αναφέρεται η περιοχή του

διάλυση».

Σημείωση 2: Αν το προϊόν δεν αφήνει στερεό υπόλειμμα μετά τη διάλυσή του, μπορεί να χαρακτηριστεί «για

της ονομασίας του όπως αναφέρονται στο κεφάλαιο E.

Επεξηγηματική σημείωση: οι σημειώσεις που ακολουθούν ισχύουν για το σύνολο του μέρους E.
Σημείωση 1: 0 χαρακτηρισμός ενός χηλικού συμπλεκτικού παράγοντα μπορεί να γίνει με τη χρήση των αρχικών

E

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

28. 7 . 93
L 185/39

5

6

Άλας χαλκού

Οξείδιο του χαλκού

Υδροξείδιο του χαλκού

Χηλικό σύμπλοκο χαλκού

Λίπασμα με βάση το χαλκό

Διάλυμα λιπάσματος με χαλκό

3α

36

3γ

3δ

3ε

3στ

Προϊόν που παράγεται διά της χημι- 45 % σε ολικό Cu (χαλκό)

Ολικός χαλκός (Cu)

Προϊόν που παράγεται με διάλυση 3 % σε διαλυτό στο νερό χαλκό (Cu)
στο νερό των τύπων 3α ή/και ενός
μόνο λιπάσματος του τύπου 3δ

και μη τοξικής αδρανούς μάζας

και, ενδεχομένως μιας μη δεκτικής

του χηλικού

Λ;. 1/4 του ολκού χαλκού

λίπασμα

συμπλόκου, εφόσον περιέχεται στο

κού παράγοντα που περιέχεται,
ενδεχομένως στο λίπασμα

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

6) το όνομα του χηλικού συμπλεκτι- λίπασμα

H ονομασία πρέπει να περιλαμβάνει : Χαλκός (Cu) διαλυτός στο νερό
et) το(τα) όνομα(-τα) του(των) ανόρ- Χαλκός (Cu) υπό μορφή χηλικού
γανου(-ων) ανιόντος(-ων) ·
συμπλόκου, εφόσον περιέχεται στο

ενδεχομένως στο λίπασμα

κτικού παράγοντα που περιέχεται, Χαλκός (Cu) υπό μορφή χηλικού

6) τ0 6

H ονομασία πρέπει να περιλαμβάνει : Ολικός χαλκός (Cu)

α) το(τα) όνομα(-τα) των συστατι- Χαλκός (Cu) διαλυτός στο νερό, αν
κών που περιέχουν χαλκό ·
αυτός αντιστοιχεί τουλάχιστον στο

Προϊόν που λαμβάνεται με ανάμιξη 5% σε ολικό Cu

μορφή χηλικού σύμπλοκου

Χαλκός (Cu) υπό μορφή χηλικού
συμπλόκου

των τύπων 3α ή/και 36 ή/και 3γ ή
ενός μόνο λιπάσματος του τύπου 3δ

παράγοντα

νεται από τη χημική σύνδεση του το οποίο τουλάχιστον τα 8/10 της παράγοντα
χαλκού με ένα χηλικό συμπλεκτικό δηλωμένης περιεκτικότητας είναι σε

Προϊόν διαλυτό στο νερό που λαμβά- 9 % σε διαλυτό στο νερό χαλκό από Όνομα του χηλικού συμπλεκτικού Χαλκός (Cu) διαλυτό στο νερό

κής οδού και περιέχει ως βασικό Λεπτότητα σκόνης: τουλάχιστον 98 %
συστατικό υδροξείδιο του χαλκού περνάει από κόσκινο των 0,063 mm

Ολικός χαλκός (Cu)

των

διαδικασία και περιέχει ως βασικό Λεπτότητα σκόνης: τουλάχιστον 98 %
συστατικό οξείδιο του χαλκού
περνάει από κόσκινο των 0,063 mm

όνομα του ανόργανου ανιόντος

Επίσημη Εφημερίδα

Προϊόν που λαμβάνεται με χημική 70% σε ολικό Cu

κής οδού και περιέχει ως βασικό
συστατικό ένα ανόργανο άλας
χαλκού

Προϊόν που παράγεται διά της χημι- 20 % σε διαλυτό στο νερό χαλκό (Cu) H ονομασία πρέπει να περιέχει το Χαλκός (Cu) διαλυτός στο νερό

κού παράγοντα που περιέχεται,
ενδεχομένως στο λίπασμα

β) το όνομα του χηλικού συμπλεκτι- λίπασμα

H ονομασία πρέπει να περιλαμβάνει : Κοβάλτιο (Cο) διαλυτό στο νερό

των τύπων 2α ή/και έναν από τους
τύπους 26

α) το(τα) όνομα(-τα) του(των) ανόρ- Κοβάλτιο (Cο) υπό μορφή χηλικού
γανου(-ων) ανιόντος(-ων) ·
συμπλόκου, εφόσον περιέχεται στο

KOυ

Κοβάλτιο υπό μορφή χηλικού συμπλό

τιο

κοβαλτίου με ένα χηλικό συμπλε- δηλωμένης περιεκτικότητας είναι σε
κτικό παράγοντα
μορφή χηλικού συμπλόκου

άλας

γεται από τη χημική σύνδεση του από το οποίο τουλάχιστον 8/10 της παράγοντα

ανόργανο

Διάλυμα λιπάσματος με κοβάλ- Προϊόν που προέρχεται από διάλυση 2% διαλυτό στο νερό κοβάλτιο (Cο)

-

ένα

L 185/40

ΧΑΛΚΟΣ

2γ

τίου

κοβαλτίου

συστατικό

Χηλικό σύμπλοκο του κοβαλ- Προϊόν διαλυτό στο νερό που παρά- 2 % διαλυτό στο νερό κοβάλτιο (Cο) 'Ονομα του χηλικού συμπλεκτικού Κοβάλτιο (Cο) διαλυτό στο νερό

19% διαλυτό στο νερό κοβάλτιο (Cο) H ονομασία πρέπει να περιλαμβάνει Κοβάλτιο (Cο) διαλυτό στο νερό
το όνομα του ανόργανου ανιόντος

4

26

Προϊόν που παράγεται διά της χημικής οδού και περιέχει ως βασικό

3

Άλας κοβαλτίου

2

2α

ΚΟΒΑΛΤΙΟ

1

Αριθ.
28. 7. 93

μορφή χηλικού συμπλόκου

συμπλόκου, εφόσον περιέχεται στο

κού παράγοντα που περιέχεται,
ενδεχομένως στο λίπασμα.

* 6) το όνομα του χηλικού συμπλεκτι- λίπασμα

γάνου(-ων ανιόντος(-ων) ■

H ονομασία πρέπει να περιλαμβάνει : Σίδηρος (Fe) διαλυτός στο νερό

α) το (τα) όνομα(-τα) του(των) ανορ- Σίδηρος (Fe) υπό μορφή χηλικού

Σίδηρος (Fe) υπό μορφή χηλικού
συμπλόκου

Λίπασμα με βάση το μαγγάνιο

Διάλυμα λιπάσματος με βάση Προϊόν που λαμβάνεται με διάλυση 3% σε διαλυτό στο. νερό μαγγάνιο H ονομασία πρέπει να περιλαμβάνει : Μαγγάνιο (Μη) διαλυτό στο νερό

5δ

5ε

στο νερό των τύπων 5α ή/και ενός (Μη)
απο τους τύπους 56

αυτό αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 1 /4
του ολικού μαγγανίου

Αριθ.

κού παράγοντα που περιέχεται,
ενδεχομένως στο λίπασμα

α) το (τα) όνομα(-τα) του(των) ανορ- Μαγγάνιο (Μη) με μορφή χηλικού
γάνου(-ων) ανιόντος(-ων) ·
σύμπλοκου, εφόσον περιέχεται στο
6) το όνομα του χηλικού συμπλεκτι- λίπασμα

τικών

H ονομασία πρέπει να περιλαμβάνει Ολικό μαγγάνιο (Μη)

το όνομα των μαγγανιούχων συστα- Μαγγάνιο (Μη) διαλυτό στο νερό αν

Προϊόν που παράγεται με ανάμιξη 17% σε ολικό μαγγάνιο (Μη)

Ολικό μαγγάνιο (Μη)

των τύπων 5α και 5γ

Προϊόν που παράγεται διά της χημι- 40 % σε ολικό (Μη)
κής οδού και περιέχει ως βασικά Λεπτότητα σκόνης: τουλάχιστον 80 %
συστατικά οξείδια του μαγγανίου
περνάει από κόσκινο των 0,063 mm

μορφή χηλικού σύμπλοκου

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

το μαγγάνιο

Οξείδιο του μαγγανίου

5γ

κτικό παράγοντα

Προϊόν διαλυτό στο νερό που παρά- 5 % σε Μη διαλυτό στο νερό από το Όνομα του χηλικού συμπλεκτικού Μαγγάνιο (Μη) διαλυτό στο νερό

γεται από τη χημική σύνδεση του οποίο τουλάχιστον τα 8/10 της δηλω- παράγοντα
μαγγανίου με ένα χηλικό συμπλε- μένης περιεκτικότητας είναι υπό

Μαγγάνιο (Μη) υπό μορφή χηλικού
συμπλόκου

Χηλικό σύμπλοκο μαγγανίου

άλας

5β

συστατικό ένα ανόργανο
μαγγανίου (Μη II)

Άλας μαγγανίου

5α

των

Προϊόν που παράγεται διά της χημι- 17% σε διαλυτό στο νερό μαγγάνιο H ονομασία πρέπει να περιλαμβάνει Μαγγάνιο (Μη) διαλυτό στο νερό
κής οδού και περιέχει ως βασικό (Μη)
το όνομα του συνδεδεμένου ανιόντος

4α ή/και ενός από τους τύπους 46

παράγοντα

μενο από τη χημική σύνδεση του οποίο τουλάχιστον τα 8/10 της δηλω- παράγοντα
σιδήρου με ένα χηλικό συμπλεκτικό μένης περιεκτικότητας είναι σε

Επίσημη Εφημερίδα
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το σίδηρο

Διάλυμα λιπάσματος με βάση Προϊόν διάλυσης σε νερό των τύπων 2% σε διαλυτό στο νερό Fe

4γ

.

