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I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευσηj

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2260/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 12ης Αυγούστου 1993

περί καθορισμού των ελάχιστων εισφορών κατά την εισαγωγή ελαιόλαδου καθώς και των
εισφορών κατά την εισαγωγή άλλων προϊόντων του τομέα του ελαιόλαδου
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Εκτιμώντας:

Έχοντας υπόψη :

ότι, με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3131 /78 (12), όπως τροπο
ποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης της Ελλάδας η
Επιτροπή αποφάσισε την προσφυγή στη διαδικασία διαγω
νισμού για τον καθορισμό των εισφορών για το ελαιόλαδο ·

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό αριθ. 136/66/EOK του Συμβουλίου της
22ας Σεπτεμβρίου 1966 περί θεσπίσεως κοινής οργανώσεως
αγοράς στον τομέα των λιπαρών ουσιών ('), όπως τροποποι
ήθηκε
τελευταία
από
τον
κανονισμό
(ΕΟΚ)
αριθ. 2046/92 (2), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 2,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1514/76 του Συμβουλίου της
24ης Ιουνίου 1976 περί των εισαγωγών ελαιόλαδου από την
Αλγερία (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1900/92 (4), και ιδίως το άρθρο 5,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1521 /76 του Συμβουλίου της
24ης Ιουνίου 1976 περί των εισαγωγών ελαιόλαδου από το
Μαρόκο (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1901 /92 (6), και ιδίως το άρθρο 5,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1508/76 του Συμβουλίου της
24ης Ιουνίου 1976 περί των εισαγωγών ελαιόλαδου από την
Τυνησία (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 413/86 (8), και ιδίως το άρθρο 5,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1180/77 του Συμβουλίου της
17ης Μαΐου 1977 περί εισαγωγής στην Κοινότητα ορισμέ
νων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (9), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1902/92 (10), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 2,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1620/77 του Συμβουλίου της
18ης Ιουλίου 1977 περί των εισαγωγών ελαιόλαδου από τον
Λίβανο ("),
') ΕΕ αριθ. 172 της 30. 9. 1966, σ. 3025/66.
2) ΕΕ αριθ. L 215 της 30. 7. 1992, α 1 .
3) ΕΕ αριθ. L 169 της 28. 6. 1976, α 24.
4) ΕΕ αριθ. L 192 της 11 . 7. 1992, α 1 .
5) ΕΕ αριθ. L 169 της 28. 6. 1976, σ. 43.
6) ΕΕ αριθ. L 192 της 11 . 7. 1992, σ. 2.
7) ΕΕ αριθ. L 169 της 28. 6. 1976, σ. 9.
8) ΕΕ αριθ. L 48 της 26. 2. 1986, σ. 1 .
») ΕΕ αριθ. L 142 της 9. 6. 1977, σ. 10.
|0) ΕΕ αριθ. L 192 της 11 . 7. 1992, σ. 3.
") ΕΕ αριθ. L 181 της 21 . 7. 1977, σ. 4.

ότι το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2751 /78 του
Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1978 περί θεσπίσεως των
γενικών κανόνων σχετικά με το καθεστώς καθορισμού της
εισφοράς κατά την εισαγωγή ελαιόλαδου με διαγωνισμό (,3)
προβλέπει ότι το ελάχιστο ύψος εισφοράς καθορίζεται για
τα επιμέρους προϊόντα μετά από εξέταση της καταστάσεως
της διεθνούς και της κοινοτικής αγοράς καθώς και του
ύψους των εισφορών που προσφέρονται από τους συμμετέ
χοντες στο διαγωνισμό ·

ότι, κατά την είσπραξη της εισφοράς, πρέπει να ληφθούν
υπόψη οι διατάξεις που αναφέρονται στις συμφωνίες μεταξύ
της Κοινότητας και ορισμένων τρίτων χωρών · ότι, ιδίως, η
εισφορά που εφαρμόζεται στις χώρες αυτές καθορίζεται
αφού ληφθεί ως βάση υπολογισμού η εισφορά που εισπράτ
τεται για τις εισαγωγές από άλλες τρίτες χώρες ·
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης
91 /482/EOK του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1991 σχετικά
με τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ( 14), δεν εφαρμόζονται
εισφορές στα προϊόντα καταγωγής υπερποντίων χωρών και
εδαφών ·
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται παρα
πάνω στα ποσά των εισφορών που προσφέρονται από τους
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, στις 9 και στις 10 Αυγού
στου 1993 οδηγεί στον καθορισμό των ελάχιστων εισφορών
όπως καθορίζεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονι
σμού ·
ότι η εισφορά που εισπράττεται κατά την εισαγωγή ελιών
των κωδικών ΣΟ 0709 90 39 και 0711 20 90 καθώς και των
προϊόντων που περιλαμβάνονται στους κωδικούς ΣΟ
1522 00 31 , 1522 00 39 και 2306 90 19, πρέπει να υπολογίζε
ται με βάση την ελάχιστη εισφορά που εφαρμόζεται στην
ποσότητα ελαιόλαδου που περιέχεται στα προϊόντα αυτά ·
ότι, για τις ελιές, η εισπραχθείσα εισφορά δεν είναι δυνατόν
(ι2) ΕΕ αριθ. L 370 της 30. 12. 1978, σ. 60.
(|3) ΕΕ αριθ. L 331 της 28. 11 . 1978, σ. 6.
C4) ΕΕ αριθ. L 263 της 19. 9. 1991 , σ. 1 .
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να είναι κατώτερη απο ενα ποσό που αντιστοιχεί στο 8 %
της αξίας του εισαγόμενου προϊόντος, με καθορισμό του
ποσού αυτού κατ' αποκοπή · ότι η εφαρμογή των διατάξεων
αυτών οδηγεί στον καθορισμό των εισφορών όπως καθορί
ζεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού,
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Αρθρο 2

Οι εισφορές κατά την εισαγωγή άλλων προϊόντων του
τομέα του ελαιόλαδου καθορίζονται στο παράρτημα II.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 3

Άρθρο 1

Οι εισφορές κατά την εισαγωγή ελαιόλαδου καθορίζονται
στο παράρτημα I.

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 13 Αυγούστου
1993 .

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

Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 203/3
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

Ελάχιστες εισφορές κατά την εισαγωγή στον τομέα του ελαιόλαδου (')
(Ecu/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

Τρίτες χώρες

1509 10 10
1509 10 90
150990 00
1510 00 10
151000 90

79,00 (2)
79,00 O
92,00 0
77,00 (2)
122,00 (4)

C) Δεν εφαρμόζονται εισφορές στα προϊόντα καταγωγής ΡΤΟΜ συμφωνά με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης
91 /482/EOK.

(2) Κατά την εισαγωγή των ελαιόλαδων αυτού του κωδικού, που έχουν παραχθεί ες ολοκλήρου σε μια από τις κατωτέρω
χώρες και μεταφερθεί απευθείας από τις χώρες αυτές στην . Κοινότητα, η εισφορά που εισπράττεται μειώνεται κατά :
α) Λίβανος: 0,60 Ecu ανά 100 kg ■
6) Τυνησία : 12,69 Ecu ανά 100 kg, υπό τον όρο ότι o έμπορος αποδεικνύει ότι εξόφλησε το φόρο κατά την εξαγωγή που
επέβαλε η χώρα αυτή, χωρίς, εντούτοις, η εξόφληση αυτή να υπερβαίνει το ποσό του πράγματι επιβαλλομένου φόρου ·
γ) Τουρκία: 22,36 Ecu ανά 100 kg, υπό τον όρο ότι o έμπορος αποδεικνύει ότι εξόφλησε το φόρο κατά την εξαγωγή που
επέβαλε η Τουρκία, χωρίς, εντούτοις η εξόφληση αυτή να υπερβαίνει το ποσό του πράγματι επιβαλλομένου φόρου ·
δ) Αλγερία και Μαρόκο : 24,78 Ecu ανά 100 kg, υπό τον όρο ότι o έμπορος αποδεικνύει ότι εξόφλησε το φόρο κατά την
εξαγωγή που υπέβαλαν οι χώρες αυτές, χωρίς, εντούτοις, η εξόφληση αυτή να υπερβαίνει το ποσό του πράγματι
επιβαλλομένου φόρου.
(3) Κατά την εισαγωγή των ελαιόλαδων αυτού του κωδικού :
α) που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Αλγερία, στο Μαρόκο και στην Τυνησία και μεταφέρονται απευθείας από τις
χώρες αυτές στην Κοινότητα, η εισφορά που εισπράττεται μειώνεται κατά 3,86 Ecu ανά 100 kg·
β) που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Τουρκία και μεταφέρονται απευθείας από τη χώρα αυτή στην Κοινότητα, η
εισφορά που εισπράττεται μειώνεται κατά 3,09 Ecu ανά 100 kg.

(4) Κατά την εισαγωγή των ελαιόλαδων αυτού του κωδικού :
α) που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Αλγερία, στο Μαρόκο και στην Τυνησία και μεταφέρονται απευθείας από τις
χώρες αυτές στην Κοινότητα, η εισφορά που εισπράττεται μειώνεται κατά 7,25 Ecu ανά 100 kg·
β) που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Τουρκία και μεταφέρονται απευθείας από τη χώρα αυτή στην Κοινότητα, η
εισφορά που εισπράττεται μειώνεται κατά 5,80 Ecu ανά 100 kg.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Εισφορές κατά την εισαγωγή άλλων προϊόντων του τομέα του ελαιόλαδου (')
(Ecu/100 kg)

Κωδικός ΣΟ
0709 90 39
0711 20 90
152200 31
1522 00 39
2306 90 19

,

Τρίτες χώρες
17,38
17,38
39,50
63,20
6,16

C ) Δεν εφαρμόζονται εισφορές στα προϊόντα καταγωγής ΡΤΟΜ σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης
91 /482/EOK.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. L 203/4

13 . 8 . 93

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2261/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Αυγούστου 1993

για τη διατήρηση, έως τις 31 Δεκεμβρίου 1993, των δασμών που αποκαταστάθηκαν με τους
κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1146/93 και (ΕΟΚ) αριθ. 1447/93
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3918/92 του Συμβουλίου της
28ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο
διαχείρισης κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων και
οροφών για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα
και τον καθορισμό κινητών στοιχείων για ορισμένα μετα
ποιημένα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Ουγγαρίας, Πολω
νίας και του εδάφους της πρώην Τσεχικής και Σλοβακικής
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας ( 1993)0 ), και ιδίως το άρ
θρο 6,

οροφές για τις οποίες οι δασμοί που επιβάλλονται στις εν
λόγω χώρες αποκαταστάθηκαν πριν από τις 30 Ιουνίου 1993
πρέπει να ανοίξουν εκ νέου από την 1η Ιουλίου 1993 ■

ότι, ωστόσο, από τα στατιστικά στοιχεία που διαβίβασαν
τα κράτη μέλη στην Επιτροπή προκύπτει ότι, ήδη κατά την
ημερομηνία έγκρισης των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1146/93

και (ΕΟΚ) αριθ. 1447/93, το ύψος των οροφών των εν λόγω
προϊόντων καταγωγής Πολωνίας και τους εδάφους της
πρώην Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρα
τίας, όπως αυξήθηκαν με τον παραπάνω κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2232/93, είχε εξαντληθεί · ότι, κατά συνέπεια, ενδεί
κνυται να διατηρηθεί η αποκατάσταση των δασμών που

επιβάλλονται για τα προϊόντα αυτά παρά το εκ νέου

άνοιγμα, την 1η Ιουλίου 1993, των σχετικών δασμολογικών
οροφών,

Εκτιμώντας :
ότι με τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1 146/93 (2) και (ΕΟΚ)
αριθ. 1447/93 της Επιτροπής (3) οι δασμοί που επιβάλλονται
στις εισαγωγές των προϊόντων που υπάγονται στον κωδικό
ΣΟ 3102 40, καταγωγής, αντίστοιχα, Πολωνίας και του
εδάφους της πρώην Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδια
κής Δημοκρατίας, που τυγχάνουν των δασμολογικών
οροφών οι οποίες προβλέπονται στον παραπάνω κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 3918/92, αποκαταστάθηκαν εφόσον οι εισαγω
γές των προϊόντων αυτών έφθασαν κατά καταλογισμό τις
αντίστοιχες δασμολογικές οροφές·
ότι, κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2232/93
του Συμβουλίου (4), οι δασμολογικές οροφές που άνοιξαν το
1993 με τον εν λόγω κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3918/92 πρέπει
να αυξηθούν από την 1η Ιουλίου 1993 κατά ένα ποσό ίσο με
το 10 % του αρχικού όγκου · ότι, επομένως, οι δασμολογικές

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

H είσπραξη των τελωνειακών δασμών, που ανεστάλη το
1993 δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3918/92, επανα
φέρεται με τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1146/93 και
(ΕΟΚ) αριθ. 1447/93, αντίστοιχα, από τις 15 Μαΐου 1993
και τις 16 Ιουνίου 1993 . Διατηρείται επίσης από την 1η
Ιουλίου μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 1993 .
Άρ&ρο 2

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

O πάρων κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 10 Αυγούστου 1993 .
Για την Επιτροπή
Christiane SCRIVENER

Μέλος της Επιτροπής

(')
(2)
C)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

396
116
142
200

της
της
της
της

31 .
12.
12.
10.

