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Επίσημη Εφημερίδα

L 203
37ο έτος

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Έκδοση
στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

Περιεχόμενα

I

6 Αυγούστου 1994

Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2017/94 της Επιτροπής της 5ης Αυγούστου 1994 περί καθορισμού
των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στην όρυζα και στα
θραύσματά της

1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2018/94 της Επιτροπής της 5ης Αυγούστου 1994 περί καθορισμού
των πριμοδοτήσεων που προστίθενται στις εισφορές κατά·την εισαγωγή της όρυζας και
των θραυσμάτων της

3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2019/94 της Επιτροπής της 2ας Αυγούστου 1994 για τις

εισαγωγές υπολειμμάτων της βιομηχανίας αμύλου από αραβόσιτο από τις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής

5

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2020/94 της Επιτροπής της 4ης Αυγούστου 1994 περί παύσεως
της αλιείας γάδου από πλοία με σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου

10

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2021/94 της Επιτροπής της 5ης Αυγούστου 1994 για
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1270/94 όσον αφορά την έκδοση
πιστοποιητικών εισαγωγής για το σκόρδο με προέλευση από την Κίνα

11

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2022/94 της Επιτροπής της 5ης Αυγούστου 1994 περί καθορισμού
των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη ...

12

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/94 της Επιτροπής της 5ης Αυγούστου 1994 περί καθορισμού
των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και
στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως

14

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2024/94 της Επιτροπής της 5ης Αυγούστου 1994 περί καθορισμού
των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά,
τα άλευρα και τη βύνη

16

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2025/94 της Επιτροπής της 5ης Αυγούστου 1994 περί
τροποποιήσεως των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των σιτηρών, των
αλεύρων και των πλιγουριών και σιμιγδαλιών σίτου ή σικάλεως

18

1

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

Οι πράξεις οι τίτλοι των οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο
πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.

Περιεχόμενα (συνέχεια)

II

Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Συνδιάσκεφη των αντιπροσώπων των κοδερνήσεων των κρατών μελών
94/503/EKAX, ΕΚ, Ευρατόμ :

Απόφαση των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων της 26ης Ιουλίου 1994 για τον ορισμό της προσωπικότητας που προτίθενται
να διορίσουν Πρόεδρο της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

20

94/504/EKAX, ΕΚ, Ευρατόμ :

Απόφαση των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων της 26ης Ιουλίου 1994 για το διορισμό δικαστών και γενικών εισαγγελέων
στο Δικαστήριο

21

Επιτροπή
94/505/EK :

Απόφαση της Επιτροπής της 18ης Ιουλίου 1994 που τροποποιεί προηγούμενη απόφαση
της 18ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ενός προϊόντος

περιέχοντος ΓΤΟ, το εμβόλιο Nobi-Porvac Aujeszky Live (gl-, tk-), δυνάμει του άρθρου

13 της οδηγίας 90/22Ô/EOK του Συμβουλίου

22

94/506/EK :

Απόφαση της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1994 για την τροποποίηση της απόφασης
94/70/EK σχετικά με την κατάρτιση προσωρινού καταλόγου τρίτων χωρών από τις
οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές ακατέργαστου γάλακτος, θερμικά
επεξεργασμένου γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα (')

24

94/507/EK :

Απόφαση της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1994 για την έγκριση του προγράμματος για
την εποπτεία και τον έλεγχο της ύπαρξης σαλμονέλλας στα πουλερικά, το οποίο
υπεβλήθη από τη Δανία (')

25

94/508/EK :

Απόφαση της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1994 για τον καθορισμό του ποσοστού της
οικονομικής συμμετοχής της Κοινότητας στα μέτρα εποπτείας και ελέγχου για την
ύπαρξη σαλμονέλλας στα πουλερικά, τα οποία εφαρμόζει η Δανία
26

(') Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ
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Αριθ. L 203/ 1

I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2017/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 5ης Αυγούστου 1994
περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στην όρυζα και
στα Φραύσματά της
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

ριστει απο τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2666/93 της Επιτρο
πής (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό

(ΕΚ) αριθ. 1939/94 (6),

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1976 περί κοινής οργανώσεως αγοράς της
όρυζας ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1869/93 0, και ιδίως το άρθρο 11 παρά

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

γραφος 2,

ΑρSρο 1

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 833/87 της Επιτροπής της
23ης Μαρτίου 1987 για λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 3877/86 του Συμβουλίου για τις εισαγω
γές αρωματικής ποικιλίας όρυζας Basmati με μακρούς

κόκκους, υπαγόμενης στους κωδικούς ΣΟ 1006 10, 1006 20
και 1006 30 0, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 674/91 0, και ιδίως το άρθρο 8,

Οι προς είσπραξη εισφορές κατά την εισαγωγή των προϊό
ντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία
α) και β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 καθορίζο
νται στο παράρτημα.
ΑρSρο 2

Εκτιμώντας ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την
εισαγωγή της όρυζας και των θραυσμάτων της έχουν καθο

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 6 Αυγούστου
1994.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 5 Αυγούστου 1994.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(')
Ο
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριS.
αριθ.
αριS.
αρι9.

L
L
L
L

166 της 25. 6. 1976, σ. 1 .
197 της 30. 7. 1993, σ. 7.
80 της 24. 3. 1987, α 20.
75 της 21 . 3. 1991 , σ. 29.

(5) ΕΕ αριS. L 245 της 1 . 10. 1993, σ. 4.
(6) ΕΕ αριθ. L 198 της 30. 7. 1994, σ. 41 .
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Αριθ. L 203/2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 5ης Ανγούστου 1994 περί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στην όρυζα και στα θραύσματά της
(Ecu/τόνο)

Εισφορές (ό)

Κωδικός ΣΟ

Καθεστώς

ΑΚΕ

κανονισμού

Μπαγκλαντές

Τρίτες χώρες
(εκτός ΑΚΕ)

( ΕΟΚ) αριθ. 3877/86 (5)

C)(2)(3)(4)

0

—
—
—
242,24
—
—
—
242,24
—
—
—
302,81
—
—
—
302,81
—
—
—
455,74
—
—
—
455,74
—
—

153,41

314,02

157,89
157,89
157,89
153,41
157,89
157,89
157,89
192,66
198,27
198,27
198,27
192,66
198,27
198,27
198,27
238,75
291,94
291,94
291,94
238,75
291,94
291,94
291,94
254,62
313,35

322,99
322,99
322,99
314,02
322,99
322,99
322,99
392,53
403,74
403,74
403,74
392,53
403,74
403,74
403,74
501,36
607,65
607,65
607,65
501,36
607,65
607,65
607,65
533,95
651,40

