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Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2336/95 του Συμβουλίου της 26ης Σεπτεμβρίου 1995 περί
παρέκκλισης, όσον αφορά την υποχρέωση για παύση καλλιέργειας γαιών για την
περίοδο 1996/97, από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1765/92 για τη θέσπιση
καθεστώτος στήριξης των παραγωγών ορισμένων αροτραίων καλλιεργειών
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* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2337/95 του Συμβουλίου της 2ας Οκτωβρίου 1995 για τη
θέσπιση καθεστώτος αντιστάθμισης του επιπλέον κόστους που προκύπτει, λόγω του

εξόχως απόκεντρου χαρακτήρα των Λζορών, της Μαδέρας, των Καναρίων Νήσων
και του Γαλλικού Διαμερίσματος της Γουιάνας, για τη διάθεση ορισμένων αλιευ
2

τικών προϊόντων

Κανονισμός ( ΕΚ) αριθ. 2338/95 της Επιτροπής της 4ης Οκτωβρίου 1995 για καθο
ρισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης
ζάχαρης σε φυσική κατάσταση
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Κανονισμός ( ΕΚ) αριθ. 2339/95 της Επιτροπής της 4ης Οκτωβρίου 1995 για καθο
ρισμό του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης
για την δέκατη τμηματική δημοπρασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαρ
κούς δημοπρασίας του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1813/95
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Κανονισμός ( ΕΚ) αριθ. 2340/95 της Επιτροπής της 4ης Οκτωβρίου 1995 για τον

καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων δασμών
κατά την εισαγωγή μελάσσας στον τομέα της ζάχαρης
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* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2341/95 της Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου 1995 για την
θέσπιση των κατά μονάδα αξιών για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας
ορισμένων αναλώσιμων εμπορευμάτων
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* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2342/95 της Επιτροπής της 4ης Οκτωβρίου 1995 για το
άνοιγμα διαγωνισμών για τον καθορισμό της ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματο
15
ποίηση σφαγίων και μισών σφαγίων αρνιού στη Σουηδία και στη Φινλανδία
Κανονισμός ( ΕΚ) αριθ. 2343/95 της Επιτροπής της 4ης Οκτωβρίου 1995 για τροπο
ποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1871 /95 , ( ΕΚ) αριθ. 1938/95, ( ΕΚ) αριθ. 1939/
95 (ΕΚ) αριθ. και 1940/95 (ΕΚ) περί προσκλήσεως σε διαρκή διαγωνισμό για τη
μεταπώληση στην εσωτερική αγορά σιτηρών που βρίσκονται στην κατοχή των
οργανισμών παρεμβάσεως
16

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
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EL

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

Περιεχόμενα (συνέχεια)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2344/95 της Επιτροπής της 4ης Οκτωβρίου 1995 για τροπο
ποίηση του ύψους των επιστροφών που εφαρμόζονται στα αυγά και στους κρόκους
αυγών τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων τα οποία δεν υπάγονται στο
παράρτημα II της συνθήκης
17
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2345/95 της Επιτροπής της 4ης Οκτωβρίου 1995 για καθο
ρισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής
εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

19

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2346/95 της Επιτροπής της 4ης Οκτωβρίου 1995 για την
τροποποίηση των δασμών κατά την εισαγωγή στον τομέα του ρυζιού
21

II

Πράξεις για την ισχυ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Συμβούλιο
95/399/ EK :

Απόφαση τον Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 1995 σχετικά με την προσχώρηση
της Κοινότητας στη συμφωνία σχετικά με τη σύσταση επιτροπής διαχείρισης της
αλιείας τόνου του Ινδικού Ωκεανού
24
Συμφωνία για τη σύσταση της Επιτροπής διαχείρισης της αλιείας τόνου του Ινδικού Ωκεανού
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 236/ 1

I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/95 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Σεπτεμβρίου 1995

περί παρέκκλισης, όσον αφορά την υποχρέωση για παύση καλλιέργειας γαιών για την

περίοδο 1996/97, από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1765/92 για τη θέσπιση καθεστώτος
στήριξης των παραγωγών ορισμένων αροτραίων καλλιεργειών
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
και ιδίως τα άρθρα 42 και 43,
την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ('),

την επανακαλλιέργεια ορισμένων γαιών οι οποίες έχουν
τεθεί σε αγρανάπαυση · ότι, κατά συνέπεια, προκειμένου να
επιτευχθεί αποτελεσματικά o στόχος αυτός, θα πρέπει να
καθοριστούν προσωρινά τα δύο ποσοστά της παύσης
καλλιέργειας γαιών, η οποία πρέπει να αρχίσει το αργότερο
στις 15 Ιανουρίου 1996 για την περίοδο 1996/97, σε επίπεδο
χαμηλότερο από αυτό που προκύπτει από τις ισχύουσες
διατάξεις,

Εκτιμώντας :

ότι το καθεστώς στήριξης των παραγωγών ορισμένων
αροτραίων καλλιεργειών, που θεσπίστηκε από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1765/92 (2) προβλέπει ότι οι παραγωγοί,
προκειμένου να λάβουν αντισταθμιστικές πληρωμές με
βάση το γενικό καθεστώς, υποχρεούνται να παύσουν να
καλλιεργούν έαν προκαθορισμένο ποσοστό των αρόσιμων
γαιών τους · ότι το ποσοστό αυτό θα πρέπει να αναθεωρη
θεί σε συνάρτηση με την εξέλιξη της παραγωγής και της
αγοράς ■

ότι, από τη θέσπιση αυτού του καθεστώτος, στην αγορά
των δημητριακών επανήλθε ισορροπία χάρη στη μείωση της
παραγωγής και την αύξηση της εσωτερικής κατανάλωσης ·
ότι η κατάσταση αυτή, συνδυασμένη με μια ευνοϊκή συγκυ
ρία στην παγκόσμια αγορά, οδήγησε σε σημαντική μείωση
των αποθεμάτων παρέμβασης των δημητριακών ·

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

1 . Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 παράγραφος 1
δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1765/92, η
υποχρέωση για εκ περιτροπής παύση της καλλιέργειας
γαιών καθορίζεται, για την περίοδο 1996/97, σε 10%.
2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 παράγραφος 1 τρίτο
εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1765/92, η υποχρέωση
για παύση καλλιέργειας γαιών υπό οποιαδήποτε άλλη
μορφή εκτός από την εκ περιτροπής παύση καθορίζεται., για
την περίοδο 1996/97, σε 10%.
ΑρSρο 2

ότι, από ένα προβλεπόμενο ισολογισμό για το 1995/96,

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

φαίνεται ότι η επιδιωκόμενη ισορροπία μεταξύ παραγωγής
και εσωτερικών και εξωτερικών διεξόδων μπορεί να διατη
ρηθεί ενώ παράλληλα θα αυξηθεί η κοινοτική παραγωγή με

την περίοδο εμπορίας 1996/97.

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται για την παύση καλλιέργειας γαιών μόνο για

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου 1995.
Γ\α το Συμβούλιο

O Πρόεδρος
L. ΑΤΙΕΝΖΑ SERNA

(') Γνώμη που διατυπώθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 1995 (δεν έχει ακό
μα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
(2) ΕΕ αριθ. L 181 της 1 . 7. 1992, σ. 12. Κανονισμός όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1460/95 (ΕΕ αριθ.
L 144 της 28. 6. 1995, σ. 1 ).

Αριθ. L 236/2
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2337/95 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 2ας Οκτωβρίου 1995

για τη θέσπιση καθεστώτος αντιστάθμισης του επιπλέον κόστους που προκύπτει, λόγω του
εξόχως απόκεντρου χαρακτήρα των Αζορών, της Μαδέρας, των Καναρίων Νήσων και του
Γαλλικού Διαμερίσματος της Γουιάνας, για τη διάθεση ορισμένων αλιευτικών προϊόντων
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
και ιδίως το άρθρο 43 ,
την πρόταση της Επιτροπής ('),
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

τη δήλωση που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρω
παϊκή Ένωση σχετικά με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές
της Κοινότητας,
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει o τομέας της αλιείας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες έχουν ιδιαίτερα επιδεινωθεί,
από το μεταφορικό κόστος των αλιευτικών προϊόντων προς
τις αγορές εξαιτίας του απομακρυσμένου και απομονωμένου
χαρακτήρα αυτών των εξόχως απόκεντρων περιοχών,
Εκτιμώντας :

ότι το Συμβούλιο, με τις αποφάσεις 89/687/EOK (4), 91 /314/
EOK (5) και 91 /31 5/EOK (6), θέσπισε προγράμματα ειδικών
επιλογών λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρα
κτήρα, αντίστοιχα, των Υπερπόντιων Γαλλικών Διαμερι
σμάτων (Poseidom) των Καναρίων Νήσων (Poseican) και της
Μαδέρας και των Αζορών (Poseima), που εντάσσονται στο
πλαίσιο της πολιτικής της Κοινότητας υπέρ των εξόχως
απόκεντρων περιοχών και που ορίζουν τις κατευθυντήριες
γραμμές των επιλογών που πρέπει να εφαρμόζονται προκει
μένου να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες και τα προβλή
ματα που απαντώνται στις περιοχές αυτές·
την επιτυχία των ενεργειών του ιδίου τύπου που έχουν ήδη
αναληφθεί ■

ότι οι περιοχές αυτές αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα
ανάπτυξης, ιδίως το επιπλέον κόστος που προκαλείται λόγω
του εξόχως απόκεντρου χαρακτήρα των περιοχών για τη
διάθεση ορισμένων προϊόντων · ότι, για να διατηρηθεί η
ανταγωνιστικότητα ορισμένων προϊόντων του αλιευτικού
τομέα σε σχέση με άλλες περιοχές της Κοινότητας, η τελευ
ταία έθεσε σε εφαρμογή, στον αλιευτικό τομέα, μέτρα που
αποβλέπουν στην αντιστάθμιση του επιπλέον αυτού
κόστους για τη μεταποίηση του τόνου στις Αζόρες και τη
Μαδέρα και για την παραγωγή και την κατάψυξη του τόνου
και την κατάψυξη και τη μεταποίηση της σαρδέλλας στις
Καναρίους Νήσους για τα έτη 1992 και 1993 · ότι οι ενέρ
γειες αυτές συνεχίστηκαν, το 1994, με τη έκδοση του κανο

νισμού (ΕΚ) αριθ. 1 503/94 (7) · ότι αποδεικνύεται αναγκαίο
να προβλεφθεί, από το 1995, η συνέχιση του καθεστώτος
αντιστάθμισης του επιπλέον κόστους για τα προϊόντα αυτά
όσον αφορά τη μεταποίηση και την εμπορία τους και, ως εκ
τούτου, να θεσπιστούν μέτρα που θα προβλέπουν στη συνέ
χιση αυτών των ενεργειών ·

τη σημασία που έχει η βιοτεχνική και παράκτια αλιεία σε

οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο στις εξόχως απόκεντρες
περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ότι είναι αναγκαίο να αντιμετωπισθούν ορθολογικά οι
αλιευτικές προσπάθειες, με το μέλημα να υπάρχει μια καλύ
τερη διαχείριση των αποθεμάτων, και ιδίως λαμβάνοντας
υπόψη τις υψηλού επιπέδου έρευνες τεχνικού χαρακτήρα
που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αυτό, από διάφορα
επιστημονικά ιδρύματα των εξόχως απόκεντρων περιοχών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Θεσπίζεται καθεστώς αντιστάθμισης για το επιπλέον
κόστος που προκύπτει από τον εξόχως απόκεντρο χαρα
κτήρα των Αζορών, της Μαδέρας, των Καναρίων Νήσων
και του Γαλλικού Διαμερίσματος της Γουιάνας, για τη
διάθεση ορισμένων αλιευτικών προϊόντων.
ΆρSρο 2

1 . Όσον αφορά τις Αζόρες και τη Μαδέρα, το καθεστώς
που προβλέπεται στο άρθρο 1 συνίσταται στην πληρωμή
187 Ecu ανά τόνο για μέγιστη ποσότητα 15 000 τόνων τόνου
κατ' έτος που παραδίδονται στην τοπική βιομηχανία,
δηλαδή 10 000 τόνοι για τις Αζόρες και 5 000 τόνοι για τη
Μαδέρα.

2. Όσον αφορά τις Καναρίους Νήσους, το καθεστώς που
προβλέπεται στο άρθρο 1 συνιστάται στην πληρωμή 1 5 1 Ecu
ανά τόνο για τον τόνο που προορίζεται για την εμπορία
νωπού προϊόντος, για μέγιστη ποσότητα 10 400 τόνων ανά
έτος, 54 Ecu ανά τόνο για τον κατεψυγμένο τόνο, για μέγι
στη ποσότητα 3 500 τόνων κατ' έτος, 103 Ecu ανά τόνο
σαρδέλλας και σκουμπριού που προορίζονται για μετα
ποίηση, για μέγιστη ποσότητα 10 500 τόνων κατ' έτος, και
54 Ecu ανά τόνο σαρδέλλας και σκουμπριού που προορίζον
ται για κατάψυξη, για μέγιστη ποσότητα 7 000 τόνων κατ'
έτος.

3 . Όσον αφορά το Γαλλικό Διαμέρισμα της Γουιάνας, το
καθεστώς που προβλέπεται στο άρθρο 1 συνίσταται στην
καταβολή 1 044 Ecu ανά τόνο για μέγιστη ποσότητα 3 500
τόνων γαρίδας κατ' έτος, όσον αφορά την αλιευτική βιομη

(') ΕΕ αριθ. C 343 της 6. 12. 1994, σ. 17 .

χανία, και 1 123 Ecu ανά τόνο για μέγιστη ποσότητα 500

(2) ΕΕ
e) ΕΕ
(") ΕΕ
(5) EE
(6) ΕΕ

C) ΕΕ αρι9. L 162 της 30. 6. 1994, σ. 8.

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

C
C
L
L
L

109
102
399
171
171

της
της
της
της
της

1 . 5. 1995, σ. 318 .
24. 4. 1995, σ. 13 .
30. 12. 1989, σ. 39.
29. 6. 1991 , σ. 5.
29. 6. 1991 , σ. 10.

τόνων κατ' έτος όσον αφορά την αλιεία βιοτεχνικής
κλίμακας.
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ΑρSρο 3

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 του
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1992 για την κοινή οργά
νωση της αγοράς στον τομέα των προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας (')·

Αριθ. L 236/3

(ΕΟΚ) αριθ. 729/70 του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 1970
περί χρηματοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής (2).
Χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΓΙΕ), τμήμα εγγυή
σεων.

Άρθρο 6

ΑρSρο 4

H Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο

Οι αποδέκτες των ενεργειών που προβλέπονται στον
παρόντα κανονισμό, είναι οι παραγωγοί, οι πλοιοκτήτες
σκαφών που είναι νηολογημένα στους λιμένες των περιοχών
που αναφέρονται στο άρθρο 1 και ασκούν τις δραστηριότη
τές τους σε αυτές τις περιοχές, ή οι ενώσεις τους καθώς και
οι φορείς στον τομέα μεταποίησης που υφίστανται το
επιπλέον κόστος το οποίο συνεπάγεται o εξόχως απόκεν

Συμβούλιο, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και
στην Επιτροπή των Περιφερειών, στις 30 Ιουνίου 1997 το
αργότερο, έκθεση για την εφαρμογή των μέτρων που

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, συνοδευόμενη,
ενδεχομένως, από κατάλληλες προτάσεις.
ΑρSρο 7

τρος χαρακτήρας για τη διάθεση των προβλεπομένων
προϊόντων.
ΑρSρο 5

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
αποτελούν παρεμβάσεις που ορίζονται για τις γεωργικές
αγορές κατά την έννοια του άρθρου 3 του κανονισμού

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

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1995 μέχρι τις 31
Δεκεμβρίου 1997.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μερη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Λουξεμβούργο, 2 Οκτωβρίου 1995 .
Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
J. SΟLΑΝΑ

(') ΕΕ αριθ. L 388 της 31 . 12. 1992, σ. 1 . Κανονισμός όπως τροποποιή

θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1891 /93 (ΕΕ
αριθ. L 172 της 15. 7. 1993, σ. 1 ).

