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I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3080/93 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 5ης Νοέμβριου 1993
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 για τη δασμολογική και στατι
στική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
και ιδίως το άρθρο 28,

την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιμώντας :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 (') του Συμβουλίου

καθιέρωσε ονοματολογία των εμπορευμάτων που καλείται
συνδυασμένη ονοματολογία, με βάση το εναρμονισμένο
σύστημα ·
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4142/87 (2) της Επιτροπής
ορίζει τους όρους υπαγωγής ορισμένων εμπορευμάτων σε
ευνοϊκό δασμολογικό καθεστώς κατά την εισαγωγή, λόγω
του ειδικού τους προορισμού ·

ότι τα εμπορεύματα που καλύπτονται από καθεστώς ειδικού
προορισμού απολαμβάνουν, όταν τίθενται σε ελεύθερη
κυκλοφορία, μειωμένων ή μηδενικών δασμών αποκλειστικά
υπό τον όρο ότι χρησιμοποιούνται για ένα ειδικό προο
ρισμό ·

ότι είναι επιθυμητό ορισμένοι τύποι εξοπλισμού για δοκιμές
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων να απαλλάσσονται από εισα
γωγικούς δασμούς με το καθεστώς του ειδικού προορισμού

όταν προορίζονται για τις δοκιμές λειτουργίας ολοκληρωμέ
νων κυκλωμάτων, ότι για τα προϊόντα αυτά είναι σκόπιμο
να εισαχθούν στη συνδυασμένη ονοματολογία διακρίσεις
συνοδευόμενες από διατάξεις περί ειδικού προορισμού,
μέσα στον κωδικό ΕΣ 9030 81 ·

ότι επομένως πρέπει να τροποποιηθεί η συνδυασμένη
ονοματολογία,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1
1 . H συνδυασμένη ονοματολογία που επισυνάπτεται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 τροποποιείται σύμφωνα με
το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
2. Οι τροποποιήσεις στις διακρίσεις της συνδυασμένης
ονοματολογίας, οι οποίες προβλέπονται από τον παρόντα
κανονισμό, θα ισχύουν ως υποδιαιρέσεις Tarie έως ότου
εισαχθούν στη συνδυασμένη ονοματολογία σύμφωνα με

τους όρους του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2658/87 .

ΆρSρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή πρώτη
ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

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

Βρυξέλλες, 5 Νοεμβρίου 1993.
Για το Συμβούλιο

O Πρόεδρος
E. TOMAS

C) ΕΕ αριθ. L 256 της 7.9.1987, σ. 1 . Κανονισμος που τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2551 /93 (ΕΕ αριθ. L
241 της 27. 9. 1993, σ. 1 ).
0 ΕΕ αριθ. L της 31.12.1987, σ. 81 . Κανονισμός που τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1419/91 ( ΕΕ αριθ. L
135 της 30. 5. 1991 , σ. 30).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δασμοί
Περιγραφή εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

Συμπληρωματική
μονάδα

αυτόνομοι

συμβατικοί

%

%

(3)

(4)

(5)

16 (3)

11

—

ματα (2)

16 (3)

11

—

Συσκευή ελέγχου παραγωγής με ημιαγωγούς που
προορίζεται για τη δοκιμή των προγραμματισμένων
λειτουργιών σε αναλογικά/ψηφιακά ολοκληρωμένα
κυκλώματα 0

16 0

11

—

9030 81 85

Συσκευή ελέγχου παραγωγής με ημιαγωγούς που
προορίζεται για τη δοκιμή των προγραμματισμένων
λειτουργιών σε αναλογικά ολοκληρωμένα κυκλώ
ματα 0

160

11

—

9030 81 89

Άλλα

16

11

—

(1)

(2)

9030 10

έως
9030 81 10

9030 81 20

(Αμετάβλητα)

Συσκευή ελέγχου παραγωγής με ημιαγωγούς και ακροδέ
κτες που προορίζεται για τη δοκιμή των προγραμματι
σμένων λειτουργιών σε ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώ
ματα (:)
Άλλα :

9030 81 81

9030 81 83

Συσκευή ελέγχου παραγωγής με ημιαγωγούς, που
προορίζεται για τη δοκιμή των προγραμματισμένων
λειτουργιών σε ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώ

9030 89

έως
9030 90 90

(Αμετάβλητα)

(:) H εισδοχή στην παρούσα υποδιαίρεση υπόκειται στους όρους που καθορίζονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.
C) H είσπραξη του δασμού αυτού αναστέλλεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1994.

Κωδικός Tarie για 1993 και 1994 : 9030 81 90 10
9030 81 90*20
9030 81 90*30
9030 8190*40
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3081/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 8ης Νοέμβριου 1993

περί καταργήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2750/93 περί παύσεως της αλιείας της
μαύρης πολλάκας από πλοία με σημαία της Γαλλίας
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

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

αλιεία της μαύρης πολλάκας στα ύδατα της διαιρέσεως
CΙΕΜ Vb (ζώνη ΕΟΚ), VI, XII, XIV, από πλοία με σημαία της
Γαλλίας ή νηολογημένα στη Γαλλία ότι, ως εκ τούτου, είναι
απαραίτητο να καταργηθεί o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ.
2750/93.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

Εκτιμώντας:

ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2750/93 της Επιτροπής (3)
επαύθη η αλιεία της μαύρης πολλάκας στα ύδατα της διαιρέ
σεως CΙΕΜ Vb (ζώνη ΕΟΚ), VI, XII, XIV από πλοία με
σημαία της Γαλλίας ή νηολογημένα στη Γαλλία·

O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2750/93 καταργείται.

ότι η Γαλλία διόρθωσε τα στοιχεία αλιευμάτων και τα διορ
θωμένα στοιχεία δείχνουν ότι η ποσόστωση, πράγματι, δεν
έχει εξαντληθεί · ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να επιτραπεί η

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα
από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των

Άρθρο 2

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 8 Νοεμβρίου 1993 .
Για την Επιτροπή
Γιάννης ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

Μέλος της Επιτροπής

C) ΕΕ αριθ. L 207 της 29. 7. 1987, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 306 της 11 . 11 . 1988, σ, 2.
0 ΕΕ αριθ. L 249 της 7. 10. 1993, σ. 6.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3082/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Νοεμβρίου 1993

περί παύσεως της αλιείας «άλλων ειδών» από πλοία με σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2241 /87 του Συμβουλίου της
23ης Ιουλίου 1987 περί θεσπίσεως ορισμένων μέτρων ελέγ
χου των αλιευτικών δραστηριοτήτων ('), όπως τροποποιή
θηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3483/88 (2), και ιδίως
το άρθρο 11 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας:
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3921 /92 του Συμβουλίου της
20ής Δεκεμβρίου 1992 για την κατανομή μεταξύ των κρατών
μελών ορισμένων ποσοστώσεων αλιείας για τα σκάφη που
αλιεύουν στην οικονομική ζώνη της Νορβηγίας και στην
αλιευτική ζώνη της Νορβηγίας και στην αλιευτική ζώνη που
κείται γύρω από το Jan Mayen (3), προβλέπει τις ποσοστώ
σεις «άλλων ειδών» για το 1993 ■

ότι, για να εξασφαλιστεί η τήρηση των διατάξεων που
αφορούν τους ποσοτικούς περιορισμούς των αλιευμάτων
αποθέματος για το οποίο υπάρχει ποσόστωση, είναι αναγ
καίο να καθορίσει η Επιτροπή την ημερομηνία κατά την
οποία τα αλιεύματα που πραγματοποιούνται από πλοία που
φέρουν σημαία κράτους μέλους θεωρείται ότι έχουν εξαν
τλήσει την ποσόστωση που έχει διατεθεί·
ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που ανακοινώθηκαν στην
Επιτροπή, το ποσό των αλιευμάτων «άλλων ειδών» στα
ύδατα των διαιρέσεων CIEM IV (νορβηγικά ύδατα νότια
των 62° N), από πλοία με σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου
ή νηολογημένα στο Ηνωμένο Βασίλειο, έφθασαν τις ποσο

στώσεις που είχαν διατεθεί για το 1993 · ότι το Ηνωμένο
Βασίλειο απαγόρευσε την αλιεία γι' αυτό το απόθεμα από
τις 13 Οκτωβρίου 1993 · ότι πρέπει, κατά συνέπεια, η ημερο
μηνία αυτή να κρατηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

Το ποσό των αλιευμάτων «άλλων ειδών» στα ύδατα των
διαιρέσεων CΙΕΜ IV (νορβηγικά ύδατα νότια των 62° N),
από πλοία με σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου ή νηολογη
μένα στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκτιμάται ότι έχει εξαντλήσει
τις ποσοστώσεις που είχαν διατεθεί για το 1993.
Απαγορεύεται η αλιεία «άλλων ειδών» στα ύδατα των διαι

ρέσεων CΙΕΜ IV (νορβηγικά ύδατα νότια των 62° N), καθώς
επίσης η παραμονή επί του πλοίου ή η μεταφόρτωση από
πλοίο σε πλοίο και η εκφόρτωση «άλλω ειδών» που έχουν
αλιευθεί στις διαιρέσεις αυτές από πλοία με σημαία του
Ηνωμένου Βασιλείου ή νηολογημένα στο Ηνωμένο Βασί
λειο, από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονι
σμού.

Αρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη ημέρα
από τη δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρμόζεται από τις 13 Οκτωβρίου 1993.

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

Βρυξέλλες 8 Νοεμβρίου 1993.
Για την Επιτροπή
Γιάννης ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

Μέλος της Επιτροπής

C) ΕΕ αριθ. L 207 της 29. 7. 1987, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 306 της 11 . 11 . 1988, σ. 2.
(3) ΕΕ αριθ. L 397 της 31 . 12. 1992, σ. 44.
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Αριθ. L 277/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3083/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Νοεμβρίου 1993
για την έναρξη πωλήσεων με απλές δημοπρασίες για την εξαγωγή αλκοολών οινικής προε
λεύσεως που βρίσκονται στην κατοχή των οργανισμών παρέμβασης
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 του Συμβουλίου της 16ης
Μαρτίου 1987 περί κοινής οργανώσεως της αμπελοοινικής
αγοράς ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1566/93 (2),
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3877/88 του Συμβουλίου της
12ης Δεκεμβρίου 1988 για τη θέσπιση των γενικών κανόνων
σχετικά με τη διάθεση των αλκοολών από τις αποστάξεις
που αναφέρονται στα άρθρα 35, 36 και 39 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 822/87 και βρίσκονται στην κατοχή των οργα
νισμών παρέμβασης (3),

«Caribbean Basin Initiative», ιδίως για να ληφθούν υπόψη
ορισμένες συμπληρωματικές δαπάνες που προκαλούνται
από την απόσταση και τις δυνατότητες ναυλώσεως στις
χώρες που αναφέρονται από την «Caribbean Basin Initia
tive» ·

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2192/93 της Επιτροπής που
αφορά ορισμένα γενεσιουργά αίτια των γεωργικών ισοτι
μιών που χρησιμοποιούνται στον αμπελοοινικό τομέα και
τροποποιεί κυρίως τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 377/93
προβλέπει τις γεωργικές ισοτιμίες που εφαρμόζονται για τη
μετατροπή σε εθνικό νόμισμα των πληρωμών και των
εγγυήσεων, οι οποίες προβλέπονται από το πλαίσιο των
απλών δημοπρασιών·

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

Εκτιμώντας:

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 377/93 της Επιτροπής (4),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2192/93 (5), θέσπισε τις λεπτομέρειες εφαρμογής σχετικά με
τη διάθεση των αλκοολών που λαμβάνονται από τις
αποστάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 35, 36 και 39 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 και βρίσκονται στην
κατοχή των οργανισμών παρέμβασης ότι, λόγω του κόστους της αποθεματοποίησης της αλκο
όλης, αποδεικνύεται σκόπιμη η έναρξη πωλήσεων με απλή
δημοπρασία για τις αλκοόλες οινικής προελεύσεως που
προέρχονται από τις αποστάξεις που αναφέρονται στα
άρθρα 35, 36 και 39 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 και
βρίσκονται στην κατοχή του ιταλικού και του γαλλικού
οργανισμού παρέμβασης·
ότι πρέπει να γίνουν απλές δημοπρασίες για την εξαγωγή

αλκοόλης σε ορισμένες τρίτες χώρες με σκοπό την τελική
χρησιμοποίηση στον τομέα των καυσίμων· ότι πρέπει να
εξασφαλισθούν οι χώρες αυτές για καλύτερη συνέχιση στον
εφοδιασμό ·

ότι οι δημοπρασίες αλκοόλης που άνοιξαν με τον παρόντα
κανονισμό, αφορούν ορισμένες τρίτες χώρες προορισμού
στις οποίες η εξαγωγή της αλκοόλης οινικής προελεύσεως
παρέχει ορισμένη εγγύηση όσον αφορά τη μη διαταραχή
της αγοράς αλκοόλης Kat των αλκοολούχων ποτών ότι,
συνεπώς, είναι δυνατόν να προσαρμοσθεί το επίπεδο και οι
λεπτομέρειες άρσεως της εγγυήσεως καλής εκτελέσεως·
ότι πρέπει να οργανωθούν οι πωλήσεις, αφενός, προς
ορισμένες χώρες της Κεντρικής Αμερικής και, αφετέρου,
προς τις χώρες της Καραϊβικής που αναφέρονται από την

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

1 . Πραγματοποιείται πώληση με πέντε απλές δημοπρα
σίες αριθμημένες 109/93, 110/93, 111 /93, 112/93 και 1 13/93,

συνολικής ποσότητας 250 000 εκατόλιτρων αλκοόλης που
προέρχονται από τις αποστάξεις που αναφέρονται στα
άρθρα 35, 36 και 39 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 και
βρίσκονται στην κατοχή του γαλλικού και του ιταλικού
οργανισμού παρέμβασης.

Καθεμία από τις απλές δημοπρασίες αριθ. 109/93, 110/93,
111 /93, 112/93 και 113/93 αφορά ποσότητα 50 000 εκατόλι
τρων αλκοόλης σε 100% vol.

2.

H αλκοόλη που τίθεται σε πώληση :

— προορίζεται για εξαγωγή εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονο
μικής Κοινότητας,

— πρέπει να εισαχθεί και να αφυδατωθεί σε μία από τις
ακόλουθες τρίτες χώρες :
— Γουατεμάλα,
— Μπελίζ,
— Ονδούρα (συμπεριλαμβανομένων και των Νήσων
Σουάν),

— Ελ Σαλβαδόρ,
(')
0
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

84 της 27. 3. 1987, σ. 1 .
154 της 25. 6. 1993, σ. 39.
346 της 15. 12. 1988, σ. 7.
43 της 20. 2. 1993, σ. 6.
196 της 5. 8. 1993, σ. 19.