12. 1992, σ. 12.
5. 1993, σ. 12.
6. 1993, σ. 35 .
8. 1993, σ. 1 .
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2262/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Αυγούστου 1993

κερί παύσεως της αλιείας γάδου από πλοία με σημαία της Γερμανίας
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

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

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3919/92 του Συμβουλίου της
20ής Δεκεμβρίου 1992 για τον καθορισμό, για ορισμένα
αποθέματα ιχθύων ή ομάδες ιχθύων, του προσωρινού συνό
λου επιτρεπομένων αλιευμάτων για το 1993 και ορισμένων
όρων υπό τους οποίους μπορούν να αλιευθούν (3), όπως
τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 927/93 (4),
προβλέπει τις ποσοστώσεις για το γάδο για το 1993 ·
ότι, για να εξασφαλιστεί η τήρηση των διατάξεων που
αφορούν τους ποσοτικούς περιορισμούς των αλιευμάτων
αποθέματος για το οποίο υπάρχει ποσόστωση, είναι ανα
γκαίο να καθορίσει η Επιτροπή την ημερομηνία κατά την
οποία τα αλιεύματα που πραγματοποιούνται από πλοία που
φέρουν σημαία κράτους μέλους θεωρείται ότι έχουν εξα
ντλήσει την ποσόστωση που έχει διατεθεί ·
ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που ανακοινώθηκαν στην
Επιτροπή, το ποσό των αλιευμάτων γάδου στα ύδατα των
διαιρέσεων CΙΕΜ I και II b από πλοία με σημαία της Γερμα

νίας ή νηολογημένα στη Γερμανία έφθασαν τις ποσοστώ
σεις που είχαν διατεθεί για το 1993 · ότι η Γερμανία απαγό
ρευσε την αλιεία γι' αυτό το απόθεμα από τις 17 Ιουλίου
1993 · ότι πρέπει, κατά συνέπεια, η ημερομηνία αυτή να
κρατηθεί,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Το ποσό των αλιευμάτων γάδου στα ύδατα των διαιρέσεων
CΙΕΜ I και II b από πλοία με σημαία της Γερμανίας ή

νηολογημένα στη Γερμανία εκτιμάται ότι έχει εξαντλήσει
τις ποσοστώσεις που είχαν διατεθεί στη Γερμανία για το
1993 .

Απαγορεύεται η αλιεία γάδου στα ύδατα των διαιρέσεων
CΙΕΜ I και II b, καθώς επίσης η παραμονή επί του πλοίου ή
η μεταφόρτωση από πλοίο σε πλοίο και η εκφόρτωση του
γάδου που έχει αλιευθεί στις διαιρέσεις αυτές από πλοία με
σημαία της Γερμανίας ή νηολογημένα στη Γερμανία, από
την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της
δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.
Εφαρμόζεται από τις 17 Ιουλίου 1993.

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

Βρυξέλλες, 10 Αυγούστου 1993.
Για την Επιτροπή
Christiane SCRIVENER

Μέλος της Επιτροπής

(')
O
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

207 της 29. 7. 1987, σ. 1 .
306 της 11 . 11 . 1988, σ. 2.
397 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
96 της 22. 4. 1993, σ. 1 .
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2263/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Αυγούστου 1993
περί παύσεως της αλιείας γάδου από πλοία με σημαία της Πορτογαλίας
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

διαιρέσεων CΙΕΜ I και II b από πλοία με σημαία της Πορτο
γαλίας ή νηολογημένα στην Πορτογαλία έφθασαν τις ποσο
στώσεις που είχαν διατεθεί για το 1993,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

το άρθρο 11 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας:

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3919/92 του Συμβουλίου της
20ής Δεκεμβρίου 1992 για τον καθορισμό, για ορισμένα
αποθέματα ιχθύων ή ομάδες ιχθύων, του προσωρινού συνό
λου επιτρεπομένων αλιευμάτων για το 1993 και ορισμένων
όρων υπό τους οποίους μπορούν να αλιευθούν (3), όπως
τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 927/93 (4),
προβλέπει τις ποσοστώσεις για το γάδο για το 1993 *

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

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

Το ποσό των αλιευμάτων γάδου στα ύδατα των διαιρέσεων
CΙΕΜ I και II b από πλοία με σημαία της Πορτογαλίας ή
νηολογημένα στην Πορτογαλία εκτιμάται ότι έχει εξαντλή
σει τις ποσοστώσεις που είχαν διατεθεί στην Πορτογαλία
για το 1993.

Απαγορεύεται η αλιεία γάδου στα ύδατα των διαιρέσεων
CΙΕΜ I και II b, καθώς επίσης η παραμονή επί του πλοίου ή
η μεταφόρτωση από πλοίο σε πλοίο και η εκφόρτωση του
γάδ,ου που έχει αλιευθεί στις διαιρέσεις αυτές από πλοία με
σημαία της Πορτογαλίας ή νηολογημένα στην Πορτογαλία,
από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
Αρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της
δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.

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

Βρυξέλλες, 10 Αυγούστου 1993 .
Για την Επιτροπή
Christiane SCRIVENER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

207 της 29. 7. 1987, σ. 1 .
306 της 11 . 11 . 1988, σ. 2.
397 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
96 της 22. 4. 1993, σ. 1 .
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2264/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Αυγούστου 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
30ης Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2193/93 (2), και ιδίως το άρθρο 10 παρά
γραφος 5 και 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 (3),
Εκτιμώντας :
ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των
σιτηρών, των αλεύρων σίτου και σικάλεως και των πλιγου
ριών και σιμιγδαλιών σίτου έχουν καθορισθεί από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1680/93 της Επιτροπής (4) και όλους
τους μεταγενέστερους που τον έχουν τροποποιήσει ·

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

σμό τους η αντιπροσωπευτική τιμή της αγοράς που εχει
διαπιστωθεί κατά την περίοδο αναφοράς της 11ης Αυγού
στου 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,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

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.
ΆρSρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 13 Αυγούστου
1993 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος. .
Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

C)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

181
196
387
159

της
της
της
της

1 . 7. 1992, σ. 21 .
5. 8. 1993, σ. 22.
31 . 12. 1992, σ. 1 .
1 . 7. 1993, σ. 8.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 12ης Αυγούστου 1993 περί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή
σικάλεως
(Ecu/τόνο)

Κωδικός ΣΟ

Τρίτες χώρες (8)

0709 90 60
0712 90 19
1001 10 00

127,66 (2) (3)
1 27,66 (2) (3)
152,44 ΟΟ

1001 90 91

126,65

1001 90 99
1002 00 00

126,65 (')
135,60 (6)

1003 00 10
1003 00 20

126,09
126,09

1003 00 80

126,09 0

1004 00 00

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

75,88

-

127,66 00
127,66 (2)0
137,14 (4)
27,29 0
79,25 (4)
31,14 0
O

1008 90 90

31,14

1101 00 00

204,06 0

110210 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

218,49
239,95
239,95
231,03
236,32
179,32
235,32
178,58
206,32

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.
(2) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 715/90, οι εισφορές δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής των κρατών της

Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και που εισάγονται απευθείας στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα.
(3) Για τον αραβόσιτο καταγωγής ΑCΡ, η εισφορά κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα μειώνεται κατά 1,81 Ecu ανά τόνο.
(4) Για τον κέγχρο και το σόργο καταγωγής ΑCΡ, εισπράττεται η εισφορά κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα σύμφωνα με
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 715/90.
(5) Για τον σκληρό σίτο και τον κέγχρο τον μακρό, που παράγονται στην Τουρκία και μεταφέρονται απευθείας από τη χώρα
αυτή στην Κοινότητα, η εισφορά μειώνεται κατά 0,60 Ecu ανά τόνο.
J
(6) H εισφορά που εισπράττεται κατά την εισαγωγή σικάλεως απευθείας από την Τουρκία στην Κοινότητα καθορίζεται από
τους κανονισμούς ( ΕΟΚ) αριθ. 1180/77 του Συμβουλίου (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).
(') Κατά την εισαγωγή του προϊόντος που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1008 90 10 (τριτικάλ), εισπράττεται η εισφορά που
εφαρμόζεται στη σίκαλη.
(8) Δεν εφαρμόζεται εισφορά στα προϊόντα καταγωγής ΡΤΟΜ σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης
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.

Αριθ. L 203/9
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2265/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Αυγούστου 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
30ης Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2193/93 (2), και ιδίως το άρθρο 12 παρά
γραφος 4,
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),
Εκτιμώντας:

ότι οι πριμοδοτήσεις που προσθέτονται στις εισφορές για τα
σιτηρά και τη βύνη έχουν καθορισθεί από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 1681 /93 της Επιτροπής (4) και όλους τους μετα
γενέστερους που τον έχουν τροποποιήσει·
ότι, για να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά το καθεστώς
των εισφορών, πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολο

γισμό τους η αντιπροσωπευτική τιμή της αγοράς που έχει
διαπιστωθεί κατά την περίοδο αναφοράς της 11ης Αυγού
στου 1993, όσον αφορά τα κυμαινόμενα νομίσματα ·
ότι, σε συνάρτηση με τις τιμές cif και τις τιμές cif αγοράς
της ημέρας αυτής, οι πριμοδοτήσεις που προσθέτονται στις
εισφορές που ισχύουν επί του παρόντος τροποποιούνται
σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

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.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 13 Αυγούστου
1993 .

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

Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 1993 .
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(')
O
C)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριS.
αριθ.

L
L
L
L

181
196
387
159

της
της
της
της

1 . 7. 1992, σ. 21 .
5. 8. 1993, σ. 22.
31 . 12. 1992, σ. 1 .
1 . 7. 1993, σ. 11 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 12ης Αυγούστου 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

8

9

10

11

0

0

2,05

0

071290 19

0

0

2,05

0

1001 1000

0

0

0

0

1001 9091

0

1,61

0

0

1001 9099

0 .

1,61

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 1090

0

0

2,05

0

1005 90 00

0

0

2,05

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

10089090

0

0

0

0

110100 00

0

2,21

0

0

110210 00

0

0

0

0

1103 11 30

0

0

0

0

1103 11 50

0

0

0

0

1103 11 90

0

0

0

0

Κωδικός ΣΟ

0709 90 60

B. Βύνη
(Ecu/τόνοι

Κωδικός ΣΟ

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

4η προθεσμία

8

9

10

11

12

1107 10 11

0

2,87

0

0

0

1107 10 19

0

2,14

0

0

0

1107 10 91

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 2000

0

0

0

0

0
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2266/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Αυγούστου 1993

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

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

του Συμβουλίου (4) 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 (5)

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2193/93 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παρά
γραφος 2 τρίτο εδάφιο,

ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών αυτών στην παρούσα
κατάσταση της αγοράς στον τομέα των σιτηρών, και ιδίως
στις τιμές των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα και στη
διεθνή αγορά, οδηγεί στον καθορισμό της επιστροφής στα
ποσά που ορίζονται στο παράρτημα·

Εκτιμώντας:

ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 990/93 του Συμβουλίου
(6) έχουν απαγορευθεί οι συναλλαγές μεταξύ της Ευρω
παϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυρο
βούνιο)· ότι η απαγόρευση αυτή δεν εφαρμόζεται σε
ορισμένες καταστάσεις όπως εκείνες που απαριθμούνται
κατά τρόπο περιοριστικό στα άρθρα 2, 4, 5 και 7 · ότι
πρέπει, συνεπώς, να ληφθεί αυτό υπόψη κατά τον καθορι
σμό των επιστροφών ·

Έχοντας υπόψη :

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92, η διαφορά μεταξύ των τιμών των προϊόντων που
αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού αυτού και των
τιμών των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα δύναται να
καλυφθεί από μια επιστροφή κατά την εξαγωγή ·
ότι οι επιστροφές πρέπει να καθορίζονται λαμβανομένων
υπόψη των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 2 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1533/93 της Επιτροπής (3) της 22ας
Ιουνίου 1993 περί θεσπίσεως των γενικών κανόνων σχετικά
με τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή καθώς
επίσης και των μέτρων τα οποία πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη σε περίπτωση διαταραχών στον τομέα των σιτηρών ·
ότι, για τα άλευρα, τα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου και
σικάλεως · ότι η επιστροφή που εφαρμόζεται στα προϊόντα
αυτά πρέπει να υπολογίζεται αφού ληφθεί υπόψη η ανα
γκαία ποσότητα σιτηρών για την παρασκευή των εξεταζόμε
νων προϊόντων · ότι οι ποσότητες αυτές έχουν καθορισθεί
στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1533/93 ·
ότι η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτή
σεις ορισμένων αγορών δύνανται να καταστήσουν ανα
γκαία τη διαφοροποίηση της επιστροφής για ορισμένα προϊ
όντα ανάλογα με τον προορισμό τους·

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των αναφερόμενων στο
άρθρο 1 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 προϊόντων, εκτός της βύνης, ως έχουν, καθορίζο
νται στα ποσά που ορίζονται στο παράρτημα.