Ολικός χαλκός (Cu)

Ολικός χαλκός (Cu)

6

Προϊόν διαλυτό στο νερό παραγό- 5% σε Fe διαλυτό στο νερό από το Όνομα του χηλικού συμπλεκτικού Σίδηρος (Fe) διαλυτός στο νερό

(Fe II)

■

Χηλικό σύμπλοκο σιδήρου

46

.συστατικό ανόργανο σιδηρούχο άλας

5

12 % σε διαλυτό στο νερό σίδηρο (Fe) H ονομασία πρέπει να περιλαμβάνει Σίδηρος (Fe) διαλυτός στο νερό
το όνομα του ανοργάνου ανιόντος

Άλας σιδήρου

Προϊόν που λαμβάνεται με χημική
μέθοδο και περιέχει ως βασικό

[CU2C1(OH)J

4α

ΣΙΔΗΡΟΣ

Οξυχλωριούχος χαλκός υπό Προϊόν εναιώρησης στο νερό του 17% σε ολικό Cu
μορφή αιωρήματος
τύπου 3g

3στ

Προϊόν που λαμβάνεται με χημική 50 % σε ολικό Cu

4

μέθοδο και περιέχει ως βασικό Λεπτότητα σκόνης: τουλάχιστον 98 %
συστατικό οξυχλωριούχο χαλκό περνάει από κόσκινο των 0,063 mm

Οξυχλωριούχος χαλκός

3

3ζ

12
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I

I

4

I
Μολυβδένιο (Mo) διαλυτό στο νερό

6

Λίπασμα
το (τα) όνομα(-τα) του (των) μολυ
βδενούχου(-ων) συστατικού(-ών)

7ε

κού παράγοντα που περιέχεται,

ενδεχομένως στο λίπασμα

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

β) το όνομα του χηλικού συμπλεκτι- λίπασμα

Διάλυμα λιπάσματος με βάση Προϊόν που παράγεται με διάλυση 3 % σε διαλυτό στο νερό ψευδάργυρο H ονομασία πρέπει να περιλαμβάνει : Ψευδάργυρος (Ζη) διαλυτός στο νερό
τον ψευδάργυρο
στο νερό των τύπων 7α ή/και ενός (Ζη)
α) τ0 (τα) όνομα(-τα) του(των) ανορ- Ψευδάργυρος (Ζη) με μορφή χηλικού
από τους τύπους 76
γάνου(-ων ανιόντος(-ων) ·
συμπλόκου, εφόσον περιέχεται στο

ανάμειξη των τύπων 7α και 7γ

του ολικού ψευδαργύρου (Ζη)

H ονομασία θα περιλαμβάνει το Ολικός ψευδάργυρος (Ζη)

όνομα των ψευδαρχυρούχων συστα- ψευδάργυρος (Ζη) διαλυτός στο νερό
τικών που περιέχονται στο λίπασμα αν αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 1/4

Λίπασμα με βάση τον ψευδάρ- Προϊόν που λαμβάνεται από την 30 % σε ολικό Ζη

γυρο

Ολικός ψευδάργυρος (Ζη)

7δ

Προϊόν που παράγεται διά της χημι- 70 % σε ολικό Ζη

κής οδού και περιέχει σαν βασικό Λεπτότητα σκόνης : τουλάχιστον 80%
• συστατικό οξείδιο του ψευδαργύρου διέρχεται από κόσκινο των 0,063 mm

Οξείδιο του ψευδαργύρου

είναι υπό μορφή χηλικού συμπλόκου

7γ

κτικό παράγοτα

νεται από τη χημική σύνδεση του (Ζη) από το οποίο τουλάχιστον τα παράγοντα
ψευδαργύρου με ένα χηλικό συμπλε- 8/10 της δηλωμένης περιεκτικότητας

Ψευδάργυρος (Ζη) υπό μορφή χηλικού
συμπλόκου

Χηλικό σύμπλοκο ψευδαργύ- Προϊόν διαλυτό στο νερό που λαμβά- 5 % σε διαλυτό στο νερό ψευδάργυρο Όνομα του χηλικού συμπλεκτικού Ψευδάργυρος (Ζη) διαλυτός στο νερό

ρου

όνομα του ανόργανου ανιόντος

των

κής οδού και περιέχει ως βασικό γυρο (Ζη)
συστατικό ένα ανόργανο άλας του
ψευδαργύρου

7β

Προϊόν που παράγεται διά της χημι- 15% σε διαλυτό στο νερό ψευδάρ- H ονομασία θα περιλαμβάνει το Ψευδάργυρος (Ζη) διαλυτός στο νερό

στο νερό των τύπων 6α ή/και ενός (Mo)
από τους τύπους 6β

σε Προϊόν που λαμβάνεται με διάλυση 3 % σε διαλυτό στο νερό μολυβδένιο H ονομασία πρέπει να περιλαμβάνει Μολυβδένιο (Mo) διαλυτό στο νερό

Άλας ψευδαργύρου

μολυβδένιου

τα ονόματα των μολυβεδνούχων
συστατικών

Επίσημη Εφημερίδα

7α

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ

διάλυμα

(Mo)

Μολυβδένιο (Mo) διαλυτό στο νερό

L 185/42

6δ

των τύπων 6α και 6β

κής οδού και περιέχει ως βασικό (Mo)
συστατικό μολυβδενικό αμμώνιο

Προϊόν που παράγεται διά της χημι- 50 % σε διαλυτό στο νερό μολυβδένιο

κής οδού και περιέχει ως βασικό (Mo)
συστατικό μολυβδενικό νάτριο

Λίπασμα με βάση μολυβδένιο Προϊόν που λαμβάνεται με ανάμιξη 35 % σε διαλυτό στο νερό μολυβδένιο H ονομασία πρέπει να περιλαμβάνει Μολυβδένιο (Mo) διαλυτό στο νερό

5

6γ

j

Μολυβδενικό αμμώνιο

Προϊόν που παράγεται διά της χημι- 35 % σε διαλυτό στο νερό μολυβδένιο

3

66

j

Μολυβδενικό νάτριο

2

6α

ΜΟΛΥΒΔΕΝΙΟ

1

Αριθ.
28 . 7 . 93

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

28. 7. 93

Αριθ. L 185/43

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 6ης Απριλίου 1993

σχετικά με ενίσχυση της γερμανικής κυβέρνησης στη Hibeg και της Hibeg μέσω της Krupp
GmbH στην Bremer Vulkan ΑG, για να διευκολυνθεί η πώληση της Krupp Atlas Elektro
nik GmbH από την Krupp GmbH στην Bremer Vulkan AG
(Το κείμενο στη γερμανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(93/412/EOK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

μυρίων γερμανικών μάρκων, πλέον κόστος πίστωσης και

Έχοντας υπόψη :

τόκους υπέρ της Hanseatische Industrie-Beteiligungen
GmbH (εφεξής Hibeg), ανώνυμης εταιρείας ιδιοκτησίας

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 93 παράγραφος 2 πρώτο
εδάφιο,
Αφού έδωσε, σύμφωνα με το άρθρο 93 της συνθήκης, στα
ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα να διατυπώσουν τις
παρατηρήσεις τους και έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις
αυτές,

του κρατιδίου της Βρέμης

— στις 26 Νοεμβρίου 1991 : ανταλλαγή μεταξύ Krupp και
BV, κατά την οποία η BV πληρώνει στην Krupp αριθμό
2,8 εκατομμυρίων νέων μετοχών της BV (συνολικής
αξίας σύμφωνα με την BV, 350 εκατομμυρίων γερμανι
κών μάρκων, δηλαδή 125 γερμανικά μάρκα ανά μετοχή)
για να εξαγοράσει το 74,9% της ΚΑΕ,

— στις 26 Νοεμβρίου 1991 : η Krupp και η Hibeg ίδρυσαν

Εκτιμώντας ότι :

από κοινού μία εταιρεία αστικού δικαίου (Gesellschaft
burgerlichen Rechts — εφεξής GbR),
I

Με επιστολή της 17ης Δεκεμβρίου 1991 η γερμανική κυβέρ
νηση κοινοποίησε εγγύηση που χορήγησε η Freie Hansestadt
Bremen/κρατίδιο της Βρέμης. H Επιτροπή, με την επιστολή
D/00130 της 20ής Ιανουαρίου 1992, ζήτησε συμπληρωματι
κές πληροφορίες από τη γερμανική κυβέρνηση. H απάντηση
της γερμανικής κυβέρνησης της 4ης Μαρτίου 1992 παρελή
φθη στις 9 Μαρτίου 1992. Στις 6 Μαΐου 1992 η Επιτροπή
αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 93 παρά
γραφος 2 της συνθήκης. Αυτό γνωστοποιήθηκε στη γερμα

νική κυβέρνηση με την επιστολή SG(92)D/6699 της 20ής
Μαΐου 1992 και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων( 1 ).
II

H γερμανική κοινοποίηση αφορά εγγύηση που δόθηκε από
το κρατίδιο της Βρέμης προκειμένου να υποστηρίζει την
Bremer Vulkan ΑG (εφεξής BV) να αγοράσει από την Krupp
GmbH (εφεξής Krupp) την Krupp Atlas Elektronik GmbH
(εφεξής ΚΑΕ). H γερμανική κυβέρνηση περιέγραψε πολύ
πλοκο πλέγμα συναλλαγών που κατέληξαν στην πώληση
της ΚΑΕ στην BV.
H BV, προκειμένου να διαφοροποιήσει περαιτέρω τις
δραστηριότητές της από την κατασκευή πλοίων, αγόρασε
από την Krupp μερίδιο 74,9% στην ΚΑΕ. H τιμή των 350
εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων δεν καταβλήθηκε τοις
μετρητοίς αλλά με έκδοση νέων μετοχών της BV. Οι
ακόλουθες συναλλαγές (συνοπτικά) πραγματοποιήθηκαν ή
συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθούν :
— στις 17 Οκτωβρίου 1991 : η γενική συνέλευση των μετό
χων της BV αποφάσισε αύξηση του μετοχικού κεφα
λαίου,

— στις 21 Νοεμβρίου 1991 : η Freie Hansestadt Bremen
(κρατίδιο της Βρέμης) δίδει εγγύηση ύψους 126 εκατομ
( 1) ΕΕ αριθ. C 171 της 7. 7. 1992, σ. 3 .

— στις 31 Δεκεμβρίου 1991 : η Krupp και η Hibeg συνεισφέ
ρουν τις συμφωνηθείσες συμμετοχές τους στην GbR. H
Krupp συνεισφέρει 2,8 εκατομμύρια μετοχές της BV και
η Hibeg 350 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα σε μετρητά,
τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από τραπεζική πίστωση
που καλύφθηκε μερικώς από την προαναφερθείσα
κρατική εγγύηση,

— στις 31 Δεκεμβρίου 1991 : σύμφωνα με τη συστατική

πράξη της GbR, η GbR προκαταβάλλει 350 εκατομμύρια
γερμανικά μάρκα στην Krupp. H Hibeg εξουσιοδοτείται
αμετάκλητα να πωλήσει τις μετοχές της BV σε τρίτους
στην ελαχίστη τιμή των 125 γερμανικών μάρκων ανά
μετοχή. Με την πώληση κάθε μετοχής μειώνεται η
συμμετοχή των δύο εταίρων στην GbR, ενώ αντίστοιχα
μειώνεται το οφειλόμενο υπόλοιπο μετά την προκατα
βολή στην Krupp και επιστρέφεται το ποσό που πιστώ
θηκε από τη Hibeg,
— στις 28 Φεβρουαρίου 1994 το νωρίτερο και στις 31
Δεκεμβρίου 1994 το αργότερο : η GbR θα λυθεί. Οι
εναπομένουσες μετοχές της BV θα μεταβιβαστούν στη
Hibeg ενώ η Krupp κρατάει το υπόλοιπο της προκατα
βολής. H Hibeg έχει τη δυνατότητα, όπως συμφώνησε με
τις τράπεζες που χορήγησαν την πίστωση, να επιστρέψει
«μέρος» της πίστωσης πωλώντας, στο τέλος του χρόνου
για τον οποίο χορηγήθηκε πίστωση, τις μετοχές της BV
στις τράπεζες αυτές αντί 80 γερμανικών μάρκων ανά
μετοχή.

