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Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/96 του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1996, περί
παρατάσεως του προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές νημάτων από
πολυεστέρα, καταγωγής Ινδονησίας και Ταϊλάνδης

1

* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/96 της Επιτροπής, της 16ης Ιουλίου 1996, σχετικά με
τη χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγής μπανανών στο πλαίσιο της δασμολογικής
ποσόστωσης για το τρίτο τρίμηνο του 1996 (δεύτερη περίοδος)

2

* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1372/96 της Επιτροπής, της 16ης Ιουλίου 1996, που καθο
ρίζει την κατ' αποκοπή αμοιβή ανά δελτίο γεωργικής εκμετάλλευσης, για το λογι
στικό έτος 19%, για το δίκτυο γεωργικής πληροφόρησης

4

* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1373/96 της Επιτροπής, της 16ης Ιουλίου 1996, σχετικά με
τη μεταβατική προσαρμογή των ειδικών καθεστώτων κατά την εισαγωγή ρυζιού
που προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 2942/73, (ΕΟΚ) αριθ. 999/90
και (ΕΟΚ) αριθ. 862/91 με σκοπό τη θέση σε εφαρμογή της συμφωνίας στον τομέα
της γεωργίας που έχει συναφθεί στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγμα
τεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης

5

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1374/96 της Επιτροπής, της 16ης Ιουλίου 1996, για καθο
ρισμό σε ποιό βαθμό μπορεί να δοθεί συνέχεια στις αιτήσεις για την έκδοση
πιστοποιητικών εξαγωγής που υποβλήθηκαν τον Ιούλιο 1996 για τα προϊόντα του
τομέα του βοείου κρέατος ειδικής μεταχειρίσεως κατά την εισαγωγή σε τρίτη χώρα

8

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1375/96 της Επιτροπής, της 16ης Ιουλίου 1996, για καθο
ρισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα των αυγών

9

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1376/96 της Επιτροπής, της 16ης Ιουλίου 1996, για τροπο
ποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των προσθέτων εισαγωγικών δασμών
ορισμένων προϊόντων του τομέα της ζάχαρης

11

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1377/96 της Επιτροπής, της 16ης Ιουλίου 1996, για καθο
ρισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής
εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
13

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

Περιεχόμενα (συνέχεια)

Οδηγία 96/36/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 1996, για την προσαρμογή στην
τεχνική πρόοδο της οδηγίας 77/541/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ζώνες

ασφαλείας και τα συστήματα συγκράτησης των μηχανοκίνητων οχημάτων (')

II

15

Πράξεις για την ισχυ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Συνδιάσκεψη των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών
96/429/Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΚ:

Απόφαση των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, της 8ης Ιουλίου
1996, για το διορισμό Δικαστού του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 31
96/430/Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΚ:

Απόφαση των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της 8ης Ιουλίου
19% για το διορισμό μέλους του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 32

(') Κείμενο που παρουσιαζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 178/ 1

I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 15ης Ιουλίου 1996

περί παρατάσεως του προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές νημάτων από
πολυεστέρα, καταγωγής Ινδονησίας και Ταϊλάνδης
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου, της 22ας
Δεκεμβρίου 1995, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που
αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη
μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (')> και ιδίως το άρθρο

εξαγωγείς που είναι γνωστό ότι ενδιαφέρονται για την
πρόθεση της να προτείνει δίμηνη παράταση ισχύος του
προσωρινού δασμού·

ότι δεν υπήρξαν αντιρρήσεις εκ μέρους των εξαγωγέων,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

23 ,

Άρθρο 1

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88 του Συμβουλίου, της

11ης Ιουλίου 1988, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που
αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ ή επιδοτήσεων εκ μέρους
χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινό
τητας (2), και ιδίως το άρθρο 11 ,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιμώντας:

H ισχύς του προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισα
γωγές νημάτων από πολυεστέρα, καταγωγής Ινδονησίας και
Ταϊλάνδης, o οποίος επεβλήθη με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
940/96, παρατείνεται για χρονική περίοδο δύο μηνών και
λήγει την 1η Δεκεμβρίου 1996. O δασμός παύει να επιβάλε
ται εάν, πριν από την ανωτέρω ημερομηνία, το Συμβούλιο
θεσπίσει οριστικά μέτρα ή περατωθεί η διαδικασία
σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.

ότι, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 940/96 της Επιτροπής, της
23ης Μαΐου 1996, επεβλήθη προσωρινός δασμός αντιντά
μπινγκ στις εισαγωγές νημάτων από πολυεστέρα, καταγω
γής Ινδονησίας και Ταϊλάνδης (3)·
ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η εξέταση των πραγματι
κών περιστατικών και ότι η Επιτροπή έχει ενημερώσει τους

2423/88 .

Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα
της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων.

O παρών κανονισμος είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 1996.
Για το Συμβούλιο

O Πρόεδρος
D. SPRING

(') ΕΕ αριθ. L 56 της 6. 3 . 1996, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 209 της 2. 8. 1988, σ. 1 . Κανονισμός που τροποποιήθη
κε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 522/94 (ΕΕ αριθ. L 66
της 10. 3. 1994, σ. 10).
(3) ΕΕ αριθ. L 128 της 29. 5 . 1996, σ. 3 .

Αριθ. L 178/2

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

[_EL
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1371/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Ιουλίου 1996
σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγής μπανανών στο πλαίσιο της
δασμολογικής ποσόστωσης για το τρίτο τρίμηνο του 1996 (δεύτερη περίοδος)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 του Συμβουλίου, της
13ης Φεβρουαρίου 1993, για την κοινή οργάνωση της
αγοράς μπανάνας ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3290/94 (2),

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1443/93 της Επιτροπής της 10ης
Ιουνίου 1993, περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
καθεστώτος εισαγωγής μπανανών στην Κοινότητα Q), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
875/96 (4), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 3,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 478/95 της Επιτροπής, της 1ης
Μαρτίου 1995, σχετικά με τις συμπληρωματικές λεπτομέ
ρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 του
Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς δασμολογικής ποσό
στωσης κατά την εισαγωγή μπανανών στην Κοινότητα και
σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1442/93 (5), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 702/95 (6), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,
ότι το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1111 /96 της
Επιτροπής, της 20ής Ιουνίου 1996, σχετικά με την έκδοση
πιστοποιητικών εισαγωγής μπανανών στο πλαίσιο της
δασμολογικής ποσόστωσης για το τρίτο τρίμηνο του 1996
και την υποβολή των αιτήσεων (7), καθορίζει τις ποσότητες
οι οποίες είναι διαθέσιμες για τις νέες αιτήσεις έκδοσης
πιστοποιητικού εισαγωγής, στο πλαίσιο της δασμολογικής
ποσόστωσης, για το τρίτο τρίμηνο του 1 996· ότι το άρθρο 4
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 478/95 προβλέπει
τον καθορισμό, χωρίς καμία καθυστέρηση, των ποσοτήτων
για τις οποίες δύνανται να εκδοθούν πιστοποιητικά για τη
συγκεκριμένη χώρα ή χώρες καταγωγής·

ότι το άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1442/93 όρζίει ότι όταν σε περίπτωση συγκεκριμένου τριμή
νου και για μία χώρα ή ομάδα χωρών που περιλαμβάνονται
στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 478/95, οι
ποσότητες που καλύπτονται από τις αιτήσεις για χορήγηση
πιστοποιητικών εισαγωγής από τη μία ή την άλλη κατηγο
ρία επιχειρηματιών υπερβαίνουν τις διαθέσιμες ποσότητες,
εφαρμόζεται, σε καθεμία από τις αιτήσεις που αναφέρουν
τη συγκεκριμένη χώρα καταγωγής ποσοστό μείωσης· ότι,
εντούτοις, η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις αιτήσεις
πιστοποιητικών της κατηγορίας Γ ούτε στις αιτήσεις των
κατηγοριών A και B που αφορούν ποσότητα μικρότερη ή
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L
L