ότι η επιστροφή καθορίζεται μία φορά το μήνα · ότι δύνα
ται να τροποποιείται ενδιαμέσως·

Αρθρο 2

ότι οι αντιπροσωπευτικές ισοτιμίες της αγοράς που καθορί
ζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 13 Αυγούστου

(') ΕΕ αριθ. L 181 της 1 . 7. 1992, α 21 .
(2) ΕΕ αριθ. L 196 της 5. 8. 1993, σ. 22.
0 ΕΕ αριθ. L 151 της 23. 6. 1993, σ. 15.

(4) ΕΕ αριθ. L 387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
(5) ΕΕ αριθ. L 108 της 1 . 5. 1993, σ. 106.
(6) ΕΕ αριθ. L 102 της 28. 4. 1993, σ. 14.

1993 .
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

13 . 8. 93
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 12ης Αυγούστου 1993 περί καθορισμού 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 (J)

07099060000

—

—

1005 90 00 000

04

75,00

07

15,00

07129019000

—

—

02

1001 1000 200

—

—

1001 1000400

-

—

10019091000

09

45,00

02

0

1001 90 99 000

0

1007 0090 000

—

*

—

1008 2000 000

—

—

1101 00 00 100

01

65,00

1101 0000 130

01

62,00

1101 00 00 150

01

57,00

1101 00 00 170

01

53,00

1101 00 00 180

01

49,00

1101 00 00 190

—

—

11010000 900

—

—

04
05
08
02

40,00
17,00
18,00
15,00

03
06
02

25,00
17,00
15,00

1102 10 00 500

01

65,00

09

55,00

1102 10 00 700

—

—

02

0

1102 10 00 900

—

10030020000

04
02

25,00
15,00

1103 11 30 200

01

1103 11 30 900

—

1003 0080000

04
02

25,00
15,00

1103 11 50 200

01

1103 11 50 400

—

—

10040000 200

—

—

1103 11 50 900

—

—

10040000400

—

—

1103 11 90 200

01

1005 1090000

—

—

1103 1190 800

—

10020000000

100300 10000

—

65,00 0
—

65,00 (3)

65,00 (3)
—

C) Προορισμοί :
01 όλες οι τρίτες χώρες,
02 άλλες τρίτες χώρες
03 Ελβετία, Αυστρία και Λιχτενστάιν,
04 Ελβετία, Αυστρία, Λιχτενστάιν, Θέουτα και Μελιλια,
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,
09 Ρουμανία.

(3) 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) αριθ. 990/93.
(3) 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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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2267/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 12ης Αυγούστου 1993
για αναστολή του προκαθορισμού των επιστροφών εξαγωγής για ορισμένα μεταποιημένα
προϊόντα με βάση τα σιτηρά
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
30ης Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2193/93 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παρά
γραφος 7 πρώτο εδάφιο,
Εκτιμώντας:

ποσότητες που θα προβλέπονταν υπό κανονικότερες
συνθήκες ·
ότι η ανωτέρω περιγραφείσα κατάσταση απαιτεί την
προσωρινή αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων που
αφορούν τον προκαθορισμό των επιστροφών για το εν λόγω
προϊόν -

ότι η Επιτροπή Διαχειρίσεως Σιτηρών δεν διατύπωσε γνώμη
στην προθεσμία που όρισε o πρόεδρός της,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι το άρθρο 13 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 προβλέπει τη δυνατότητα αναστολής της εφαρμο
γής των διατάξεων των σχετικών με τον προκαθορισμό των
επιστροφών, αν η κατάσταση της αγοράς επιτρέπει τη διαπί
στωση υπάρξεως δυσχερειών που οφείλονται στην εφαρ
μογή αυτών των διατάξεων ή αν πρόκειται να δημιουργη
θούν τέτοιες δυσχέρειες·
ότι η διατήρηση του καθεστώτος υπάρχει κίνδυνος να
προκαλέσει
τον
προκαθορισμό,
βραχυπρόθεσμα,
επιστροφών για ποσότητες σημαντικά μεγαλύτερες από τις

ΆρSρο 1

O προκαθορισμός των επιστροφών εξαγωγής για τα προϊ
όντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα αναστέλλεται
από τις 13 μέχρι τις 31 Αυγούστου 1993.
ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 13 Αυγούστου
1993 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

C) ΕΕ αρι9. L 181 της 1 . 7. 1992, σ. 21 .
(2) ΕΕ αριθ. L 196 της 5. 8. 1993, σ. 22.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 12ης Αυγούστου 1993 για αναστολή τον προκαθορισμού των επιστρο
φών εξαγωγής για ορισμένα μεταποιημένα προϊόντα με βάση τα σιτηρά

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Παράγωγα του προϊόντα του καλαμποκιού, συμπεριλαμβανομένης της εξής διακρί
σεως :

1102 20

αλεύρι καλαμποκιού

110313
1103 29 40

πλιγούρια και σιμιγδάλια καλαμποκιού
συσσωματώματα με μορφή σβόλων καλαμποκιού

11041950

νιφάδες καλαμποκιού

1104 23

άλλοι επεξεργασμένοι σπόροι καλαμποκιού
άμυλο καλαμποκιού

1108 1200
1108 13 00

1702 30
1702 40

χ

άμυλο πατάτας

1
»

J

1702 90

γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης
αλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο

2106 90

παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται
αλλού

2309 10

2309 90

"i

J παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την διατροφή των ζώων

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2268/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 12ης Αυγούστου 1993

για την αναστολή του προκαθορισμού επιστροφών κατά την εξαγωγή για ορισμένα προϊόντα
σιτηρών εξαγόμενα υπό μορφή εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα II της συνθή
κης

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 ('), όπως τροποποιήθηκε από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2193/93 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παρά
γραφος 7 πρώτο εδάφιο,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3036/80 του Συμβουλίου της
11ης Νοεμβρίου 1980 περί καθορισμού των γενικών κανό
νων που αφορούν τη χορήγηση επιστροφών κατά την
εξαγωγή και των κριτηρίων καθορισμού του ύψους αυτών,
για ορισμένα γεωργικά προϊόντα εξαγόμενα υπό μορφή
εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα II της συνθή
κης (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 3381 /90 (4), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 3
πρώτο εδάφιο,
Εκτιμώντας :

ότι το άρθρο 13 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 και το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3035/80 προβλέπουν την αναστολή του προκα
θορισμού της επιστροφής για βασικά προϊόντα εξαγόμενα
υπό μορφή ορισμένων εμπορευμάτων ·

ότι, λόγω της καταστάσεως που επικρατεί σε ορισμένες
αγορές, καθίσταται αναγκαία η προσαρμογή των
επιστροφών για ορισμένα προϊόντα· ότι, προκειμένου να
αποφευχθεί η υποβολή αιτήσεων για τον προκαθορισμό
επιστροφών για κερδοσκοπικούς λόγους, o προαναφερθείς
προκαθορισμός θα πρέπει να ανασταλεί μέχρι την έναρξη
της ισχύος της εν λόγω προσαρμογής·

ότι η Επιτροπή Διαχείρισης Σιτηρών δεν διατύπωσε γνώμη
στην προθεσμία που όρισε o πρόεδρός της,

ΕΝΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

O προκαθορισμός επιστροφών καά την εξαγωγή καλαμπο
κιού το οποίο εξάγεται υπό μορφή εμπορευμάτων υπαγο
μένων στο παράρτημα B του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 αναστέλλεται μέχρι τις 31 Αυγούστου 1993 συμπε
ριλαμβανομένης.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 13 Αυγούστου
1993 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 1993 .
Για την Επιτροπή
Christiane SCRIVENER

Μέλος της Επιτροπής

(')
0
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αρι&
αριθ.
αριS.
αριθ.

L
L
L
L

181
196
323
327

της
της
της
της

1 . 7. 1992, σ. 21 .
5. 8. 1993, σ. 22.
29. 11 . 1980, σ. 27.
27. 11 . 1990, σ. 4.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2269/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 12ης Αυγούστου 1993

περί καταργήσεως της εξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή ορισμένων ποικιλιών
δαμασκήνων καταγωγής Ουγγαρίας
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 οπωροκηπευτικών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 638/93 (2), και ιδίως
το άρθρο 27 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

οποίες καταγράφονται ή υπολογίζονται συμφωνά με τις
διατάξεις του άρθρου 5 του εν λόγω κανονισμού, επιτρέπει
να διαπιστωθεί ότι οι τιμές εισόδου δύο συνεχών ημερών
αγοράς ευρίσκονται σε επίπεδο τουλάχιστον ίσο με τις τιμές
αναγωγής· ότι, ως εκ τούτου, πληρούνται οι όροι που
προβλέπονται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 για την κατάρτηση
της εξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή των προϊόντων
αυτών καταγωγής Ουγγαρίας,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2221 /93 της Επιτροπής (3)
καθιέρωσε εξισωτική εισφορά κατά την εισαγωγή ορισμέ
νων ποικιλιών δαμασκήνων καταγωγής Ουγγαρίας ·

ότι η παρούσα εξέλιξη των τιμών των προϊόντων αυτών,
καταγωγής Ουγγαρίας, οι οποίες διαπιστώνονται στις αντι
προσωπευτικές αγορές που αναφέρονται στον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 2118/74 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 249/93 (5), και οι

Άρ&ρο 1
O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2221 /93 καταργείται.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 13 Αυγούστου
1993 .

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

Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριS.
αριθ.

L
L
L
L
L

118 της 20. 5 . 1972, σ. 1 .
69 της 20. 3. 1993, σ. 7.
197 της 6. 8. 1993, σ. 47.
220 της 10. 8 . 1974, σ. 20.
28 της 5. 2. 1993, σ. 45 .
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2270/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 12ης Αυγούστου 1993
περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των
γαλακτοκομικών προϊόντων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τει η Επιτροπή, οδηγεί στην τροποποίηση των εισφορών
που ισχύουν σήμερα σύμφωνα με το παράρτημα του παρό
ντος κανονισμού,

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 προϊό
ντων ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 2071 /92 (2), και ιδίως το άρθρο 14 παρά
γραφος 8,
Εκτιμώντας :

ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή στον
τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων
έχουν καθοριστεί από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2100/93
της Επιτροπής (3) ·
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2 1 00/93 στις τιμές τις οποίες διαθέ

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

Οι εισφορές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο
άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 καθορίζονται
στο παράρτημα.
ΑρΒρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 16 Αυγούστου
1993.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 1993.

Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

C) ΕΕ αρι& L 148 της 28. 6. 1968, σ. 13.
(2) ΕΕ αριθ. L 215 της 30. 7. 1992, σ. 64.
(3) ΕΕ αριS. L 190 της 30. 7. 1993, σ. 34.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 12ης Αυγούστου 1993 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισα
γωγή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων
(Ecu/100 kg καθαρού βάρους, εκτός άλλης ενδείξεως)

Ποσό ,

Κωδικός ΣΟ

Σημείωση
(5)
ir·
ιv/

των εισφ0ρών

0401 10 10

15,94

0403 10 16

0

1^1 48 / kg + 28,97

0401 10 90

14,73

0403 10 22

24,21

0401 20 11

21,80

0403 10 24

28,98

0401 20 19

20,59

0403 10 26

0401 20 91

26,57

0401 20 99

25,36

0401 3011

67,43

0403 10 32
0403 10 34
0403 10 36

0401 30 19

66,22

0403 90 11

110,27

129,21

0403 90 13

159,05

0401 30 39

128,00

0403 90 19

0401 30 91

216,40

0401 30 99

215,19

0403 90 31
0403 90 33
0403 90 39

Κωδικός* ΣΟ

-

Σημείωση (5)

0401 30 31

040210 11
0402 10 19
0402 10 91
0402 10 99
040221 11
040221 17
040221 19
0402 21 91
04022199
0402 29 1 1
040229 15
0402 2919
04022991
04022999
040291 11
040291 19
040291 31
040291 39
040291 51
040291 59
04029191
040291 99
04029911
040299 19
0402 99 31
040299 39
0402 99 91
040299 99

(4)
00
(') (4)
(') (4)
(4)
(4)
(3)(4)
00
0 (4)
(') O O
00
OC)
0 (4)
ΟΟ
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
OO
00
OO
ΟΟ

των εισφορών

110,27
103,02
1 ,0302 / kg + 28,97
1 ,0302 / kg + 21,72
159,05
151,80
151,80
198>73
191 >48
1 ,51 80 / kg + 28,97
1,5180 / kg + 28,97
1,5180 / kg + 21,72
1^1 48 / kg + 28,97
1,9148 / kg + 21,72
35,88
35>88
44,δ5
44,85
1 29,21
128,00
216.40
215>19
41 >67
4-1,67
1 ,2558 / kg + 25,35
1,2558 / kg + 24,14
2,1 277 / kg + 25,35
2,1 277 / kg + 24,14

Ποσό .