Εν ολίγοις, αυτό σημαίνει ότι η BV αποκτά από την Krupp
μερίδιο 74,9 % στην ΚΑΕ έναντι 2,8 εκατομμυρίων μετοχών
της BV. Στο πλαίσιο της GbR, η Krupp ανταλλάσσει με την
Hibeg αυτές τις μετοχές έναντι 350 εκατομμυρίων γερμανι
κών μάρκων. Κατά το χρόνο της συναλλαγής οι μετοχές
της BV ήταν εισηγμένες στο χρηματιστήριο με αξία περίπου
στα 80 γερμανικά μάρκα ανά μετοχή, δηλαδή η συνολική
αξία των 2,8 εκατομμυρίων μετοχών ανερχόταν σε 224
εκατομμύρια γερμανικά μάρκα. H Freie Hansestadt
Bremen/κρατίδιο της Βρέμης υποστήριξε τη Hibeg με
εγγύηση 126 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα που αντιστοι
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χεί στη διαφορά μεταξύ του συμφωνηθέντος τιμήματος του
μεριδίου στην ΚΑΕ και της πραγματικής αξίας των
μετοχών, καθιστώντας δυνατή την πώληση της ΚΑΕ στην
BV.

H γερμανική κυβέρνηση, με την επιστολή της 4ης Μαρτίου
1992, αναφέρει ότι η εγγύηση, με εξαίρεση ορισμένες
αλλαγές πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών για τη χορή
γηση εγγυήσεων του κρατιδίου της Βρέμης τις οποίες
ενέκρινε η Επιτροπή με το έγγραφο SG(91)D/20146 της 28ης
Οκτωβρίου 1991 (N 512/91 ). H κύρια αλλαγή την οποία
αναφέρει η γερμανική επιστολή είναι ότι αντί για τον όρο
«Ausfallbûrgschaft» (εγγύηση για μη καταβολή) χρησιμοποι
είται η έκφραση «selbstschuldnerische Biirgschaft» (εγγύηση
αυτοφειλέτη), όπου η διαφορά συνίσταται στο ότι στη
δεύτερη περίπτωση o πιστωτής μπορεί να στραφεί απευθείας
κατά του εγγυητή όταν o πρωτοφειλέτης αδυνατεί να κατα
βάλει την οφειλή.

III

H Επιτροπή, κατά την εκτίμηση της πριν από την κίνηση
της διαδικασίας του άρθρου 93 παράγραφος 2, έλαβε θέση
επί τριών ζητημάτων : α) κατά πόσον πρόκειται για
ενίσχυση, β) αν ναι, ποιο είναι το ύψος της ενίσχυσης και γ)
ποιος είναι o παραλήπτης αυτής της ενίσχυσης.

H απάντηση στο πρώτο ερώτημα υπήρξε καταφατική. H
μέση τιμή ανά μετοχή για τις μετοχές της BV κατά τους
μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 1991 , όταν έλαβαν χώρα οι
σημαντικότερες δικαιοπραξίες περιστρεφόταν στα 80
γερμανικά μάρκα ανά μετοχή. H τιμή αυτή περιελάμβανε
ήδη την υποτίμηση την οποία συνήθως συνεπάγεται η
έκδοση νέων μετοχών, δεδομένου ότι ήδη στις 17 Οκτω
βρίου 1991 η γενική συνέλευση των μετόχων της BV αποφά
σισε νέα έκδοση. H τιμή έκδοσης νέων μετοχών είναι συνή
θως χαμηλότερη της τιμής των μετοχών στην αγορά ώστε
να μη διακυβεύεται η έκδοση. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή
συνήγαγε ότι 80 γερμανικά μάρκα ανά μετοχή είναι η
ανώτατη τιμή ανά μετοχή που μπορούσε να ζητηθεί σε περί
πτωση δημόσιας έκδοσης. H άποψη αυτή φάνηκε να επιβε
βαιώνεται από την προθυμία των τραπεζών να, δεχθούν τις
μη πωληθείσες μετοχές στο τέλος του χρόνου για τον οποίο
είχε χορηγηθεί πίστωση, έναντι 80 γερμανικών μάρκων ανά
μετοχή.

Δεδομένου ότι η Επιτροπή συνήγαγε ότι 80 γερμανικά
μάρκα ανά μετοχή ήταν η τιμή αγοράς για τις νέες μετοχές
είναι προφανές ότι με την τιμή αυτή η ΚΑΕ δεν θα

μπορούσε να αγοραστεί από την BV. Τα 2,8 εκατομμύρια
μετοχές αξίζουν 224 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα και όχι
350 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα (η τιμή για το 74,9 % της
ΚΑΕ). H Hibeg που ανήκε εξ ολοκλήρου στο κρατίδιο της
Βρέμης και για το λόγο αυτό πρέπει να θεωρηθεί ως εται
ρεία του δημοσίου, μπορούσε να προσφέρει και τις νέες
μετοχές της BV 350 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα επειδή
το κρατίδιο της Βρέμης καλύπτει τον κίνδυνο με εγγύηση
126 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα. Αυτά τα 126 εκατομμύ
ρια γερμανικά μάρκα αντιπροσωπεύουν ακριβώς τη
διαφορά μεταξύ των 350 εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων
(σύνολο της πιστώσεως) και των 224 εκατομμυρίων γερμανι
κών μάρκων (αξία των μετοχών με βάση υπολογισμού τιμή
αγοράς 80 γερμανικά μάρκα ανά μετοχή). Για το λόγο αυτό,
η Επιτροπή δεν μπορεί να δεχθεί τον ισχυρισμό ότι η
εισφορά της Hibeg αποτελούσε συνήθη εμπορική πρακτική
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επειδή, όπως διατείνεται εγγράφως η γερμανική κυβέρνηση,
η τιμή των μετοχών της BV ήταν περίπου τα 130,8 γερμα
νικά μάρκα ανά μετοχή το 1990, ανήλθε την 1η Ιουνίου
1990 σε 170,5 γερμανικά μάρκα ανά μετοχή, ενώ στο τέλος
του 1991 παρατηρήθηκε υποτίμησή τους συνεπεία της γενι
κής κάμψης στο χρηματιστήριο που οφειλόταν στον πόλεμο
του Κόλπου.

H Επιτροπή απήντησε στο δεύτερο ερώτημα ως προς το
ύψος της ενίσχυσης αφού έλαβε υπόψη τα ακόλουθα πραγ
ματικά περιστατικά. Με βάση τιμή αγοράς 80 γερμανικά
μάρκα ανά μετοχή, οι νέες μετοχές της BV άξιζαν 224
εκατομμύρια γερμανικά μάρκα. H διαφορά με το τίμημα
των 350 εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων για την ΚΑΕ,

δηλαδή 126 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα, δεν μπορεί να
αποδοθεί σε εμπορικά κίνητρα, όπως εξηγείται ανωτέρω.
Για το λόγο αυτό, το σύνολο αυτής της διαφοράς που είναι
ίσο προς το σύνολο της εγγύησης πρέπει να θεωρηθεί ως
ενίσχυση.

Όταν κινήθηκε η διαδικασία, δεν ήταν δυνατόν να δοθεί
απάντηση στο τρίτο ερώτημα. Εξαρτάται από το ποια ήταν
η πραγματική εμπορική αξία της ΚΑΕ. Αν υποτεθεί ότι
74,9 % της ΚΑΕ αξίζουν μόνο 224 εκατομμύρια γερμανικά

μάρκα τότε όλη η ενίσχυση αποβαίνει σε όφελος της Krupp.
Αν θεωρηθεί ότι η τιμή των 350 εκατομμυρίων γερμανικών
μάρκων για τα 74,9 % της ΚΑΕ ανταποκρίνεται στην τιμή
της αγοράς, τότε όλη η ενίσχυση μεταβαίνει, μέσω της
Hibeg, στην BV για να δώσει στην BV τη δυνατότητα να
αποκτήσει το 74,9 % της ΚΑΕ. Αν η πραγματική αξία των
74,9% της ΚΑΕ στην αγορά κυμαίνεται μεταξύ των δύο
αυτών τιμών, τότε η ενίσχυση μοιράζεται μεταξύ των BV
και Krupp αντίστοιχα.

Όσον αφορά την παραπομπή των Γερμανών στην οποία για
τις εγγυήσεις του κρατιδίου της Βρέμης (βλέπε μέρος II), η
Επιτροπή δεν μπορεί να δεχθεί ότι η εγγύηση πληροί τις
απαιτήσεις αυτής της εγκεκριμένης ρύθμισης. Σε αντίθεση
με την εγκεκριμένη ρύθμιση δεν δέχεται μόνον το είδος της
εγγύησης («αυτοφειλή» αντί « μη καταβολή»). Με βάση τα
στοιχεία που έχουν υποβληθεί, η Επιτροπή δεν μπορεί να
δεχθεί ότι πρόκειται για συνήθη σχέση μεταξύ των αποδό
σεων των επενδύσεων στην GbR και των απαιτούμενων
πόρων προς εξυπηρέτηση του δανείου, όπως απαιτείται από
την εγκεκριμένη ρύθμιση. Εξάλλου, η εγκεκριμένη ρύθμιση
απαιτεί τα χρεώγραφα να δίδονται ως εξασφάλιση, σε περί
πτωση δε εγγύησης να καταβάλλεται προμήθεια 0,5% επί
της εγγυήσεως κατά τη χορήγηση, πρόσθετη δε προμήθεια
0,5 % σε ετήσια βάση, σύμφωνα όμως με τις υπάρχουσες
πληροφορίες δεν πληρούται καμία από τις δύο προϋποθέ
σεις. Για το λόγο αυτό, η εγγύηση δεν φαίνεται σύμφωνη με
την εγκεκριμένη ρύθμιση και, με βάση τα έγγραφα της
Επιτροπής SG(89)D/4328 και SG(89)D/ 12772, η γερμανική
κυβέρνηση όφειλε να είχε κοινοποιήσει την εγγύηση πριν
από την καταβολή της ώστε να δώσει στην Επιτροπή τη
δυνατότητα να την εξετάσει βάσει των άρθρων 92 και 93
της συνθήκης.
Με αυτά τα δεδομένα η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει τη
διαδικασία του άρθρου 93 παράγραφος 2, προκειμένου να
εξετάσει την εγγύηση που χορηγήθηκε από την Freie Hanse
stadt Bremen /κρατίδιο της Βρέμης προς την Hibeg ύψους 126
εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων, πλέον το κόστος και
τους τόκους της τραπεζικής πίστωσης καθώς και τις συναλ
λαγές της Hibeg με την Krupp στο πλαίσιο της GbR, και να
κρίνει αν όλα αυτά είναι συμβατά με την κοινή αγορά.
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IV

Αφού δημοσιεύθηκε η ανακοίνωση που αφορούσε την
έναρξη της διαδικασίας, τα ακόλουθα ενδιαφερόμενα μέρη
υπέβαλαν τις παρατηρήσεις τους :
— Bremer Vulkan AG, Bremen,

- Fried. Krupp AG, Essen.
H Bremer Vulkan ΑG υποστήριξε ότι δεν εισέπραξε ενίσχυση
και παρέπεμψε στην άποψη της γερμανικής κυβέρνησης. H
Fried. Krupp ΑG έχει επίσης τη γνώμη ότι δεν εισέπραξε
ενίσχυση, δεδομένου ότι η αξία του 74,9 % της ΚΑΕ ανέρχε
ται τουλάχιστον σε 350 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα.
Τονίζει ότι η αξία αυτή των 74,9 % της ΚΑΕ αναγνωρίζεται
από την Bremer Vulkan στην πρόσκλησή τους προς τους
μετόχους για τη σύγκληση συνέλευσης με αντικείμενο την
έγκριση της έκδοσης νέων μετοχών της BV, και ότι η αξία
εξετάστηκε σχολαστικά από δύο ανεξάρτητες εταιρείες
συμβούλων/λογιστών.

