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I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 12ης Οκτωβρίου 1993
για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου της κοινής αλιευτικής πολιτικής
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

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

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιμώντας :
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.
3760/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικού καθε
στώτος για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια (4), το
Συμβούλιο θεσπίζει κοινοτικό σύστημα ελέγχου ·

ότι η επιτυχία της κοινής αλιευτικής πολιτικής εξαρτάται
από την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος ελέγ
χου που θα καλύπτει όλες τις πτυχές της πολιτικής αυτής ·
ότι, για να επιτύχει το στόχο του, το σύστημα αυτό πρέπει
να περιλαμβάνει κανόνες για την πάρακολούθηση των
μέτρων διατήρησης και διαχείρισης των πόρων, των διαθρω
τικών μέτρων και των μέτρων που αφορούν την κοινή οργά
νωση της αγοράς, καθώς και ορισμένες διατάξεις για την
αντιμετώπιση της μη εφαρμογής των μέτρων αυτών που να
εφαρμόζονται σε ολόκληρο τον αλιευτικό τομέα, από τον
παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή ·

ότι το σύστημα αυτό μπορεί αν επιτύχει το επιδιωκόμενο
αποτέλεσμα μόνον εάν o σχετικός τομέας αναγνωρίσει ότι
είναι δικαιολογημένο ■
ότι o έλεγχος αποτελεί, κατά πρώτο και κύριο λόγο, ευθύνη
των κρατών μελών · ότι η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να
εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη παρακολουθούν τις παραβά
σεις κατά δίκαιο τρόπο · ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να
διατεθούν στην Επιτροπή τα οικονομικά, νομικά και νομο
θετικά μέσα που θα της επιτρέψουν να εκτελέσει το έργο
αυτό κατά τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο ·

ότι η πείρα, από την εφαρμογή του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.
2241 /87 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 για τη
θέσπιση ορισμένων μέτρων ελέγχου των αλιευτικών
(')
O
C)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

C
C
C
L

280 της 29.10.1992, σ. 5.
21 της 25.1.1993, σ. 55.
108 της 19.4.1993, σ. 36.
389 της 31.12.1992, σ. 1 .

δραστηριοτήτων (5), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 3483/88, απέδειξε ότι πρέπει να ενισχυθεί
o έλεγχος της εφαρμογής των κανόνων διατήρησης των
αλιευτικών πόρων·

ότι η τήρηση των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης πόρων
συνεπάγεται αυξημένη αίσθηση ευθύνης εκ μέρους όλων
των επιχειρήσεων του αλιευτικού τομέα·

ότι η πολιτική διαχείρισης των αλιευτικών πόρων, η οποία
βασίζεται ιδίως στα σύνολα επιτρεπόμενων αλιευμάτων
(TAC) και στις ποσοστώσεις και τα τεχνικά μέτρα, πρέπει
να συμπληρωθεί με τη διαχείριση της αλιευτικής προσπά
θειας, γεγονός που συνεπάγεται παρακολούθηση των αλιευ
τικών δραστηριοτήτων και του αλιευτικού δυναμικού ·

ότι, για να εξασφαλιστεί ότι όλα τα αλιεύματα και εκφορ
τώσεις υπό επιτήρηση, τα κράτη μέλη πρέπει να παρακολου
θούν, σε όλα τα θαλάσσια ύδατα, τις αλιευτικές δραστηριό
τητες των κοινοτικών σκαφών και όλες τις συναφείς
δραστηριότητες, ώστε να επιτρέπουν να επαληθεύεται η
εφαρμογή των κανόνων της κοινής αλιετικής πολιτικής ·
ότι είναι πρωταρχικής σημασίας να συνεργάζονται τα
κράτη μέλη στο επιχειρησιακό επίπεδο κατά τις επιθεωρή
σεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων κατά θάλασσα ούτως
ώστε να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική και οικονομι
κώς δικαιολογημένη επιθεώρηση, ιδίως των εργασιών που
εκτελούνται σε ύδατα εκτός της δικαιοδοσίας ή της κυριαρ
χίας ενός κράτους μέλους·

ότι, για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής,
απαιτούνται μέτρα για την παρακολούθηση των σκαφών
που φέρουν σημαία τρίτης χώρας και βρίσκονται στα κοινο
τικά ύδατα, ιδίως δε ένα σύστημα κοινοποίησης των κινή
σεών τους και των ειδών επί του σκάφους, χωρίς να θίγουν
το δικαίωμα αβλαβούς διέλευσης από τα χωρικά ύδατα και
την ελευθερία ναυσιπλοίας στην αλιευτική ζώνη των 200
μιλίων ·
ότι η εκτέλεση πειραματικών σχεδίων από τα κράτη μέλη,
σε συνεργασία με την Επιτροπή, τα οποία μπορούν να εφαρ
μοστούν σε ορισμένες κατηγορίες σκαφών, θα επιτρέψει
στο Συμβούλιο να αποφασίσει πριν από την 1η Ιανουαρίου
1996 το κατά πόσον πρέπει να υλοποιηθεί ένα σύστημα
παρακολούθησης μέσω δορυφόρου ή ένα άλλο σύστημα ·
(5) ΕΕ αριθ. L 207 της 29.7.1987, σ. 1 Κανονισμος, οπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3483/88 (ΕΕ
αριθ. L 306 της 11.11.1988, σ. 2).
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ότι η διαχείριση των αλιευτικών πόρων με τον καθορισμο
TAC προϋποθέτει λεπτομερή γνώση της σύνθεσης των
αλιευμάτων· ότι η γνώση αυτή μπορεί να είναι εξίσου
απαραίτητη και για τις άλλες διαδικασίες που προβλέπονται
στον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3760/92 · ότι αυτό συνεπάγε
ται την τήρηση ημερολογίου πλοίου από κάθε πλοίαρχο
αλιευτικού σκάφους·

ότι το κράτος μέλος εκφόρτωσης πρέπει αν είναι σε θέση να
παρακολουθεί τις εκφορτώσεις στο έδαφος του και, προς το
σκοπό αυτό, τα αλιευτικά σκάφη που είναι νηολογημένα σε
άλλα κράτη μέλη ενδείκνυται να κοινοποιούν στο κράτος
μέλος εκφόρτωσης της πρόθεσή τους να εκφορτώσουν στο
έδαφός του ·
ότι, κατά την εκφόρτωση, πρέπει οπωσδήποτε να διευκρινί
ζονται και να επαληθεύονται τα στοιχεία των ημερολογίων
πλοίου · ότι, για το σκοπό αυτό, τα πρόσωπα που συμμετέ
χουν στην εκφόρτωση και την εμπορία των αλιευμάτων
πρέπει να δηλώνουν τις ποσότητες που εκφορτώνονται,
μεταφορτώνονται, διατίθενται προς πώληση ή αγορά
ζονται ·
ότι, προκειμένου να παρέχονται απαλλαγές από την υποχρέ
ωση τήρησης ημερολογίου πλοίου ή συμπλήρωσης δήλωσης
εκφόρτωσης από μικρά αλιευτικά σκάφη για τα οποία η
υποχρέωση αυτή θα συνιστούσε δυσανάλογο βάρος συγκρι
τικά με την αλιευτική τους ικανότητα, κάθε κράτος μέλος
πρέπει να παρακολουθεί τις δραστηριότητες των σκαφών
αυτών μέσω δειγματοληπτικών ελέγχων
ότι, για να εξασφαλίζεται η τήρηση των κοινοτικών μέτρων,
διατήρησης και εμπορικών, όλα τα αλιευτικά προϊόντα που
εκφορτώνονται ή εισάγονται στην Κοινότητα πρέπει να
συνοδεύονται, μέχρι του σημείου της πρώτης πώλησης, από
φορτωτική στην οποία δηλώνεται η προέλευσή τους ·
ότι η διαχείριση των περιορισμών στα αλιεύματα πρέπει να
γίνεται σε επίπεδο τόσο των κρατών μελών όσο και Κοινό
τητας μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή · ότι τα κράτη μέλη
πρέπει να καταγράφουν όλες τις εκφορτώσεις και να τις
κοινοποιούν ηλεκτρονικώς στην Επιτροπή · ότι, συνεπώς
πρέπει να προβλέπονται απαλλαγές από την υποχρέωση
αυτή σε περίπτωση εκφόρτωσης μικρών ποσοτήτων, των
οποίων η ηλεκτρονική κοινοποίηση θα αποτελούσε δυσανά
λογο διοικητικό και οικονομικό βάρος για τις αρχές των
κρατών μελών·
ότι, για να εξασφαλιστεί η διατήρηση και η διαχείριση
όλων των εκμεταλλευόμενων πόρων, οι διατάξεις που
αφορούν το ημερολόγιο πλοίου, τις δηλώσεις εκφόρτωσης
και πώλησης και τα στοιχεία μεταφόρτωσης και καταγρα
φής των αλιευμάτων μπορούν να επεκταθούν ώστε να καλύ
πτουν αποθέματα που δεν υπόκεινται σε TAC ή ποσό
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πλοίου και τις δηλώσεις εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης ■
ότι τα στοιχεία που συλλέγονται από τα κράτη μέλη πρέπει
να κοινοποιούνται στην Επιτροπή ·

ότι η διαχείριση της συλλογής και επεξεργασίας των στοι
χείων απαιτεί τη δημιουργία ηλεκτρονικών βάσεων δεδο
μένων που να επιτρέπουν ιδίως την αντιπαραβολή των στοι
χείων · ότι, συνεπώς, η Επιτροπή και το προσωπικό της
πρέπει να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση σ' αυτές τις βάσεις
δεδομένων προκειμένου να επαληθεύουν τα στοιχεία ·
ότι η τήρηση των διατάξεων που αφορούν τη χρησιμοποί
ηση αλιευτικών εργαλείων δεν μπορεί να εξασφαλιστεί
σωστά όταν φέρονται επί του σκάφους δίχτυα διαφόρων
μεγεθών, εκτός εάν υπόκεινται σε πρόσθετα μέτρα ελέγχου ·
ότι, για συγκεκριμένους τύπους αλιείας, ενδέχεται να χρεια
στούν ειδικοί κανόνες, όπως o κανόνας ενιαίου διχτύου ·

ότι, όταν η ποσόστωση ενός κράτους μέλους έχει εξαντληθεί
ή όταν το ίδιο το TAC έχει εξαντληθεί, η αλιεία πρέπει να
απαγορεύεται με απόφαση της Επιτροπής·
ότι είναι απαραίτητο να αποζημιώνεται το κράτος που δεν
έχει εξαντλήσει την ποσόστωσή του, την παραχωρηθείσα
ποσότητα ή το μερίδιο του από ένα απόθεμα ή ομάδα
αποθεμάτων όταν έχει απαγορευθεί η αλίευση λόγω εξάν
τηλης ενός TAC · ότι, προς το σκοπό αυτό, πρέπει να θεσπι
στεί σύστημα αποζημίωσης·
ότι, στις περιπτώσεις που παραβιάζεται o παρών κανονι
σμός από τους υπεύθυνους των αλιευτικών σκαφών, τα
σκάφη αυτά πρέπει να υπάγονται σε πρόσθετα μέτρα ελέγ
χου για λόγους διατήρησης·

ότι, για την εξασφάλιση αποτελεσματικής διαχείρισης των
θεσπιζόμενων μέτρων, πρέπει να προβλέπονται μηχανισμοί
δηλώσεων σύμφωνα με τους στόχους και στρατηγικές
διαχείρισης του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3760/92, οι οποίοι θα εφαρμόζονται στο κράτος μέλος που
έχει υπερβεί την ποσόστωσή του ■
ότι ένας από τους κύριους στόχους της κοινής αλιευτικής
πολιτικής είναι η προσαρμογή του αλιευτικού δυναμικού
στους διαθέσιμους πόρους ■ ότι το άρθρο 1 1 του κανονισμού
( ΕΟΚ) αριθ. 3760/92 για τη θέσπιση κοινοτικού καθεστώ
τος για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια ορίζει ότι
είναι καθήκον του Συμβουλίου να καθορίζει τους στόχους
και τις στρατηγικές για την αναδιάρθρωση της αλιευτικής
προσπάθειας · ότι πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί η τήρηση
των μέτρων της κοινής οργάνωσης της αγοράς, ιδίως από τα
πρόσωπα στα οποία εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά · ότι,
κατά συνέπεια, πλην των οικονομικών ελέγχων που προβλέ
πονται από τους κοινοτικούς κανόνες, έχει ζωτική σημασία
να διενεργεί κάθε κράτος μέλος και τεχνικούς ελέγχους για
να εξασφαλίζει ότι τηρούνται οι διατάξεις που θεσπίζει το
Συμβούλιο ·

στωση ·

ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ενημερώνονται για τα αποτελέ
σματα των δραστηριοτήτων των σκαφών τους σε ύδατα που
υπάγονται στη δικαιοδοσία τρίτων χωρών ή σε διεθνή
ύδατα· ότι, συνεπώς, οι πλοίαρχοι των σκαφών αυτών
πρέπει να υπόκεινται στις υποχρεώσεις περί το ημερολόγιο

ότι πρέπει να θεσπιστούν γενικοί κανόνες που να επιτρέ
πουν στους κοινοτικούς επιθεωρητές, οι οποίοι ορίζονται
από την Επιτροπή, να εξασφαλίζουν την ομοιόμορφη εφαρ
μογή των κοινοτικών κανόνων και να επαληθεύουν τους
ελέγχους που διενεργούν οι αρμόδιες αρχές των κρατών
μελών ·
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ότι, για τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας των εξακρι
βώσεων, είναι σημαντικό να μπορούν, υπό ορισμένες προϋ
ποθέσεις, οι κοινοτικοί επιθεωρητές να εκτελούν απροειδο
ποίητες και ανεξάρτητες αποστολές προκειμένου να επαλη
θεύσουν τους ελέγχους που διενεργούν οι αρμόδιες αρχές
των κρατών μελών · ότι οι αποστολές αυτές δεν πρέπει, σε
καμιά περίπτωση, να συνεπάγονται έλεγχο ιδιωτών ·
ότι η αντιμετώπιση των παραβάσεων μπορεί να διαφέρει
από ένα κράτος μέλος στο άλλο, δημιουργώντας αίσθημα
αδικίας στους αλιείς - ότι η έλλειψη αποτρεπτικών κυρώ
σεων σε ορισμένα κράτη μέλη μειώνει την αποτελεσματικό
τητα των ελέγχων και ότι, τα κράτη μέλη πρέπει επομένως
να λάβουν, χωρίς διακρίσεις όλα τα αναγκαία μέτρα για την
πρόληψη και τη δίωξη των παρατυπιών, ιδίως θεσπίζοντας
ένα πλέγμα κυρώσεων που όντως εμποδίζει τους παραβάτες
να αποκομίζουν οικονομικά οφέλη από την παράβασή
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

1 . Για να εξασφαλιστεί η τήρηση των κανόνων της κοινής
αλιευτικής πολιτικής, θεσπίζεται κοινοτικό σύστημα το
οποίο περιλαμβάνει ιδίως διατάξεις για την τεχνική παρακο
λούθηση των :

— μέτρων διατήρησης και διατήρησης των πόρων,
— διαρθρωτικών μέτρων,

— μέτρων κοινής οργάνωσης της αγοράς,
καθώς και ορισμένες διατάξεις για την αποτελεσματικότητα
των κυρώσεων που πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση
που δεν τηρούνται τα προαναφερόμενα μέτρα.

τους ·

ότι η δυνατότητα του κράτους μέλους της σημαίας να
εξασφαλίζει την τήρηση των κανόνων για τη διατήρηση και
τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων εξασθενεί όταν το
κράτος μέλος εκφόρτωσης δεν διώκει αποτελεσματικά τις
παρατυπίες · ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να προβλεφθεί ότι
τα παράνομα αλιεύματα καταλογίζονται στην ποσόστωση
του κράτους μέλους εκφόρτωσης στην περίπτωση που το
κράτος μέλος αυτό δεν κινεί αποτελεσματικές δικαστικές
διαδικασίες ■
ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αναφέρουν τακτικά στην
Επιτροπή τις επιθεωρήσεις τους και τα μέτρα που λαμβά
νουν για τις παραβάσεις των κοινοτικών μέτρων ·
ότι πρέπει να τεθούν λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή
ορισμένων μέτρων που θεσπίζονται με τον παρόντα κανο
νισμό ·
ότι πρέπει να διασφαλίζεται το απόρρητο των στοιχείων
που συλλέγονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού ·

ότι o παρών κανονισμός δεν πρέπει να θίξει τις εθνικές
διατάξεις περί ελέγχου οι οποίες, μολονότι εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του, υπερβαίνουν τις στοιχειώδεις διατά
ξεις του, υπό την προϋπόθεση ωστόσο ότι οι εθνικές αυτές
διατάξεις είναι σύμφωνες προς το κοινοτικό δίκαιο ■
ότι, o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2241 /87 πρέπει να καταρ
γηθεί, πλην του άρθρου 5 το οποίο θα εξακολουθεί να
ισχύει μέχρις ότου θεσπιστούν οι κατάλογοι του άρθρου 6
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού·
ότι πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος για την
εφαρμογή ορισμένων ειδικών διατάξεων, προκειμένου να
δοθεί η δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών,
να θεσπίζουν και να προσαρμόσουν τις διαδικασίες τους
στις απαιτήσεις του νέου κανονισμού ·
ότι οι διατάξεις ορισμένων άρθρων, στο μέτρο που αφορούν
αλιευτικές δραστηριότητες στη Μεσόγειο, όπου δεν εφαρμό
ζονται ακόμη πλήρως η Κοινή Αλιευτική Πολιτική, θα
τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1999,

2. Προς το σκοπό αυτό, κάθε κράτος μέλος θεσπίζει,
σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες, κατάλληλα μέτρα
για να εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα του συστήμα
τος και θέτει στη διάθεση των αρμοδίων αρχών του επαρκή
μέσα ώστε να μπορούν να ασκούν τα επιθεωρητικά και
ελεγκτικά καθήκοντά τους όπως ορίζονται στον παρόντα
κανονισμό.

3. Το σύστημα εφαρμόζεται σε όλες τις αλιευτικές
δραστηριότητες και σε όλες τις συναφείς δραστηριότητες οι
οποίες ασκούνται στο έδαφος και στα θαλάσσια ύδατα που
υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία των κρατών
μελών, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων των
σκαφών που φέρουν τη σημαία τρίτης χώρας ή είναι νηολο
γημένα σε τρίτη χώρα, με την επιφύλαξη του δικαιώματος
αβλαβούς διελεύσεως δια των χωρικών υδάτων, καθώς και
της ελεύθερης ναυσηπλοΐας στην αποκλειστική αλιευτική
ζώνη των 200 μιλίων · το σύστημα εφαρμόζεται επίσης στις
δραστηριότητες των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών στα
ύδατα χωρών μη μελών και στην ανοικτή θάλασσα, με την
επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων αλιευτικών συμφωνιών
μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών ή διεθνών συμβά
σεων, των οποίων η Κοινότητα είναι συμβαλλόμενο μέρος.

ΤΙΤΛΟΣ I

Επιθεώρηση και παρακολούθηση των αλιευτικών σκαφών
και των δραστηριοτήτων τους
ΑρSρο 2

1 . Για να εξασφαλιστεί η τήρηση όλων των κανόνων που
ισχύουν και αφορούν τα μέτρα διατήρησης και ελέγχου,
κάθε κράτος μέλος παρακολουθεί, στο έδαφός του και στα
θαλάσσια ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαι
οδοσία του, την αλιευτική δραστηριότητα και τις συναφείς
δραστηριότητες. Τα κράτη μέλη επιθεωρούν τα αλιευτικά
σκάφη και ερευνούν όλες τις δραστηριότητες, προς εξακρί
βωση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, συμπερι
λαμβανομένων των δραστηριοτήτων εκφόρτωσης, πώλησης
μεταφοράς και αποθήκευσης ψαριών και καταγραφής των
εκφορτώσεων και των πωλήσεων.
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2. Στα αλιευτικά σκάφη που επιτρέπεται να ασκούν
αλιευτικές δραστηριότητες, φέρουν τη σημαία τρίτης χώρας
και πλέουν στα θαλάσσια ύδατα που υπάγονται στην
κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία ενός κράτους μέλους, εφαρμόζε
ται σύστημα κοινοποίησης των κινήσεων και των επί του
σκάφους αλιευμάτων.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα μέτρα που
λαμβάνουν για να εξασφαλίζουν την τήρηση των διαδικα
σιών αυτών.