1006 3065

—

313,35

651,40

1006 3067
1006 30 92

488,55
—

313,35
254,62

651,40
533,95

1006 30 94

—

313,35

651,40

1006 30 96

—

313,35

651,40

1006 30 98
1006 40 00

488,55
—

313,35
42,51

651,40
91,02

1006 10 21

1006 10 23
1006 10 25
1006 1027
1006 10 92
1006 10 94
1006 10 96
1006 1098
1006 20 11
1006 20 13
1006 20 15
1006 20 17
1006 20 92
1006 20 94
1006 20 96
1006 20 98
1006 30 21
1006 30 23 '
1006 30 25
1006 3027
1006 3042
1006 3044
1006 3046
1006 3048
1006 3061
1006 3063

(') Υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 12 και 13 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 715/90.
(2) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 715/90, οι εισφορές δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής κρατών της
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και που εισάγονται απευθείας στο υπερπόντιο διαμέρισμα της Réunion.
(3) H εισφορά κατά την εισαγωγή της όρυζας στο υπερπόντιο διαμέρισμα της Réunion καθορίζεται στο άρθρο 11α του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76.
(4) Για τις εισαγωγές ρυζιού, εκτός των θραυσμάτων (κωδικός ΣΟ 1006 40 00), που κατάγονται από το Μπαγκλαντές, η
εισφορά εφαρμόζεται στα πλαίσια του καθεστώτος που καθορίζεται από τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 3491 /90 και
(ΕΟΚ) αριθ. 862/91 .
(5) Για τις εισαγωγές αρωματικής ποικιλίας ρυζιού Basmati η εισφορά εφαρμόζεται στα πλαίσια του καθεστώτος που καθορί
ζεται από τον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3877/86.
(6) Δεν εφαρμόζονται εισφορές κατά την εισαγωγή προϊόντων καταγωγής των υπερπόντιων χωρών και εδαφών σύμφωνα με
το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης 91 /482/EOK.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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Αριθ. L 203/3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2018/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Αυγούστου 1994
περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προστίθενται στις εισφορές κατά την εισαγωγή
της όρυζας και των θραυσμάτων της
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

προστίθενται στις εισφορές που ισχύουν επί του παρόντος
τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος
κανονισμού,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1976 περί κοινής οργανώσεως αγοράς της
όρυζας ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1869/93 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παρά
γραφος 6,
Εκτιμώντας :
ότι οι πριμοδοτήσεις οι οποίες προσθέτονται στις εισφορές
για την όρυζα και τα θραύσματά της έχουν καθοριστεί από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2667/93 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1940/94 (4) ·
ότι, σε συνάρτηση με τις τιμές cif και τις τιμές cif αγοράς
υπό προθεσμία της ημέρας αυτής, οι πριμοδοτήσεις που

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο /

Οι πριμοδοτήσεις που προστίθενται στις προκαθοριζόμενες
εισφορές για τις εισαγωγές της όρυζας και των θραυσμάτων
της, προέλευσης τρίτων χωρών, καθορίζονται σύμφωνα με
το παράρτημα.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 6 Αυγούστου
1994.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 5 Αυγούστου 1994.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(')
(2)
C)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

166
197
245
198

της
της
της
της

25. 6.
30. 7.
1 . 10.
30. 7.

1976,
1993,
1993,
1994,

σ.
σ.
σ.
σ.

1.
7.
7.
43.
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Αριθ. L 203/4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

toi) κανονισμού της Επιτροπής της 5ης Αυγούστου 1994 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που
προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή της όρυζας και των θραυσμάτων της
(Ecu/τόνο)
Τρέχων

ΐη
προθεσμία

2η
προθεσμία

3η
προθεσμία

8

9

10

11

100610 21

0

0

0

—

1006 10 23

0

0

0

—

1006 10 25

0

0

0

—

100610 27

0

0

0

—

100610 92

0

0

0

—

1006 10 94

0

0

0

—

100610 96

0

0

0

—

1006 10 98

0

0

0

—

1006 20 11

0

0

0

—

1006 20 13

0

0

0

—

1006 20 15

0

0

0

—

1006 2017

0

0

0

—

1006 20 92

0

0

0

—

1006 20 94

0

0

0

—

1006 20 96

0

0

0

—

1006 20 98

0

0

0

—

1006 30 21

0

0

0

—

1006 30 23

0

0

0

—

Κωδικός ΣΟ

1006 30 25

0

0

0

—

1006 30 27

0

0

0

—

1006 30 42

0

0

0

—

1006 30 44

0

0

0

—

10063046

0

0

0

—

1006 30 48

0

0

0

—

1006 30 61

0

0

0

—

1006 30 63

0

0

0

—

1006 30 65

0

0

0

—

1006 30 67

0

0

0

—

1006 30 92

0

0

0

—

1006 30 94

0

0

0

—

1006 30 96

0

0

0

—

1006 30 98

0

0

0

—

1006 40 00

0

0

0

0
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Αριθ. L 203/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2019/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Αυγούστου 1994
για τις εισαγωγές υπολειμμάτων της βιομηχανίας αμύλου από αραβόσιτο από τις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευΐαία από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1 866/94 (2), και ιδίως το άρθρο 9
παράγραφος 2,
Εκτιμώντας :
ότι στο πλαίσιο της GATT η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και οι
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν συμφωνήσει να
διευκρινίσουν το δασμολογικό ορισμό των υπολειμμάτων
της βιομηχανίας αμύλου από αραβόσιτο · ότι κατά τις εισα
γωγές των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα διενεργούνται
εργαστηριακές αναλύσεις ώστε να μπορεί να εξακριβωθεί
ότι συμφωνούν με το δασμολογικό ορισμό ■ ότι η Fédéral
Grain Inspection Service (FGIS) του Υπουργείου Γεωργίας των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με τακτική εποπτεία
των αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και η
βιομηχανία υγρής αλέσεως θα βεβαιώσουν ότι οι εισαγωγές
των προϊόντων αυτών από τις Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής στην Κοινότητα, συμφωνούν με τον συμφωνη
θέντα ορισμό ·

συνιστά ένα από τα στοιχεία που συμφωνήθηκαν με τις
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ώστε να υπάρξει δυνατό
τητα αποτελεσματικής παρακολούθησης της εφαρμογής της
ανωτέρω συμφωνίας·
ότι η Επιτροπή Διαχειρίσεως Σιτηρών δεν διατύπωσε γνώμη
στην προθεσμία που όρισε o πρόεδρός της
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

1 . H συμφωνία των υπολειμμάτων της βιομηχανίας
αμύλου αραβοσίτου που εισάγονται από τις Ηνωμένες Πολι
τείες της Αμερικής στην Κοινότητα που υπάγονται στον
κωδικό ΣΟ 2303 10 19, με τον ορισμό των εμπορευμάτων
που υπάγονται & αυτό τον κωδικό πρέπει να εξακριβώνεται
με εργαστηριακές αναλύσεις όσον αφορά αφορά όλες τις
αποστολές που δεν συνοδεύονται από πιστοποιητικό το
οποίο εκδίδεται από το FGΙS και πιστοποιητικό το οποίο
εκδίδεται από τη βιομηχανία υγρής αλέσεως των Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής, που αναγράφονται στο παράρτημα
του παρόντος κανονισμού.
2. Οι αποστολές από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερι
κής που συνοδεύονται από τα δύο αυτά πιστοποιητικά και
οι αποστολές από οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα υπάγονται
στα τελωνειακά μέτρα ελέγχου των εισαγωγών.