Οι παρατηρήσεις που απέστειλαν τα ενδιαφερόμενα μέρη
διαβιβάστηκαν από την Επιτροπή στη γερμανική κυβέρ
νηση με την επιστολή της 16ης Σεπτεμβρίου 1992 για να
δοθεί στη γερμανική κυβέρνηση η δυνατότητα να απα
ντήσει.

Αριθ. L 185/45

ίδιο κανόνα του 50-60 %, ότι οι τράπεζες αποτιμούν
την αξία των μετοχών της BV τουλάχιστον σε 125
γερμανικά μάρκα ανά μετοχή. H γερμανική κυβέρ
νηση απάντησε στην Επιτροπή, η οποία ζήτησε
αναλύσεις και εκθέσεις των τραπεζών από τις οποίες
να προκύπτουν αυτές οι εκτιμήσεις, ότι δεν μπορεί να
της προμηθεύσει τέτοια έγγραφα διότι δεν έχει
πρόσβαση σ' αυτά·
β) η τιμή των μετοχών της BV ανερχόταν το 1990 σε
περίπου 130,8 γερμανικά μάρκα ανά μετοχή, τη δε 1η
Ιουνίου 1990 έφθασε σε 170,5 γερμανικά μάρκα. H
τιμή μειώθηκε έκτοτε συνεπεία του πολέμου του

Κόλπου και λόγω της οικονομικής ύφεσης που δεν

μπορούσε να προβλεφθεί κατά το χρόνο της συναλ
λαγής ·
γ) η συνεργασία που θα προκύψει από την εξέταση της
ΚΑΕ στην BV ·
δ) ένα μεγάλο πακέτο μετοχών (2,8 εκατομμύρια μετοχές
που αντιπροσωπεύουν περίπου το 20 % όλων των
μετοχών BV) είναι ελκυστικότερο για έναν επενδυτή
απ' ό,τι μεμονωμένες μετοχές·

ε) o ισολογισμός της GbR, όπως εγκρίθηκε από δύο
ανεξάρτητους ορκωτούς λογιστές, επιβεβαιώνει την
αξία των 350 εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων για
2,8 εκατομμύρια μετοχές . BV.

V

H γερμανική κυβέρνηση αντέδρασε στην κίνηση της διαδι
κασίας με επιστολή της 1ης Ιουλίου 1992. Με επιστολή της
15ης Οκτωβρίου 1992, η γερμανική κυβέρνηση αντέδρασε
στις παρατηρήσεις των άλλων μερών. Με έγγραφο D/09810
της 23ης Νοεμβρίου 1992, η Επιτροπή ζήτησε συμπληρωμα
τικές πληροφορίες και η γερμανική κυβέρνηση απήντησε με
την επιστολή της 8ης Ιανουαρίου 1993 . Οι παρατηρήσεις της
γερμανικής κυβέρνησης μπορούν να συνοψιστούν ως εξής :
1 . H γερμανική κυβέρνηση δεν συμφωνεί ότι η αξία των
μετοχών της BV ήταν 80 γερμανικά μάρκα ανά μετοχή,
παρά το ότι αυτή ήταν η εμπορική αξία στο τέλος του
1991 στο χρηματιστήριο. Σύμφωνα με τη γερμανική
κυβέρνηση, η τιμή ανά μετοχή στο χρηματιστήριο δεν
αντικατοπτρίζει την κατάσταση της συγκεκριμένης εται
ρείας αλλά εκφράζει τις γενικές εθνικές και διεθνείς οικο
νομικές εξελίξεις. H τιμή ανά μετοχή για τη θέση σε
κυκλοφορία δεν έπρεπε να βασίζεται στην πραγματική
αγοραία τιμή στο χρηματιστήριο αλλά στις παρελθούσες
και μελλοντικές εξελίξεις και προσδοκίες. H γερμανική
κυβέρνηση εκτιμά την αξία των μετοχών BV τουλάχιστον
σε 125 γερμανικά μάρκα ανά μετοχή για τους ακόλου
θους λόγους:
α) η τράπεζα αποτιμά τις μετοχές σε 125 γερμανικά
μάρκα και πλέον ανά μετοχή. Αυτό αποδεικνύεται
από το ότι οι τράπεζες χορηγούν πίστωση 350
εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων. Συνήθως οι
τράπεζες δίδουν πίστωση μόνο στο 50-60 % των χρεο
γράφων επί των οποίων βασίζεται η πίστωση. Μόνο
για πίστωση άνω των 50-60% οι τράπεζες ζητούν
πρόσθετη εξασφάλιση, την οποία το κρατίδιο της
Βρέμης παρέχει υπό μορφή εγγυήσεων.
Το γεγονός επίσης ότι οι τράπεζες είναι πρόθυμες να
αγοράσουν τις μετοχές της BV έναντι 80 γερμανικών
μάρκων ανά μετοχή στο τέλος της περιόδου για την
οποία χορηγείται πίστωση αποδεικνύει, με βάση τον

2. Όσον αφορά το ερώτημα σχετικά με την αξία του 74,9 %
της ΚΑΕ, η γερμανική κυβέρνηση αναφέρθηκε στις εκτε
νείς εκτιμήσεις στις οποίες προέβησαν δύο ανεξάρτητες
εταιρείες λογιστών μετά από αίτημα των Krupp και BV
κατά τον χρόνο της συναλλαγής μεταξύ αυτών των δύο.
Οι δύο εταιρείες ορκωτών λογιστών αποτίμησαν την αξία
της ΚΑΕ σε 350 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα.
3 . Όσον αφορά το ζήτημα του αν η εγγύηση πληροί τις
απαιτήσεις της οδηγίας για τις εγγυήσεις του κρατιδίου
της Βρέμης, η γερμανική κυβέρνηση έδωσε την ακόλουθη
απάντηση. H οδηγία για τις εγγυήσεις απαιτεί οι εγγυή
σεις να χορηγούνται καταρχήν («grundsàtzlich») σε περί
πτωση «μη καταβολής». Σύμφωνα με τη γερμανική
κυβέρνηση, αυτό σημαίνει ότι, βάσει της εν λόγω
οδηγίας, είναι δυνατές εγγυήσεις που δίδονται ως εγγυή
σεις «αυτοφειλέτη». Ενόψει του ότι η Hibeg είναι επιχεί
ρηση του δημοσίου, δεν έχει νόημα η ύπαρξη εγγύησης
«για μη καταβολή» λόγω της διαδικασίας σχετικά με την
αδυναμία πληρωμής που συνδέεται με αυτήν.

Όσον αφορά το κατά πόσον η απόδοση της επένδυσης
επαρκεί, υπό κανονικές συνθήκες, για την εξυπηρέτηση
του δανείου, η γερμανική κυβέρνηση απάντησε ότι αυτό
εξαρτάται από την αποτίμηση της αξίας των μετοχών της
BV και αναφέρθηκε σχετικά στα ανωτέρω επιχειρήματα
(βλέπε σημείο 1 ).
Όσον αφορά τα χρεόγραφα και την προμήθεια για την
εγγύηση που απαιτεί η οδηγία, η γερμανική κυβέρνηση
απήντησε ότι αυτά δεν ήταν δεσμευτικά εφόσον η Hibeg
είναι επιχείρηση του δημοσίου. Οι προμήθειες προκύ
πτουν μόνο από εσωτερική λογιστική μεταφορά
(Umbuchung). Όσον αφορά την κοινοποίηση πριν από τη
χορήγηση της εγγύησης, η γερμανική κυβέρνηση
σχολίασε ότι κοινοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 1991 και
ότι απλώς η εγγύηση άρχισε να ισχύει μαζί με τη συμφω
νία για την πίστωση (τέλος Δεκεμβρίου).
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4. H Επιτροπή ζήτησε, με τις επιστολές της της 20ης Ιανουα
ρίου, της 20ής Μαΐου και της 23ης Νοεμβρίου 1992,
πληροφορίες σχετικά με τα ποσοστά συμμετοχής ιδιωτών
και δημοσίου στη BV. H γερμανική κυβέρνηση απήντησε
ότι, κατά το χρόνο της συναλλαγής, η Hibeg κατείχε
0,008 % των μετοχών της BV και ότι το κρατίδιο της
Βρέμης δεν είχε περαιτέρω συμμετοχή.
VI