— Κόστα Ρίκα,

-— πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο στον τομέα των
καυσίμων.
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τρίτες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος
2,

O τόπος αποθεματοποίησης και οι αναφορές των σχετικών
δεξαμενών, o όγκος της αλκοόλης που περιέχεται σε καθε
μία των δεξαμενών, o αλκοολικός τίτλος και τα χαρακτηρι
στικά της αλκοόλης, καθώς και ορισμένοι ειδικοί όροι
εμφαίνονται στο παράρτημα.

— το υπόλοιπο αυτής αποδεσμεύεται σύμφωνα με το άρθρο
34 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 377/93 .

ΆρSρο 3

υποχρέωση του προσφέροντος να τηρήσει τον προορισμό
αυτό. H προσφορά πρέπει επίσης να περιλαμβάνει δήλωση
του προσφέροντος σύμφωνα με την οποία υπάρχουν ανα
γκαστικές δεσμεύσεις με μεταποιητή στον τομέα των
καυσίμων σε μία από τις τρίτες χώρες που εμφαίνονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 2, o οποίος δεσμεύεται να αφυδατώσει

H πώληση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 377/93, και ιδίως των άρθρων 10 έως 18
και 30 έως 38.
Εντούτοις, όσον αφορά την εγγύηση καλής εκτελέσεως και
για την ποσότητα αλκοόλης που παραλαμβάνεται από τις
εγκαταστάσεις αποθεματοποιήσεως οργανισμού παρεμβά
σεως :

— το ήμισυ της εγγυήσεως αυτής αποδεσμεύεται από τον
οργανισμό παρεμβάσεως που κατέχει την αλκοόλη, την
οποία αφορά η παραλαβή αυτή, όταν o υπερθεματιστής
προσκομίσει την απόδειξη θέσεως υπό τελωνειακό
έλεγχο της ποσότητας αυτής στο έδαφος μιας από τις

Επιπλέον για να γίνει δεκτή μια προσφορά, πρέπει να περι
λαμβάνει την ένδειξη του τόπου της τελικής χρησιμοποιή
σεως της αλκοόλης που έχει κατακυρωθεί και την

τις αλκοόλες που θα κατακυρωθούν σε μία από τις χώρες
αυτές καθώς και να τις εξάγει για τη χρησιμοποίησή τους
μόνο στον τομέα των καυσίμων.
ΆρSρο 4

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

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

Βρυξέλλες, 9 Νοεμβρίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής
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Αριθ. L 277/7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΛΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ αριθ. 109/93 ΕΚ

I. Τόπος αποθεματοποίησης, όγκος και χαρακτηριστικά της τιθέμενης σε πώληση αλκοόλης
Αριθμός

Κράτη μέλη

Τόπος αποθεματοποίησης

παρτίδων
(cuves)

ΓΑΛΛΙΑ

σε 100% vol

Αναφορά
κανονισμού
( ΕΟΚ)
αριθ.

50000

35

Όγκος
αλκοόλης σε
εκατόλιτρα

Τύπος αλκοόλης

822/87

Verniers
Route de Cuxac

11100 Narbonne
Σύνολο

ακατέργαστη

50 000

Κάθε ενδιαφερόμενος, απευθυνόμενος στο σχετικό οργανισμό παρέμβασης μπορεί να λάβει, έναντι πληρωμής
ποσού 2 Ecu ανά λίτρο ή του αντιτίμου σε γαλλικά φράγκα, δείγματα αλκοόλης που διατίθενται σε πώληση και
έχουν ληφθεί από αντιπρόσωπο του σχετικού οργανισμού παρέμβασης.
II. Προορισμός και χρησιμοποίηση της αλκοολης

H αλκοόλη που τίθεται σε πώληση προορίζεται για εξαγωγή εκτός της Κοινότητας. Πρέπει να εισαχθεί και να
αφυδατωθεί σε μία από τις τρίτες χώρες των οποίων o κατάλογος αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του
παρόντος κανονισμού, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά στον τομέα των καυσίμων.

Οι αποδείξεις σχετικά με τον προορισμό και τη χρησιμοποίηση της αλκοόλης παρέχονται από διεθνή εταιρεία
ελέγχου και π^όσΚομίζοντάι στον ενδιαφερόμενο οργανισμό παρέμβασης.
Τα σχετικά έξοδα αναλαμβάνονται από τον υπερθεματιστή.
III. Υποβολή των προσφορών

1 . Οι προσφορές υποβάλλονται για την ποσότητα των 50 000 εκατολίτρων αλκοόλης που εκφράζονται σε εκατόλι
τρα αλκοόλης σε 100% vol.

Δεν γίνονται δεκτές οι προσφορές που αφορούν κατώτερη ποσότητα.
2. Οι προσφορές πρέπει :

— είτε να αποσταλούν με συστημένη επιστολή στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, rue de la Loi 200,
B- 1 049 Bruxelles,

— είτε να κατατεθούν στο χώρο υποδοχής του κτιρίου «Loi 120» της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
rue de la Loi 130, B- 1 049 Bruxelles, από 11.00 έως 12.00, την ημέρα που αναφέρεται στο σημείο 4.
3. Οι προσφορές περιλαμβάνονται σε σφραγισμένο φάκελο που φέρει την ένδειξη «Υποβολή ειδικής δημοπρασίας
αριθ. 109/93 ΕΚ αλκοόλης ΓΔ VI-E-2, να ανοιχθεί μόνο κατά τη συνεδρίαση της ομάδας», o οποίος εσωκλείεται
σε φάκελο που φέρει τη διεύθυνση της Επιτροπής.

4. Οι προσφορές πρέπει να φθάνουν στην Επιτροπή το αργότερο στις 26 Νοεμβρίου 1993, στις 12.00 (ώρα
Βρυξελλών).
5. Κάθε προσφορά φέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του υποβάλλοντος την προσφορά και αναφέρει :
α) την αναφορά στην απλή δημοπρασία αριθ. 109/93 ΕΚ ·
β) την τιμή που προσφέρεται εκφραζομένη σε Ecu ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100% vol ·
γ) το σύνολο των υποχρεώσεων και δηλώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
377/93 καθώς και η ένδειξη του τόπου του τελικού προορισμού της αλκοόλης που κατακυρώθηκε, καθώς και
τη δήλωση που αναφέρει τη δέσμευση με έναν εμπορευόμενο για την αφυδάτωση και τη μόνη χρησιμοποί
ησή της στον τομέα των καυσίμων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού.
6. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις καταθέσεως εγγυήσεως συμμετοχής που εκδίδονται από
τον ακόλουθο οργανισμό παρέμβασης:
— SAV par délégation de lOnivins, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boite postale 231 , F-33505 Libourne
Cedex (τηλ.: 57 51 03 03, τέλεξ: 572025, τέλεφαξ : 57 25 07 25) ■

Αυτή η εγγύηση πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσό 3 Ecu ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100% vol.
IV. Δημοπρασία

O ενδιαφερόμενος οργανισμός παρέμβασης παραδίδει στον υπερθεματιστή που κατακυρώνεται, δήλωση της κατα
κύρωσης της προσφοράς εντός 20 ημερών μετά την ημερομηνία αποδοχής της αποφάσεως της Επιτροπής που κατα
κυρώνει την εν λόγω παρτίδα συγχρόνως με την προσκόμιση της αποδείξεως συστάσεως εγγυήσεως καλής εκτελέ
σεως από 20 Ecu ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100% vol.

Αριθ. L 277/8
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ΑΠΛΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ αριθ. 110/93 ΕΚ

I. Τόπος αποθεματοποίησης, όγκος και χαρακτηριστικά της τιθεμενης σε πώληση αλκοόλης

Κράτη μέλη

Τόπος αποθεματοποίησης

Αριθμός
παρτίδων
(cuves)

ΓΑΛΛΙΑ

Όγκος
αλκοόλης σε
εκατόλιτρα
σε 100% vol

Αναφορά
κανονισμού
(ΕΟΚ)

Τύπος αλκοόλης

αριθ.
822/87

Verniers
Route de Cuxac

11100 Narbonne

38 030

35

ακατέργαστη

10 950

35

ακατέργαστη

1 020

36

ακατέργαστη

Soterm

39, avenue Georges
Brassens
13230 Port-Saint-Louis

du-Rhône
Soterm

39, avenue Georges
Brassens
13230 Port-Saint-Louis

du-Rhône
Σύνολο

50 000

Κάθε ενδιαφερόμενος απευθυνόμενος στο σχετικό οργανισμό παρέμβασης, μπορεί να λάβει, έναντι πληρωμής
ποσού 2 Ecu ανά λίτρο ή του αντιτίμου σε γαλλικά φράγκα, δείγματα αλκοόλης που διατίθενται σε πώληση και
έχουν ληφθεί από αντιπρόσωπο του σχετικού οργανισμού παρέμβασης.

II. Προορισμός και χρησιμοποίηση της αλκοόλης
H αλκοόλη που τίθεται σε πώληση προορίζεται για εξαγωγή εκτός της Κοινότητας. Πρέπει να εισαχθεί και να
αφυδατωθεί σε μία από τις τρίτες χώρες των οποίων o κατάλογος αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του
παρόντος κανονισμού, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά στον τομέα των καυσίμων.
Οι αποδείξεις σχετικά με τον προορισμό και τη χρησιμοποίηση της αλκοόλης παρέχονται από διεθνή εταιρεία
ελέγχου και προσκομίζονται στον ενδιαφερόμενο οργανισμό παρέμβασης.
1
Τα σχετικά έξοδα αναλαμβάνονται από τον υπερθεματιστή.
III. Υποβολή των προσφορών

1 . Οι προσφορές υποβάλλονται για την ποσότητα των 50 000 εκατολίτρων αλκοόλης που εκφράζονται σε εκατόλι
τρα αλκοόλης σε 100% vol.
Δεν γίνονται δεκτές οι προσφορές που αφορούν κατώτερη ποσότητα.
2. Οι προσφορές πρέπει :

— είτε να αποσταλούν με συστημένη επιστολή στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles,

— είτε να κατατεθούν στο χώρο υποδοχής του κτιρίου «Loi 120» της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles, από 11.00 έως 12.00, την ημέρα που αναφέρεται στο σημείο 4.
3. Οι προσφορές περιλαμβάνονται σε σφραγισμένο φάκελο που φέρει την ένδειξη «Υποβολή ειδικής δημοπρασίας
αριθ. 110/93 ΕΚ αλκοόλης ΓΔ VI-E-2, να ανοιχθεί μόνο κατά τη συνεδρίαση της ομάδας», o οποίος εσωκλείεται
σε φάκελο που φέρει τη διεύθυνση της Επιτροπής.
4. Οι προσφορές πρέπει να φθάνουν στην Επιτροπή το αργότερο στις 26 Νοεμβρίου 1993, στις 12.00 (ώρα
Βρυξελλών).

5. Κάθε προσφορά φέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του υποβάλλοντος την προσφορά και αναφέρει:
α) την αναφορά στην απλή δημοπρασία αριθ. 110/93 EK·
β) την τιμή που προσφέρεται εκφραζομένη σε Ecu ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100% vol·
γ) το σύνολο των υποχρεώσεων και δηλώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
377/93 καθώς και η ένδειξη του τόπου του τελικού προορισμού της αλκοόλης που κατακυρώθηκε, καθώς και
τη δήλωση που αναφέρει τη δέσμευση με έναν εμπορευόμενο για την αφυδάτωση και τη μόνη χρησιμοποί
ησή της στον τομέα των καυσίμων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού.
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6. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις καταθέσεως εγγυήσεως συμμετοχής που εκδίδονται από
τον ακόλουθο οργανισμό παρέμβασης:

— SAV par délégation de l'Onivins, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boite postale 231 , F-33505 Libourne
Cedex (τηλ.: 57 51 03 03, τέλεξ: 572025, τέλεφαξ: 57 25 07 25) ·
Αυτή η εγγύηση πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσό 3 Ecu ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100% vol.

IV. Δημοπρασία
O ενδιαφερόμενος οργανισμός παρέμβασης παραδίδει στον υπερθεματιστή που κατακυρώνεται, δήλωση της κατα
κύρωσης της προσφοράς εντός 20 ημερών μετά την ημερομηνία αποδοχής της αποφάσεως της Επιτροπής που κατα
κυρώνει την εν λόγω παρτίδα συγχρόνως με την προσκόμιση της αποδείξεως συστάσεως εγγυήσεως καλής εκτελέ

σεως από 20 Ecu ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100% vol.
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ΑΠΛΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ αριθ. 111/93 ΕΚ

I. Τόπος αποθεματοποίησης, όγκος και χαρακτηριστικά της τιθέμενης σε πώληση αλκοόλης

Κράτη μέλη

Τόπος αποθεματοποίησης

Αριθμός
παρτίδων
(cuvés)

ΓΑΛΛΙΑ

σε 100% vol

Αναφορά
κανονισμού
(ΕΟΚ)
αρι9.

41 950

35

ακατέργαστη

8 050

35

ακατέργαστη

Όγκος
αλκοόλης σε
εκατόλιτρα

Τύπος αλκοόλης

822/87

Provence Mazout

43, avenue Georges
Brassens
13230 Port-Saint

Louis-du-Rhône
Soterm

39, avenue Georges
Brassens
1 3230 Port-Saint

Louis-du-Rhône
Σύνολο

50 000

Κάθε ενδιαφερόμενος, απευθυνόμενος στο σχετικό οργανισμό παρέμβασης, μπορεί να λάβει, έναντι πληρωμής
ποσού 2 Ecu ανά λίτρο ή του αντιτίμου σε γαλλικά φράγκα, δείγματα αλκοόλης που διατίθενται σε πώληση και
έχουν ληφθεί από αντιπρόσωπο του σχετικού οργανισμού παρέμβασης.
II. Προορισμός και χρησιμοποίηση της αλκοόλης

H αλκοόλη που τίθεται σε πώληση προορίζεται για εξαγωγή εκτός της Κοινότητας. Πρέπει να εισαχθεί και να
αφυδατωθεί σε μία από τις τρίτες χώρες των οποίων o κατάλογος αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του
παρόντος κανονισμού, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά στον τομέα των καυσίμων.

Οι αποδείξεις σχετικά με τον προορισμό και τη χρησιμοποίηση της αλκοόλης παρέχονται από διεθνή εταιρεία
ελέγχου και προσκομίζονται στον ενδιαφερόμενο οργανισμό παρέμβασης.