ότι, επειδή οι ποσότητες μπανανών καταγωγής Κολομβίας,
κατηγορίας B, και καταγωγής Βενεζουέλας για τις οποίες
υποβλήθηκαν αιτήσεις υπερβαίνουν τη διαθέσιμη ποσότητα
πρέπει να εφαρμοσθεί συντελεστής μείωσης· ότι τα πιστο
ποιητικά εισαγωγής δύνανται να εκδοθούν για την ποσό
τητα που εμφαίνεται σε όλες τις άλλες νέες αιτήσεις·
ότι o παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμοστεί αμέσως ώστε
να μπορέσουν να χορηγηθούν όσον το δυνατόν γρηγορό
τερα τα εν λόγω πιστοποιητικά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ApSpo 1

Όσον αφορά τις νέες αιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο

Εκτιμώντας:

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

ίση με 1 50 τονους, εφόσον η συνολική ποσότητα που καλύ
πτεται από τις αιτήσεις των κατηγοριών A και B δεν υπερ
βαίνει, για ένα ορισμένο κράτος καταγωγής, το 15% του
συνόλου των αιτουμένων ποσοτήτων

47 της 25. 2. 1993, σ. 1 .
349 της 31 . 12. 1994, σ. 105 .
142 της 12. 6. 1993, σ. 6.
118 της 15. 5. 1996, σ. 14.
49 της 4. 3. 1995, σ. 13 .
71 της 31 . 3. 1995, σ. 84.
148 της 20. 6. 1996, σ. 22.

4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 478/95, εκδί
δονται πιστοποιητικά εισαγωγής στο πλαίσιο της δασμολο

γικής ποσόστωσης για εισαγωγές μπανάνας το τρίτο
τρίμηνο του 1996:

1 . Για την ποσότητα που αναφέρεται στην αίτηση εκδόσεως
του πιστοποιητικού:
α) με την εφαρμογή, για την καταγωγή Κολομβίας του
συντελεστή μειώσεως, 0,6673 για τις αιτήσεις εκδό
σεως πιστοποιητικού «κατηγορίας B», με εξαίρεση
εντούτοις τις αιτήσεις που αφορούν ποσότητα μικρό
τερη ή ίση από 150 τόνους·
β) με την εφαρμογή, για την καταγωγή Βενεζουέλα του
συντελεστή μειώσεως, 0,7423 για τις αιτήσεις εκδό
σεως πιστοποιητικού των κατηγοριών A και B, με
εξαίρεση εντούτοις τις αιτήσεις που αφορούν ποσό
τητα μικρότερη ή ίση από 150 τόνους·
2. Για την ποσότητα που αναγράφεται στην αίτηση εκδό
σεως του πιστοποιητικού, για καταγωγή άλλη από εκείνη
που μνημονεύεται στο σημείο 1·
3. Για την ποσότητα που αναγράφεται στην αίτηση, για τα
πιστοποιητικά « κατηγορία Γ».
Άρθρο 2

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

17. 7. 96

PËLI

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

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

Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 1996.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 178/3

Αριθ. L 178 /4

ΓΕΓΊ

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1372/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Ιουλίου 1996

που καθορίζει την κατ' αποκοπή αμοιβή ανά δελτίο γεωργικής εκμετάλλευσης, για το
λογιστικό έτος 1996, για το δίκτυο γεωργικής πληροφόρησης
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό αριθ. 79/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης
Ιουνίου 1965, περί δημιουργίας δικτύου γεωργικής λογιστι
κής πληροφόρησης επί των εισοδημάτων και της οικονομι

κής λειτουργίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία

οτι η εξέλιξη του κόστους και των επιπτώσεών του στα
έξοδα συντάξεως του δελτίου εκμετάλλευσης δεν δικαιολο
γούν αναθεώρηση του εν λόγω ποσού·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της κοινοτικής επιτροπής γεωρ
γικής λογιστικής πληροφόρησης,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2801 /95 (2), και ιδίως το
άρθρο 9 παράγραφος 2,
Άρΰρο 1

Εκτιμώντας:

ότι το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1915/83 της
Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 1983, σχετικά με ορισμένες
διατάξεις εφαρμογής για την τήρηση των λογιστικών
βιβλίων με σκοπό τη διαπίστωση των εισοδημάτων στις

H κατ' αποκοπή αμοιβή που καταβάλει η Επιτροπή στο
κράτος μέλος για κάθε δελτίο γεωργικής εκμετάλλευσης που
έχει συμπληρωθεί δεόντως καθορίζεται σε 120 Ecu για το
λογιστικό έτος 1996.

γεωργικές εκμεταλλεύσεις (3), προβλέπει τον καθορισμό της
κατ' αποκοπή αμοιβής που πρέπει να χορηγεί η Κοινότητα
στος κράτος μέλος και κάθε δελτίο γεωργικής εκμετάλλευ
σης που έχει συμπληρωθεί δεόντως·

ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3141 /94 της Επιτροπής (4)
καθορίζει την κατ' αποκοπή αμοιβή, για το λογιστικό έτος
1995, σε 120 Ecu ανά δελτίο εκμετάλλευσης.

'ApSpo 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα
από τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρμόζεται για το λογιστικό έτος 1996.

O παρών κανονισμος είναι δεσμευτικός ως προς ολα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 1996.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ
(2) ΕΕ
(3) ΕΕ
(4) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

109 της 23. 6. 1965, σ. 1859/65
L 291 της 6. 12. 1995, σ. 3 .
L 190 της 14. 7 . 1983, σ. 25.
L 332 της 22. 12. 1994, σ. 14.
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Apia. L 178 /5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1373/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Ιουλίου 1996

σχετικά με τη μεταβατική προσαρμογή των ειδικών καθεστώτων κατά την εισαγωγή ρυζιού
που προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 2942/73, (ΕΟΚ) αριθ. 999/90 και (ΕΟΚ)
αριθ. 862/91 με σκοπό τη θέση σε εφαρμογή της συμφωνίας στον τομέα της γεωργίας που
έχει συναφθεί στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της
Ουρουγουάης
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3290/94 του Συμβουλίου, της 22ας
Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις προσαρμογές και τα μετα
βατικά μέτρα στον τομέα της γεωργίας που είναι αναγκαία
για την εφαρμογή των συμφωνιών οι οποίες έχουν συναφθεί
στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων
του Γύρου της Ουρουγουάης ('), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1 193/96 (2), και ιδίως το άρθρο 3
παράγραφος 1 ,

Εκτιμώντας:

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1250/77 του Συμβουλίου, της
17ης Μαΐου 1977, περί των εισαγωγών ορύζης από την
Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου (3), o κανονισμός (ΕΟΚ)
αριθ. 715/90 του Συμβουλίου, της 5ης Μαρτίου 1990,
σχετικά με το καθεστώς που εφαρμόζεται σε γεωργικά προϊ
όντα και σε ορισμένα εμπορεύματα που προκύπτουν από τη
μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, καταγωγής των κρατών
ΑΚΕ ή των υπερπόντιων χωρών και εδαφών (4), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 619/96
της Επιτροπής (5), καθώς και o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ.
3491 /90 του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 1990, για τις
εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντές (6), προβλέπουν,
στο εσωτερικό ορισμένων μέγιστων ποσοτήτων, μειώσεις
της εισφοράς που εφαρμόζεται στις εισαγωγές στην Κοινό
τητα για το ρύζι καταγωγής ορισμένων χωρών, υπό τον όρο,
κυρίως, ότι οι εν λόγω χώρες εισπράττουν επιβάρυνση κατά
την εξαγωγή·

ότι οι κανονισμοί της Επιτροπής (ΕΟΚ) αριθ. 2942/73 (7)
και (ΕΟΚ) αριθ. 999/90 (8), όπως τροποποιήθηκαν τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2123/95 (9) και (ΕΟΚ) αριθ.
862/91 (10), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 2123/95, προβλέπουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής για
τα εν λόγω ειδικά καθεστώτα·
ότι η Κοινότητα ανέλαβε τη δέσμευση, δυνάμει της συμφω
νίας στον τομέα της γεωργίας που έχει συναφθεί στο πλαί
σιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του
Γύρου της Ουρουγουάης, να παγιώσει τις μεταβλητές εισφο
ρές και να τις αντικαταστήσει με δασμούς από 1ης Ιουλίου
C ) ΕΕ αριθ.
(2) ΕΕ αριθ.
(3) ΕΕ αριθ.
(4) ΕΕ αριθ.
(5) ΕΕ αριθ.
(6) ΕΕ αριθ.
(7) E E αριθ.
(8) ΕΕ αριθ.
(9) ΕΕ αριθ.
(ι0) ΕΕ αριθ.