Το πρώτο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί κατά την
τελική αξιολόγηση είναι κατά πόσον πρόκειται για
ενίσχυση. H απάντηση της Επιτροπής που ευθυγραμμίζεται
με το σκεπτικό της κατά την έναρξη της διαδικασίας (βλέπε
III) είναι καταφατική. H μέση τιμή των μετοχών της BV
στην αγορά το Νοέμβριο-Δεκέμβριο 1991, όταν έλαβαν
χώρα οι σημαντικότερες συναλλαγές, ήταν περίπου 80
γερμανικά μάρκα ανά μετοχή (84,94 . γερμανικά μάρκα το
Νοέμβριο και 75,43 γερμανικά μάρκα το Δεκέμβριο).
Σύμφωνα με την Επιτροπή, η τιμή μετοχής στο χρηματιστή
ριο αντικατοπτρίζει την κατάσταση της συγκεκριμένης εται
ρείας σε συνάρτηση με τις γενικές εθνικές και διεθνείς εξελί
ξεις. H τιμή στο χρηματιστήριο αντιπροσωπεύει τη γνήσια
αξία που αναγνωρίζει η αγορά στη μετοχή δεδομένου ότι
αντικατοπτρίζει την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης σε
ένα διαφανές, δημόσιο περιβάλλον. H τιμή έκδοσης των
νέων μετοχών πρέπει συνήθως να είναι μικρότερη από την
τιμή των μετοχών στην αγορά ώστε να αποφεύγεται αποτυ
χία της έκδοσης νέας σειράς. Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον η
τιμή στο χρηματιστήριο ήταν περίπου 80 γερμανικά μάρκα,
η τιμή έκδοσης νέας μετοχής έπρεπε να είναι μικρότερη από
80 γερμανικά μάρκα. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή συνάγει
ότι 80 γερμανικά μάρκα ανά μετοχή είναι η ανωτάτη τιμή
που μπορούσε να ζητηθεί σε περίπτωση έκδοσης νέων
μετοχών για το κοινό σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη.
Οι λόγοι που προβλήθηκαν από τη γερμανική κυβέρνηση
προς αποτίμηση των μετοχών της BV αισθητά άνω των 125
γερμανικών μάρκων ανά μετοχή (βλέπε V) δεν μπορούν να
γίνουν δεκτοί. H συναλλαγή με αξία 125 γερμανικά μάρκα
μπορούσε να λάβει χώρα μόνο επειδή χορηγήθηκε εγγύηση
που κάλυπτε τη διαφορά μεταξύ των 125 και των 80 γερμα
νικών μάρκων ανά μετοχή. H γερμανική κυβέρνηση δεν
ήταν σε θέση να υποβάλει αναλύσεις ή εκθέσεις των τραπε
ζών προς στήριξη της υπερτίμησής τής. Το γεγονός ότι o
μέσος όρος της τιμής ανά μετοχή ήταν 130,8 γερμανικών
μάρκων το 1990 δεν λαμβάνει υπόψη το ότι η τιμή μετοχής
υπήρξε σαφώς κατώτερη των 100 γερμανικών μάρκων ήδη
από το 1981 , με εξαίρεση τις περιόδους από το τέλος 1985
μέχρι το τέλος του 1986 και από τις αρχές του 1989 μέχρι το
τέλος του 1990. Αυτό επιβεβαιώθηκε εκ των υστέρων από το
γεγονός ότι από το τέλος του 1991 μέχρι το Φεβρουάριο του
1993, η τιμή των μετοχών BV ανερχόταν σε 80 γερμανικά
μάρκα περίπου. Εξάλλου, όλες οι προσδοκίες της αγοράς για
μελλοντικά κέρδη περικλείονται αμέσως στην τιμή της
μετοχής. Για το λόγο αυτό, η τιμή των μετοχών κατά το
χρόνο των συναλλαγών είναι η σχετική πραγματική αξία
(στην αγορά).
Το ίδιο σκεπτικό ισχύει για τις φερόμενες συνέπειες ως προς
τη συνεργασία. Αυτές οι συνέπειες γίνονται αμέσως αισθη
τές στο χρηματιστήριο. H εξέλιξη της τιμής μετοχής BV από
το τέλος του 1991 , που κυμαινόταν σε περίπου 80 γερμανικά

μάρκα, δεν παρέχει καμία απόδειξη ως προς την ύπαρξη
τέτοιων συνεπειών.

Όσον αφορά το γερμανικό επιχείρημα ότι μεγάλο πακέτο
μετοχών είναι ελκυστικότερο για έναν επενδυτή από μεμο
νωμένες μετοχές, είναι δύσκολο να νοηθεί ότι αυτό συνιστά
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αξιόλογη εξήγηση της διαφοράς μεταξύ των 80 γερμανικών
μάρκων και των 125 γερμανικών μάρκων ανά μετοχή.
Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η έκδοση
νέων μετοχών διατρέχει τον κίνδυνο μείωσης της τιμής ανά
μετοχή.
Όσον αφορά την έγκριση του ισολογισμού της GbR από
δύο ελεγκτές/ορκωτούς λογιστές, πρέπει να παρατηρηθούν
τα εξής : γενικά, οι ορκωτοί λογιστές, όταν καταρτίζουν
έναν ισολογισμό, υποχρεούνται να εφαρμόζουν την αρχή
της προσεκτικής αποτίμησης (Vorsichtsprinzip) που σημαίνει
ότι υποχρεούνται να αποτιμούν κάθε κονδύλι του ενεργητι

κού στη χαμηλότερη δυνατή αξία (Niederstwertprinzip). Αν
υπάρχει καθιερωμένη αγοραία αξία, όπως η χρηματιστη

ριακή, η αξία αυτή πρέπει να αναφέρέται. Αν όμως, όπως
στην περίπτωση των μετοχών της BV, η πρόσφατη τιμή
διαφέρει από την τιμή του χρηματιστηρίου, οι ορκωτοί
λογιστές έχουν δικαίωμα να λάβουν την τιμή αυτή υπόψη
για την αποτίμησή τους. Για το λόγο αυτό, οι ορκωτοί λογι
στές απλώς αναφέρθηκαν στην τιμή των 350 εκατομμυρίων
γερμανικών μάρκων που καταβλήθηκαν πρόσφατα για το
πακέτο 2,8 εκατομμυρίων μετοχών της BV τα οποία καθορί
στηκαν από την Krupp και την BV σε συνεργασία με την
γερουσία της Βρέμης μέσω της Hibeg και της κοινοπραξίας
τραπεζών, κατά τρόπο ώστε να μην μπορεί να γίνεται λόγος
για αδέσμευτη αποτίμηση εκ μέρους των ορκωτών λογι
στών. Απλώς επανέλαβαν την αποτίμηση των ενδιαφερο
μένων μερών.

Είναι προφανές ότι με την τιμή των 80 γερμανικών μάρκων
που ήταν, κατά την άποψη της Επιτροπής, η αξία των νέων
μετοχών κατά το χρόνο των κυρίων δικαιοπραξιών, η BV
δεν θα μπορούσε να αποκτήσει την ΚΑΕ. H Hibeg που
ανήκε εξ ολοκλήρου στο κρατίδιο της Βρέμης και για το
λόγο αυτό θεωρείτο εταιρεία του δημοσίου, μπορούσε να
ενεργήσει μόνο προς το συμφέρον της BV και να συνεχίσει
τις συμφωνίες με την Krupp στο πλαίσιο της GbR όπως περι
γράφησαν ανωτέρω (βλέπε μέρος II) καθόσον o κίνδυνος
καλυπτόταν από την εγγύηση των 126 εκατομμυρίων γερμα
νικών μάρκων πλέον κόστος και τόκους της πίστωσης. Αυτά
τα 126 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα αντιπροσωπεύουν
ακριβώς τη διαφορά μεταξύ των 350 εκατομμυρίων γερμα
νικών μάρκων (το σύνολο της πίστωσης και της αξίας του
74,9% της ΚΑΕ) και των 224 εκατομμυρίων γερμανικών
μάρκων (την αξία των 2,8 εκατομμυρίων μετοχών BV με
βάση τα 80 γερμανικά μάρκα ανά μετοχή). H Επιτροπή δεν
μπορεί να δεχθεί τον ισχυρισμό ότι η εισφορά της Hibeg
αποτελεί συνήθη εμπορική πρακτική. Όπως και σε προηγού
μενες περιπτώσεις, η Hibeg παρεμβαίνει ως όργανο του
κρατιδίου της Βρέμης και παρέχει οικονομική ενίσχυση και
βοήθεια στην εταιρεία, την Bremer Vulkan, οι ιδιοκτήτες της
οποίας, παρά τις ερωτήσεις της Επιτροπής, παραμένουν
άγνωστοι. Σε παλαιότερη υπόθεση η Hibeg εγγυήθηκε την
έκδοση, το 1987, μετοχών της BV προς χρηματοδότηση των
δραστηριοτήτων ναυπήγησης της BV. H εγγύηση ότι θα
αγοράσει τις νέες μετοχές που δεν θα πωληθούν κατά την
έκδοσή τους θεωρήθηκε ότι δεν ήταν συνήθης εγγύηση
αλλά ότι συνιστούσε ενίσχυση για όλο το ποσό της διαφο
ράς μεταξύ της εγγυημένης τιμής και της πραγματικής
χρηματιστηριακής αξίας των μετοχών. H γερμανική κυβέρ
νηση δεν αμφισβήτησε ούτε την εκτίμηση της Επιτροπής
ούτε την έγκριση της ενίσχυσης λαμβανομένου υπόψη του
ορίου που προέβλεπε η οδηγία 87/ 167/EOK του Συμβου
λίου (') σχετικά με τις ενισχύσεις στις ναυπηγικές εργασίες
[έγγραφο SG(90)D/28234 της 16ης Οκτωβρίου 1990].
(■) ΕΕ αριS. L 69 της 12. 3. 1987, σ. 55.
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Τα ανωτέρω απαντούν και στο ερώτημα σχετικά με το υψος
της ενισχύσεως. Όπως και κατά την έναρξη της διαδικασίας,
πρέπει να θεωρηθεί ότι ολόκληρο το ποσό που καλύπτει η
εγγύηση συνιστά ενίσχυση. Με βάση τιμή 80 γερμανικών
μάρκων ανά μετοχή BV, αυτά τα 2,8 εκατομμύρια μετοχές
BV αξίζουν 224 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα. H διαφορά
με την τιμή των 350 εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων που
καταβλήθηκαν για την BV, δηλαδή 126 εκατομμύρια γερμα
νικά μάρκα, δεν μπορεί να θεμελιωθεί με εμπορικής φύσεως
συλλογισμούς. Το σύνολο αυτής της διαφοράς, που ισούται
προς το σύνολο της εγγύησης, πρέπει να θεωρηθεί ως
ενίσχυση. H Hibeg, επιχείρηση του δημοσίου η ίδια,
μπορούσε να καταβάλει τα 350 εκατομμύρια γερμανικά
μάρκα για τις μετοχές της BV που δεν άξιζαν περισσότερο
από 224 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα μόνον με τη
βοήθεια εγγύησης.

Όσον αφορά τον παραλήπτη της ενίσχυσης, η γερμανική
κυβέρνηση σχετικά με την αξία του 74,9 % της ΚΑΕ επιβε
βαιώνει την εικασία ότι τα 350 εκατομμύρια γερμανικά
μάρκα τα οποία διαπραγματεύθηκαν δύο ισότιμοι εταίροι
στην αγορά, αντικατοπτρίζουν την πραγματική αγοραία
αξία του μεριδίου του 74,9 %. H άποψη της Επιτροπής επιβε
βαιώνεται και από τη διευκρίνιση της γερμανικής κυβέρ
νησης ότι η αξία του 74,9 % της ΚΑΕ προσδιορίστηκε στα
350 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα από δύο ανεξάρτητους
ορκωτούς λογιστές (βλέπε μέρος V).
Αυτό σημαίνει ότι o τελικός παραλήπτης της ενίσχυσης
είναι η BV. Το σύνολο της συναλλαγής και της συναφής
ενίσχυσης έδωσαν στην BV τη δυνατότητα να αποκτήσει το
74,9% της ΚΑΕ έναντι 350 εκατομμυρίων γερμανικών
μάρκων όχι εξοφλώντας τοις μετρητοίς αλλά καταβάλλο
ντας σε είδος 2,8 εκατομμύρια μετοχές της BV αξίας 224
εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων. Με την κατασκευή που
επελέγη, η ενίσχυση δόθηκε από την Hibeg με την επιφύ

λαξη ότι η συμφωνία μεταξύ των BV και Krupp θα γινόταν
με βάση εξόφληση τοις μετρητοίς. Ως προς το σημείο αυτό
έχει σημασία το γεγονός ότι η γερμανική κυβέρνηση αναφέ
ρει στις διάφορες επιστολές της ότι η όλη κατασκευή
απέβλεπε στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της BV με την