(2) ΕΕ αριθ. L 94 της 28. 4. 1970, σ. 13. Κανονισμός όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2048/88 (ΕΕ
αριθ. L 185 της 15 . 7. 1988, σ. 1 ).

i~EL 1

Αριθ. L 236/4

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

5. 10. 95

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2338/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Οκτωβρίου 1995

για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της
ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση
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. 1 101 /95 (2), και ιδίως το άρθρο 19
παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχείο α),
Εκτιμώντας :

ότι, δυνάμει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1785/81 , η διαφορά μεταξύ των τιμών της διεθνούς αγοράς
των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος
στοιχείο στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού και των
τιμών των προϊόντων αυτών εντός της Κοινότητας δύναται
να καλυφθεί με μια επιστροφή κατά την εξαγωγή ·
ότι, κατά τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 766/68 του Συμβου
λίου της 18ης Ιουνίου 1968 περί θεσπίσεως των γενικών
κανόνων για τη χορήγηση των επιστροφών κατά την
εξαγωγή ζάχαρης (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1489/76 (4), οι επιστροφές για
τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη, μη μετου
σιωμένες, που εξάγονται σε φυσική κατάσταση, καθορίζο
νται αφού ληφθεί υπόψη η κατάσταση της κοινοτικής και
της διεθνούς αγοράς ζάχαρης, και ιδίως τα κοστολογικά
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 3 του εν λόγω κανονι
σμού · ότι κατά το άρθρο αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη
η οικονομική πλευρά των σχεδιαζομένων εξαγωγών ·
ότι, για την ακατέργαστη ζάχαρη, η επιστροφή καθορίζεται
για τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο · ότι αυτή ορίζεται
στο άρθρο 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 431 /68 του
Συμβουλίου της 9ης Απριλίου 1968 που καθορίζει τον αντι
προσωπευτικό ποιοτικό τύπο για την ακατέργαστη ζάχαρη
και τον τόπο διελεύσεως στα σύνορα της Κοινότητας για
τον υπολογισμό των τιμών στον τομέα της ζάχαρης O, όπως
τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3290/94 (6) ·
ότι επιστροφή αυτή καθορίζεται, εξάλλου, σύμφωνα με το

αναγκαία τη διαφοροποίηση της επιστροφής για τη ζάχαρη
ανάλογα με τον προορισμό ·
ότι, σε ειδικές περιπτώσεις, το ποσό της επιστροφής δύναται
να καθορίζεται από πράξεις διαφορετικής φύσεως ■
ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 990/93 του Συμβου
λίου (8), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1380/95 (9), έχουν απαγορευθεί οι συναλλαγές μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρα
τίας της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) · ότι η
απαγόρευση αυτή δεν εφαρμόζεται σε ορισμένες καταστά
σεις όπως εκείνες που απαριθμούνται κατά τρόπο περιορι
στικό στα άρθρα 2, 4, 5 και 7 · ότι πρέπει, συνεπώς, να
ληφθεί αυτό υπόψη κατά τον καθορισμό των επιστροφών ·
ότι οι αντιπροσωπευτικές ισοτιμίες της αγοράς που καθορί
ζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92
του Συμβουλίου (!0), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 150/95 ("), χρησιμοποιούνται για να
μετατραπεί το νόμισμα που εκφράζεται σε νόμισμα των
τρίτων χωρών και αποτελούν τη βάση για τον καθορισμό
των γεωργικών ισοτιμιών των νομισμάτων των κρατών

μελών· ότι οι λεπτομέρειες εφαρμογής και o καθορισμός
των μετατροπών αυτών έχουν καθορισθεί στον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 1068/93 της Επιτροπής (12), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1053/95 (13) ·

ότι η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται ανά δύο εβδομάδες ·
ότι είναι δυνατόν να τροποποιηθεί στην ενδιάμεση χρονική
περίοδο ·
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών αυτών στην παρούσα
κατάσταση της αγοράς στον τομέα της ζάχαρης, και ιδίως
στις ποσοστώσεις ή στις τιμές ζάχαρης στην κοινοτική και
στη διεθνή αγορά, οδηγεί στον καθορισμό της επιστροφής
όπως αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονι
σμού ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Ζάχαρης,

άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού ( ΕΟΚ)
αριθ. 766/68 ■ ότι η ζάχαρη candy ορίσθηκε στον κανονισμό
( ΕΚ) αριθ. 2135/95 της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 1995
περί των λεπτομερειών εφαρμογής της χορηγήσεως των
επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα της ζάχαρης (7) ·
ότι το ποσό της επιστροφής που υπολογίζεται κατ' αυτόν
τον τρόπο, όσον αφορά την αρωματισμένη ή μετά
προσθήκης χρωστικών ουσιών ζάχαρη, πρέπει να εφαρμο
σθεί στην περιεκτικότητά τους σε σακχαρόζη και να καθο
ρισθεί ως εκ τούτου ανά 1 % της περιεκτικότητας αυτής ·
ότι η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτή
σεις ορισμένων αγορών είναι δυνατόν να καταστήσουν

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέ
ρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 σε φυσική κατάσταση και μη
μετουσιωμένων καθορίζονται στο παράρτημα.

(') EE
(2) EE
O ΕΕ
(4) ΕΕ
(5) ΕΕ
(6) E E
(7) ΕΕ

(8) ΕΕ αριθ. L 102 της 28. 4. 1993, σ. 14.
C) ΕΕ αριθ. L 138 της 21 . 6. 1995, σ. 1 .
(10) EE αριθ. L 387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
(") EE αριθ. L 22 της 31 . 1 . 1995, σ. 1 .
( 12) EE αριθ. L 108 της 1 . 5 . 1993, σ. 106.
( ,3) EE αριθ. L 107 της 12. 5. 1995 , σ. 4.

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

L
L
L
L
L
L
L

177 της 1 . 7. 1981 , σ. 4.
110 της 17. 5. 1995, σ. 1 .
143 της 25. 6. 1968, σ. 6.
167 της 26. 6. 1976, σ. 13 .
89 της 10. 4. 1968, σ. 3.
349 της 31 . 12 . 1994, σ. 105 .
214 της 8. 9. 1995, σ. 16.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 5 Οκτωβρίου
1995 .
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O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 1995.

Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 4ης Οκτωβρίου 1995 για καθορισμό των επιστροφών κατά την
εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση

Κωδικός προϊόντος

Επιστροφή (3)

— Ecu/100 kg —
1701 11 90 100
1701 11 90 910

40,24
39,85

1701 11 90950
1701 12 90 100
1701 12 90910

40,24
39,85

1701 12 90950

(>)
(')
(2)
(■)
(>)
(2)

— Ecu/ 1 % ζαχαρόζης x 100 kg —
1701 91 00 000

0,4374

— Ecu/100 kg —
1701 99 10 100

1701 99 10 910

1701 99 10950

43,74
43,32
43,32

— Ecu/ 1 % ζαχαρόζης x 100 kg —
1701 99 90 100

0,4374

C) Το παρόν ποσό εφαρμόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη αποδόσεως 92%. Αν η
απόδοση της εξαγόμενης ακατέργαστης ζάχαρης απέχει κατά 92%, το ποσό της
εισφοράς που εφαρμόζεται υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17α
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 .
(2) Καθορισμός που αναστέλλεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2689/85 της
Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 255 της 26. 9. 1985, σ. 12), όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3251 /85 (ΕΕ αριθ. L 309 της 21 . 11 . 1985, σ. 14).
(3) Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή προς την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της
Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) μπορούν να χορηγηθούν μόνο με την
τήρηση των όρων που προβλέπονται από τον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
990/93.

Αριθ. L 236/5

Αριθ. L 236/6
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2339/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Οκτωβρίου 1995

γιο καθορισμό του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης
για την δέκατη τμηματική δημοπρασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς
δημοπρασίας του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1813/95
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 ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1 101 /95 (2), και ιδίως το άρ
θρο 17 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β),

1380/95 (5), έχουν απαγορευθεί οι συναλλαγές μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρα
τίας της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) · ότι η
απαγόρευση αυτή δεν εφαρμόζεται σε ορισμένες καταστά
σεις όπως εκείνες που απαριθμούνται κατά τρόπο περιορι
στικό στα άρθρα 2, 4, 5 και 7 · ότι πρέπει, συνεπώς, να
ληφθεί αυτό υπόψη κατά τον καθορισμό των επιστροφών ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Ζάχαρης,

Εκτιμώντας :

ότι, δυνάμει του κανονισμού ( ΕΚ) αριθ. 1813/95 της
Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 1995 περί διαρκούς δημοπρα
σίας για τον καθορισμό των εισφορών ή/και των επιστρο
φών κατά την εξαγωγή λευκής ζάχαρης (3), διοργανώνονται
τμηματικές δημοπρασίες για την εξαγωγή της ζάχαρης
αυτής ·

ότι, κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 του
κανονισμού ( ΕΚ) αριθ. 1813/95, καθορίζεται ένα μέγιστο
ποσό επιστροφής κατά την εξαγωγή, κατά περίπτωση, για

την εν λόγω τμηματική δημοπρασία, αφού ληφθούν υπόψη,
ιδίως, η κατάσταση και η προβλεπόμενη εξέλιξη της αγοράς
της ζάχαρης στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά ·
ότι, μετά από εξέταση των προσφορών, πρέπει να θεσπι
σθούν για την δέκατη τμηματική δημοπρασία οι διατάξεις
που αναφέρονται στο άρθρο 1 ·

ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 990/93 του Συμβου
λίου (4), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

1 . Για την δέκατη τμηματική δημοπρασία λευκής
ζάχαρης, που πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1813/95, το ανώτατο ποσό της επιστροφής κατά
την εξαγωγή καθορίζεται σε 46,344 Ecu ανά 100 χιλιό
γραμμα.

2. Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή προς την Ομοσπον
διακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυρο
βούνιο) μπορούν να χορηγηθούν μόνο με την τήρηση των
όρων που προβλέπονται από τον τροποποιημένο κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 990/93 .
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 5 Οκτωβρίου
1995 .

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

Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 1995.
Γm την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ
(2) ΕΕ
(3) ΕΕ
(4) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

177
110
175
102

της
της
της
της

1 . 7 . 1981 , σ. 4.
17. 5. 1995, σ. 1 .
27. 7. 1995, σ. 12.
28. 4. 1993, σ. 14.

(5) EE αριθ. L 138 της 21 . 6. 1995 , σ. 1 .
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Αριθ. L 236/7

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2340/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Οκτωβρίου 1995

για τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων δασμών
κατά την εισαγωγή μελάσσας στον τομέα της ζάχαρης
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 για κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα
της ζάχαρης ('X όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1 101 /95 (2),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1422/95 της Επιτροπής της 23ης
Ιουνίου 1995 για καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής

για την εισαγωγή μελάσσας στον τομέα της ζάχαρης και
για τροποποίηση του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 785/68 (3),
και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 και το άρθρο 3 παρά
γραφος 1 ,

Εκτιμώντας :

ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1422/95 προβλέπει ότι η τιμή
cif κατά την εισαγωγή μελάσσας, αποκαλούμενη στο εξής
«αντιπροσωπευτική τιμή», καθορίζεται σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 785/68 της Επιτροπής (4) · ότι η
τιμή αυτή εννοείται ότι καθορίζεται για τον ποιοτικό τύπο
που ορίζεται στο άρθρο 1 του προαναφερόμενου κανονι
σμού ■

ότι η αντιπροσωπευτική τιμή της μελάσσας υπολογίζεται
για ένα τόπο διέλευσης των κοινοτικών συνόρων, o οποίος
είναι το Άμστερνταμ ■ ότι η τιμή αυτή πρέπει να υπολογίζε
ται με βάση τις πλέον ευνοϊκές δυνατότητες αγοράς στη
διεθνή αγορά, οι οποίες διατυπώνονται βάσει των τιμών
αυτής της αγοράς προσαρμοζόμενων σε συνάρτηση με τις
ενδεχόμενες διαφορές ποιότητας σε σχέση με τον ποιοτικό
τύπο · ότι o ποιοτικός τύπος της μελάσσας καθορίζεται από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 785/68 ·

ότι, για τη διαπίστωση των πλέον ευνοϊκών δυνατοτήτων
αγοράς στη διεθνή αγορά, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές που έγιναν
στη διεθνή αγορά, οι τιμές που διαπιστώθηκαν σε σημαντι
κές αγορές στις τρίτες χώρες και οι πράξεις πώλησης που
συνήφθησαν στο πλαίσιο των διεθνών συναλλαγών, στοι
χεία τα οποία η Επιτροπή πληροφορείται είτε μέσω των
κρατών μελών είτε με τα δικά της μέσα · ότι, για τη διαπί
στωση αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 785/68, μπορεί να βασιστεί κανείς σε ένα μέσο
όρο πολλών τιμών, με την προϋπόθεση ότι αυτός o μέσος
όρος μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικός της πραγματι

οτι δεν λαμβάνονται υπόψη πληροφορίες όταν το εμπό
ρευμα δεν είναι υγιές, ανόθευτο και σύμφωνο με τα συναλ
λακτικά ήθη ή όταν η τιμή που αναφέρεται στην προσφορά
δεν αφορά παρά μόνο μία μικρή και μη αντιπροσωπευτική
ποσότητα της αγοράς · ότι, επίσης, πρέπει να αποκλεισθούν
οι τιμές προσφοράς που μπορούν να θεωρηθούν μη αντιπρο
σωπευτικές της πραγματικής τάσης της αγοράς ·
ότι, για να ληφθούν συγκρίσιμα στοιχεία με τη μελάσσα
του ποιοτικού τύπου, πρέπει οι τιμές, ανάλογα με την ποιό
τητα της προσφερόμενης μελάσσας, να αυξάνονται ή να
μειώνονται σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα της εφαρμο
γής του άρθρου 6 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 785/68 ·

ότι μία αντιπροσωπευτική τιμή μπορεί να διατηρηθεί κατ'
εξαίρεσην αμετάβλητη κατά τη διάρκεια μιας περιορισμένης
περιόδου, εφόσον η τιμή προσφοράς που αποτέλεσε βάση
για τον προηγούμενο καθορισμό της αντιπροσωπευτικής
τιμής δεν υπέπεσε στην αντίληψη της Επιτροπής και εφόσον
οι διαθέσιμες τιμές προσφοράς, οι οποίες δεν φαίνεται να
είναι αρκούντως αντιπροσωπευτικές της πραγματικής τάσης
της αγοράς, θα οδηγούσαν σε απότομες και σημαντικές
μεταβολές της αντιπροσωπευτικής τιμής -

ότι, εφόσον υπάρχει μία διαφορά μεταξύ της τιμής ενεργο
ποίησης για το εν λόγω προϊόν και της αντιπροσωπευτικής
τιμής, πρέπει να καθοριστούν πρόσθετοι δασμοί κατά την
εισαγωγή με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 3 του
κανονισμού (ΕΚ.) αριθ. 1422/95 · ότι, σε περίπτωση
αναστολής των δασμών κατά την εισαγωγή, σε εφαρμογή
του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1422/95 , πρέπει
να καθορισθούν ιδιαίτερα ποσά γι' αυτούς τους δασμούς ·
ότι η εφαρμογή αυτών των διατάξεων συνεπάγεται τον
καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών και των πρόσθε
των δασμών κατά την εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων
σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι δασμοί που
εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των προϊόντων που
αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1422/95 καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα.