69,84

O
O
O

0,1 817 / kg + 27,76
0,2294 / kg + 27,76
0,6380 / kg + 27,76

198,73

O
O
O

1 ,0302 / kg + 28,97
1,5180 / kg + 28,97
1,9148 / kg + 28,97

0403 90 51

24,21

0403 90 53

28,98

0403 90 59

69,84

0403 90 61
0403 90 63
0403 90 69

O
O
O

0,1817 / kg + 27,76
0,2294 / kg + 27,76
0,6380 / kg + 27,76

0404 10 02

25,00

0404 10 04

159,05

0404 10 06

198,73

040410 12

110,27

0404 10 14

159,05

040410 16

198,73

040410 26
0404 10 28
0404 10 32
0404 10 34
040410 36
0404 10 38
040410 48
040410 52
040410 54
0404 10 56
040410 58
0404 10 62
0404 1 0 72

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

0,2500 / kg + 21,72
1,5180 / kg + 28,97
1,9148 / kg + 28,97
1 ,0302 / kg + 28,97
1,5180 / kg + 28,97
1,9148 / kg + 28,97
0,2500 / kg
1,5180 / kg + 6,04
1,9148 / kg + 6,04
1 ,0302 / kg + 6,04
1,5180 / kg + 6,04
1,9148 / kg + 6,04
0,2500 / kg + 21 ,72

040410 74
0404 10 76

O
O

1,5180 / kg + 27,76
1,9148 / kg + 27,76

O
O
O

1 ,0302/ kg + 27,76
1,5180 / kg + 27,76
1,9148 / kg + 27,76

040310 02

110,27

040310 04

159,05

040310 06

198,73

0404 10 78
0404 10 82
040410 84

1 ,0302 / kg + 28,97

0404 90 11

110,27

0404 90 13

159,05

0403 10 12

0403 10 14

O

O

I 1,5180/kg + 28,97
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Κωδικός* ΣΟ

Σημείωση (5)

04049019
040490 31
040490 33
040490 39

040490 51
040490 53
0404 90 59
0404 90 91
040490 93
0404 90 99

f)
0)(3)
(')
f)
00
f)

040500 11
040500 19

(3)
(3)

040500 90

0406 10 20
040610 80
0406 20 10
04062090
0406 30 10
0406 30 31
0406 30 39
0406 30 90
04064000
040690 11
040690 13
040690 15
040690 17
040690 19
040690 21
040690 23
040690 25
040690 27
040690 29

Ποσό .

Κωδικός ΣΟ

Σημείωση (s)

198,73
110,27
159,05
198,73

0406 90 31
0406 90 33
0406 90 35
0406 90 37
0406 90 39
0406 90 50
0406 90 61
0406 90 63
0406 90 69
0406 9073
0406 90 75
0406 90 77
0406 90 79
0406 90 81
0406 90 85
0406 90 89
0406 90 93
0406 90 99

0 (4)
00
00
00
ΟΟ
OO
OO
OO
OO
OO
00
OO
OO
OO
00
OO
00
OO

των εισφορών

1,0302 / kg
1,51 80 / kg
1 ,9 1 48 / kg
1,0302 / kg
1 ,51 80 / kg
1 β 1 48 / kg

+
+
+
+
+
+

28,97
28,97
28,97
28,97
28,97
28,97

222,70
222,70
271,69

(3)(4)
00
00
(3)(4)
(3)(4)
(3)(4)
(3)(4)
(3)(4)
(3)(4)
(3)(4)
(3)(4)
(3)(4)
(3)(4)
(3)0
(3)(4)
(3)(4)
(3)(4)
(3)(4)
00
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187,03
243,66
374,78
. 374,78
153,70
140,78
153,70
250,42
135,17
206,64
156,07
156,07
156,07
374,78
206,64
146,94
146,94
146,94
146,94

Ποσό ,

των εισφορών

146,94
146,94
146,94
146,94
146,94
146,94
374,78
374,78
374,78
146,94
146,94
146,94
146,94
146,94
146,94
146,94
187,03
243,66

170210 10
170210 90

28,10
28,10

2106 90 51

28,10

2309
2309
2309
2309

10
10
10
10

15
19
39
59

79,69
103,38
97,26
81,17

2309 10 70
2309 90 35
2309 90 39
2309 90 49
2309 90 59
2309 90 70

103,38
79,69
103,38
97,26
81,17
103,38

C) H εισφορά για 100 χιλιόγραμμα προϊόντος που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ ισούται με το άθροισμα :

α) του αναφερόμενου ποσού ανά χιλιόγραμμο πολλαπλασιασμένου επί το βάρος της γαλακτικής ουσίας που περιέχεται σε 100 χιλιόγραμμα προϊόντος·
δ) του άλλου ποσού που αναφέρεται.
(2) H εισφορά για 100 χιλιόγραμμα προϊόντος που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ ισούται :
α) με το αναφερόμενο ποσό ανά χιλιόγραμμο πολλαπλασιασμένο επί το βάρος της ξηράς γαλακτικής ουσίας που περιέχεται σε 100 χιλιόγραμμα προϊόντος προσαυ
ξημένο ενδεχομένως, κατά
6) το άλλο ποσό που αναφέρεται.
(3) Τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό αυτό και εισάγονται από μια τρίτη χώρα :

— για τα οποία υποβάλλεται ένα πιστοποιητικό ΙΜΑ 1 που εκδίδεται με τους όρους που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1767/82,
— για τα οποία υποβάλλεται ένα πιστοποιητικό ΕUR. 1 που εκδίδεται με τους όρους που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1316/93, για τη Σουηδία και στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 584/92 για την Πολωνία, την Τσεχοσλοβακία και την Ουγγαρία,
υπόκεινται στις εισφορές που καθορίζονται αντιστοίχως από τους εν λόγω κανονισμούς.
(4) H εφαρμοζόμενη εισφορά περιορίζεται στους όρους που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 715/90.

(5) Δεν εφαρμόζονται εισφορές στα προϊόντα καταγωγής ΡΤΟΜ σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης 91/482/EOK.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2271/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Αυγούστου 1993

για τον οριστικό καθορισμό του ύψους της ενίσχυσης για τις αποξηραμένες χορτονομές όπως
προσδιορίζεται προσωρινή μεταξύ 1ης και 31ης Μαΐου 1993
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

ότι η τιμή στόχου στον τομέα των αποξηραμένων χορτονο
μών έχει επιβεβαιωθεί οριστικά με τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1288/93 του Συμβουλίου (4),

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1117/78 του Συμβουλίου της
22ας Μαΐου 1978 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των αποξηραμένων χορτονομών ('), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2276/89 (2),
και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας :
ότι η τιμή στόχου στον τομέα των αποξηραμένων χορτονο
μών έχει καθοριστεί προσωρινά με τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1015/93 του Συμβουλίου (3) για την περίοδο μεταξύ
1ης και 31ης Μαΐου 1993 ■ ότι τα όψη της ενισχύσεως για τις
αποξηραμένες χορτονομές που εφαρμόζονται μεταξύ 1ης και
31ης Μαΐου 1993 έχουν καθοριστεί επί τη βάσει αυτής της
τιμής στόχου η οποία ορίστηκε προσωρινά από το
Συμβούλιο ·

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

Επιβεβαιώνονται τα ποσά των ενισχύσεων που καθορίζο
νται προσωρινά για τις αποξηραμένες χορτονομές και παρα
τίθενται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1051 /93 της Επιτροπής 0.
ΆρSρο 2

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

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

Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 142 της 30. 5. 1978, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 218 της 28. 7. 1989, σ. 1 .

(ή ΕΕ αριθ. L 105 της 30. 4. 1993, σ. 12.

(4) ΕΕ αριθ. L 132 της 29. 5. 1993, σ. 2.
(5) ΕΕ αριθ. L 108 της 1 . 5. 1993, σ. 51 .

Αριθ. L 203/22

13 . 8. 93

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2272/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 12ης Αυγούστου 1993
περί καθορισμού του διορθωτικού στοιχείου που εφαρμόζεται κατά την επιστροφή για τα
σιτηρά
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 ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2193/93 (2), και ιδίως το άρθρο
13 παράγραφος 4,
Εκτιμώντας :

ότι, δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 4 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, η επιστροφή που εφαρμόζεται κατά
τις εξαγωγές σιτηρών την ημέρα καταθέσεως της αιτήσεως
πιστοποιητικού, προσαρμοσμένη σε συνάρτηση με την τιμή
κατωφλίου που θα ισχύσει κατά το μήνα της εξαγωγής,
εφαρμόζεται, κατόπιν αιτήσεως, σε μια εξαγωγή που
πρόκειται να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της ισχύος
του πιστοποιητικού · ότι στην περίπτωση αυτή το διορθω
τικό στοιχείο εφαρμόζεται στην επιστροφή ·
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1533/93 της Επιτροπής (3),
περί θεσπίσεως των λεπτομερειών εφαρμογής σχετικά με τη
χορήγηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή, καθώς και
των μέτρων που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση διαταρα
χής στον τομέα των σιτηρών, επέτρεψε τον καθορισμό ενός
διορθωτικού στοιχείου για τα προϊόντα που περιλαμβάνο
νται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 - ότι το διορθωτικό αυτό στοιχείο
πρέπει να υπολογιστεί λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων
που περιλαμβάνονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1533/93 ·
ότι η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτή
σεις ορισμένων αγορών δύνανται να καταστήσουν ανα

γκαία τη διαφοροποίηση του διορθωτικού στοιχείου
ανάλογα με τον προορισμό ·
ότι το διορθωτικό στοιχείο καθορίζεται ταυτόχρονα με την
επιστροφή και σύμφωνα με την ίδια διαδικασία · ότι
δύναται να τροποποιηθεί κατά το διάστημα που μεσολαβεί
μεταξύ δύο καθορισμών ·

ότι οι αντιπροσωπευτικές ισοτιμίες της αγοράς που καθορί
ζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92
του Συμβουλίου (4) 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 (5) ■
ότι από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι το διορθωτικό
στοιχείο καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα του
παρόντος κανονισμού ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Σιτηρών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

Το διορθωτικό στοιχείο που εφαρμόζεται στις επιστροφές
που καθορίσθηκαν εκ τών προτέρων για τις εξαγωγές
σιτηρών, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1
στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92,
με εξαίρεση τη βύνη, καθορίζεται στο παράρτημα.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 13 Αυγούστου
1993 .

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

Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 1993 .
Γ\α την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

C ) ΕΕ αριθ. L 181 της 1 . 7. 1992, σ. 21 .
(2) ΕΕ αριθ. L 196 της 5. 8. 1993, σ. 22.
(3) ΕΕ αριθ. L 151 της 23. 6. 1993, σ. 15.

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

τον κανονισμού της Επιτροπής της 12ης Αυγούστου 1993 περί καθορισμού του διορθωτικού στοιχείου που
εφαρμόζεται κατά την επιστροφή για τα σιτηρά
(Ecu/τόνο)

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός (')

Τρένων
κ

1η

2η

3η

4η

5η

6η

προθεσμία

προθεσμία

προθεσμία

προθεσμία

προθεσμία

προθεσμίί

8

9

10

11

12

1

2

—
—

—
—

—
—

07099060000
071290 19000

—
—

—
—

—
—

1001 1000 200

-

-

-

—

—

10011000 400

—

—

—

—

—

10019091000
10019099000
10020000000
1003 00 10000
1003 00 20000

01
01
01
01
01

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

.0

0

.

— . .
—

—
—

—

-

-

—

—

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

0

0

—

—

1003 00 80 000

01

1004 00 00 200

-

_______

1004 00 00 400
1005 1090000

—
—

___
—
—
—

0

0

- 70,00

____
—
—
—
—

1005 9000000

01

10070090000

—

_______

10082000000

—

—

—

—

—

—

—

—

1101 00 00 100

01

0

0

0

0

0

—

—

1 101 00 00 130

01

0

0

0

0

0

—

—

1101 0000 150

01

0

0

0

0

0

—

—

1101 0000 170

01

0

0

0

0

0

—

—

1101 00 00 180

01

0,0

0

0

0

—

—

1101 00 00 190

—

—

—

—

—

—

—

—

11010000900

—

—

—

_____

0

0

0

- 70,00

0

- 70,00

0

—

1102 1000 500

01

1 102 10 00 700

—

____

1102 1000900

—

_______

1103 11 30 200
1103 11 30900

01
—

0

0

0

0

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—
0

_

—

—

—

__

1103 11 50 200

01

0

0

0

0

0

0

1103 11 50400

01

0

0

0

0

0

0

0

1103 11 50900

—

—

—

—

—

—

—

—

1103 11 90200

01

1103 11 90 800

—

0000000
—

—

—

—

—

—

—

C ) Προορισμοί :
01 όλες οι τρίτες χώρες.