L 349 της 31 . 12. 1994, σ. 105.
L 161 της 26. 6. 1996, σ. 1 .
L 146 της 14. 6. 1977, σ. 9.
L 84 της 30. 3. 1990, σ. 85 .
L 89 της 10. 4. 1996, σ. 1 .
L 337 της 4. 12. 1990, σ. 1 .
L 302 της 31 . 10. 1973, σ. 1 .
L 101 της 21 . 4. 1990, σ. 20.
L 212 της 7. 9. 1995, σ. 8 .
L 88 της 9. 4. 1991 , σ. 7 .

1995· ότι η εν λόγω αντικατάσταση ενδέχεται να παρεμποδί
σει τη λειτουργία των ειδικών καθεστώτων και είναι κατά
συνέπεια αναγκαίο, εν αναμονή της σύναψης νέων διακανο
νισμών με τις ενδιαφερόμενες χώρες, να προσαρμοστούν
προσωρινά οι προαναφερθέντες κανονισμοί της Επιτροπής
διατηρώντας την ουσία των καθεστώτων·
ότι είναι αναγκαίο προς το σκοπό αυτό να αντικατασταθεί
o όρος «εισφορά» από τον όρο «δασμούς» και να εφαρμο
σθούν οι μειώσεις που παρέχονται στις τρίτες χώρες όσον
αφορά τους δασμούς που εφαρμόζονται από 1ης Ιουλίου·
ότι είναι επιπλέον αναγκαίο, προκειμένου να μη διακυ
βεύονται τα συμφέροντα των χωρών εξαγωγής, να αντικα
τασταθεί η παραχώρηση, η οποία συνίσταται σε μείωση του
στοιχείου προστασίας της βιομηχανίας με κατ' αποκοπή
μείωση του δασμού κατά την εισαγωγή·

ότι το ύψος των δασμών του κοινού δασμολογίου για τις
εισαγωγές αποφλοιωμένου ρυζιού του κωδικού ΣΟ 1006 20
και του λευκασμένου ρυζιού του κωδικού ΣΟ 1 006 30 είναι
αυτό που εφαρμόζεται τη χρονική στιγμή που αναφέρεται
στο άρθρο 67 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως
κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (")'

ότι η καλή λειτουργία των καθεστώτων που εξαρτώνται από
την είσπραξη επιβάρυνσης κατά την εξαγωγή απαιτεί τον
προκαθορισμό του δασμού κατά την εισαγωγή· ότι πρέπει,
κατά συνέπεια, να διατηρηθεί η δυνατότητα προκαθορι
σμού του ποσού του μεταβλητού δασμού κατά την ημερομη
νία κατάθεσης της αίτησης του πιστοποιητικού εισαγωγής·
ότι πρέπει να προβλεφθεί αύξηση του ποσού της εγγύησης
που προβλέπεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1162/95 της Επιτροπής ( ι2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1029/96 (ι3), για να καλυ
φθούν οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με προκαθο
ρισμό·
ότι o κανονισμός ( ΕΚ) αριθ. 2123/95 θέσπισε μεταβατικά
μέτρα έως τις 30 Ιουνίου 1996 ώστε να διευκολυνθεί η μετά
βαση των εν λόγω ειδικών καθεστώτων κατά την εισαγωγή·
ότι η περίοδος για τη λήψη μεταβατικών μέτρων παρατά
θηκε έως τις 30 Ιουνίου 1997 με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1193/96 του Συμβουλίου· ότι θα πρέπει να παραταθούν τα
μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
2123/95 έως τις 30 Ιουνίου 1997*
(") ΕΕ αριθ. L 302 της 19. 10. 1992, σ. 16.
(,2) ΕΕ αριθ. L 117 της 24. 5 . 1995, σ. 2 .
03) ΕΕ αριθ. L 137 της 8 . 6. 1996, σ. 1 .

Αριθ. L 178/6

[JL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

ότι, ωστόσο, o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3877/86 του

Συμβουλίου ('), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 3130/91 (2), για τις εισαγωγές αρωματικής
ποικιλίας όρυζας basmati με μακρούς κόκκους, είναι εφαρμο
στέος έως τις 30 Ιουνίου 1996· ότι δεν είναι πλέον απαραί
τητο να προβλεφθούν μεταβατικά μέτρα γι' αυτό το καθε
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— o δασμός που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή λευκα
σμένου ρυζιού που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1006 30
είναι ίσος με το δασμό που καθορίζεται κατ' εφαρ
μογή του άρθρου 12 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1418/76, μειωμένος κατά ένα ποσό 16,78
Ecu, και στη συνέχεια κατά 50 % και κατά ένα ποσό
6,52 Ecu,

στώς·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης
ρυζιού,

— o δασμός που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή θραυ
σμάτων ρυζιού που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ
1006 40 00 είναι ίσος με το δασμό που καθορίζεται
στο κοινό δασμολόγιο, μειωμένος κατά 50 % και κατά
ένα ποσό 3,62 Ecu.»

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ApSpo 1

O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2942/73 τροποποιείται ως εξής:
1 . Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 1
Το ποσό, κατά το οποίο μειώνονται οι δασμοί, που
καθορίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφος
2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 του Συμβου
λίου (*), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του

κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1250/77 του Συμβουλίου (**),
καθορίζεται το αργότερο τη δέκατη ημέρα του μηνός που
προηγείται του τριμήνου κατά τη διάρκεια του οποίου θα
εφαρμόζεται.
H περίοδος αναφοράς που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο
είναι το τρίμηνο που προηγείται του μηνός κατά τον
οποίο πραγματοποιείται o εν λόγω καθορισμός.
(*) ΕΕ αριθ. L 166 της 25. 6. 1976, σ. 1 .
(**) ΕΕ αριθ. L 146 της 14. 6. 1977, σ. 9.»

2. Στο άρθρο 3 παράγραφος 2 o όρος «εισφορά» αντικαθί
σταται από τους όρους «οι δασμοί που εφαρμόζονται».
ApSpo 2

2. Στο άρθρο 3, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο:

«2. Το πιστοποιητικό συνεπάγεται εισαγωγή από την
αναφερόμενη χώρα καταγωγής. O δασμός κατά την εισα
γωγή είναι αυτός που εφαρμόζεται κατά την ημερομηνία
κατάθεσης της αίτησης του πιστοποιητικού. Το ποσό
αυτό προσαρμόζεται σε συνάρτηση με τη διαφορά
μεταξύ της τιμής αγοράς στην παρέμβαση που ισχύει το
μήνα της κατάθεσης του πιστοποιητικού και εκείνης που
ισχύει κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία· η εν λόγω
διαφορά αυξάνεται, ενδεχομένως, κατά:
— 80% στην περίπτωση του αποφλοιωμένου ρυζιού
indica,

— 163 % στην περίπτωση του λευκασμένου ρυζιού indica,
— 88 % στην περίπτωση του αποφλοιωμένου ρυζιού japo
nica,

— 167 % στην περίπτωση του λευκασμένου ρυζιού japo
nica.

Θεωρούνται ως ρύζι indica και ρύζι japonica τα ρύζια που
αναφέρονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1573/95 της Επιτροπής (*)

(*) ΕΕ αριθ. L 150 της 1 . 7. 1995, σ. 53 .»
3. Στο άρθρο 2 παράγραφοι 1 , 2 και 3 και στο άρθρο 3
παράγραφοι 1 , 3 και 4, o όρος «εισφορά» αντικαθίσταται
από τον όρο «δασμοί».