ότι, προκειμένου να εφαρμοσθεί ένα σύστημα συνοδευτικών
πιστοποιητικών από τα οποία θα είναι δυνατόν να εξακρι
βωθεί η συμφωνία των εισαγωγών από τις ΗΠΑ, τα τελω
νειακά μέτρα ελέγχου πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζο
νται κατά τις εισαγωγές από τις Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής που συνοδεύονται με τα εν λόγω πιστοποιητικά,
και σε όλες τις άλλες εισαγωγές της βιομηχανίας αμύλου
από αραβόσιτο·

Άρθρο 2
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή πριν από το
τέλος κάθε μηνός την ποσότητα και την αξία των προϊό
ντων που έχουν εισαχθεί με τον κωδικό ΣΟ 2303 10 19 κατά
τη διάρκεια του προηγουμένου μηνός και συνοδεύονταν
από τα πιστοποιητικά συμφωνίας που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 .

ότι η τακτική ανακοίνωση από τα κράτη μέλη στην
Επιτροπή της ποσότητας και της αξίας των εισαχθέντων
προϊόντων με την κάλυψη των εν λόγω πιστοποιητικών

ΆρSρο 3

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 8 Σεπτεμβρίου
1994.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 2 Αυγούστου 1994.
Για την Επιτροπή
Hans VAN DEN BROEK

Μέλος της Επιτροπής

C) ΕΕ αριθ. L 181 της 1 . 7 . 1992, σ. 21 .
(2) ΕΕ αριθ. L 197 της 30. 7. 1994, σ. 1 .

ANEXO / BILAG / ANHANG / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ / ANNEX / ANNEXE / ALLEGATO / BIJLAGE / ANEXO

Public reporting burden for this collection of information is estimated to average 82.03 hrs. per recordkeeper, including the
time for reviewing instructions, searching existing data sources, gathering and maintaining the data needed , and completing
and reviewing the form . Send comments regarding this burden estimate or any other aspects of this collection of
information, including suggestions for reducing the burden, to USOA, OIRM, Clearance Officer, Room 404-W, Washington,
DC 20250. When replying refer to the OMB Number find Form Number in your letter.
FORM FQI8-M3 ( 1-82) Reverse

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
FEDERAL GRAIN INSPECTION SERVICE

COMMODITY CERTIFICATE
SUBMITTED SAMPLE INSPECTION

6. 8. 94

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. L 203/10

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2020/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Αυγούστου 1994
περί παύσεως της αλιείας γάδου από πλοία με σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

Ηνωμένο Βασίλειο απαγόρευσε την αλιεία γι' αυτό το
απόθεμα από τις 20 Ιουλίου 1994 · ότι πρέπει, κατά συνέ
πεια, η ημερομηνία αυτή να κρατηθεί,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου της
12ης Οκτωβρίου 1993 περί για τη θέσπιση συστήματος ελέγ
χου της αλιευτικής πολιτικής ('), και ιδίως το άρθρο 21
παράγραφος 3,
Εκτιμώντας :
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3676/93 του Συμβουλίου της
21ης Δεκεμβρίου 1993 για τον καθορισμό, για ορισμένα
αποθέματα ιχθύων ή ομάδες ιχθύων, του επιτρεπόμενου
συνόλου των αλιευμάτων για το 1994 και ορισμένων όρων
υπό τους οποίους μπορούν να αλιευθούν (2), προβλέπει
ποσοστώσεις για το γάδο για το 1994 ·

ότι, για να εξασφαλιστεί η τήρηση των διατάξεων που
αφορούν τους ποσοτικούς περιορισμούς των αλιευμάτων
αποθέματος για το οποίο υπάρχει ποσόστωση, είναι ανα
γκαίο να καθορίσει η Επιτροπή την ημερομηνία κατά την
οποία τα αλιεύματα που πραγματοποιούνται από πλοία που
φέρουν σημαία κράτους μέλους θεωρείται ότι έχουν εξα
ντλήσει την ποσόστωση που έχει διατεθεί ·
ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που ανακοινώθηκαν στην
Επιτροπή, το ποσό των αλιευμάτων γάδου στα ύδατα των
διαιρέσεων CΙΕΜ I, II b από πλοία με σημαία του Ηνωμένου
Βασιλείου ή νηολογημένα στο Ηνωμένο Βασίλειο, έφθασαν
τις ποσοστώσεις που είχαν διατεθεί για το 1992 · ότι το

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο /
Το ποσό των αλιευμάτων γάδου στα ύδατα των διαιρέσεων
CΙΕΜ I, II b από πλοία με σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου
ή νηολογημένα στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκτιμάται ότι έχει
εξαντλήσει τις ποσοστώσεις που είχαν διατεθεί στο
Ηνωμένο Βασίλειο για το 1994.
Απαγορεύεται η αλιεία γάδου στα ύδατα των διαιρέσεων
CΙΕΜ I, II b από πλοία με σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου
ή νηολογημένα στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς επίσης και η
παραμονή επί του πλοίου ή η μεταφόρτωση από πλοίο σε
πλοίο και η εκφόρτωση των αποθεμάτων αυτών που έχουν
αλιευθεί από αυτά τα πλοία μετά την ημερομηνία εφαρμο
γής του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της
δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.
Εφαρμόζεται από τις 20 Ιουλίου 1994.

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

Βρυξέλλες 4 Αυγούστου 1994.
Για την Επιτροπή
Γιάννης ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 261 της 20. 10. 1993, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 341 της 31 . 12. 1993, α 1 .
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Αριθ. L 203/ 11

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2021/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Αυγούστου 1994
για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1270/94 όσον αφορά την έκδοση πιστοποιητικών
εισαγωγής για το σκόρδο με προέλευση από την Κίνα
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 του Συμβουλίου της
18ης Μαΐου 1972 για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον
τομέα των οπωροκηπευτικών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3669/93 (2), και ιδίως το
άρθρο 29 παράγραφος 2,
Εκτιμώντας :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2707/72 του Συμβουλίου (3),
προσδιορίζει τους όρους εφαρμογής των μέτρων διαφύλαξης
στον τομέα των οπωροκηπευτικών