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

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ ΟΛΗΓΙΑ 93/47/EOK THE ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 22ος Ιουνίου 1993

για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων II, III, V, VI και VII της
οδηγίας 76/768/EOK του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών
μελών σχετικά με τα καλλυντικά
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,
την οδηγία 76/768/EOK του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομο
θεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα καλλυντικά προϊόντα ('), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από την οδηγία 92/86/EOK (2), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,
Εκτιμώντας:
ότι, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, αφενός, μπορεί να επιτραπεί οριστικά ένα φίλτρο
ιώδους και, αφετέρου, ορισμένες ουσίες, συντηρητικά και φίλτρα υπεριώδους πρέπει να
απαγορευθούν οριστικά ή να παραταθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η επιτρεπόμενη
χρήση τους·
ότι, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, πρέπει να απαγορευθεί η χρήση της 4-αμινο
2-νιτροφαινόλης ■
ότι, βάσει των πιο πρόσφατων επιστημονικών και τεχνικών ερευνών, μπορεί να επιτραπεί στα
καλλυντικά προϊόντα, με κάποιους περιορισμούς και όρους και με την υποχρέωση αναγραφής
στην επισήμανση ορισμένων προειδοποιήσεων για την προστασία της υγείας, η χρήση του
υπεροξειδίου του στροντίου και της φαινολοφθαλεΐνης ·
ότι, βάσει των πιο πρόσφατων επιστημονικών και τεχνικών ερευνών, μπορεί να επιτραπεί στα

καλλυντικά προϊόντα, με κάποιους περιορισμούς και όρους, η χρήση του 3-ιμιδαζολ-4-υλακρι
λικού οξέος και του εστέρα του, μέχρι τις 30 Ιουνίου 1994, ως φίλτρου υπεριώδους·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτρο
πής για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο των οδηγιών που αποβλέπουν στην εξάλειψη
των τεχνικών εμποδίων στις συναλλαγές στον τομέα των καλλυντικών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

ΆρSρο 1

H οδηγία 76/768/EOK τροποποιείται ως εξής :
1 . Στο παράρτημα II προστίθεται o ακόλουθος αριθμός :
«412. 4-αμινο-2-νιτροφαινόλη.»
2. Στο παράρτημα III, πρώτο μέρος :
α) στους αύξοντες αριθμούς 8, 9 και 10 προστίθεται η φράση «Να χρησιμοποιούνται
κατάλληλα γάντια» στο στοιχείο β) της στήλης ζ) ·
β) στον αριθμό 12 στη στήλη ζ) προστίθεται η φράση : «α): Να χρησιμοποιούνται κατάλ
ληλα γάντια».
3. Στο παράρτημα III, δεύτερο μέρος, προστίθενται οι ακόλουθοι αριθμοί :
(') ΕΕ αριθ. L 262 της 27. 9. 1976, σ. 169.
(2) ΕΕ αριθ. L 325 της 11 . 11 . 1992, σ. 18.
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6

Y

Υπεροξείδιο του
στροντίου

δ

ε

ζ

η

Προϊόντα περιποίησης 4,5% υπολογιζόμενο Όλα τα προϊόντα — Επαγγελματική
των μαλλιών που σε στρόντιο, στο πρέπει να ανταποκρί
χρήση

ξεπλένονται, επαγγελ έτοιμο για
ματική χρήση
προϊόν

30.6.1994»

χρήση νονται στις απαιτήσεις _ Nα αποφεύγεται η
διάσπασης του ύπεροεπαφή με τα μάτια

ξειδίου του υδρογόνου _ Nο

ξεπλίνονιοι

αμέσως τα μάτια
εάν

έλθουν

σε

επαφή με το προϊόν

α

«3

6

γ

Φαινολοφθαλεΐνη (*)
[3,3-δις(4-υδροφαινυλο)φιαλίδιο]

δ

Οδοντόπαστες

ε

ζ

0,04%

η

30.6.1994»

4. Στο παράρτημα V, στον αύξοντα αριθμό 5, μετά τις λέξεις «Παράρτημα III (πρώτο μέρος)»
προστίθεται η ,φράση «του υπεροξειδίου του στροντίου υπό τους όρους που προβλέπονται
στο παράρτημα III δεύτερο μέρος, αύξων αριθμός 1 , ...»
5. Στο παράρτημα VI, δεύτερο μέρος, η ημερομηνία «30ής Ιουνίου 1993» αντικαθίσταται από
την ημερομηνία «30ής Ιουνίου 1994» για τους αύξοντες αριθμούς 2, 15, 16, 21 , 26, 27, 28, 29
και 30.

6. Στο παράρτημα VII, πρώτο μέρος :
α) προστίθεται o ακόλουθος αύξων αριθμός :
α

«8

6

γ

1-(4-τερτ-βουτυλοφαινυλο)-3-(4-μεθοξυφαινυλο)προπανο-1,3-διόνη

δ

ε

5 %»

β) o αύξων αριθμός 5 διαγραφεται.
7. Στο παράρτημα VII, δεύτερο μέρος :

α) προστίθεται o ακόλουθος αύξων αριθμός :
α

«33

6

3-ιμαδαζολ-4-υλακριλικό οξύ και αιθυλικός εστέρας του

γ

δ

ε

2% υπολογιζόμενο σε οξύ

β) ο αύξων αριθμός 3 1 διαγραφεται ■

γ) η ημερομηνία «30ής Ιουνίου 1993» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30ής Ιουνίου
1994» για τους αύξοντες αριθμούς 2, 5, 6, 12, 13, 17, 24, 25, 26, 28, 29 και 32.
Άρθρο 2

1 . Με την επιφύλαξη των ημερομηνιών που αναφέρονται στο άρθρο 1 , τα κράτη μέλη
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε, από την 1η Ιουλίου 1994, όσον αφορά τις ουσίες που
απαριθμούνται στο άρθρο 1 , ούτε οι παραγωγοί ούτε και οι εισαγωγείς που είναι εγκατεστη
μένοι στην Κοινότητα να διαθέτουν στην αγορά προϊόντα που δεν πληρούν τις διατάξεις της
παρούσας οδηγίας.
2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε, μετά τις 30 Ιουνίου 1995, τα προϊ
όντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και περιέχουν τις ουσίες που απαριθμούνται στο
άρθρο 1 , να μην είναι δυνατό να πωλούνται ή να χορηγούνται στον τελικό καταναλωτή εάν
δεν πληρούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

ζ

30.6.1994»
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ΑρSρο 3

1 . Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές κανονιστικές και διοικητικές
διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 30 Ιουνίου 1994.
Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.
2. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιλαμβάνουν παραπομπή
στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την παραπομπή αυτή κατά την επίσημη δημοσί
ευσή τους. Οι λεπτομέρειες της παραπομπής αυτής καθορίζονται από τα κράτη μέλη.
3. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού
δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
ΆρSρο 4

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 1993.

Για την Επιτροπή
Christiane SCRIVENER

Μέλος της Επιτροπής
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της 30ής Ιουνίου 1993

σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 85 της συνθήκης ΕΟΚ
(IV/33407-CΝSD)

(Το κείμενο στην ιταλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)
(93/438/EOK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

πρέπει να καταβάλλονται στους Spedizionieri για την
παροχή υπηρεσιών εκτελωνισμού που ζητούνται από
επιχειρήσεις διεθνών ταχυδρομικών εργασιών.

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό αριθ. 17 του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουα
ρίου 1962, πρώτο κανονισμό εφαρμογής των άρθρων 85 και
86 της συνθήκης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, και
ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1 ,
την αίτηση που υπέβαλε η Associazione Italiana dei Corrieri
Aerei Internazionali (ΑΙCΑΙ), σύμφωνα με το άρθρο 3 παρά
γραφος 2 του κανονισμού αριθ. 17,

B. Το CΝSD (στο εξής εθνικό συμβούλιο)
(4)

H επαγγελματική δραστηριότητα του εκτελωνιστή
διέπεται στην Ιταλία από το νόμο αριθ. 1612 της 22ας
Δεκεμβρίου 1960 και από τις εκτελεστικές διατάξεις
που περιέχονται στο υπουργικό διάταγμα της 10ης
Μαρτίου 1964, καθώς και από το προεδρικό
διάταγμα της 23ης Ιανουαρίου 1973, αριθ. 43 (Testo
unico delle disposizioni législative in materia doganale).

(5)

Προκειμένου να γίνει κανείς δεκτός στην οικονομική
δραστηριότητα του εκτελωνιστή, πρέπει να πληροί
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την
ισχύουσα νομοθεσία επί τελωνειακών θεμάτων.

την απόφαση της Επιτροπής της 25ης Σεπτεμβρίου 1991 να
κινήσει τη διαδικασία στην παρούσα υπόθεση,
Αφού έδωσε στο Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doga
nali (CΝSD) την ευκαιρία να γνωστοποιήσει τις απόψεις της

Το προεδρικό διάταγμα της 23ης Ιανουαρίου 1973
προβλέπει ότι για να αποκτήσει κανείς την ιδιότητα
του εκτελωνιστή απαιτείται άδεια αορίστου διαρ
κείας.

επί των αιτιάσεων της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 19
παράγραφος 1 του κανονισμού αριθ. 17 και με τον κανονι
σμό αριθ. 99/63/EOK της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 1963
περί των ακροάσεων που προβλέπονται από το άρθρο 19
παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού αριθ. 17 του Συμβου
λίου O,
Μετά από διαβουλεύσεις με τη Συμβουλευτική Επιτροπή
Συμπράξεων και Δεσποζουσών Θέσεων,

H άδεια χορηγείται υπό όρους που συνδέονται τόσο
με το πρόσωπο του υποψηφίου όσο και με την επιτυ
χία του σε εξέταση, η οποία λαμβάνει χώρα, κατ'
αρχήν, ανά τριετία.
(6)

Εκτιμώντας ότι :
I. ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

O εκτελωνιστής υπάλληλος μιας επιχείρησης πρέπει
να κατέχει την άδεια και να είναι εγγεγραμμένος σε
μητρώο το οποίο τηρείται και ενημερώνεται από το
αρμόδιο περιφερειακό συμβούλιο · μπορεί να αντι
προσωπεύει μόνον τον εργοδότη του.

A. Οι καταγγελίες

(1)

Ορισμένες βιομηχανικές εμπορικές ή μεταφορικές
επιχειρήσεις της Κοινότητας υπέβαλαν σειρά καταγ
γελιών στην Επιτροπή.

(2)

Οι καταγγέλλοντες αναφέρουν ορισμένες δυσκολίες
που συνήντησαν στην Ιταλία για την εκτέλεση εργα
σιών εκτελωνισμού που είναι συναφείς με την
άσκηση της δραστηριότητας του εκτελωνιστή.

(3)

Μία από τις καταγγελίες αυτές που κατατέθηκε από
την ΑΙCΑΙ (ιταλική ένωση διεθνών ταχυδρομικών
εργασιών) αφορά, μεταξύ άλλων, την απόφαση του
CΝSD σχετικά με τον καθορισμό των τιμών που

(<) ΕΕ 13 της 21 . 2. 1962, α 204/62.
(2) ΕΕ 127 της 20. 8. 1963, α 2268/63 .

H οικονομική δραστηριότητα του εκτελωνιστή
μπορεί να ασκείται είτε υπό την ιδιότητα εκτελωνι
στή υπαλλήλου μιας επιχείρησης είτε υπό την ιδιό
τητα ανεξάρτητου εκτελωνιστή.

O ανεξάρτητος εκτελωνιστής πρέπει να κατέχει την
άδεια και να είναι εγγεγραμμένος στο εθνικό μητρώο
που απαρτίζεται από 13 περιφερειακά μητρώα (Bari,
Bologna, Bolzano, Cagliari, Firenze, Genova, Milano,
Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia). Κάθε
εκτελωνιστής, είτε υπάλληλος είτε ανεξάρτητος
μπορεί να ασκεί τη δραστηριότητά του μόνον στην
περιφέρεια για την οποία διαθέτει τη σχετική άδεια.
(7)

Σε κάθε περιφέρεια υπάρχει ένα περιφερειακό
συμβούλιο, o αριθμός των μελών του οποίου εξαρτά
ται από τον αριθμό των εγγεγραμμένων στο μητρώο.
Τα μέλη αυτά εκλέγονται γαι μια διετία μεταξύ των
εκτελωνιστών που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο.
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στο εξωτερικό) και διανομή (για τις αποστολές προς
τη χώρα της) του ταχυδρομείου και των δεμάτων,
καθώς και να εκτελεί όλες τις δραστηριότητες που
είναι συναφείς με τη μεταφορά. Μεταξύ των συνα
φών δραστηριοτήτων είναι η τελωνειακή διασάφηση.
Όσον αφορά τα δέματα, η επιχείρηση παραλαμβάνει
από τον εκτελωνιστή το δέμα με την υποχρέωση να
το δώσει στον παραλήπτη.

Το περιφερειακό συμβούλιο είναι επιφορτισμένο με
την τήρηση του μητρώου των υπαλλήλων και ανεξάρ
τητων εκτελωνιστών.
Επιπλέον, όσον αφορά τους ανεξάρτητους εκτελωνι
στές, το συμβούλιο είναι επιφορτισμένο με τον
έλεγχο της συμπεριφοράς των εγγεγραμμένων και
μπορεί να γνωμοδοτεί σε περίπτωση αντιδικίας
μεταξύ εκτελωνιστών και των πελατών τους. Έχει
επίσης πειθαρχικές εξουσίες έναντι των εγγεγραμ
μένων.