O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 999/90 τροποποιείται ως εξής:

1 . Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«'ApSpo 1

Τα ποσά των δασμών που αναφέρονται στο άρθρο 12
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 715/90 προσ
διορίζονται κάθε δύο εβδομάδες από την Επιτροπή
σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:
— o δασμός που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή αναπο
φλοίωτου ρυζιού που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ
1006 10 21 έως 1006 10 98 είναι ίσος με τους δασμούς
που καθορίζονται στο κοινό δασμολόγιο μειωμένος
κατά 50% και κατά ένα ποσό 4,34 Ecu,

— o δασμός που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή
αποφλοιωμένου ρυζιού που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ
1006 20 είναι ίσος με το δασμό που καθορίζεται κατ'
εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφος 2 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76, μειωμένος κατά 50% και
κατά ένα ποσό 4,34 Ecu,
(') ΕΕ αριθ. L 361 της 20. 12. 1986, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 297 της 29. 10. 1991 , σ. 1 .

ApSpo 3

O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 862/91 τροποποιείται ως εξής:
1 . Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«ApSpo 1

Τα ποσά των δασμών που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3491 /90
καθορίζονται κάθε εβδομάδα από την Επιτροπή
σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:
— o δασμός που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή αναπο
φλοίωτου ρυζιού που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ
1006 10, με εξαίρεση τον κωδικό ΣΟ 1006 10 10, είναι
ίσος με τους δασμούς που καθορίζονται στο κοινό
δασμολόγιο, μειωμένος κατά 50 % και κατά ένα ποσό
4,34 Ecu,

— o δασμός που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή
αποφλοιωμένου ρυζιού που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ
1006 20 είναι ίσος με το δασμό που καθορίζεται κατ'
εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφος 2 του κανονι

σμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76, μειωμένος κατά 50% και
κατά ένα ποσό 4,34 Ecu,
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— o δασμός που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή λευκα
σμένου ρυζιού που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1006 30
είναι ίσος με το δασμό που καθορίζεται κατ' εφαρ
μογή του άρθρου 12 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1418/76, μειωμένος κατά ένα ποσό 16,78
Ecu, και στη συνέχεια κατά 50 % και κατά ένα ποσό
6,52 Ecu.»

2. Στο άρθρο 4, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο:
«2. Το πιστοποιητικό εισαγωγής που εκδίδεται για μία
ποσότητα η οποία δεν υπερβαίνει αυτήν που αναφέρεται
στο πιστοποιητικό καταγωγής που αναφέρεται στο
άρθρο 2, συνεπάγεται την υποχρέωση εισαγωγής από το

Μπαγκλαντές. O δασμός κατά την εισαγωγή είναι αυτός
που εφαρμόζεται κατά την ημερομηνία κατάθεσης της
αίτησης του πιστοποιητικού. Το ποσό αυτό προσαρμόζε
ται σε συνάρτηση με τη διαφορά μεταξύ της τιμής
αγοράς στην παρέμβαση που ισχύει το μήνα της αίτησης
του πιστοποιητικού και εκείνης που ισχύει κατά τη θέση
σε ελεύθερη κυκλοφορία· η διαφορά αυτή αυξάνεται,
ενδεχομένως, κατά:
— 80 % στην περίπτωση του αποφλοιωμένου ρυζιού
indica,

— 163 % στην περίπτωση του λευκασμένου ρυζιού indica,
— 88 % στην περίπτωση του αποφλοιωμένου ρυζιού japo

Αριθ. L 178/7

Θεωρούνται ως ρύζι indica και ρύζι japonica τα ρύζια που
αναφέρονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1573/95 της Επιτροπής (*)
(*) ΕΕ αριθ. L 150 της 1 . 7. 1995, σ. 53.»
3. Στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 , 3 και 4, o όρος «εισφορά»
αντικαθίσταται από τον όρο «δασμοί».

ApSpo 4

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1162/95, το ποσό της εγγύησης σχετικά με
τα πιστοποιητικά που εκδίδονται στο πλαίσιο των κάνο
νισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2942/73, (ΕΟΚ) αριθ. 999/90 και
(ΕΟΚ) αριθ. 862/91 είναι 28 Ecu ανά τόνο.

ApSpo 5

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

nica,

— 167% στην περίπτωση του λευκασμένου ρυζιού japo

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 1996 έως τις 30 Ιουνίου
1997 .

nica.

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

Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 1996.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 178/8
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1374/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Ιουλίου 1996

για καθορισμό σε ποιό βαθμό μπορεί να δοθεί συνέχεια στις αιτήσεις για την έκδοση
πιστοποιητικών εξαγωγής που υποβλήθηκαν τον Ιούλιο 1996 για τα προϊόντα του τομέα του
βοείου κρέατος ειδικής μεταχειρίσεως κατά την εισαγωγή σε τρίτη χώρα
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ρες από τις διαθέσιμες· ότι οι αιτήσεις αυτές δύνανται ως
εκ τούτου να ικανοποιηθούν πλήρως,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1445/95 της Επιτροπής, της 26ης
Ιουνίου 1995, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώ
τος των πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον
τομέα του βοείου κρέατος και την κατάργηση του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/80 ('), , όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2856/95 (2), και ιδίως το
άρθρο 12 παράγραφος 8 στοιχείο γ)·
Εκτιμώντας:

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Αρθρο 1

Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής για
τα βόεια κρέατα, που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2973/79 για το τρίτο τρίμηνο του 1996 Sa ικανοποιη
θούν πλήρως.

ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1445/95 καθορίζει στο άρθρο
12 τις λεπτομέρειες σχετικά με τις αιτήσεις πιστοποιητικών
εξαγωγής για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2973/79 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 3737/87 (4)·

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2973/79 της Επιτροπής καθό
ρισε τις ποσότητες κρεάτων που δύνανται να εξαχθούν στο
πλαίσιο του εν λόγω καθεστώτος κατά το τρίτο τρίμηνο του

ApSpo 2

Αιτήσεις για πιστοποιητικά μπορούν να κατατεθούν για τα
κρέατα που αναφέρονται στο άρθρο 1 , σύμφωνα με το
άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1445/95, κατά τη διάρ
κεια των δέκα πρώτων ημερών του τετάρτου τριμήνου του
1996 για συνολική ποσότητα 4 939 τόνων.

1996

Αρθρο 3

ότι οι ποσότητες για τις οποίες υποβλήθηκαν αιτήσεις
πιστοποιητικών για το τρίτο τρίμηνο του 1996 είναι κατώτε

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 21 Ιουλίου 1996.

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

Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 1996.
Γχα την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ
(2) ΕΕ
(3) ΕΕ
(4) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

143
299
336
327

της
της
της
της

27 .
12.
29.
18.

6. 1995, σ. 35 .
12. 1995, σ. 10.
12 . 1979, σ. 44.
11 . 1987, σ. 7 .
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Αριθ. L 178/9

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1375/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Ιουλίου 1996

για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα των αυγών
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη 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. 2916/95 της Επιτροπής (2), και
ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας:

στάσεις όπως εκείνες που απαριθμούνται κατά τρόπο περιο
ριστικό στα άρθρα 2, 4, 5 και 7, και τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 462/96 του Συμβουλίου (5)· ότι πρέπει, συνεπώς, να
ληφθεί αυτό υπόψη κατά τον καθορισμό των επιστροφών·

ότι η εφαρμογή αυτών των κανόνων και των κριτηρίων
στην παρούσα κατάσταση των αγορών στον τομέα των
αυγών οδηγεί στον καθορισμό της επιστροφής σε τέτοιο
ποσό που επιτρέπει τη συμμετοχή της Κοινότητας στο
διεθνές εμπόριο και επίσης λαμβάνει υπόψη το χαρακτήρα
των εξαγωγών αυτών των προϊόντων καθώς και τη σημασία
τους κατά την παρούσα στιγμή·

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2771 /75, η διαφορά μεταξύ των τιμών της διεθνούς
αγοράς και εκείνων της Κοινότητας για τα προϊόντα που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του εν λόγω κανο
νισμού δύναται να καλυφθεί από επιστροφή κατά την
εξαγωγή·

ότι η παρούσα κατάσταση της αγοράς σε ορισμένες τρίτες
χώρες και o ανταγωνισμός για ορισμένους προορισμούς
καθιστούν αναγκαίο τον καθορισμό μιας διαφοροποιημένης
επιστροφής για ορισμένα προϊόντα του τομέα των αυγών·

ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 990/93 του Συμβου
λίου (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1380/95 ("), έχουν απαγορευθεί οι συναλλαγές μεταξύ
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημο
κρατίας της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο)·
ότι η απαγόρευση αυτή δεν εφαρμόζεται σε ορισμένες κατα

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης
πουλερικών και αυγών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρ$ρο 1

O κατάλογος των κωδικών των προϊόντων για εξαγωγή, για
τα οποία χορηγείται η επιστροφή που αναφέρεται στο
άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2771 /75, και τα ποσά
της επιστροφής αυτής καθορίζονται στο παράρτημα.
Άρ$ρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 17 Ιουλίου 1996.