κής τάσης της αγοράς·
(') EE
(2) ΕΕ
(3) EE
(4) E E

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

177
110
141
145

της
της
της
της

1 . 7. 1981 , σ. 4.
17. 5. 1995, σ. 1 .
24. 6. 1995, σ. 12.
27. 6. 1968, σ. 12.

ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 5 Οκτωβρίου
1995 .
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O πάρων κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάSε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 1995.

Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού για τον καϋ-ορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων δασμών που
εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή μελάσσας στον τομέα της ζάχαρης

Κωδικός ΣΟ

Ποσό της αντιπροσωπευτικής τιμής
σε Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα

καθαρού βάρους του εν Í6ya>
προϊόντος

Ποσό του δασμού που πρέπει
να εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή
σε περίπτωση αναστολής η

Ποσό του πρόσθετου δασμού σε
οποία προβλέπεται στο άρθρο 5
Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1422/95
βάρους του εν λόγω προϊόντος
σε Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα
καθαρού βάρους του εν λόγω
προϊόντος (2)

1703 10 00 (')

8,68

1703 9000(0

9,43

0,00
—

0,00

C ) Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68.
(3) Το ποσό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1422/95, αντικαθιστά το δασμό του κοινού τελωνειακού
δασμολογίου που αφορά τα προϊόντα αυτά.
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Αριθ. L 236/9

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2341/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 3ης Οκτωβρίου 1995

για την θέσπιση των κατά μονάδα αξιών για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας
ορισμένων αναλώσιμων εμπορευμάτων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου της
12ης Οκτωβρίου 1992 (') με τον οποίο καθιερώνεται o κοινο
τικός τελωνειακός κώδικας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής της 2ας
Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του
Συμβουλίου με την οποία καθιερώνεται o κοινοτικός τελω
νειακός κώδικας (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1762/95 (3), και ιδίως το άρθρο 173,
παράγραφος 1 ,

προϊόντα που καθορίζονται σύμφωνα με την κατάταξη που
αναφέρεται στο παράρτημα 26 του εν λόγω κανονισμού ·
ότι η εφαρμογή των κανόνων και των κριτηρίων, που
καθορίζονται στα ανωτέρω άρθρα επί των στοιχείων που
ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 173 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2454/93, οδηγεί, για τα σχετικά προϊόντα, στον καθορισμό
των κατά μονάδα αξιών σύμφωνα με τον τρόπο που αναφέ
ρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1
Οι κατά μονάδα αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 173
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93
καθορίζονται σύμφωνα με τον πίνακα του παραρτήματος.

Εκτιμώντας :

ότι στα άρθρα 173 έως 177 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2454/93 προβλέπονται τα κριτήρια η θέσπιση, εκ μέρους της
Επιτροπής, κατά μονάδα αξιών περιοδικής ισχύος για τα

ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 6 Οκτωβρίου
1995 .

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

Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 1995.
Για την Επιτροπή
Mario ΜΟΝΤΙ

Μέλος της Επιτροπής

(!) ΕΕ αριθ. L 302 της 19. 10. 1992, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 253 της 11 . 10. 1993, σ. 1 .
(3) ΕΕ αριθ. L 171 της 21 . 7. 1995, σ. 8.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ύψος των κατά μονάδα αξιών/ 1 00 Kg καθαρού βάρους

Περιγραφή εμπορευμάτων
Κώδικας

I

a)

Είδη, ποικιλίες κωδικός ΣΟ

I

524,05
152 633,17

21 963,92
150,95

11 683,70
14162,17

2 772,49

134,81
58,60
59,94

42,20
237,19
386,70

557,28
273,44
1 628,84

79,20
34,43
35,21

307,88
89 672,47

12 903,87
88,68

6 864,21
8 320,32

a)
b)
c)

32,94
185,16
301,88

435,04
213,46
1 271,54

61,83
26,88
27,49

240,34

70 001,69

10 073,25
69,23

5 358,46
6 495,15

a)
b)
c)

53,71
301,88
492,18

709,28
348,02
2 073,11

100,81
43,82
44,82

391,85
114130,53

16 423,39
112,87

8 736,41
10 589,68

a)
b)
c)

33,87
190,37
310,37

447,28
219,46
1 307,32

63,57
27,63
28,26

247,11
71 971,72

10 356,73
71,18

5 509,26
6 677,94

a)
b)
c)

79,26
445,49
726,31

1 046,69
513,57
3 059,29

148,76

578,26
168 422,74

24 236,04
166,57

12 892,35
15 627,22

a)
b)
C)

81,30
456,96

1 073,63
526,79

593,14
172 757,62

24 859,83
170,85

13 224,18
16 029,43

745,00

3 138,03

152,59
66,33
67,84

a)
b)
c)

156,73
880,92
1 436,21

2 069,75
1 015,55
6 049,50

294,16
127,87
130,79

1 143,46
333 041,85

47 924,74
329,37

25 493,55
30 901,51

Αντίδια
ex 0705 29 00

a)
b)
c)

21,82
122,64
199,95

288,15
141,39
842,21

40,95
17,80
18,21

159,19

46 366,19

6 672,10
45,85

3 549,22
4 302,12

Καρότα

a)
b)
c)

28,30
159,06
259,33

373,72
183,37
1 092,33

206,47
60 135,80

8 653,55
59,47

4 603,25

23,09

a)
b)
c)

39,42
221,57

520,57
255,43

73,99
32,16

287,60
83 765,13

12 053,81
82,84

6 412,02
7 772,20

361,23

1 521,54

32,89

a)
b)
c)

252,79
1 420,86
2 316,51

3 338,35
1 638,01
9 757,40

474,45
206,25
210,95

1 844,32
537 172,72

77 299,19
531,25

41 119,27
49 841,94

Πράσα
ex 0703 90 00

l
Κουνουπίδια
ex 0704 10 10
ex 0704 10 90

Λαχανάκια Βρυξελλών
070420 00

l
Κράμβες λευκές και κράμβες ερυθρές
070490 10

l
Μπρόκολα (Brassica oleracea L convar, botrytis
(L) Alef var. italica Plenck)
ex 0704 90 90

l
Λάχανο του είδους κήνος

1.100

ex 0704 90 90

l
Μαρούλια

1.110

0705 11 10
0705 i 1 90

1.120

l
1.130

ex 0706 10 00

l
Ραφανίδες

1.140

ex 0706 90 90

l
1.160

I

1 954,33
2 368,91

\

1.90

Esc

3 673,90

0703 20 00

1.80

Pta

Fl

87,66
25 530,94

Σκόρδα

1.70

£

Δρχ

22,55
9,80
10,03

I

1.60

Dkr
Lit

4 032,32
4 887,70

0703 10 19

1.50

DM
£ Irl

7 580,26
52,10

Κρεμμύδια άλλα και προς φύτευση

1.40

öS
FF
FB/Flux

180,86
52 677,26

0701 90 51
0701 90 59
1.30

Ecu
Fmk
Skr

46,53
20,23
20,69

Γεώμηλα πρώιμα

1.10

b)
c)

Μπιζέλια (Pisum sativum)
0708 10 10
0708 10 90

a)
b)
C)

24,79
139,34
227,17

a)
b)
c)

67,53
110,10

463,75

a)
b)
c)

71,83
403,73

948,56
465,43

658,22

a)
b)
C)

12,01

327,37

160,63
956,85
158,67
77,85

64,67
66,14

53,11

25,25

\

\

5 579,74

23,62

I
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Περιγραφή εμπορευμάτων
Κώδικας

Είδη, ποικιλίες, κωδικός ΣΟ

1.170

Φασόλια :

1.170.1

Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus ssp.)
ex 0708 20 10

ex 0708 20 90
1.170.2

ex 0708 20 10
ex 0708 20 90

Κύαμοι
ex 0708 90 00

1.190

Ύψος των κατά μονάδα αξιών/ 1 00 Kg καθαρού βάρους

4

Ecu
Fmk
Skr

a)
b)
c)

234,33
1 317,09
2147,32

3 094,53
1 518,38
9 044,77

439,80
191,19

a)
b)
C)

120,95
679,80
1 108,32

1 597,22
783,70
4 668,38

227,00
98,68

a)
b)
c)

92,83
521,76
850,66

1 225,89
601,50
3 583,07

a)
b)
c)

115,68
650,19
1 060,05

a)
b)
c)

a)
b)

öS
FF

FB/Flux

DM
£ Irl
£

Dkr
Lit

Δρχ
Fl

1 709,62
497 940,38

71 653,65
492,45

Pta
Esc

38 116,13
46 201,74

195,54

Φασόλια (Phaseolus ssp., vulgaris var. Compressus
savi)

1.180

Αριθ. L 236/ 1 1

Αγγινάρες
0709 10 10
0709 10 20

882,41

36 983,36

19 673,28

257 007,24

254,17

23 846,59

174,23
75,74
77,46

677,26
197 258,18

28 385,46
195,08

15 099,63
18 302,73

1 527,65
749,56
4 465,04

217,11
94,38
96,53

843,97
245 813,06

35 372,51
243,10

18 816,39
22 807,93

334,95
1 882,65
3 069,39

4 423,33
2 170,37
12 928,62

628,65
273,28
279,51

2 443,74
711 756,94

102 421,87
703,91

54 483,27
66040,85

a)
b)
c)

114,14
641,54
1 045,94

1 507,31

739,58
4 405,60

214,22
93,12

832,74
242 540,65

34 901,62
239,87

18 565,90
22 504,30

a)
b)
c)

121,10
680,64
1 109,68

1 599,17
784,66
4 674,09

227,28
98,80

883,49

37 028,64
254,48

19 697,37
23 875,79

a)
b)
c)

59,79
336,06
547,89

789,57
387,42
2 307,79

112,22
48,78
49,89

127 050,16

18 282,53
125,65

9 725,38
11 788,44

a)
b)
c)

258,88
1 455,07
2 372,28

3 418,72
1 677,44
9 992,30

485,88
211,22
216,03

1 888,72
550 104,47

79 160,07
544,04

42109,16
51 041,82

a)
b)
c)

75,71
425,56
693,82

999,87
490,60
2 922,43

142,10

552,39
160 888,13

23151,81
159,11

12 315,60
14 928,11

a)
b)
c)

73,55
413,40

971,29

138,04
60,01

536,60
156 289,34

22 490,05
154,57

11 963,57
14 501,41

673,98

476,58
2 838,90

a)
b)
C)

59,42
334,01
544,55

784,75
385,05
2 293,69

111,53
48,48
49,59

433,55
126 274,35

18 170,89
124,88

11 716,45

a)
b)

83,78
470,90

1 106,38
542,86

157,24
68,35

611,24
178 027,47

25 618,16
176,06

13 627,57
16 518,40

c)

767,73

3 233,76

69,91

a)
b)
c)

62,49

825,21
404,90
2 411,94

117,28
50,98
52,14

455,90
132 783,89

19 107,61

351,22
572,62

10 164,28
12 320,44

100,93

0709 10 30

1 .200

Σπαράγγια :

1.200.1

— Πράσινα
ex 0709 20 00

1.200.2

— Έτερα
ex 0709 20 00

1.210

Μελιτζάνες
0709 30 00

1.220

Σέλινα με ραβδώσεις (Apium graveolens L, var.
dulce (Mill.) Pers.)
ex 0709 40 00

1.230

Μανιτάρια του είδους Chanterelles
0709 51 30

1.240

Γλυκοπιπεριές
0709 60 10

1.250

Μάραθον
0709 90 50

1.2,70

Γλυκοπατάτες ολόκληρες, νωπές (που προορί
ζονται για την ανθρώπινη κατανάλωση)
0714 20 10

2.10

Κάστανα (Castanea spp.) νωπά
ex 0802 40 00

2.30

Ανανάδες, νωποί
ex 0804 30 00

95,25

257 321,95

101,05

61,77
63,18

436,21

61,38

131,32

9 665,99
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Περιγραφή εμπορευμάτων
Κώδικας

Είδη, ποικιλίες κωδικός ΣΟ

Ύψος των κατά μονάδα αξιών/ 1 00 Kg καθαρού βάρους
a)
b)
c)

2.40

Αχλάδια της ποικιλίας Avocats, νωπά
ex 0804 40 10
ex 0804 40 90

2.50

Μάγγες και goyaves, νωπαί
ex 0804 50 00

2.60

Πορτοκάλια γλυκά, νωπά :

2.60.1

— Αιματόσαρκα και ημιαιματόσαρκα
0805 10 01
0805 10 11
0805
0805
0805
0805

2.60.2

10
10
10
10

0805 10 05

2.60.3

10
10
10
10
10

Ecu

Fmk
Skr

öS
FF

FB/Flux

DM
£ Irl
£

Dkr
Lit

Δρχ
Fl

Pta
Esc

198,12
86,12
88,09

770,13
224 304,84

32 277,48
221,83

20 812,28

662,02
192 818,97

27 746,66
190,69

14 759,82
17 890,84

3 502,44

170,31
74,03
75,72

26,95
151,48
246,96

355,90
174,63
1 040,22

50,58
21,99
22,49

196,62
57 267,13

8 240,74
56,64

4 383,66
5 313,57

a)
b)
c)

39,99
224,77
366,46

528,10
259,12
1 543,55

75,06
32,63
33,37

291,76
84 976,99

12 228,19
84,04

6 504,78
7 884,65

a)
b)
C)

31,95
179,57
292,76

421,91
207,01
1 233,15

59,96
26,07
26,66

233,09
67 888,65

9 769,18
67,14

5 196,71
6 299,09

a)
b)
c)

53,21
299,07

99,87
43,41
44,40

388,21
113 068,06

16 270,50
111,82

8 655,09
10 491,10

487,60

702,68
344,78
2053,81

a)
b)
c)

49,38
277,55
452,50

652,10
319,96
1 905,98

92,68
40,29
41,21

360,26
104 929,54

15099,37
103,77

8 032,10
9 735,96

a)
b)
c)

40,18
225,84
368,20

530,62
260,36

75,41
32,78
33,53

293,15
85 382,21

12 286,51

6 535,80

84,44

7 922,25

a)
b)
c)

54,48
306.18
499.19

397,44

115 756,53

16 657,37
114,48

8 860,88
10 740,55

2 102,64

102,24
44.45
45.46

a)
b)
c)

161,62
908,42
1 481,05

2 134,36
1 047,26
6 238,37

303,34
131,87
134,87

1 179,16
343 439,82

49 421,01
339,65

26 289,48
31 866,30

a)
b)
C)

105,56
593,30
967,30

a)
b)
c)

90,74
510,02
831,52

a)
b)
c)

1 393,98

683,98
4 074,36
1 198,31

587,97

17 169,99

21
32
42
51

— Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Ver
nas, Valencia Lates, Maltaises, Shamoutis, Ova
lis, Trovita, Hamlins
0805
0805
0805
0805
0805

5. 10. 95

.