εξαγορά της ΚΑΕ. Παρά το ότι η καταβολή τοις μετρητοίς
από την Hibeg έγινε απευθείας στην Krupp στο πλαίσιο των
συμφωνιών που αφορούσαν την GbR, η BV είναι αυτή που
πραγματικά βελτιώνει την οικονομική της θέση μέσω της

εισφοράς μετρητών από την Hibeg και της σχετικής
εγγύησης του δημοσίου και είναι o τελικός αποδέκτης της
ενίσχυσης.
Όσον αφορά την κυριότητα της BV, η απροθυμία ή η
αδυναμία της γερμανικής κυβέρνησης να παράσχει πλήρης
πληροφορίες δεν δίδει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να
διαπιστώσει το λόγο για τον οποίο στην παρούσα υπόθεση
οι οικονομικοί πόροι δεν διατέθηκαν από τους ίδιους τους
μετόχους της BV αλλά από την Hibeg (που είναι μόνο κατά
0,08% μέτοχος στην BV) και το κρατίδιο της Βρέμης.
Όσον αφορά το αν η εγγύηση πληροί τις προϋποθέσεις της
οδηγίας για τις εγγυήσεις του κρατιδίου της Βρέμης, η
Επιτροπή δεν συντάσσεται με τη γερμανική απάντηση.
Είναι αμφίβολο αν το κείμενο των οδηγιών, όπως κοινοποι

ήθηκε στην Επιτροπή με την επιστολή της 31ης Ιουλίου
1991 , επιτρέπει εγγυοδοσία για «αυτοφειλή» εκτός από την
περίπτωση «μη καταβολής». H οδηγία ορίζει ότι οι εγγυή
σεις συνάπτονται καταρχήν έναντι χρηματοπιστωτικών

της εγγύησης που απαιτούνται βάσει της οδηγίας, είναι
σαφές ότι, καθόσον αυτά δεν ζητήθηκαν από τη Hibeg, αυτό
συνιστά παρέκκλιση από την εγκεκριμένη οδηγία. Το γεγο
νός ότι δεν ζητήθηκαν απο τη Hibeg ασφάλειες και προμή
θεια για την εγγύηση συνιστά ήδη ενίσχυση. Το κόστος της
εγγύησης θα έπρεπε να βαρύνει στη συναλλαγή μεταξύ
Krupp και Hibeg. Για το λόγο αυτό, η εγγύηση έπρεπε να
κοινοποιηθεί, σύμφωνα με τις επιστολές της Επιτροπής
SG(89)D/4328 της 5ης Απριλίου 1989 και SG(89)D/12772 της
12ης Οκτωβρίου 1989, πριν χορηγηθεί και όχι, όπως έπραξε
η γερμανική κυβέρνηση, πριν «αρχίσει να λειτουργεί».

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή διαπιστώνει την ύπαρξη των
ακολούθων ενισχύσεων : η BV εισέπραξε ενίσχυση 126
εκατομμύρια γερμανικά μάρκα από τη Hibeg. H ενίσχυση
αυτή διευκολύνθηκε από εγγύηση ύψους 126 εκατομμυρίων
γερμανικών μάρκων πλέον τα έξοδα πιστώσεως και τόκους,
που χορήγησε η Freie Hansestadt Bremen/κρατίδιο της
Βρέμης υπέρ της Hibeg προς κάλυψη του ποσού κατά το
οποίο το συμφωνηθέν τίμημα αγοράς της ΚΑΕ υπερέβαινε
την αξία των 2,8 εκατομμυρίων μετοχών της BV. H
Επιτροπή δεν θεωρεί την εγγύηση ως συνήθη εγγύηση που
πρέπει να αξιολογηθεί με βάση την οδηγία για τις εγγυή
σεις, αλλά θεωρεί ολόκληρο το ποσό της εγγύησης ως
ενίσχυση προς την Hibeg από την Freie Hansestadt
Bremen/κρατίδιο της Βρέμης.
VII

H γερμανική κυβέρνηση παρελειψε να κοινοποιήσει αυτές
τις ενισχύσεις εκ των προτέρων σύμφωνα με το άρθρο 93
παράγραφος 3 της συνθήκης. H γερμανική κυβέρνηση
κοινοποίησε την ενίσχυση αφού χορηγήθηκε η εγγύηση και
αφού η Krupp και η BV προέβησαν στην αγοραπωλησία του
μεριδίου 74,9 % και η Hibeg και η Krupp συνέστησαν την
GbR.

Δεδομένου ότι η γερμανική κυβέρνηση δεν κοινοποίησε την
ενίσχυση πριν από την χορήγησή της, όπως όφειλε σύμφωνα
με το άρθρο 93 παράγραφος 3 της συνθήκης η Επιτροπή δεν
μπορούσε να γνωστοποιήσει τις απόψεις της επί των μέτρων
πριν αυτά εκτελεστούν. Επομένως από άποψη κοινοτικού
δικαίου, η ενίσχυση είναι παράνομη εξ υπαρχής. H κατά
σταση που προκαλείται από αυτή την παραβίαση νομικών
προϋποθέσεων είναι ιδιαίτερα σοβαρή, καθόσον η ενίσχυση
έχει ήδη καταβληθεί στον παραλήπτη. Εξάλλου, τα μέτρα
ενίσχυσης είχαν συνέπειες που δεν ήταν συμβατές με την
κοινή αγορά.
Στην περίπτωση ενίσχυσης που δεν είναι συμβατή με την
κοινή αγορά, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τα κράτη
μέλη να απαιτήσουν την επιστροφή της παράνομης
ενίσχυσης, όπως επιβεβαίωσε το Δικαστήριο με την
απόφαση της 12ης Ιουλίου 1973 στην υπόθεση 70/72 (Kohle
gesetz)(>) την απόφαση της 21ης Μαρτίου 1990 στην
υπόθεση C- 1 42/87 (Tubemeuse) (2) και την απόφαση της 20ής
Σεπτεμβρίου 1990 στην υπόθεση C-5/89 (BUG-Alutechnik) (3).
VIII

Οι κύριες δραστηριότητες της ΚΑΕ αναπτύσσονται στον
τομέα των ηλεκτρονικών συσκευών για τη ναυτιλία και την

άμυνα (συστήματα ηχητικού εντοπισμού, επεξεργασίας
σημάτων και δεδομένων). Στην Κοινότητα υπάρχει ανταγω

νισμός μεταξύ παραγωγών σ' αυτούς τους τομείς, μεταξύ δε
των κρατών μελών διεξάγονται συναλλαγές με τα προϊόντα
αυτά.

οργανισμών, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του νόμου
για τα πιστωτικά ιδρύματα, ως εγγυήσεις γαι περίπτωση μη
καταβολής (άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας για τις
εγγυήσεις). Όσον αφορά την ασφάλεια και την προμήθεια

(') Συλλογή Δεκεμβρίου 1973, σ. 813.
O Συλλογή Δεκεμβρίου 1990 1, σ. 959.
O Συλλογή Δεκεμβρίου 1990 I, σ. 3437.
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Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του 1991 της (K)AE (το
όνομα της KAE άλλαξε σε ΑΕ μετά την εξαγορά της από
την BV), η ίδια η ΚΑΕ εξήγαγε μέρος του κύκλου εργασιών
της στην Κοινότητα. Από κύκλο εργασιών 689 εκατομμύρια
γερμανικά μάρκα για το 1991 , 45 εκατομμύρια γερμανικά
μάρκα εξήχθησαν σε άλλες χώρες της Κοινότητας. Αυτά τα
αριθμητικά στοιχεία ήσαν για το 1990 αντίστοιχα 578
εκατομμύρια γερμανικά μάρκα και 30 εκατομμύρια γερμα
νικά μάρκα.

Στον τομέα των ηλεκτρονικών συσκευών ναυτιλίας και
άμυνας, η ΚΑΕ αναπτύσσει δραστηριότητες σε ορισμένες
ειδικευμένες αγορές, ως προς τις οποίες τα δεδομένα
δείχνουν ότι υφίσταται ενδοκοινοτικό εμπόριο. H πληροφο
ρία αυτή συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα :

Διάφορες κατηγορίες προϊόντων
(σε εκατομμύρια Ecu)

8531

8526

9014

114

36

130

Βέλγιο/Λουξεμβούργο

49

21

11

Κάτω Χώρες

51

20

63

Γερμανία

48

70

55

Ιταλία

36

20

64

Ηνωμένο Βασίλειο

72

11

190

Ιρλανδία

16

3

3

Δανία

14

11

18

Ελλάδα

12

7

Πορτογαλία

18

3

5

Ισπανία

41

7

11

Γαλλία

περιοχών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας
που έχουν επηρεαστεί από τη διάσπαση της Γερμανίας.
Οι παρεκκλίσεις από την αρχή του μη συμβατού των
ενισχύσεων με την κοινή αγορά κατά την έννοια του
άρθρου 92 παράγραφος 3 της συνθήκης πρέπει να συμβάλ
λουν στην ομαλή λειτουργία της κοινής αγοράς και στην
προώθηση των στόχων του άρθρου 3 στοιχείο στ) της
συνθήκης και, για το λόγο αυτό, πρέπει να ερμηνεύονται

στενά όταν αξιολογείται σχετική ρύθμιση ή μεμονωμένη
ενίσχυση.

Οι παρεκκλίσεις πρέπει, ειδικότερα, να εφαρμόζονται μόνον
όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι, χωρίς την ενίσχυση, οι
δυνάμεις της αγοράς δεν θα επαρκούσαν από μόνες τους να
οδηγήσουν τους παραλήπτες της ενίσχυσης στην πραγματο
ποίηση των επιδιωκόμενων στόχων.

Εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη το 1991

Κράτος μέλος
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0,5

8531 : ηλεκτρικές συσκευές ακουστικών ή οπτικών σημάτων
8526 : ραντάρ, συσκευές ραδιοπλοήγησης και ραδιοτηλεοδήγησης
9014 : πυξίδες ναυσιπλοΐας, λοιπά ναυτικά όργανα και συσκευές

Κατά συνέπεια, η ενίσχυση που χορηγησε η γερμανική

κυβέρνηση στην Bremer Vulkan και την Hibeg επηρεάζει το
εμπόριο μεταξύ κρατών μελών και νοθεύει τον ανταγωνι
σμό μεταξύ κατασκευαστών ηλεκτρονικών συσκευών ναυτι
λίας και άμυνας κατά την έννοια του άρθρου 92 παρά
γραφος 1 της συνθήκης.
IX

Το άρθρο 92 παράγραφος 1 της συνθήκης θεσπίζει την αρχή
ότι η ενίσχυση που συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά που
αυτό απαριθμεί δεν είναι συμβατή με την κοινή αγορά.
Όσον αφορά τις παρεκκλίσεις από την αρχή αυτή, οι
προβλεπόμενες από το άρθρο 92 παράγραφος 2 της συνθή
κης δεν εφαρμόζονται εν προκειμένω, ενόψει της φύσης και
των στόχων της ενίσχυσης. Στην περίπτωση αυτή, η
ενίσχυση δεν έχει κοινωνικό χαρακτήρα, δεν επανορθώνει
ζημία προκληθείσα από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγο
νότα, ούτε συνιστά ενίσχυση προς την οικονομία ορισμένων

H εφαρμογή των παρεκκλίσεων σε περιπτώσεις που δεν
συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου αυτού, ή εφόσον η
ενίσχυση δεν είναι απαραίτητη για το σκοπό αυτό, θα
συσσώρευε πλεονεκτήματα σε βιομηχανίες ή επιχειρήσεις
ορισμένων κρατών μελών, η οικονομική θέση των οποίων
θα ενισχυόταν τεχνητά, θα επηρέαζε τις συναλλαγές μεταξύ
κρατών μελών και θα νόθευε τον ανταγωνισμό χωρίς οποια
δήποτε δικαιολογία βασιζόμενη στο κοινό συμφέρον
σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 3 της συνθήκης.
Ενόψει των ανωτέρω, η ενίσχυση στην οποία αναφέρεται η
παρούσα απόφαση δεν επωφελείται των παρεκκλίσεων που
προβλέπονται στο άρθρο 92 παράγραφος 3 της συνθήκης.