εισαγωγής για τις αιτήσεις οι οποίες υπεβλήθησαν μετά την
1η Ιουνίου 1994 ·
ότι, ποσότητα 96 τόνων σκόρδου, η οποία αντιστοιχεί σε
πιστοποιητικά που εξεδόθησαν για τις αιτήσεις που υπεβλή
θησαν έως τις 31 Μαΐου 1994 προκύπτει ότι δεν χρησιμοποι
ήθηκε · ότι, λαμβανομένης υπόψη της μικρής σχετικής ποσό
τητας και λόγου του γεγονότος ότι οι μη χρησιμοποιη
θείσες ποσότητες προστέθηκαν στην ποσότητα που διατίθε
ται για την επόμενη περίοδο, δεν πρέπει να αρθεί η
αναστολή της παράδοσης των πιστοποιητικών εισαγωγής
που ισχύει μέχρι τις 31 Αυγούστου 1994· ότι, για να
αποφευχθεί οποιαδήποτε αβεβαιότητα όσον αφορά την
κατάθεση αιτήσεως πιστοποιητικών εισαγωγής για την
επόμενη περίοδο, πρέπει να προβλεφθεί ρητώς η απόρριψη
των αιτήσεων που υποβάλλονται μετά τις 25 Αυγούστου
1994,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι, δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1859/93 της
Επιτροπής (4), για να τεθεί σε εμπορία στην Κοινότητα
σκόρδο εισαγόμενο από τρίτες χώρες, απαιτείται η προσκό
μιση ενός πιστοποιητικού εισαγωγής ■
ότι το άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1213/94 της Επιτροπής (5), περιορίζει την έκδοση πιστοποιη
τικών εισαγωγής έως τις 31 Αυγούστου 1994, σε 5 000
τόνους επί συνολικής ποσότητας 10 000 τόνων, η οποία
ορίσθηκε για την περίοδο από 31 Μαΐου 1994 έως 31 Μαΐου
1995 ·

Αρθρο 1

Στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1270/94 προστί
θεται το ακόλουθο εδάφιο :
«οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που κατατίθε
νται μετά τις 31 Μαΐου 1994 και πριν από τις 25 Αυγού
στου 1994, απορρίπτονται.»
Άρθρο 2

ότι, μετά τη διαπίστωση υπέρβασης του ορίου αυτού, o
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1270/94 της Επιτροπής (6), ανέστειλε,
έως τις 31 Αυγούστου 1994, την έκδοση πιστοποιητικών

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 5 Αυγούστου 1994.
Για την Επιτροπή
Hans VAN DEN BROEK

Μέλος της Επιτροπής

(■)
(2)
(3)
(<)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

118
338
291
170
133
138

της
της
της
της
της
της

20. 5. 1972, σ. 1 .
31 . 12. 1993, σ. 26.
28. 12. 1972, σ. 3.
13. 7. 1993, σ. 10.
28. 5. 1994, σ. 36.
2. 6. 1994, σ. 32.
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Αριθ. L 203/12

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριν. 2022/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 5ης Αυγούστου 1994
περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την
ακατέργαστη ζάχαρη
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1981 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης C), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 133/94 (2), και ιδίως το άρθρο 16

Επιτροπής στα στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή, οδηγεί
στην τροποποίηση των εισφορών που ισχύουν σήμερα
σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού ·
ότι, για να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά το καθεστώς
των εισφορών, πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολογι
σμό τους η αντιπροσωπευτική τιμή της αγοράς που έχει
διαπιστωθεί κατά την περίοδο αναφοράς της 4ης Αυγού
στου 1994, όσον αφορά τα κυμαινόμενα νομίσματα,

παράγραφος 8,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου της
28ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με τη λογιστική μονάδα και
τις τιμές μετατροπής που εφαρμόζονται στα πλαίσια της
κοινής γεωργικής πολιτικής (J), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3528/93 (4), και ιδίως το άρθρο 5,
Εκτιμώντας:

ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή της
λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης έχουν καθο
ρισθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1957/94 της Επιτρο
πής (5)> όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Οι εισφορές κατά την εισαγωγή, που αναφέρονται στο
άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1785/81 , για την ακατέργαστη ζάχαρη αντιπροσωπευτικού
ποιοτικού τύπου και για τη λευκή ζάχαρη, καθορίζονται
στο παράρτημα.
ΆρSρο 2

(ΕΚ) αριθ. 2014/94 (6)·

ότι η εφαρμογή των κανόνων και των λεπτομερειών που
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1957/94 της

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 6 Αυγούστου
1994.

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

Βρυξέλλες, 5 Αυγούστου 1994.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(')
O
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

177 της 1 . 7. 1981 , α 4.
22 της 27. 1 . 1994, σ. 7.
387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
320 της 22. 12. 1993, σ. 32.
198 της 30. 7. 1994, σ. 88.
202 της 5. 8. 1994, α 12.
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Αριθ. L 203/ 13

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 5ης Αυγούστου 1994 περί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη
(Ecu/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Εισφορά (3)

1701 11 10

33,14(0

1701 11 90

33,14(0

1701 12 10

33,14(0

1701 12 90

33,14(0

1701 91 00

39,71

1701 99 10

39,71

1701 99 90

39,71 (2)

(') Το ποσό της εισφοράς που εφαρμόζεται υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 ή 3 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 837/68 της Επιτροπής (ΕΕ αριS L 151 της 30. 6. 1968, σ. 42) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 1428/78 (ΕΕ αριθ. L 171 της 28. 6. 1978, σ. 34).
(2) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 , το ποσό αυτό εφαρμόζεται
επίσης στη ζάχαρη που έχει ληφθεί από λευκή ζάχαρη και ακατέργαστη ζάχαρη και στην οποία έχουν προστεθεί ουσίες
εκτός των αρωματικών ή των χρωστικών.
(3) Δεν εφαρμόζονται εισφορές κατά την εισαγωγή προϊόντων καταγωγής των ΥΧΕ σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1
της απόφασης 91/482/EOK.
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Αριθ. L 203/14

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Αυγούστου 1994

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 τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1866/94 (2), και ιδίως το άρθρο 10
παράγραφος 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), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3528/93 (4),
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 (ΕΚ) αριθ. 1937/94 της Επιτροπής (5) 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 4ης Αυγού
στου 1994, όσον αφορά τα κυμαινόμενα νομίσματα ·
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1937/94 στις τιμές προσφοράς και
στις τιμές αυτής της ημέρας, των οποίων έλαβε γνώση η
Επιτροπή, οδηγεί στην τροποποίηση των εισφορών που
ισχύουν επί του παρόντος, σύμφωνα με το παράρτημα του
παρόντος κανονισμού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

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

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 6 Αυγούστου
1994.

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

Βρυξέλλες, 5 Αυγούστου 1994.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

181
197
387
320
198

της
της
της
της
της

1 . 7. 1992, σ. 21 .
30. 7. 1994, σ. 1 .
31 . 12. 1992, σ. 1 .
22. 12. 1993, σ. 32.
30. 7. 1994, σ. 36.