( 15)

O αποστολέας πληρώνει την υπηρεσία καθώς και
τους δασμούς, εκτός αν δηλώσει ότι η δαπάνη βαρύ
νει τον παραλήπτη. Το κόστος της τελωνειακής
διασάφησης περιλαμβάνεται πάντοτε στην τιμή που
καταβάλλεται από τον αποστολέα. Συνήθως, o παρα
λήπτης επιβαρύνεται μόνο με τους δασμούς που υπερ
βαίνουν ορισμένο ποσό · περίπου 60 % των αποστο
λών είναι κατώτερες από το ποσό αυτό.

( 16)

Χρέη προέδρου εκτελεί o γενικός διευθυντής τελω
νείων και εμμέσων φόρων του Υπουργείου Οικονο
μικών, o οποίος συμμετέχει αυτοδικαίως.

Υπ' αυτές τις συνθήκες, η ιταλική επιχείρηση ταχυ
δρομείου δεν έχει ποτέ επαφή με τον αλλαδαπό
αποστολέα, αλλά αποκλειστικά με τον ιταλό
αποστολέα, και, ενίοτε, σε περίπτωση υπέρβασης του
ορισθέντος ποσού, με τον ιταλό παραλήπτη που
επιστρέφει τους καταβληθέντες δασμούς.

( 17)

Το εθνικό συμβούλιο είναι επιφορτισμένο με την
τήρηση του εθνικού μητρώου και την επίλυση των
συγκρούσεων αρμοδιοτήτων μεταξύ των περιφερει
ακών συμβουλίων. Καταρτίζει τον πίνακα τιμών των
εκτελωνιστών. O πίνακας τιμών είναι καθορισμένος
και οι εκτελωνιστές δεν μπορούν να παρεκκλίνουν ·
οι ενδεχόμενες παρεκκλίσεις καθορίζονται από το
εθνικό συμβούλιο για ειδικές περιπτώσεις και για
ορισμένο χρόνο.

Συνήθως, οι αποστολές συγκεντρώνονται σε κέντρα
διαλογής ώστε να είναι δυνατή η πραγματοποίηση
μαζικών αποστολών για κάθε προορισμό. Επομένως
οι σχέσεις με τους εκτελωνιστές είναι καθημερινές
πολυάριθμες και αφορούν μεγάλο αριθμό τελωνει
ακών διασαφήσεων που είναι όλες περίπου οι ίδιες.
Χάρη στην οργάνωση αυτή είναι δυνατόν να εξασφα
λιστεί η μεταφορά δεμάτων μέσα σε 24 ώρες στην
Ευρώπη και σε 48 ώρες στον ύπόλοιπο κόσμο.

( 18)

Μια εταιρεία μελέτης της αγοράς πραγματοποίησε,
μετά από αίτημα της ΑΙCΑΙ, έρευνα τον Ιούνιο του
1988, μερικές ημέρες πριν αρχίσει να ισχύει o νέος
πίνακας τιμών, που θεσπίστηκε από το εθνικό
συμβούλιο και εγκρίθηκε με το υπουργικό διάταγμα
της 6ης Ιουλίου 1988, προκειμένου να διαπιστωθεί η
έκταση της χρήσης και να εκτιμηθεί η υπηρεσία που
παρέχεται από τις επιχειρήσεις ταχυδρομείου. H
έρευνα διεξήχθηκε δειγματοληπτικά επί 400 επιχειρή
σεων αντιπροσωπευτικών του ιταλικού βιομηχανικού

(9)

O πρόεδρος του συμβουλίου είναι o προϊστάμενος
του περιφερειακού τελωνείου, υπάλληλος του Υπουρ
γείου Οικονομικών. Το συμβούλιο πρέπει επίσης να
καταρτίζει προτάσεις για τις αμοιβές των εκτελωνι
στών και να τις υποβάλει στο εθνικό συμβούλιο που
είναι αρμόδιο για την εκπόνηση των πινάκων τιμών.

( 10)

Το εθνικό συμβούλιο έχει την έδρα του στη Ρώμη
και απαρτίζεται από εννέα μέλη που ορίζονται για
μια τριετία από τα μέλη των περιφερειακών συμβου
λίων.

( 11 )

Γ. H αγορα

( 12)

Για την εισαγωγή εμπορευμάτων στην Ιταλία ή για
την εξαγωγή τους είναι αναγκαίο να τηρείται μια
σειρά διαδικασιών σε σχέση με τον εκτελωνισμό και
τον τελωνειακό έλεγχο.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας,
οι διαδικασίες αυτές μπορούν να εκτελεστούν από
τους εκτελωνιστές, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεκ
περαίωσή τους έναντι πληρωμής. H αγορά που πρέπει
να ληφθεί υπόψη είναι, ως εκ τούτου, αυτή των
υπηρεσιών που παρέχουν οι εκτελωνιστές.

( 13)

( 14)
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Οι παρεχόμενες από τους εκτελωνιστές υπηρεσίες
χρησιμοποιούνται από τα διεθνή ταχυδρομεία που
λειτουργούν μέσω επιχειρήσεων, οι οποίες είναι
συνήθως μέλη του ίδιου «ομίλου» o οποίος οργανώ
νει δίκτυο διασυνδέσεων μεταξύ περισσοτέρων
χωρών.
Κάθε επιχείρηση του δικτύου αναλαμβάνει στη χώρα
εγκατάστασή της να παραλαμβάνει (για αποστολή

κόσμου.

( 19)

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, από τις επιχειρήσεις
που έλαβαν μέρος στην έρευνα, οι συνήθεις χρήστες
των υπηρεσιών διεθνούς ταχυδρομείου αντιπροσω
πεύουν το 41,3%· μεταξύ αυτών, 80,1% απευθύνο
νται σε ιδιωτικές ταχυδρομικές υπηρεσίες όπως τα
μέλη της ΑΙCΑΙ, 4,8 % στην CΑΙ (υπηρεσία ταχείας
εξυπηρέτησης των ιταλικών ταχυδρομείων) και
15,1 % στις υπηρεσίες που προσφέρει η Alitalia.

(20)

Οι λόγοι προσφυγής σε υπηρεσίες αυτού του είδους
είναι η ταχύτητα στην παράδοση, για το 86,9 % των
επιχειρήσεων, ενώ για το 45,5% των επιχειρήσεων,
τόσο η ταχύτητα στην παράδοση όσο και η τήρηση
του υπεσχημένου χρόνου παράδοσης.
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— τη διαδικασία που είχε ακολουθηθεί,

Όσον αφορά τις χώρες προς τις οποίες γίνεται η
αποστολή, το 83,9% των επιχειρήσεων πραγματο
ποιεί αποστολές εντός της Ευρώπης ■ από την έρευνα
προκύπτει επίσης ότι 77,8 % των ενδιαφερομένων
επιχειρήσεων πραγματοποιούν άνω του 35 % του
κύκλου εργασιών τους με βάση τις εξαγωγές τους.

αποδέχθηκε τον πίνακα τιμών (άρθρο 1 ) και όρισε ως
ημερομηνία έναρξης της ισχύος του την επομένη της
δημοσίευσής του στην Ιταλική Εφημερίδα Κυβερνή
σεως (') (άρθρο 2), δηλαδή στις 20 Ιουλίου 1988.
I

(22)

Δεδομένου του αυξημένου αριθμού των αποστολών,
πολλές επιχειρήσεις ταχυδρομείου χρησιμοποιούν
εκτελωνιστές που είναι υπάλληλοι της επιχείρησής
τους και, πριν αρχίσει να ισχύει νέος πίνακας τιμών,

(26)

είχαν συνάψει, σε περίπτωση που κατέφευγαν σε
ανεξάρτητους εκτελωνιστές, συμφωνίες που προέβλε
παν κατ' αποκοπήν τιμές για όλες τις αποστολές
κάτω από ορισμένη αξία.

(23)

Πράγματι, o πίνακας τιμών που εγκρίθηκε από το
εθνικό συμβούλιο στις 16 Απριλίου 1970 και εξακο
λούθησε να ισχύει μέχρι τον Ιούλιο 1988 προέβλεπε
μείωση της τάξης του 35 % επί της ελάχιστης τιμής
που όριζε o πίνακας για τις επιχειρήσεις μεταφορών.
Δεν προβλεπόταν τίποτα για τις επιχειρήσεις
διεθνούς ταχυδρομείου που άρχισαν να ασκούν
δραστηριότητες το 1980. Ωστόσο, το ίδιο καθεστώς
επεξετάθηκε σ' αυτές. Ακολούθως αποφασίστηκαν
αυξήσεις αυτών των τιμών από το εθνικό συμβούλιο,
οι οποίες εγκρίθηκαν με υπουργικό διάταγμα και
έλαβαν τη μορφή συντελεστή εφαρμοζόμενου επί του
πίνακα τιμών του 1970.

Αυτός o πίνακας τιμών ορίζει διάφορες κλίμακες με
βάση την αξία ή το βάρος του προς εκτελωνισμό
εμπορεύματος και για κάθε κλίμακα αναφέρει, σε
ορισμένες περιπτώσεις, την σταθερή τιμή και στις
περισσότερες περιπτώσεις την κατωτάτη και ανωτάτη
τιμή που πρέπει να καταβάλλεται στον εκτελωνιστή
για τις υπηρεσίες που παρέχει κατά τη διεξαγωγή των
τελωνειακών διατυπώσεων.

(27)

O πίνακας τιμών, εκτός από το να ορίζει ότι :

— τα αναφερόμενα ποσά αφορούν κάθε τελωνειακή
εργασία ή παροχή υπηρεσιών,
— οι παρεκκλίσεις από τον πίνακα τιμών δεν επιτρέ
πονται όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 που
απαγορεύει σε κάθε εκτελωνιστή να εφαρμόζει
τιμές χαμηλότερες από τις ενδεικνυόμενες,

— οι παρεκκλίσεις, για ειδικές περιπτώσεις και, εν
πάση περιπτώσει, χρονικά περιορισμένες,
μπορούν να επιτραπούν από το εθνικό συμβούλιο,
εισάγουν σημαντική αύξηση των τιμών,

H παρούσα απόφαση αφορά τον πίνακα τιμών του
1988, o οποίος εφαρμόζεται επί του παρόντος. Οι
επιχειρήσεις μπορούν να αποκλίνουν από αυτόν
μόνον εφόσον διαπραγματευτούν τη χορήγηση
παρέκκλισης εκ μέρους του εθνικού συμβουλίου.

— παρέχεται στο εθνικό συμβούλιο η εξουσία να
χορηγεί παρεκκλίσεις που δεν υπάγονται στην
έγκριση του υπουργού και δεν δημοσιεύονται, ως
εκ τούτου, στην Επίσημη Εφημερίδα,
καθιέρωσε την ουσιαστική αύξηση των τιμών.

Δ. O πίνακας τιμών και το εγκριτικό διάταγμα του
1988 για την έγκριση του

(24)

(25)

(28)

H καινοτομία που έθιξε περισσότερο τις επιχειρήσεις
ταχυδρομικών υπηρεσιών ήταν η τροποποίηση των
κλιμάκων με την εφαρμογή μιας σταθερής ελάχιστης
τιμής για τις προοριζόμενες για την Ιταλία αποστολές
αξίας κάτω των τριών εκατομμυρίων ιταλικών λιρών
(βλέπε τον πίνακα στο σημείο 30).

(29)

Πράγματι, o προηγούμενος πίνακας προέβλεπε
κλίμακες κυμαινόμενες από 0 έως 1 εκατομμύριο
λίρες και οι οποίες, στη συνέχεια, αυξάνονταν ανά 1
εκατομμύριο λίρες μέχρι τα 10 εκατομμύρια·
ακολούθως, η κλίμακα αυξάνονταν ανά 10 εκατομ
μύρια. Περίπου 60 % των αποστολών υπήγοντο στην
πρώτη κλίμακα και οι δασμοί επεβάρυναν την επιχεί
ρηση διεθνούς ταχυδρομείου.

Δυνάμει του άρθρου 14 του νόμου της 22ας Δεκεμ
βρίου 1960 που του αναθέτει την κατάρτιση του
πίνακα τιμών για τις υπηρεσίες που παρέχουν οι
εκτελωνιστές βάσει προτάσεων των περιφερειακών
συμβουλίων, το εθνικό συμβούλιο, κατά τη συνε
δρίασή του της 21ης Μαρτίου 1988, ενέκρινε τον
πίνακα τιμών που ισχύει επί του παρόντος.
Με το διάταγμα της 6ης Ιουλίου 1988, το Υπουργείο
Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη :

— τον νόμο της 22ας Δεκεμβρίου 1960 περί της επαγ
γελματικής δραστηριότητας των εκτελωνιστών,
— την απόφαση αποδοχής του πίνακα τιμών που
υιοθετήθηκε από το εθνικό συμβούλιο κατά τη
συνεδρίαση της 21ης Μαρτίου 1988,

(') Επίσημη Εφημερίδα της Ιταλικής Δημοκρατίας αριθ. 168, 19. 7.
1988 .