3 . Κάθε κράτος μέλος παρακολουθεί, εκτός της κοινοτι
κής αλιευτικής ζώνης, τις δραστηριότητες των σκαφών του
στις περιπτώσεις που η παρακολούθηση αυτή απαιτείται για
να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση προς τους κοινοτικούς
κανόνες που ισχύουν στα ύδατα αυτά.

μέλους, το κράτος μέλος της σημαίας εξασφαλίζει την
άμεση μεταβίβαση των δεδομένων αυτών στις αρμόδιες
αρχές του άλλου κράτους μέλους.
4. Οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής των πειραματικών
σχεδίων αποφασίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 36.

ΑρSρο 4

1 . H επιθεώρηση και η παρακολούθηση που αναφέρονται
στο άρθρο 2 πραγματοποιούνται από κάθε κράτος μέλος,
για λογαριασμό του, μέσω συστήματος επιθεώρησης που
καθορίζει.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθεται,
τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τηρούνται οι διατάξεις και
τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 2, Επιπλέον, τα κράτη
μέλη, εξασφαλίζουν ότι δεν γίνονται διακρίσεις όσον αφορά
τους επιθεωρούμενους τομείς και σκάφη.

4. Για να εξασφαλιστεί η κατά το δυνατόν αποτελεσματι
κότερη και οικονομικότερη επιθεώρηση, τα κράτη μέλη
συντονίζουν τις εναλακτικές δραστηριότητές τους. Για το
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη μπορούν να καταρτίζουν κοινά
προγράμματα επιθεώρησης που να τους επιτρέπουν να
επιθεωρούν τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη στα ύδατα τα
οποία αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3. Τα κράτη
μέλη λαμβάνουν μέτρα που επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές
τους και την Επιτροπή να αλληλοενημερώνονται τακτικά
για την κτηθείσα πείρα.

2. Τα πρόσωπα τα οποία είναι υπεύθυνα για τα επιθεω
ρούμενα αλιευτικά σκάφη, χώρους ή μεταφορικά μέσα
συνεργάζονται για τη διευκόλυνση των επιθεωρήσεων που
διενεργούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 .

ΑρSρο 3

ΑρSρο 5

1.

Για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της παρακο

λούθησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων, το Συμβούλιο
αποφασίζει, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1996, με τη διαδι
κασία του άρθρου 43 της Συνθήκης, εάν, μέχρι ποίου
σημείου και πότε θα καθιερωθεί σύστημα συνεχούς εντοπι
σμού των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών, το οποίο θα
βασίζεται είτε σε χερσαίους είτε σε δορυφορικούς σταθμούς
και θα χρησιμοποιεί δορυφορική μεταβίβαση δεδομένων.

Με τη διαδικασία του άρθρου 36, μπορούν να θεσπίζονται
λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή των άρθρων 2, 3 και
4 και ιδίως για :
α) την αναγνώριση της ταυτότητας των επισήμως οριζόμε
νων επιθερητών, των σκαφών επιθεώρησης και των
λοιπών μέσων επιθεώρησης που μπορούν να χρησιμο
ποιούν τα κράτη μέλη ■

2. Προκειμένου να εκτιμηθεί η τεχνολογία που θα χρησι
μοποιηθεί και τα σκάφη που θα εντάσσονται στο παρα
πάνω σύστημα, τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την
Επιτροπή, εκτελούν πειραματικά σχέδια πριν από τις 30
Ιουνίου 1995. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη εξασφαλί
ζουν την εγκατάσταση, για ορισμένες κατηγορίες κοινοτι
κών αλιευτικών σκαφών, συστήματος συνεχούς εντοπισμού,
το οποίο βασίζεται σε χερσαίους ή σε δορυφορικούς σταθ
μούς και χρησιμοποιεί δορυφορική μεταβίβαση δεδομένων.

β) τη διαδικασία που πρέπει να τηρούν οι επιθεωρητές και
οι πλοίαρχοι των αλιευτικών σκαφών, όταν ένας επιθε
ωρητής επιθυμεί να επιβιβαστεί σε ένα σκάφος ·

Τα κράτη μέλη μπορούν να πραγματοποιούν ταυτόχρονα
πειραματικά σχέδια προκειμένου να εκτιμήσουν τη χρησι

μοποίηση αυτόματων καταγραφέων της θέσης των σκαφών.
3. Κατά την εκτέλεση των πειραματικών σχεδίων που
αναφέρονται στην παράγραφο 2, το κράτος μέλος, του
οποίου τη σημαία φέρει ή στο οποίο είναι νηολογημένο ένα
σκάφος, λαμβάνει τα μέτρα που απαιτούνται για να
εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα που μεταβιβάζονται από ή
προς τα αλιευτικά του σκάφη καταγράφονται σε μορφή
ηλεκτρονικώς αναγνώσιμη, ανεξάρτητα από τα ύδατα ή το
λιμάνι όπου βρίσκεται το σκάφος αυτό.
Όταν τα αλιευτικά σκάφη βρίσκονται σε ύδατα που
υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία άλλου κράτους

γ) τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν οι επιθεωρη
τές επί του σκάφους για την επιθεώρηση ενός σκάφους
των εργαλείων του ή των αλιευμάτων του ·

δ) την έκθεση που πρέπει να συντάσσουν οι επιθεωρητές
ύστερα από κάθε επιθεώρηση ·
ε) τη σήμανση και τα αναγνωριστικά στοιχεία των αλιευ
τικών σκαφών και των εργαλείων τους *
στ) την πιστοποίηση των χαρακτηριστικών των αλιευτικών
σκαφών τα οποία έχουν σχέση με τις αλιευτικές
δραστηριότητες ■
ζ) την καταγραφή των δεδομένων που αφορούν τη θέση
των αλιευτικών σκαφών και τη μεταβίβαση των δεδο
μένων αυτών στα κράτη μέλη και την Επιτροπή ·
η) το σύστημα κοινοποίησης των κινήσεων και των αλιευ
τικών προϊόντων που βρίσκονται επί του σκάφους, το
οποίο εφαρμόζεται στα αλιευτικά σκάφη υπό τη
σημαία τρίτης χώρας.
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ΤΙΤΛΟΣ II

Παρακολούθηση των αλιευμάτων
ΑρSρο 6
1 . Οι πλοίαρχοι των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών που
αλιεύουν ένα απόθεμα ή ομάδα αποθεμάτων τηρούν ημερο
λόγιο πλοίου, στο οποίο αναφέρονται οι εργασίες τους και
συγκεκριμένα οι ποσότητες κάθε είδους που αλιεύεται και
διατηρείται επί του σκάφους, η ημερομηνία και o τόπος
(στατιστικού τετραγώνου ΙCΕS) των αλιεύσεων αυτών και o
τύπος των χρησιμοποιούμενων εργαλείων.
2. Τα είδη που πρέπει να καταχωρούνται στο ημερολόγιο
πλοίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 , πρέπει να είναι
εκείνα που υπάγονται σε σύνολο επιτρεπόμενων αλιευτικών
(TAC) ή ποσοστώσεις καθώς και άλλα περιλαμβανόμενα σε
καταλόγους που αποφασίζονται από το Συμβούλιο με
ειδική πλειοψηφία με βάση πρόταση της Επιτροπής.

3 . Οι πλοίαρχοι των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών
καταχωρούν στο ημερολόγιο του πλοίου τους τις ποσότητες
που αλιεύονται εν πλω, την ημερομηνία και τον τόπο των
αλιεύσεων αυτών και τα είδη που αναφέρονται στην παρά
γραφο 2. Οι ποσότητες που απορρίπτονται στη θάλασσα
μπορούν να καταγράφονται για λόγους εκτιμήσεων.

4. Οι πλοίαρχοι των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών
απαλλάσσονται από τις απαιτήσεις των παραγράφων 1 και
3, εάν το συνολικό μήκος των σκαφών είναι κάτω των 10
μέτρων.
5. Το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει, με ειδική πλειο
ψηφία και ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, άλλες εξαι
ρέσεις πλην αυτής που αναφέρεται στην παράγραφο 4.
6. Κάθε κράτος μέλος παρακολουθεί δειγματοληπτικά τις
δραστηριότητες των αλιευτικών σκαφών που απαλλάσσο
νται από τις υπορεώσεις των παραγράφων 4 και 5, προκειμέ
νου να εξασφαλίζει ότι τα σκάφη αυτά τηρούν τους ισχύο
ντες κοινοτικούς κανόνες.
Για το σκοπό αυτό, κάθε κράτος μέλος καταρτίζει σχέδιο
δειγματοληψίας και το διαβιβάζει προς έγκριση στην
Επιτροπή. Τα αποτελέσματα της διενεργούμενης παρακο
λούθησης κοινοποιούνται τακτικά στην Επιτροπή.
7. Οι πλοίαρχοι των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών
καταγράφουν τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τις
παραγράφους 1 και 3 είτε υπό μορφή ηλεκτρονικώς αναγνώ
σιμη είτε σε χαρτί.
8. Οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του παρόντος
άρθρου θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 36,
συμπεριλαμβανομένων, σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις,
διαφορετικών γεωγραφικών βάσεων απ' ό,τι το στατιστικό
τετράγωνο ΙCΕS.
ΆρSρο 7

1 . O πλοίαρχος ενός κοινοτικού αλιευτικού σκάφους που
επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τους χώρους εκφόρτωσης ενός
άλλου κράτους μέλους της σημαίας, πρέπει να κοινοποιεί
τουλάχιστον δύο ώρες πριν, στις αρμόδιες αρχές αυτού του
κράτους μέλους:
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— τον ή τους χώρους εκφόρτωσης και τον προβλεπόμενο
χρόνο άφιξης,
— τις ποσότητες κάθε είδους που θα εκφορτωθούν.
2. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιβάλουν κατάλληλες
κυρώσεις στον αναφερόμενο στην παράγραφο 1 πλοίαρχο o
οποίος δεν προβαίνει στην εν λόγω κοινοποίηση.
3 . Με τη διαδικασία του άρθρου 36, η Επιτροπή μπορεί
να απαλλάσσει ορισμένες κατηγορίες κοινοτικών αλιευτι
κών σκαφών από την υποχρέωση της παραγράφου 1 για
περιορισμένη και ανανεώσιμη περίοδο ή να προβλέπει άλλη
προθεσμία κοινοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ
άλλων, την απόσταση μεταξύ των τόπων αλιείας, των
σημείων εκφόρτωσης και των λιμένων στους οποίους τα εν
λόγω σκάφη είναι νηολογημένα ή καταχωρημένα.
ΆρSρο 8

1 . Ύστερα από κάθε ταξίδι, o πλοίαρχος κάθε κοινοτικού
αλιευτικού σκάφους ολικού μήκους τουλάχιστον 10 μέτρων,
ή o εκπρόσωπός του, υποβάλλει δήλωση στις αρμόδιες
αρχές του κράτους μέλους όπου γίνεται η εκφόρτωση εντός
48 ωρών από την εκφόρτωση. O πλοίαρχος είναι υπεύθυνος
για την ακρίβεια της δήλωσης, η οποία πρέπει να αναφέρει,
τουλάχιστον, τις προς εκφόρτωση ποσότητες κάθε είδους
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6, καθώς
και την περιοχή όπου αλιεύθηκαν.

2. Το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει, με ειδική πλειο
ψηφία και ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, να
επεκτείνει την υποχρέωση που ορίζεται στην παράγραφο 1
σε σκάφη ολικού μήκους κάτω των 10 μέτρων. Το Συμβού
λιο μπορεί επίσης να αποφασίσει, με ειδική πλειοψηφία και
έπειτα από πρόταση της Επιτροπής, απαλλαγές από την
υποχρέωση της παραγράφου 1 για ορισμένες κατηγορίες
σκαφών ολικού μήκους τουλάχιστον 10 μέτρων τα οποία
επιδίδονται σε συγκεκριμένες αλιευτικές δραστηριότητες.
3 . Κάθε κράτος μέλος παρακολουθεί δειγματοληπτικά τις
δραστηριότητες των αλιευτικών σκαφών που απαλλάσσο
νται από τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1 , προκειμένου
να εξασφαλίζει ότι τηρούν τους ισχύοντες κοινοτικούς
κανόνες.
Για το σκοπό αυτό, κάθε κράτος μέλος καταρτίζει σχέδιο
δειγματοληψίας και το διαβιβάζει στην Επιτροπή. Τα
αποτελέσματα της διενεργούμενης παρακολούθησης κοινο
ποιούνται τακτικά στην Επιτροπή.
4. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, θεσπίζονται
λεπτομερείς κανόνες με τη διαδικασία του άρθρου 36.
Άρθρο 9

1 . Τα κέντρα δημοπρασίας ή άλλοι οργανισμοί εξουσιο
δοτημένοι από τα κράτη μέλη και αρμόδιοι για την πρώτη
διάθεση στην αγορά των αλιευτικών προϊόντων τα οποία
εκφορτώνονται σε ένα κράτος μέλος υποβάλλουν, κατά την
πρώτη πώληση, δήλωση πωλήσεως, για την ακρίβεια της
οποίας είναι υπεύθυνοι οι προαναφερόμενοι οργανισμοί,
στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου πραγματοποι
είται η πρώτη διάθεση στην αγορά. H ευθύνη αυτή περιορί

ζεται στα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με την παρά
γραφο 3.
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2. Εάν η πρώτη διάθεση στην αγορά αλιευτικών προϊό
ντων που εκφορτώνονται σε ένα κράτος μέλος πραγματο
ποιείται με τρόπο διαφορετικό από εκείνον που ορίζεται
στην παράγραφο 1 , o αγοραστής δεν μπορεί να μετακινήσει
τα αλιευτικά προϊόντα που έχουν εκφορτωθεί, πριν υποβλη
θεί δήλωση πωλήσεως στις αρμόδιες αρχές ή άλλους εξου
σιοδοτημένους οργανισμούς του κράτους μέλους στο
έδαφος του οποίου εκτελείται η πράξη αυτή. O αγοραστής
είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των στοιχείων που αναφέ
ρονται στην παράγραφο 3 και περιλαμβάνονται στη δήλωση
πωλήσεως.

3. Οι δηλώσεις πωλήσεων που αναφέρονται στις παρα
γράφους 1 και 2 περιέχουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοι
χεία :

— για όλα τα είδη, κατά περίπτωση, το ατομικό μέγεθος ή
βάρος, την ποιότητα, την παρουσίαση και τη φρεσκάδα,
— την τιμή και την ποσότητα κατά την πρώτη πώληση για
κάθε είδος και, κατά περίπτωση, με βάση το ατομικό
μέγεθος ή βάρος, την ποιότητα, την παρουσίαση και τη
φρεσκάδα,

— ενδεχομένως, τον προορισμό των προϊόντων που αποσύ
ρονται από την αγορά (παραπροϊόντα, ανθρώπινη κατα
νάλωση, μεταφορά),
— το όνομα και του αγοραστή και του πωλητή,
— τον τόπο και την ημερομηνία της πώλησης.

4. Οι εν λόγω δηλώσεις πωλήσεων συμπληρώνονται και
διαβιβάζονται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους
μέλους εκφόρτωσης, με τέτοιο τρόπο και με τέτοιους όρους
πώλησης ώστε να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία :
— τα εξωτερικά αναγνωριστικά στοιχεία και το όνομα του
αλιευτικού σκάφους που εκφόρτωσε τα εν λόγω προϊ
όντα,

Οι απαλλαγές αυτές είναι δυνατόν να χορηγούνται μόνον
εφόσον το οικείο κράτος μέλος έχει εγκαταστήσει αποδεκτό
σύστημα παρακολούθησης.

8. Οι αγοραστές προϊόντων τα οποία, στη συνέχεια, δεν
διατίθενται στην αγορά, αλλά χρησιμοποιούνται μόνον για
ιδιωτική κατανάλωση, απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις
της παραγράφου 2.

9. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου θεσπίζονται
λεπτομερείς κανόνες με τη διαδικασία του άρθρου 36.

Αρθρο 10

1 . α) Τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία ή είναι
νηολογημένα σε τρίτη χώρα και στα οποία επιτρέπε
ται να ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στα θαλάσ
σια ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαι
οδοσία ενός κράτους μέλους τηρούν ημερολόγιο
πλοίου με τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 6 ·
β) κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε o πλοίαρχος ενός
αλιευτικού σκάφους που φέρει τη σημαία τρίτης
χώρας ή είναι νηολογημένο σε τρίτη χώρα, ή o εκπρό
σωπος του, να υποβάλλει, κατά την εκφόρτωση, στις
αρχές του κράτους μέλους, του οποίου χρησιμοποιεί
τις εγκαταστάσεις εκφόρτωσης, δήλωση, για την ακρί
βεια της οποίας υπεύθυνος είναι o πλοίαρχος ή o
εκπρόσωπός του, και στην οποία αναφέρονται οι
ποσότητες που έχουν εκφορτωθεί και η ημερομηνία
και o τόπος κάθε αλίευσης·
γ) o πλοίαρχος αλιευτικού σκάφους που φέρει τη σημαία
τρίτης χώρας ή είναι νηολογημένο σε τρίτη χώρα
πρέπει να ειδοποιεί τις αρμόδιες αρχές του κράτους
μέλους του οποίου επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις
εγκαταστάσεις εκφόρτωσης τουλάχιστον 72 ώρες πριν
από το χρόνο άφιξής του στο λιμάνι εκφόρτωσης.

— το όνομα του πλοιοκτήτη ή του πλοιάρχου,
— το λιμάνι και την ημερομηνία εκφόρτωσης.

5. Οι δηλώσεις πωλήσεων που αναφέρονται στην παρά
γραφο 1 διαβιβάζονται είτε ηλεκτρονικώς είτε σε χαρτί
εντός 48 ωρών από την πώληση στην αρμόδια αρχή ή
άλλους οργανισμούς εξουσιοδοτημένους από το κράτος
μέλος.

6. Οι αρμόδιες αρχές κρατούν αντίγραφο των δηλώσεων
πωλήσεως επί ένα έτος, αρχής γενομένης από το έτος που
ακολουθεί το έτος καταγραφής των στοιχείων που υποβάλ
λονται στις αρμόδιες αρχές.
7.

Με τη διαδικασία του άρθρου 36, η Επιτροπή μπορεί

να χορηγήσει απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής
δήλωσης πώλησης, στις αρμόδιες αρχές ή σε άλλους οργανι
σμούς εξουσιοδοτημένους από το κράτος μέλος, προκειμέ
νου περί αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώνονται από
ορισμένες κατηγορίες κοινοτικών σκαφών ολικού μήκους
κάτω των 10 μέτρων.

O πλοίαρχος δεν μπορεί να πραγματοποιήσει εργα
σίες εκφόρτωσης εάν οι αρμόδιες αρχές του κράτους
μέλους δεν επιβεβαιώσουν ότι έλαβαν την προειδο
ποίηση.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν λεπτομερείς κανόνες
εφαρμογής του προκειμένου εδαφίου, τους οποίους
κοινοποιούν στην Επιτροπή.
2. Με τη διαδικασία του άρθρου 36, η Επιτροπή μπορεί
να απαλλάσσει, για περιορισμένη και ανανεώσιμη περίοδο
ορισμένες κατηγορίες αλιευτικών σκαφών τρίτων χωρών
από την υποχρέωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1
στοιχείο γ) ή να προβλέπει για την προειδοποίηση άλλο
χρονικό διάστημα, στο οποίο λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ
άλλων, η απόσταση μεταξύ των περιοχών αλιείας, των
τόπων εκφόρτωσης και των λιμανιών στα οποία τα εν λόγω
σκάφη είναι νηολογημένα ή καταχωρημένα.

3 . Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζονται με
την επιφύλαξη των διατάξεων των αλιευτικών σκαφών
μεταξύ της Κοινότητας και ορισμένων τρίτων χωρών.
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ΑρSρο 11

1 . Με την επιφύλαξη των άρθρων 7, 8 και 9, o πλοίαρχος
ενός κοινοτικού σκάφους o οποίος :
— μεταφορτώνει σε άλλο σκάφος, το οποίο στο εξής καλεί
ται «σκάφος παραλαβής», ποσότητες αλιευμάτων ενός
αποθέματος ή ομάδας αποθεμάτων που υπόκεινται σε
TAC ή ποσόστωση, ανεξάρτητα από τον τόπο μεταφόρ
τωσης, ή

δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 και εφόσον είναι αναγ
καίο, κοινοποιούν τις πληροφορίες αυτές και τα αποτελέ
σματα του ελέγχου στο ή στα κράτη μέλη των οποίων
φέρουν τη σημαία ή στα οποία είναι νηολογημένα το
σκάφος παραλαβής και το αλιευτικό σκάφος το οποίο μετα
μορφώνει στο σκάφος παραλαβής.