6. 8. 94

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. L 203/ 15

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 5ης Αυγούστου 1994 περί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγοόρια και σιμιγδάλια σίτου ή
σικάλεως
(Ecu/τόνο)

Κωδικός ΣΟ

Τρίτες χώρες (8)

0709 90 60
071290 19
1001 10 00

1 13,26 (2) (3)
1 1 3,26 (2) (3)
48,22 (1)(5)(")

1001 90 91

73,81

1001 90 99
1002 00 00

73,81 O (")
1 03,03 O

1003 00 10

104,21

1003 00 90

104,21 f)

1004 00 00

93,84

1005 10 90

113,2600

1007 00 90
1008 10 00
1008 20 00

1 14,34 (4)
31,01 (9)
34,08 (4) (')

1008 90 10

O

100590 00

1008 30 00
1008 90 90

1 13,26 j2) O

θ }5)
0

1101 00 00

143,10 0

110210 00
11031110
1103 11 90
110710 11
110710 19

182,31
110,88
164,55
142,26
109,05

1107 10 91
11071099
1107 20 00

19637 H
149,48 (9)
172,41 (10)

(') 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.
O 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 11 . 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.

(') Τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό αυτό και εισάγονται, στα πλαίσια των συμφωνιών που συνήφθησαν μεταξύ της
Πολωνίας, και της Ουγγαρίας και της Κοινότητας και στα πλαίσια των προσωρινών συμφωνιών μεταξύ της Τσεχικής
Δημοκρατίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και της Κοινότητας και για τα οποία
υποβάλλεται ένα πιστοποιητικό ΕUR 1 , που εκδίδεται με τους όρους που προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ.
121 /94 ή (ΕΚ) αριθ. 335/94, υπάγονται στις εισφορές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα των εν λόγω κανονισμών.
( 10) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1 180/77 του Συμβουλίου, η εισφορά αυτή μειώνεται κατά 5,44 Ecu ανά τόνο για
τα προϊόντα καταγωγής Τουρκίας.
(") H προσφορά για τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό αυτό και εισάγονται στα πλαίσια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
774/94 περιορίζεται στους όρους που προβλέπονται στον εν λόγο κανονισμό.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. L 203/ 16

6. 8. 94

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2024/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Αυγούστου 1994
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 τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1866/94 (2), και ιδίως το άρθρο 12
παράγραφος 4,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου της
28ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με τη λογιστική μονάδα και
τις τιμές μετατροπής που εφαρμόζονται στα πλαίσια της
κοινής γεωργικής πολιτικής (3), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3528/93 (4),
Εκτιμώντας:

ότι οι πριμοδοτήσεις που προσθέτονται στις εισφορές για τα
σιτηρά και τη βύνη έχουν καθορισθεί από τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1938/94 της Επιτροπής (5) και όλους τους μεταγε
νέστερους που τον έχουν τροποποιήσει *
ότι, για να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά το καθεστώς
των εισφορών, πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολο

γισμό τους η αντιπροσωπευτική τιμή της αγοράς που έχει
διαπιστωθεί κατά την περίοδο αναφοράς της 4ης Αυγού
στου 1994, 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 :

ΆρSρο 1

Οι πριμοδοτήσεις που προσθέτονται στις εισφορές που
καθορίζονται εκ των προτέρων για την εισαγωγή των
προϊόντων που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1
στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
καθορίζονται στο παράρτημα.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 6 Αυγούστου
1994.

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

Βρυξέλλες 5 Αυγούστου 1994.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αρι9.
αρι9.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

181
197
387
320
198

της
της
της
της
της

1 . 7. 1992, σ. 21 .
30. 7. 1994, σ. 1 .
31 . 12. 1992, σ. 1 .
22. 12. 1993, σ. 32.
30. 7. 1994, σ. 39.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 5ης Αυγούστου 1994 κερί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που
προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη
A. Σιτηρά και άλευρα
(Ecu/τόνο)

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

8

9

10

11

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

Κωδικός ΣΟ

1001 10 00

0

0

3,75

3,75

1001 90 91

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

1002 0000

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 0090

0

0

0

0

1004 0000

0

0

0

0

1005 1090

0

0

0

0

1005 9000

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 1000

0

0

0

0

1008 2000

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 0000

0

0

0

0

1102 1000

0

0

0

0

1103 11 10

0

0

0

0

1103 11 90

0

0

0

0

B. Βύνη
(Ecu/τόνο)

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

4η προθεσμία

8

9

10

11

12

1107 1011

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 1091

0

0

0

0

0

1107 1099

0

0

0

0

0

1107 2000

0

0

0

0

0

Κωδικός ΣΟ
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. L 203/ 18

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2025/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Αυγούστου 1994

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

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1866/94 (2), και ιδίως το άρθρο 13
παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο,

ότι οι αντιπροσωπευτικές ισοτιμίες της αγοράς που καθορί
ζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92
του Συμβουλίου (6), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονι
σμό (ΕΚ) αριθ. 3528/93 (7), χρησιμοποιούνται για να μετα
τραπεί το νόμισμα που εκφράζεται σε νόμισμα των τρίτων
χωρών και αποτελούν τη βάση για τον καθορισμό των
γεωργικών ισοτιμιών των νομισμάτων των κρατών μελών ·
ότι οι λεπτομέρειες εφαρμογής και o καθορισμός των μετα
τροπών αυτών έχουν καθορισθεί στον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1068/93 της Επιτροπής (8), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 547/94 (9),

Εκτιμώντας :

ότι οι επιστροφές που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των
σιτηρών, των αλεύρων και των πλιγουριών και σιμιγδαλιών
σίτου ή σικάλεως έχουν καθορισθεί από τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 2015/94 της Επιτροπής (3) ·

ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που περιλαμβάνονται
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2015/94 των στοιχείων των
οποίων έλαβε γνώση η Επιτροπή, οδηγεί στην τροποποίηση
των επιστροφών κατά την εξαγωγή, που ισχύουν επί του
παρόντος, σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονι
σμού ·
ότι υπάρχουν δυνατότητες εξαγωγής για ποσότητα 235 000
τόνων σιμιγδαλιού σκληρού σίτου προς ορισμένους προορι
σμούς · ότι θεωρείται κατάλληλη η προσφυγή στη διαδικα
σία που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 891 /89 της Επιτροπής (4), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
3579/93 (5) και, συνεπώς, πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον
καθορισμό των επιστροφών ■

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των αναφερόμενων στο
άρθρο 1 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 προϊόντων, ως έχουν, οι οποίες καθορίζονται στο
παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2015/94
τροποποιούνται σύμφωνα με τα ποσά που ορίζονται στο
παράρτημα για τα προϊόντα που αναφέρονται σ' αυτό.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 6 Αυγούστου
1994.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 5 Αυγουστου 1994.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(')
0
0
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αρι8.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

181 της 1 . 7. 1992, σ. 21 .
197 της 30. 7. 1994, σ. 1 .
202 της 5. 8. 1994, α 14.
94 της 7. 4. 1989, σ. 13.
326 της 28. 12. 1993, σ. 15.