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

Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 1996.
Γ\α την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ
(2) ΕΕ
(3) ΕΕ
(4) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

282
305
102
138

της
της
της
της

1 . 11 . 1975, σ. 49.
19. 12. 1995, σ. 49.
28. 4. 1993, σ. 14.
21 . 6. 1995, σ. 1 .

(5) ΕΕ αριθ. L 65 της 15 . 3 . 1996, σ. 1 .
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του κανονισμού της Επιτροπής, της 16ης Ιουλίου 1996, γιο καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή
στον τομέα των αυγών
Κωδικός προϊόντος

Προορισμός των επιστροφών (')

Ποσό των επιστροφών (2)
Ecu ανά 100 τεμάχια

0407 00 1 1 000

02

3,50

0407 00 19000

02

1,60

Ecu ανά 100 τεμάχια
0407 0030000

03

8,00

04

6,00

05

15,00

0408 1 1 80 100

01

45,00

0408 19 81 100

01

20,00

0408 19 89100

01

20,00

0408 91 80 100

01

35,00

0408 99 80 100

01

9,00

(') Προορισμοί:
01
02
03
04
05

όλοι οι προορισμοί, εκτός από την Ελβετία,
όλοι οι προορισμοί, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ομάν, Κατάρ, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, Υεμένη, Χονγκ Κονγκ και Ρωσία,
όλοι οι προορισμοί, εκτός από την Ελβετία και από τους προορισμούς 03 και 06,
Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Μαλαισία, Ταϊλάνδη και Ταϊβάν.

(2) Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή προς την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο)
μπορούν να χορηγηθούν μόνο με την τήρηση των όρων που προβλέπονται από τον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ)
αρι9. 990/93 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 462/96.

Σημείωση: Οι κωδικοί των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, καθορίζονται στον
τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής.
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Αριθ. L 178/11

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1376/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Ιουλίου 1996

για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των προσθέτων εισαγωγικών δασμών
ορισμένων προϊόντων του τομέα της ζάχαρης
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Επιτροπής (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό (ΕΚ) αριθ. 1369/96 (6)·

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

ότι, από την εφαρμογή των κανόνων και των λεπτομερειών
καθορισμού που υπενθυμίζονται στον κανονισμό (ΕΚ)

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου, της

αριθ. 1423/95, τα στοιχεία τα οποία διαθέτει, θα πρέπει να
τροποποιηθούν τα ισχύοντα ποσά σύμφωνα με το παράρ
τημα του παρόντος κανονισμού,

30ής Ιουνίου 1981 , περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1126/96 της Επιτροπής (2),
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1423/95 της Επιτροπής, της 23ης
Ιουνίου 1995, περί καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμο

γής για την εισαγωγή προϊόντων του τομέα της ζάχαρης
άλλων από τις μελάσσες (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1 127/96 (4), και ιδίως το
άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 3
παράγραφος 1 ,

Εκτιμώντας:

ότι οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι εισαγω
γικοί δασμοί που εφαρμόζονται στη λευκή ζάχαρη, στην
ακατέργαστη ζάχαρη και ορισμένα σιρόπια έχουν καθορι
σθεί

από

τον

κανονισμό

(ΕΚ)

αριθ. 1 1 95/96

της

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΆpSpo 1

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί
δασμοί που εφαρμόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται
στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1423/95 καθορί
ζονται όπως αναγράφεται στο παράρτημα.
ΆpSpo 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 17 Ιουλίου 1996.

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

Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 1996.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ
(2) ΕΕ
(3) ΕΕ
(4) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

177
150
141
150

της
της
της
της

1 . 7. 1981 , σ. 4.
25. 6. 1996, σ. 3.
24. 6. 1995, σ. 16.
25. 6. 1996, σ. 12.

(5) ΕΕ αριθ. L 161 της 29. 6. 1996, σ. 3.
(6) ΕΕ αριθ. L 177 της 16. 7. 1996, σ. 22.
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στον κανονισμό της Επιτροπής, της 16ης Ιουλίου 19%, για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και
πρόσθετων δασμών που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή της λευκής ζάχαρης, της ακατέργαστης ζάχαρης, και
των προϊόντων του κωδικού ΣΟ 1702 90 99
(σε Ecu)

Κωδικός ΣΟ

Αντιπροσωπευτική τιμή
ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος

Πρόσθετος δασμός
ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος

1701 11 10 (»)
1701 1 1 90 (')
1701 12 10 (')
1701 12 90(0
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 O
170290 99 (3)

25,35
25,35
25,35
25,35
28,34
28,34
28,34
0,28

3,68
8,86
3,55
8,43
11,06
6,54
6,54
0,37

(') Καθορισμός για τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 431 /68 του
Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 89 της 10. 4. 1968, σ. 3) όπως τροποποιήθηκε.
(2) Καθορισμός για τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/72 του
Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 94 της 21 . 4. 1972, σ. 1 ).
(3) Καθορισμός ανά 1 % της περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.
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I EL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 178/ 13

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1377/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Ιουλίου 1996

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. 2933/95 (2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1 ,

για τον καθορισμο από την Επιτροπή των κατ' αποκοπήν
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

Άρ$ρο 1

ταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 150/95 (4), και ιδίως το
άρθρο 3 παράγραφος 3,

Οι κατ' αποκοπήν τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρο
νται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94
καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαί

Εκτιμώντας:

νεται στο παράρτημα.

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

Άρ3ρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 17 Ιουλίου 1996.

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

Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 1996.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

C ) ΕΕ
(2) ΕΕ
(3) ΕΕ
(4) ΕΕ

αριθ.
αριά.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

337 της 24. 12. 1994, σ. 66.
307 της 20. 12. 1995, σ. 21 .
387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
22 της 31 . 1 . 1995, σ. 1 .