Όσον αφορά την παρέκκλιση του άρθρου 92 παράγραφος 3
στοιχείο α), η ενίσχυση δεν προωθεί την οικονομική
ανάπτυξη σε περιοχή όπου είναι ασυνήθως χαμηλό το
βιοτικό επίπεδο ή όπου επικρατεί σοβαρή υποαπασχόληση.
Εξάλλου, ούτε η γερμανική κυβέρνηση δεν προσπάθησε να
δικαιολογήσει την ενίσχυση με τέτοια επιχειρήματα.
Όσον αφορά την παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο
92 παράγραφος 3 στοιχείο β), η ενίσχυση σαφώς δεν προω
θεί σημαντικά σχέδια κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
και δεν αίρει σοβαρές διαταραχές της γερμανικής οικονο
μίας. H γερμανική κυβέρνηση δεν προσπάθησε να δικαιολο
γήσει την ενίσχυση με τέτοια επιχειρήματα.
Όσον αφορά την παρέκκλιση του άρθρου 92 παράγραφος 3
στοιχείο γ) της συνθήκης σχετικά με ενίσχυση που διευκο
λύνει την ανάπτυξη ορισμένων οικονομικών δραστηριο
τήτων ή οικονομικών περιοχών, εφόσον η ενίσχυση αυτή
δεν αλλοιώνει τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο
αντίθετο προς το κοινό συμφέρον, η Επιτροπή εξέτασε την
ενίσχυση ως προς τις τομεακές και περιφερειακές της
πλευρές. Και για τις δύο πλευρές είναι σημαντικό να σημει
ωθεί ότι η ενίσχυση που χορηγήθηκε στην BV συνιστά επεν
δυτική ενίσχυση προς υποστήριξη της BV για την αγορά ήδη
υφιστάμενης εταιρείας (την ΚΑΕ) και όχι για τη δημιουργία
νέων παραγωγικών διευκολύνσεων ή θέσεων εργασίας.
Πρέπει επίσης να γίνει παραπομπή στο μέρος VIII όπου
αποδεικνύεται με σαφήνεια ότι υφίσταται ανταγωνισμός
μεταξύ των παραγωγών στην Κοινότητα και ότι μεταξύ των
κρατών μελών πραγματοποιούνται συναλλαγές ως προς τα
σχετικά προϊόντα. Όσον αφορά την τομεακή άποψη, σημα
σία έχει o κλάδος στον οποίο πραγματοποιείται η επένδυση.
Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για τον κλάδο των ηλεκτρο
νικών συσκευών όπου ασκεί δραστηριότητες η ΚΑΕ.
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Δεδομένου ότι δεν υπάρχει τομεακή δικαιολογία για την
ενίσχυση αυτή, πρέπει να θεωρηθεί ότι επηρεάζονται αρνη
τικά οι όροι των συναλλαγών σε βαθμό αντίθετο προς το
κοινό συμφέρον. H ενίσχυση θα παρείχε στην BV αδικαιο
λόγητο πλεονέκτημα ως προς τη διαχείριση της ΚΑΕ σε
σύγκριση με τους ανταγωνιστές της ΚΑΕ στην αγορά, οι
οποίοι ούτε πρόκειται να λάβουν ούτε έλαβαν τέτοια
ενίσχυση. H γερμανική κυβέρνηση δεν προσπάθησε να
δικαιολογήσει την ενίσχυση με τέτοια επιχειρήματα. Όσον
αφορά την περιφερειακή άποψη, η Βρέμη συνιστά περιοχή
επιλέξιμη για ενίσχυση σε εθνικό επίπεδο («Gemeinscha
ftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur») και
σε κοινοτικό επίπεδο (περιοχή του στόχου αριθ. 2). Στην
περίπτωση αυτή, ωστόσο, η ενίσχυση δεν χορηγείται, όπως
απαιτείται, ως μέρος εγκεκριμένου περιφερειακού προγράμ
ματος αλλά χορηγήθηκε ειδικά ως επενδυτική ενίσχυση.
Εξάλλου, η εξαγορά υφιστάμενης επιχείρησης ή μεριδίου σε
υφιστάμενη επιχείρηση δεν μπορεί να εκτιμηθεί ως επέν
δυση επιλέξιμη για ενίσχυση στο πλαίσιο του προαναφερ
θέντος κοινοτικού στόχου, δεδομένου ότι δεν δημιουργούν
ται θέσεις εργασίας, η δε γερμανική κυβέρνηση δεν παρέσχε
ούτε ενδείξεις ούτε αποδείξεις σχετικά με το ότι η ΚΑΕ θα
ήταν υποχρεωμένη να κλείσει αν δεν εξαγοραζόταν από την
BV. Κατά συνέπεια, η ενίσχυση δεν μπορεί να δικαιολογη
θεί βάσει περιφερειακών κριτηρίων δυνάμει του άρθρου 92
παράγραφος 3 στοιχείο γ). H γερμανική κυβέρνηση,
εξάλλου, δεν κοινοποίησε ούτε προσπάθησε να δικαιολογή
σει την ενίσχυση ως περιφερειακή.

X

Συνάγεται ότι οι ενισχύσεις που χορηγήθηκαν από το
κρατίδιο της Bρέμης/Freie Hansestadt Bremen στην BV και
τη Hibeg δεν είναι συμβατές με την κοινή αγορά, εφόσον
χορηγήθηκαν παράνομα κατά παράβαση του άρθρου 93
παράγραφος 3 της συνθήκης και επιπλέον δεν πληρούν
οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις του άρθρου 92 παράγρα
φοι 2 και 3 της συνθήκης.

H ενίσχυση πρέπει να καταργηθεί και να επιστραφεί οποια
δήποτε ήδη χορηγηθείσα ενίσχυση (βλέπε απόφαση του
Δικαστηρίου της 14ης Φεβρουαρίου 1990 στην υπόθεση
C-301 /87 Boussac, σημείο 22 του σκεπτικού) (').

κατά την οποία αυτη καταβλήθηκε (βλέπε απόφαση στην
υπόθεση C- 1 42/87 Tubemeuse, σημείο 66 του σκεπτικού),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

ΑρSρο 1

1 . H ενίσχυση συνολικού ύψους 126 εκατομμυρίων
γερμανικών μάρκων υπέρ της BV, που έχει χορηγηθεί στο

πλαίσιο της εξαγοράς του 74,9% του κεφαλαίου της Krupp
Atlas Elektronik GmbH μέσω της Hibeg, είναι παράνομη,
δεδομένου ότι έχει χορηγηθεί κατά παράβαση των διαδικα
στικών κανόνων του άρθρου 93 παράγραφος 3 της
συνθήκης. Εξάλλου, η ενίσχυση, δεν είναι συμβατή με την
κοινή αγορά δυνάμει του άρθρου 92 παράγραφος 1 δεδομέ
νου ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις για εξαίρεση όπως
προβλέπεται στο άρθρο 92 παράγραφοι 2 και 3.

2. H ενίσχυση υπέρ της Hibeg που έχει χορηγηθεί από το
κρατίδιο της Bρέμης/Freie Hansestadt Bremen υπό μορφή
εγγυήσεως ύψους 126 εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων
πλέον κόστος και τόκους της πίστωσης είναι παράνομη,
δεδομένου ότι έχει χορηγηθεί κατά παράβαση των διαδικα
στικών κανόνων του άρθρου 93 παράγραφος 3 της
συνθήκης. Εξάλλου, η ενίσχυση, δεν είναι συμβατή με την
κοινή αγορά δυνάμει του άρθρου 92 παράγραφος 1 δεδομέ
νου ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις για εξαίρεση όπως
προβλέπεται στο άρθρο 92 παράγραφοι 2 και 3.

ΑρSρο 2

1 . H Γερμανία διασφαλίζει ότι η ενίσχυση των 126
εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων υπέρ της BV που αναφέ
ρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 επιστρέφεται εξ ολοκλή
ρου και καταβάλλεται στη Hibeg εντός δύο μηνών από την
κοινοποίηση της παρούσας απόφασης.
H ενίσχυση επιστρέφεται σύμφωνα με τις διαδικασίες και
τις διατάξεις του εθνικού δικαίου, ιδίως τις σχετικές με τους
τόκους υπερημερίας σε περίπτωση αξιώσεων του δημοσίου,
οι δε σχετικοί τόκοι καθίστανται απαιτητοί από την ημέρα
καταβολής της παράνομης ενίσχυσης.

2.
H επιστροφή πρέπει να πραγματοποιηθεί συμφωνά με τις
διαδικασίες και τις διατάξεις του γερμανικού δικαίου, και
ιδίως εκείνες που αφορούν τους τόκους υπερημερίας σε περί
πτωση αξιώσεων του δημοσίου, οι δε τόκοι καθίστανται
απαιτητοί από την ημερομηνία καταβολής της παράνομης
ενίσχυσης. Το μέτρο αυτό είναι αναγκαίο προς αποκατά
σταση του status quo με την κατάργηση όλων των οικονο
μικών πλεονεκτημάτων που αποκόμισαν οι εταιρείες που
εισέπραξαν την παράνομη ενίσχυση από την ημερομηνία
(') Συλλογή Δεκεμβρίου 1990 I, σ. 307.

Εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας

απόφασης, η Γερμανία καταργεί την εγγύηση που αναφέρε
ται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.

ΑρSρο 3

H Γερμανία ενημερώνει την Επιτροπή, εντός δύο μηνών από
την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης ως προς τα μέτρα
που έχει λάβει για να συμμορφωθεί προς την απόφαση
αυτή.

Αριθ. L 185/50
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Άρθρο 4

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.
Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 1993.
Για την Επιτροπή
Karel VAN MIERT

Μέλος της Επιτροπής
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Αριθ. L 185/51

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Ιουλίου 1993
για την περάτωση της διαδικασίας αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές συσκευών CDΡ

(compact disk players) καταγωγής Ταϊβάν, Σιγκαπούρης και Μαλαισίας
■

(93/413/EOK)

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

την επανεξεταση (3) των μέτρων αντιντάμπινγκ που
επιβλήθηκαν με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 112/90
του Συμβουλίου (4) για την επιβολή οριστικών
δασμών αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές του υπό
εξέταση προϊόντος καταγωγής Ιαπωνίας και Κορέας.