15
25
34
44
55

— Έτερα
0805 10 09
0805 10 19
0805 10 29

0805 10 36
0805 10 46
0805 10 59

2.70

Μανταρίνια (στα οποία περιλαμβάνονται και

τα Tangerines και τα Satsumas) νωπά. Κλημεντί
νες (Clémentines), Wilkings και παρόμοια υβρί
δια εσπεριδοειδών, νωπά :
2.70.1

— Clémentines
ex 0805 20 1 1
ex 0805 20 21

2.70.2

— Montréales και Satsumas
ex 0805 20 13
ex 0805 20 23

2.70.3

— Μανταρίνια και Wilkings
ex 0805 20 15
ex 0805 20 25

2.70.4

— Tangerines και έτερα
ex 0805 20 17
ex 0805 20 19
ex 0805 20 27

1 550,91

719,39
352,98

ex 0805 20 29

2.85

Γλυκολέμονα (Citrus aurantifolia), νωπά
ex 0805 30 90

I El. I
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Περιγραφή εμπορευμάτων

Αριθ. L 236/ 13

Ύψος των κατά μονάδα αξιών/ 100 Kg καθαρού βάρους

Κώδικας

a)
b)
c)

Είδη, ποικιλίες κωδικός ΣΟ

l

Ecu
Fmk
Skr

öS
FF

£ Irl

FB/Flux

£

DM

Dkr
Lit

Δρχ
Fl

Pta
Esc

2.90

Φράπες και γκρέιπ-φρουτ, νωπά :

2.90.1

— Λευκά
ex 0805 40 10
ex 0805 40 90

a)
b)
c)

41,79
234,87
382,93

551,84
270,77
1 612,94

78,43
34,09
34,87

304,87
88 796,99

12 777,89
87,82

6 797,19
8 239,09

2.90.2

- Ροζ

a)
b)
c)

52,89
297,27

698,44
342,70
2 041,42

99,26
43,15
44,13

385,86
112 385,95

16 172,35
111,15

8 602,87
10 427,81

ex 0805 40 10
ex 0805 40 90

Σταφυλαί επιτραπέζιοι

2.100

0806
0806
0806
0806
0806

10
10
10
10
10

21
29
30
61
69

a)
b)
c)

0807 10 10

\
2.120

Πέπονες (εκτός των υδροπεπόνων):

2.120.1

— Amarillo, Cuper, Honey Dew (συμπεριλαμβά

—

—

—

_

—

—

—

—

—

—

—

—

l \

Υδροπέπονες

2.110

484,65

a)
b)
c)

15,76
88,58
144,42

208,12

a)
b)
c)

a)
b)
c)

114,98
33 489,05

4 819,08
33,12

2 563,51
3 107,30

608,31

29,58
12,86
13,15

39,39
221,37
360,92

520,12
255,21
1 520,23

73,92
32,13
32,87

287,35
83 692,89

12043,41
82,77

6 406,49
7 765,50

89,90
505,30
823,81

1 187,21
582,52
3 470,00

168,73
73,35
75,02

655,89
191 033,17

27 489,68
188,93

14 623,13
17 725,14

102,12

νεται Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo

(συμπεριλαμβάνεται Verde Liso), Rochet,
Tendrai, Futuro
ex 0807 10 90

— Έτεροι

2.120.2

ex 0807 10 90

1

\

2.140

Αχλάδια :

2.140.1

Aχλάδια-Nashi (Pyrus pyrifolia)

a)
b)
c)

ex 0808 20 31
ex 0808 20 37
ex 0808 20 41

2.140.2

a)
b)
c)

Έτεροι
ex 0808 20 31
ex 0808 20 37
ex 0808 20 41

2.150

Βερίκοκα
0809 10 10
0809 10 50

2.160

Κεράσια
0809 20 11
0809 20 19
0809
0809
0809
0809

2.170

20
20
20
20

21
29
71
79

Ροδάκινα
0809 30 19
0809 30 59

2.180

Ροδάκινα υπό την ονομασία Nectarines
ex 0809 30 11
ex 0809 30 51

\

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

a)
b)
c)

77,42
435,15
709,45

1 022,39
501,65
2 988,27

145,30
63,17
64,60

564,84
164 512,85

23 673,41
162,70

12 593,06
15 264,44

a)
b)
C)

87,78
493,38
804,38

1 159,21

164,75
71,62
73,25

640,42
186 527,23

26 841,28
184,47

14 278,21
17 307,06

17 365,19
119,34

9 237,40
11 196,94

59 587,15
409,52

31 697,36
38 421,35

\
l
I

568,78
3 388,15

\
I

I

\

\
56,79

a)
b)
c)

319,20
520,40

a)
b)
c)

194,87
1 095,29
1 785,71

749,96
367,98

106,59
46,33

2 191,99

47,39

2 573,41

365,74
158,99

1 262,68
7 521,63

162,61

414,33
120 675,34

l
1 421,72

414 087,06

Αριθ. L 236/ 14
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
Ύψος των κατά μονάδα αξιών/ 1 00 Kg καθαρού βάρους

Περιγραφή εμπορευμάτων
Κώδικας

\

a)

Είδη, ποικιλίες κωδικός ΣΟ

I
Δαμάσκηνα

2.190

0809 40 10
0809 40 40

Φράουλες

2.200

081010 10
0810 10 90

l

Σμέουρα

2.205

0810 20 10

l
Καρποί των φυτών Myrtilles (καρποί του Vacci
nium myrtillus)

2.210

0810 40 30

l
Kiwis (Actinidia chinensis Planck)

2.220

0810 90 10

l
Ρόδια
ex 0810 90 85

2.230

l
Διόσπυρος (συμπεριλαμβάνεται το Sharon)

2.240

ex 0810 90 85

l
Litchis
ex 0810 90 30

2.250

\

5. 10 . 95

b)
c)

Ecu
Fmk

Skr

öS
FF
FB/Flux

DM
£ Irl
£

Dkr

Δρχ

Lit

Fl

I

Pta
Esc

\

a)
b)
C)

59,14
332,42
541,95

781,02
383,22
2 282,77

111,00
48,25
49,35

431,48
125 673,20

18 084,38
124,29

9 619,98
11 660,67

a)
b)
c)

362,04
2034,89
3 317,60

4 781,03
2 345,88
13 974,09

679,49
295,38
302,11

2 641,35
769 313,28

110 704,23

58 889,06
71 381,25

a)
b)
c)

762,88
4 287,87

10 074,44
4 943,16
29 445,79

1 431,80

5 565,77
1 621 074,23

233 272,68
1 603,20

124 089,30

a)
b)
c)

145,17
815,95
1 330,28

1 917,09

272,46
118,44
121,14

1 059,12
308 477,54

44 389,94
305,08

23 613,21
28 622,30

a)
b)
c)

109,33
614,52
1 001,88

797,66

708,43
4 220,03

33 431,49
229,76

17 783,87
21 556,37

a)
b)
c)

137,08
770,48
1 256,15

1 810,25
888,22
5 291,04

257,28
111,84
114,39

1 000,10
291 286,78

41 916,19
288,07

22 297,30
27 027,24

a)
b)
c)

222,59
1 251,10
2039,73

2 939,48
1 442,30
8 591,57

417,77

1 623,96
472 990,39

68 063,35
467,78

36 206,27
43 886,73

a)
b)
c)

420,10
2 361,23

5 547,76
2 722,08
16 215,10

788,46
342,75
350,56

3 064,94
892 687,29

128 457,76
882,84

68 333,05
82 828,60

6 990,74

3 849,64

940,64
5 603,30
1 443,82

622,42
636,60

205,20
89,20

232 324,37

150 412,47

\

91,23

181,61
185,75

760,83

\
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EL

Αριθ. L 236/ 15

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αρι#. 2342/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Οκτωβρίου 1995

γιο το άνοιγμα διαγωνισμών για τον καθορισμό της ενίσχυσης στην ιδιωτική
αποθεματοποίηση σφαγίων και μισών σφαγίων αρνιού στη Σουηδία και στη Φινλανδία
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

με βαση την κατάσταση κάθε ζώνης διαπίστωσης τιμών·
ότι, ενόψει της εξαιρετικά δύσκολης κατάστασης της
αγοράς στη Σουηδία και στη Φινλανδία ιδίως λόγω της
προσχώρησης και του ανοίγματος των αγορών τους στις
εισαγωγές, φάνηκε σκόπιμο να αποφασιστεί το άνοιγμα της
διαδικασίας αυτής ·

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 του Συμβουλίου της
25ης Σεπτεμβρίου 1989 για την κοινή οργάνωση αγορών
στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1265/95 (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2,

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

Εκτιμώντας :
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3446/90 της Επιτροπής της
27ης Νοεμβρίου 1990 περί λεπτομερών κανόνων για τη
χορήγηση ενισχύσεων στην ιδιωτική αποθεματοποίηση
προβείου και αιγείου κρέατος (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3533/93 (4),
προβλέπει, ιδίως τις λεπτομέρειες όσον αφορά τους διαγωνι
σμούς ·
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 (5), όπως τροποποιήθηκε

ΆρSρο 1

Ανοίγονται διαγωνισμοί στη Σουηδία και στη Φινλανδία
για τη χορήγηση ενισχύσεως στην ιδιωτική αποθεματο
ποίηση σφαγίων και μισών σφαγίων αρνιού.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 3447/90, μπορούν να γίνουν προσφορές στον οργανι
σμό παρεμβάσεως του ενδιαφερομένου κράτους μέλους.
ΆρSρο 2

τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 879/95 (6),
προβλέπει, ειδικότερα, τις ελάχιστες ποσότητες για τις

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν το αργότερο στις 6
Οκτωβρίου 1995, ώρα 14.00, στον αρμόδιο οργανισμό

οποίες μπορεί να υποβληθεί προσφορά ·

παρεμβάσεως.

ότι η εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 μπορεί να καταλήξει στο
άνοιγμα διαδικασίας διαγωνισμού για τη χορήγηση
ενισχύσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση · ότι το προανα
φερθέν άρθρο προβλέπει την εφαρμογή των μέτρων αυτών

ΆρSρο 3

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 ολα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 1995.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

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

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

289 της 7. 10. 1989, σ. 1 .
123 της 3. 6. 1995, σ. 1 .
333 της 30. 11 . 1990, σ. 39.
321 της 23. 12. 1993, σ. 9.
333 της 30. 11 . 1990, σ. 46.
91 της 22. 4. 1995, σ. 2.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2343/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Οκτωβρίου 1995

γιο τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1871/95, (ΕΚ) αριθ. 1938/95, (ΕΚ) αριθ.
1939/95 (ΕΚ) αριθ. και 1940/95 (ΕΚ) περί προσκλήσεως σε διαρκή διαγωνισμό για τη
μεταπώληση στην εσωτερική αγορά σιτηρών που βρίσκονται στην κατοχή των οργανισμών
παρεμβάσεως
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

νισμό (ΕΚ) αριθ. 2172/95 (7), (ΕΚ) αριθ. 1 939/95 (8) και (ΕΚ)
αριθ. 1940/95 (')·

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

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1 863/95 (2), και ιδίως το άρθρο 5,
ΆρSρο 1
Εκτιμώντας :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2131 /93 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1 20/94 (4), καθορίζει τις διαδικασίες και τους όρους πωλή
σεως των σιτηρών που βρίσκονται στην κατοχή των οργανι
σμών παρεμβάσεως

Στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1871 /95, (ΕΚ) αριθ. 1938/95,
(ΕΚ) αριθ. 1939/95 (ΕΚ) αριθ. και 1940/95 (ΕΚ) το άρθρο 2
παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :
«2. H τελευταία μερική πρόσκληση υποβολής προσφο
ρών λήγει στις 26 Οκτωβρίου 1995.».
ΆρSρο 2

ότι είναι αναγκαίο να καθοριστεί σε μεταγενέστερη ημερο

μηνία η τελευταία τμηματική δημοπρασία που προβλέπεται
από τους κανονισμούς της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1871 /95 (5),
(ΕΚ) αριθ. 1938/95 (6), όπως τροποποιήθηκε από τον κανο

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, 4 Οκτωβρίου 1995.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') EE
(2) ΕΕ
P)EE
(4) EE
(5) ΕΕ
(«) EE

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

181 της 1 . 7. 1992, σ. 21 .
179 της 29. 7. 1995, σ. 1 .
191 της 31 . 7. 1993, σ. 76.
21 της 26. 1 . 1994, σ. 1 .
179 της 29. 7. 1995, σ. 49.
186 της 5 . 8. 1995, σ. 23 .

(7) ΕΕ αριθ. L 218 της 14. 9. 1995, σ. 8.
(8) ΕΕ αριθ. L 186 της 5. 8. 1995, σ. 24.
(') EE αριθ. L 186 της 5. 8. 1995, σ. 25.
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Αριθ. L 236/ 17

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2344/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Οκτωβρίου 1995

για τροποποίηση του ύψους των επιστροφών που εφαρμόζονται στα αυγά και στους κρόκους
αυγών τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων τα οποία δεν υπάγονται στο παράρτημα
II της συνθήκης
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

χεία που διαθέτει επί του παρόντος η Επιτροπή, οδηγεί στην

Έχοντας υπόψη :

τροποποίηση των ποσοστών των ισχυουσών επιστροφών,
όπως αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

τϊ) συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2771 /75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των αυγών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3290/94 (2), και ιδίως το άρθρο 8
παράγραφος 3,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

Εκτιμώντας :

ότι τα ποσοστά των επιστροφών που εφαρμόζονται από την

20ή Σεπτεμβρίου 1995 στα προϊόντα που αναφέρονται στο
παράρτημα, που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων τα
οποία δεν υπάγονται στο παράρτημα II της συνθήκης, καθο
ρίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2208/95 της
Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ)

Τα ποσοστά των επιστροφών που καθορίζονται στον τροπο
ποιημένο κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2208/95 αντικαθίστανται
από τα ποσοστά που αναφέρονται στο παράρτημα του
παρόντος κανονισμού.
ΑρSρο 2

αριθ. 2272/95 ·

ότι η εφαρμογή των κανόνων και των κριτηρίων, που
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2208/95 στα στοι

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 5 Οκτωβρίου
1995 .