Τα σχετικά έξοδα αναλαμβάνονται από τον υπερθεματιστή.
III. Υποβολή των προσφορών

1 . Οι προσφορές υποβάλλονται για την ποσότητα των 50 000 εκατολίτρων αλκοόλης που εκφράζονται σε εκατόλι
τρα αλκοόλης σε 100% vol.

Δεν γίνονται δεκτές οι προσφορές που αφορούν κατώτερη ποσότητα.
2. Οι προσφορές πρέπει:

— είτε να αποσταλούν με συστημένη επιστολή στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, rue de la Loi 200,
B- 1 049 Bruxelles,

— είτε να κατατεθούν στο χώρο υποδοχής του κτιρίου «Loi 120» της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
rue de la Loi 130, B- 1 049 Bruxelles, από 11.00 έως 12.00, την ημέρα που αναφέρεται στο σημείο 4.

3. Οι προσφορές περιλαμβάνονται σε σφραγισμένο φάκελο που φέρει την ένδειξη «Υποβολή ειδικής δημοπρασίας
αριθ. 1 1 1 /93 ΕΚ αλκοόλης ΓΔ VI-E-2, να ανοιχθεί μόνο κατά τη συνεδρίαση της ομάδας», o οποίος εσωκλείεται
σε φάκελο που φέρει τη διεύθυνση της Επιτροπής.

4. Οι προσφορές πρέπει να φθάνουν στην Επιτροπή το αργότερο στις 26 Νοεμβρίου 1993, στις 12.00 (ώρα
Βρυξελλών).
5. Κάθε προσφορά φέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του υποβάλλοντος την προσφορά και αναφέρει:
α) την αναφορά στην απλή δημοπρασία αριθ. 111 /93 EK·

β) την τιμή που προσφέρεται εκφραζομένη σε Ecu ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100% νοΓ
γ) το σύνολο των υποχρεώσεων και δηλώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
377/93 καθώς και η ένδειξη του τόπου του τελικού προορισμού της αλκοόλης που κατακυρώθηκε, καθώς και
τη δήλωση που αναφέρει τη δέσμευση με έναν εμπορευόμενο για την αφυδάτωση και τη μόνη χρησιμοποί
ησή της στον τομέα των καυσίμων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού.
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6. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις καταθέσεως εγγυήσεως συμμετοχής που εκδίδονται από
τον ακόλουθο οργανισμό παρέμβασης :

— SAV par délégation de lOnivins, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boite postale 231 , F-33505 Libourne
Cedex (τηλ.: 57 51 03 03, τέλεξ: 572025, τέλεφαξ : 57 25 07 25) ·
Αυτή η εγγύηση πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσό 3 Ecu ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100% vol.
IV. Δημοπρασία

O ενδιαφερόμενος οργανισμός παρέμβασης παραδίδει στον υπερθεματιστή που κατακυρώνεται, δήλωση της κατα
κύρωσης της προσφοράς εντός 20 ημερών μετά την ημερομηνία αποδοχής της αποφάσεως της Επιτροπής που κατα
κυρώνει την εν λόγω παρτίδα συγχρόνως με την προσκόμιση της αποδείξεως συστάσεως εγγυήσεως καλής εκτελέ
σεως από 20 Ecu ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100% vol.
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ΑΠΛΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ αριθ. 112/93 ΕΚ

I. Τόπος αποθεματοποίησης, όγκος και χαρακτηριστικό της τιθεμενης σε πώληση αλκοόλης

Τόπος
αποθεματοποίησης

Κράτη μέλη

ΙΤΑΛΙΑ

ΑριSμός
παρτίδων
(cuves)

'Ογκος
αλκοόλης σε
εκατόλιτρα
σε 100% vol

Αναφορά
κανονισμού
(ΕΟΚ)
,
αρι9.

Τύπος αλκοόλης

822/87

Di Treni
Canosa di

Puglia (ΒΑ)

16 600

35 + 39

ακατέργαστη

14 800

35 + 39

ακατέργαστη

13 300

35 + 39

ακατέργαστη

5 300

39

ακατέργαστη

Bertolino

Palermo
Enodistil

Alcamo (ΡΑ)
Ge.Dis

Marsala (TP)
Σύνολο

50 000

Κάθε ενδιαφερόμενος απευθυνόμενος στο σχετικό οργανισμό παρέμβασης, μπορεί να λάβει, έναντι πληρωμής
ποσού 2 Ecu ανά λίτρο ή του αντιτίμου σε ιταλικές λίρες, δείγματα αλκοόλης που διατίθενται σε πώληση και
έχουν ληφθεί από αντιπρόσωπο του σχετικού οργανισμού παρέμβασης.

II. Προορισμός και χρησιμοποίηση της αλκοόλης
H αλκοόλη που τίθεται σε πώληση προορίζεται για εξαγωγή εκτός της Κοινότητας. Πρέπει να εισαχθεί και να
αφυδατωθεί σε μία από τις τρίτες χώρες των οποίων o κατάλογος αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του
παρόντος κανονισμού, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά στον τομέα των καυσίμων.

Οι αποδείξεις σχετικά με τον προορισμό και τη χρησιμοποίηση της αλκοόλης παρέχονται από διεθνή εταιρεία
ελέγχου και προσκομίζόνται στον ενδιαφερόμενο οργανισμό παρέμβασης.
Τα σχετικά έξοδα αναλαμβάνονται από τον υπερθεματιστή.
III. Υποβολή των προσφορών

1 . Οι προσφορές υποβάλλονται για την ποσότητα των 50 000 εκατολίτρων αλκοόλης που εκφράζονται σε εκατόλι
τρα αλκοόλης σε 100 % vol.
Δεν γίνονται δεκτές οι προσφορές που αφορούν κατώτερη ποσότητα.
2. Οι προσφορές πρέπει :

— είτε να αποσταλούν με συστημένη επιστολή στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, rue de la Loi 200,
B- 1 049 Bruxelles,

— είτε να κατατεθούν στο χώρο υποδοχής του κτιρίου «Loi 120» της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
rue de la Loi 130, B- 1 049 Bruxelles, από 11.00 έως 12.00, την ημέρα που αναφέρεται στο σημείο 4.

3. Οι προσφορές περιλαμβάνονται σε σφραγισμένο φάκελο που φέρει την ένδειξη «Υποβολή ειδικής δημοπρασίας
αριθ. 1 12/93 ΕΚ αλκοόλης ΓΔ VI-E-2, να ανοιχθεί μόνο κατά τη συνεδρίαση της ομάδας», o οποίος εσωκλείεται
σε φάκελο που φέρει τη διεύθυνση της Επιτροπής.
4. Οι προσφορές πρέπει να φθάνουν στην Επιτροπή το αργότερο στις 26 Νοεμβρίου 1993 στις 12.00 (ώρα
Βρυξελλών).

5. Κάθε προσφορά φέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του υποβάλλοντος την προσφορά και αναφέρει :
α) την αναφορά στην απλή δημοπρασία αριθ. 112/93 ΕΚ.·

β) την τιμή που προσφέρεται εκφραζομένη σε Ecu ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100% vol·
γ) το σύνολο των υποχρεώσεων και δηλώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
377/93 καθώς και η ένδειξη του τόπου του τελικού προορισμού της αλκοόλης που κατακυρώθηκε, καθώς και
τη δήλωση που αναφέρει τη δέσμευση με έναν εμπορευόμενο για την αφυδάτωση και τη μόνη χρησιμοποί
ηση της στον τομέα των καυσίμων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού.
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6. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις καταθέσεως εγγυήσεως συμμετοχής που εκδίδονται από
τον ακόλουθο οργανισμό παρέμβασης:
— AIMA, Via Palestro 81 , 1-00185 Roma (τηλ.: 47 49 91· τέλεξ: 620331 , 620252, 613003· τελεφάξ: 445 3940,
495 39 40).

Αυτή η εγγύηση πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσό 3 Ecu ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100% vol.
IV. Δημοπρασία

O ενδιαφερόμενος οργανισμός παρέμβασης παραδίδει στον υπερθεματιστή που κατακυρώνεται, δήλωση της κατα
κύρωσης της προσφοράς εντός 20 ημερών μετά την ημερομηνία αποδοχής της αποφάσεως της Επιτροπής που κατα
κυρώνει την εν λόγω παρτίδα συγχρόνως με την προσκόμιση της αποδείξεως συστάσεως εγγυήσεως καλής εκτελέ
σεως από 20 Ecu ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100% vol.
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Αριθ. L 277/ 14

10. 11 . 93

ΑΠΛΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ αριθ. 113/93 ΕΚ

I. Τόπος αποθεματοποίησης, όγκος και χαρακτηριστικά της τιθέμενης σε πώληση αλκοόλης

Κράτη μέλη

ΙΤΑΛΙΑ

σε 100% vol

Αναφορά
κανονισμού
(ΕΟΚ)
αριθ.

3 000

39

ακατέργαστη

6 500

39

ακατέργαστη

3 700

39

ακατέργαστη

Nocera Superiore (SA)

1 900

35

ακατέργαστη

Sapis
S. Egidio M. A. (SA)

3 200

36

ακατέργαστη

7 800

39

ακατέργαστη

16 400

35 και 39

ακατέργαστη

7 500

35

ακατέργαστη

Τόπος
αποθεματοποίησης

Αριθμός
παρτίδων
(cuves)

Όγκος
αλκοόλης σε
εκατόλιτρα

Τύπος αλκοόλης

822/87

Kronon

Sciacca (AG)
Ge. Dis

Marsala (TP)
Vinum

Marsala (TP)
Del Salento

F. Palma

S. Antimo (NA)
Bonollo

Anagni (FR)
G. di Lorenzo

Pontevaleceppi (PG)
Σύνολο

50 000

Κάθε ενδιαφερόμενος, απευθυνόμενος στο σχετικό οργανισμό παρέμβασης, μπορεί να λάβει, έναντι πληρωμής
ποσού 2 Ecu ανά λίτρο ή του αντιτίμου σε ιταλικές λίρες δείγματα αλκοόλης που διατίθενται σε πώληση και έχουν
ληφθεί από αντιπρόσωπο του σχετικού οργανισμού παρέμβασης.
II. Προορισμός και χρησιμοποίηση της αλκοόλης

H αλκοόλη που τίθεται σε πώληση προορίζεται για εξαγωγή εκτός της Κοινότητας. Πρέπει να εισαχθεί και να
αφυδατωθεί σε μία από τις τρίτες χώρες των οποίων o κατάλογος αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του
παρόντος κανονισμού, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά στον τομέα των καυσίμων.

Οι αποδείξεις σχετικά με τον προορισμό και τη χρησιμοποίηση της αλκοόλης παρέχονται από διεθνή εταιρεία
ελέγχου και προσκομίζονται στον ενδιαφερόμενο οργανισμό παρέμβασης.
Τα σχετικά έξοδα αναλαμβάνονται από τον υπερθεματιστή.
III. Υποβολή των προσφορών

1 . Οι προσφορές υποβάλλονται για την ποσότητα των 150 000 εκατολίτρων αλκοόλης που εκφράζονται σε εκατό
λιτρα αλκοόλης σε 100% vol.

Δεν γίνονται δεκτές οι προσφορές που αφορούν κατώτερη ποσότητα.
2. Οι προσφορές πρέπει :

— είτε να αποσταλούν με συστημένη επιστολή στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles,

— είτε να κατατεθούν στο χώρο υποδοχής του κτιρίου «Loi 120» της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles, από 11.00 έως 12.00, την ημέρα που αναφέρεται στο σημείο 4.
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3. Οι προσφορές περιλαμβάνονται σε σφραγισμένο φάκελο που φέρει την ένδειξη «Υποβολή ειδικής δημοπρασίας
αριθ. 1 13/93 ΕΚ αλκοόλης ΓΔ VI-E-2, να ανοιχθεί μόνο κατά τη συνεδρίαση της ομάδας», o οποίος εσωκλείεται
σε φάκελο που φέρει τη διεύθυνση της Επιτροπής.
4. Οι προσφορές πρέπει να φθάνουν στην Επιτροπή το αργότερο, στις 26 Νοεμβρίου 1993 στις 12.00 (ώρα
Βρυξελλών).

5. Κάθε προσφορά φέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του υποβάλλοντος την προσφορά και αναφέρει :
α) την αναφορά στην απλή δημοπρασία αριθ. 113/93 EK·
β) την τιμή που προσφέρεται εκφραζομένη σε Ecu ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100% vol·
γ) το σύνολο των υποχρεώσεων και δηλώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
377/93 καθώς και η ένδειξη του τόπου του τελικού προορισμού της αλκοόλης που κατακυρώθηκε, καθώς και
τη δήλωση που αναφέρει τη δέσμευση με έναν εμπορευόμενο για την αφυδάτωση και τη μόνη χρησιμοποί
ηση της στον τομέα των καυσίμων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού.
6. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις καταθέσεως εγγυήσεως συμμετοχής που εκδίδονται από
τον ακόλουθο οργανισμό παρέμβασης:

— AIMA, Via Palestro 81 , 1-00185 Roma (τηλ.: 47 49 91· τέλεξ: 620331 , 620252, 613003· τελεφάξ : 445 3940,
495 3940).