4. Οι παράγραφοι 2 και 3 εφαρμόζονται σε σκάφος παρα
λαβής που φέρει τη σημαία τρίτης χώρας ή είναι νηολογη
μένο σε τρίτη χώρα.

— εκφορτώνει τέτοιες ποσότητες απευθείας εκτός του
κοινοτικού εδάφους,

ανακοινώνει, κατά τη μεταφόρτωση ή την εκφόρτωση, στο
κράτος μέλος τη σημαία του οποίου φέρει ή στο οποίο είναι
νηολογημένο το σκάφος του τα είδη και τις ποσότητες τα
οποία αφορά η μεταφόρτωση ή εκφόρτωση αυτή και την
ημερομηνία μεταφόρτωσης ή εκφόρτωσης, καθώς και τον
τόπο αλίευσης, αναφερόμενος στη μικρότερη ζώνη για την

οποία έχει καθοριστεί TAC ή ποσόστωση.
2. Το αργότερο 24 ώρες πριν από την έναρξη και κατά τη
λήξη μιας μεταφόρτωσης ή σειράς μεταφορτώσεων που
πραγματοποιούνται σε λιμάνι ή θαλάσσια ύδατα που
υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία ενός κράτους
μέλους, o πλοίαρχος του σκάφους παραλαβής ανακοινώνει
στις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους μέλους τις επί του
σκάφους ποσότητες αλιευμάτων ενός αποθέματος ή ομάδας
αποθεμάτων που υπόκειται σε TAC ή ποσόστωση.
O πλοίαρχος του σκάφους παραλα βής τηρεί στοιχεία για τις
ποσότητες των αλιευμάτων ενός αποθέματος ή ομάδας που
υπόκεινται σε TAC ή ποσόστωση τις οποίες έλαβε με μετα
φόρτωση, για την ημερομηνία παραλαβής και το σκάφος
που μεταφορτώνει τα αλιεύματα αυτά στο σκάφος παρα
λαβής. H υποχρέωση αυτή θεωρείται ότι τηρείται όταν
φυλάσσονται αντίγραφα της δήλωσης μεταφόρτωσης που
υποβάλλεται σύμφωνα με τους λεπτομερείς κανόνες για την
καταγραφή των στοιχείων για τα αλιεύματα των κρατών
μελών.

Αρθρο 12

Εάν η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση πραγματοποιούνται
τουλάχιστον 15 ημέρες μετά την αλίευση, τα στοιχεία που
απαιτούνται σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 1 1 υποβάλλονται
στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους του οποίου τη
σημαία φέρουν ή στο οποίο είναι νηολογημένα τα σκάφη το
αργότερο 15 ημέρες μετά την αλίευση.

ΑρSρο 13

1 . Όλα τα αλειυτικά προϊόντα που εκφορτώνονται ή
εισάγονται στην Κοινότητα, είτε αμεταποίητα είτε μεταποι
ημένα επί του σκάφους, και τα οποία μεταφέρονται σε τόπο
διαφορετικό από τον τόπο εκφόρτωσης ή εισαγωγής, συνο
δεύονται από έγγραφο που συντάσσεται από το μεταφορέα
έως ότου πραγματοποιηθεί η πρώτη πώληση.
2.

Το έγγραφο αυτό αναφέρει :

α) την προέλευση της αποστολής (όνομα σκάφους και
εξωτερικά διακριτικά) ·
β) τον τόπο προορισμού της ή των αποστολών και τα στοι
χεία του μεταφορικού μέσου ·

Μετά το πέρας της μεταφόρτωσης ή σειράς μεταφορτώσεων,
o πλοίαρχος του σκάφους παραλαβής διαβιβάζει τα στοι
χεία αυτά στις προαναφερόμενες αρχές εντός 24 ωρών.

γ) τις ποσότητες ψαριών (σε χιλιόγραμμα μεταποιημένου
βάρους) για κάθε μεταφερόμενο είδος, το όνομα του
αποστολέα και τον τόπο και την ημερομηνία φόρτωσης.

O πλοίαρχος του σκάφους παραλαβής τηρεί επίσης στοιχεία
των ποσοτήτων αλιευμάτων ενός αποθέματος ή ομάδας
αποθεμάτων που υπόκειται σε TAC ή ποσόστωση οι οποίες
μεταμορφώνονται από το σκάφος παραλαβής σε τρίτο
σκάφος, και ενημερώνει σχετικά τις προαναφερόμενες αρμό
διες αρχές τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη μεταφόρτωση
αυτή. Μετά τη μεταφόρτωση, o πλοίαρχος ανακοινώνει στις
προαναφερόμενες αρχές τις ποσότητες που μεταφορτώ
θηκαν.

3. Οι μεταφορείς μεριμνούν ώστε το έγγραφο που αναφέ
ρεται στην παράγραφο 1 να περιλαμβάνει τουλάχιστον όλες
τις πληροφορίες που ζητούνται στην παράγραφο 2.

O πλοίαρχος του σκάφους παραλαβής και του προαναφερό
μενου τρίτου σκάφους επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να
ελέγχουν την ακρίβεια των πληροφοριών και των στοιχείων
που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να
ελέγχουν την ακρίβεια των πληροφοριών που λαμβάνονται

4. O μεταφορέας απαλλάσσεται από την υποχρέωση που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 , εφόσον πληρούται μία από
τις παρακάτω προϋποθέσεις :
α) το έγγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αντικα
θίσταται από αντίγραφο μιας των δηλώσεων που
προβλέπονται στα άρθρα 8 ή 10 σχετικά με τις μεταφε
ρόμενες ποσότητες
β) το έγγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αντικα
θίσταται από αντίγραφο του εγγράφου T 2 M όπου
αναφέρεται η προέλευση των μεταφερόμενων ποσο
τήτων.
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5. Οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους μπορούν να παρα
χωρήσουν απαλλαγές από την υποχρέωση που ορίζεται
στην παράγραφο 1 , εφόσον οι ποσότητες των ψαριών μετα
φέρονται εντός των ορίων της ζώνης λιμανιού ή σε
απόσταση μικρότερη των 20 χιλιομέτρων από το σημείο
εκφόρτωσης.

6. Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν δειγματοληπτικούς
ελέγχους στο έδαφός τους για να εξακριβώσουν ότι τηρού
νται οι υποχρεώσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
7. Τα κράτη μέλη συντονίζουν τις ελεγκτικές δραστηριό
τητές τους προκειμένου να εξασφαλίζουν την κατά το δυνα
τόν αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη επιθεώρηση.
Για το σκοπό αυτό, ασκούν ιδίως εποπτεία της διακίνησης
εμπορευμάτων όταν αναληφθούν ότι πρόκειται πιθανόν για
πράξεις αντιβαίνουσες τους κοινοτικούς κανονισμούς.
ΑρSρο 14

1 . Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να καταγράφονται
όλες οι εκφορτώσεις σε ένα κράτος μέλος, όπως αναφέρεται
στα άρθρα 8, 9 και 10. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη
μπορούν να απαιτούν τη διεξαγωγή της πρώτης διάθεσης
στην αγορά σε κέντρο δημοπρασίας.
2. Εάν η πρώτη διάθεση στην αγορά αλιευμάτων που
έχουν εκφορτωθεί δεν γίνεται με δημοπρασία όπως προβλέ
πεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη μεριμνούν
ώστε οι σχετικές ποσότητες να ανακοινώνονται στα κέντρα
δημοπρασίας ή σε άλλους οργανισμούς εξουσιοδοτημένους
από τα κράτη μέλη.

3. Τα στοιχεία εκφορτώσεων από ορισμένες κατηγορίες
σκαφών, για τα οποία ισχύουν οι παρεκκλίσεις των άρθρων
7 και 8, ή εκφορτώσεων σε λιμάνια που δεν διαθέτουν επαρ
κώς ανεπτυγμένη διοικητική υποδομή για την καταγραφή
των εκφορτώσεων, είναι δυνατόν, ύστερα από αίτηση ενός
κράτους μέλους προς την Επιτροπή, εντός; 12 μηνών από την

έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, να εξαιρούνται
από την υποχρέωση επεξεργασίας τους. H εξαίρεση αυτή
μπορεί να εγκρίνεται εάν η καταγραφή των απαιτούμενων
δεδομένων θα δημιουργούσε υπερβολικές δυσκολίες στις
εθνικές αρχές σε σχέση με το σύνολο των εκφορτώσεων, και
εάν τα συγκεκριμένα είδη
στην τοπική αγορά. Κάθε
λογο των λιμανιών και των
γίνει η εξαίρεση αυτή και

που εκφορτώνονται πωλούνται
κράτος μέλος καταρτίζει κατά
σκαφών για τα οποία μπορεί να
τον κοινοποιεί στην Επιτροπή.

4. Ένα κράτος μέλος στο οποίο χορηγείται η παρέκκλιση
της παραγράφου 3 καταρτίζει σχέδιο δειγματοληψίας για να
υπολογίζει την έκταση των σχετικών εκφορτώσεων στα
οικεία λιμάνια. Πρίν εφαρμοστεί οποιαδήποτε παρέκκλιση,
το σχέδιο αυτό πρέπει αν εγκρίνεται από την Επιτροπή. Το
κράτος μέλος διαβιβάζει τακτικά στην Επιτροπή τα αποτε
λέσματα των υπολογισμών του.
ΑρSρο 15

1 . Πριν από τις 15 κάθε μηνός, κάθε κράτος μέλος κοινο
ποιεί ηλεκτρονικώς στην Επιτροπή, τις ποσότητες κάθε
αποθέματος ή ομάδας αποθεμάτων που υπόκεινται σε TAC

ή ποσοστώσεις, οι οποίες εκφορτώθηκαν κατά τον προηγού
μενο μήνα και υποβάλλει όλες τις πληροφορίες που συλλέ
γει δυνάμει των άρθρων 11 και 12.

Οι κοινοποιήσεις προς την Επιτροπή αναφέρουν τον τόπο

αλίευσης, όπως ορίζεται στα άρθρα 6 και 8, και την ιθαγέ
νεια των εν λόγω αλιευτικών σκαφών.

Κάθε κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με
την πρόβλεψη κατανάλωσης της ποσόστωσης, αναφέροντας
την αναμενόμενη ημερομηνία εξάντλησης ως προς τα είδη
για τα οποία οι αλιεύσεις που πραγματοποιήθηκαν από
αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία του ή είναι νηολο
γημένα σ' αυτό θεωρείται ότι έχουν εξαντλήσει το 70 % της
ποσόστωσης, της παραχωρούμενης ποσότητας ή του διαθέ
σιμου μεριδίου του εν λόγω κράτους μέλους.
Όταν τα αλιεύματα των αποθεμάτων ή ομάδων αποθεμά
των που υπόκεινται σε TAC ή ποσοστώσεις φθάνουν το
επίπεδο του TAC ή της ποσόστωσης, τα κράτη μέλη υποβάλ
λουν στην Επιτροπή, ύστερα από σχετική αίτησή της, λεπτο
μερέστερα ή συχνότερα στοιχεία από τα οριζόμενα στην
παρούσα παράγραφο.
2. H Επιτροπή θέτει στη διάθεση των κρατών μελών,
μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, τις κοινοποιήσεις που
λαμβάνει δυνάμει του παρόντος άρθρου.
3 . Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι ένα κράτος μέλος
δεν τήρησε την προθεσμία μεταβίβασης των δεδομένων για
τα μηνιαία αλιεύματα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 ,
μπορεί να ορίζει μια ημερομηνία κατά την οποία, για ένα
απόθεμα ή ομάδα αποθεμάτων, τα αλιεύματα που
υπόκεινται σε ποσόστωση ή σε άλλη μορφή ποσοτικού
περιορισμού και αλιεύονται από αλιευτικά σκάφη που
φέρουν τη σημαία του ή είναι νηολογημένα σ' αυτό το
κράτος μέλος, θα θεωρείται ότι έχουν εξαντλήσει το 70%
της ποσόστωσης, της παραχωρούμενης ποσότητας ή του
διαθέσιμου μεριδίου του. Μπορεί επίσης να ορίζει την
αναμενόμενη ημερομηνία της ποσόστωσης, της παραχωρού
μενης ποσότητας ή του διαθέσιμου μεριδίου.
4. Πριν από το τέλος του πρώτου μήνα κάθε ημερολογια
κού τριμήνου, κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί ηλεκτρονικώς
στην Επιτροπή, τις ποσότητες αποθεμάτων, πλην εκείνων
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 , οι οποίες εκφορτώθη
καν κατά το προηγούμενο τρίμηνο.

ΑρSρο 16

1 . Με την επιφύλαξη του άρθρου 15, τα κράτη μέλη διαβι
βάζουν ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου
κράτους μέλους, στοιχεία για τις φορτώσεις, τις προσφορές
προς πώληση ή τις μεταφορτώσεις αλιευτικών προϊόντων
που πραγματοποιούνται στα λιμάνια τους ή στα ύδατα που
υπάγονται στη δικαιοδοσία τους από αλιευτικά σκάφη που
φέρουν τη σημαία του ή είναι νηολογημένα σ' αυτό το
κράτος μέλος και αφορούν απόθεμα ή ομάδα αποθεμάτων
που υπόκεινται σε ποσόστωση χορηγηθείσα σ' αυτό το
κράτος μέλος.
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Τα στοιχεία αυτά συνίστανται στο όνομα και τα εξωτερικά
διακριτικά του εν λόγω σκάφους, στις ποσότητες ψαριών
ανά απόθεμα ή ομάδα αποθεμάτων οι οποίες εκφορτώ
νονται, προσφέρονται προς πώληση ή μεταφορτώνονται από
το σκάφος αυτό, καθώς και στην ημερομηνία και τον τόπο
εκφόρτωσης, προσφοράς προς πρώτη πώληση ή μεταφόρ
τωση. Τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται εντός τεσσάρων
εργάσιμων ημερών ματά την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ή εντός άλλης
προθεσμίας που μπορεί να ορίζει αυτό το κράτος μέλος ή το
κράτος μέλος εκφόρτωσης.

2. Ταυτόχρονα με την κοινοποίησή τους στο κράτος
μέλος στο οποίο είναι νηολογημένο το σκάφος, το κράτος
μέλος στο οποίο πραγματοποιήθηκε η εκφόρτωση,
προσφορά προς πώληση ή μεταφόρτωση, διαβιβάζει, τα
στοιχεία αυτά στην Επιτροπή ύστερα από σχετική της

2. Για τις αλιεύσεις που πραγματοποιούνται στα ύδατα
τρίτων χωρών, τα στοιχεία που κοινοποιούνται σύμφωνα με
την προηγούμενη παράγραφο 1 αναλύονται ανά τρίτη χώρα
και ανά απόθεμα, με αναφορά στη μικρότερη στατιστική
ζώνη που ορίζεται για το συγκεκριμένο τύπο αλιείας.

Οι αλιεύσεις που πραγματοποιούνται στην ανοικτή
θάλασσα κοινοποιούνται με αναφορά στη μικρότερη στατι
στική ζώνη που ορίζεται από τη Διεθνή Σύμβαση που διέπει
τον τόπο αλιείας και ανά είδος ή ομάδα ειδών για όλα τα
αποθέματα του συγκεκριμένου τύπου αλιείας.
3.

H Επιτροπή θέτει στη διάθεση των κρατών μελών τα

στοιχεία που λαμβάνει σύμφωνα με το παρόν άρθρο, πριν
από την 1η Οκτωβρίου εκάστου έτους.

αίτηση.

Άρνρο 19

ΆρSρο 17

1 . Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να
εξασφαλίζουν την παρακολούθηση των αλιευμάτων ειδών
που αλιεύονται από τα σκάφη τους στα ύδατα που υπάγο
νται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών και
στην ανοικτή θάλασσα και για να εξασφαλίζουν την
εξακρίβωση και την καταγραφή των μεταφορτώσεων και
των εκφορτώσεων των αλιευμάτων αυτών.
2. Τα μέτρα ελέγχου και εξακρίβωσης πρέπει να εξασφα
λίζουν ότι οι πλοιοκτήτες ή/και οι πλοίαρχοι τηρούν τις
ακόλουθες υποχρεώσεις :
— στα αλιευτικά σκάφη τηρείται ημερολόγιο πλοίου, στο
οποίο οι πλοίαρχοι καταχωρούν τα αλιεύματά τους,
— κατά τις εκφορτώσεις που πραγματοποιούνται σε κοινο
τικά λιμάνια, υποβάλλεται δήλωση εκφόρτωσης στις
αρχές του κράτους μέλους εκφόρτωσης,

— τα στοιχεία κάθε μεταφόρτωσης ψαριών σε αλιευτικό
σκάφος τρίτης χώρας και των εκφορτώσεων που πραγμα
τοποιούνται απευθείας σε τρίτες χώρες κοινοποιούνται
στο κράτος μέλος της σημαίας.
3 . Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζονται με
την επιφύλαξη των διατάξεων αλιευτικών συμφωνιών
μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών και διεθνών
συμβάσεων των οποίων η Κοινότητα είναι συμβαλλόμενο
μέρος.

1 . Για να εξασφαλιστεί η τήρηση των υποχρεώσεων που
ορίζονται στα άρθρα 3, 6, 8, 9, 10, 14 και 17, κάθε κράτος
μέλος θεσπίζει ένα σύστημα επικύρωσης, το οποίο περιλαμ
βάνει ιδίως αντιπαραβολή και εξακρίβωση των δεδομένων
που προκύπτουν από τις υποχρεώσεις αυτές.

2.

Για να διευκολυνθούν οι εξακριβώσεις αυτές, κάθε

κράτος μέλος δημιουργεί μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων
στην οποία καταχωρούνται τα στοιχεία που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 .

Τα κράτη μέλη μπορούν να δημιουργούν αποκεντρωμένες
βάσεις δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι οι βάσεις αυτές
και οι διαδικασίες συλλογής και καταχώρησης δεδομένων
είναι τυποποιημένες, ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητα
μεταξύ τους σ' ολόκληρο το έδαφος του κράτους μέλους.
3 . Εάν ένα κράτος μέλος αδυνατεί να συμμορφωθεί
αμέσως προς τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 για όλη ή
μέρος αλιείας του, η Επιτροπή μπορεί, ύστερα από αίτηση
του εν λόγω κράτους μέλους, να χορηγήσει μεταβατική
περίοδο μέχρι τριών ετών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος κανονισμού, με τη διαδικασία του άρθρου 36.

4. Τα κράτη μέλη στα οποία χορηγούνται οι παρεκκλί
σεις αυτές τηρούν, μη ηλεκτρονικά αρχεία των στοιχείων
που αναφέρονται στη παράγραφο 1 επί τρία έτη και καταρ
τίζουν σχέδιο δειγματοληψίας, το οποίο εγκρίνει η
Επιτροπή, έτσι ώστε να μπορεί να ελέγχεται επί τόπου η
ακρίβεια των στοιχείων αυτών. H Επιτροπή μπορεί αυτοδι
καίως, να πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους για να αξιο
λογεί την αποτελεσματικότητα του σχεδίου δειγματολη
ψίας.

ΑρSρο 18

1 . Πριν από το τέλος του πρώτου μήνα κάθε ημερολογια
κού τριμήνου, τα κράτη μέλη κοινοποιούν ηλεκτρονικώς
στην Επιτροπή, τις ποσότητες που αλιεύτηκαν στα ύδατα
αλιείας που αναφέρονται στο άρθρο 17 και εκφορτώθηκαν
κατά το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς και όλα τα στοιχεία
που συλλέγονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου

5 . Κατά το δωδεκάμηνο που ακολουθεί την έναρξη
ισχύος του παρόντος κανονισμού, κάθε κράτος μέλος
υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση στην οποία περιγράφεται
o τρόπος με τον οποίο συλλέγονται και επαληθεύονται τα
δεδομένα και προσδιορίζεται η αξιοπιστία των δεδομένων
αυτών. H Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη,
συντάσσει σύνοψη των εκθέσεων αυτών την οποία και τους

17 .

διαβιβάζει.
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ΤΙΤΛΟΣ IV

6. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου θεσπίζονται
λεπτομερείς κανόνες με τη διαδικασία του άρθρου 36.