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

Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 1995 .
Για την Επιτροπή
Martin ΒΑΝGΕΜΑΝΝ

Μέλος της Επιτροπής

(') EE αριθ. L 282 της 1 . 11 . 1975, σ. 49.
(2) ΕΕ αριθ. L 349 της 31 . 12. 1994, σ. 105 .
(3) EE αριθ. L 222 της 20. 9. 1995, σ. 1 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 4ης Οκτωβρίου 1995 περί τροποποιήσεως του ύψους των επιστροφών
που εφαρμόζονται στα αυγά και στους κρόκους αυγών τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που
δεν υπάγονται στο παράρτημα II της συνθήκης
(Ecu/100 kg)
Κωδικός

Περιγραφή εμπορευμάτων

ΣΟ

0407 00

Ύψος των
επιστροφών

Αυγά πτηνών με το τσόφλι τους νωπά, διατηρημένα ή
βρασμένα :
- Αυγά πουλερικών ορνιθώνα :

0407 00 30

Άλλα :

α) Σε περίπτωση εξαγωγής αυγοαλβουμίνης που υπάγονται
στον κωδικό ΣΟ 3502 10

11,00
6,00

6) Σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εμπορευμάτων
0408

0408 11

ex 0408 11 80

0408 19

ex 0408 19 81

Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά,
αποξεραμένα, βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, μορφοποιημένα,
κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και με προσθήκη
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών :
- Κρόκοι αυγών :
Αποξεραμένοι :

Κατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων :
Χωρίς γλυκαντικά

45,00

Άλλοι :

Κατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων :
Σε υγρή κατάσταση :
Χωρίς γλυκαντικά

20,00

Κατεψυγμένοι :
Χωρίς γλυκαντικά

ex 0408 19 89

20,00

- Άλλα :
0408 91

ex 0408 91 80

0408 99

ex 0408 99 80

Αποξεραμένα :
Κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων :
Χωρίς γλυκαντικά

l
30,00

Άλλα :

Κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων :
Χωρίς γλυκαντικά

7,00
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2345/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Οκτωβρίου 1995

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής
εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής της 21ης
Δεκεμβρίου 1994 σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής
του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (>),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1740/95 (2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1 ,

τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα
και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του ·
ότι, σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ'
αποκοπήν τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν,
όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονι
σμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου της

28ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με τη λογιστική μονάδα και
τις ισοτιμίες που πρέπει να εφαρμόζονται στα πλαίσια της
κοινής γεωργικής πολιτικής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 150/95 (4), και ιδίως το
άρθρο 3 παράγραφος 3,

ΆρSρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται
στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορί
ζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται
στο παράρτημα.

Εκτιμώντας :

ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94", σε εφαρμογή των
αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύ
σεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 5 Οκτωβρίου

για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή

1995 .

ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 1995 .
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(1 ) ΕΕ
(2) EE
(3) ΕΕ
(4) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

337 της 24. 12. 1994, σ. 66.
167 της 18. 7. 1995, σ. 10.
387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
22 της 31 . 1 . 1995, σ. 1 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 4ης Οκτωβρίου 1995 για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά
την εισαγωγή για τον καθορισμό τιμών εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
(σε Ecu/100 χιλιόγραμμα)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός
τρίτης χώρας (')

Κατ' αποκοπή τιμή
κατά την εισαγωγή

0702 00 40

052

54,3
80,2
59,6
41,7
62,3
50,9
117,9
75,0
67,7

060

l

064

066
068
204
212
624
999
ex 0707 00 30

052

053

060
066
068

0709 90 79

0805 30 30

-

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός
τρίτης χώρας (■)

Κατ' αποκοπή τιμή
κατά την εισαγωγή

080610 40

052

92,8

064

56,6

066

49,4

220

110,8

400

135,7

412

132,4

512

186,0

600

64,5

624

123,2

999

105,7

039

79,3

0808 10 92, 0808 10 94,
0808 10 98

064

77,8

388

49,3

204

49,1

400

624

404

999

207,3
95,5

508

62,9
61,5
68,4

052

55,6

512

50,7

204

77,5

524

57,4

624

528

48,0

999

196,3
109,8

800

62,0

052

71,3

804

32,3

388

62,1

999

59,1

400

512

72,1
72,8

520

66,5

524

052

84,3

064
388

78,5
79,6

512

89,7

600

61,0
66,9
54,7

624
999

528

\

70,1
166,9
61,0
53,8
60,4

(σε Ecu/100 χιλιόγραμμα)

0808 20 57

528

84,1

800

55,8

78,0

804

67,3

999

112,9
83,6

(') Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αρι9. 3079/94 της Επιτροπής (ΕΕ αρι9. L 325 της 17. 12. 1994, σ. 17). O κωδικός «999»
αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2346/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Οκτωβρίου 1995

για την τροποποίηση των δασμών κατά την εισαγωγή στον τομέα του ρυζιού
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1976 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς
ορύζης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό ( ΕΚ) αριθ. 1 530/95 (2),
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1573/95 της Επιτροπής της 30ής
Ιουνίου 1995 περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού
( ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 του Συμβουλίου όσον αφορά τους
δασμούς κατά την εισαγωγή στον τομέα του ρυζιού (3),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1818/95 (4), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1 ,
Εκτιμώντας :

εφαρμογής του, o μέσος ορος των υπολογιζομένων δασμών
κατά την εισαγωγή αποκλίνει κατά 10 Ecu ανά τόνο του
καθορισμένου δασμού, επέρχεται αντίστοιχη προσαρμογή ·
ότι υπήρξε η εν λόγω απόκλιση · ότι πρέπει, συνεπώς, να
προσαρμοστούν οι δασμοί κατά την εισαγωγή που καθορί
στηκαν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2274/95,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

Τα παραρτήματα I και II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
2274/95 αντικαθίστανται από τα παραρτήματα I και II του
παρόντος κανονισμού.

ότι οι δασμοί κατά την εισαγωγή στον τομέα του ρυζιού
έχουν καθοριστεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2274/95

ΆρQρο 2

της Επιτροπής (5) ·

ότι το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1573/95 προβλέπει ότι αν κατά τη διάρκεια της περιόδου

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 5 Οκτωβρίου
1995 .

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

Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 1995.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 166 της 25. 6. 1976, σ. 1 .
(2) EE αριθ. L 148 της 30. 6. 1995, σ. 5.

P) ΕΕ αριθ. L 150 της 1 . 7. 1995, σ. 53.
(4) ΕΕ αριθ. L 175 της 27. 7. 1995, σ. 25.
(») ΕΕ αριθ. L 231 της 28. 9. 1995, σ. 33.

Αριθ. L 236/22
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

τον κανονισμού της Επιτροπής της 4ης Οκτωβρίου 1995 για τροποποίηση των εισαγωγικών δασμών που
εφαρμόζονται στο ρύζι και στα θραύσματα ρυζιού
(σε Ecu/τόνο)

Εισαγωγικός δασμός (6)
Κωδικός ΣΟ

Μπαγκλαντές
C )(2)(3)(4)

1006 10 21

C)

150,76

1006 10 23

H

150,76

100610 25

H

150,76

1006 10 27

O

150,76

1006 10 92

O

150,76

1006 10 94

(9)

150,76

1006 10 96

(9)

150,76

100610 98

C)

150,76

1006 20 11

309,22

150,27

1006 20 13

309,22

150,27

1006 20 15

309,22

150,27

1006 20 17

349,37

170,34

1006 20 92

309,22

150,27

1006 20 94

309,22

150,27

1006 20 96

309,22

150,27

1006 20 98

349,37

170,34

1006 30 21

564,08

267,13

1006 30 23

564,08

267,13

1006 30 25

564,08

267,13

1006 30 27

603,09

286,63

1006 30 42

564,08

267,13

1006 30 44

564,08

267,13

1006 30 46

564,08

267,13

1006 30 48

603,09

286,63

1006 30 61

564,08

267,13

1006 30 63

564,08

267,13

1006 30 65

564,08

267,13

1006 30 67

603,09

286,63

1006 30 92

564,08

267,13

1006 30 94

564,08

267,13

1006 30 96

564,08

267,13

1006 30 98

603,09

286,63

O

90,38

1006 40 00

Ρύζι Basmati
Ινδίας (7)
άρθρο 4 του
κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1573/95

ΑΚΕ

Τρίτες χώρες
(εκτός ΑΚΕ και
Μπαγκλαντές) (3) (')

Ρύζι Basmati
Πακιστάν (8)

Καθεστώς του
κανονισμού (ΕΟΚ)

άρθρο 4 του
κανονισμού ( ΕΚ)
αριθ. 1573/95

αριθ. 3877/86 (5)

—

—

99,37

299,37

99,37

299,37

—

—

—

\
I
I

—

I
—

\
—

\

\

O γπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 12 και 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 715/90 του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 84 της 30. 3. 1990, σ. 85), όπως
τροποποιήθηκε.

P) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 715/90, οι εισαγωγικοί δασμοί δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής των κρατών της Αφρικής, Καραϊβικής και
Ειρηνικού, τα οποία εισάγονται απευθείας στο υπερπόντιο διαμέρισμα της Réunion.

(3) O εισαγωγικός δασμός ρυζιού στο υπερπόντιο διαμέρισμα της Réunion καθορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76.
(<) Για τις εισαγωγές ρυζιού, εκτός των θραυσμάτων ρυζιού (κωδικός ΣΟ 10064000), καταγωγής Μπαγκλαντές, o εισαγωγικός δασμός εφαρμόζεται στο πλαίσιο του
καθεστώτος που καθορίζεται από τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 3491 /90 του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 337 της 4. 12. 1990, σ. 1 ) και (ΕΟΚ) αριθ. 862/91 της Επιτροπής
(ΕΕ αριθ. L 88 της 9. 4. 1991 , σ. 7).
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(5) Αποκλειστικά για τις εισαγωγές αρωματικού ρυζιού με μακρούς κόκκους της ποικιλίας Basmati στο πλαίσιο του καθεστώτος που καθορίζεται από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 3877/86 του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 361 της 20. 12. 1986, σ. 1 ), όπως τροποποιήθηκε.

(6) H εισαγωγή προϊόντων καταγωγής των υπερπόντιων χωρών και εδαφών απαλλάσσεται του εισαγωγικού δασμού σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της
απόφασης 91 /482/CEE του Συμβουλίου ( ΕΕ αριθ. L 263 της 19. 9. 1991 , σ. 1 ) όπως τροποποιήθηκε.

(7) Για το αποφλοιωμένο ρύζι της ποικιλίας Basmati, καταγωγής Ινδίας το οποίο εισάγεται εκτός του καθεστώτος του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3877/86, μείωση 250
Ecu/τόνο [άρθρο 4 του κανονισμού ( ΕΚ) αριθ. 1573/95].

(8) Για το αποφλοιωμένο ρύζι της ποικιλίας Basmati, καταγωγής Πακιστάν, το οποίο εισάγεται εκτός του καθεστώτος του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3877/86, μείωση 50

Ecu/τόνο [άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1573/95].
C) Δασμός που καθορίζεται στο κοινό δασμολόγιο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Υπολογισμός των εισαγωγικών δασμών στον τομέα του ρυζιού

\
\

Τύπος
Paddy

1 . Εισαγωγικός δασμός (Ecu/τόνο) (')

Τύπος Indica

Τύπος Japónica
Θραύσματα

Αποφλοιωμένο

Λευκασμένο

Αποφλοιωμένο

Λευκασμένο

349,37

603,09

309,22

564,08

370,92

420,62

422,49

437,85

—

—

—

397,49

407,85

—

—

—

(2)

(2)

2. Στοιχεία υπολογισμού :

α) Τιμή cif Arag (δολάρια

—

—

ΗΠΑ/τόνο)

6) Τιμή fob Arag (δολάρια

—

ΗΠΑ/τόνο)

γ) Θαλάσσιοι ναύλοι (δολάρια

25

30

—

ΗΠΑ/τόνο)

δ) Πηγή

—

USDΑ

USDΑ

Opérateurs

Opérateurs

—

(') Σε περίπτωση εισαγωγής κατά τη διάρκεια του μηνός που έπεται του μήνα καθορισμού, τα εν λόγω ποσά εισαγωγικών δασμών προσαρμόζονται σύμφωνα με το
άρθρο 4 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1573/95.
(2) Δασμός που καθορίζεται στο κοινό δασμολόγιο.
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II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 18ης Σεπτεμβρίου 1995
σχετικά με την προσχώρηση της Κοινότητας στη συμφωνία σχετική με τη σύσταση
επιτροπής διαχείρισης της αλιείας τόνου του Ινδικού Ωκεανού
(95/399/EK)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και ιδίως το άρθρο 43 , σε συνδυασμό με το άρθρο 228 παρά
γραφος 2 πρώτη πρόταση και παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο,
την πρόταση της Επιτροπής,

ρηση και την ορθολογική χρησιμοποίηση του τόνου και των
συγγενών ειδών του Ινδικού Ωκεανού ·

ότι οι κοινοτικοί αλιείς ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες,
όσον αφορά τα είδη αυτά, στον Ινδικό Ωκεανό · ότι είναι
προς το συμφέρον της Κοινότητας να προσχωρήσει στην εν
λόγω συμφωνία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (0,
Άρθρο 1
Εκτιμώντας :

ότι η Κοινότητα υπέγραψε τη Σύμβαση των Ηνωμένων
Εθνών, για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία υποχρεώνει

H συμφωνία σχετικά με τη σύσταση επιτροπής διαχείρισης
αλιείας τόνου του Ινδικού Ωκεανού εγκρίνεται εξ ονόματος
της Κοινότητας.

όλα τα μέλη της διεθνούς κοινότητας να συνεργάζονται για
τη διατήρηση και τη διαχείριση των βιολογικών πόρων της

Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα
απόφαση.

θάλασσας ■

ότι, όσον αφορά τη θαλάσσια αλιεία, η Κοινότητα είναι
αρμόδια να λαμβάνει τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης
των αλιευτικών πόρων και να συνάπτει στον τομέα αυτό
συμφωνίες με τρίτες χώρες και με διεθνείς οργανισμούς·

ότι, για το σκοπό αυτό, η Κοινότητα συμμετείχε σε διεθνείς
διαπραγματεύσεις, οι οποίες έληξαν με την έγκριση, εκ
μέρους της Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμέ
νων Εθνών, της συμφωνίας σχετικά με τη σύσταση επιτρο
πής διαχείρισης της αλιείας τόνου του Ινδικού Ωκεανού·

ότι η εν λόγω συμφωνία συνιστά ένα χρήσιμο πλαίσιο για
την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας με σκοπό τη διατή

(') ΕΕ αριθ. C 109 της 1 . 5. 1995, α 277.

Άρθρο 2

O Πρόεδρος του Συμβουλίου καταθέτει, εξ ονόματος της
Κοινότητας, το έγγραφο αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο
XVII παράγραφος 1 της συμφωνίας.

Βρυξέλλες, 18 Σεπτεμβρίου 1995.
Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
P. SΟLΒΕS MIRA
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ

για τη σύσταση της Επιτροπής διαχείρισης της αλιείας τόνου του Ινδικού Ωκεανού
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι επιθυμούν να προωθήσουν την ειρηνική χρήση της θάλασσας και των ωκεανών, καθώς
και τη δίκαιη και αποτελεσματική χρησιμοποίηση και διατήρηση των ζώντων πόρων τους
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να συμβάλλουν στην πραγματοποίηση μιας ορθής και δίκαιης διεθνούς οικονομικής τάξης,
λαμβάνοντας υπόψη δεόντως τα ιδιαίτερα συμφέροντα και ανάγκες των υπό ανάπτυξη χωρών ·

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να συνεργαστούν προκειμένου να εξασφαλίσουν τη διατήρηση του τόνου και των συγγενών
ειδών στον Ινδικό Ωκεανό και να προωθήσουν τη βέλτιστη χρησιμοποίηση τους, καθώς και την αειφόρο. ανάπτυξη
των αλιευμάτων
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ, ιδίως, ότι οι υπό ανάπτυξη χώρες της περιοχής του Ινδικού Ωκεανού έχουν ιδιαίτερο συμφέ
ρον να εκμεταλλεύονται δικαίως τους αλιευτικούς πόρους

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας που άνοιξε για υπογραφή στις 10
Δεκεμβρίου 1982, και ιδίως τα άρθρα 56, 64 και 116 έως 119·

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η διατήρηση του τόνου και των συγγενών ειδών, καθώς και η αειφόρος και ορθολογική χρησι
μοποίηση των πόρων του Ινδικού Ωκεανού, θα ενισχυόταν σημαντικά εάν είχαν θεσπισθεί μέτρα συνεργασίας από
τα παράκτια κράτη του Ινδικού Ωκεανού και άλλα κράτη οι υπήκοοι των οποίων αλιεύουν τόνο και συγγενή είδη
στην περιοχή ·

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη σύμβαση σχετικά με την οργάνωση του τόνου της δυτικής περιοχής του Ινδικού Ωκεανού,
που άνοιξε για υπογραφή στις 19 Ιουνίου 1991 ·

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι οι προαναφερόμενοι στόχοι θα μπορούσαν να επιτευχθούν καλύτερα μέσω της σύστασης μιας
επιτροπής δυνάμει του άρθρου XIV της ιδρυτικής πράξης της Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων
Εθνών,

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ :

Άpθpo /

Άpθpo III

Σύσταση

Είδη και αποθέματα

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να ιδρύσουν επιτροπή
διαχείρισης της αλιείας τόνου του Ινδικού Ωκεανού (αποκα
λούμενη εφεξής «επιτροπή») στα πλαίσια της Οργάνωσης
Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (αποκαλού
μενη εφεξής «FΑΟ»).