Αυτή η εγγύηση πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσό 3 Ecu ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100% vol.
IV. Δημοπρασία

O ενδιαφερόμενος οργανισμός παρέμβασης παραδίδει στον υπερθεματιστή που κατακυρώνεται, δήλωση της κατα
κύρωσης της προσφοράς εντός 20 ημερών μετά την ημερομηνία αποδοχής της αποφάσεως της Επιτροπής που κατα
κυρώνει την εν λόγω παρτίδα συγχρόνως με την προσκόμιση της αποδείξεως συστάσεως εγγυήσεως καλής εκτελέ
σεως από 20 Ecu ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100% vol.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3084/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 9ης Νοεμβρίου 1993
για την έναρξη πωλήσεων με απλές δημοπρασίες για την εξαγωγή αλκοολών οινικής προε
λεύσεως που βρίσκονται στην κατοχή των οργανισμών παρέμβασης
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 του Συμβουλίου της 16ης
Μαρτίου 1987 περί κοινής οργανώσεως της αμπελοοινικής
αγοράς ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1566/93 0,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3877/88 του Συμβουλίου της
12ης Δεκεμβρίου 1988 για τη θέσπιση των γενικών κανόνων
σχετικά με τη διάθεση των αλκοολών από τις αποστάξεις
που αναφέρονται στα άρθρα 35, 36 και 39 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 822/87 και βρίσκονται στην κατοχή των οργα
νισμών παρέμβασης (3),
Εκτιμώντας :

ότι, λόγω του κόστους της αποθεματοποίησης της αλκο
όλης, αποδεικνύεται σκόπιμη η έναρξη πωλήσεων με απλή
δημοπρασία για τις αλκοόλες οινικής προελεύσεως που
προέρχονται από τις αποστάξεις που αναφέρονται στα
άρθρα 35, 36 και 39 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 και
βρίσκονται στην κατοχή του ισπανικού, του ιταλικού, και
του γαλλικού οργανισμού παρέμβασης·
ότι πρέπει να γίνουν απλές δημοπρασίες για την εξαγωγή
αλκοόλης σε ορισμένες τρίτες χώρες με σκοπό την τελική
χρησιμοποίηση στον τομέα των καυσίμων ■ ότι πρέπει να
εξασφαλισθούν οι χώρες αυτές για καλύτερη συνέχιση στον
εφοδιασμό ·

ότι οι δημοπρασίες αλκοόλης που άνοιξαν με τον παρόντα
κανονισμό, αφορούν ορισμένες τρίτες χώρες προορισμού
στις οποίες η εξαγωγή της αλκοόλης οινικής προελεύσεως
παρέχει ορισμένη εγγύηση όσον αφορά τη μη διαταραχή
της αγοράς αλκοόλης και των αλκοολούχων ποτών· ότι,
συνεπώς, είναι δυνατόν να προσαρμοσθεί το επίπεδο και οι
λεπτομέρειες άρσεως της εγγυήσεως καλής εκτελέσεως·
ότι πρέπει να οργανωθούν οι πωλήσεις, αφενός, προς
ορισμένες χώρες της Κεντρικής Αμερικής και, αφετέρου,
προς τις χώρες της Καραϊβικής που αναφέρονται από την
«Caribbean Basin Initiative», ιδίως για να ληφθούν υπόψη
ορισμένες συμπληρωματικές δαπάνες που προκαλούνται
από την απόσταση και τις δυνατότητες ναυλώσεως στις
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

tive» ·

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2192/93 της Επιτροπής που
αφορά ορισμένα γενεσιουργά αίτια των γεωργικών ισοτι
μιών που χρησιμοποιούνται στον αμπελοοινικό τομέα και
τροποποιεί κυρίως τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 377/93
προβλέπει τις γεωργικές ισοτιμίες που εφαρμόζονται για τη
μετατροπή σε εθνικό νόμισμα των πληρωμών και των
εγγυήσεων, οι οποίες προβλέπονται από το πλαίσιο των
απλών δημοπρασιών·

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 377/93 της Επιτροπής (4),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2192/93 (5), θέσπισε τις λεπτομέρειες εφαρμογής σχετικά με
τη διάθεση των αλκοολών που λαμβάνονται από τις
αποστάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 35, 36 και 39 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 και βρίσκονται στην
κατοχή των οργανισμών παρέμβασης·

C)
0
(·')
(4)
(?)

χώρες που αναφέρονται από την «Caribbean Basin Initia

84 της 27. 3. 1987, σ. 1 .
154 της 25. 6. 1993, σ. 39.
346 της 15. 12. 1988, σ. 7.
43 της 20. 2. 1993, σ. 6.
196 της 5. 8. 1993, σ. 19.

Άρθρο 1

1 . Πραγματοποιείται πώληση με πέντε απλές δημοπρα
σίες αριθμημένες 114/93, 115/93, 116/93, 117/93 και 118/93,
συνολικής ποσότητας 350 000 εκατόλιτρων αλκοόλης που
προέρχονται από τις αποστάξεις που αναφέρονται στα
άρθρα 35, 36 και 39 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 και
βρίσκονται στην κατοχή του ισπανικού, του γαλλικού και
του ιταλικού οργανισμού παρέμβασης.

Καθεμία από τις απλές δημοπρασίες αριθ. 114/93 και
115/93, αφορά ποσότητα 100 000 εκατόλιτρων αλκοόλης σε
100 % vol.

Καθεμία από τις απλές δημοπρασίες αριθ. 116/93, 117/93
και 118/93, αφορά ποσότητα 50 000 εκατόλιτρων αλκοόλης
σε 100% vol.

2.

H αλκοόλη που τίθεται σε πώληση :

— προορίζεται για εξαγωγή εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονο
μικής Κοινότητας,

— πρέπει να εισαχθεί και να αφυδατωθεί σε μία από τις
ακόλουθες τρίτες χώρες :
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Άγιος Χριστόφορος και Νέβις,
Μπαχάμες,
Δομινικανή Δημοκρατία,
Αντίγκουα και Μπαρμπούντα,
Δομίνικα,
Βρετανικοί Παρθένοι Νήσοι και Μονσεράτ,
Τζαμάικα,
Αγία Λουκία,
Άγιος Βικέντιος (συμπεριλαμβανομένων των Βορείων
Γρεναδίνων Νήσων),
— Μπαρμπάντος,
— Τρινιδάδ και Τομπάγκο,
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— Γρενάδα (συμπεριλαμβανομένων των Νοτίων Γρενα

εγκαταστάσεις αποθεματοποιήσεως οργανισμού παρεμβά

δίνων Νήσων),
— Αρούμπα,

σεως :

— Ολλανδικές Αντίλλες (Κουρασάο, Μπονέρ, Άγιος
Ευστάθιος Σάμπα, και το νότιο τμήμα του Αγίου
Μαρτίνου),
— Γουιάνα,

— Παρθένοι Νήσοι των Ηνωμένων Πολιτειών,

— πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο στον τομέα των
καυσίμων.
Αρθρο 2

O τόπος αποθεματοποίησης και οι αναφορές των σχετικών
δεξαμενών, o όγκος της αλκοόλης που περιέχεται σε καθε
μία των δεξαμενών, o αλκοολικός τίτλος και τα χαρακτηρι
στικά της αλκοόλης, καθώς και ορισμένοι ειδικοί όροι
εμφαίνονται στο παράρτημα.
ΑρSρο 3

H πώληση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 377/93, και ιδίως των άρθρων 10 έως 18
και 30 έως 38.

Εντούτοις, όσον αφορά την εγγύηση καλής εκτελέσεως και
για την ποσότητα αλκοόλης που παραλαμβάνεται από τις

— το ήμισυ της εγγυήσεως αυτής αποδεσμεύεται από τον
οργανισμό παρεμβάσεως που κατέχει την αλκοόλη, την
οποία αφορά η παραλαβή αυτή, όταν o υπερθεματιστής
προσκομίσει την απόδειξη θέσεως υπό τελωνειακό
έλεγχο της ποσότητας αυτής στο έδαφος μιας από τις
τρίτες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος
2,

— το υπόλοιπο αυτής αποδεσμεύεται σύμφωνα με το άρθρο
34 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 377/93.
Επιπλέον για να γίνει δεκτή μια προσφορά, πρέπει να περι
λαμβάνει την ένδειξη του τόπου της τελικής χρησιμοποιή
σεως της αλκοόλης που έχει κατακυρωθεί και την
υποχρέωση του προσφέροντος να τηρήσει τον προορισμό
αυτό. H προσφορά πρέπει επίσης να περιλαμβάνει δήλωση
του προσφέροντος σύμφωνα με την οποία υπάρχουν ανα
γκαστικές δεσμεύσεις με μεταποιητή στον τομέα των
καυσίμων σε μία από τις τρίτες χώρες που εμφαίνονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 2, o οποίος δεσμεύεται να αφυδατώσει
τις αλκοόλες που θα κατακυρωθούν σε μία από τις χώρες
αυτές καθώς και να τις εξάγει για τη χρησιμοποίησή τους
μόνο στον τομέα των καυσίμων.
ΆρSρο 4
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων,

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 9 Νοέμβριου 1993 .
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΛΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ αριθ. 114/93 ΕΚ

I. Τόπος αποθεματοποίησης, όγκος και χαρακτηριστικά της τιθέμενης σε πώληση αλκοόλης

σε 100 % vol

Αναφορά
κανονισμού
( ΕΟΚ)
αριθ.

D-5

25 202

35 + 36

ακατέργαστη

Tarancón
(Cuenca)

F-6

26 499

35 + 36

ακατέργαστη

Tarancón

E-8

25 888

35 + 36

ακατέργαστη

F-8

19 763

35 + 36

ακατέργαστη

3

2 648

35 + 36

ακατέργαστη

Τόπος
αποθεματοποίησης

Κράτη μέλη

ΙΣΠΑΝΙΑ

Tarancón

Αριθμός
παρτίδων
(cuves)

Όγκος
αλκοόλης σε
εκατόλιτρα

Τύπος αλκοόλης

822/87

(Cuenca)

(Cuenca)

Tarancón
(Cuenca)

Tomelloso
(Ciudad Real)
Σύνολο

100 000

Κάθε ενδιαφερόμενος, απευθυνόμενος στο σχετικό οργανισμό παρέμβασης μπορεί να λάβει, έναντι πληρωμής
ποσού 2 Ecu ανά λίτρο ή του αντιτίμου σε ισπανικές πεσέτες δείγματα αλκοόλης που διατίθενται σε πώληση και
έχουν ληφθεί από αντιπρόσωπο του σχετικού οργανισμού παρέμβασης.

II. Προορισμός και χρησιμοποίηση της αλκοόλης

H αλκοόλη που τίθεται σε πώληση προορίζεται για εξαγωγή εκτός της Κοινότητας. Πρέπει να εισαχθεί και να
αφυδατωθεί σε μία από τις τρίτες χώρες των οποίων o κατάλογος αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του
παρόντος κανονισμού, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά στον τομέα των καυσίμων.
Οι αποδείξεις σχετικά με τον προορισμό και τη χρησιμοποίηση της αλκοόλης παρέχονται από διεθνή εταιρεία
ελέγχου και προσκομίζονται στον ενδιαφερόμενο οργανισμό παρέμβασης.
Τα σχετικά έξοδα αναλαμβάνονται από τον υπερθεματιστή.

III. Υποβολή των προσφορών
1 . Οι προσφορές υποβάλλονται για την ποσότητα των 100000 εκατολίτρων αλκοόλης που εκφράζονται σε εκατό
λιτρα αλκοόλης σε 100% vol.
Δεν γίνονται δεκτές οι προσφορές που αφορούν κατώτερη ποσότητα.
2. Οι προσφορές πρέπει:

— είτε να αποσταλούν με συστημένη επιστολή στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles,

— είτε να κατατεθούν στο χώρο υποδοχής του κτιρίου «Loi 120» της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles, από 11.00 έως 12.00, την ημέρα που αναφέρεται στο σημείο 4.
3. Οι προσφορές περιλαμβάνονται σε σφραγισμένο φάκελο που φέρει την ένδειξη «Υποβολή ειδικής δημοπρασίας
αριθ. 114/93 ΕΚ αλκοόλης ΓΔ VI-E-2, να ανοιχθεί μόνο κατά τη συνεδρίαση της ομάδας», o οποίος εσωκλείεται
σε φάκελο που φέρει τη διεύθυνση της Επιτροπής.
4. Οι προσφορές πρέπει να φθάνουν στην Επιτροπή το αργότερο στις 26 Νοεμβρίου 1993 στις 12.00 (ώρα
Βρυξελλών).
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5. Κάθε προσφορά φέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του υποβάλλοντος την προσφορά και αναφέρει :
α) την αναφορά στην απλή δημοπρασία αριθ. 114/93 EK·
6) την τιμή που προσφέρεται εκφραζομένη σε Ecu ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100% vol·
γ) το σύνολο των υποχρεώσεων και δηλώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
377/93 καθώς και η ένδειξη του τόπου του τελικού προορισμού της αλκοόλης που κατακυρώθηκε, καθώς και
τη δήλωση που αναφέρει τη δέσμευση με έναν εμπορευόμενο για την αφυδάτωση και τη μόνη χρησιμοποί
ησή της στον τομέα των καυσίμων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού.
6. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις καταθέσεως εγγυήσεως συμμετοχής που εκδίδονται από
τον ακόλουθο οργανισμό παρέμβασης:
— SΕΝΡΑ, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (τηλ.: 347 65 00 · τέλεξ : 23427 SΕΝΡΑ - τέλεφαξ: 521 98 32).

Αυτή η εγγύηση πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσό 3 Ecu ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100% vol.
IV. Δημοπρασία

O ενδιαφερόμενος οργανισμός παρέμβασης παραδίδει στον υπερθεματιστή που κατακυρώνεται, δήλωση της κατα
κύρωσης της προσφοράς εντός 20 ημερών μετά την ημερομηνία αποδοχής της αποφάσεως της Επιτροπής που κατα
κυρώνει την εν λόγω παρτίδα συγχρόνως με την προσκόμιση της αποδείξεως συστάσεως εγγυήσεως καλής εκτελέ
σεως από 20 Ecu ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.
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ΑΠΛΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ αριθ. 115/93 ΕΚ

I. Τόπος αποθεματοποίησης, όγκος και χαρακτηριστικά της τιθέμενης σε πώληση αλκοόλης

Κράτη μέλη

ΙΤΑΛΙΑ

Τόπος
αποθεματοποίησης

Αριθμός
παρτίδων
(cuves)

Όγκος
αλκοόλης σε
εκατόλιτρα
σε 100% vol

Αναφορά
κανονισμού
(ΕΟΚ)
αριθ.

Τύπος αλκοόλης

822/87

Caviro

Faenza (RA)

15 500

35 + 39

ακατέργαστη

4 900

35 + 39

ακατέργαστη

Faenza (RA)

46 100

35 + 39

ακατέργαστη

Villapana
Faenza (RA)

3 500

35

ακατέργαστη

Cipriani
Chizzola di Ala (TN)

2 500

35

ακατέργαστη

7 300

35

ακατέργαστη

3 700

36

ακατέργαστη

8 100

39

ακατέργαστη

5 500

35

ακατέργαστη

2 900

36 + 39

ακατέργαστη

Mazzari

Sant'Agata sul
Santerno
Neri

G. de Luca

Novoli (LE)
Del Sud

Rutigliano (BA)
Fili Balice

Valenzano (ΒΑ)
Di Trani

Canosa di Puglia (ΒΑ)
D'Auria

Ortona (CH)
Σύνολο

100 000

Κάθε ενδιαφερόμενος, απευθυνόμενος στο σχετικό οργανισμό παρέμβασης, μπορεί να λάβει, έναντι πληρωμής
ποσού 2 Ecu ανά λίτρο ή του αντιτίμου σε ιταλικές λίρες δείγματα αλκοόλης που διατίθενται σε πώληση και έχουν
ληφθεί από αντιπρόσωπο του σχετικού οργανισμού παρέμβασης.