Ρύθμιση και διακοπή των αλιευτικών δραστηριοτήτων
ΤΙΤΛΟΣ III

Παρακολούθηση της χρησιμοποίησης των αλιευτικών
εργαλείων
Άρθρο 20

1 . Τα αλιεύματα που βρίσκονται επί κοινοτικού σκάφους
πρέπει να είναι σύμφωνα με τη σύνθεση ειδών που καθορί
ζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3094/86 για τη θέσπιση
ορισμένων τεχνικών μέτρων διατήρησης των αλιευτικών
πόρων, σχετικά με τα δίχτυα που μεταφέρει το εν λόγω
σκάφος (')·

Τα δίχτυα που βρίσκονται επί του σκάφους και δεν χρησι
μοποιούνται πρέπει να στοιβάζονται κατά τρόπο ώστε η
χρησιμοποίησή τους να μην είναι εύκολη, σύμφωνα με τους
όρους που ορίζονται κατωτέρω :
α) τα δίχτυα, τα βάρη και τα παρόμοια εργαλεία αποσυνδέ
ονται από το πλαίσιο τους και τα παλαμάρια τους ή τα
καραβόσκοινα ρυμουλκήσεως ·

β) τα δίχτυα που βρίσκονται πάνω ή κάτω από τη γέφυρα
πρέπει να προσδένονται σταθερά σε κάποιο μέρος της
υπερκατασκευής.
2. Σε περίπτωση που τα ευρισκόμενα επί κοινοτικού
εδάφους αλιεύματα έχουν αλιευθεί με δίχτυα με διαφορε
τικά μεγέθη ματιών κατά το ίδιο ταξίδι, η σύνθεση ειδών
υπολογίζεται για κάθε τμήμα των αλιευμάτων που αλιεύθη
καν υπό διαφορετικές συνθήκες.

Για το σκοπό αυτό, καταχωρείται στο ημερολόγιο του
πλοίου και στη δήλωση εκφόρτωσης οποιαδήποτε αλλαγή
του μεγέθους των διχτύων, ως προς αυτά που έχουν χρησι
μοποιηθεί προηγουμένως, καθώς και η σύνθεσή των επί του
σκάφους αλιευμάτων τη στιγμή της ενδεχόμενης αυτής
αλλαγής. Σε ειδικές περιπτώσεις θεσπίζονται, με τη διαδικα
σία του άρθρου 39, λεπτομερείς κανόνες για την τήρηση επί
του σκάφους ενός σχεδίου αποθήκευσης, ανά είδη, των
μεταποιημένων προϊόντων, όπου θα αναφέρεται το σημείο
αποθήκευσής τους στο κύτος.
3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, το
Συμβούλιο δύναται, με βάση έκθεση που καταρτίζει η
Επιτροπή, να αποφασίσει με ειδική πλειοψηφία κατόπιν
προτάσεως της Επιτροπής, ότι :

α) κανένα κοινοτικό αλιευτικό σκάφος που συμμετέχει σε
ειδικούς τύπους αλιείας δεν μπορεί να μεταφέρει δίχτυα
με διαφορετικά ελάχιστα μεγέθη ματιών σε ένα και το
αυτό αλιευτικό ταξίδι ·
β) σε συγκεκριμένους τύπους αλιείας θα ισχύουν ειδικοί
κανόνες για τη χρησιμοποίηση διχτυών με διαφορετικό
μέγεθος ματιού.
(') ΕΕ αριθ. L 288 της 11 . 10. 1986, σ. 1 . Κανονισμός όπως τροποποι
ήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3034/92 ( ΕΕ
αριθ. L 307 της 23. 10. 1992, σ. 1 ).

ΆρSρο 21

1 . Όλα τα αλιεύματα από απόθεμα ή ομάδα αποθεμάτων
που υπόκεινται σε ποσόστωση και τα οποία αλιεύτηκαν
από κοινοτικά αλιευτικά σκάφη καταλογίζονται στην ποσό
στωση που ισχύει για το εν λόγω απόθεμα ή ομάδα αποθε
μάτων για το κράτος μέλος της σημαίας, ανεξαρτήτως του
τόπου εκφορτώσεως.

2. Κάθε κράτος μέλος καθορίζει την ημερομηνία από την
οποία θεωρείται ότι τα αλιεύματα που αλίευσαν, από
απόθεμα ή ομάδα αποθεμάτων που υπόκειται σε ποσό
στωση, τα αλιευτικά σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία του
ή είναι νηολογημένα σ' αυτό το κράτος μέλος έχουν εξαν
τλήσει την ποσόστωση που τους έχει παραχωρηθεί για το εν
λόγω απόθεμα ή ομάδα αποθεμάτων. Από την ημερομηνία
αυτή, το οικείο κράτος μέλος απαγορεύει προσωρινά στα εν
λόγω σκάφη την αλιεία από το συγκεκριμένο απόθεμα ή
ομάδα αποθεμάτων, καθώς και τη διατήρηση επί του
σκάφους, τη μεταφόρτωση και την εκφόρτωση ψαριών τα
οποία αλιεύονται μετά την εν λόγω ημερομηνία και καθορί
ζει προθεσμία εντός της οποίας επιτρέπονται οι μεταφορτώ
σεις και οι εκφορτώσεις ή οι οριστικές δηλώσεις των αλιευ
μάτων. Το μέτρο αυτό κοινοποιείται χωρίς καθυστέρηση
στην Επιτροπή, η οποία ενημερώνει σχετικά τα λοιπά κράτη
μέλη.
3. Μετά την κοινοποίηση που γίνεται δυνάμει της παρα
γράφου 2 ή με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή καθορίζει,
βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, την ημερομηνία κατά
την οποία, για συγκεκριμένο απόθεμα ή ομάδα αποθε
μάτων, τα αλιεύματα που υπόκεινται σε TAC, ποσόστωση ή
άλλη μορφή ποσοτικού περιορισμού και τα οποία έχουν
αλιευθεί από αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία του ή
είναι νηολογημένα σε κράτος μέλος θεωρούνται ότι έχουν
εξαντλήσει την ποσόστωση, την παραχωρούμενη ποσότητα
ή το διαθέσιμο μερίδιο για το εν λόγω κράτος μέλος ή, ενδε
χομένως, για την Κοινότητα.

Όταν γίνεται αξιολόγηση της κατάστασης σύμφωνα με το
πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή ειδοποιεί τα ενδιαφερόμενα
κράτη μέλη για τις προοπτικές παύσης της αλιείας λόγω
εξάντλησης του TAC.

Τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη παύουν να αλιεύουν από
απόθεμα ή ομάδα αποθεμάτων που υπόκειται σε ποσό
στωση ή TAC κατά την ημερομηνία κατά την οποία η ποσό
στωση που χορηγήθηκε στο εν λόγω κράτος για το εν λόγω
απόθεμα ή ομάδα αποθεμάτων θεωρείται ότι έχει εξαντλη
θεί ή κατά την ημερομηνία κατά την οποία το TAC για το

είδος που αποτελεί το απόθεμα ή την ομάδα αποθεμάτων
θεωρείται ότι έχει εξαντληθεί · τα σκάφη αυτά παύουν
επίσης να διατηρούν επί του σκάφους, να μεταφορτώνουν,
να εκφορτώνουν ή να αναθέτουν τη μεταφόρτωση ή την
εκφόρτωση των αλιευμάτων των αποθεμάτων ή ομάδων
αποθεμάτων αυτών εφόσον έχουν αλιευθεί μετά την ημερο
μηνία αυτή.

4. Όταν, σύμφωνα με την παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο, η
Επιτροπή αποφασίσει την παύση της αλιείας λόγω της
τεκμαιρόμενης εξαντλήσεως του TAC, της ποσοστώσεως, της
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παραχωρούμενης ποσότητας ή του διαθέσιμου μεριδίου της
Κοινότητας και συμβεί ένα κράτος μέλος να μην έχει πράγ
ματι εξαντλήσει την ποσόστωση, την παραχωρούμενη ποσό
τητα ή το διαθέσιμο μερίδιο του για το οικείο απόθεμα ή
ομάδα αποθεμάτων, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις.
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ΤΙΤΛΟΣ V

Εάν η ζημία την οποία υπέστη το κράτος μέλος, στο οποίο
απαγορεύθηκε η αλιεία πριν από την εξάντληση της ποσο
στώσεως του, δεν αποκατασταθεί σύμφωνα με το άρθρο 9
παράγραφος 2 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 3760/92, λαμβά
νονται μέτρα για την κατάλληλη αποκατάσταση της ζημίας,
με τη διαδικασία του άρθρου 36. Τα μέτρα αυτά μπορούν να
συνεπάγονται μειώσεις της ποσόστωσης, της παραχωρη
θείσας ποσότητας ή του διαθέσιμου μεριδίου του κράτους
μέλους που προέβη σε υπεραλίευση, οι δε αφαιρούμενες
ποσότητες κατανέμονται κατάλληλα στα κράτη μέλη που
έπαυσαν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες πριν από την
εξάντληση των ποσοστώσεών τους. Οι αφαιρέσεις και οι
παρεπόμενες παραχωρήσεις γίνονται λαμβανομένων υπόψη,
κατά προτεραιότητα, των ειδών και των ζωνών για τις
οποίες είχαν καθορισθεί οι ετήσιες ποσοστώσεις, παραχω
ρήσεις ή μερίδια. Οι εν λόγω μειώσεις ή παραχωρήσεις
μπορούν να πραγματοποιούνται στη διάρκεια του έτους
κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η ζημία κατά τα επόμενα
έτη.

άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92, και ιδίως
των ποσοτικών στόχων που αφορούν το αλιευτικό δυναμικό
των κοινοτικών στόχων που αφορούν το αλιευτικό δυνα
μικό των κοινοτικών στόλων και την προσαρμογή των
δραστηριοτήτων τους, κάθε κράτος μέλος διενεργεί, στο
έδαφός του και στα θαλάσσια ύδατα που υπάγονται στην
κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία του, τακτικούς ελέγχους όλων
των προσώπων τα οποία ενέχονται στην επίτευξη των προα
ναφερόμενων στόχων.

Οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής της παρούσας παρα
γράφου, ιδίως όσον αφορά τον προσδιορισμό των σχετικών

ΑρSρο 25

Επιθεώρηση και έλεγχος ορισμένων μέτρων για τη
βελτίωση και την προσαρμογή των διαρθρώσεων του αλιευ

τικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της υδατοκαλλιέργειας
ΑρSρο 24

Για να εξασφαλισθεί η τήρηση των στόχων και των στρατη
γικών που καθορίζονται από το Συμβούλιο, σύμφωνα με το

ποσοτήτων, θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 36.
:Αρθρο 22

Στην περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους
διαπιστώνουν ότι οι δραστηριότητες ενός κοινοτικού αλιευ
τικού σκάφους που έχουν παραβεί σοβαρά ή επανειλημμένα
τον παρόντα κανονισμό, το κράτος μέλος της σημαίας
μπορεί να επιβάλει στο εν λόγω σκάφος πρόσθετα μέτρα
ελέγχου.

Το κράτος μέλος της σημαίας κοινοποιιεί στην Επιτροπή
και τα λοιπά κράτη μέλη το όνομα και τα εξωτερικά διακρι
τικά και αριθμούς στο οποίο έχουν επιβληθεί τα προαναφε
ρόμενα πρόσθετα μέτρα ελέγχου.
ΑρSρο 23

1 . Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι ένα κράτος μέλος
υπερέβη την ποσόστωσή του, την παραχωρούμενη ποσότητα
ή το μερίδιο του κράτους μέλους που έχει υπεραλιεύσει. Οι
μειώσεις αυτές αποφασίζονται με τη διαδικασία του άρθρου

1 . Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει διατάξεις για να εξακρι
βώνει την τήρηση των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο
24. Για το σκοπό αυτό, διενεργεί τεχνικούς ελέγχους, ιδίως
στους ακόλουθους τομείς :
α) αναδιάρθρωση, ανανέωση και εκσυγχρονισμός του
αλιευτικού στόλου ·

β) προσαρμογή του αλιευτικού δυναμικού με προσωρινή ή
οριστική παύση ·
γ) περιορισμός της δραστηριότητας ορισμένων αλιευτικών
σκαφών ·
δ) περιορισμοί στο σχεδιασμό και τον αριθμό των αλιευτι
κών εργαλείων, καθώς και στον τρόπο χρήσης τους·
ε) ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας και των παράκτιων
ζωνών.
2. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι ένα κράτος μέλος δεν
έχει συμμορφωθεί προς τις διατάξεις της παραγράφου 1 ,
μπορεί να υποβάλλει στο Συμβούλιο, με την επιφύλαξη του
άρθρου 169 της συνθήκης, προτάσεις για τη θέσπιση ενδει
κνυόμενων γενικών μέτρων. Το Συμβούλιο αποφασίζει με
ειδική πλειοψηφία.

36.

2. Το Συμβούλιο θεσπίζει κανόνες, με ειδική πλειοψηφία
και ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, για μείωση
σύμφωνα με τους στόχους και τις στρατηγικές διαχείρισης
που εκτίθενται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3760/92 και λαμβάνει υπόψη, κατά προτεραιότητα, τις
ακόλουθες παραμέτρους :
— το βαθμό της υπεραλίευσης,
— τυχόν κρούσματα υπεραλίευσης, από το ίδιο απόθεμα,
κατά το προηγούμενο έτος,

ΑρSρο 26

1.

Με τη διαδικασία του άρθρου 36, μπορούν να θεσπί

ζονται λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του άρθρου 25, ιδίως
όσον αφορά :

α) την εξακρίβωση της ισχύος του κινητήρα των αλιευτικών
σκαφών ·
β) την εξακρίβωση της επίσημης χωρητικότητας των αλιευ
τικών σκαφών ■
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γ) την εξακρίβωση της περιόδου ακινητοποίησης των αλιευ
τικών σκαφών·

2.

Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν κυρίως τις τεχνικές πτυχές

της εφαρμογής :

δ) την εξακρίβωση των χαρακτηριστικών των αλιευτικών
εργαλείων και του αριθμού τους ανά αλιευτικό σκάφος.

α) των κανόνων εμπορίας, και ιδίως των ελάχιστων

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν χωρίς καθυστέρηση
στην Επιτροπή τις πληροφορίες που αφορούν τις χρησιμο
ποιούμενες μεθόδους ελέγχου, καθώς και τα ονόματα και
τις διευθύνσεις των οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι
με την εν λόγω εξακρίβωση.

β) του καθεστώτος τιμών, και ιδίως:

ΑρSρο 27

1 . Για να διευκολυνθεί η παρακολούθηση που αναφέρε
ται στο άρθρο 25, κάθε κράτος μέλος καθιερώνει σύστημα
ειδικής θεώρησης το οποίο περιλαμβάνει ιδίως επαλήθευση,
με την αντιπαραβολή στοιχείων σχετικά με το αλιευτικό
δυναμικό και την αλιευτική δραστηριότητα του στόλου, τα
οποία προέρχονται μεταξύ άλλων :
— στο ημερολόγιο πλοίου που προβλέπεται στο άρθρο 6,
— στη δήλωση εκφόρτωσης που προβλέπεται στο άρθρο 8,
— στο νηολόγιο των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών που
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 163/89 της
Επιτροπής (')·
2. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη δημιουργούν ή
συμπληρώνουν τις υπάρχουσες ηλεκτρονικές βάσεις δεδο
μένων που περιέχουν τις σχετικές πληροφορίες για το αλιευ
τικό δυναμικό και τις αλιευτικές δραστηριότητες του

μεγεθών ·

— της απόσυρσης προϊόντων από την αγορά για
σκοπούς άλλους από την ανθρώπινη κατανάλωση,
— της αποθήκευσης ή/και της μεταποίησης προϊόντων
που αποσύρονται από την αγορά.

Τα κράτη μέλη αντιπαραβάλλουν τα έγγραφα που αφορούν
την πρώτη διάθεση στην αγορά των ποσοτήτων που αναφέ
ρονται στο άρθρο 9 προς τις ποσότητες που εκφορτώνονται
και αναφέρονται στα έγγραφα, ιδίως όσον αφορά το βάρος
τους.

3 . Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις
πληροφορίες που αφορούν τα θεσπιζόμενα μέτρα ελέγχου,
τις αρμόδιες αρχές ελέγχου, το είδος των παραβάσεων που
διαπιστώνονται, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται.

H Επιτροπή, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών καθώς
και οι δημόσιοι και λοιποί υπάλληλοι υποχρεούνται να μην
αποκαλύπτουν τις πληροφορίες που συλλέγονται κατ' εφαρ
μογήν του παρόντος άρθρου και οι οποίες καλύπτονται από
το επαγγελματικό απόρρητο.

4.

Το παρών άρθρο δεν θίγει τις εθνικές διατάξεις

σχετικά με το απόρρητο των δικαστικών διαδικασιών.

στόλου.
ΤΙΤΛΟΣ VII

3. Ισχύουν εν προκειμένω τα μέτρα που αναφέρονται στο
άρθρο 19 παράγραφοι 3, 4 και 5.

Εφαρμογή και εξακρίβωση της παρακολούθησης

4. Οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του παρόντος
άρθρου θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 36.

ΆρSρο 31

ΤΙΤΛΟΣ VI

Επιθεώρηση και έλεγχος ορισμένων μέτρων που αφορούν
την κοινή οργάνωση της αγοράς των αλιευτικών προϊόντων

1 . H Επιτροπή εξακριβώνει την εφαρμογή του παρόντος
κανονισμού από τα κράτη μέλη εξετάζοντας τα σχετικά
έγγραφα και πραγματοποιώντας επισκέψεις επί τόπου. H
Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, αν το κρίνει απαραίτητο,
τη διεξαγωγή αιφνιδιαστικής εξακρίβωσης.
Για την πραγματοποίηση επισκέψεων επιτόπου, η Επιτροπή
εκδίδει γραπτές οδηγίες προς τους επιθεωρητές της, στις
οποίες διευκρινίζονται οι εξουσίες τους και o σκοπός της
αποστολής τους.

Αρθρο 28

L Για να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση με τις τεχνικές
πτυχές των κανόνων που αφορούν τα μέτρα που ορίζονται
στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 περί κοινής οργανώ
σεως αγοράς στον τομέα των αλιευόμενων προϊόντων και
των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας (2), κάθε κράτος μέλος
διενεργεί στο έδαφός του τακτικούς ελέγχους όλων των
προσώπων τα οποία ενέχονται στην εφαρμογή των εν λόγω
μέτρων.
(') ΕΕ αριθ. L 20 της 25. 1 . 1989, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 388 της 31 . 12. 1992, σ. 1 . Κανονισμός όπως τροποποι
ήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1891 /93 (ΕΕ
αριθ. L 172 της 15. 7 . 1993 , σ. 1 ).

2. Όταν το κρίνει απαραίτητο η Επιτροπή, οι επιθεωρητές
της μπορούν να παρίστανται στους ελέγχους και τις επιθεω
ρήσεις που διενεργούν οι εθνικές υπηρεσίες ελέγχου. Στα
πλαίσια των αποστολών αυτών, η Επιτροπή καθιερώνει τις
κατάλληλες επαφές με τα κράτη μέλη προκειμένου να
καταρτισθεί, όπου είναι δυνατόν, ένα αμοιβαία αποδεκτό
πρόγραμμα επιθεώρησης.
α) Τα κράτη μέλη συνεργάζονται με την Επιτροπή για να
τη διευκολύνουν στην εκτέλεση των καθηκόντων της.

Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία
μέτρα ώστε να μη δίνεται στις αποστολές επιθεώρησης
δημοσιότητα που παραβλάπτει τις εργασίες επιθεώρησης
και ελέγχου.
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Όταν η Επιτροπή ή οι εντεταλμένοι υπάλληλοι της
συναντούν δυσκολίες κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη παρέχουν στην
Επιτροπή τα μέσα για την εκπλήρωση των καθηκόντων
της και δίνουν στους επιθεωρητές την ευκαιρία να αξιο
λογήσουν τους ειδικούς ελέγχους ·
β) εάν οι επιτόπιες συνθήκες δεν επιτρέπουν τις εργασίες
επιθεώρησης και ελέγχου που προβλέπονται στα πλαίσια

του αρχικού προγράμματος επιθεώρησης, οι επιθεωρητές
της Επιτροπής τροποποιούν το αρχικό πρόγραμμα επιθε
ώρησης και ελέγχου σε συνεννόηση και με τη συμφωνία
της αρμόδιας εθνικής υπηρεσίας ελέγχου ·

γ) στα πλαίσια της από θαλάσσης ή από αέρος επιθεώ
ρησης, κατά την οποία οι αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες
πρέπει να εκτελέσουν άλλα πρωταρχικά καθήκοντα
σχετιζόμενα, ιδίως, με την άμυνα και την ασφάλεια της
ναυσιπλοΐας, οι αρχές του συγκεκριμένου κράτους
μέλους επιφυλάσσονται του δικαιώματος να αναβάλλουν
ή να δίνουν νέα κατεύθυνση στις εργασίες επιθεώρησης
τις οποίες σκόπευε να παρακολουθήσει η Επιτροπή. Στις
περιπτώσεις αυτές, τα κράτη μέλη συνεργάζονται με την
Επιτροπή για την εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων.