Τα είδη που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία είναι
αυτά που αναφέρονται στο παράρτημα B. O όρος «αποθέ
ματα» περιγράφει τους πληθυσμούς αυτών των ειδών που

ζουν στη ζώνη ή που εισέρχονται ή εξέρχονται απ' αυτήν
κατά τη διάρκεια των μεταναστεύσεών τους.

Άpθpo II

Ζώνη αρμοδιότητας

Άpθpo IV

H ζώνη αρμοδιότητας της επιτροπής (αποκαλούμενη εφεξής
«ζώνη») περιλαμβάνει τον Ινδικό Ωκεανό (που αντιστοιχεί
για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, στις στατιστι
κές ζώνες 51 και 57 της FΑΟ, όπως αναφέρεται στο χάρτη

Σύνθεση

του παραρτήματος A της παρούσας συμφωνίας) και τις
γειτονικές θάλασσες, βορείως της συμβολής της Ανταρ
κτικής, στο βαθμό που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τους

σκοπούς της διατήρησης και διαχείρισης των αποθεμάτων
που εισέρχονται στον Ινδικό Ωκεανό ή εξέρχονται από
αυτόν κατά τη διάρκεια των μεταναστεύσεών τους.

1 . H επιτροπή είναι ανοικτή στα μέλη και τα συνδεδε
μένα μέλη της FΑΟ :
α) τα οποία είναι :

i) παράκτια κράτη ή συνδεδεμένα μέλη που όλο το
έδαφός τους ή ένα μέρος του ευρίσκεται στη ζώνη.
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ii) κράτη ή συνδεδεμένα μέλη τα σκάφη των οποίων
αλιεύουν στη ζώνη αποθέματα που καλύπτονται από
την παρούσα συμφωνία, ή

iii) οργανισμοί περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρω
σης των οποίων είναι μέλος ένα κράτος που αναφέρε
ται στα σημεία i) και ii) και στους οποίους το εν
λόγω κράτος μεταβίβασε αρμοδιότητα για θέματα
που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία, και
β) που αποδέχονται την παρούσα συμφωνία σύμφωνα με
τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου XVII.
2.

H επιτροπή μπορεί, με πλειοψηφία των δύο τρίτων των

μελών της, να αποδεχθεί υπό την ιδιότητα του μέλους, όλα
τα άλλα κράτη που δεν είναι μέλη της FΑΟ αλλά που είναι
μέλη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών ή ενός ειδικευ
μένου οργάνου του ή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής
Ενέργειας, υπό τον όρο ότι τα κράτη αυτά :
α) είναι

i) παράκτια κράτη που όλο το έδαφος τους ή ένα μέρος
του ευρίσκεται στη ζώνη, ή
ii) κράτη, τα σκάφη των οποίων αλιεύουν στη ζώνη
αποθέματα που καλύπτονται από την παρούσα
συμφωνία, και

β) κατέθεσαν αίτηση να γίνουν μέλη και επίσημο έγγραφο
με το οποίο δηλώνουν ότι αποδέχονται την παρούσα
συμφωνία όπως αυτή ισχύει τη στιγμή της αποδοχής
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου XVII.
3.

Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας συμφω

νίας, τα μέλη της επιτροπής συνεργάζονται μεταξύ τους για
να ενθαρρύνουν κάθε κράτος ή οργανισμό περιφερειακής
οικονομικής ολοκλήρωσης που προτίθεται να γίνει μέλος
της επιτροπής, αλλά δεν είναι ακόμα, να προσχωρήσει στην
παρούσα συμφωνία.

4. Εάν ένα μέλος της επιτροπής παύσει να πληροί τα
κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 1 ή 2 κατά τη
διάρκεια δύο διαδοχικών ημερολογιακών ετών, η επιτροπή
μπορεί, μετά από διαβούλευση με το ενδιαφερόμενο μέλος,
να καθορίσει ότι το μέλος θεωρείται αποχωρήσαν από την
παρούσα συμφωνία από την ημερομηνία του καθορισμού
αυτού.

5. Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, η έκφραση
«του οποίου τα σκάφη» εφαρμοζόμενη σε ένα οργανισμό

μέλος, περιγράφει τα σκάφη ενός κράτους μέλους αυτού του
οργανισμού.
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τη διατήρηση και τη βέλτιστη χρησιμοποίηση των αποθεμά
των που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία, και να
ευνοήσει την αειφόρο ανάπτυξη των τύπων αλιείας που
ασκείται σ' αυτά τα αποθέματα.

2. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, η επιτροπή έχει τα
ακόλουθα καθήκοντα και αρμοδιότητες, σύμφωνα με τις
αρχές που αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις της Σύμβα
σης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας :

α) να παρακολουθεί διαρκώς την κατάσταση και την
εξέλιξη των αποθεμάτων και να συγκεντρώνει, να
αναλύει και να διανέμει της επιστημονικές πληροφο
ρίες, τις στατιστικές των αλιευμάτων και της αλιευτικής
προσπάθειας και άλλα χρήσιμα στοιχεία για τη διατή
ρηση και τη διαχείριση των αποθεμάτων και για τους
τύπους αλιείας που ασκείται στα αποθέματα που καλύ
πτονται από την παρούσα συμφωνία ·

β) να ενθαρρύνει, να συστήνει και να συντονίζει τις
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης που αφορούν τα
αποθέματα και τους τύπους αλιείας που καλύπτονται
από την παρούσα συμφωνία, καθώς και άλλες δραστη
ριότητες που η επιτροπή θα μπορούσε να κρίνει ως
κατάλληλες, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριο
τήτων που συνδέονται με τη μεταφορά τεχνολογίας, με
την κατάρτιση και την αξιοποίηση, λαμβανομένης
υπόψη της ανάγκης να εξασφαλιστεί η δίκαιη συμμε
τοχή των μελών της επιτροπής στους διάφορους τύπους
αλιείας, καθώς και τα ιδιαίτερα συμφέροντα και ανά
γκες των μελών της περιοχής που είναι υπό ανάπτυξη
χώρες ·

γ) να θεσπίσει, σύμφωνα με το άρθρο IX και με βάση τα
επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία, μέτρα διατήρησης
και διαχείρισης που εξασφαλίζουν τη διατήρηση των
αποθεμάτων που καλύπτονται από την παρούσα
συμφωνία και προωθούν το στόχο της βέλτιστης χρησι
μοποίησής τους στο σύνολο της ζώνης ■
δ) να παρακολουθεί τις οικονομικές και κοινωνικές πτυχές
των διαφόρων τύπων αλιείας που ασκείται στα αποθέ
ματα που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία,
έχοντας, ιδιαιτέρως υπόψη τα συμφέροντα των παρά
κτιων υπό ανάπτυξη κρατών ·

ε) να εξετάζει και να εγκρίνει το πρόγραμμά της και τον
αυτόνομο προϋπολογισμό της καθώς και τους λογαρια
σμούς της προηγούμενης χρήσης ·

στ) να διαβιβάζει στο " γενικό διευθυντή της FΑΟ (που
αποκαλείται εφεξής «γενικός διευθυντής») εκθέσεις για
τις δραστηριότητές της, το πρόγραμμά της, τους λογα
ριασμούς της και τον αυτόνομο προϋπολογισμό της
καθώς και για κάθε θέμα που μπορεί να δικαιολογήσει
δράση του Συμβουλίου ή της Διάσκεψης της FΑΟ·

6. Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας ούτε καμία
πράξη ή δραστηριότητα που έχει αναληφθεί δυνάμει της
παρούσας συμφωνίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι τροπο
ποιεί ή επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο τη θέση οιουδή
ποτε μέλους της παρούσας συμφωνίας, όσον αφορά το
νομικό καθεστώς οιασδήποτε ζώνης που καλύπτεται από
την παρούσα συμφωνία.

Q να εκδώσει τον εσωτερικό κανονισμό της το δημοσιο
νομικό κανονισμό και τους άλλους εσωτερικούς διοικη
τικούς κανόνες που χρειάζονται, ενδεχομένως, για την
εκπλήρωση των καθηκόντων της, και

ΑρSρο V

η) να εκτελεί όλες τις άλλες δραστηριότητες που, ενδεχο
μένως, απαιτούνται για να επιτευχθούν οι προαναφερό
μενοι στόχοι.

Στόχοι, καθήκοντα και αρμοδιότητες της επιτροπής
1.

H επιτροπή προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των μελών

της για να εξασφαλίσει, χάρη στην κατάλληλη διαχείριση,

3. H επιτροπή μπορεί να λαμβάνει, κάθε φορά που παρί
σταται ανάγκη, αποφάσεις και να απευθύνει συστάσεις για
την υλοποίηση των στόχων της παρούσας συμφωνίας.
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Apêpo VI

Σύνοδοι της επιτροπής

1 . Κάθε μέλος της επιτροπής εκπροσωπείται στις συνό
δους της επιτροπής από έναν και μόνο αντιπρόσωπο που
μπορεί να συνοδεύεται από έναν αναπληρωτή και από
εμπειρογνώμονες και συμβούλους. Οι αναπληρωτές, οι
εμπειρογνώμονες και οι σύμβουλοι μπορούν να λαμβάνουν
μέρος στις συζητήσεις της επιτροπής, αλλά δεν έχουν δικαί
ωμα ψήφου, εκτός από την περίπτωση ενός αναπληρωτή που
έχει εξουσιοδοτηθεί δεόντως να αντικαθιστά τον αντιπρό
σωπο .

2. Κάθε μέλος της επιτροπής έχει μία ψήφο. Εκτός από
την περίπτωση που προβλέπεται άλλως στην παρούσα
συμφωνία, οι αποφάσεις και οι συστάσεις της επιτροπής
λαμβάνονται με πλειοψηφία των ψήφων. H πλειοψηφία των
μελών της επιτροπής αποτελεί την απαρτία.
3. H επιτροπή μπορεί να εκδώσει και να τροποποιήσει,
εάν παραστεί ανάγκη, με πλειοψηφία των δύο τρίτων των
μελών της, τον εσωτερικό της κανονισμό, που δεν πρέπει να
είναι ασυμβίβαστος με την παρούσα συμφωνία ή με την
ιδρυτική πράξη της FΑΟ.

4. O πρόεδρος της επιτροπής συγκαλεί τακτική ετήσια
σύνοδο της επιτροπής.

5. O πρόεδρος της επιτροπής μπορεί να συγκαλέσει έκτα
κτες συνόδους της επιτροπής, εάν το ζητήσει το ένα τρίτο
τουλάχιστον των μελών της.
6. H επιτροπή εκλέγει τον πρόεδρό της και δύο αντιπροέ
δρους κατ' ανώτατο όριο, καθένας εκ των οποίων υπηρετεί
για διάστημα δύο ετών και μπορεί να επανεκλεγεί, χωρίς
ωστόσο να μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του πάνω από
τέσσερα διαδοχικά έτη. Κατά την εκλογή του προέδρου και
των αντιπροέδρων, η επιτροπή προσπαθεί, όπως αρμόζει, να
εξασφαλίζει τη δίκαιη αντιπροσώπευση των κρατών του
Ινδικού Ωκεανού.

7. H επιτροπή μπορεί να εκδώσει και να τροποποιήσει,
εάν παραστεί ανάγκη, με πλειοψηφία των δύο τρίτων των
μελών της, το δημοσιονομικό της κανονισμό, που πρέπει να
είναι συμβιβάσιμος με τις αρχές που αναφέρονται στους

δημοσιονομικούς κανονισμούς της FΑΟ. Οι δημοσιονομικοί
κανονισμοί και οι σχετικές τροποποιήσεις ανακοινώνονται
στη χρηματοδοτική επιτροπή της FΑΟ που έχει την ευχέρεια
να μην τις εγκρίνει εάν θεωρεί ότι είναι ασυμβίβαστες με
τις αρχές που αναφέρονται στους δημοσιονομικούς κανονι
σμούς της FΑΟ.

8 . Για να εξασφαλισθεί η στενή συνεργασία μεταξύ της
επιτροπής και της FΑΟ, η FΑΟ μπορεί να συμμετέχει, χωρίς
δικαίωμα ψήφου, σε όλες τις συνεδριάσεις της επιτροπής
και σε όλα τα επικουρικά όργανα που έχουν ιδρυθεί

σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου XII.
Άρθρο VII

Παρατηρητές

1 . Κάθε μέλος ή συνδεδεμένο μέλος της FΑΟ που δεν
αποτελεί μέρος της επιτροπής μπορεί, με αίτημά του, να

κληθεί για να αντιπροσωπευτεί από έναν παρατηρητή στις
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συνοδους της επιτροπής. Μπορεί να υποβάλει μνημόνια και
να συμμετέχει στις συζητήσεις, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Τα κράτη τα οποία, ενώ δεν είναι μέλη της επιτροπής
ούτε μέλη ή συνδεδεμένα μέλη της FΑΟ, είναι μέλη των
Ηνωμένων Εθνών, ενός από τα ειδικευμένα όργανά του ή
του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, μπορούν, με
αίτημά τους, με την επιφύλαξη της συγκατάθεσης της
επιτροπής που δίδεται μέσω του προέδρου της και με την
επιφύλαξη των διατάξεων που θεσπίζονται από τη
Διάσκεψη της FΑΟ σχετικά με τη χορήγηση της ιδιότητας
του παρατηρητή σε έθνη, να κληθούν να παρακολουθήσουν
ως παρατηρητές τις συνόδους της επιτροπής.

3.

H επιτροπή μπορεί να καλέσει διακυβερνητικές οργα

νώσεις ή, κατόπιν αιτήματος, μη κυβερνητικές οργανώσεις
που έχουν ειδικές αρμοδιότητες στον τομέα δραστηριότητάς
της, να παρακολουθήσουν τις συνεδριάσεις εκείνες που θα
καθορίσει η επιτροπή.