(30)
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Σύγκριση μεταξύ των δύο πινάκων των τιμών :
Εισαγωγές
(ιταλικές λίρες)

Προηγούμενη τιμή

Νέος πίνακας τιμών

Αξία του εμπορεύματος:
1 , από 0 έως 1 εκατομμύριο

ελάχιστο 16 250

Αξία του εμπορεύματος:
— από 0 έως 3 εκατομμύρια

2, από 1 έως 3 εκατομμύρια
3, από 3 έως 4 εκατομμύρια

ελάχιστο 25 000
ελάχιστο 30000

(ποσό. σχεδόν σταSερό)
- από 3 έως 10 εκατομμύρια

ελάχιστο 65 000
ελάχιστο 80 000

πράγμα που αντιπροσωπεύει αύξηση της τάξης του + 400 % για την κλίμακα 1 , του + 260 % για την κλίμακα 2 και του
+ 266,66% για την κλίμακα 3.
Εξαγωγές
(ιταλικές λψες)

Προηγούμενη τιμή

Αξία του εμπορεύματος :
1 , από 0 έως 1 εκατομμύριο
2, από 1 έως 4 εκατομμύρια
3, από 4 έως 10 εκατομμύρια
4, από 10 έως 50 εκατομμύρια

Νέος πίνακας τιμών

ελάχιστο 7 500
ελάχιστο 1 1 250

Αξία του εμπορεύματος :
— από 0 έως 10 εκατομμύρια
— από 10 έως 50 εκατομμύρια

ελάχιστο 40 000
ελάχιστο 60 000

ελάχιστο 13 750

ελάχιστο 17 500

πράγμα που αντιπροσωπεύει αύξηση της τάξης του + 533,33 % για την κλίμακα 1 , του + 355,55 % για την κλίμακα 2,
του + 290,9 % για την κλίμακα 3 και του + 342,86 % για την κλίμακα 4.

(31 )

Σύγκριση των επιπτώσεων που έχουν επί της αξίας του εμπορεύματος o παλαιός και o νέος πίνακας τιμών σε περίπτωση
εφαρμογής των ανωτέρω ποσών.
Εισαγωγές

Εξαγωγές

Αξία
του εμπορεύματος

Νέα
τιμή

Παλαιά
τιμή

Αξία
του εμπορεύματος

100 000 λίρες
500 000 λίρες
1 000 000 λίρες

65 %
13 %
6,5 %

16,25 %
3,35 %
1,625%

100000 λίρες
500 000 λίρες
1 000 000 λίρες

2 000 000 λίρες
3 000 000 λίρες

3,25%
2,17%

1,25 %
1,00 %

2 000 000 λίρες
3 000000 λίρες

H αύξηση των τιμών, η τροποποίηση των κλιμάκων
καθώς και η υποχρέωση έκδοσης χωριστού τιμολο
γίου, τόσο για τον αποστολέα όσο και για τον ιταλό
παραλήπτη, ως προς το ποσό που οφείλεται για την
τελωνειακή διασάφηση, είχαν ως αποτέλεσμα να
παραλύσει η δραστηριότητα των επιχειρήσεων
διεθνούς ταχυδρομείου, τόσο λόγω της απώλειας του
χρόνου που συνεπάγονται οι νέες διατάξεις όσο και
λόγω των τιμών τις οποίες οι περισσότεροι πελάτες
των εν λόγω επιχειρήσεων θεωρούσαν υπερβολικές.

E. H παρέκκλιση της 11ης Ιουνίου 1990
32

Το εθνικό συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση του της
11ης Ιουνίου 1990, αφού έλαβε υπόψη :
— την αίτηση της ΑΙCΑΙ,

Νέα
τιμή

40%
8%
4%

2%
1,333%

Παλαιά
τιμή

7,5 %
1,5 %
0,75 %

0,562%
0,416 %

την απόφαση της 11ης Ιουνίου 1989, με την οποία
αποκλείστηκαν (') από το πεδίο εφαρμογής του

πίνακα τιμών οι αποστολές εμπορευμάτων, η αξία
των οποίων δεν υπερέβαινε τις 350 000 λίρες, μη
υπολογιζομένων των εξόδων μεταφοράς ή άλλων,
τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που παρέχουν
οι επιχειρήσεις διεθνούς ταχυδρομείου,
C) Αποκλείστηκαν με την έννοια ότι η απόφαση αυτή, που δεν
εφαρμοζόταν στην AICA1, χορήγησε παρέκκλιση από τις τιμές
για να επιτρέψει μείωση των ελάχιστων ποσών που προβλέπο
νται από τον πίνακα τιμών για τις αποστολές που δεν υπερβαί
νουν σε αξία τις 350 000 ιταλικές λίρες. H παρέκκλιση αυτή, που
είχε χορηγηθεί προκειμένου νά ληφθούν, όσο το δυνατόν ευρύτε
ρα, υπόψη ιδιαίτερες περιστάσεις και απαιτήσεις που προβάλλο
νται από τις ενδιαφερόμενες κατηγορίες, δεν διευκρίνιζε ποιες
ήσαν οι κατηγορίες αυτές αλλά περιοριζόταν στην υπόδειξη των
εργασιών που δεν καλύπτονται από τον πίνακα τιμών.
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κλίση οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι η
τυπική τροποποίηση του πίνακα τιμών (για τον
οποίο απαιτήθηκαν 5 χρόνια εργασίας) απαιτούσε
υπερβολικά μεγάλο διάστημα και, κατά συνέπεια,
ήταν αδύνατο να δοθεί ευνοϊκή συνέχεια στα
απόλυτα βάσιμα αιτήματα που ενδεχομένως
υπέβαλαν οι επιχειρηματίες του κλάδου,

— το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις ταχυδρομικών
υπηρεσιών επιβαρύνονται με το σύνολο του
κόστους των υπηρεσιών που παρέχουν οι εκτελω
νιστές,

— την υποχρέωση των επιχειρήσεων ταχυδρομικών
υπηρεσιών να θέτουν στον πίνακα τιμών τους,
που είναι δημόσιος, όπως και επί των εγγράφων
που συνοδεύουν την αποστολή, την ακόλουθη

ένδειξη «η αμοιβή για τις υπηρεσίες εκτελωνισμού
καθορίζεται από το υπουργικό διάταγμα της 6ης

(39)

Ιουλίου 1988 και από τις ενδεχόμενες παρεκκλί
σεις που υιοθέτησε το εθνικό συμβούλιο σύμφωνα
με το άρθρο 6 του πίνακα τιμών».
(33)

Έλαβε απόφαση ως προς τα εξής:
— εφαρμογή, επί των αποστολών που πραγματοποι
ούνται από τις επιχειρήσεις διεθνούς ταχυδρο
μείου, της παρέκκλισης που αποτελεί αντικείμενο
της αποφάσεως της 11ης Ιουλίου 1989 σχετικά με
τα εμπορεύματα αξίας κάτω των 350 000 λιρών,
αφαιρουμένων των δαπανών μεταφοράς και

A. Άρθρο 85 παράγραφος 1
1 . H επιχείρηση
(40)

— η αμοιβή για τις εργασίες εκτελωνισμού σχετικά
με την αποστολή εμπορευμάτων αξίας κάτω των
2 500 000 λιρών, τις οποίες εκτελούν οι επιχειρή
σεις διεθνούς ταχυδρομείου, μπορεί να αποτελέσει
αντικείμενο μείωσης ανερχόμενης κατ' ανώτατο
όριο στο 70%.

(35)

H απόφαση αυτή εξαρτάται από την προϋπόθεση ότι
οι συμβάσεις μεταξύ του εκτελωνιστή και της επιχεί
ρησης ταχυδρομικών υπηρεσιών, που είναι πελάτης
του, έχουν κατατεθεί από την ΑΙCΑΙ στο αρμόδιο
περιφερειακό συμβούλιο για πρώτη φορά πριν από
τις 30 Ιουλίου 1990 και, ακολούθως, πριν από την
έναρξη ισχύος της συμβάσεως.
H απόφαση αυτή επιτρέπει επίσης στις επιχειρήσεις
ταχυδρομικών υπηρεσιών να απαλλαγούν από την
υποχρέωση να εκδίδουν χωριστά τιμολόγια, τόσο
στο όνομα του αποστολέα όσο και του παραλήπτη,
για το ποσό που οφείλεται για την τελωνειακή
διασάφηση.

(36)

(41 )

του εθνικού συμβουλίου καθιστώντας χωρίς αντι
κείμενο την παρούσα διαδικασία,

(38)

— οι ανησυχίες της ΑΙCΑΙ, που εκφράζονται
σιωπηρά στην αποστολή της 4ης Δεκεμβρίου 1991
και αφορούν τη δυνατότητα ανάκλησης της
παρέκκλισης, δεν έχουν λόγο υπάρξεως · η παρέκ

Ως εκ τούτου, το εθνικό συμβούλιο είναι ένωση
επιχειρήσεων και οι αποφάσεις του εθνικού συμβου
λίου ως οργάνου που ορίζεται από τα μέλη για να
τηρεί το μητρώο είναι αποφάσεις ενώσεως επιχειρή
σεων σκοπός της οποίας είναι η ρύθμιση της οικονο
μικής δραστηριότητας των μελών.
2. Απόφαση ένωσης επιχειρήσεων

(42)

Όσον αφορά τον πίνακα τιμών, το εθνικό συμβούλιο
αποφασίζει αυτονόμως το ύψος και τις επιμέρους
εφαρμογές και φέρεται ως όργανο μιας κλασικής
ένωσης επιχειρήσεων. Μετά τον καθορισμό του
πίνακα τιμών από το εθνικό συμβούλιο, o πίνακας
αυτός εγκρίνεται με υπουργικό διάταγμα · η έγκριση
αυτή δεν μεταβάλλει, παρά ταύτα, τη φύση του ως
αποφάσεως της ένωσης επιχειρήσεων, όπως αποδεί
χθηκε κυρίως από το γεγονός ότι οι αποφάσεις για
παρεκκλίσεις από τον πίνακα τιμών δεν υπόκεινται
στην έγκριση του υπουργού· επομένως, όλες οι
αποφάσεις σχετικά με τον πίνακα τιμών εκφράζουν
τη θέληση του εθνικού συμβουλίου.

(43)

Το εθνικό συμβούλιο δεν μπορούσε σε καμία περί
πτωση να επικαλεσθεί την υποχρέωση, που του
επιβάλλεται από τα άρθρα 1 1 και 14 του νόμου 1612
του 1960, να καταρτίζει πίνακα δεσμευτικών τιμών
που πρακτικά καταλήγουν σε συμπεριφορά ικανή να
παραβιάσει τους κοινοτικούς κανόνες σε θέματα
ανταγωνισμού.

Την απόφαση αυτή κοινοποίησε στην Επιτροπή η
καταγγέλουσα ΑΙCΑΙ στις 4 Δεκεμβρίου 1991 .

Με επιστολή της 8ης Ιανουαρίου 1992, την οποία
απηύθυνε στην Επιτροπή, το εθνικό συμβούλιο,
πρόβαλε τα ακόλουθα επιχειρήματα :
— η συμφωνία μεταξύ της ΑΙCΑΙ και του εθνικού
συμβουλίου, η οποία προσέλαβε συγκεκριμένη
μορφή με την απόφαση του εθνικού συμβουλίου
της 11ης Ιουνίου 1990, ανακοινώθηκε στην
Επιτροπή από την ΑΙCΑΙ στις 4 Δεκεμβρίου 1991 ,
και εξομάλυνε τη διαφορά μεταξύ της ΑΙCΑΙ και

Το γεγονός ότι η δραστηριότητα των εκτελωνιστών
θεωρείται από την ιταλική νομοθεσία ελεύθερο επάγ
γελμα, δεν αποτελεί εμπόδιο στο χαρακτηρισμό των
εκτελωνιστών ως επιχειρήσεων με οικονομική
δραστηριότητα · σύμφωνα με τη νομολογία του Δικα
στηρίου, η οποία πρόσφατα επιβεβαιώθηκε με την
απόφασή του της 23ης Απριλίου 1991 στην υπόθεση
C-41 /90 (Hôfner) ('), η έννοια της επιχείρησης περι
λαμβάνει κάθε οντότητα που ασκεί μια οικονομική
δραστηριότητα, ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώ
τος της οντότητας αυτής και του τόπου χρηματοδό
τησης της.

ΣΤ. H απάντηση του εθνικού συμβουλίου στην
ανακοίνωση των αιτιάσεων

(37)

— εξάλλου, οι αντιδικίες ενώπιον των ιταλικών δικα
στηρίων με στόχο την ακύρωση του πίνακα τιμών
εγκαταλείφSησαν επισήμως, επειδή, χάρη στις
παρεκκλίσεις, κατέστησαν χωρίς αντικείμενο.

II. ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΉΜΗΣΗ

άλλων,

(34)

Αριθ. L 203/31

C ) Συλλογή ΔΕΚ 1991 , I, σ. 1979.