Αριθ. L 178/ 14
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του κανονισμού της Επιτροπής, της 16ης Ιουλίου 1996, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά
την εισαγωγή για τον καθορισμό τιμών εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
(σε Ecu/ΙΟΟ χιλιόγραμμα)
Κωδικός ΣΟ
0702 0035

ex 0707 00 25

0709 90 77

Κωδικός
τρίτης χώρας (')

Κατ' αποκοπή τιμή
κατά την εισαγωγή

052
060

Κωδικός
τρίτης χώρας (')

Κατ' αποκοπή τιμή
κατά την εισαγωγή

73,4

508
512

064

80,2
70,8

066

40,4

068
204

62,3
86,8

116,4
76,6
86,8
84,3
86,5
107,3
78,0

208

44,0

804

212

97,5

999

624

95,8

999

72,4

052

052

75,7

064

053

156,2

Κωδικός ΣΟ

524
528

624
728
800

0808 20 51

999
052

144,4

061

51,3
92,9

388

61,0

066

53,8

068

69,1

624

204

144,3

728

624

87,1

800

999

92,5

804

052

65,9
77,5

412

54,2

512

528

0809 10 40

104,8
86,8

104,1
138,2
72,5
96,7
70,4
80,5
96,4
79,0
115,4
95,1
73,0
92,8

400

064

624

151,9

400

999

87,4

999

052

130,3

204

88,8

061

192,6
182,0

220

74,0

064

137,1

388

79,2

066

73,7
91,0
205,1
94,9
85,2

0809 20 59

052

068

400

68,2

512

54,8

520

66,5

616

524

54,0

624

528

61,9

676

400
600

338,0
156,6

63,7
166,2

600

96,5

624

48,9

999

74,8

220

039

120,2

999

052

64,0

064

78,6

284

72,1

388

99,5

400

400

78,0

624

404

63,6

676

61,2
143,5
1823
68,6

416

72,7

999

99,2

9 99

0809 30 31 , 0809 30 39

052

624

0808 10 71 , 0808 10 73,
0808 10 79

039

060

204

0805 30 30

(σε Ecu/100 χιλιόγραμμα)

0809 40 30

052
064

066

068

129,2
63,1
121,8
106,8
97,2
73,2
80,4
84,9

(') Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 68/96 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 14 της 19. 1 . 1996, α 16). O κωδικός «999» αντιπροσωπεύει
«άλλες καταγωγές».
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Aριθ. L 178/ 15

ΟΔΗΓΙΑ 96/36/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Ιουνίου 1996

για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 77/541/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά
με τις ζώνες ασφαλείας και τα συστήματα συγκράτησης των μηχανοκίνητων οχημάτων
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

απαιτηθεί η τοποθέτηση ενός ελαχίστου αριθμού υπογασ

Έχοντας υπόψη:

τρίων ζωνών με συσπειρωτήρα για όλες τις διατεταγμένες
προς τα εμπρός και προς τα πίσω θέσεις καθημένων των
μηχανοκίνητων οχημάτων της κατηγορίας M , και Μ3, και η

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 70/ 156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουα
ρίου 1970, σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνη
των οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 95/54/ΕΚ της
Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2,
την οδηγία 77/541 /ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου
1977, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών
μελών σχετικά με τις ζώνες ασφαλείας και τα συστήματα
συγκράτησης των μηχανοκίνητων οχημάτων (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 90/628/ΕΟΚ της
Επιτροπής (4), και ιδίως το άρθρο 10,
Εκτιμώντας:

ότι η οδηγία 77/541 /ΕΟΚ αποτελεί μια από τις επιμέρους
οδηγίες για τη διαδικασία έγκρισης ΕΚ τύπου που έχει
θεσπιστεί με την οδηγία 70/ 156/ΕΟΚ· ότι, κατά συνέπεια
ισχύουν για την παρούσα οδηγία οι προβλεπόμενες από την

οδηγία 70/156/ΕΟΚ διατάξεις σχετικά με τα συστήματα, τα
κατασκευαστικά στοιχεία και τις ιδιαίτερες τεχνικές ενότη
τες των οχημάτων·

ότι, συγκεκριμένα, βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 4 και
του άρθρου 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 70/ 156/ΕΟΚ απαι
τείται σε κάθε επιμέρους οδηγία να επισυνάπτεται έγγραφο
πληροφοριών, καθώς και πιστοποιητικό έγκρισης τύπου με
βάση το παράρτημα VI της εν λόγω οδηγίας ώστε να καθί
σταται δυνατή η μηχανογράφηση της έγκρισης τύπου·

ότι λαμβανομένης υπόψη της τεχνικής προόδου είναι
δυνατόν να βελτιωθεί η προστασία των επιβατών εφόσον
απαιτηθεί η τοποθέτηση ζωνών 3 σημείων με συσπειρωτήρα
στα πίσω εξωτερικά καθίσματα των μηχανοκίνητων οχημά
των της κατηγορίας M1·
ότι πρέπει να τοποθετείται σήμα σε όλες τις θέσεις καθημέ
νων όπου έχει εγκατασταθεί αερόσακος ούτως ώστε να
πληροφορούνται οι χρήστες του οχήματος την ύπαρξη αερό
σακου και συνεπώς να μην τοποθετείται στο κάθισμα αυτό
σύστημα συγκράτησης παιδιών στραμμένο προς τα πίσω·
ότι η παρούσα οδηγία θα πρέπει να τροποποιηθεί περαιτέρω
όταν γίνει διεθνώς αποδεκτό ένα άριστο σχέδιο εικονο
γράμματος·
ότι είναι δυνατόν να βελτιωθεί η προστασία των επιβατών
από την εκτίναξή τους σε περίπτωση ατυχήματος εφόσον
(') ΕΕ αριθ. L 42 της 23 . 2. 1970, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 266 της 8. 11 . 1995, σ. 1 .
(3) ΕΕ αριθ. L 220 της 29. 8. 1977, σ. 95.

(4) ΕΕ αριθ. L 341 της 6. 12. 1990, σ. 1 .

τοποθέτηση υπογαστρίων και διαγωνίων ζωνών, σε
ορισμένα οχήματα της κατηγορίας Μ2 όπως προβλέπει η
οδηγία 90/628/ΕΟΚ (με εξαίρεση όσα οχήματα έχουν μελε
τηθεί συγχρόνως για αστική χρήση και για ορθίους
επιβάτες)·
ότι η θέση σε ισχύ τροποποίησης της παρούσας οδηγίας για
να απαιτούνται οι εν λόγω ζώνες ασφαλείας στα οχήματα
της κατηγορίας Μ2 και Μ3 προϋποθέτει προσαρμογή στην
τεχνική πρόοδο της οδηγίας 76/ 115/ΕΟΚ του Συμβου
λίου (5), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 90/629/ΕΟΚ
της Επιτροπής (6), για τις αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας
και της οδηγίας 74/408/ΕΟΚ του Συμβουλίου (7) για την
αντοχή των καθισμάτων·

ότι πρέπει να βελτιωθεί η προστασία των επιβατών, ιδίως
στις πίσω κεντρικές θέσεις των αυτοκινήτων, από τον
κίνδυνο προεκβολής και εκτίναξής τους σε περίπτωση
ατυχήματος και ότι πρέπει να εισαχθούν περαιτέρω τροπο
ποιήσεις στην οδηγία προς το σκοπό αυτό·
ότι η αποτελεσματικότητα των μέτρων που ορίζει η
παρούσα οδηγία για να αναβαθμισθεί η προστασία των
επιβατών σε λεωφορεία και πούλμαν εξαρτάται από τη

χρήση των προδιαγραφόμενων ζωνών· ότι είναι αναγκαίο
να συμπληρωθεί η παρούσα οδηγία από τροποποίηση της
οδηγίας 91 /671 /ΕΟΚ του Συμβουλίου (8), σχετικά με τη
χρήση των ζωνών ασφαλείας·

ότι γίνεται παραπομπή στην οδηγία 74/60/ΕΟΚ του
Συμβουλίου (9), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
οδηγία 78/632/ΕΟΚ (10), σχετικά με τον εσωτερικό εξοπλι
σμό των μηχανοκίνητων οχημάτων·

ότι η επιτροπή για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο,
που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την οδηγία 70/ 156/ΕΟΚ,
συμφωνεί με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρo 1

Τα άρθρα της οδηγίας 77/541 /ΕΟΚ τροποποιούνται ως εξής:
(5) ΕΕ αριθ.
(6) ΕΕ αριθ.
(7) ΕΕ αριθ.
(8) ΕΕ αριθ.
(') ΕΕ αριθ.
(,0) ΕΕ αριθ.

L 24 της 30. 1 . 1976, σ. 6.
L 341 της 6. 12. 1990, σ. 14.
L 221 της 12 . 8 . 1974, σ. 1 .
L 373 της 31 . 12. 1991 , σ. 26.
L 38 της 11 . 2. 1974, σ. 2.
L 206 της 29. 7. 1978, σ. 26.