Σε περίπτωση επιθεώρησης από θαλάσσης ή από αέρος, o
κυβερνήτης του σκάφους ή του αεροσκάφους είναι o μόνος
υπεύθυνος των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη την
υποχρέωση των εθνικών αρχών να εφαρμόζουν τον παρόντα
κανονισμό. Οι εντεταλμένοι από την Επιτροπή επιθεωρητές
που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις αυτές τηρούν τους κανό
νες και τις διαδικασίες που καθορίζει o κυβερνήτης.

3. Σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, ιδίως δε εάν
κατά τις αποστολές που εκτελούνται από κοινοτικούς επιθε
ωρητές, σύμφωνα με την παράγραφο 2, διαπιστωθεί ότι
μπορεί να διεπράχθησαν παρατυπίες κατά την εφαρμογή
του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή μπορεί να ζητά από
τα κράτη μέλη να της κοινοποιούν το λεπτομερές
πρόγραμμα επιθεώρησης και ελέγχου που προβλέπουν ή
καθορίζουν οι αρμόδιες εθνικές αρχές για ορισμένη χρονική
περίοδο και για συγκεκριμένους τύπους αλιείας και
περιοχές. Άμα τη παραλαβή της κοινοποίησης αυτής, οι
εντεταλμένοι από την Επιτροπή επιθεωρητές διενεργούν,
εφόσον η Επιτροπή το κρίνει αναγκαίο, ανεξάρτητες επιθε
ωρήσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η εκτέλεση του
προγράμματος αυτού από τις αρμόδιες αρχές ενός κράτους
μέλους.

Όταν οι κοινοτικοί επιθεωρητές επαληθεύουν την εφαρμογή
του προγράμματος αυτού, οι υπάλληλοι του κράτους μέλους
είναι πάντοτε υπεύθυνοι για την εκτέλεση του εν λόγω
προγράμματος. Οι κοινοτικοί δεν μπορούν εξ ιδίας πρωτο
βουλίας να ασκήσουν τις εξουσίες επιθεώρησης που παρέ
χονται στους εθνικούς υπαλλήλους. Οι εν λόγω επιθεωρητές
έχουν πρόσβαση στα σκάφη ή τις εγκαταστάσεις μόνον
όταν συνοδεύουν υπαλλήλους ενός κράτους μέλους.
Μετά την επαλήθευση αυτή, η Επιτροπή διαβιβάζει στο
οικείο κράτος μέλος μια έκθεση αξιολόγησης του προγράμ
ματος και, ενδεχομένως, συνιστά μέτρα ελέγχου για τη

βελτίωση της εφαρμογής του ελέγχου από αυτό το κράτος
μέλος.

4. Στα πλαίσια των αποστολών επιθεώρησης που διεξά
γωνται με αεροσκάφος, στη θάλασσα, ή την ξηρά, δεν
επιτρέπεται στους ενταλμένους επιθεωρητές να διενεργούν
ελέγχους φυσικών προσώπων.
5. Στα πλαίσια των επισκέψεών τους που αναφέρονται
στις παραγράφους 2 και 3, οι εντεταλμένοι από την
Επιτροπή επιθεωρητές έχουν το δικαίωμα της επιτόπου
πρόσβασης, παρουσία των αρμόδιων υπηρεσιών, σε στοι
χεία συγκεκριμένων βάσεων δεδομένων, είτε την εφαρμογή
του παρόντος κανονισμού.

Εφόσον εθνικές διατάξεις προβλέπουν τον εμπιστευτικό
χαρακτήρα των ερευνών, η κοινοποίηση αυτών των πληρο
φοριών υπόκειται στην έγκριση του αρμόδιου δικαστηρίου.

ΑρSρο 30

1 . Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή όλες τις
πληροφορίες που ζητά όσον αφορά την εφαρμογή του
παρόντος κανονισμού. Κατά την υποβολή της αίτησης για
πληροφορίες, η Επιτροπή προσδιορίζει ένα εύλογο χρονικό
όριο του οποίου πρέπει να παρέχονται οι πληροφορίες.

2. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι διαπράχθησαν παρατυπίες
κατά του παρόντος κανονισμού ή ότι οι υφιστάμενες διατά
ξεις και μέθοδοι παρακολούθησης δεν είναι αποτελεσμα
τικές, ενημερώνει το ή τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, τα
οποία διεξάγουν διοικητική έρευνα στην οποία μπορούν να
συμμετέχουν υπάλληλοι της Επιτροπής.
Το ή τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ενημερώνουν την
Επιτροπή για την πορεία και τα πορίσματα της έρευνας και
διαβιβάζουν στην Επιτροπή αντίγραφο της σχετικής
έκθεσης, καθώς και τα κυριότερα στοιχεία που χρησιμοποι
ήθηκαν για τη σύνταξη της εν λόγω έκθεσης.
Προκειμένου να συμμετάσχουν στις επιθεωρήσεις που
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο 2, οι υπάλληλοι της
Επιτροπής επιδεικνύουν γραπτή εντολή στην οποία αναφέ
ρονται τα στοιχεία ταυτότητας και η ιδιότητά τους.

3 . Σε περίπτωση που υπάλληλοι της Επιτροπής συμμετέ
χουν σε έρευνα, η έρευνα αυτή πρέπει οπωσδήποτε να διεξά
γεται από υπαλλήλους του κράτους μέλους. Οι υπάλληλοι
της Επιτροπής δεν μπορούν εξ ιδίας πρωτοβουλίας να ασκή
σουν τις εξουσίες επιθεώρησης που παρέχονται στους εθνι
κούς υπαλλήλους, έχουν όμως πρόσβαση στις ίδιες εγκατα
στάσεις και στα ίδια έγγραφα με τους υπαλλήλους αυτούς.

Εφόσον, βάσει των διατάξεων της εθνικής ποινικής δικονο
μίας, ορισμένες πράξεις μπορούν να διενεργούνται αποκλει
στικά από υπαλλήλους που ορίζει ειδικά για το σκοπό αυτό
η εθνική νομοθεσία, οι υπάλληλοι της Επιτροπής δεν συμμε
τέχουν στις εν λόγω ενέργειες. Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι
της Επιτροπής δεν συμμετέχουν, στις έρευνες εγκαταστά
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σεων ή στις επίσημες ανακρίσεις πρόσωπων συμφωνά με το
εθνικό ποινικό δίκαιο, έχουν όμως πρόσβαση στις πληροφο
ρίες που αποκτώνται κατ' αυτόν τον τρόπο.

4. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τις εθνικές διατάξεις σχετικά
με το απόρρητο των δικαστικών διαδικασιών.

ΑρSρο 32

1 . Όταν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εκφορτώ
σεως ή μεταφορτώσεως διαπιστώνουν παράβαση των διατά
ξεων του παρόντος κανονισμού, προβαίνουν στις κατάλλη
λες ενέργειες, σύμφωνα με το άρθρο 31 , είτε κατά του πλοι
άρχου του ενεχόμενου σκάφους είτε κατά παντός υπεύθυνου
για την παράβαση.

ΤΙΤΛΟΣ VIII

Μέτρα που πρεπει να λαμβάνονται όταν δεν τηρούνται οι
ισχύοντες κανόνες

2. Εάν το κράτος μέλος εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης δεν
είναι το κράτος μέλος της σημαίας, οι δε αρμόδιες αρχές του
δεν λάβουν, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, κατάλ
ληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της κίνησης διοικητικής
ή ποινικής διαδικασίας κατά των υπευθύνων φυσικών ή
νομικών προσώπων, ή δεν διαβιβάζουν την ποινική δικο
γραφία σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 4, οι ποσότη
τες που έχουν εκφορτωθεί ή μεταφορτωθεί παράνομα
μπορούν να καταλογίζονται στην ποσόστωση που έχει
χορηγηθεί στο πρώτο κράτος μέλος.

ΑρSρο 31

1 . Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να λαμβάνονται τα
κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της κίνησης διοι
κητικών ή δικαστικών διαδικασιών σύμφωνα με την εθνική
τους νομοθεσία, κατά των υπευθύνων φυσικών ή νομικών
προσώπων όταν αποδεικνύεται, ιδίως ύστερα από παρακο
λούθηση ή επιθεώρηση που διενεργούνται σύμφωνα με τον
παρόντα κανονισμό, ότι δεν τηρούνται οι κανόνες της
κοινής αλιευτικής πολιτικής.

2. Οι διαδικασίες που κινούνται σύμφωνα με την παρά
γραφο 1 πρέπει να είναι ικανές, σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, να στερήσουν όντως τους
υπεύθυνους από τα οικονομικά οφέλη της παράβασης ή να
παράγουν αποτελέσματα ανάλογα με τη σοβαρότητα των
παρεμβάσεων αυτών, ούτως ώστε να αποτρέψουν πράγματι
περαιτέρω παραβάσεις του ίδιου είδους.
3. Οι κυρώσεις που απορρέουν από τις διαδικασίες που
αναφέρονται στην παράγραφο 2 μπορούν να περιλαμβά
νουν, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης :
— πρόστιμα,

— κατάσχεση των απαγορευμένων αλιευτικών εργαλείων
και αλιευμάτων,
— συντηρητική κατάσχεση του σκάφους,

— προσωρινή ακινητοποίηση του σκάφους,
— αναστολή της άδειας,

Οι ποσοστώσεις ψαριών που καταλογίζονται στην ποσό
στωση του εν λόγω κράτους μέλους καθορίζονται με τη
διαδικασία του άρθρου 36 κατόπιν συνεννοήσεως της
Επιτροπής με τα δύο ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

Εάν το κράτος μέλος εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης δεν
διαθέτει πλέον αντίστοιχη ποσόστωση, εφαρμόζεται, τηρου
μένων των αναλογιών, το άρθρο 21 παράγραφος 4, οι δε
ποσότητες ψαριών που εκφορτώθηκαν ή μεταφορτώθηκαν
παράνομα θεωρούνται ισοδύναμες προς το ύψος της ζημιάς
που υπέστη, όπως ορίζεται από το εν λόγω άρθρο, το κράτος
μέλος νηολόγησης.

ΑρSρο 33
1 . Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κοινοποιούν,
άνευ χρονοτριβής, και σύμφωνα με τις διαδικασίες που
προβλέπονται στην εθνική τους νομοθεσία, στο κράτος
μέλος της σημαίας ή στο κράτος μέλος νηολόγησης, κάθε
παράβαση των κοινοτικών κανόνων που αναφέρει το άρθρο
1 . αναφέροντας το όνομα και τα αναγνωριστικά στοιχεία
του ενεχόμενου σκάφους, τα ονόματα του πλοιάρχου και
του πλοιοκτήτη, τις συνθήκες της παράβασης κάθε ασκη
θείσα ποινική ή διοικητική δίωξη ή άλλα μέτρα που
ελήφθησαν και οποιαδήποτε οριστική απόφαση σχετικά με
την εν λόγω παράβαση. Κατόπιν αιτήσεως, τα κράτη μέλη
κοινοποιούν στην Επιτροπή αυτές τις πληροφορίες επί
συγκεκριμένων περιπτώσεων.

— αφαίρεση της άδειας.
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εμποδίζουν το
κράτος μέλος εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης να διαβιβάζει
την ποινική δικογραφία μιας παραβάσεως στις αρμόδιες
αρχές του κράτους μέλους νηολόγησης, εφόσον το δεύτερο
συμφωνεί και υπό τον όρο ότι με τη διαβίβαση αυτή καθί
σταται πιθανότερη η επίτευξη του αποτελέσματος που
αναφέρει η παράγραφος 2. Κάθε τέτοια διαβίβαση κοινο
ποιείται από το κράτος μέλος εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης
στην Επιτροπή.

2. Εφόσον διαβιβαστεί η ποινική δικογραφία σύμφωνα
με το άρθρο 31 παράγραφος 4, το κράτος μέλος της σημαίας
ή το κράτος μέλος νηολόγησης λαμβάνει κάθε κατάλληλο
μέτρο όπως ορίζεται στο άρθρο 31 .
3. Το κράτος μέλος της σημαίας ή το κράτος μέλος νηολό
γησης κοινοποιεί, άνευ χρονοτριβής, στην Επιτροπή κάθε
μέτρο που λαμβάνει σύμφωνα με την παράγραφο 2, καθώς
και το όνομα και τα εξωτερικά αναγνωριστικά στοιχεία του
ενεχόμενου σκάφους.
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ΑρSρο 34

1 . Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τακτικά στην Επιτροπή
κάθε νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη που
θεσπίζουν για την πρόληψη και τη δίωξη των παρατυπιών.
Κάθε χρόνο, τα κράτη μέλη κοινοποιούν κάθε μεταβολή
στο ελάχιστο και το μέγιστο πρόστιμο που προβλέπεται για
κάθε είδος παράβασης, καθώς και τη φύση των τυχόν
άλλων κυρώσεων που επιβάλλουν.
2.Tα κράτη μέλη κοινοποιούν τακτικά στην Επιτροπή τα
αποτελέσματα των επιθεωρήσεων ή της παρακολούθησης
που διενεργείται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό,
καθώς και τον αριθμό και τα είδη των παραβάσεων που
διαπιστώθηκαν και τα μέτρα που ελήφθησαν. Ύστερα από
σχετική αίτηση της Επιτροπής, τα κράτη μέλη της κοινοποι
ούν το ύψος των προστίμων που επέβαλαν για συγκεκριμέ
νες παραβάσεις.

3 . H Επιτροπή διαβιβάζει στα κράτη μέλη συνοπτική
έκθεση των πληροφοριών που λαμβάνει σύμφωνα με τις
παραγράφους 1 και 2.

ΤΙΤΛΟΣ IX

Γενικές διατάξεις
ΑρSρο 35

Κάθε χρόνο και πριν από την 1η Ιουνίου, τα κράτη μέλη
διαβιβάζουν στην Επιτροπή έκθεση για την εφαρμογή του
παρόντος κανονισμού κατά το παρελθόν ημερολογιακό
έτος· η έκθεση αυτή περιέχει αποτίμηση των τεχνικών
πόρων και του ανθρωπίνου δυναμικού που χρησιμοποιή
θηκε, καθώς και τα μέτρα που θα μπορούσαν να θεραπεύ
σουν τις τυχόν διαπιστούμενες ελλείψεις. Βάσει των εκθέ
σεων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη και των δικών της
παρατηρήσεων, η Επιτροπή συντάσσει ετήσια έκθεση και
κοινοποιεί προς κάθε κράτος μέλος τα στοιχεία που το
αφορούν. Αφού λάβει δεόντως υπόψη της τις απαντήσεις
των κρατών μελών, η Επιτροπή δημοσιεύει την εν λόγω
έκθεση μαζί με τις απαντήσεις αυτές και, εάν χρειάζεται,
προτείνει μέτρα προς θεραπεία των διαπιστούμενων ελλεί
ψεων.

ΑρSρο 36

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται η διαδικασία του παρό
ντος άρθρου, η διαχειριστική επιτροπή αλιείας και υδατο
καλλιέργειας του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92 (εφεξής
καλούμενη «η επιτροπή») συγκαλείται από τον πρόεδρό της,
είτε με δική του πρωτοβουλία, είτε ύστερα από αίτημα του
αντιπροσώπου ενός κράτους μέλους.

O αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην εν λόγω
επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. H
Επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό μέσα
σε προθεσμία που μπορεί να ορίσει o πρόεδρος ανάλογα με
τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. Αποφασίζει με την

πλειοψηφία η οποία προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγρα
φος 2 της συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων που
καλείται να λάβει το Συμβούλιο ύστερα από πρόταση της
Επιτροπής. Κατά την πλειοψηφία στην επιτροπή, οι ψήφοι
των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται
σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. O πρόεδρος δεν
ψηφίζει.
H Επιτροπή θεσπίζει μέτρα τα οποία μπορούν να εφαρμο
στούν αμέσως. Εάν όμως τα μέτρα αυτά δεν είναι σύμφωνα
με τη γνώμη που διατύπωσε η επιτροπή, ανακοινώνονται
αμέσως από την Επιτροπή στο Συμβούλιο. Στην περίπτωση
αυτή, η Επιτροπή μπορεί να αναβάλει επί ένα μήνα το πολύ,
από την ημερομηνία της ανακοίνωσης αυτής, την εφαρμογή
των μέτρων που αποφασίστηκαν από αυτήν.
Το Συμβούλιο μπορεί, με ειδική πλειοψηφία, να λάβει
διαφορετική απόφαση μέσα στη προθεσμία που προβλέπε
ται στο προηγούμενο εδάφιο.

ΑρSρο 37

1 . Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν κάθε ενδε
δειγμένο μέτρο ώστε τα στοιχεία που συλλέγονται στα
πλαίσια του παρόντος κανονισμού να τυγχάνουν εμπιστευ
τικής μεταχειρίσεως.
2. Τα ονόματα των φυσικών ή νομικών προσώπων δεν
κοινοτοποιούνται στην Επιτροπή ή άλλο κράτος μέλος παρά
μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η εν λόγω κοινοποί
ηση προβλέπεται ρητά από τον παρόντα κανονισμό ή
εφόσον είναι απαραίτητη για την πρόληψη ή την δίωξη των
παραβάσεων, ή για την εξακρίβωση εμφανών παραβάσεων.
Τα στοιχεία που αναφέρει η παράγραφος 1 διαβιβάζονται
μόνο εάν ομαδοποιούνται μαζί με άλλα στοιχεία υπό μορφή
που να μην επιτρέπει την άμεση ή έμμεση αναγνώριση φυσι
κών ή νομικών προσώπων.

3 . Τα στοιχεία που ανταλλάσσονται μεταξύ των κρατών
μελών και Επιτροπής δεν διαβιβάζονται σε πρόσωπα που
δεν ανήκουν σε φορείς των κρατών μελών ή στα θεσμικά
όργανα της Κοινότητας και τα οποία πρέπει, λόγω των
καθηκόντων τους, να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία αυτά,
εκτός εάν τα κράτη μέλη που διαβιβάζουν τα στοιχεία
δώσουν ρητή συγκατάθεση.
4. Τα στοιχεία που κοινοποιούνται ή συλλέγονται υπό
οποιαδήποτε μορφή δυνάμει του παρόντος κανονισμού,
καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο και τυγχά
νουν της ίδιας προστασίας που επιβάλλουν για ανάλογα
στοιχεία η εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους που τα
συλλέγει καθώς και οι αντίστοιχες διατάξεις που εφαρμό
ζονται στα θεσμικά όργανα των Κοινοτήτων.
5. Τα στοιχεία που αναφέρει η παράγραφος 1 χρησιμο
ποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό που προβλέπει o
παρών κανονισμός, εκτός εάν οι αρχές που τα διαβιβάζουν
δώσουν ρητή συγκατάθεση και υπό τον όρο ότι οι διατάξεις
που ισχύουν στο κράτος μέλος της αρχής που λαμβάνει τα
στοιχεία δεν απαγορεύουν τη χρήση ή την κοινοποίησή
τους αυτή.
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6. Οι παράγραφοι 1 έως 5 δεν πρέπει να λαμβάνονται ως
εμπόδια για τη χρησιμοποίηση των στοιχείων που συλλέ
γονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, στα πλαίσια
δικαστικών διώξεων ή μεταγενέστερων διαδικασιών λόγω
μη τήρησης της κοινοτικής αλιευτικής νομοθεσίας. Οι αρμό
διες αρχές των κρατών μελών που διαβιβάζουν τα στοιχεία
ενημερώνονται για όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα
εν λόγω στοιχεία χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό.
Το παρόν άρθρο δεν θίγει τις υποχρεώσεις δυνάμει διεθνών
συμβάσεων για αμοιβαία συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις.
7. Όταν ένα κράτος μέλος πληροφορεί την Επιτροπή ότι,
κατόπιν έρευνας, διαπιστώθηκε ότι ένα φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, το όνομα του οποίου της είχε κοινοποιηθεί
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, δεν
ενεχόταν σε παράβαση, η Επιτροπή κοινοποιεί άνευ χρονο
τριβής στον ή τους ενδιαφερομένους στους οποίους είχε
κοινοποιήσει το όνομα του εν λόγω προσώπου το αποτέλε
σμα της έρευνας ή της προσφυγής στη δικαιοσύνη. Το
πρόσωπο αυτό δεν θεωρείται πλέον ως ενεχόμενο στις εν
λόγω παρατυπίες όπως απέρρεε από την πρώτη κοινο
ποίηση. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν προκειμένου να
εξακριβωθεί η ταυτότητα του προσώπου αυτού καταστρέ
φονται πάραυτα.

8. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 δεν πρέπει να
εκλαμβάνονται ως απαγορεύσεις της δημοσίευσης στοιχείων
γενικής φύσεως ή μελετών που δεν περιέχουν συγκεκριμένες
αναφορές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
9. Τα στοιχεία που αναφέρει o παρών κανονισμός φυλάσ
σονται έτσι ώστε να επιτρέπουν την αναγνώριση της ταυτό
τητας των προσώπων τα οποία αφορούν μόνο όσο χρονικό
διάστημα είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων

2U . i υ. yj

Αρθρο 38

O παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των
τυχόν εθνικών μέτρων ελέγχου που υπερβαίνουν τις στοιχει
ώδεις απαιτήσεις του, εφόσον συμφωνούν με την κοινοτική
νομοθεσία και με την κοινή αλιευτική πολιτική.
Τα εθνικά μέτρα που αναφέρει το πρώτο εδάφιο κοινοποι

ούνται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος
2 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 101 /76 της 19ης Ιανουαρίου
1976 πέρι θεσπίσεως κοινής διαρθρωτικής πολιτικής στον
τομέα της αλιείας (').

Άρθρο 39

1 . O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2241 /87 καταργείται από
την 1η Ιανουαρίου 1994 πλην του άρθρου 5 το οποίο εξακο
λουθεί να ισχύει μέχρις ότου τεθούν σε ισχύ οι κανονισμοί
με τους οποίους θεσπίζονται οι κατάλογοι του άρθρου 6
παράγραφος 2.

2. Οι αναφορές στον δυνάμει της παραγράφου 1 καταρ
γούμενο κανονισμό θεωρούνται ως αναφορές στον παρόντα
κανονισμό.

Άρθρο 40
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιανουα
ρίου 1994.

Τα κράτη μέλη απαλάσσονται έως την 1η Ιανουαρίου 1996
από την υποχρέωση να εφαρμόζουν τις διατάξεις των
άρθρων 9, 15 και 18 σε ότι αφορά την ηλεκτρονική μεταβί
βαση των δηλώσεων πώλησης και των καταχωρήσεων
εκφόρτωσης.

αυτών.

10. Τα δεδομένα που συλλέγονται στα πλαίσια του
παρόντος κανονισμού είναι διαθέσιμα, κατόπιν αιτήσεως,
σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αφορούν.

Τα κράτη μέλη απαλλάσσονται έως την 1η Ιανουαρίου 1999
από την υποχρέωση να εφαρμόζουν τις διατάξεις των
άρθρων 6, 8 και 19 στο μέτρο που αφορούν αλιευτικές
δραστηριότητες στη Μεσόγειο.

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

Λουξεμβούργο, 12 Οκτωβρίου 1993.

Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
M. SΜΕΤ

C ) ΕΕ αριθ. L 20 της 28. 1 . 1976, σ. 19.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2848/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Οκτωβρίου 1993

γιο παρέκκλιση, για την περίοδο 1993/94 από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2602/90 περί λεπτο
μερειών εφαρμογής σχετικά με τις οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των εσπεριδοειδών
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 136 παράγραφος 3,

τος που προβλέπεται στην πρόταση που εκρεμμεί ενώπιον
του Συμβουλίου,

είναι σκόπιμο να δεχθούμε ότι για την εν λόγω περίοδο οι
εγγραφές νέων μελών παράγουν αποτέλεσμα από τις 15
Νοεμβρίου 1993 χωρίς να είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν
επ' αυτού τα καταστατικά των εν λόγω οργανώσεων · ότι η
παρέκκλιση αυτή δεδομένου ότι προβλέπεται για μία
περίοδο μπορεί αν εφαρμοστεί χωρίς επιζήμιες επιπτώσεις
ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία το Συμβούλιο
δεν θα ελάμβανε έγκαιρα την απόφασή του ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης

Εκτιμώντας :

ότι παρεπέμφθη στο Συμβούλιο πρόταση κανονισμού για
τον καθορισμό ειδικών μέτρων για να ευνοηθεί η προσφυγή
στη μεταποίηση εσπεριδοειδών μεταξύ των οποίων τα
satsumas, και ότι τα μέτρα αυτά προβλέπουν, ιδίως, τη χορή
γηση ενισχύσεως στις αναγνωρισμένες οργανώσεις παρα
γωγών ·

ότι, εξάλλου, o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2602/90 της
Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 1990 περί λεπτομερειών
εφαρμογής σχετικά με τις οργανώσεις παραγωγών στον
τομέα των εσπεριδοειδών (3), όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2789/92 (4), θεσπίζει στο άρθρο 5
ότι σύμφωνα με το καταστατικό τους, οι εγγραφές νέων
μελών παράγουν αποτέλεσμα από την αρχή μιας περιόδου
εμπορίας, ήτοι για τα satsumas την 1η Οκτωβρίου ·
ότι, για να μπορέσουν οι παραγωγοί εσπεριδοειδών να
προσχωρήσουν σε οργάνωση παραγωγών εσπεριδοειδών
από την περίοδο 1993/94 για να επωφεληθούν του καθεστώ

Οπωροκηπευτικών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 σημείο 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2602/90, για την περίοδο εμπορίας 1993/94, η
ημερομηνία ισχύος των εγγραφών ορίζεται έως τις 15 Νοεμ
βρίου 1993 .

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται χωρίς τροποποίηση των
καταστατικών των οργανώσεων των παραγωγών.
Άρθρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από
τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.

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

Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 1993 .
Γ\α την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής
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262 της 8. 9. 1990, σ. 13 .
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2849/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Οκτωβρίου 1993

για τον καθορισμό της τιμής εισόδου όσον αφορά ορισμένα οπωροκηπευτικά καταγωγής
τρίτων χωρών της Μεσογείου
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3488/89 του Συμβουλίου της
21ης Νοεμβρίου 1989 για τον καθορισμό του τρόπου
αποφάσεως σχετικά με ορισμένες διατάξεις που προβλέπο
νται για τα γεωργικά προϊόντα στα πλαίσια των μεσογεια
κών συμφωνιών ('), και ιδίως το άρθρο 2,
Εκτιμώντας :

ότι, σύμφωνα με τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί με
διάφορες τρίτες χώρες της Μεσογείου, η Κοινότητα μπορεί
να αποφασίσει τον καθορισμό της τιμής εισόδου για
ορισμένα οπωροκηπευτικά που κατάγονται από τις χώρες
αυτές, λαμβάνοντας υπόψη τους ετήσιους ισολογισμούς των
συναλλαγών ανά προϊόν και ανά χώρα, κατ' εφαρμογή του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 451 /89 του Συμβουλίου της 20ής
Φεβρουαρίου 1989 που αφορά τη διαδικασία που πρέπει να

στική καταχώρηση πραγματοποιείται με στατιστική παρα
κολούθηση που εφαρμόζεται για τη διαχείριση των ποσο
στώσεων ·

ότι είναι, εντούτοις σκόπιμο να προβλεφθεί σύστημα κοινο
τικής επίβλεψης για τις τομάτες του Μαρόκου που εισάγο
νται στην Κοινότητα κατά τη διάρκεια του Μαΐου λόγω
ελλείψεως ποσοστώσεως κατά τη διάρκεια της εν λόγω
περιόδου ·

ότι, μόλις επιτευχθούν οι ποσότητες που προβλέπονται στις
μεσογειακές συμφωνίες και περιλαμβάνονται στον παρόντα
κανονισμό, η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνει τα κράτη
μέλη ·

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

εφαρμόζεται σε ορισμένα γεωργικά προϊόντα καταγωγής
διαφόρων τρίτων χωρών της Μεσογείου (2) ·

ότι, από την εξέταση των προοπτικών εξέλιξης των εξαγω
γών από τις τρίτες χώρες της Μεσογείου υπό το φως της
εξέλιξης του συνόλου της κοινοτικής αγοράς διαπιστώνεται
η ανάγκη διαφοροποίησης της τιμής εισόδου για τα πορτο
κάλια, τις κλημεντίνες, τα μανταρίνια και τα άλλα παρό
μοια υβρίδια εσπεριδοειδών, καθώς και για τα λεμόνια και
τις τομάτες ·
ότι η διαφοροποίηση της τιμής εισόδους πρέπει, για κάθε
συγκεκριμένο προϊόν, να αφορά το ποσό που πρέπει να
αφαιρεθεί, ως τελωνειακός δασμός, από τις αντιπροσωπευ
τικές τιμές που διαπιστώνονται στην Κοινότητα για τον
υπολογισμό της τιμής εισόδου, όπως αναφέρεται στο άρθρο
24 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ. 1035/72 του Συμβουλίου
της 18ης Μαΐου 1972 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των οπωροκηπευτικών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ 638/93 (4) · ότι,
ανάλογα με τα προϊόντα και την καταγωγή τους, οι,
ανάλογα με την περίπτωση, μειώσεις κατά δύο τρίτα ή κατά
πέντε έκτα κατά τη διάρκεια της περιόδου των συναλλαγών,
βοηθούν στο να επιτευχθεί o επιδιωκόμενος στόχος · ότι οι
μειώσεις αυτές πρέπει να εφαρμόζονται εντός των ορίων
καθορισμένων ποσοτήτων, σύμφωνα με τις μεσογειακές
συμφωνίες ·

ΑρSρο 1

Για τον υπολογισμό της τιμής εισόδου που αναφέρεται στο
άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού (Ε,ΟΚ) αριθ.
1035/72, καθενός από τα προϊόντα καταγωγής τρίτων
χωρών της Μεσογείου που εμφαίνονται στο παράρτημα του
παρόντος κανονισμού, το ποσό που πρέπει να αφαιρείται,
ως τελωνειακός δασμός, από τις αντιπροσωπευτικές τιμές
που διαπιστώνονται, μειώνεται κατά το ποσοστό που
αναφέρεται στο εν λόγω παράρτημα κατά τη διάρκεια των
περιόδων και εντός των ορίων των ποσοτήτων που καθορί
ζονται στο ίδιο παράρτημα.
ΑρSρο 2

1 . Στις εισαγωγές νωπών ή κατεψυγμένων τοματών που
υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0702 00, καταγωγής Μαρόκου,
ασκείται κοινοτική εποπτεία κατά τη διάρκεια του Μαΐου.

2. Οι αφαιρέσεις από τις συγκεκριμένες ποσότητες πραγ
ματοποιούνται όταν τα προϊόντα προσκομίζονται στο τελω
νείο προκειμένου να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία, συνο
δευόμενα από πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευ
μάτων.

ότι η διαφοροποίηση της τιμής εισόδου προβλέπεται για
καθορισμένες ποσότητες που πρέπει να αποτελούν αντικεί
μενο λογιστικής καταχώρησης κατά τη διάρκεια των περιό

Ένα εμπόρευμα δεν μπορεί να αφαιρεθεί από τη συγκεκρι
μένη ποσότητα παρά μόνο εάν το πιστοποιητικό κυκλοφο
ρίας των εμπορευμάτων προσκομίζεται πριν από την ημερο
μηνία κατά την οποία παύει να εφαρμόζεται αυτό το προτι

δων που καθορίζονται στις συμφωνίες - ότι αυτή η λογι

μησιακό καθεστώς.
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52 της 24. 2. 1989, σ. 7.
118 της 20. 5. 1972, α 1 .
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H χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων ποσοτήτων προσδιο
ρίζεται σε κοινοτικό επίπεδο με βάση τις εισαγωγές που
αφαιρούνται από αυτές, όπως ορίζεται στο πρώτο και
δεύτερο εδάφιο.
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Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις
εισαγωγές που έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους
κανόνες αυτούς, με την περιοδικότητα και εντός των προθε
σμιών που αναφέρονται στην παράγραφο 3 .
3 . Σε περίπτωση πραγματικών εισαγωγών, τα κράτη μέλη
ανακοινώνουν στην Επιτροπή τους πίνακες των αφαιρεθει
σών ποσοτήτων ανά δεκαήμερο, και οι πίνακες αυτοί πρέπει
να διαβιβάζονται εντός προθεσμίας πέντε ημερών από τη
λήξη αυτού του δεκαημέρου.
4. Μόλις επιτευχθούν οι ποσότητες που καθορίζονται στο
παράρτημα, η Επιτροπή ανακοινώνει στα κράτη μέλη την

ημερομηνία από την οποία παύει πλέον να εφαρμόζεται
αυτό το προτιμησιακό καθεστώς.
ΑρSρο 3

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται στενά προς
διασφάλιση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και,
ειδικότερα, όταν χρειαστεί, του συντονισμού με το καθε
στώς διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων.
ΑρSρο 4

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

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

Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 1993 .
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

Προϊόν

Κωδικός ΣΟ

ex 0805 10

Μεσογειακή
τρίτη χώρα

Περιγραφή εμπορευμάτων

Νωπά πορτοκάλια ή διατηρη- Ισραήλ

μένα με απλή ψύξη

Μαρόκο
Τυνησία

Αίγυπτος

Προβλεπόμενη
ποσότητα
στις συμφωνίες
(σε τόνους)

293 000

265 000
28 000

από 1 . 7. 1993
έως 30. 6. 1994

J.

7 000

Κύπρος

Συνολική περίοδος
λογιστικής δε
καταχώρησης

67 000

από 1 . 1 . 1994

έως31. 12. 1994

Περίοδος
εφαρμογής
της κατανομής

^

από 1. 12. 1993
i έως 31. 5. 1994
από 1 . 1 . 1994

έω;31.5.1994
από 1 . 12. 1994

T ,, ,» , 1994 ,
έως 31 . 12. 1994

ex 0805 20

Μανταρίνια

και

άλλα Μαρόκο

έως τέλος

ειδών σε νωπή κατάσταση ή
διατηρημένα με απλή ψύξη

Μαρόκο

εκτός από τις κλημεντίνες

Ισραήλ

Κλημεντίνες σε νωπή κατά-

Φεβρουαρίου 1994
110 000

Μαρόκο

0702 00

Κύπρος

ή διατηρημένα με απλή ψύξη Τουρκία
Ισραήλ
Τομάτες σε νωπή κατάσταση

ή διατηρημένες με απλή ψύξη

Μαρόκο

,

,

τα πέντε έκτα

τα δύο τρίτα

από 1 . 7. 1993

από 1 . 12. 1993

έως τέλος

απλή ψύςη

Λεμόνια σε νωπή κατάσταση

C,

™ δυοτριια

14 200 i έως 30. 6. 1994

στάση ή διατηρημένες με Ισραήλ
ex 0805 30 10

τα δυο τρίτα

από 1 . 11 . 1993

παρόμοια υβρίδια εσπεριδο- Ισραήλ

ex 0805 20

Ποσό που πρέπει
να αφαιρεθεί

Φεβρουαρίου 1994
15 000

12 000
*4on
6 400

f10,1; X\ 1"^QA

86 000

από τους οποίους
— Απρίλιος 15 000

— Μάιος

10 000

από 1 . 1 . 1994

έως31. 5. 1994
έως 31. 12. 1994

έως 31 . 12. 1994

από j . 6. 1994

από 15. 11 . 1993

από 15. 11 . 1993

έως 31 . 5. 1994

έως 20. 12. 1993
από 1 . 4. 1994

έως 31 . 5. 1994

τα δύο τρίτα

τα δύοτριτα
, ,
τα πέντε έκτα
τα δυο
τα 71

,

.

τα

εκτα
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2850/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Οκτωβρίου 1993

σχετικό με τον προσδιορισμό των τιμών και ποσών που καθορίζονται σε Ecu και που μειώ
νονται συνεπεία των νομισματικών επανευθυγραμμίσεων στον τομέα του ελαιολάδου για την
περίοδο εμπορίας 1992/93 και με την υπέρβαση της μέγιστης εγγυημένης ποσότητας
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής

Επιτροπής (9) · ότι η συμπληρωματική ενίσχυση για την
παραγωγή η οποία δίδεται στους ελαιοκαλλιεργητές των
οποίων η παραγωγή είναι κατώτερη από 500 χιλιόγραμμα
ελαιολάδου ανά περίοδο καθορίζεται στο άρθρο 5α του
κανονισμού αριθ. 136/66/EOK ·

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 ,
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 (2), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1663/93 (3),
και ιδίως το άρθρο 2,

τον κανονισμό αριθ. 136/66/EOK του Συμβουλίου της 22ας
Σεπτεμβρίου 1966 περί δημιουργίας κοινής οργανώσεως
αγοράς στον τομέα των λιπαρών ουσιών (4), όπως τροποποι
ήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2046/92 (5), και ιδίως το άρθρο 4α,
Εκτιμώντας:

ότι στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3824/92 προβλεπόταν o
κατάλογος των τιμών και ποσών στον τομέα του ελαιολά
δου που επηρεάζονται από τον συντελεστή του οποίου η
τιμή καθορίστηκε σε 1,010495 βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 537/93 (6), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 1331 /93 (7), από των αρχών της περιόδου εμπο
ρίας 1993/94 · ότι στο άρθρο 2 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.
3824/92 προβλέπεται να καθοριστεί η τροποποίηση των
τιμών και ποσών που προκύπτει για κάθε σχετικό τομέα ·
ότι, για την περίοδο 1993/94, η ενδεικτική τιμή, η τιμή
παρέμβασης, η ενίσχυση για την παραγωγή ελαιολάδου
καθώς και η ενίσχυση για την παραγωγή η οποία δίδεται
στους ελαιοκαλλιεργητές των οποίων η μέση παραγωγή
είναι κατώτερη από 500 χιλιόγραμμα ελαιολάδου ανά
περίοδο, η αντιπροσωπευτική τιμή της αγοράς και η τιμή
κατωφλίου για το ελαιόλαδο καθορίστηκαν βάσει του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1551 /93 του Συμβουλίου (8) ότι οι
αυξήσεις και μειώσεις των τιμών παρέμβασης καθορίστηκαν
βάσει του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1524/91 της
')
2)
3)
4)
5)
6)
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L 387 της 31 . 12. 1992, σ. 29.
L 158 της 30. 6. 1993, σ. 18.
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L 215 της 30. 7. 1992, σ. 1 .
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ότι η τιμή παρέμβασης και η ενίσχυση για την κατανάλωση
που εφαρμόζονται στην Ισπανία και την Πορτογαλία είναι
οι ίδιες με τις εφαρμοζόμενες στα άλλα κράτη μέλη ·
ότι, με το άρθρο 4α του κανονισμού αριθ. 136/66/EOK, το
καθεστώς μέγιστης εγγυημένης ποσότητας επεκτείνεται
στην τιμή παρέμβασης του ελαιολάδου · ότι, για την
περίοδο 1991 /92, η αναπροσαρμοσμένη μέγιστη εγγυημένη
ποσότητα ανερχόταν σε 1 703 523 τόνους, ενώ η προβλεπό
μενη παραγωγή και η τελική παραγωγή ελαιολάδου για την

ίδια εκείνη περίοδο είχαν καθοριστεί σε 1 664 300 τόνους
και 1 728 539 τόνους αντιστοίχως · ότι, σύμφωνα με το
προαναφερόμενο άρθρο 4α, πρέπει να μειωθεί η τιμή παρέμ
βασης για την περίοδο 1993/94 ανάλογα με το πόσο η
τελική παραγωγή της περιόδου 1991 /92 υπερέβη τη μέγιστη
εγγυημένη ποσότητα·

ότι προκύπτει από τα παραπάνω ότι οι τιμές παρέμβασης
που έχουν καθοριστεί για την περίοδο 1993/94 βάσει του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1551 /93 πρέπει να μειωθούν κατά
1,45%· ότι η μείωση αυτή εφαρμόζεται στην τροποποιη
μένη, κατόπιν των νομισματικών επανευθυγραμμίσεων, τιμή
παρέμβασης ·
ότι τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό μέτρα και
σχετικά με τις κατόπιν των νομισματικών επανευθυγραμμί
σεων τροποποιήσεις είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνι
μης Επιτροπής Διαχείρισης Λιπαρών Ουσιών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

Οι τιμές και τα ποσά που έχουν καθοριστεί σε Ecu για την
περίοδο εμπορίας 1993/94 στον τομέα του ελαιολάδου
τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα.
ΑρSρο 2

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

Εφαρμόζεται την 1η Νοεμβρίου 1993.
(9) ΕΕ αριθ. L 142 της 6. 6. 1991 , σ. 24.
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O πάρων κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των τιμών και των ποσών

Ecu/1 00 kg

1.