II. Προορισμός και χρησιμοποίηση της αλκοόλης

H αλκοόλη που τίθεται σε πώληση προορίζεται για εξαγωγή εκτός της Κοινότητας. Πρέπει να εισαχθεί και να
αφυδατωθεί σε μία από τις τρίτες χώρες των οποίων o κατάλογος αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του
παρόντος κανονισμού, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά στον τομέα των καυσίμων.

Οι αποδείξεις σχετικά με τον προορισμό και τη χρησιμοποίηση της αλκοόλης παρέχονται από διεθνή εταιρεία
ελέγχου και προσκομίζονται στον ενδιαφερόμενο οργανισμό παρέμβασης.
Τα σχετικά έξοδα αναλαμβάνονται από τον υπερθεματιστή.

III. Υποβολή των προσφορών

1 . Οι προσφορές υποβάλλονται για την ποσότητα των 100 000 εκατολίτρων αλκοόλης που εκφράζονται σε εκατό
λιτρα αλκοόλης σε 100,% vol.

Δεν γίνονται δεκτές οι προσφορές που αφορούν κατώτερη ποσότητα.
2. Οι προσφορές πρέπει :

— είτε να αποσταλούν με συστημένη επιστολή στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, rue de la Loi 200,
B- 1 049 Bruxelles,

— είτε να κατατεθούν στο χώρο υποδοχής του κτιρίου «Loi 120» της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
rue de la Loi 130, B- 1 049 Bruxelles, από 11.00 έως 12.00, την ημέρα που αναφέρεται στο σημείο 4.
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3. Οι προσφορές περιλαμβάνονται σε σφραγισμένο φάκελο που φέρει την ένδειξη «Υποβολή ειδικής δημοπρασίας
αριθ. 1 15/93 ΕΚ αλκοόλης ΓΔ VI-E-2, να ανοιχθεί μόνο κατά τη συνεδρίαση της ομάδας», o οποίος εσωκλείεται
σε φάκελο που φέρει τη διεύθυνση της Επιτροπής.

4. Οι προσφορές πρέπει να φθάνουν στην Επιτροπή το αργότερο στις 26 Νοεμβρίου 1993 στις 12.00 (ώρα
Βρυξελλών).

5. Κάθε προσφορά φέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του υποβάλλοντος την προσφορά και αναφέρει :
α) την αναφορά στην απλή δημοπρασία αρίθ. 115/93 EK·
β) την τιμή που προσφέρεται εκφραζομένη σε Ecu ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100 % vol ·
γ) το σύνολο των υποχρεώσεων και δηλώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
377/93 καθώς και η ένδειξη του τόπου του τελικού προορισμού της αλκοόλης που κατακυρώθηκε, καθώς και
τη δήλωση που αναφέρει τη δέσμευση με έναν εμπορευόμενο για την αφυδάτωση και τη μόνη χρησιμοποί
ησή της στον τομέα των καυσίμων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού.
6. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις καταθέσεως εγγυήσεως συμμετοχής που εκδίδονται από
τον ακόλουθο οργανισμό παρέμβασης:
— AIMA, via Palestre 81 , 1-00185 Roma (τηλ.: 47 49 91· τέλεξ: 620331 , 620252, 613003 - τελεφάξ : 445 39 40,
495 39 40).

Αυτή η εγγύηση πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσό 3 Ecu ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100 % vol.
IV. Δημοπρασία

O ενδιαφερόμενος οργανισμός παρέμβασης παραδίδει στον υπερθεματιστή που κατακυρώνεται, δήλωση της κατα
κύρωσης της προσφοράς εντός 20 ημερών μετά την ημερομηνία αποδοχής της αποφάσεως της Επιτροπής που κατα
κυρώνει την εν λόγω παρτίδα συγχρόνως με την προσκόμιση της αποδείξεως συστάσεως εγγυήσεως καλής εκτελέ
σεως από 20 Ecu ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.
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Αριθ. L 277/22

ΑΠΛΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ αριθ. 116/93 ΕΚ

I. Τόπος αποθεματοποίησης, όγκος και χαρακτηριστικό της τιθέμενης σε πώληση αλκοόλης

Κράτη μέλη

ΙΣΠΑΝΙΑ

Τόπος αποθεματοποίησης

Αριθμός
παρτίδων
(cuves)

Villarrobledo (Albacete)
Villarrobledo (Albacete)

σε 100% vol

Αναφορά
κανονισμού
(ΕΟΚ)
αριθ.

41 921
8 079

35 - 36
35 - 36

'Ογκος
αλκοόλης σε
εκατόλιτρα

18
29

Σύνολο

Τύπος αλκοόλης

822/87

ακατέργαστη
ακατέργαστη

50 000

Κάθε ενδιαφερόμενος απευθυνόμενος στο σχετικό οργανισμό παρέμβασης μπορεί να λάβει, έναντι πληρωμης
ποσού 2 Ecu ανά λίτρο ή του αντιτίμου σε ισπανικές πεσέτες δείγματα αλκοόλης που διατίθενται σε πώληση και
έχουν ληφθεί από αντιπρόσωπο του σχετικού οργανισμού παρέμβασης.
II. Προορισμός και χρησιμοποίηση της αλκοόλης
H αλκοόλη που τίθεται σε πώληση προορίζεται για εξαγωγή εκτός της Κοινότητας. Πρέπει να εισαχθεί και να
αφυδατωθεί σε μία από τις τρίτες χώρες των οποίων o κατάλογος αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του
παρόντος κανονισμού, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά στον τομέα των καυσίμων.

Οι αποδείξεις σχετικά με τον προορισμό και τη χρησιμοποίηση της αλκοόλης παρέχονται από διεθνή εταιρεία
ελέγχου και προσκομίζονται στον ενδιαφερόμενο οργανισμό παρέμβασης.
Τα σχετικά έξοδα αναλαμβάνονται από τον υπερθεματιστή.
III. Υποβολή των προσφορών

1 . Οι προσφορές υποβάλλονται για την ποσότητα των 50 000 εκατολίτρων αλκοόλης που εκφράζονται σε εκατόλι
τρα αλκοόλης σε 100% vol.

Δεν γίνονται δεκτές οι προσφορές που αφορούν κατώτερη ποσότητα.
2. Οι προσφορές πρέπει :
— είτε να αποσταλούν με συστημένη επιστολή στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles,

— είτε να κατατεθούν στο χώρο υποδοχής του κτιρίου «Loi 120» της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles, από 11.00 έως 12.00, την ημέρα που αναφέρεται στο σημείο 4.

3. Οι προσφορές περιλαμβάνονται σε σφραγισμένο φάκελο που φέρει την ένδειξη «Υποβολή ειδικής δημοπρασίας
αριθ. 1 16/93 ΕΚ αλκοόλης ΓΔ VI-E-2, να ανοιχθεί μόνο κατά τη συνεδρίαση της ομάδας», o οποίος εσωκλείεται
σε φάκελο που φέρει τη διεύθυνση της Επιτροπής

4. Οι προσφορές πρέπει να φθάνουν στην Επιτροπή το αργότερο στις 26 Νοεμβρίου 1993, στις 12.00 (ώρα
Βρυξελλών).

5. Κάθε προσφορά φέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του υποβάλλοντος την προσφορά και αναφέρει :
α) την αναφορά στην απλή δημοπρασία αριθ. 116/93 EK·
β) την τιμή που προσφέρεται εκφραζομένη σε Ecu ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100 % vol ·
γ) το σύνολο των υποχρεώσεων και δηλώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
377/93 καθώς και η ένδειξη του τόπου του τελικού προορισμού της αλκοόλης που κατακυρώθηκε, καθώς και
τη δήλωση που αναφέρει τη δέσμευση με έναν εμπορευόμενο για την αφυδάτωση και τη μόνη χρησιμοποί
ησή της στον τομέα των καυσίμων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού.
6. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις καταθέσεως εγγυήσεως συμμετοχής που εκδίδονται από
τον ακόλουθο οργανισμό παρέμβασης:
— SΕΝΡΑ, Beneficiencia 8, E-28004 Madrid (τηλ : 3476 500, τέλεξ : 23427 SΕΝΡΑ, τέλεφαξ : 521 98 32)·

Αυτή η εγγύηση πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσό 3 Ecu ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100% vol.
IV. Δημοπρασία

O ενδιαφερόμενος οργανισμός παρέμβασης παραδίδει στον υπερθεματιστή που κατακυρώνεται, δήλωση της κατα
κύρωσης της προσφοράς εντός 20 ημερών μετά την ημερομηνία αποδοχής της αποφάσεως της Επιτροπής που κατα
κυρώνει την εν λόγω παρτίδα συγχρόνως με την προσκόμιση της αποδείξεως συστάσεως εγγυήσεως καλής εκτελέ
σεως από 20 Ecu ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.
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Αριθ. L 277/23

ΑΠΛΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ αριθ. 117/93 ΕΚ

I. Τόπος αποθεματοποίησης, όγκος και χαρακτηριστικά της τιθέμενης σε πώληση αλκοόλης

Κράτη μέλη

ΙΣΠΑΝΙΑ

Τόπος αποθεματοποίησης

Αριθμός
παρτίδων
(cuves)

Villarrobledo (Albacete)
Tomelloso (Ciudad Real)

Όγκος
αλκοόλης σε
εκατόλιτρα
σε 100% vol

29
3

Σύνολο

34 190
15 810

Αναφορά
κανονισμού
(ΕΟΚ)

Τύπος αλκοόλης

αριθ.
822/87

35 - 36
35 - 36

ακατέργαστη
ακατέργαστη

50 000

Κάθε ενδιαφερόμενος, απευθυνόμενος στο σχετικό οργανισμό παρέμβασης, μπορεί να λάβει, έναντι πληρωμής
ποσού 2 Ecu ανά λίτρο ή του αντιτίμου σε ισπανικές πεσέτες δείγματα αλκοόλης που διατίθενται σε πώληση και
έχουν ληφθεί από αντιπρόσωπο του σχετικού οργανισμού παρέμβασης.
II. Προορισμός και χρησιμοποίηση της αλκοόλης

H αλκοόλη που τίθεται σε πώληση προορίζεται για εξαγωγή εκτός της Κοινότητας. Πρέπει να εισαχθεί και να
αφυδατωθεί σε μία από τις τρίτες χώρες των οποίων o κατάλογος αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του
παρόντος κανονισμού, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά στον τομέα των καυσίμων.

Οι αποδείξεις σχετικά με τον προορισμό και τη χρησιμοποίηση της αλκοόλης παρέχονται από διεθνή εταιρεία
ελέγχου και προσκομίζονται στον ενδιαφερόμενο οργανισμό παρέμβασης.
Τα σχετικά έξοδα αναλαμβάνονται από τον υπερθεματιστή.
III. Υποβολή των προσφορών

1 . Οι προσφορές υποβάλλονται για την ποσότητα των 50 000 εκατολίτρων αλκοόλης που εκφράζονται σε εκατόλι
τρα αλκοόλης σε 100% vol.
Δεν γίνονται δεκτές οι προσφορές που αφορούν κατώτερη ποσότητα.
2. Οι προσφορές πρέπει :

— είτε να αποσταλούν με συστημένη επιστολή στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών- Κοινοτήτων, rue de la Loi 200,
B- 1 049 Bruxelles,

— είτε να κατατεθούν στο χώρο υποδοχής του κτιρίου «Loi 120» της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
rue de la Loi 130, B- 1 049 Bruxelles, από 11.00 έως 12.00, την ημέρα που αναφέρεται στο σημείο 4.

3. Οι προσφορές περιλαμβάνονται σε σφραγισμένο φάκελο που φέρει την ένδειξη «Υποβολή ειδικής δημοπρασίας
αριθ. 1 17/93 ΕΚ αλκοόλης ΓΔ VI-E-2, να ανοιχθεί μόνο κατά τη συνεδρίαση της ομάδας», o οποίος εσωκλείεται
σε φάκελο που φέρει τη διεύθυνση της Επιτροπής.

4. Οι προσφορές πρέπει να φθάνουν στην Επιτροπή το αργότερο στις 26 Νοεμβρίου 1993, στις 12.00 (ώρα
Βρυξελλών).

5. Κάθε προσφορά φέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του υποβάλλοντος την προσφορά και αναφέρει :
α) την αναφορά στην απλή δημοπρασία αριθ. 117/93 EK·
β) την τιμή που προσφέρεται εκφραξομένη σε Ecu ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100 % vol ·
γ) το σύνολο των υποχρεώσεων και δηλώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
377/93 καθώς και η ένδειξη του τόπου του τελικού προορισμού της αλκοόλης που κατακυρώθηκε, καθώς και
τη δήλωση που αναφέρει τη δέσμευση με έναν εμπορευόμενο για την αφυδάτωση και τη μόνη χρησιμοποί
ησή της στον τομέα των καυσίμων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού.
6. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις καταθέσεως εγγυήσεως συμμετοχής που εκδίδονται από
τον ακόλουθο οργανισμό παρέμβασης:
— SΕΝΡΑ, Beneficiencia 8, E-28004 Madrid (τηλ.: 34 76 500, τέλεξ: 23427 SΕΝΡΑ, τέλεφαξ: 521 98 32)·
Αυτή η εγγύηση πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσό 3 Ecu ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100% vol.
IV. Δημοπρασία

O ενδιαφερόμενος οργανισμός παρέμβασης παραδίδει στον υπερθεματιστή που κατακυρώνεται, δήλωση της κατα
κύρωσης της προσφοράς εντός 20 ημερών μετά την ημερομηνία αποδοχής της αποφάσεως της Επιτροπής που κατα
κυρώνει την εν λόγω παρτίδα συγχρόνως με την προσκόμιση της αποδείξεως συστάσεως εγγυήσεως καλής εκτελέ
σεως από 20 Ecu ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100% vol.
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Αριθ. L 277/24
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ΑΠΛΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ αριθ. 118/93 ΕΚ

I. Τόπος αποθεματοποίησης, όγκος και χαρακτηριστικά της τιθέμενης σε πώληση αλκοόλης

Κράτη μέλη

Τόπος αποθεματοποίησης

Αριθμός
παρτίδων
(cuves)

ΓΑΛΛΙΑ

Όγκος
αλκοόλης σε
εκατόλιτρα
σε 100% vol

Αναφορά
κανονισμού
(ΕΟΚ)
αριθ.