Αριθ. L 178/16 1EL 1
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1 . — Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 2, η φράση «. . .,
ή στον εγκεκριμένο αντιπρόσωπο του, . . .» καταρ
γείται.
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σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 1 της εν λόγω
οδηγίας
και

— Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:

« Αρθρο 4

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ενημερώνονται
μεταξύ τους, με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 4,
παράγραφος 6 της οδηγίας 70/ 156/ΕΟΚ, σχετικά με
κάθε τύπο ζώνης ασφαλείας και συστήματος συγκρά
τησης για τον οποίο χορηγείται, απορρίπτεται ή

— μπορούν να αρνηθούν την ταξινόμηση, πώληση και
θέση σε κυκλοφορία νέων οχημάτων που δεν συνο
δεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης
σύμφωνα με την οδηγίας 70/156/ΕΟΚ,
και

— μπορούν να αρνηθούν την πώληση και την τοποθέ
τηση νέων ζωνών ασφαλείας και συστημάτων
συγκράτησης,

ανακαλείται η έγκριση τύπου.»
— Στο άρθρο 9, το «παράρτημα I» μετατρέπεται σε
«παράρτημα II A».

2. Προστίθεται πίνακας παραρτημάτων και τα παραρτή
ματα της οδηγίας 77/54 1 /ΕΟ K τροποποιούνται σύμφωνα
με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

3. Στις υπόλοιπες γλώσσες o όρος που έχει χρησιμοποιηθεί
πριν για την «έγκριση τύπου» αντικαθίσταται από νέο
όρο.

Άρθρο 2

1 . Από την 1η Ιανουαρίου 1997, κανένα κράτος μέλος δεν
επιτρέπεται, για λόγους συνδεόμενους με τις ζώνες ασφα
λείας και τα συστήματα συγκράτησης:
— να αρνείται για έναν τύπο οχήματος, ζώνης ασφαλείας ή
συστήματος συγκράτησης, τη χορήγηση έγκρισης ΕΚ
τύπου ή τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου ή
— να απαγορεύει την ταξινόμηση, πώληση ή θέση σε
κυκλοφορία οχημάτων, ή την πώληση ή χρήση ζωνών
ασφαλείας ή συστημάτων συγκράτησης,

εφόσον οι ζώνες ασφαλείας και τα συστήματα συγκράτησης
πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 77/54 1/ΕΟΚ, όπως
τροποποιείται από την παρούσα οδηγία.
2. Βάσει των διατάξεων της παραγράφου 5, από την 1η
Οκτωβρίου 1999 για τα οχήματα κατηγορίας Μ2 έως 3,5
τόνων και από την 1η Οκτωβρίου 1997 για όλα τα υπόλοιπα
οχήματα, τα κράτη μέλη:

— δεν χορηγούν πλέον έγκριση ΕΚ τύπου
και

— μπορούν να αρνούνται τη χορήγηση εθνικής έγκρισης,
για έναν τύπο οχήματος, επικαλούμενα λόγους συνδεόμε
νους με τις ζώνες ασφαλείας και τα συστήματα συγκρά
τησης, και για ένα τύπο ζώνης ασφαλείας ή συστήματος
συγκράτησης εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της
οδηγίας 77/54 1 /ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από την παρούσα
οδηγία.

3. 1 . Βάσει των διατάξεων της παραγράφου 5, από την 1η
Οκτωβρίου 2001 για τα οχήματα κατηγορίας Μ2 με
μέγιστη μάζα το πολύ 3 500 Kg και από την 1η Οκτω
βρίου 1999 για όλα τα υπόλοιπα οχήματα κατηγορίας
M, τα κράτη μέλη:
— θεωρούν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που
συνοδεύουν τα νέα οχήματα σύμφωνα με τις διατά
ξεις της οδηγίας 70/ 156/ΕΟΚ άκυρα για τους

για λόγους συνδεόμενους με τις ζώνες ασφαλείας και
τα συστήματα συγκράτησης, εφόσον δεν πληρούνται
οι απαιτήσεις της οδηγίας 77/541 /ΕΟΚ. όπως τροπο
ποιείται από την παρούσα οδηγία.

2. Από την 1η Οκτωβρίου 1999 ισχύουν οι απαιτήσεις
της οδηγίας 77/541 /ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από την
παρούσα οδηγία, σχετικά με τις ζώνες ασφαλείας και
τα συστήματα συγκράτησης ως κατασκευαστικά στοι
χεία, για τους σκοπούς της παραγράφου 2 του άρθρου
7 της οδηγίας 70/ 156/ΕΟΚ.
4. Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3
σημείο 2, όταν πρόκειται για ανταλλακτικά, τα κράτη μέλη
εξακολουθούν να χορηγούν έγκριση ΕΚ τύπου και επιτρέ
πουν την πώληση και τη χρήση ζωνών ασφαλείας και
συστημάτων συγκράτησης σύμφωνα με προηγούμενες εκδό
σεις της οδηγίας 77/541 /ΕΟΚ υπό τον όρο ότι τα ανταλλα
κτικά αυτά:

— προορίζονται να τοποθετηθούν σε ήδη εν χρήσει
οχήματα και
— πληρούν τις απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας οι οποίες
ίσχυαν για τα οχήματα αυτά κατά την πρώτη ταξινό
μησή τους.

5. Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3
σημείο 1 , σχετικά με την πρόβλεψη προειδοποιητικού σήμα
τος για αερόσακο, σύμφωνα με το σημείο 3.1.11 του παραρ
τήματος I, οι διατάξεις των παραγράφων αυτών εφαρμόζο
νται από 1ης Ιανουαρίου 1997.
Άρθρο 3

1 . Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονι
στικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία έως τις 3 1 Δεκεμ
βρίου 1996, αμέσως δε ενημερώνουν σχετικώς την Επιτροπή.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι διατάξεις που θεσπίζουν
σχετικά να περιέχουν ή να συνοδεύονται κατά την επίσημη
δημοσίευσή τους από παραπομπή στην παρούσα οδηγία. O
τρόπος της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.
2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις κύριες
διατάξεις εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στο πεδίο που
καλύπτεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 4

H παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από
τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.
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Άρθρο 5

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 1996.

Για την Επιτροπή
Martin BANGEMANN

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 178/ 17
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προστίθεται o κάτωθι πίνακας παραρτημάτων:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:

Πεδίο εφαρμογής ορισμοί, έγκριση ΕΚ τύπου ως κατασκευαστικό στοιχείο, απαιτήσεις τοποθέ
τησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II:

Έγγραφα έγκρισης τύπου

Προσάρτημα 1. Έγγραφο πληροφοριών (κατασκευαστικό στοιχείο)

Προσάρτημα 2. Έγγραφο πληροφοριών (όχημα)
Προσάρτημα 3. Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου (κατασκευαστικό στοιχείο)
Προσάρτημα 4. Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου (όχημα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III:

Σήματα έγκρισης ΕΚ τύπου ως κατασκευαστικό στοιχείο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV:

Παράδειγμα συσκευής για τη δοκιμή ανθεκτικότητας του μηχανισμού συσπείρωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:

Παράδειγμα συσκευής για τη δοκιμή ασφάλισης των συσπειρωτήρων κατεπειγούσης ασφάλισης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI:

Παράδειγμα συσκευής για τη δοκιμή αντοχής των συσπειρωτήρων στη σκόνη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII:

Περιγραφή του τυμπάνου περιέλιξης, του καθίσματος, των αγκυρώσεων και του μηχανισμού
πέρατος διαδρομής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII:

Περιγραφή ανδρεικέλου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX:

Καμπύλη επιβράδυνσης του τυμπάνου περιέλιξης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X:

Οδηγίες χρήσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI:

Δοκιμή ανοίγματος και κλεισίματος της πόρπης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII:

Δοκιμή στη φθορά διά τριβής και στη μικροολίσθηση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII:

Δοκιμή στη διάβρωση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV:

Χρονική σειρά των δοκιμών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV:

Εγκατάσταση των ζωνών ασφαλείας όπου φαίνονται οι τύποι των ζωνών και οι τύποι των
συσπειρωτήρων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI:

Συμμόρφωση παραγωγής
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Αριθ. L 178/ 19

Το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής

— Το σημείο 0 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«0.