Αριθ. L 203/32
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Οι αποφάσεις του εθνικού συμβουλίου για παρέκ
κλιση από τον πίνακα τιμών και από τις δεσμευτικές
λεπτομέρειες τιμολόγησης έχουν ως μόνη συνέπεια
να μειώνουν, ως προς τους επιχειρηματίες υπέρ των
οποίων ισχύει η παρέκκλιση, τις αρνητικές συνέπειες
των περιορισμών όχι όμως και να καταργούν τους
περιορισμούς αυτούς.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου της 17ης
Ιανουαρίου 1984 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις
43/82 και 63/82 (VBVB και VBBB κατά
Επιτροπής) ( ιX και την απόφασή του της 30ής Ιανουα
ρίου 1985 στην υπόθεση 123/83 (BNIC/Clair) (2), το
εθνικό 5ίκαιο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να
παρακάμψει την αναγκαστική ισχύ του κοινοτικού

δικαίου του ανταγωνισμού ή, ακόμη λιγότερο, να
θίξει ή να εμποδίσει την εφαρμογή του. H ενδεχό
μενη ύπαρξη διατάξεων του εθνικού δικαίου που

(48)

υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις να υιοθετούν ορισμένη
συμπεριφορά ή που αναθέτουν, όπως εν προκειμένω,
σε ένωση - επιχειρήσεων την αποστολή να εκπονεί
ορισμένες πράξεις, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση
να εμποδίζουν από νομική άποψη την Επιτροπή να
διαπιστώνει επισήμως, με απόφαση, ότι το εθνικό
συμβούλιο ως ένωση επιχειρήσεων παραβίασε το
άρθρο 85 παράγραφος 1 της συνθήκης.

Πράγματι, η ύπαρξη μισθωτών εκτελωνιστών δεν έχει
καμία επίδραση στη δεσπόζουσα θέση. Οι μισθωτοί
εκτελωνιστές είναι υπάλληλοι επιχειρήσεων που
έχουν επιλέξει αυτό το σύστημα θεωρώντας ότι είναι
λιγότερο επαχθές από το να προσφεύγουν συστημα
τικά σε ελεύθερους επαγγελματίες. Επομένως δεν
βρίσκονται σε ανταγωνισμό με τους ανεξάρτητους
εκτελωνιστές εφόσον ούτε αυτοί οι μισθωτοί εκτελω
νιστές ούτε οι επιχειρήσεις που τους προσλαμβάνουν
δεν ασκούν δραστηριότητες στην αγορά όπου
προσφέρονται και ζητούνται οι υπηρεσίες διεκπεραί

3. Περιορισμοί
(45)

Οι περιορισμοί του ανταγωνισμού που απορρέουν
από την απόφαση του εθνικού συμβουλίου της 21ης
Μαρτίου 1988 είναι οι ακόλουθοι :
— o καθορισμός, για κάθε εργασία που πραγματο
ποιούν οι εκτελωνιστές, σταθερών κατωτάτων και
ανωτάτων τιμών, από τις οποίες δεν είναι δυνατή
ατομική παρέκκλιση,

— η επιβολή του τρόπου εκδόσεως των τιμολογίων
σχετικά με τις τιμές αυτές όπως είναι η ατομική
τιμολόγηση.
(46)

(47)

Οι περιορισμοί αυτοί οριοθετούν την ελευθερία των
εκτελωνιστών όχι μόνο όσον αφορά τις τιμές που
ζητούν από τους πελάτες τους επιβάλλοντας καθορι
σμένη και ίση τιμή για όλους, αλλά και όσον αφορά
την εσωτερική τους οργάνωση που θα μπορούσε να
τους οδηγήσει σε ομαδοποίηση των εργασιών με
μείωση του κόστους· πράγματι, o πίνακας τιμών
επιβάλλει σ' αυτούς ατομική και ομοιόμορφη τιμολό
γηση των εργασιών.

H δυνατότητα που παρέχεται από τη νομοθεσία
προκειμένου η αντιπροσώπευση για την εκτέλεση
τελωνειακών εργασιών να είναι δυνατόν να ανατεθεί
σε εκτελωνιστή, είτε υπάλληλο επιχείρησης είτε
ανεξάρτητο, δεν μπορεί να μειώσει τους περιορι
σμούς.

ωσης των τελωνειακών διατυπώσεων.

4. Επίδραση τον εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών
(49)

O πίνακας τιμών που ορίστηκε από το εθνικό

συμβούλιο μπορεί να επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ
κρατών μελών στο μέτρο που o πίνακας αυτός ορίζει
ακριβώς την τιμή για όλες τις τελωνειακές εργασίες
που αφορούν τις εισαγωγές στην Ιταλία και τις
εξαγωγές από αυτήν.
(50)

Σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις που ισχύουν
στην Ιταλία, όταν οι τελωνειακές διατάξεις επιβάλ
λουν στον κύριο του εμπορεύματος να προβεί σε .
δήλωση ή να εκτελεί συγκεκριμένες πράξεις ή να
τηρεί τις υποχρεώσεις ή τους ειδικούς κανόνες ή
όταν οι εν λόγω διατάξεις επιτρέπουν σ' αυτόν να
ασκεί ορισμένα δικαιώματα, o εν λόγω κύριος μπορεί
για τις πράξεις αυτές να αντιπροσωπεύεται από εκτε

Το γεγονός ότι το εθνικό συμβούλιο διατηρεί τη
δυνατότητα να παρεκκλίνει, προσωρινά και σε ειδι
κές περιπτώσεις από τις τιμές αυτές δεν μειώνει τη
σοβαρότητα των περιορισμών· πράγματι, οι παρεκ
κλίσεις αυτές εναπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια
του εθνικού συμβουλίου.

(51 )

H επιχειρηματολογία του εθνικού συμβουλίου
σύμφωνα με την οποία η παραχώρηση παρεκκλίσεων
και, ιδίως, η παρέκκλιση της 11ης Ιουνίου 1990 όσον
αφορά τα μέλη του ΑΙCΑΙ, καθιστά χωρίς αντικεί
μενο την παρούσα διαδικασία, δεν μπορεί να ληφθεί
υπόψη · πράγματι, οι περιορισμοί που συνίστανται
στον καθορισμό των τιμών και στις δεσμευτικές
λεπτομέρειες τιμολόγησης εξακολουθούν να ισχύουν
και να εφαρμόζονται.

Κάθε επιχείρηση εισαγωγής στην Ιταλία και κάθε
ιταλική εξαγωγική επιχείρηση, εφόσον δεν έχει υπάλ
ληλο εκτελωνιστή ή, ακόμη και αν έχει, όταν o εκτε
λωνιστής αυτός δεν κατέχει άδεια εξάσκησης της
δραστηριότητάς του στην περιφέρεια όπου πρέπει να
γίνει o εκτελωνισμός υπόκειται στην επίδραση του
πίνακα τιμών εξαιτίας του γεγονότος ότι όλοι οι
ανεξάρτητοι εκτελωνιστές , εφαρμόζουν αυτό.

(52)

Εξάλλου, λαμβανομένου υπόψη ότι στην Ιταλία, το
1990, οι εισαγωγές αντιπροσώπευσαν περίπου το 25 %
της κατανάλωσης αγαθών και οι εξαγωγές περίπου
18% του ακαθάριστου εσωτερικού προϊόντος και ότι
περίπου 58 % των εισαγωγών είναι κοινοτικής κατα
γωγής και περίπου 59 % των εξαγωγών προορίζονται
για τα άλλα κράτη μέλη, συνάγεται ότι η επίδραση
στο εμπόριο υπήρξε πολύ σημαντική.

C) Συλλογή ΔΕΚ 1984, σ. 19.

12) Συλλογή ΔΕΚ 1985, α 402.

λωνιστή, είτε υπάλληλο επιχείρησης είτε ανεξάρτητο.

(53)

H ύπαρξη του πίνακα τιμών παρακωλύει τις συναλλα
γές μεταξύ της ιταλικής αγοράς και των άλλων κοινο
τικών αγορών εξαιτίας του ότι καθιστά πιο δαπανη
ρές και πολύπλοκες τις τελωνειακές εργασίες.
Εξάλλου, η τιμή δεν συνδέεται καν με την ποιότητα
της υπηρεσίας ή της φύσης της * πράγματι, τα κατώ
τατα και ανώτατα όρια τιμών δεν συνδέονται με την
παρεχόμενη υπηρεσία αλλά καθορίζονται σε συνάρ
τηση με την αξία του εμπορεύματος ή σε άλλες περι
πτώσεις με το βάρος του.
B. Άρθρο 85 παράγραφος 3

(54)
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Δεδομένου ότι δεν υπήρξε κοινοποίηση, δεν υπάρχει
λόγος να εξεταστεί αν η απόφαση της 21ης Μαρτίου
1988 του εθνικού συμβουλίου δικαιούται απαλλαγής.
Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι δεν συντρέχουν οι προϋπο
θέσεις του άρθρου 85 παράγραφος 3 . Σύμφωνα με τη
διοικητική πρακτική της Επιτροπής και τη νομολογία
του Δικαστηρίου, o εναρμονισμένος καθορισμός
τιμών, και ιδίως ελαχίστων τιμών, δεν δικαιούται
απαλλαγής,

ΑρSρο 2
Το εθνικό συμβούλιο οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία
μέτρα προκειμένου να θέσει αμέσως τέρμα στην παράβαση
που αναφέρεται στο άρθρο 1 .
ΆρSρο 3

Το εθνικό συμβούλιο οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τους
εκτελωνιστές που είναι εγγεγραμμένοι στο εθνικό μητρώο
σχετικά με την παρούσα απόφαση και την περάτωση της
παράβασης που αναφέρεται στο άρθρο 1 , προσδιορίζοντας
τις προκύπτουσες πρακτικές συνέπειες, και ιδίως την ελευ
θερία κάθε εκτελωνιστή να απόσχει της εφαρμογής του
πίνακα τιμών που αναφέρεται στο άρθρο 1 .
Το εθνικό συμβούλιο οφείλει, εντός δύο μηνών από την
κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, να γνωστοποιεί στην
Επιτροπή τις πληροφορίες που διεβίβασε στους εκτελωνι
στές σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.
ΑρSρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθυνεται στο

Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali (CNSD)
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

via XX Settembre 3
1-00187 Roma.

ΑρSρο 1

O πίνακας τιμών για την παροχή επαγγελματικών υπηρε
σιών εκ μέρους των εκτελωνιστών, o οποίος θεσπίστηκε από
το εθνικό συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 21ης
Μαρτίου 1988 και άρχισε να ισχύει στις 20 Ιουλίου 1988,
συνιστά παράβαση του άρθρου 85 παράγραφος 1 της συνθή
κης ΕΟΚ.

Βρυξέλλες 30 Ιουνίου 1993.
Για την Επιτροπή
Karel VAN MIERT

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30ής Ιουνίου 1993
περί τροποποίησης της απόφασης 90/424/EOK του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες δαπά

νες στον κτηνιατρικό τομέα όσον αφορά την κλασική πανώλη των χοίρων
(93/439/EOK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

την απόφαση 90/424/EOK του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου
1990 σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό
τομέα ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
92/1 19/EOK (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2,

ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις εν λόγω εξελίξεις είναι ανα
γκαίο να εφαρμοστούν μέτρα κατεπείγοντος χαρακτήρα σε
περίπτωση εκδήλωσης κρουσμάτων της κλασικής πανώλης
των χοίρων και, κατά συνέπεια, να προστεθεί η κλασική
πανώλη των χοίρων στον κατάλογο των νόσων οι οποίες
απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της απόφασης
90/424/EOK ·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Κτηνιατρικής
Επιτροπής

Εκτιμώντας :
ότι η κλασική πανώλη των χοίρων υπόκειται σε γνωστοποί
ηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 της οδηγίας
82/894/EOK του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1982
σχετικά με τη γνωστοποίηση των νόσων που πλήττουν τα
ζώα στην Κοινότητα (3), όπως τροποποιήθηκε από την

απόφαση 92/450/E0K της Επιτροπής (4) ·

ότι με την απόφαση 8Û/ 1096/EOK του Συμβουλίου (5), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 91 /686/
ΕΟΚ (6), έχουν ληφθεί κοινοτικά χρηματοδοτικά μέτρα για
την εξάλειψη της κλασικής πανώλης των χοίρων·
ότι η χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας σύμφωνα
με τις διατάξεις της εν λόγω απόφασης πρόκειται να περιο
ριστεί σε όσα μέτρα θα έχουν υλοποιηθεί πριν από την 1η

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

ΆρSρο 1

H ακόλουθη περίπτωση τίθεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1
της απόφασης 90/424/EOK :
« Κλασική πανώλη των χοίρων».
,
ΆρSρο 2

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες 30 Ιουνίου 1993.

Ιουλίου 1992 ·

Για την Επιτροπή
ότι, με τα μέτρα που εφαρμόζονται για την εξάλειψη της
κλασικής πανώλης των χοίρων, έχει βελτιωθεί η υγειονο
μική κατάσταση των χοίρων στο έδαφος της Κοινότητας ·

(')
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
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αριθ.
αριθ.
αριS.
αρι3.
αριθ.
αριS.

L
L
L
L
L
L

224 της 18. 8. 1990, α 19.
62 της 15. 3 . 1993, σ. 69.
378 της 31 . 12. 1982, σ. 58.
248 της 28. 8. 1992, σ. 77.
325 της 1 . 12. 1980, σ. 5.
377 της 31 . 12. 1991 , σ. 15.

René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