(6)
(7)
(8)
(')

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
320 της 22. 12. 1993, σ. 32.
108 της 1 . 5. 1993, σ. 106.
69 της 12. 3. 1994, σ. 1 .
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

ΑριS. L 203/19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 5ης Αυγούστου 1994 περί τροποποίησης των επιστροφών που εφαρμόζονται
κατά την εξαγωγή των σιτηρών, των αλεύρων και των πλιγουριών και σιμιγδαλιών σίτου ή σικάλεως
(Ecu/τόνο)

Κωδικός προϊόντος

(Ecu/τόνο)

Προορισμός (')

Επιστροφή (2)

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός (')

Επιστροφή (2)

0709 9060 000

—

—

0712 90 19 000

—

—

1007 00 90 000

—

—

1008 20 00 000

—

—

1001 1000 200

—

—

1101 00 00 100

01

63,00

01

59,00

1001 10 00400

04
02

10,00
5,00

1101 00 00 130
1101 00 00 150

01

55,00

10019091000

—

—

1101 00 00 170

01

51,00

1001 9099 000

03
02

35,00
15,00

110100 00 180

01

47,00

1101 00 00 190

—

—

03

35,00

1101 00 00900

—

—

02

15,00

1102 10 00 500

01

63,00

1003 00 10 000

—

—

11021000 700

—

—

1003 0090000

03

55,00

1102 10 00900

-

-

02

15,00

1003 11 10 200

1004 00 00 200

—

—

04
02

10040000400

—

—

1103 11 10400

01

0 (3)

1005 10 90000

—

—

1103 11 10900

—

—

1005 9000000

03

50,00

1103 11 90 200

01

02

0

1103 11 90 800

—

1002 0000 000

25,00 (3)(4)
1 5,00 C) (5)

10,00 (3)
—

(') Προορισμοί:
01 όλες οι τρίτες χώρες,
02 άλλες τρίτες χώρες
03 Ελβετία, Αυστρία, Λιχτενστάιν, Θέουτα και Μελίλια,
04 Αλγερία.

(2) Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή προς την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) μπορούν να χορηγηθούν μόνο με την τήρηση
των όρων που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αρι3. 990/93.
(3) Όταν αυτό το προϊόν περιέχει σιμιγδάλι συσσωματωμένο, ουδεμία επιστροφή κατά την εξαγωγή χορηγείται.

C) Επιστροφή που καθορίστηκε στα πλαίσια της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του τροποποιημένου κανονισμού (ΕΟΚ) αρι9. 891 /89, για
ποσότητα 185 000 σιμιγδαλιού σκληρού σίτου που προορίζεται για την Αλγερία.
(5) Επιστροφή που καθορίστηκε στα πλαίσια της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρδρο 9 παράγραφος 4 του τροποποιημένου κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 891 /89, για
ποσότητα 50 000 τόνων σιμιγδαλιού σκληρού σίτου που προορίζεται για άλλες τρίτες χώρες

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

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

της 26ης Ιουλίου 1994
για τον ορισμό της προσωπικότητας που προτίθενται να διορίσουν Πρόεδρο της Επιτροπής
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(94/503/EKAX, ΕΚ, Ευρατόμ)
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ :

ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΆρSρο 1
Έχοντας υπόψη :

το άρθρο 10 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της συνθήκης για
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και
Χάλυβα,

το άρθρο 158 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της συνθήκης για
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
το άρθρο 127 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της συνθήκης για
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενερ
γείας,

O κ. Jacques Santer ορίζεται ως η προσωπικότητα που οι
κυβερνήσεις των κρατών μελών προτίθενται να διορίσουν
Πρόεδρο της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
ΆρSρο 2
H παρούσα απόφαση, που θα δημοσιευθεί στην Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αρχίζει να ισχύει
από την σημερινή ημερομηνία.

Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 1994.

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Ιουλίου

Ο Πρόεδρος

1994,

D. von ΚΥΑW
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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

της 26ης Ιουλίου 1994
για το διορισμό δικαστών και γενικών εισαγγελέων στο Δικαστήριο
(94/504/EKAX, ΕΚ, Ευρατόμ)
ΟΙ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΤΩΝ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ

ΤΩΝ

ΚΡΑΤΩΝ

ο κ. David A.O. Edward

ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ο κ. Günther Hirsch

Έχοντας υπόψη :

ο κ. Ρ.J.G. Kapteyn
ο κ. Antonio Mário La Pérgola

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Άνθρακα και Χάλυβα, και ιδίως το άρθρο 32 6,

o κ. Guiseppe Federico Mancini
o κ. José Carlos Moitinho de Almeida
o κ. Jean-Pierre Puissochet.

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
και ιδίως το άρθρο 167,
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 139,
Εκτιμώντας :

ότι η θητεία των κ.κ. Giuseppe Federico Mancini, Manuel Diez
de Velasco, José Carlos Moitinho de Almeida, Fernand Grevisse,
Manfred Zuleeg, P.J.G. Kapteyn, David A.O. Endward, δικαστών

2. Διορίζονται γενικοί εισαγγελείς στο Δικαστήριο για
την περίοδο από τις 7 Οκτωβρίου 1994 μέχρι και τις 6 Οκτω
βρίου 2000 :
o κ. Γεώργιος Κοσμάς
o κ. Philippe Leger
o κ. Giuseppe Tesauro.

του Δικαστηρίου, καθώς και των κ.κ. Marco Darmon, Walter

Van Gerven, Giuseppe Tesauro, γενικών εισαγγελέων του
Δικαστηρίου, λήγει στις 6 Οκτωβρίου 1994 ·
ότι πρέπει να γίνει μερική ανανέωση του Δικαστηρίου για
την περίοδο από τις 7 Οκτωβρίου 1994 μέχρι και τις 6 Οκτω
βρίου 2000 ·

Αρθρο 2

1 . Διορίζεται δικαστής στο Δικαστήριο, για την περίοδο
από τις 7 Οκτωβρίου 1994 μέχρι και τις 6 Οκτωβρίου 1997 :
ο κ. Claus Gulmann.

ότι, λόγω της παραίτησης του δικαστού κ. Ole Due, πρέπει
να διοριστεί ένας δικαστής για το υπόλοιπο της θητείας

2. Διορίζεται γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο, για
την περίοδο από τις 7 Οκτωβρίου 1994 μέχρι και τις 6 Οκτω

του ·

βρίου 1997 :

ότι, λόγω του διορισμού του κ. Claus Gulmann ως δικαστού,
θα πρέπει να διορισθεί ένας γενικός εισαγγελέας για το
υπόλοιπο της θητείας,

ο κ. Michael Elmer.

Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 1994.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ :

Αρθρο 1
1 . Διορίζονται δικαστές στο Δικαστήριο, για την περίοδο
από 7 Οκτωβρίου 1994 μέχρι και τις 6 Οκτωβρίου 2000 :

Ο Πρόεδρος
D. von ΚΥΑW
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 18ης Ιουλίου 1994
που τροποποιεί προηγούμενη απόφαση της 18ης Δεκεμβρίου 1992 σχετική με τη διάθεση

στην αγορά ενός προϊόντος περιέχοντος ΓΤΟ, το εμβόλιο Nobi-Porvac Aujeszky Live (gl-,
tk-), δυνάμει του άρθρου 13 της οδηγίας 90/22Q/EOK του Συμβουλίου
(94/505/EK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

κράτους μέλους προέβαλε ορισμένες αντιρρήσεις για τον εν
λόγω φάκελο·

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 90/220/EOK του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου
1990 για τη σκόπιμη ελευθέρωση στο περιβάλλον γενετικά
τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ), και ιδίως το άρθρο 13,
Εκτιμώντας:
ότι, σε συμφωνία με το μέρος Γ της οδηγίας 90/220/EOK,
υπάρχει μια κοινοτική διαδικασία, με την οποία εξουσιοδο
τούνται οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους να εγκρί
νουν τη διάθεση στην αγορά ενός προϊόντος που περιέχει
γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς·
ότι, σε συμφωνία με την εν λόγω διαδικασία, και ιδίως σε
ό,τι αφορά το άρθρο 13, ελήφθη απόφαση της Επιτροπής
στις 18 Δεκεμβρίου 1992 ('), με την οποία εξουσιοδοτούνται
οι αρμόδιες αρχές της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γερμανίας να εγκρίνουν τη διάθεση στην αγορά του παρα
κάτω προϊόντος το οποίο κοινοποιήθηκε από τη Vimie Vete
rinâr Chemie GmbH (Réf. C/D/92/I-1):

Nobi-Porvac Aujeszky Live (gl-, tk-) (with Diluvac forte)
Ιός ψευδολύσσας (ποικιλία Begonia)
(για ενδομυiκή μόνο χρήση)·
ότι, σε συνέχεια της εν λόγω απόφασης ελήφθη περαιτέρω
κοινοποίηση από την αρμόδια αρχή της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γερμανίας από τον ίδιο κοινοποιούντα, με
την οποία ζητείται να επεκταθεί η χορηγηθείσα έγκριση του
προϊόντος και για ενδοδερμικές χρήσεις· ότι, κατά συνέ
πεια, η αρμόδια αρχή διαβίβασε τον σχετικό φάκελο στην
Επιτροπή με ευνοϊκή γνώμη ·
ότι η Επιτροπή διαβίβασε τον φάκελο στις αρμόδιες αρχές
όλων των κρατών μελών · ότι η αρμόδια αρχή ενός άλλου
(■) C (92)3515 τελικό.

ότι, κατά συνέπεια, η Επιτροπή επιβάλλεται να πάρει μια
περαιτέρω απόφαση, σύμφωνα με τις διαδικασίες που
προβλέπονται στο άρθρο 21 της οδηγίας 90/220/EOK ·

ότι η Επιτροπή, αφού εξήτασε τον φάκελο και τον συνέ
κρινε με τα στοιχεία που περιέχονται στον φάκελο της
προηγούμενης απόφασης, και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα
πληροφοριακά στοιχεία που υποβλήθηκαν από τις αρχές
των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων και πολυπληθών
στοιχείων με τις εκτελεσθείσες δοκιμές, κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι οι ενδιαφερόμενοι κίνδυνοι για την ανθρώ
πινη υγεία και το περιβάλλον, από τη διάθεση στην αγορά
του προϊόντος Nobi-Porvac Aujeszky Live για ενδοδερμική
χρήση, δεν είναι διαφορετικοί από εκείνους που ενδεχομέ
νως συνεπάγεται η ενδομυiκή χρήση του ιδίου προϊόντος *

ότι, από τις πληροφορίες και τα στοιχεία από τις δοκιμασίες
προκύπτει ειδικότερα ότι η γενετική τροποποίηση του ιού
δεν αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα τυχόν μετά την ελευ
θέρωση μεταβολή βιολογικών αλληεπιδράσεων ή του
φάσματος των ξενιστών ή τυχόν γνωστές ή προβλέψιμες
επιδράσεις σε οργανισμούς του περιβάλλοντος που δεν
αποτελούν το στόχο του εμβολιασμού ή άλλη δυντικά
σημαντική, αλληλεπίδραση με το περιβάλλον ή τυχόν
αύξηση της παθογενετικότητας σε σύγκριση με το αρχικό
στέλεχος του ιού ή/και τυχόν αύξηση της ικανότητας του
ιού ψευδολύσσας (ποικιλία Bégonia) να ανασυνδυάζεται με
άλλους σχετικούς ιούς·
ότι, κατά συνέπεια, τα στοιχεία που περιέχονται στον
φάκελο επαρκούν για να επιστρέψουν στην Επιτροπή να
λάβει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τη διάθεση στην αγορά
του προϊόντος Nobi-Porvac Aujeszky Live, διευρύνοντας τη
χρήση του διά της ενδοδερμικής οδού, κατά τον ίδιο τρόπο
όπως και διά της ενδομυικής, που είχε εγκριθεί με προγενέ
στερη απόφαση της Επιτροπής·

ότι η παρούσα απόφαση συμμορφούται με τη γνώμη της
επιτροπής εκπροσώπων των κρατών μελών που συνεστήθη
δυνάμει του άρθρου 21 της οδηγίας 90/22Q/EOK,
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Άρθρο 1

αφορούσε χορήγηση μόνο διά της ενδομυικής οδού, ενώ
τώρα εγκρίνεται και η διά της ενδοδερμικής οδού.
Άρθρο 2

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Με την παρούσα εκδίδεται ευνοϊκή απόφαση, σύμφωνα με
την οποία το προϊόν Nobi-Porvac Aujeszky Live, που περιέχει
γενετικά τροποποιημένο ιό ψευδολύσσας, ποικιλία bégonia

Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 1994.

(gl-, tk-,) σε σκεύασμα με Diluvac Forte, το οποίο κοινοποιή
θηκε από τη Vernie Veterinàr Ghemie GmbH (Réf. C/D/92/I-1)
και εγκρίθηκε με απόφαση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμ
βρίου 1992 για τη διάθεσή του στην αγορά ως ζώντος εμβο
λίου για την ασθένεια Aujeszky. H εκδοθείσα έγκριση

Για την Επιτροπή
Γιάννης ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 27ης Ιουλίου 1994

για την τροποποίηση της απόφασης 94/70/EK σχετική με την κατάρτιση προσωρινού καταλό
γου τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές ακατέργαστου
γάλακτος, θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(94/506/EK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

ΑρSρο 1

την οδηγία 92/46/EOK του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου
1992 περί θεσπίσεως υγειονομικών κανόνων για την παρα
γωγή και τη διάθεση στην αγορά ακατέργαστου γάλακτος
θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος και προϊόντων με βάση
το γάλα Q, και ιδίως το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3,

Το παράρτημα της απόφασης 94/70/EK, η γραμμή που
αναφέρεται στο Ισραήλ τροποποιείται ως ακολούθως :

«IL

j Ισραήλ

| 0 | X | X» |

Εκτιμώντας:

ότι με την απόφαση 94/70/EK της Επιτροπής (2) καταρτίζε
ται κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη
επιτρέπουν τις εισαγωγές ακατέργαστου γάλακτος θερμικά
επεξεργασμένου γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα ■
ότι, έπειτα από τη λήψη συμπληρωματικών πληροφοριών
από τις ισραηλινές αρχές, θα πρέπει να επανεξεταστεί η
θέση της εν λόγω τρίτης χώρας στον προαναφερθέντα κατά
λογο ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Κτηνιατρικής
Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 268 της 14. 9. 1992, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 36 της 8. 2. 1994, σ. 5.