Ενδεικτική τιμή ελαιολάδου

317,82

2.

Τιμή παρέμβασης

191,98

3.1 .

Αυξήσεις που εφαρμόζονται στο ελαιόλαδο :
— εξαιρετικό παρθένο
— παρ9ένο

3.2.

16,78
5,92

Μειώσεις που εφαρμόζονται στο ελαιόλαδο

— φωτιστικό παρθένο (Γ οξύτητας)

9,87

4.

Αντιπροσωπευτική τιμή της αγοράς ελαιολάδου

190,06

5.

Τιμή κατωφλίου

186,64

6.

Ενίσχυση στην παραγωγή ελαιολάδου :

7.

— στην Ισπανία
— στην Πορτογαλία
— στην Κοινότητα των Δέκα

66,34
66,34
88,18

Ενίσχυση στην παραγωγή στους ελαιοκαλλιεργητές των οποίων η μέση
παραγωγή είναι μικρότερη από 500 χιλιόγραμμα ελαιολάδου ανά περίοδο :
— στην Ισπανία
— στην Πορτογαλία
— στην Κοινότητα των Δέκα
— συμπληρωματική βοήθεια

73,18
73,18
95,87
2,96
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2851/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Οκτωβρίου 1993

για τον καθορισμό σε ποιο βαθμό μπορούν να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις αδειών εισαγω
γής που υποβάλλονται τον Οκτώβριο 1993 για ορισμένα προϊόντα στον τομέα του γάλακτος
και των γαλακτοκομικών προϊόντων στα πλαίσια του καθεστώτος που προβλέπεται από τις
προσωρινές συμφωνίες που έχουν συναφθεί από την Κοινότητα με τη Δημοκρατία της Πολω
νίας, τη Δημοκρατία της Ουγγαρίας και την Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημο
κρατία
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 584/92 της Επιτροπής της 6ης
Μαρτίου 1992 για τον καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής,
στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊό
ντων, του καθεστώτος που προβλέπεται από τις προσωρινές
συμφωνίες που έχουν συναφθεί από την Κοινότητα με τη
Δημοκρατία της Πολωνίας, τη Δημοκρατία της Ουγγαρίας
και την Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία
C), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2658/93 (2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 5,

πληροφορούν την Επιτροπή ότι τόσο η Τσεχική Δημοκρα
τία όσο και η Σλοβακική Δημοκρατία συνεχίζουν να
αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν,
μεταξύ άλλων, από την προσωρινή συμφωνία μεταξύ της
Κοινότητας και της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδια
κής Δημοκρατίας μέχρι της διαλύσεως της τελευταίας στις
31 Δεκεμβρίου 1992 και κατά συνέπεια τις δασμολογικές
ποσοστώσεις που προκύπτουν από την προσωρινή συμφω
νία πρέπει να είναι διαθέσιμες αδιακρίτως για τα προϊόντα
που κατάγονται από την Τσεχική Δημοκρατία ή τη Σλοβα
κική Δημοκρατία,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας :

ΆρSρο 1

ότι οι αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγής
που υποβάλλονται για τα προϊόντα που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 584/92 αφορούν για ορισμένα προϊ
όντα ποσότητες ανώτερες και για άλλα προϊόντα ποσότητες
κατώτερες από τις διαθέσιμες · ότι πρέπει συνεπώς λαμβά
νοντας υπόψη τις νέες διατάξεις από την 1η Ιουλίου 1993, να
καθοριστούν ποσοστά μειώσεως για ορισμένες ποσότητες
που ζητούνται για την περίοδο από 1ης Οκτωβρίου έως 31
Δεκεμβρίου 1993 ·

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής για τα προϊόντα που
υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ που περιλαμβάνονται στο
παράρτημα, που υποβάλλονται για την περίοδο από 1ης
Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 1993 δυνάμει του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 584/92, γίνονται αποδεκτές ανά χώρα
καταγωγής.

ότι έχουν υποβληθεί δηλώσεις τόσο από την την Τσεχική
Δημοκρατία όσο και από τη Σλοβακική Δημοκρατία που

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Οκτωβρίου

ΆρSρο 2
1993 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 1993 .
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 62 της 7. 3. 1992, σ. 34.
(2) ΕΕ αριθ. L 244 της 30. 9. 1993 , σ. 8.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Χώρα

Τσεχική και Σλοβακική
Δημοκρατία

Πολωνία

Ουγγαρία

Κωδικός ΣΟ

0402 10 19

0405 00 10

0406

0402 10 19

0405 00 10

ex 0406 40-Niva

ex 0406 90 89

και προϊόν

0402 21 19
0402 21 99

Βούτυρο

Τυρί

0402 21 19
0402 21 91

Βούτυρο

ex 0406 90Moravsky blok (')

Balaton (2)

Σε %

5,3

8,5

40,7

5,6

6,4

85,8

100

(') Primator, Otava, Javor, Uzeny block, Kaskhaval, Akawi, Istambul, Jadel Hermelin, Ostepek, Koliba, Inovec.
(2) Cream-white, Hajdu, Marvany, Ovari, Pannonia, Trappista.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2852/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Οκτωβρίου 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. 1 548/93 (2), και ιδίως το άρθρο
16 παράγραφος 8,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου της
28ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με τη λογιστική μονάδα και
τις τιμές μετατροπής που εφαρμόζονται στα πλαίσια της
κοινής γεωργικής πολιτικής (3), και ιδίως το άρθρο 5,
Εκτιμώντας:

ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή 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. 2842/93 (5) ·
ότι η εφαρμογή των κανόνων και των λεπτομερειών που
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1695/93 της

Επιτροπής στα στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή, οδηγεί
στην τροποποίηση των εισφορών που ισχύουν σήμερα
σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού *
ότι, για να 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 18ης Οκτω
βρίου 1993, όσον αφορά τα κυμαινόμενα νομίσματα,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1
Οι εισφορές κατά την εισαγωγή, που αναφέρονται στο
άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1785/81 , για την ακατέργαστη ζάχαρη αντιπροσωπευτικού
ποιοτικού τύπου και για τη λευκή ζάχαρη, καθορίζονται
στο παράρτημα.
ΆρSρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 20 Οκτωβρίου
1993 .

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

Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(■)
(2)
(3)
(")
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

177
154
387
159
260

της
της
της
της
της

1 . 7. 1981 , σ. 4.
25. 6. 1993, σ. 10.
31 . 12. 1992, σ. 1 .
1 . 7. 1993, σ. 40.
19. 10. 1993, σ. 15.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 1993 περί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη
(Ecu/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Εισφορά (3)

17011110

35,74 (')

17011190

35,74 0

170112 10

35,74 0

170112 90

35,74 0

1701 91 00

42,76

1701 99 10

42,76

170199 90

42,76 0

(') Το ποσό της εισφοράς που εφαρμόζεται υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 ή 3 του κανονισμού ( ΕΟΚ)
αριθ. 837/68 της Επιτροπής ( ΕΕ αριθ L 151 της 30. 6. 1968, σ. 42) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό
( ΕΟΚ) αριθ. 1428/78 ( ΕΕ αριθ. L 171 της 28. 6. 1978, σ. 34).
f) 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
τηC απόφασης 91 /482/EOK.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2853/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Οκτωβρίου 1993
περί καθορισμού του ποσού της ενισχύσεως για τον βάμβακα
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
την πράξη προσχώρησης της Ελλάδας, και ιδίως τις παρα
γράφους 3 και 10 του πρωτοκόλλου 4 περί του βάμβακος,
όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης της Ισπα
νίας και της Πορτογαλίας, και ιδίως το πρωτόκολλο 14 που
επισυνάπτεται σ' αυτή, και τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
4006/87 της Επιτροπής ('),
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2169/81 του Συμβουλίου της
27ης Ιουλίου 1981 περί καθορισμού των γενικών κανόνων
του καθεστώτος ενισχύσεως του βάμβακος (2), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ.
1554/93 (3), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1 ,

Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2798/93 (5) ·
ότι η εφαρμογή των κανόνων και κριτηρίων που αναφέρο
νται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2419/93 στα στοιχεία που
διαθέτει προς το παρόν η Επιτροπή, οδηγεί στην τροπο
ποίηση του ποσού της ενισχύσεως που ισχύει σήμερα όπως
αναφέρεται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ : .

ΑρSρο 1

Το ποσό της ενισχύσεως για το σύσπορο βαμβάκι, που
αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2169/81 καθορίζεται σε 64,977 Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα.

Εκτιμώντας :
ότι το ποσό της ενισχύσεως, που αναφέρεται στο άρθρο 5
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2169/81 , έχει
καθορισθεί από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2419/93 της

ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 20 Οκτωβρίου
1993 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 377 της 31 . 12. 1987. σ. 49.
(2) ΕΕ αριθ. L 211 της 31 . 7. 1981 , σ. 2.
(3) ΕΕ αριθ. L 154 της 25 . 6. 1993, σ. 23.

(4) ΕΕ αριθ. L 222 της 1 . 9. 1993, σ. 35.
(5) ΕΕ αριθ. L 255 της 13. 10. 1993, σ. 3.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2854/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Οκτωβρίου 1993

περί καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του κρέατος πουλερικών
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς
στον τομέα του κρέατος πουλερικών ('), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ ) αριθ. 3714/92 (2),
και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2 πέμπτο εδάφιο πρώτη
περίοδος
Εκτιμώντας :

ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2777/75, η διαφορά μεταξύ των τιμών της διεθνούς αγοράς
και εκείνων της Κοινότητας για τα προϊόντα που αναφέρον
ται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού
δύναται να καλυφθεί με επιστροφή κατά την εξαγωγή ·
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2779/75 του Συμβουλίου (3)
θέσπισε τους γενικούς κανόνες για τη χορήγηση των
επιστροφών κατά την εξαγωγή και τα κριτήρια καθορισμού
του ύψους τους·
ότι η εφαρμογή αυτών των κανόνων και των κριτηρίων
στην παρούσα κατάσταση της αγοράς στον τομέα του κρέα
τος πουλερικών οδηγεί στον καθορισμό της επιστροφής σε
ένα ποσό το οποίο επιτρέπει τη συμμετοχή της Κοινότητας
στο διεθνές εμπόριο και επίσης λαμβάνει υπόψη τον ιδιαί
τερο χαρακτήρα των εξαγωγών αυτών των προϊόντων
καθώς και της σημασίας τους κατά την παρούσα στιγμή ■
ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 990/93 του Συμβου
λίου (4) 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

ότι οι αντιπροσωπευτικές ισοτιμίες της αγοράς που καθορί
ζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92
του Συμβουλίου (5) 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 (6) ·
ότι η Επιτροπή Διαχειρίσεως Πουλερικών και Αυγών δεν
διατύπωσε γνώμη στην προθεσμία που όρισε o πρόεδρος
της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

O κατάλογος των προϊόντων για εξαγωγή, για τα οποία
χορηγείται η επιστροφή που αναφέρεται στο άρθρο 9 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75, και τα ποσά της
επιστροφής αυτής καθορίζονται στο παράρτημα.

ΆρSρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 20 Οκτωβρίου
1993 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς oλα τα μερη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 1993 .
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(')
0
(')
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

282
378
282
102

της
της
της
της

I. II . 1975, σ. 77.
23. 12. 1992, σ. 23 .
1 . 11 . 1975, σ. 90.
28. 4. 1993, σ. 14.

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

του κανονισμού της Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 1993 περι καθορισμού των επιστροφών κατά την
εξαγωγή στον τομέα του κρέατος πουλερικών

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός
των επιστροφών (')

Ποσό

των επιστροφών (2)

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός
των επιστροφών (')

Ecu / IOOάδα
0105 11 11 000

01051119000

0105 11 91 000

0105 11 99 000

Ποσό

των επιστροφών (2)

Ecu/100 kg

09
10
09

4,00
3,00
4,00

0207 39 11 110
0207 39 11 190
020739 11 910

01
—
—

4,00
—
—

10
09
10
09
]0

3,00
4,00
3,00
4,00
3,00

0207 39 11 990
0207 39 13 000

01
02

0207 39 15 000
0207 39 21 000

03
01
01

34,00
34,00
15,00
5,00
22,00

03

21 >00

02

34,00

0105 19 10 000

01

4^00

0105 19 90 000

01

3,00

0207 39 23 000
0207 39 25 100

Γ~
!
Ecu/ 100 kg

02

40,00

03

15,00

0207 39 25 200

02

34,00

02

34,00

01

2^50

03

15,00

0105 " 00 000

°'

10·00

0207 39 25 300

0207 10 15000

04

30'00

0207 39 25 400

05

23,00

0207 39 25 900

—

—

06

15'00

0207 39 31 110

01

5,00

04
05

34,00
27,00

0207 39 31 190
0207 39 31 910

—
—

—
—

06
11
12

15,00
23,00
15,00
21,00
21,00
17,00

0207 39 31 990
0207 39 33 000
0207 39 35 000

01
01
01

39,00
21,00
7,00

01
01
01
01

26,00
12,00
25,00
7,00

0207 10 11 000

0207 10 19 100

0207 10 19 900

01

8,00

Q3

0207 10 31 000
0207 10 39 000
0207 10 51 000

01
01
07
08

23>00

0207 39 41 000
0207 39 43 000
0207 39 45 000
0207 39 47 100

0207 10 55 000

07

17,00

0207 39 47 900

08

27>00

0207 39 55 110

01

4,00

07
08

17,00
27>°°

0207 39 55 190
0207 39 55 910

—

—

04
05
06
04

30,00
23·00
15.°°
34,00

0207 39 55 990
0207 39 57 000
0207 39 65 000
0207 39 73 000

01
01
01
07

05
06
11
12

27,00
15,00
23,00
15,00

38,00
27,00
7,00
17,00
29,00

0207 2210 000

01

21,00

02072290000

01

0207 23 11 000

07
08
07
08

0207 10 59 000

0207 21 10 000

0207 21 90 100

0207 21 90 900

0207 23 19 000

0207 41 10 110

08
07
08
01

16,00
27,00
4,00

0207 41 10 190

—

—

21,00

0207 41 10910

—

—

17,00
27,00
17,00
27,00

0207 41 10 990
0207 41 1 1 000

01
02
03
01

34,00
34,00
15,00
5,00

0207 39 77 000

0207 41 21 000

Κωδικός προϊόντος

20. 10. 93

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. L 261 /30

Προορισμός
των επιστροφών (')

Κωδικός προϊόντος
' κ
*

' η\
τον επιστροφών (2)

Προορισμός
των επιστροφών (')

Ecu/100 kg
0207 41 41 000
0207 41 51 000

Ecu/ 100 kg

22,00
40,00
21,00
34,00

0207 42 41 000
0207 42 51 000
0207 42 59 000
0207 42 71 100

01
01
01
01

03

15,00

0207 42 71 900

—

—

02

34,00

0207 43 15 110

01

4,00

03

15,00

0207 43 15190

—

—

0207 41 71 400
0207 41 71 900
020742 10 110
0207 42 10 190
0207 42 10 910
02074210 990
0207 4211 000

02
03
01
—
01
—
—
01
01

34,00
15,00
2,50
—
5,00
—
—
39,00
21,00

0207 43 15 910
0207 43 15 990
0207 43 21 000
0207 43 31 000
020743 53 000

160239 11 100

—
01
01
01
07
08
07
08
01

—
38,00
27,00
7,00
17,00
29,00
16,00
27,00
10,00

0207 42 21 000

01

7,00

1602 39 11 900

—

—

0207 41 71 100

0207 41 71 200

0^07 41 71 300

01
02
03
02

Ποσό

των επιστροφών (2)

■

0207 43 63 000

26,00
12,00
25,00
7,00

(') Προορισμοί :

01 όλοι οι προορισμοί, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής,
02 Αίγυπτος, Θέουτα και Μελίλια, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Κατάρ, Ομάν, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, Δημοκρατία της Υεμένης, Ιράκ, Αρμενία, Αζερ
μπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Καζακστάν, Κιργιζία, Μολδαβία, Ρωσία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν, Ουκρανία, Λιθουανία, Εσθονία, Λετονία,
Ιράν, Σιγκαπούρη, Αγκόλα, Λίβανος και Συρία,
03 όλοι οι προορισμοί, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τους προορισμούς 02,
04 Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Κατάρ, Ομάν, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιορδανία, Σιγκαπούρη, Δημοκρατία της Υεμένης, Ιράκ, Ιράν, Αγκόλα,
Λίβανος και Συρία,
05 Θέουτα και Μελίλια, Αρμενία , Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Καζακστάν, Κιργιζία, Μολδαβία, Ρωσία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν,
Ουκρανία, Λιθουανία, Εσθονία και Λετονία,
06 όλοι οι προορισμοί, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τους προορισμούς 04 και 05,
07 Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, οι Δημοκρατίες της Κροατίας της Σλοβενίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία
και Μαυροβούνιο), η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Τσεχική Δημοκρατία, η Σλοβακική Δημοκρατία και η Βουλγαρία,
08 όλοι οι προορισμοί, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τους προορισμούς 07,
09 Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ομάν, Κατάρ, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, Δημοκρατία της Υεμένης και Ιράν,
10 όλοι οι προορισμοί εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τους προορισμούς 09,
11 Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Καζακστάν, Κιργιζία, Μολδαβία, Ρωσία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν, Ουκρανία, Λιθουανία,
Εσθονία και Λετονία,

12 όλοι οι προορισμοί εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τον προορισμό Π .

(2) 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.

ΝΒ : Οι κωδικοί των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, καθορίζονται στον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87
της Επιτροπής.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2855/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Οκτωβρίου 1993
περί καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα των αυγών
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

πρέπει, συνεπώς, να ληφθεί αυτό υπόψη κατά τον καθορι
σμό των επιστροφών *

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

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2771 /75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των αυγών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1235/89 (2), και ιδίως το άρθρο
9 παράγραφος 2 πέμπτο εδάφιο πρώτη περίοδος,
Εκτιμώντας :

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2771 /75, η διαφορά μεταξύ των τιμών της διεθνούς αγοράς
και εκείνων της Κοινότητας για τα προϊόντα που αναφέρο
νται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού
δύναται να καλυφθεί από επιστροφή κατά την εξαγωγή·

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2774/75 του Συμβουλίου (3)
όρισε τους γενικούς κανόνες για τη χορήγηση των επιστρο
φών κατά την εξαγωγή και τα κριτήρια καθορισμού του
ύψους τους·

ότι οι αντιπροσωπευτικές ισοτιμίες της αγοράς που καθορί
ζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92
του Συμβουλίου (5) 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 (6) ■

ότι η εφαρμογή αυτών των κανόνων και των κριτηρίων
στην παρούσα κατάσταση των αγορών στον τομέα των
αυγών οδηγεί στον καθορισμό της επιστροφής σε τέτοιο
ποσό που επιτρέπει τη συμμετοχή της Κοινότητας στο
διεθνές εμπόριο και επίσης λαμβάνει υπόψη το χαρακτήρα
των εξαγωγών αυτών των προϊόντων καθώς και τη σημασία
τους κατά την παρούσα στιγμή ■
ότι η Επιτροπή Διαχειρίσεως Πουλερικών και Αυγών δεν
διατύπωσε γνώμη στην προθεσμία που όρισε o πρόεδρός
της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι η παρούσα κατάσταση της αγοράς σε ορισμένες τρίτες
χώρες και o ανταγωνισμός για ορισμένους προορισμούς
καθιστούν αναγκαίο τον καθορισμό μιας διαφοροποιημένης
επιστροφής για ορισμένα προϊόντα του τομέα των αυγών ·
ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 990/93 του Συμβου
λίου (4) 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

ΆρSρο 1

O κατάλογος των κωδικών των προϊόντων για εξαγωγή, για
τα οποία χορηγείται η επιστροφή που αναφέρεται στο
άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2771 /75, και τα ποσά
της επιστροφής αυτής καθορίζονται στο παράρτημα.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 20 Οκτωβρίου
1993 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 1993 .
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(')
(2)
O
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

282
128
282
102

της
της
της
της

1 . 11 .
11 . 5.
1 . 11 .
28. 4.