Άρθρο VIII

Διοίκηση

1 . O γραμματέας της επιτροπής (αποκαλούμενος εφεξής
«γραμματέας») διορίζεται από το γενικό διευθυντή με τη
συμφωνία της επιτροπής ή, σε περίπτωση που o διορισμός
πραγματοποιείται ενδιαμέσως των τακτικών συνόδων της
επιτροπής, με συμφωνία των μελών της επιτροπής. Το
προσωπικό της επιτροπής διορίζεται από το γραμματέα και
τοποθετείται υπό την άμεση εποπτεία του. O γραμματέας
και το προσωπικό της επιτροπής διέπονται από το ίδιο

καθεστώς και τους ίδιους όρους με το προσωπικό της FΑΟ·
είναι διοικητικά υπεύθυνοι ενώπιον του γενικού διευθυντή.
2. O γραμματέας είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των
πολιτικών και των ενεργειών της επιτροπής και της υποβά
λει σχετικά αναφορά. Ενεργεί επίσης ως γραμματέας των
άλλων επικουρικών οργάνων που ιδρύονται από την
επιτροπή, ανάλογα με τις ανάγκες.
3. Οι δαπάνες της επιτροπής καλύπτονται από το αυτό
νομο προϋπολογισμό της, εκτός από ευτές που αφορούν το
προσωπικό και τις διευκολύνσεις που μπορεί να διαθέσει η
FΑΟ. Οι δαπάνες εις βάρος της FΑΟ καθορίζονται και κατα
βάλλονται στα πλαίσια του διετούς προϋπολογισμού τον
οποίο προετοιμάζει o γενικός διευθυντής και τον εγκρίνει η
Διάσκεψη της FΑΟ, σύμφωνα με το γενικό κανονισμό και
τους δημοσιονομικούς κανονισμούς της FΑΟ.
4. Τα έξοδα σχετικά με τη συμμετοχή των αντιπροσώπων,
των αναπληρωτών, των εμπειρογνωμόνων και των
συμβούλων, που συμμετέχουν ως αντιπρόσωποι των κυβερ
νήσεων στις συνόδους της επιτροπής, των υποεπιτροπών της
και των επιτρόπων της, καθώς και τα έξοδα που αφορούν τη
συμμετοχή των παρατηρητών στις συνόδους, επιβαρύνουν
τις αντίστοιχες κυβερνήσεις και οργανώσεις. Τα έξοδα των
εμπειρογνωμόνων που καλούνται από την επιτροπή να
συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις της επιτροπής ή των υποε
πιτροπών της ή των επιτροπών της μεμονωμένως, καλύπτο
νται από τον προϋπολογισμό της επιτροπής.
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Αρθρο IX

Διαδικασίες για τα μέτρα διατηρησης και διαχείρισης

1 . Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η Επιτροπή
μπορεί να λαμβάνει, με πλειοψηφία των δύο τρίτων των
μελών της που είναι παρόντα και ψηφίζουν, μέτρα διατήρη
σης και διαχείρισης που είναι υποχρεωτικά για τα μέλη της
επιτροπής, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
2. Τα μέτρα διαχείρισης των αποθεμάτων για τα οποία
έχει δημιουργηθεί υποεπιτροπή δυνάμει της παραγράφου 2
του άρθρου XII, λαμβάνονται κατόπιν προτάσεως της αρμό
διας υποεπιτροπής.

3 . O γραμματέας κοινοποιεί, άνευ υπαιτίου βραδύτητας,
στα μέλη της επιτροπής όλα τα μέτρα διατήρησης και
διαχείρισης που έχουν ληφθεί από την επιτροπή.
4. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6, τα μέτρα
διατήρησης και διαχείρισης που λαμβάνονται από την
επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 1 , γίνονται υποχρεω
τικά για τα μέλη 120 ημέρες μετά την ημερομηνία που καθο
ρίζεται στην κοινοποίηση του γραμμάτέα ή κάθε άλλη
ημερομηνία που καθορίζεται ενδεχομένως από την
επιτροπή.

5. Κάθε μέλος της επιτροπής μπορεί, εντός 120 ημερών
από την ημερομηνία που καθορίζεται ή εντός κάθε άλλης
προθεσμίας που έχει ενδεχομένως καθορίσει η επιτροπή
δυνάμει της παραγράφου 4, να υποβάλει ένσταση στο μέτρο
διατήρησης και διαχείρισης που θεσπίζεται δυνάμει της
παραγράφου 1 . Ένα μέλος της επιτροπής που έχει υποβάλει
ένσταση σε ένα μέτρο, δεν δεσμεύεται από αυτό. Κάθε άλλο
μέλος της επιτροπής μπορεί να υποβάλει επίσης ένσταση
εντός συμπληρωματικής προθεσμίας 60 ημερών από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας των 120 ημερών. Ένα
μέλος της επιτροπής μπορεί επίσης ανά πάσα στιγμή να
αποσύρει την ένστασή του · τότε δεσμεύεται από το μέτρο
είτε άμεσα, εάν το μέτρο αυτό ήδη ισχύει, είτε από τη
στιγμή που θα αρχίσει να ισχύει δυνάμει του παρόντος
άρθρου.

6. Εάν υποβληθούν ενστάσεις σε ένα μέτρο που έχει
θεσπιστεί δυνάμει της παραγράφου 1 , από περισσότερα του

ενός τρίτου των μελών της Επιτροπής, τα υπόλοιπα μέλη δεν
δεσμεύονται από το μέτρο αυτό · αυτό δεν εμποδίζει όλα τα
μέλη ή ορισμένα από αυτά να συμφωνήσουν για την εφαρ
μογή του.
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κυρωσεων σε περίπτωση παραβάσεων, που μπορούν να
είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων της παρού
σας συμφωνίας και για την εφαρμογή των μέτρων διατή
ρησης και διαχείρισης που γίνονται υποχρεωτικά δυνάμει
της παραγράφου 1 του άρθρου IX.

2. Κάθε μέλος της επιτροπής διαβιβάζει στην επιτροπή
μια ετήσια έκθεση των μέτρων που έλαβε σύμφωνα με την
παράγραφο 1 . H έκθεση αυτή αποστέλλεται στο γραμματέα
της επιτροπής το αργότερο 60 ημέρες πριν από την ημερομη
νία της επόμενης τακτικής συνόδου της επιτροπής.
3. Τα μέλη της επιτροπής συνεργάζονται, στο πλαίσιο της
επιτροπής, για να θεσπίσουν κατάλληλο σύστημα στενής
παρακολούθησης της εφαρμογής των μέτρων διατήρησης
και διαχείρισης που έχουν θεσπιστεί δυνάμει της παραγρά
φου 1 του άρθρου IX, λαμβάνοντας υπόψη τα κατάλληλα
και αποτελεσματικά μέσα και τεχνικές για την παρακολού
θηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων και για τη συγκέν
τρωση των επιστημονικών πληροφοριών που απαιτούνται
για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας.
4. Τα μέλη της επιτροπής συνεργάζονται για να ανταλλά
ξουν πληροφορίες για την αλιεία που ασκείται στα αποθέ
ματα τα οποία καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία,
από τους υπηκόους ενός κράτους ή μιας οντότητας που δεν
είναι μέλος της επιτροπής.
Αρθρο XI

Πληροφόρηση

1 . Τα μέλη της επιτροπής της παρέχουν, κατόπιν αιτήμα
τος της, τα προσβάσιμα και διαθέσιμα στατιστικά και άλλα
στοιχεία και πληροφορίες τα οποία τυχόν χρειάζεται η
επιτροπή για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας. H
επιτροπή καθορίζει το περιεχόμενο και τη μορφή αυτών των
στατιστικών και τα χρονικά διαστήματα στα οποία πρέπει
να παρέχονται. H επιτροπή επίσης προσπαθεί να λαμβάνει
τις στατιστικές των αλιευτικών δραστηριοτήτων που
ασκούνται από τα αλιεύοντα κράτη ή οντότητες που δεν
είναι μέλη της επιτροπής.
2. Κάθε μέλος της επιτροπής παρέχει στην επιτροπή αντί
γραφα των ισχυόντων νόμων, κανονισμών και διοικητικών
οδηγιών ή, ανάλογα με την περίπτωση, περίληψη αυτών,
που αφορούν τη διατήρηση και τη διαχείριση των αποθεμά
των που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία και την
ενημερώνει για κάθε τροποποίηση ή κατάργηση αυτών των
νόμων, κανονισμών και διοικητικών οδηγιών.

7. O γραμματέας κοινοποιεί αμέσως σε κάθε μέλος της
επιτροπής την παραλαβή κάθε ένστασης ή την απόσυρση

Αρθρο XII

της ένστασης.

Επικουρικά όργανα

8. H επιτροπή μπορεί, με απλή πλειοψηφία των μελών της
που είναι παρόντα και ψηφίζουν, να εκδίδει συστάσεις για
τη διατήρηση και διαχείριση των αποθεμάτων, προκειμένου
να εκπληρωθούν οι στόχοι της παρούσας συμφωνίας.
Αρθρο X

Εφαρμογή

1 . Κάθε μέλος της επιτροπής μεριμνά ώστε να λαμβά
νονται, στο πλαίσιο της εθνικής του νομοθεσίας, όλα τα

μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής καταλλήλων

1.

H επιτροπή ιδρύει μία μόνιμη επιστημονική επιτροπή.

2. H επιτροπή μπορεί να ιδρύσει υποεπιτροπές που
αναλαμβάνουν την παρακολούθηση ενός ή περισσοτέρων
αποθεμάτων που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία.
3. Οι υποεπιτροπές αυτές είναι ανοικτές στα μέλη της
επιτροπής που είτε είναι παράκτια κράτη που τα ύδατά τους
διασχίζονται, κατά τη διάρκεια των μεταναστεύσεων, από
τα ψάρια των αποθεμάτων με τα οποία ασχολούνται αυτές
οι υποεπιτροπές, είτε κράτη τα σκάφη των οποίων συμμετέ
χουν στην αλιεία των εν λόγω αποθεμάτων.
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4. Μία υποεπιτροπή χρησιμεύει ως forum στις διαβουλεύ
σεις και στη συνεργασία που αφορούν τη διαχείριση των
αποθεμάτων με τα οποία ασχολείται, και ιδιαίτερα για :
α) να επιβλέπει τα σχετικά αποθέματα και να συγκε
ντρώνει για αυτά τις επιστημονικές ή άλλες σχετικές
πληροφορίες που τα αφορούν·
6) να εκτιμά και να αναλύει την κατάσταση και την
εξέλιξη των εν λόγω αποθεμάτων·
γ) να συντονίζει τις έρευνες και τις μελέτες για τα αποθέ
ματα αυτά ■
δ) να γνωστοποιεί στην επιτροπή τα συμπεράσματά της ·
ε) να προτείνει συστάσεις στα μέλη της επιτροπής για
μέτρα, ανάλογα με την περίπτωση, που συμπεριλαμβά
νουν ενέργειες για τη συγκέντρωση των πληροφοριών
που είναι αναγκαίες για τα αποθέματα και προτάσεις
μέτρων διατήρησης και διαχείρισης ·
στ) να εξετάζει κάθε θέμα που της παραπέμπει η επιτροπή.

5. H επιτροπή μπορεί, με την επιφύλαξη των διατάξεων
του παρόντος άρθρου, να ιδρύει τις επιτροπές, ομάδες εργα
σίας ή άλλα επικουρικά όργανα που μπορεί να είναι ανα
γκαία για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας.
6. H ίδρυση από την επιτροπή μιας υποεπιτροπής που έχει
ανάγκη τη χρηματοδότηση την οποία της παρέχει η
επιτροπή, και κάθε άλλης επιτροπής, ομάδας εργασίας ή
επικουρικού οργάνου, εξαρτάται από τη δυνατότητα διάθε
σης των αναγκαίων κεφαλαίων στον εγκεκριμένο αυτόνομο
προϋπολογισμό της επιτροπής ή της FΑΟ, ανάλογα με την
περίπτωση. Όταν οι αντίστοιχες δαπάνες είναι εις βάρος της
FΑΟ, εναπόκειται στο γενικό διευθυντή να κρίνει εάν τα
κεφάλαια είναι διαθέσιμα. Πριν λάβει μια απόφαση που
συνεπάγεται δαπάνες συνδεδεμένες με την ίδρυση επικουρι
κών οργάνων, η επιτροπή έχει προηγουμένως έκθεση από το
γραμματέα ή το γενικό διευθυντή, ανάλογα με την περί
πτωση, για τις διοικητικές και χρηματοδοτικές επιπτώσεις.

βλητής εισφοράς που υπολογίζεται, μεταξύ άλλων,
σύμφωνα με τα συνολικά αλιεύματα και εκφορτώσεις
των ειδών που καλύπτονται από την παρούσα συμφω

νία στη ζώνη αυτή, και σύμφωνα με το κατά κεφαλή
εισόδημα κάθε μέλους.

γ) O τύπος που θεσπίζεται ή τροποποιείται από την
επιτροπή εμφαίνεται στους δημοσιονομικούς κανονι
σμούς της επιτροπής.

4. Κάθε μη μέλος της FΑΟ που γίνεται μέλος της
επιτροπής, υποχρεούται να καταβάλει, για να καλύψει τις
δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από τη FΑΟ για τις
δραστηριότητες της επιτροπής μια συνεισφορά που καθορί
ζεται από την επιτροπή.
5. H συνεισφορά καταβάλλεται σε ελεύθερα μετατρέψιμο
νόμισμα, εκτός εάν η επιτροπή καθορίσει άλλως σε συμφω
νία με το γενικό διευθυντή.

6. H επιτροπή μπορεί επίσης να δεχθεί δωρεές και άλλες
μορφές βοήθειας από οργανώσεις, ιδιώτες και άλλες πηγές,
για σκοπούς που συνδέονται με την εκπλήρωση οιουδήποτε
εκ των καθηκόντων της.

7. H συνεισφορά, οι δωρεές και οι άλλες μορφές βοήθειας
που λαμβάνει, κατατίθενται σε ένα λογαριασμό καταθέ
σεων που διαχειρίζεται o γενικός διευθυντής σύμφωνα με
τους δημοσιονομικούς κανονισμούς της FΑΟ.
8. Ένα μέλος της επιτροπής που καθυστερεί την πληρωμή
της χρηματοδοτικής του συνεισφοράς στην επιτροπή, δεν
έχει δικαίωμα ψήφου στην επιτροπή, εάν το ποσό των καθυ
στερημένων πληρωμών είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το ποσό
των συνεισφορών που οφείλει για τα δύο προηγούμενα
ημερολογιακά έτη. H επιτροπή μπορεί ωστόσο, να επιτρέψει
στο μέλος αυτό να ψηφίσει εάν εκτιμά ότι η παράλειψη της
πληρωμής οφείλεται σε παράγοντες που δεν ελέγχονται από
το εν λόγω μέλος.

7. Τα επικουρικά όργανα παρέχουν στην επιτροπή τις
πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριότητές τους, τις
οποίες ενδεχομένως, χρειάζεται.
ΆρSρο XIII

Χρηματοδότηση

ΑρSρο XIV

Έδρα
H επιτροπή καθορίζει τον τόπο της έδρας της μετά από
διαβούλευση με το γενικό διευθυντή

1 . Κάθε μέλος της επιτροπής δεσμεύεται να καταβάλει
κάθε χρόνο το μερίδιό του στον αυτόνομο προϋπολογισμό,
σύμφωνα με την κλίμακα συνεισφορών που θεσπίζεται από

ΆρSρο XV

Συνεργασία με άλλες οργανώσεις και όργανα

την επιτροπή.

2. Σε κάθε τακτική σύνοδο, η επιτροπή εγκρίνει τον αυτό
νομο προϋπολογισμό της με consensus των μελών της, υπό
την προϋπόθεση ωστόσο, ότι, αφού καταβληθεί κάθε
προσπάθεια και δεν έχει επιτευχθεί consensus κατά τη διάρ
κεια της σχετικής συνόδου, το θέμα θα τεθεί σε ψηφοφορία
και o προϋπολογισμός θα εγκριθεί με την πλειοψηφία των
δύο τρίτων των μελών της.