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88 του Συμβουλίου της
11ης Ιουλίου 1988 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που
αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ ή επιδοτήσεων εκ μέρους
χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινό
τητας ('), και ιδίως το άρθρο 9,
την πρόταση που υπέβαλε η Επιτρςπή, μετά από διαβουλεύ
σεις, στο πλαίσιο της συμβουλευτικής επιτροπής που
προβλέπεται από τον ανωτέρω κανονισμό,

(2)

H Επιτροπή ενημέρωσε επισήμως σχετικά τους
εξαγωγείς που είναι γνωστό ότι ενδιαφέρονται, τους
εκπροσώπους των χωρών εξαγωγής και τους καταγ
γέλλοντες και παρέσχε στα άμεσα ενδιαφερόμενα
μέρη την ευκαιρία να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις
απόψεις τους και να ζητήσουν ακρόαση.

(3)

Όλες οι εταιρείες που είναι γνωστό ότι παράγουν το
υπό εξέταση προϊόν στις προαναφερθείσες τρεις
χώρες, καθώς και ορισμένοι εισαγωγείς γνωστοποί

Εκτιμώντας ότι :

ησαν γραπτώς τις απόψεις τους.
A. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

( 1 ) , Το Φεβρουάριο 1992 η Επιτροπή έλαβε καταγγελία
που υπέβαλε η Committeee of Mechoptronics Producers
and Connected Technologies (Compact) εξ ονόματος
παραγωγών που αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα
της κοινοτικής παραγωγής συσκευών CDΡ. H καταγ
γελία συνοδευόταν από αποδεικτικά στοιχεία για τις
πρακτικές ντάμπινγκ και για την προκύπτουσα

σημαντική ζημία, τα οποία δικαιολογούσαν την
κίνηση διαδικασίας. Ακολούθως, η Επιτροπή, με
ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημε
ρίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2), ανακοίνωσε
την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ σχετικά με τις
εισαγωγές ορισμένων συσκευών CDΡ, δηλαδή αυτό
νομων συσκευών αναπαραγωγής ήχου με σύστημα
οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ, οι οποίες έχουν
εξωτερικές διαστάσεις 150 x45x170 mm και
μπορούν να λειτουργούν με εναλλασσόμενο ρεύμα
τάσης συνήθως 110/ 120/220/240 V, αλλά δεν
μπορούν να λειτουργούν με εσωτερικό ή εξωτερικό
τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος τάσης 24 V DC ή
μικρότερης, καταγωγής Ταϊβάν, Σιγκαπούρης και
Μαλαισίας.
Στην προαναφερθείσα ανακοίνωση η Επιτροπή
εξέφραζε την άποψη ότι ορισμένες τουλάχιστον από
τις συσκευές CDΡ που εξάγονται σήμερα από την
Ταϊβάν, τη Σιγκαπούρη και τη Μαλαισία ενδέχεται
να μην μπορεί να γίνει δεκτό, με βάση τους περί
καταγωγής κανόνες της Κοινότητας, ότι κατάγονται
από τις τρεις αυτές χώρες, αλλά από την Ιαπωνία. Για
το λόγο αυτό η Επιτροπή υποστήριξε ότι τα σχετικά
με την καταγωγή των υπό εξέταση προϊόντων συμπε
ράσματα είναι δυνατό να έχουν επίσης σημασία για
(■) ΕΕ αριθ. L 209 της 2. 8. 1988, σ. 1 .
(-) ΕΕ αριθ. C 148 της 12. 6. 1992, σ. 7.

(4)

H Επιτροπή συγκέντρωσε και επαλήθευσε όλα τα
στοιχεία που κρίθηκαν αναγκαία για την εξαγωγή
προκαταρκτικών συμπερασμάτων και διεξήγαγε έρευ
νες στις εγκαταστάσεις του σημαντικότερου κοινοτι
κού παραγωγού, των παραγωγών στην Ταϊβάν, τη

Σιγκαπούρη και τη Μαλαισία, ορισμένων μητρικών
εταιρειών των εν λόγω παραγωγών στην Ιαπωνία και
ορισμένων εισαγωγέων.

(5)

Λαμβάνοντας υπόψη το θέμα της καταγωγής που
αναφέρεται στην ανακοίνωση για την έναρξη της
διαδικασίας (βλέπε πρώτη αιτιολογική σκέψη), η
έρευνα για τις πρακτικές ντάμπινγκ κάλυψε την
περίοδο από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου
1991 , προκειμένου να συμπίπτει με την περίοδο έρευ
νας που είχε ορισθεί για την επανεξέταση του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 112/90.
B. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΤΩΣΗ
ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

(6)

Οι δύο σημαντικότεροι κοινοτικοί παραγωγοί ενημέ
ρωσαν επίσης την Επιτροπή για την πρόθεσή τους να
διακόψουν την παραγωγή συσκευών CDΡ στην
Κοινότητα. Οι εν λόγω παραγωγοί δήλωσαν ότι η
αναστολή της παραγωγής τους στην Κοινότητα θα
έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 1993 και ότι,
κατά τη γνώμη τους, δεν υπήρχε λόγος για τη λήψη
προστατευτικών μέτρων ■

(7)

Επιπλέον, η Compact, η οποία υπέβαλε την καταγγε
λία εξ ονόματος των παραγωγών που απαρτίζουν τον
κλάδο παραγωγής της Κοινότητας, απέσυρε επισήμως

C) ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
(4) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

C
C
C
L

173 της 4. 7. 1991 , σ. 3 ■
174 της 5 . 7 . 1991 , σ. 15 και
334 της 28. 12. 1991 , σ. 8.
13 της 17. 1 . 1990, σ. 21 .
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στις 6 Απριλίου 1993 την καταγγελία της σχετικά με
τις εισαγωγές συσκευών CDΡ καταγωγής Ταϊβάν,
Σιγκαπούρης και Μαλαισίας. H Επιτροπή έκρινε ότι
τυχόν περάτωση της διαδικασίας δεν θα ήταν εις
βάρος του συμφέροντος -ςης Κοινότητας.
(8)

Υπό αυτές τις συνθήκες γίνεται δεκτό ότι δεν απαι
τούνται προστατευτικά μέτρα και ότι, συνεπώς, η
διαδικασία αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές
συσκευών CDΡ καταγωγής Ταϊβάν, Σιγκαπούρης και
Μαλαισίας πρέπει να περατωθεί χωρίς να επιβληθούν
προστατευτικά μέτρα,

28. 7. 93

CDΡ, δηλαδή αυτόνομων συσκευών αναπαραγωγής ήχου με
σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ, οι οποίες
έχουν εξωτερικές διαστάσεις 150 x 45 x 170 mm και
μπορούν αν λειτουργούν με εναλλασσόμενο ρεύμα τάσης
συνήθως 110/ 120/220/240 V, αλλά δεν μπορούν να λειτουρ
γούν με εσωτερικό ή εξωτερικό τροφοδοτικό συνεχούς
ρεύματος τάσης 24 V DC ή μικρότερης, καταγωγής Ταϊβάν,
Σιγκαπούρης και Μαλαισίας.

Βρυξέλλες 19 Ιουλίου 1993 .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ :

Αρθρο μόνο

Με την παρούσα απόφαση περατώνεται η διαδικασία αντι
ντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές ορισμένων συσκευών

Για την Επιτροπή
Leon ΒRΙΤTΑΝ

Αντιπρόεδρος
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

28. 7. 93

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Ιουλίου 1993

για την αναστολή των αγορών βουτύρου σε ορισμένα κράτη μέλη
(Τα κείμενα στη δανική, γερμανική, αγγλική, γαλλική και ολλανδική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)

(93/414/EOK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συμβουλίου της 27ης
Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα
του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2071 /92 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 7α παρά
γραφος 1 πρώτο εδάφιο και παράγραφος 3,
Εκτιμώντας:
ότι, δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 777/87 του
Συμβουλίου (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1634/91 (4), καθορίστηκε υπό ποιές
συνθήκες είναι δυνατόν να αναστέλλονται και στη συνέχεια
να επαναφέρονται οι αγορές βουτύρου και αποκορυφω
μένου γάλακτος σε σκόνη και, σε περίπτωση αναστολής, τα
εναλλακτικά μέτρα που είναι δυνατόν να λαμβάνονται·

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1547/87 της Επιτροπής (5),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2011 /91 (6), καθόρισε τα κριτήρια με βάση τα οποία
καθορίζονται και αναστέλλονται οι αγορές βουτύρου με
διαγωνισμό σε ένα κράτος μέλος ή, όσον αφορά το
Ηνωμένο Βασίλειο και την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της
Γερμανίας σε μια περιοχή ·
ότι, από τις πληροφορίες σχετικά με τις τιμές της αγοράς,
προκύπτει ότι o όρος που προβλέπεται στο άρθρο 1 παρά
γραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1547/87 πληρούται

(')
0
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

148 της 28. 6. 1968, σ. 13.
215 της 30. 7. 1992, σ. 64.
78 της 20. 3. 1987, σ. 10.
150 της 15. 6. 1991 , σ. 26.
144 της 4. 6. 1987, σ. 12.
185 της 11 . 7. 1991 , σ. 5.

επι του παροντος στο Βέλγιο, στη Δανία,στη Γερμανία, στη
Γαλλία, στο Λουξεμβούργο, στις Κάτω Χώρες, στη Μεγάλη
Βρετανία και στη Βόρεια Ιρλανδία·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

ΆρSρο 1

Οι αγορές βουτύρου με διαγωνισμό που προβλέπονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 777/87
αναστέλλονται στο Βέλγιο, στη Δανία, στη Γερμανία, στη
Γαλλία, στο Λουξεμβούργο, στις Κάτω Χώρες, στη Μεγάλη
Βρετανία και στη Βόρεια Ιρλανδία.
ΑρSρο 2

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο του
Βελγίου, στο Βασίλειο της Δανίας, στην Ομοσπονδιακή
Δημοκρατία της Γερμανίας, στη Γαλλική Δημοκρατία, στο
Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, στο Βασίλειο των
Κάτω Χωρών και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 1993.

Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1566/93 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 για τροποποίηση
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 περί κοινής οργανώσεως της αμπελοοινικής αγοράς
(Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριS. L 154 της 25ης Ιουνίου 1993)
Σελίδα 40 :

το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :
«ΆρSρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.»

Διορθωτικό στην απόφαση της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 1993 σχετικά με την παροχή συμπληρωματι
κών εγγυήσεων όσον αφορά τη νόσο Aujeszky (ψευδολύσσα) για χοίρους που προορίζονται για ορισμένες
περιοχές της κοινοτικής επικράτειας

(Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 111 της 5ης Μαΐου 1993)
Στη σελίδα 23, στο παράρτημα I :

αντί:
διάδαζε:

«Λουξεμβούργο : Το κράτος μέλος.»,
«Λουξεμβούργο : Κράτος μέλος.»

28. 7. 93