1975,
1989,
1975,
1993,

σ.
σ.
σ.
σ.

49.
29.
68.
14.

(5) ΕΕ αριθ. L 387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
(6) ΕΕ αριθ. L 108 της 1 . 5. 1993, σ. 106.
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαικων Κοινοτήτων

ι u.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 1993 περί καθορισμού των επιστροφών κατά την
εξαγωγή στον τομέα των αυγών
Κωδικός προϊόντος

Προορισμός των επιστροφών (')

Ποσό των επιστροφών (2)
Ecu/ 100άδα

0407 00 1 1 000

0407 00 19 000

02

4,00

05

3,00

06

2,00

Ecu/ 100 kg
0407 00 30 000

03

21,00

04

12,00

0408 11 10 000

01

60,00

0408 19 11 000

01

26,00

0408 19 19 000

01

28,00

0408 91 10 000

01

58,00

0408 99 10 000

01

10,00

(') Προορισμοί :
01 όλοι οι προορισμοί,
02 όλοι οι προορισμοί, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής,

03
04
05
06

Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ομάν, Κατάρ, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, Δημοκρατία της Υεμένης και Χονγκ Κονγκ,
όλοι οι προορισμοί, εκτός από τους προορισμούς 03,
Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ομάν, Κατάρ, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, Δημοκρατία της Υεμένης και Ιράν,
όλοι οι προορισμοί εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τους προορισμούς 05.

(2) 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.

ΝΒ : Οι κωδικοί των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, καθορίζονται στον τροπο
ποιημένο κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής.

i υ. y.

20. 10. 93

Αριθ. L 261 /33

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαικων Κοινοτήτων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2856/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Οκτωβρίου 1993

περί καθορισμού συμπληρωματικών ποσών για τα προϊόντα που υπάγονται στον τομέα του
κρέατος πουλερικών
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς
στον τομέα του κρέατος πουλερικών ('), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3714/92 (2), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 4,
Εκτιμώντας:

ότι, σε περίπτωση που η τιμή προσφοράς «ελεύθερο στα
σύνορα» (η οποία καλείται στο εξής «τιμή προσφοράς») για
ένα προϊόν πέσει κάτω από την τιμή ανασχέσεως, η εισφορά
που εφαρμόζεται για το προϊόν αυτό πρέπει να αυξηθεί
κατά συμπληρωματικό ποσό ίσο προς τη διαφορά μεταξύ
της τιμής ανασχέσεως και της τιμής προσφοράς, το οποίο
καθορίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του κανονι
σμού αριθ. 163/67/EOK της Επιτροπής της 26ης Ιουνίου
1967 περί καθορισμού του συμπληρωματικού ποσού για τις
εισαγωγές πτηνοτροφικών προϊόντων προελεύσεως τρίτων
χωρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821 /92 (4) ■
ότι η τιμή προσφοράς πρέπει να οριστεί για όλες τις εισαγω
γές από όλες τις τρίτες χώρες ■ ότι, εντούτοις, αν οι εξαγωγές
από μία ή περισσότερες τρίτες χώρες πραγματοποιούνται σε
τιμές ασυνήθιστα χαμηλές, κατώτερες από τις τιμές που
εφαρμόζονται από τις άλλες χώρες, πρέπει να οριστεί μια
δεύτερη τιμή προσφοράς για τις εξαγωγές από αυτές τις
άλλες χώρες·

νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3986/87, οι εισφορές κατά την εισαγωγή
σφαγμένων νησσών και χηνών, καταγομένων και προερχο
μένων από τη Ρουμανία, δεν έχουν αυξηθεί με συμπληρωμα
τικό ποσό ·

ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2474/70 της
Επιτροπής (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3986/87 , οι εισφορές κατά την εισαγωγή
σφαγμένων ινδορνίθων, καταγομένων και προερχομένων
από την Πολωνία, δεν έχουν αυξηθεί με συμπληρωματικό
ποσό ·

ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2164/72 της
Επιτροπής (9), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3986/87 ( ι0), οι εισφορές κατά την εισα
γωγή σφαγμένων ορνιθίων και χηνών, καταγομένων και
προερχομένων από τη Βουλγαρία, δεν έχουν αυξηθεί με
συμπληρωματικό ποσό ·

ότι από τον τακτικό έλεγχο των στοιχείων, με βάση τα
οποία καθορίζονται οι μέσες τιμές προσφοράς των προϊό
ντων που υπάγονται στον τομέα του κρέατος πουλερικών,
προκύπτει ότι για τις εισαγωγές που ορίζονται κατωτέρω
στο παράρτημα πρέπει να καθορισθούν συμπληρωματικά
ποσά τα οποία αντιστοιχούν στο ύψος των ποσών που
αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα ■
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Πουλερικών και Αυγών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 565/68 της
Επιτροπής (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3986/87 (6), οι εισφορές κατά την εισα
γωγή σφαγμένων αλεκτόρων, ορνίθων και ορνιθίων,
νησσών και χηνών, καταγομένων και προερχομένων από
την Πολωνία, δεν έχουν αυξηθεί με συμπληρωματικό ποσό ■

Τα συμπληρωματικά ποσά που προβλέπονται στο άρθρο 8
του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 για τα προϊόντα του
άρθρου 1 παράγραφος 1 του ίδιου κανονισμού, τα οποία
αναφέρονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού,
καθορίζονται κατωτέρω στο παράρτημα.

ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2261 /69 της
Επιτροπής (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο

ΑρSρο 2

C)
(2)
0
(4)
(5)
(6)
C)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

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

L 282 της 1 . 11 . 1975, σ. 77.
L 378 της 23. 12. 1992, σ. 23.
129 της 28. 6. 1967, σ. 2577/67.
L 387 της 31 . 12. 1992, σ. 24.
L 107 της 8. 5. 1968, σ. 7.
L 376 της 31 . 12. 1987, σ. 7.
L 286 της 14. II . 1969, σ. 24.

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 20 Οκτωβρίου
1993 .

(8) ΕΕ αριθ. L 265 της 8. 12 . 1970, σ. 13.
(9) ΕΕ αριθ. L 232 της 12. 10. 1972, σ. 3.
( ι0) ΕΕ αριθ. L 376 της 31 . 12. 1987, σ. 20.

Αριθ. L 261 /34

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

20. 10. 93

O πάρων κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 1993 περί καθορισμού των συμπληρωματικών ποσών
για τα προϊόντα που υπάγονται στον τομέα του κρέατος πουλερικών
(Ecu/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

Προέλευση
των εισαγωγών (')

Συμπληρωματικό

0207 39 11
0207 41 10
0207 10 11
0207 10 15
0207 21 10
0207 10 19
0207 21 90
0207 39 13
0207 41 11
0207 39 41
0207 42 41
0207 39 21
0207 41 41
0207 39 23
0207 41 51

01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03

40,00
40,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
20,00
20,00
5,00
5,00
15,00
15,00

(') ΓΙροελευση :
01 Βραζιλία, Ταϊλάνδη και Κίνα,
02 Κροατία,
03 Σλοβενία.

ποσό

20. 10. 93
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Αριθ. L 261 /35

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αρι^. 2857/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Οκτωβρίου 1993

περί καθορισμού συμπληρωματικών ποσών για τα προϊόντα του τομέα των αυγών
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
του κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2771 /75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των αυγών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1235/89 (2), και ιδίως το άρθρο
8 παράγραφος 4,
Εκτιμώντας :

ότι, σε περίπτωση που η τιμή προσφοράς «ελεύθερο στα
σύνορα» (η οποία καλείται στο εξής «τιμή προσφοράς») για
ένα προϊόν πέσει κάτω από την τιμή ανασχέσεως, η εισφορά
που εφαρμόζεται για το προϊόν αυτό πρέπει να αυξηθεί
κατά συμπληρωματικό ποσό ίσο προς τη διαφορά μεταξύ
της τιμής ανασχέσεως και της τιμής προσφοράς, το οποίο
καθορίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του κανονι

σμού αριθ. 163/67/EOK της Επιτροπής της 26ης Ιουνίου
1967 περί καθορισμού του συμπληρωματικού ποσού για τις
εισαγωγές πτηνοτροφικών προϊόντων προελεύσεως τρίτων
χωρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821 /92 (4) *

3987/87 ("), οι εισφορές κατά την εισαγωγή αυγών με
κέλυφος, πουλερικών, ορνιθώνα, καταγομένων και προερχο

μένων από την Πολωνία, τη Δημοκρατία της Νότιας
Αφρικής, την Αυστραλία, τη Ρουμανία ή τη Βουλγαρία, δεν
έχουν αυξηθεί με συμπληρωματικό ποσό, εφόσον πρόκειται
για προϊόντα τα οποία εισήχθησαν σύμφωνα με το άρθρο 4
στοιχείο a) του κανονισμού αριθ. 163/67/EOK ·
ότι, δυνάμει του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
990/69 της Επιτροπής ( 12), όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4155/87, οι εισφορές κατά την εισα
γωγή αυγών χωρίς κέλυφος και κρόκων αυγών, καταγομέ
νων και προερχομένων από την Αυστρία, δεν έχουν αυξηθεί
με συμπληρωματικό ποσό ·
ότι, από τον τακτικό έλεγχο των στοιχείων με βάση τα
οποία καθορίζονται οι μέσες τιμές προσφοράς των προϊό
ντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο
6) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2771 /75, προκύπτει ότι για
τις εισαγωγές που ορίζονται στο παράρτημα πρέπει να
καθορισθούν συμπληρωματικά ποσά, τα οποία αντιστοι
χούν στο ύψος των ποσών που αναφέρονται στο εν λόγω
παράρτημα ·

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι η τιμή προσφοράς πρεπει να ορισθεί για όλες τις εισα
γωγές από όλες τις τρίτες χώρες· ότι, εντούτοις, αν οι
εξαγωγές από μία ή περισσότερες τρίτες χώρες πραγματο
ποιούνται σε τιμές ασυνήθιστα χαμηλές, κατώτερες από τις
τιμές που εφαρμόζονται από τις άλλες τρίτες χώρες, πρέπει
να ορισθεί μια δεύτερη τιμή προσφοράς για τις εισαγωγές
από αυτές τις άλλες χώρες ·
ότι δυνάμει των κανονισμών της Επιτροπής αριθ. 54/
65/EOK (5), αριθ. 183/66/EOK (6), αριθ. 765/67/EOK (7),
(ΕΟΚ) αριθ. 59/70 (8), όπως τροποποιήθηκαν από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4155/87 (9), και (ΕΟΚ) αριθ. 2164/72 (10),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
(') ΕΕ αριθ. L 282 της 1 . 11 . 1975, σ. 49.
(2) ΕΕ αριθ. L 128 της U. 5. 1989, σ. 29.
(3) ΕΕ αριθ. 129 της 28. 6. 1967, σ. 2577/67.
0 ΕΕ αριθ. L 387 της 31 . 12. 1992, a 24.
0 ΕΕ αριθ. 59 της 8. 4. 1965, σ. 848/65.
0 ΕΕ αριθ. 211 της 19. 11 . 1 966. σ. 3602/66.
0 ΕΕ αριθ. 260 της 27. 10. 1967, σ. 24.
0 ΕΕ αριθ. L 11 της 16. 1 . 1970, σ. 1 .
0 ΕΕ αριθ. L 392 της 31 . 12. 1987, σ. 29.
( 10) ΕΕ αριθ. L 232 της 12. 10. 1972, σ. 3 .

ΑρSρο 1

Τα συμπληρωματικά ποσά που προβλέπονται στο άρθρο 8
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2771 /75 για τα προϊόντα του
άρθρου 1 παράγραφος 1 του ιδίου κανονισμού, τα οποία
αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,
καθορίζονται κατωτέρω στο παράρτημα.

Αρϋρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 20 Οκτωβρίου
1993.

(») ΕΕ αριθ. L 376 της 31 . 12. 1987, σ. 20.
( ι2) ΕΕ αριθ. L 130 της 31 . 5. 1969, σ. 4.

Αριθ. L 261 /36

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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O πάρων κανονισμος είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 1993 περί καθορισμού των συμπληρωματικών ποσών
για τα προϊόντα του τομέα των αυγών

Κωδικός ΣΟ

Προέλευση των εισαγωγών (')

Συμπληρωματικό
ποσό

Ecu/ 1 00 kg

0408 1110

01

190,00

0408 9110

02

150,00

(') Προελευση :
01 Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής,
02 Ρωσία και Εσθονία.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2858/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Οκτωβρίου 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. 2703/93 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 18ης Οκτω
βρίου 1993, όσον αφορά τα κυμαινόμενα νομίσματα·
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 2703/93 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 :

ΆρSρο 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 20 Οκτωβρίου
1993 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει αμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 19 Οκτωβρίου 1993 .
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

181
196
387
245

της
της
της
της

1 . 7. 1992, σ. 21 .
5 . 8. 1993, σ. 22.
31 . 12. 1992, σ. 1 .
1 . 10. 1993 , σ. 108 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 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
071290 19
1001 10 00

92,03 (2) (')
92,03 (2) (')
69,37 (') (5)

1001 90 91

85,00

1001 90 99
1002 00 00

85,00 f)
1 1 4,05 (6)

1003 00 10
1003 00 20

120,43
120,43

1003 00 80

120,43 0

1004 00 00

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

91,02

92,03 (2) (')
92,03 (2)(3)
101,92 (4)
21,43 f)
28,78 (4)
27,36 (5)
O

1008 90 90

27,36

1101 00 00

157,09 (9)

1102
1103
1103
1103
1107
1107

196,02
141,31
141,31
179,92
162,18
123,93

10 00
11 30
1150
11 90
10 11
10 19

1107 10 91
1107 10 99
1107 20 00

225,25 ( ι0)
171,05 0
1 97,55 (10)

(') Για τον σκληρό σιτο καταγωγής Μαροκου 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 κέ /χρο και το σόργο καταγωγής ΑCΡ, εισπράττεται η εισφορά κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα σύμφωνα με
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 715/90.
(5) Για τον σκληρό σίτο και τον κέγχρο τον μακρό, που παράγονται στην Τουρκία και μεταφέρονται απευθείας από τη χώρα
αυτή στην Κοινότητα, η εισφορά μειώνεται κατά 0,60 Ecu ανά τόνο.
(6) H εισφορά που εισπράττεται κατά την εισαγωγή σικάλεως απευθείας από την Τουρκία στην Κοινότητα καθορίζεται από
τους κανονισμούς ( ΕΟΚ) αριθ. 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).

(7) Κατά την εισαγωγή του προϊόντος που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1008 90 10 (τριτικάλ), εισπράττεται η εισφορά που
εφαρμόζεται στη σίκαλη.
(8) Δεν εφαρμόζεται εισφορά στα προϊόντα καταγωγής ΡΤΟΜ σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης
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.
( |0) Σύμφωνα με τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1 180/87 του Συμβουλίου, η εισφορά αυτή μειώνεται κατά 5,44 Ecu ανά τόνο για
τα προϊόντα καταγωγής Τουρκίας.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2859/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Οκτωβρίου 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,

γισμό τους η αντιπροσωπευτική τιμή της αγοράς που εχει
διαπιστωθεί κατά την περίοδο αναφοράς της 18ης Οκτω
βρίου 1993, όσον αφορά τα κυμαινόμενα νομίσματα·
ότι, σε συνάρτηση με τις τιμές cif και τις τιμές cif αγοράς
της ημέρας αυτής, οι πριμοδοτήσεις που προσθέτονται στις
εισφορές που ισχύουν επί του παρόντος τροποποιούνται
σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

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

ΆρSρο 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 20 Οκτωβρίου
1993 .

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

Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 1993 .
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(')
0
O
(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. 11 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 1993 κερί 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

10

11

12

1

07099060

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 1000

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

7,56

1001 90 99

0

0

0

7,56

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 90 00

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 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

10,59

Κωδικός ΣΟ

1102 10 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

B. Βυνη
(.Ecu/τόνο )

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

4η προθεσμία

10

11

12

1

2

1107 10 11

0

0

0

13,46

13,46

Κωδικός ΣΟ

1107 10 19

0

0

0

10,05

10,05

1107 10 91

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0
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II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 12ης Οκτωβρίου 1993
για τον τερματισμό της διαδικασίας επανεξέτασης του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3905/88 του
Συμβουλίου όσον αφορά εισαγωγές νημάτων από πολυεστέρες καταγωγής Τουρκίας
(93/537/EOK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

οποίες απαριθμούνται ονομαστικά και οι οποίες
υπόκεινται σε χαμηλότερο δασμό.

Έχοντας υπόψη :
(2)

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 14,
Αφού ενημέρωσε το Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΟΚ-Τουρκίας,
σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 2 του πρόσθετου
πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊ
κής Οικονομικής Κοινότητας και της Τουρκίας (2),

Έχοντας υπόψη την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή μετά
από διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής
Επιτροπής που προβλέπεται από τον εν λόγω κανονισμό,

Με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στις 18 Μαρτίου
1993 στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων(4), η Επιτροπή, μετά από διαβουλεύσεις
στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής Επιτροπής και
σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2423/88, κίνησε διαδικασία επανεξέτασης του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3905/88, όσον αφορά την
τουρκική εταιρεία Korteks (Προύσα, Τουρκία). H εν
λόγω εταιρεία είχε δηλώσει ότι δεν είχε εξαγάγει το
υποκείμενο σε δασμό αντιντάμπινγκ προϊόν κατά την
προηγούμενη περίοδο έρευνας ( 1η Ιανουαρίου έως 30
Ιουνίου 1987), αλλά ότι προτίθεται σοβαρά να πραγ
ματοποιήσει στο εγγύς μέλλον και, ως εκ τούτου, έχει
ήδη έλθει σε επαφή με δυνητικούς πελάτες στην
Κοινότητα.
Ακόμη, η εταιρεία ανέφερε ότι δεν είχε σχέση με
οποιαδήποτε από τις εταιρείες που εντάσσονταν στην
προηγούμενη έρευνα και για τις οποίες είχε διαπι
στωθεί η ύπαρξη πρακτικής ντάμπινγκ.

Εκτιμώντας ότι :
(3)
(1)

Με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3905/88 (3) το
Συμβούλιο επέβαλε οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ
ύψους 13,2% στις εισαγωγές ελαστικοποιημένων
νημάτων από πολυεστέρες (ΡΤΥ) που υπάγονται
στους κωδικούς ΣΟ 5402 33 10 και 5402 33 90, κατα
γωγής μεταξύ άλλων, Τουρκίας, με εξαίρεση τα εμπο
ρεύματα που παράγονται και πωλούνται προς

εξαγωγή στην Κοινότητα από ορισμένες εταιρείες οι
(') ΕΕ αριθ. L 209 της 2. 8. 1988, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 293 της 29. 12. 1972, α 15.
(3) ΕΕ αριθ. L 347 της 16. 12. 1988, σ. 10.

Στη συνέχεια η εταιρεία Korteks, δηλαδή η τουρκική
εξαγωγική επιχείρηση, ενημέρωσε, στις 25 Αυγού
στου 1993, την Επιτροπή ότι αποσύρει το αίτημα
επανεξέτασης του ισχύοντος κανονισμού που είχε
υποβάλει λόγω σημαντικών μεταβολών στη θέση την
οποία κατέχει στην αγορά.

Υπό τις συνθήκες αυτές, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν
είναι απαραίτητη η περαιτέρω διερεύνηση και ότι η
διαδικασία πρέπει να τερματιστεί,
(4) ΕΕ αριθ. C 76 της 18. 3 . 1993, σ. 3 .
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

Άρθρο μόνο

H επανεξέταση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3905/88, την οποία είχε ζητήσει η εταιρεία
Korteks (Προύσα) σχετικά με τις εισαγωγές νημάτων από πολυεστέρες καταγωγής Τουρκίας,
τερματίζεται.

Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 1993.
Για την Επιτροπή
Léon ΒRΙΤΤΑΝ

Αντιπρόεδρος
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ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2563/93 της Επιτροπής της 17ης Σεπτεμβρίου 1993 που επιτρέπει
στα κράτη μέλη να εγκρίνουν προληπτικές αποσύρσεις μήλων
(Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριS. L 235 της 18ης Σεπτεμβρίου 1993)
Στη σελίδα 21 , παράρτημα :

αντί:
διάβαζε:

«Gola και παραλλαγές»,
«Gala και παραλλαγές».
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