3. α) Το ποσό της συνεισφοράς κάθε μέλους της επιτροπής
υπολογίζεται σύμφωνα με έναν τύπο που καθορίζει η
επιτροπή και τροποποιεί με consensus .
β) Για τον υπολογισμό αυτού του τύπου, πρέπει να
ληφθεί δεόντως υπόψη o προσδιορισμός μιας σταθε
ρής βασικής εισφοράς, για κάθε μέλος, και μιας μετα
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1 . H επιτροπή συνεργάζεται και, για το σκοπό αυτό,
προβαίνει στους αναγκαίους διακανονισμούς, με άλλες
διακυβερνητικές οργανώσεις και όργανα, κυρίως με αυτά
που εργάζονται στον τομέα της αλιείας, και μπορούν να
συμβάλουν στις εργασίες της και να εκπληρώσουν τους
στόχους της επιτροπής, και ιδιαίτερα με κάθε διακυβερνη
τική οργάνωση ή όργανο που ασχολείται με τον τόνο εντός
της ζώνης. H επιτροπή μπορεί να συνάπτει συμφωνίες με
αυτές τις οργανώσεις και όργανα. Οι συμφωνίες αυτές
αποβλέπουν στην προώθηση της συμπληρωματικότητας και,
με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, στην αποφυγή διπλής
προσπάθειας και σύγκρουσης μεταξύ των δραστηριοτήτων

της επιτροπής και των δραστηριοτήτων των οργανώσεων
αυτών.

Αριθ. L 236/30

I EL

I

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

2. H παρούσα συμφωνία δεν επηρεάζει ουδόλως τα δικαι
ώματα και τις αρμοδιότητες άλλων διακυβερνητικών οργα
νώσεων ή οργάνων που ασχολούνται με τον τόνο ή ένα
είδος τόνου στη ζώνη, ούτε την εγκυρότητα μέτρου που
θεσπίζεται από την οργάνωση αυτή ή το όργανο.
Άρθρο XVI

Δικαιώματα των παράκτιων κρατών
H παρούσα συμφωνία δεν επηρεάζει την άσκηση των
κυρίαρχων δικαιωμάτων ενός παράκτιου κράτους σύμφωνα
με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας όσον αφορά την εξερεύ
νηση και την εκμετάλλευση, καθώς και τη διατήρηση και τη
διαχείριση των ζώντων πόρων, συμπεριλαμβανομένων των
ιδιαίτερα μεταναστευτικών ειδών, σε μια ζώνη που εκτείνε
ται κατ' ανώτατο όριο σε 200 ναυτικά μίλια που υπάγονται
στη δικαιοδοσία του.

5 . 10 . 95

Άρθρο XX

Τροποποιήσεις

1 . H παρούσα συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί με πλει
οψηφία των τριών τετάρτων των μελών της επιτροπής.
2. Οι προτάσεις για τροποποιήσεις μπορούν να υποβάλ
λονται από κάθε μέλος της επιτροπής ή από το γενικό διευ
θυντή. Οι προτάσεις που γίνονται από μέλος της επιτροπής
απευθύνονται στον πρόεδρο της επιτροπής και στο γενικό
διευθυντή και οι προτάσεις που γίνονται από το γενικό
διευθυντή απευθύνονται στον πρόεδρο της επιτροπής 120
ημέρες το αργότερο πριν από τη σύνοδο της επιτροπής κατά
την οποία θα εξετασθεί η πρόταση. O γενικός διευθυντής
ενημερώνει αμέσως όλα τα μέλη της επιτροπής για κάθε
πρόταση τροποποίησης.

3. Κάθε τροποποίηση της παρούσας συμφωνίας διαβιβά
ζεται στο Συμβούλιο της FΑΟ, που μπορεί να την απορρίψει
εάν είναι σε σαφώς ασυμβίβαστη με τους στόχους ή τους
σκοπούς της FΑΟ ή με τις διατάξεις της ιδρυτικής πράξης

Άρθρο XVII

της FΑΟ.

Προσχώρηση

4. Οι τροποποιήσεις που δεν προκαλούν νέες υποχρεώσεις
για τα μέλη της επιτροπής αρχίζουν να ισχύουν γιοt όλα τα
μέλη από την ημερομηνία της έγκρισής τους από την

1 . H προσχώρηση στην παρούσα συμφωνία από κάθε
μέλος της FΑΟ ή συνδεδεμένο μέλος με τη FΑΟ πραγματο
ποιείται με την κατάθεση ενός εγγράφου αποδοχής στο
γενικό διευθυντή.

2. H αποδοχή της παρούσας συμφωνίας από κάθε κράτος
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου IV, πραγμα
τοποιείται με την κατάθεση ενός εγγράφου αποδοχής στο
γενικό διευθυντή. H αποδοχή αρχίζει να ισχύει από την
ημερομηνία κατά την οποία η επιτροπή εγκρίνει την αίτηση
αποδοχής.

3. O γενικός διευθυντής ενημερώνει όλα τα μέλη της
επιτροπής, όλα τα μέλη της FΑΟ και το Γενικό Γραμματέα
των Ηνωμένων Εθνών για όλες τις αποδοχές που άρχισαν
να ισχύουν.

Άρθρο XVΊII
Έναρξη ισχύος

H παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της
λήψης του δέκατου εγγράφου αποδοχής από το γενικό διευ
θυντή. Εν συνεχεία, για κάθε μέλος ή συνδεδεμένο μέλος
της FΑΟ ή κράτος που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του
άρθρου IV που καταθέτει αργότερα ένα έγγραφο αποδοχής,

η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία
κατά την οποία αρχίζει να ισχύει ή να εφαρμόζεται η
αποδοχή αυτή σύμφωνα με το άρθρο XVII.
Άρθρο XIX

Επιφυλάξεις

H αποδοχή της παρούσας συμφωνίας μπορεί να συνοδεύεται
από επιφυλάξεις, σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες του

Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, όπως αντικατοπτρίζονται στις
διατάξεις της Σύμβασης της Βιέννης περί του Δικαίου των
Συνθηκών (μέρος II τμήμα 2) του 1969.

επιτροπή, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3.

5. Οι τροποποιήσεις που προκαλούν νέες υποχρεώσεις για
τα μέλη της επιτροπής, μετά από την έγκρισή τους εκ μέρους
της επιτροπής και με την επιφύλαξη της παραγράφου 3,
αρχίζουν να ισχύουν για κάθε μέλος μόνο από τη στιγμή
της αποδοχής τους από αυτό. Τα έγγραφα αποδοχής των
τροποποιήσεων που προκαλούν νέες υποχρεώσεις κατατί
θενται στο γενικό διευθυντή. O γενικός διευθυντής ενημε
ρώνει γι' αυτή την αποδοχή όλα τα μέλη της επιτροπής και
το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Τα δικαιώ
ματα και οι υποχρεώσεις των μελών της επιτροπής που δεν
δέχονται μια τροποποίηση που προκαλεί νέες υποχρεώσεις,
συνεχίζουν να διέπονται από τις διατάξεις της παρούσας
συμφωνίας που ίσχυαν πριν από την τροποποίηση.

6. Οι τροποποιήσεις των παραρτημάτων της παρούσας
συμφωνίας μπορούν να εγκριθούν με πλειοψηφία δύο
τρίτων των μελών της επιτροπής και αρχίζουν να ισχύουν
από την ημερομηνία της έγκρισής τους από την επιτροπή.

7. O γενικός διευθυντής ενημερώνει, για την έναρξη
ισχύος κάθε τροποποίησης, όλα τα μέλη της επιτροπής, όλα
τα μέλη και τα συνδεδεμένα μέλη της FΑΟ, και το Γενικό
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.
Άρθρο XIII

Αποχώρηση
1 . Κάθε μέλος της επιτροπής μπορεί οποτεδήποτε μετά τη
λήξη περιόδου δύο ετών που αρχίζει την ημερομηνία κατά
την οποία αρχίζει να ισχύει η παρούσα συμφωνία, στο
βαθμό που το αφορά, να αποχωρήσει από την παρούσα
συμφωνία, αφού κοινοποιήσει την αποχώρηση αυτή
γραπτώς στο γενικό διευθυντή, o οποίος ενημερώνει αμέσως
όλα τα μέλη της επιτροπής, τα μέλη και συνδεδεμένα μέλη

της FΑΟ, και το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.
H αποχώρηση τίθεται σε ισχύ από το τέλος του ημερολογια
κού έτους που ακολουθεί το έτος κατά το οποίο o γενικός
διευθυντής έλαβε την κοινοποίηση της αποχώρησης.
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2. Ένα μέλος της επιτροπής μπορεί να κοινοποιήσει την
αποχώρηση ενός ή περισσοτέρων εδαφών για τις διεθνείς
σχέσεις των οποίων έχει την ευθύνη. Όταν ένα μέλος κοινο
ποιεί την αποχώρησή του από την επιτροπή, αναφέρει το ή
τα εδάφη τα οποία αφορά η αποχώρηση. Σε περίπτωση
απουσίας μιας τέτοιας δήλωσης, η αποχώρηση θεωρείται ότι

ισχύει για όλα τα εδάφη για τις διεθνείς σχέσεις των οποίων
έχει την ευθύνη το μέλος της επιτροπής, εκτός από τα εδάφη
που ανήκουν σε ένα συνδεδεμένο μέλος που το ίδιο είναι
μέλος της επιτροπής.
3. Κάθε μέλος της επιτροπής που κοινοποιεί την αποχώ
ρησή του από τη FΑΟ θεωρείται ότι αποχωρεί ταυτόχρονα
και από την επιτροπή, και η αποχώρηση αυτή θεωρείται ότι

ισχύει για όλα τα εδάφη για τις διεθνείς σχέσεις των οποίων
έχει την ευθύνη το μέλος της επιτροπής εκτός από τα εδάφη
που ανήκουν σε ένα συνδεδεμένο μέλος που το ίδιο είναι
μέλος της επιτροπής.
4. H αποχώρηση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου ΓV.
ΆρSρο XXII

Λήξη

H ισχύς της παρούσας συμφωνίας μπορεί αυτόματα να λήξει
εφόσον, λόγω των αποχωρήσεων, o αριθμός των μελών της
Επιτροπής μειώνεται κάτω από δέκα, εκτός εάν τα εναπομέ
νοντα μέλη της επιτροπής λάβουν ομόφωνα διαφορετική
απόφαση.
Άρθρο XXIII

Ερμηνεία και διευθέτηση των διαφορών
Κάθε διαφορά που αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή της
παρούσας συμφωνίας, εάν δεν διευθετηθεί από την
επιτροπή, υπόκειται σε διαδικασία συμφιλίωσης την οποία
καθορίζει η επιτροπή. Τα αποτελέσματα της εν λόγω διαδι
κασίας συμφιλίωσης, χωρίς να έχουν δεσμευτικό χαρα
κτήρα, αποτελούν τη βάση επανεξέτασης από τα ενδιαφερό
μενα μέλη του θέματος το οποίο είναι η αιτία της διαφοράς.
Εάν αυτή η διαδικασία δεν καταλήξει στη διευθέτηση της
διαφοράς, τότε η διαφορά αυτή μπορεί να παραπεμφθεί

Αριθ. L 236/31

ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου σύμφωνα με το κατα
στατικό του Διεθνούς Δικαστηρίου, εκτός εάν τα μέρη της
διαφοράς συμφωνήσουν για έναν άλλο τρόπο διευθέτησης.
Α
' ρθρο XXIV

Θεματοφύλακας

O γενικός διευθυντής της FΑΟ είναι o θεματοφύλακας της
παρούσας συμφωνίας. O θεματοφύλακας :
α) αποστέλλει επικυρωμένα αντίγραφα της παρούσας
συμφωνίας σε κάθε μέλος και συνδεδεμένο μέλος της
FΑΟ, και στα κράτη μη μέλη που μπορούν να γίνουν
μέρη της παρούσας συμφωνίας ·
β) καταχωρεί την παρούσα συμφωνία, από την έναρξη
ισχύος της στη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών,
σύμφωνα με το άρθρο 102 του Χάρτη των Ηνωμένων
Εθνών ·

γ) ενημερώνει κάθε μέλος και συνδεδεμένο μέλος της FΑΟ
που αποδέχθηκε την παρούσα συμφωνία και κάθε
κράτος μη μέλος που έχει γίνει αποδεκτό ως μέλος της
επιτροπής για :

i) τις αιτήσεις αποδοχής για την ιδιότητα του μέλους
της επιτροπής που υποβάλλονται από κράτη μη μέλη,
ii) τις προτάσεις τροποποίησης της παρούσας συμφωνίας
ή των παραρτημάτων της·
δ) ενημερώνει κάθε μέλος και συνδεδεμένο μέλος της FΑΟ
και κάθε κράτος μη μέλος που μπορούν να γίνουν μέρη
της παρούσας συμφωνίας :
i) για την κατάθεση των εγγράφων αποδοχής σύμφωνα
με το άρθρο XVIII,
ii) για την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας
συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο XVIII,
iii) για τις επιφυλάξεις σχετικά με την παρούσα συμφω
νία σύμφωνα με το άρθρο XIX,
ίν) για την έγκριση των τροποποιήσεων της παρούσας
συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο XX,
v) για τις αποχωρήσεις από την παρούσα συμφωνία
σύμφωνα με το άρθρο XXI, και
vi) για τη λήξη της παρούσας συμφωνίας σύμφωνα με το
άρθρο XXII.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

Αλιευτικές ζώνες της FΑΟ στην περιοχή Ινδικού-Ειρηνικού Ωκεανού
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B

Αγγλικά
(ονομασία FAO)

Γαλλικά

Ισπανικά

(ονομασία FAO)

(ονομασία FAO)

Επιστημονική
ονομασία

1 , Yellowfin tuna

Albacore

Rabil

Thunnus albacares

2. Skipjack tuna

Listão

Listado

Katsuwonus pelamis

3 . Bigeye tuna

Thon obèse

Patudo

Thunnus obesus

4. Albacore

Germon

Atún blanco

Thunnus alalunga

5. Southern bluefin tuna

Thon rouge du sud

Atún del sur

Thunnus maccoyii

6. Longtail tuna

Thon mignon

Atún tongol

Thunnus tonggol

7. Kawakawa

Thonine orientale

Bacoreta oriental

Euthynnus affinis

8. Frigate tuna

Auxide

Melva

Auxis thazard

9 . Bullet tuna

Bonite

Melva (= Melvera)

Auxis rochei

Thazard rayé (Indo-Pacifique)

Carite estriado (Indo-Pacífico)

Scomberomorus commerson

11 . Indo-Pacific king mackerel

Thazard ponctué (Indo-Pacifique)

Carite (Indo-Pacífico)

Scomberomorus guttatus

12. Indo-Pacific blue marlin

Thazard bleu (Indo-Pacifique)

Aguja azul (Indo-Pacífico)

Makaira mazara

13 . Black marlin

Makaire noir

Aguja negra

Makaira indica

14. Striped marlin

Marlin rayé

Marlin rayado

Tetrapturus audax

15. Indo-Pacific sailfish

Voilier (Indo-Pacifique)

Pez vela (Indo-Pacifico)

Istiophorus platypterus

16. Swordfish

Espadon

Pez espada

Xiphias gladius

10. Narrow-barred Spanish
mackerel