ΑρSρο 2

H απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες 27 Ιουλίου 1994.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 27ης Ιουλίου 1994

για την έγκριση του προγράμματος για την εποπτεία και τον έλεγχο της ύπαρξης σαλμονέλ
λας στα πουλερικά, το οποίο υπεβλήθη από τη Δανία
(Το κείμενο στη δανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(94/507/EK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 92/ 117/EOK του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμ
βρίου 1992 για τα μέτρα προστασίας από ορισμένες ζωονό
σους και ορισμένους ζωονοσογόνους παράγοντες στα ζώα
και στα προϊόντα ζωικής προέλευσης προκειμένου να
αποφευχθούν οι εστίες λοιμώξεων και δηλητηριάσεων που
οφείλονται στα τρόφιμα ('), και ιδίως το άρθρο 8 παρά
γραφος 3,
Εκτιμώντας:
ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 2
της οδηγίας 92/ 1 17/EOK, η Δανία διαβίβασε με επιστολή
στις 17 Δεκεμβρίου 1993 και στις 13 Μαΐου 1994 πρόγραμμα
για την εποπτεία και τον έλεγχο της ύπαρξης σαλμονέλλας
στα πουλερικά στη Δανία·

ότι το ανωτέρω πρόγραμμα πληροί τους κοινοτικούς όρους
που προβλέπονται για το εν λόγω θέμα, ιδίως τους όρους
του άρθρου 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 92/ 1 17/EOK, και
επομένως πρέπει να εγκριθεί ·

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

(') ΕΕ αριθ. L 62 της 15. 3. 1993, σ. 38.

ΆρSρο 1

Εγκρίνεται το πρόγραμμα για την εποπτεία και τον έλεγχο
της ύπαρξης σαλμονέλλας στα πουλερικά, το οποίο
υπεβλήθη από τη Δανία.
ΆρSρο 2

H Δανία θέτει σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 1994 τις
νομοθετικές κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για την
υλοποίηση του προβλεπόμενου στο άρθρο 1 προγράμματος
ΆρSρο 3

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο της Δανίας

Βρυξέλλες 27 Ιουλίου 1994.

Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

6. 8. 94

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. L 203/26

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 27ης Ιουλίου 1994

για τον καθορισμό του ποσοστού της οικονομικής συμμετοχής της Κοινότητας στα μέτρα
εποπτείας και ελέγχου για την ύπαρξη σαλμονέλλας στα πουλερικά, τα οποία εφαρμόζει η
Δανία

(Το κείμενο στη δανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)
(94/508/EK
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

Έχοντας υπόψη :

Επιτροπής

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

την απόφαση 90/424/EOK του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου
1990 σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό
τομέα ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση
94/370/EK (2), και ιδίως το άρθρο 24 παράγραφος 12 και
άρθρο 29,
Εκτιμώντας :

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

ΑρSρο 1

1.

H οικονομική συμμετοχή της Κοινότητας καθορίζεται

σε ποσοστό 50 % επί των δαπανών που βαρύνουν τη Δανία
για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμ
βρίου 1994, με μέγιστο ποσό ενίσχυσης ύψους 330000 Ecu
για :

ότι η απόφαση 90/424/EOK προβλέπει στον τίτλο III κεφά
λαιο 2 τη δυνατότητα οικονομικής συμμετοχής της Κοινό
τητας στα μέτρα ελέγχου για την πρόληψη των ζωονόσων ·

— τη θανάτωση των πουλερικών,
— την καταστροφή των πουλερικών,
— την καταστροφή των αυγών.

ότι το άρθρο 9 παράγραφος 1 της οδηγίας 92/1 17/EOK του
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με τα μέτρα
προστασίας από ορισμένες ζωονόσους και ορισμένους
ζωονοσογόνους παράγοντες στα ζώα και στα προϊόντα
ζωικής προελεύσεως προκειμένου να αποφευχθούν οι εστίες
λοιμώξεων και δηλητηριάσεων που οφείλονται στα
τρόφιμα (3), αναφέρεται στην απόφαση 90/424/EOK όσον
αφορά τους όρους οικονομικής συμμετοχής της Κοινότητας
κυρίως στα μέτρα θανάτωσης και καταστροφής ·

2.

ότι η Δανία διαβίβασε στην Επιτροπή σχέδιο για την
εποπτεία και τον έλεγχο για την ύπαρξη σαλμονέλλας στις
αγέλες πουλερικών · ότι το εν λόγω σχέδιο εγκρίθηκε με την
απόφαση 94/507/EK της Επιτροπής (4) ·

ότι, υπό το πρίσμα της σημασίας των ενεργειών για την
υλοποίηση των επιδιωκόμενων από την Κοινότητα στόχων
στον τομέα πρόληψης των ζωονόσων, η οικονομική συμμε
τοχή της Κοινότητας καθορίζεται σε ποσοστό 50 % επί των
δαπανών που βαρύνουν τη Δανία με μέγιστο ποσό ενίσχυ
σης ύψους 330 000 Ecu ■
ότι η Κοινότητα θα χορηγήσει οικονομική ενίσχυση,
εφόσον υλοποιηθούν οι προβλεπόμενες ενέργειες και οι
αρχές χορηγήσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες εντός
των προβλεπόμενων προθεσμιών

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

ΕΕ αριθ. L 224 της 18. 8. 1990, σ. 19.
ΕΕ αρι9. L 168 της 2. 7. 1994, σ. 31 .
ΕΕ αριθ. L 62 της 15. 3. 1993, σ. 38.
Βλέπε σελίδα 25 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

H οικονομική ενίσχυση της Κοινότητας χορηγείται

έπειτα από :

— υποβολή στην Επιτροπή πριν από την 1η Σεπτεμβρίου
1994 έκθεσης σχετικά με την πρόοδο εκτέλεσης της ενέρ
γειας καθώς και τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες
— υποβολή στην Επιτροπή το αργότερο έως την 1η Ιουλίου
1995 τελικής εκθέσεως όσον αφορά την τεχνική εκτέ
λεση της ενέργειας με συνοδευτικά δικαιολογητικά
έγγραφα σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες.
3. H οικονομική ενίσχυση της Επιτροπής χορηγείται σε
Ecu με το συντελεστή που ισχύει την πρώτη εργάσιμη ημέρα
του μήνα κατά τον οποίο υποβάλεται η αίτηση επιστροφών,
όπως δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.
Άρθρο 2

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο της Δανίας.
Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 1994.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