Τύπος αλκοόλης

822/87

Longuefuye

53200 Longuefuye

50 000

Σύνολο

35

ακατέργαστη

50 000

Κάθε ενδιαφερόμενος, απευθυνόμενος στο σχετικό οργανισμό παρέμβασης, μπορεί να λάβει, έναντι πληρωμής
ποσού 2 Ecu ανά λίτρο ή του αντιτίμου σε γαλλικά φράγκα δείγματα αλκοόλης που διατίθενται σε πώληση και
έχουν ληφθεί από αντιπρόσωπο του σχετικού οργανισμού παρέμβασης.
II. Προορισμός και χρησιμοποίηση της αλκοόλης
H αλκοόλη που τίθεται σε πώληση προορίζεται για εξαγωγή εκτός της Κοινότητας. Πρέπει να εισαχθεί και να
αφυδατωθεί σε μία από τις τρίτες χώρες των οποίων o κατάλογος αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του
παρόντος κανονισμού, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά στον τομέα των καυσίμων.

Οι αποδείξεις σχετικά με; τον προορισμό και τη χρησιμοποίηση της αλκοόλης παρέχονται από διεθνή εταιρεία
ελέγχου και προσκομίζονται στον ενδιαφερόμενο οργανισμό παρέμβασης.
Τα σχετικά έξοδα αναλαμβάνονται από τον υπερθεματιστή.
III. Υποβολή των προσφορών

1 . Οι προσφορές υποβάλλονται για την ποσότητα των 50 000 εκατολίτρων αλκοόλης που εκφράζονται σε εκατόλι
τρα αλκοόλης σε 100% vol.

Δεν γίνονται δεκτές οι προσφορές που αφορούν κατώτερη ποσότητα.
2. Οι προσφορές πρέπει:
— είτε να αποσταλούν με συστημένη επιστολή στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles,

— είτε να κατατεθούν στο χώρο υποδοχής του κτιρίου «Loi 120» της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles, από 11.00 έως 12.00, την ημέρα που αναφέρεται στο σημείο 4.

3. Οι προσφορές περιλαμβάνονται σε σφραγισμένο φάκελο που φέρει την ένδειξη «Υποβολή ειδικής δημοπρασίας
αριθ. 1 18/93 ΕΚ αλκοόλης ΓΔ VI-E-2, να ανοιχθεί μόνο κατά τη συνεδρίαση της ομάδας», o οποίος εσωκλείεται
σε φάκελο που φέρει τη διεύθυνση της Επιτροπής.
4. Οι προσφορές πρέπει να φθάνουν στην Επιτροπή το αργότερο στις 26 Νοεμβρίου 1993, στις 12.00 (ώρα
Βρυξελλών).

5. Κάθε προσφορά φέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του υποβάλλοντος την προσφορά και αναφέρει :
α) την αναφορά στην απλή δημοπρασία αριθ. 118/93 EK·
β) την τιμή που προσφέρεται εκφραζομένη σε Ecu ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100% vol·
γ) το σύνολο των υποχρεώσεων και δηλώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
377/93 καθώς και η ένδειξη του τόπου του τελικού προορισμού της αλκοόλης που κατακυρώθηκε, καθώς και
τη δήλωση που αναφέρει τη δέσμευση με έναν εμπορευόμενο για την αφυδάτωση και τη μόνη χρησιμοποί
ησή της στον τομέα των καυσίμων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού.
6. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις καταθέσεως εγγυήσεως συμμετοχής που εκδίδονται από
τον ακόλουθο οργανισμό παρέμβασης:
— SAV par délégation de lOnivins, zone industrielle, avenue de la Ballastiere, boite postale 231 , F-33505 Libourne
Cedex (τηλ.: 57 51 03 03, τέλεξ: 572025, τέλεφαξ: 57 25 07 25) ·

Αυτή η εγγύηση πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσό 3 Ecu ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100% vol.
ΓV. Δημοπρασία

O ενδιαφερόμενος οργανισμός παρέμβασης παραδίδει στον υπερθεματιστή που κατακυρώνεται, δήλωση της κατα
κύρωσης της προσφοράς εντός 20 ημερών μετά την ημερομηνία αποδοχής της αποφάσεως της Επιτροπής που κατα
κυρώνει την εν λόγω παρτίδα συγχρόνως με την προσκόμιση της αποδείξεως συστάσεως εγγυήσεως καλής εκτελέ
σεως από 20 Ecu ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100% vol.

Αριθ. L 277/25
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3085/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Νοεμβρίου 1993

περί καθορισμού του ποσού της ενισχύσεως για τον βάμβακα
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 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 (ΕΚ) αριθ. 3036/93 (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 64,949 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 10 Νοεμβρίου
1993 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 9 Νοέμβριου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

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

(4) ΕΕ αριθ. L 222 της 1 . 9. 1993, σ. 35.
(5) ΕΕ αριθ. L 272 της 4. 11 . 1993, σ. 12.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3086/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Νοέμβριου 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 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 έχει

διαπιστωθεί κατά την περίοδο αναφοράς της 8ης Νοέμβριου
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 :

Άρθρο 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.
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 10 Νοεμβρίου
1993 .

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

Βρυξέλλες, 9 Νοεμβρίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

C)
0
(')
(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

τον κανονισμού της Επιτροπής της 9ης Νοεμβρίου 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

87,87 (2)(3)
87,87 (2) (3)

1001 10 00

43,40 (■) f)

1001 90 91

79,85

1001 90 99
100200 00

79,85 (')
1 1 2,66 (6)

1003 00 10
1003 00 20

119,26
119,26

1003 00 80

1 1 9,26 (9)

1004 00 00

90,74

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

87,87 (2)(3)
87,87 (2) (3)
99,31 (4)
25,19 (')
25,45 (4)
23,990
O

1008 90 90

23,99

1101 00 00

148,640

110210
1103 11
1103 11
110311

00
30
50
90

195,25
101,02
101,02
171,63

110710 11
110710 19

153,01
117,08

110710 91
1107 10 99
1107 20 00

223,1 6 (10)
169,50 0
1 95,73 H

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

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3087/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 9ης Νοεμβρίου 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 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,

διαπιστωθεί κατά την περίοδο αναφοράς της 8ης Νοέμβριου
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
γισμό τους η αντιπροσωπευτική τιμή της αγοράς που έχει

Άρθρο 1

Οι πριμοδοτήσεις που προσθέτονται στις εισφορές που
καθορίζονται εκ των προτέρων για την εισαγωγή των
προϊόντων που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1
στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
καθορίζονται στο παράρτημα.
ΑρSρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 10 Νοεμβρίου
1993 .

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

Βρυξέλλες, 9 Νοέμβριου 1993 .
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

C)
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(3)
(4)
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ΕΕ
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ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

181
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της
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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 9ης Νοεμβρίου 1993 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που
προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη

A. Σιτηρά και άλευρα
(Ecu/τόνο)

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

U

12

1

2

070990 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 1000

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

13,96

12,49

1001 90 99

0

0

13,96

12,49

10020000

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

Κωδικός ΣΟ

.

100400 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

10083000

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

19,55

17,50

11021000

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. Βύνη
(Ecu/τόνο)

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

4η προθεσμία

11

12

1

2

3

Κωδικός ΣΟ

1107 10 11

0

0

24,85

22,23

22,23

1107 10 19

0

.

0

18,57

'

16,61

16,61

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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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3088/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Νοέμβριου 1993
περί θεσπίσεως εκτάκτων μέτρων στηρίξεως της αγοράς στον τομέα του χοίρείου κρέατος
στη Γερμανία
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα του χοιρείου κρέατος ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1249/89 (2), και ιδίως
το άρθρο 20 και το άρθρο 22 δεύτερο εδάφιο,

ότι πρέπει να προβλεφθεί ότι οι γερμανικές αρχές θα
λάβουν όλα τα μέτρα ελέγχου και εποπτείας που είναι ανα
γκαία και θα πληροφορήσουν επ' αυτού την Επιτροπή ·
ότι η Επιτροπή Διαχειρίσεως Χοιρείου Κρέατος δεν διατύ
πωσε γνώμη στην προθεσμία που όρισε o πρόεδρος της
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας :
ότι λόγω της εμφανίσεως της κλασικής πανώλης των χοίρων
σε ορισμένες περιοχές παραγωγής της Γερμανίας, θεσπίστι
καν ειδικά υγειονομικά μέτρα για τη χώρα αυτή με την
απόφαση 93/566/EK της Επιτροπής της 4ης Νοεμβρίου 1993
όσον αφορά ορισμένα μέτρα προστασίας κατά της κλασικής
πανώλης των χοίρων στη Γερμανία και περί αντικαταστά
σεως της απόφασης 93/539/EOK (3) · ότι τα μέτρα αυτά

προβλέπουν ιδίως περιορισμούς στις συναλλαγές ζωντανών
χοίρων, νωπού χοιρείου κρέατος και προϊόντων με βάση το
χοίρειο κρέας που δεν έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία
τα οποία προέρχονται από ορισμένες ζώνες που παρουσιά
ζουν έναν ιδιαίτερο κίνδυνο ·
ότι υπάρχει κίνδυνος οι περιορισμοί της ελεύθερης κυκλο
φορίας εμπορευμάτων που απορρέουν από την εφαρμογή
κτηνιατρικών μέτρων να διαταράξουν σοβαρά την αγορά
του χοιρείου κρέατος στη Γερμανία· ότι είναι εφεξής
απαραίτητο να ληφθούν έκτακτα μέτρα στήριξης της
αγοράς μόνο για τους ζωντανούς χοίρους που προέρχονται
από άμεσα προσβεβλημένες ζώνες μέτρα που θα ισχύουν
για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητα ·
ότι, μεριμνώντας για την πρόβλεψη μιας μεταγενέστερης
διαδόσεως της επιζωοτίας πρέπει να εξαιρεθούν οι χοίροι
που προέρχονται από τις εν λόγω ζώνες από το κανονικό
κύκλωμα των προϊόντων που προορίζονται για την ανθρώ
πινη διατροφή και να προβούμε στη μεταποίηση σε προϊ
όντα που προορίζονται για σκοπούς άλλους από την ανθρώ
πινη διατροφή ·

ότι πρέπει να καθοριστεί ενίσχυση για την παράδοση των
χοιριδίων, των νεαρών χοιριδίων και των ζωντανών χοίρων
που προέρχονται από τις εν λόγω ζώνες στις αρμόδιες
αρχές· ότι, για να αποφευχθούν καταχρήσεις πρέπει να
εξαιρεθούν τα χοιρίδια τα οποία παχύνονται σε εκμετάλ
λευση κλειστού κυκλώματος·
ότι, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της επιζωοτίας και,
ιδίως, τη διάρκειά της και κατά συνέπεια τη σημασία των
αναγκαίων προσπαθειών για τη στήριξη της αγοράς πρέπει
να καταμερισθούν οι δαπάνες μεταξύ της Κοινότητας και
του εν λόγω κράτους μέλους·
(') ΕΕ αριθ. L 282 της 1 . 11 . 1975, σ. 1 .
O ΕΕ αριθ. L 129 της 11 . 5. 1989, σ. 12.
(3) ΕΕ αριθ. L 273 της 5. 11 . 1993, σ. 60.

Αρθρο 1

1 . Από τις 29 Οκτωβρίου έως τις 22 Νοεμβρίου 1993 οι
παραγωγοί μπορούν να επωφεληθούν, μετά από αίτησή
τους ενισχύσεως που χορηγείται από τις αρμόδιες γερμα
νικές αρχές κατά την παράδοση σε αυτές:
— ζωντανών χοίρων βάρους μεγαλύτερου από 110 χιλιό
γραμμα κατά μέσο όρο ανά παρτίδα,
— χοιριδίων βάρους μεγαλύτερου από 25 χιλιόγραμμα
κατά μέσο όρο ανά παρτίδα,
— νεαρών χοιριδίων βάρους μεγαλύτερου από 8 χιλιό
γραμμα κατά μέσο όρο ανά παρτίδα που παράγονται
από ειδικευμένους παραγωγούς που είναι αναγνωρισμέ
νοι από τις αρμόδιες αρχές.
Εντούτοις το όριο βάρους των 110 χιλιογράμμων δεν εφαρ

μόζεται στους χοίρους που παραδίδονται μεταξύ 29ης Οκτω
βρίου και 2 Νοεμβρίου 1993.

2. H ενίσχυση που χορηγείται στους πρώτους 322 000
ζωντανούς χοίρους και στα πρώτα 98 000 χοιρίδια και
νεαρά χοιρίδια καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της
Κοινότητας.
3 . Επιτρέπεται στη Γερμανία να χορηγήσει, συμπληρωμα
τικά, με δικές της δαπάνες και με τους όρους που προβλέ
πονται από τον παρόντα κανονισμό, ενίσχυση στους
138 000 επόμενους ζωντανούς χοίρους και στα επόμενα
42 000 χοιρίδια και νεαρά χοιρίδια.

Αρθρο 2

1 . Μπορούν να παραδοθούν χοίροι, νεαρά χοιρίδια και
χοιρίδια που εκτρέφονται στις ζώνες που αναφέρονται στο
παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

2. Μπορούν να παραδοθούν μόνο τα χοιρίδια τα οποία
δεν παχύνονται σε εκμετάλλευση κλειστού κυκλώματος ή
τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εκμετάλ
λευση κλειστού κυκλώματος για τις δικές της ανάγκες.
Αρθρο 3

Τα ζώα ζυγίζονται και θανατώνονται την ημέρα της παρα
δόσεως με τρόπο που να μην μπορεί να διαδοθεί η επιζω
οτία.
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Μεταφέρονται αμέσως σε εγκαταστάσεις αξιοποιήσεων
καταλοίπων ζωικής προελεύσεως και μεταποιούνται σε
προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1501 00 11 ,

Αριθ. L 277/31

ξεων του παρόντος κανονισμού και, ιδίως, εκείνων που
αναφέρονται στο άρθρο 2. Ενημερώνουν σχετικά την
Επιτροπή το ταχύτερο δυνατό.

150600 00 και 2301 1000.

Εντούτοις οι χοίροι μπορούν να μεταφερθούν σε σφαγείο
όπου θανατώνονται αμέσως και μπορούν να αποθεματοποι
ηθούν σε σφάγεια ή μισά σφάγεια σε ψυκτική εγκατάσταση
πριν από τη μεταφορά τους σε εγκατάσταση αξιοποιήσεως
καταλοίπων ζωικής προελεύσεως.
Οι εργασίες εκτελούνται υπό τον έλεγχο των αρμοδίων
γερμανικών αρχών.

2. Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, πρέπει
να τηρούνται όλες οι κτηνιατρικές διατάξεις που προβλέ
πονται στην απόφαση 93/566/EK.
Άρθρο 6

Οι αρμόδιες γερμανικές αρχές ανακοινώνουν στην
Επιτροπή, κάθε Τετάρτη, τις ακόλουθες πληροφορίες, όσον
αφορά την προηγούμενη εβδομάδα :

Άρθρο 4

1 . H ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος
1 καθορίζεται στην εκμετάλλευση, σε 100 Ecu ανά 100
χιλιόγραμμα σφαγμένου βάρους για τους ζωντανούς
χοίρους, πολλαπλασιάζοντας την ενίσχυση αυτή με το
συντελεστή 0,83.

— αριθμός και συνολικό βάρος των παραδοθέντων χοίρων,
— αριθμός και συνολικό βάρος των παραδοθέντων χοιρι
δίων,

— αριθμός και συνολικό βάρος των παραδοθέντων νεαρών
χοιριδίων.

2. H ενίσχυση για την παράδοση των χοιριδίων καθορίζε
ται σε 25 Ecu ανά κεφαλή · η ενίσχυση για την παράδοση
των νεαρών χοιριδίων καθορίζεται σε 20 Ecu ανά κεφαλή.

Άρθρο 7

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

Άρθρο 5

Κοινοτήτων.

1 . Οι αρμόδιες γερμανικές αρχές λαμβάνουν όλα τα
απαραίτητα μέτρα για την εγγύηση της τήρησης των διατά

Εφαρμόζεται από τις 29 Οκτωβρίου 1993.

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

Βρυξέλλες 9 Νοεμβρίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1 . Στο ομόσπονδο κράτος της Κάτω Σαξονίας, οι ακόλουθοι νομοί : Stade, Rotenburg, Harburg, Soltau-Fallingbostel,
Lüneburg, Emsland, Cloppenburg, Vechta, Diepholz και Osnabrück.

2. Στο ομόσπονδο κράτος της Baden-Wurttemberg, οι ακόλουθοι νομοί : Ostalbkreis, Schwâbisch Hall, Rems-Murr,
Göppingen και Heidenheim.

3. Στο ομόσπονδο κράτος της Bayern, οι ακόλουθοι νομοί: Donau-Ries, Ansbach και Ansbach-Stadt.

4. Στο ομόσπονδο κράτος της Rheinland-Pfalz, οι ακόλουθοι νομοί : Germersheim, Sûdliche Weinstraϐe και η πόλη
Landau i.d. Pfalz .

5. Στο ομόσπονδο κράτος της Mecklenburg-Vorpommern, οι ακόλουθοι νομοί : Rostock, Rostock-Stadt,
Ribnitz-Damgarten, Stralsund, Stralsund-Stadt, Grimmen, Bad Doberan, Güstrow, Teterow, Malchin, Demmin και Greifs
wald.
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II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΔΗΓΙΑ 93/87/EOK ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 22ας Οκτωβρίου 1993

για την τροποποίηση της οδηγίας 90/377/EOK όσον αφορά τους τόπους και τις περιφέρειες
διεξαγωγής ερευνών στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
την οδηγία 90/377/EOK του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου
1990 σχετικά με μια κοινοτική διαδικασία για τη διαφάνεια
των τιμών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για τον τελικό
βιομηχανικό καταναλωτή ('),
την οδηγία 90/653/EOK του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμ
βρίου 1990 περί προσαρμογών για την εφαρμογή ορισμένων
οδηγιών σχετικών με τις στατιστικές μεταφορών εμπορευ
μάτων και τις στατιστικές τιμών αερίου και ηλεκτρικής
ενέργειας στη Γερμανία (2),
Εκτιμώντας :
ότι η Γερμανία καθόρισε τους τόπους στο έδαφος της πρώην
Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας, κατά τρόπον
ώστε να διευρυνθεί η κατανομή κατά περιφέρειες και κατά
τόπους για τις στατιστικές τιμών αερίου και ηλεκτρικής
ενέργειας ·

ότι ζητήθηκε η γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής που
θεσπίστηκε με το άρθρο 7 της οδηγίας 90/377/EOK, όσον
αφορά τα μέτρα που προβλέπει η παρούσα οδηγία,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα της οδηγίας 90/377/EOK τροποποιούνται
ώστε να προστεθούν, όσον αφορά τη συλλογή των τιμών
αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ομοσπονδιακή
Δημοκρατία της Γερμανίας, οι παρακάτω τόποι και περιφέ
ρειες :

C) ΕΕ αριθ. L 185 της 17. 7. 1990, σ. 16.
(2) ΕΕ αριθ. L 353 της 17. 12. 1990, σ. 46.

α) στο παράρτημα I σημείο 11 — Ομοσπονδιακή Δημο
κρατία της Γερμανίας :
— «Δρέσδη και Βερολίνο» ·
β) στο παράρτημα II σημείο 2 — Ομοσπονδιακή Δημο
κρατία της Γερμανίας :
— «Έρφουρτ, Λειψία και Ρόστοκ» ·
γ) στο παράρτημα II σημείο 13 — Ομοσπονδιακή Δημο
κρατία της Γερμανίας :
— «Όστεν» ·

δ) η υποσημείωση αριθ. 2 στο παράρτημα II σημείο 13 αντι
καθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :
«Τα κρατίδια (Länder) της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας
της Γερμανίας κατατάσσονται σε τέσσερις ζώνες, ως
εξής :
— βόρεια/κεντρική ζώνη : Σλέσβιγκ — Χόλσταϊν,
Αμβούργο, Βρέμη, Βερολίνο, Κάτω Σαξονία, Βόρεια
Έσση,
— δυτική ζώνη : Βόρεια Ρηνανία — Βεστφαλία,
Ρηνανία-Παλατινάτο, Νότια Έσση, Σάαρ,
— νότια ζώνη : Βάδη — Βυρτεμβέργη, Βαυαρία,
— ανατολική ζώνη : στη ζώνη αυτή κατατάσσονται τα
κρατίδια (Länder) που δεν περιλαμβάνονται στις
άλλες περιφέρειες.»

Αρθρο 2
H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες 22 Οκτωβρίου 1993.
Γ\α την Επιτροπή
Henning CHRISTOPHERSEN

Αντιπρόεδρος
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ΟΔΗΓΙΑ 93/90/EOK ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Οκτωβρίου 1993
σχετικά με τον κατάλογο των ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 πέμπτη
περίπτωση της οδηγίας 67/548/EOK του Συμβουλίου
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Έχοντας υπόψη :

Άρθρο 1

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

την οδηγία 67/548/EOK του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου
1967 περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών
και διοικητικών διατάξεων περί ταξινομήσεως, συσκευασίας
και επισημάνσεως των επικινδύνων ουσιών ('), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 93/72/EOK της Επιτρο
πής (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 1 ,

O κατάλογος των κοινοτικών πράξεων που αφορούν τομείς
προϊόντων για τους οποίους ισχύουν κοινοτικές διαδικασίες
γνωστοποίησης ή έγκρισης και για τους οποίους οι απαιτή
σεις σχετικά με την υποβολή πληροφοριών για τις κατηγο
ρίες ουσιών που αναφέρονται στον κατάλογο είναι ανάλο
γες εκείνων που προβλέπονται στην οδηγία 67/548/EOK
παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας.
Αρθρο 2

Εκτιμώντας :

ότι το άρθρο 13 παράγραφος 1 πέμπτη περίπτωση της
οδηγίας 67/548/EOK ορίζει ότι εξαιρούνται από ορισμένες
διατάξεις της εν λόγω οδηγίας, και ιδίως από τις διατάξεις
περί γνωστοποιήσεως, οι ουσίες που χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά για άλλες κατηγορίες προϊόντων για τις
οποίες ισχύουν κοινοτικές διαδικασίες κοινοποίησης ή
έγκρισης και για τις οποίες οι απαιτήσεις σχετικά με την
επιβολή πληροφοριών είναι ανάλογες εκείνων που προβλέ
πονται στην οδηγία 67/548/EOK και ότι, ως εκ τούτου, η
Επιτροπή οφείλει να συντάσσει κατάλογο των κοινοτικών
αυτών πράξεων·

1 . Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, πριν από
τις 31 Οκτωβρίου 1993, τις αναγκαίες διατάξεις για να
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Πληροφορούν
αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

ότι, επί του παρόντος, υπάρχει μία μόνο κοινοτική πράξη
που εμπίπτει στο παλαίσιο της πέμπτης περίπτωσης του
άρθρου 13 παράγραφος 1 · ότι, ωστόσο, o κατάλογος αυτός
θα επανεξετάζεται τακτικά και θα αναθεωρείται, εφόσον
χρειάζεται ·

Άρθρο 3

2. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις,
αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνο
δεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημο
σίευση τους. O τρόπος της παραπομπής καθορίζεται από τα
κράτη μέλη.

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1993.

ότι οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας είναι σύμφωνες με τη
γνώμη της Επιτροπής για την Προσαρμογή στην Τεχνική
Πρόοδο των Οδηγιών για την Εξάλειψη των Τεχνικών
Εμποδίων στις Συναλλαγές Επικινδύνων Ουσιών και Παρα
σκευασμάτων,

Για την Επιτροπή
Γιάννης ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΟΙΝΟ
ΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 67/548/EOK.

1 . Οδηγία 91 /414/EOK του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευ
τικών προϊόντων : ουσίες υποκείμενες στις διαδικασίες αξιολόγησης που προβλέπονται από το άρθρο 6 της
οδηγίας ( ΕΕ αριθ. L 230 της 19. 8. 1991 , σ. 1 ).

C) ΕΕ αριθ. 196 της 16. 8. 1967, σ. 1 .
(-) ΕΕ αριθ. L 258 της 16. 10. 1993, σ. 29.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 25ης Οκτωβρίου 1993

περί τροποποιήσεως της απόφασης 93/402/EOK σχετικά με τους όρους των υγειονομικών
μέτρων και την κτηνιατρική πιστοποίηση που απαιτούνται κατά την εισαγωγή νωπών κρεά
των προελεύσεως ορισμένων χωρών της Νοτίου Αμερικής
(93/576/EOK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

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

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

την οδηγία 72/462/EOK του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμ

βρίου 1972 περί των υγειονομικών προβλημάτων και των
υγειονομικών μέτρων κατά τις εισαγωγές βοοειδών, αιγο
ειδών και προβατοειδών νωπών κρεάτων ή προϊόντων με
βάση το κρέας προελεύσεως τρίτων χωρών ('), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1601 /92 (2) του Συμβουλίου και ιδίως τα άρθρα 14, 15 και
16,

Εκτιμώντας :

ότι οι υγειονομικοί όροι και η κτηνιατρική πιστοποίηση
που απαιτούνται κατά την εισαγωγή νωπών κρεάτων που
προέρχονται από τη Βραζιλία μεταξύ άλλων καθορίζονται
από την απόφαση 93/402/EOK της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε από την απόφαση 93/463/EOK (4) ·
ότι, κατά την τελευταία κοινοτική αποστολή που πραγματο
ποιήθηκε στη Βραζιλία, διαπιστώθηκε βελτίωση της υγειο
νομικής κατάστασης στα κράτη του Sâo Paulo και Minas
Gérais που ήταν το αποτέλεσμα των ενεργειών των κτηνια
τρικών υπηρεσιών ·

ότι, λόγω της γενικής κατάστασης στη Βραζιλία, η προθε
σμία η οποία λήγει την 1η Νοεμβρίου 1993 πρέπει να παρα
ταθεί με σκοπό την περαιτέρω αξιολόγηση των αποτελεσμά
των που επιτεύχθησαν στο πλαίσιο των εν λόγω δραστηριο
τήτων

ότι είναι αναγκαίο, κατά συνέπεια, να τροποποιηθεί η
απόφαση 93/402/EOK·

(')
(2)
P)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριS.
αρι9.
αριθ.

L
L
L
L

302
173
179
216

της
της
της
της

31 .
27.
22.
26.

12. 1972, σ. 28.
6. 1992, σ. 13.
7. 1993, σ. 11 .
8. 1993, σ. 22.

ΆρSρο 1
Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπουν την εισαγωγή νωπών κρεά
των που έχουν παραχθεί και πιστοποιηθεί μετά την 1η
Ιουνίου 1994 προελεύσεως των κρατών του São Paulo και
Minas Gerais (Βραζιλία).

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή των νωπών κρεά
των που έχουν παραχθεί και πιστοποιηθεί πριν από τις 2
Ιουνίου 1994 έως τις 15 Ιούνίου 1994, προελεύσεως των εν
λόγω κρατών.
ΆρSρο 2

Οι διατάξεις της απόφασης 93/463/EOK καταργούνται.
Το παράρτημα I της απόφασης 93/402/EOK αντικαθίσταται
από την παρούσα απόφαση.
Α
' ρSρο 3
H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΒΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ! ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Έδαφος
Χώρα

Περιγραφή του εδάφους
Κωδικός

Αργεντινή

Εκδοχή

ΑR

01 /93

H χώρα ολόκληρη

AR-1

01 /93

Το έδαφος νοτίως του 42ου παραλλήλου

AR-2

01 /93

Το έδαφος βορείως του 42ου παραλλήλου, εκτός από τις
περιοχές Chaco και Formosa

AR-3

01 /93

Οι επαρχίες Entre Rios, Corrientes και Misiones

AR4

01/93

Οι επαρχίες Catamarca, San Juan, La Rioja, Mendoza Neuquen
και Rio Negro και το διαμέρισμα Patagones της επαρχίας
Buenos Aires

BR

01/93

BR-1

01 /93 (')

H χώρα ολόκληρη

Οι πολιτείες: Rio Grande do Sul, Paranâ, Sâo Paulo, Espirito
Santo, Minas Gérais και Mato Grosso do Sul, με εξαίρεση τις
κοινότητες Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Caracol, Corumba,
Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho,

Βραζιλία

Rio Negro, Rio de Verde de Mato Grosso και Sonora
02/93 (2)

Οι πολιτείες: Rio Grande do Sul, Paranâ, Espirito Santo και Mato
Grosso do Sul, με εξαίρεση τις κοινότητες Aquidauana, Bodo
quena, Bonito, Caracol, Corumba, Coxim, Jardim, Ladario,
Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio de Verde
de Mato Grosso και Sonora

Χιλή

Κολομβία

CL

01/93

H χώρα ολόκληρη

CO

01/93

H χώρα ολόκληρη

CO-1

Τομέας οριοθετούμενος από τα ακόλουθα σύνορα : από το
σημείο όπου o ποταμός Murri χύνεται στον ποταμό Atrato με
κατεύθυνση προς τις εκβολές του πόταμού Atrato στον
Ατλαντικό Ωκεανό, εν συνεχεία από το σημείο αυτό μέχρι τη
μεθόριο με τον Παναμά της ακτής του Ατλαντικού έως το
ακρωτήριο Tiburôn από το σημείο αυτό προς τον Ειρηνικό
κατά μήκος της μεθορίου Κολομβίας και Παναμά · από το
τελευταίο αυτό σημείο μέχρι τις εκβολές του ποταμού Valle
κατά μήκος της ακτής του Ειρηνικού και από το σημείο αυτό
κατά μήκος μιας ευθείας η οποία οδηγεί στο σημείο που
συμβάλλουν οι ποταμοί Murri και Atrato

CO-2

Δήμοι: Arboletas, Necocil, San Pedro de Uraba, Apartado, Chigo
rodo, Mutata, Dabeiba, Uramita, Murindo, Riosucio (δεξιά όχθη
του ποταμού Atrato) και Frontino

CO-3

01/93

Τομέας οριοθετούμενος από ακόλουθα σύνορα : από τις εκβο
λές του ποταμού Sinu, τον Ατλαντικό Ωκεανό κατά μήκος
του ποταμού με κατεύθυνση προς τις πηγές του στο alto Para
millo, εν συνεχεία από το σημείο αυτό προς το Puerto Rey

στον Ατλαντικό Ωκεανό κατά μήκος της μεθορίου μεταξύ
των διαμερισμάτων Antioquia και Côrdoba, εν συνεχεία από
το τελευταίο αυτό σημείο προς τις εκβολές του ποταμού Sinu
κατά μήκος της ακτής του Ατλαντικού

Παραγουάη

ΡΥ

01/93

H χώρα ολόκληρη

Ουρουγουάη

UΥ

01 /93

H χώρα ολόκληρη

(') Εγκριση του κωδικού που εφαρμόζεται έως την 1η Ιουνίου 1994.
0 Έγκριση του κωδικού που εφαρμόζεται από τις 2 Ιουνίου 1994.»

Αριθ. L 277/36
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 25ης Οκτωβρίου 1993
nepi καθορισμού της ενισχύσεως στην ιδιωτική αποθεματοποίηση σφαγίων και μισών

σφαγίων αρνιού στα πλαίσια των διαγωνισμών που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2727/93

(93/577/EOK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 του Συμβουλίου της
25ης Σεπτεμβρίου 1989 περί κοινής οργανώσεως αγοράς
στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
363/93 (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 5,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3446/90 της Επιτροπής της 27ης
Νοεμβρίου 1990 για λεπτομέρειες εφαρμογής της χορηγή
σεως ενισχύσεως στην ιδιωτική αποθεματοποίηση προβείου
και αιγείου κρέατος (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1258/91 (4), και ιδίως το άρθρο 12 παρά
γραφος 1 στοιχείο στ),
Εκτιμώντας :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3447/90 της Επιτροπής της
28ης Νοεμβρίου 1990 περί ειδικών όρων χορήγησης ενισχύ
σεων για ιδιωτική αποθεματοποίηση στον τομέα του
προβείου και αιγείου κρέατος (S), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1258/91 , συμπληρώνει τις
διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3446/90 και
προβλέπει, ιδιαίτερα, τις λεπτομέρειες εφαρμογής των
διαγωνισμών ■
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2727/93 της Επιτροπής (6)
αφορά άνοιγμα διαγωνισμών για τον καθορισμό της ενισχύ
σεως στην ιδιωτική αποθεματοποίηση σφαγίων και μισών
σφαγίων αρνιού·

C)
0
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

289 της 7. 10. 1989, σ. 1 .
42 της 19. 2. 1993, σ. 1 .
333 της 30. 11 . 1990, σ. 39.
120 της 15 . 5. 1991 , σ. 15.
333 της 30. 11 . 1990, σ. 46.
246 της 2. 10. 1993, σ. 30.

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο στ)
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3446/90, είναι αναγκαίο, με
βάση τις ληφθείσες προσφορές, να καθοριστεί ένα ανώτατο
ποσό ενισχύσεως στην ιδιωτική αποθεματοποίηση ή να μην
δοθεί συνέχεια στο διαγωνισμό ■
ότι το επίπεδο των ληφθεισών προσφορών οδηγεί στο να
δοθεί συνέχεια στους διαγωνισμούς ·
ότι η Επιτροπή Διαχείρισης Προβατοειδών και Αιγοειδών
δεν διατύπωσε γνώμη στην προθεσμία που όρισε o πρόε
δρός της,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

ΆρSρο 1

Για τους διαγωνισμούς που άνοιξαν με τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 2727/93, το ποσό της ενισχύσεως που αναφέρε
ται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 3446/90 καθορίζεται σε 750 Ecu ανά
τόνο.

ΆρSρο 2

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες 25 Οκτωβρίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής
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Αριθ. L 277/37

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Οκτωβρίου 1993

για την τροποποίηση της απόφασης 91/650/EOK σχετική με την κατάρτιση μιας προσθήκης
στο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης παροχής κοινοτικής βοήθειας στην Ιρλανδία για τη
βελτίωση των συνθηκών μεταποίησης και εμπορίας των γεωργικών προϊόντων
(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυϋεντικό)

(93/578/EOK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 866/90 του Συμβουλίου της 29ης
Μαρτίου 1990 για τη βελτίωση των συνθηκών μεταποίησης
και εμπορίας των γεωργικών προϊόντων ('), όπως τροποποιή
θηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3577/90 (2), και ιδίως
το άρθρο 7 παράγραφος 2,
Εκτιμώντας:

ότι η Επιτροπή, με την απόφαση 89/640/EOK (3), έχει εγκρί
νει το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης για παροχή διαρθρωτικής
βοήθειας στην Ιρλανδία·

ποιήσει το χρηματοδοτικό σχέδιο της προσθήκης στο κοινο
τικό πλαίσιο στήριξης·
ότι οι τροποποιήσεις που πρότεινε η επιτροπή παρακολού
θησης συνεπάγονται νέο δημοσιονομικό προγραμματισμό
της βοήθειας από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσα
νατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τμήμα Προσανατολι
σμού, σχετικά με το συνολικό ποσό και τα ποσά ανά τομέα
που προβλέπονται στο άρθρο 2 της απόφασης της Επιτρο
πής 91 /650/EOK ·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρούσα απόφαση
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Γεωργικών Διαρ
θρώσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

ΆρSρο 1

ότι η Επιτροπή ενέκρινε, στις 11 Δεκεμβρίου 1991 , την

απόφαση 91/650/EOK (4) που καταρτίζει την προσθήκη στο

κοινοτική πλαίσιο στήριξης για κοινοτικές παρεμβάσεις με
βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 866/92 που καλύπτει την
περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 1991 έως 31 Δεκεμβρίου 1993 ·
ότι οι ανασυσταθείσες και συμπληρωματικές πιστώσεις
απαιτούν αναθεώρηση των χρηματοδοτικών ρυθμίσεων που
προβλέπονται για δημοσιονομική βοήθεια από την Κοινό
τητα ·

Το άρθρο 2 της απόφασης 91 /650/EOK τροποποιείται ως
εξής :

Το συνολικό κόστος των προτεραιοτήτων που εγκρίθη
καν για την κοινή δράση από την Κοινότητα και το
σχετικό κράτος μέλος ανέρχεται σε 161 572 809 Ecu και
οι χρηματοδοτικές ρυθμίσεις που προβλέπονται για
δημοσιονομική βοήθεια από την Κοινότητα κατανέμο
νται ως εξής :
(τιμές 1991 αναπροσαρμοσμένες στις τιμές 1993 σε Ecu)

ότι η επιτροπή παρακολούθησης του κοινοτικού πλαισίου
στήριξης για την Ιρλανδία που καλύπτει o στόχος 1 , αποφά
σισε στις 28 Απριλίου 1993 να μεταβιβάσει 1 523 000 Ecu, σε
τιμές 1993, στην προσθήκη στο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης
για τη βελτίωση των συνθηκών μεταποίησης και εμπορίας
των γεωργικών προϊόντων
ότι η επιτροπή παρακολούθησης του κοινοτικού πλαισίου
στήριξης για την Ιρλανδία που καλύπτει o στόχος 1 αποφά
σισε στις 8 Σεπτεμβρίου 1993 την χορήγηση πρόσθετων
πιστώσεων 5 000 000 Ecu σε τιμές 1993, στην προσθήκη στο
κοινοτικό πλαίσιο στήριξης για τη βελτίωση των συνθηκών
μεταποίησης και εμπορίας των γεωργικών προϊόντων ·

1 . Κρέας

2. Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

91 της 6. 4.
353 της 17.
370 της 19.
350 της 19.

1990, σ.
12. 1990,
12. 1989,
12. 1991 ,

1.
σ. 23.
σ. 39.
σ. 51 .

6 893 592

3. Αυγά και πουλερικά

3 317 142

4. Ζώα διάφορα

2 297 976

5. Σιτηρά

1 182 139

6. Οπωροκηπευτικά

2 147 014

7. Άνθη και φυτά

0

8. Γεώμηλα

4 309 731

9. Καλλιέργειες διάφορες

ότι η επιτροπή παρακολούθησης που καταρτίστηκε στο
πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 866/90
για την Ιρλανδία αποφάσισε στις 20 Ιουλίου 1993 να τροπο
(')
(2)
0
(4)

43 082 377

0
Σύνολο

63 229 971

Το ποσό που υπολείπεται και το οποίο αντιστοιχεί στη
συμμετοχή του κράτους μέλους ανέρχεται σε 16 245 436
Ecu για το δημόσιο τομέα και 82 097 402 Ecu για τον
ιδιωτικό τομέα.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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Αρθρο 2

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ιρλανδία και στην υπηρεσία γεωργίας και δασοκο
μίας.

Βρυξέλλες 29 Οκτωβρίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

10. 11 . 93
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 8ης Νοεμβρίου 1993

για την τροποποίηση της απόφασης 91/648/EOK σχετικά με την κατάρτιση μιας προσθήκης
στο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης παροχής κοινοτικής βοήθειας στο Ηνωμένο Βασίλειο
(Βόρεια Ιρλανδία) για τη βελτίωση των συνθηκών μεταποίησης και εμπορίας των γεωργικών
προϊόντων
(Το κείμενο στην αγγλική γλώβσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(93/579/EK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Έχοντας υπόψη :

ΑρSρο 1

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Το άρθρο 2 της απόφασης 91/648/EOK τροποποιείται ως

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 866/90 του Συμβουλίου της 29ης
Μαρτίου 1990 για τη βελτίωση των συνθηκών μεταποίησης
και εμπορίας των γεωργικών προϊόντων ('), όπως τροποποιή
θηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3577/90 (2), και ιδίως το
άρθρο 7 παράγραφος 2,

Το συνολικό κόστος των προτεραιοτήτων που εγκρίθη
καν για την κοινή δράση από την Κοινότητα και το
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ανέρχεται σε 80490 202
Ecu και οι δημοσιονομικές ρυθμίσεις που προβλέπονται
για παροχή δημοσιονομικής βοήθειας από την Κοινό

Εκτιμώντας :

τητα κατανέμονται ως εξής :

ότι, με την απόφαση 89/639/EOK (3), η Επιτροπή ενέκρινε
το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης για διαρθρωτικές παρεμβά
σεις στην περιφέρεια του Ηνωμένου Βασιλείου την οποία
αφορά o στόχος αριθ. 1 , δηλαδή τη Βόρεια Ιρλανδία ·

ότι, στις 10 Δεκεμβρίου 1991 , η Επιτροπή εξέδωσε την
απόφαση 91 /648/EOK (4) για την κατάρτιση προσθήκης στο
κοινοτική πλαίσιο στήριξης για κοινοτικές παρεμβάσεις με
βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 866/90 που καλύπτει την
περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 1991 έως 31 Δεκεμβρίου 1993 ·
ότι οι επανασυσταθείσες πιστώσεις απαιτούν αναθεώρηση
των δημοσιονομικών ρυθμίσεων που προβλέπονται για την
παροχή δημοσιονομικής βοήθειας από την Κοινότητα ·

ότι η επιτροπή παρακολούθησης που συστάθηκε στο πλαί
σιο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 866/90 για τη
Βόρεια Ιρλανδία αποφάσισε στις 3 Μαρτίου 1993 να τροπο
ποιήσει το χρηματοδοτικό σχέδιο που εμφαίνεται στο

εξής :

(τιμές 1991 αναπροσαρμοσμένες στις. τιμές 1993 σε Ecu)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρούσα απόφαση
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής Γεωργικών Διαρ
θρώσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης,

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

91 της 6. 4.
353 της 17.
370 της 19.
350 της 19.

1990, σ.
12. 1990,
12. 1989,
12. 1991 ,

1.
σ. 23.
σ. 37.
σ. 47.

12 048 838
2 712 641
4 218 240
172 425

Καλλιέργειες ελαιούχων προϊόντων
Καλλιέργειες πρωτεϊνούχων προϊόντων
Γεώμηλα
Οπωροκηπευτικά
Άνθη και Φυτά
Ζωοτροφές

0
0
1 021 466
938 806
59 842
240 696

Σύνολο

21412 954

H προκύπτουσα εθνική συμμετοχή ανέρχεται περίπου σε
15 390 425 Ecu για το δημόσιο τομέα και σε 43 686 823
για τον ιδιωτικό τομέα.

παράρτημα του κοινοτικού πλαισίου στήριξης·
ότι οι τροποποιήσεις που προτείνονται από την επιτροπή
παρακολούθησης προϋποθέτουν νέο δημοσιονομικό
προγραμματισμό για την παροχή βοήθειας από το Ευρω
παϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(ΕΓΤΠΕ), τμήμα Εγγυήσεων, αναφορικά με το συνολικό
ποσό και τα ποσά ανά τομέα που προβλέπονται στο άρθρο
2 της απόφασης της Επιτροπής αριθ. 91 /648/EOK ·

Κρέας
Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα
Αυγά και πουλερικά
Σιτηρά

Αρθρο 2

H παρούσα απόφαση απευθύνεται προς το Ηνωμένο Βασί
λειο και το υπουργείο γεωργίας, αλιείας και τροφίμων,
καθώς και προς το υπουργείο γεωργίας της Βόρειας Ιρλαν
δίας.

Βρυξελλες, 8 Νοεμβρίου 1993.

Γ\α την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