Πεδίο εφαρμογής

H παρούσα οδηγία ισχύει για τις ζώνες ασφαλείας και τα συστήματα συγκράτησης που έχουν σχεδιασθεί
για να τοποθετούνται σε οχήματα σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 9 και προορίζονται για ατομική χρήση,
π.χ. όπως τα ατομικά εξαρτήματα, από ενήλικα άτομα τα οποία καταλαμβάνουν καθίσματα με μέτωπο προς
τα εμπρός ή προς τα πίσω.»
— Μετά το σημείο 1.22 προστίθενται πέντε νέα σημεία:

« 1.23.

"Περιοχή αναφοράς" νοείται o χώρος μεταξύ δύο κατακόρυφων διαμήκων επιπέδων, που απέχουν μεταξύ
τους 400 mm και είναι συμμετρικά ως προς το σημείο H, o οποίος ορίζεται από την περιστροφή της
συσκευής που περιγράφεται στο παράρτημα II της οδηγίας 74/60/ΕΟΚ, από κατακόρυφα προς οριζόντια. H
συσκευή τοποθετείται όπως περιγράφεται στο εν λόγω παράρτημα και έχει μέγιστο μήκος 840 mm.

1.24.

"Σύνολο αερόσακου" νοείται μία διάταξη που τοποθετείται για να συμπληρώνει τις ζώνες ασφαλείας και τα
συστήματα συγκράτησης των μηχανοκίνητων οχημάτων, π.χ. συστήματα, τα οποία σε περίπτωση σοβαρής
κρούσης του οχήματος αναπτύσσουν αυτόματα μια εύκαμπτη δομή η οποία σκοπό έχει, με τη συμπίεση του
αερίου που περιέχει, να περιορίσει τις απότομες επαφές ενός ή περισσοτέρων μερών του σώματος ενός
χρήστη του οχήματος με το εσωτερικό του διαμερίσματος επιβατών.

1.25.

"Αερόσακος επιβάτη" νοείται ένα σύνολο αεροσάκου που σκοπό έχει να προστατεύει τον (τους) χρήστη
(χρήστες) των καθισμάτων, εκτός από το κάθισμα του οδηγού, σε περίπτωση μετωπικής σύγκρουσης.

1.26.

"Σύστημα συγκράτησης παιδιού" νοείται η διαμόρφωση κατασκευαστικών στοιχείων, τα οποία μπορούν να
περιλαμβάνουν συνδυασμό ιμάντων ή εύκαμπτων κατασκευαστικών στοιχείων με μία πόρπη ασφάλισης
διατάξεις ρύθμισης προσδέσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις συμπληρωματικό κάθισμα ή και προστατευ
τικό διάφραγμα ικανό να αγκυρωθεί στο μηχανοκίνητο όχημα. Επίσης σχεδιάζεται κατά τρόπο ούτως ώστε
να ελαχιστοποιείται o κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη, σε περίπτωση σύγκρουσης ή απότομης επιβρά
δυνσης του οχήματος με περιορισμό της κινητικότητας του σώματος του χρήστη.

1.27.

"Με μέτωπο προς τα πίσω" νοείται η αντίθετη κατεύθυνση προς την φυσιολογική κατεύθυνση διαδρομής
του οχήματος.»

— Τα σημεία 1.8.4.1 και 1.8.4.2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:
« 1.8.4.1 .
1.8.4.2.

Επιβράδυνση του οχήματος (ευαισθησία ως προς ένα παράγοντα).
Συνδυασμός της επιβράδυνσης του οχήματος της κίνησης περιέλιξης ή οιουδήποτε άλλου αυτόματου μέσου
(πολλαπλή ευαισθησία).»

— Το σημείο 2.1.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.1.1 .

H αίτηση έγκρισης ΕΚ τύπου ως κατασκευαστικό στοιχείο βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 4 της οδηγίας
70/ 156/ΕΟΚ ενός τύπου ζώνης ασφαλείας υποβάλλεται από τον κατασκευαστή.
H αίτηση έγκρισης ΕΚ τύπου ως κατασκευαστικό στοιχείο βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 4 της οδηγίας
70/ 156/ΕΟΚ ενός τύπου συστήματος συγκράτησης υποβάλλεται από τον κατασκευαστή του οχήματος στο
οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί το σύστημα.»

— Το σημείο 2.1.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2.1.2.

Υπόδειγμα του εγγράφου πληροφοριών δίδεται στο προσάρτημα 1 του παραρτήματος II. Προσκομίζονται
στην τεχνική υπηρεσία για την διεξαγωγή των δοκιμών έγκρισης τύπου τα ακόλουθα δείγματα:»

— Το σημείο 2.1.2.1 καταργείται.
— Τα σημεία «2.1.2.2., 2.1.2.3. και 2.1.2.4.» αριθμούνται αντίστοιχα «2.1.2.1 ., 2.1.2.2. και 2.1.2.3.».

— Το σημείο 2.1.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2.1.3.

Για τα συστήματα συγκράτησης προσκομίζονται από τον αιτούντα δύο δείγματα στην τεχνική υπηρεσία
που θα διεξαγάγει τις δοκιμές έγκρισης για τα συστήματα συγκράτησης. Στα δείγματα μπορούν να περιλαμ
βάνονται δύο δείγματα ζωνών όπως αναφέρει το σημείο 2.1.2.1 και, κατ' επιλογή του κατασκευαστή είτε
ένα όχημα αντιπροσωπευτικό του τύπου οχήματος που πρόκειται να εγκριθεί είτε το μέρος ή τα μέρη του
οχήματος που η υπηρεσία κρίνει ουσιαστικά.»
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— Μετά το σημείο 2.4.1.4 προστίθεται το ακόλουθο νέο σημείο:
«2.4.1.5.

H χρήση υλικών με τις ιδιότητες της πολυαμίδης 6 όσον αφορά την κατακράτηση νερού απαγορεύεται σε
όλα τα μηχανικά μέρη στα οποία το φαινόμενο αυτό είναι πιθανόν να έχει αρνητική επίπτωση στη λειτουρ
γία τους.»

— Το σημείο 2.4.5.2.1 τροποποιείται με την ακόλουθη προσθήκη στο τέλος:
«Όταν πρόκειται για ευαισθησία ως προς έναν παράγοντα σύμφωνα με το σημείο 1.8.4.1 , ισχύουν μόνο οι
προδιαγραφές που αφορούν την επιβράδυνση του οχήματος.»

— Το σημείο 2.4.5.2.1.5 τροποποιείται με την ακόλουθη προσθήκη στο τέλος:
«2.4.5.2. 1 . 5.Ωστόσο, η απαίτηση αυτή δεν χρειάζεται να πληρούται για ένα συσπειρωτήρα πολλαπλής ευαισθησίας υπό
τον όρο ότι μία ευαισθησία εξαρτάται από ένα εξωτερικό σήμα ή πηγή ενέργειας και η αστοχία του οχήμα
τος ή της πηγής ενέργειας υποδεικνύεται στον οδηγό με οπτικό ή/και ηχητικό μέσο.»

— Το σημείο 2.4.5.2.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2.4.5.2.2. Όταν υποβάλλεται σε δοκιμή σύμφωνα με το σημείο 2.7.7.2. ένας συσπειρωτήρας κατεπειγούσης ασφάλισης
με πολλαπλή ευαισθησία συμπεριλαμβανομένης της ευαισθησίας του ιμάντα πρέπει να πληροί τις ειδικές
απαιτήσεις, καθώς επίσης να ασφαλίζει όταν η επιτάχυνση του ιμάντα που μετριέται προς την κατεύθυνση
της ανέλιξης είναι όχι κατώτερη των 2,0 G.»
— Μετά το σημείο 2.6.1.4.2 προστίθεται το ακόλουθο νέο σημείο:
«2.6.1.5.

Κατά παρέκκλιση, για τα συστήματα συγκράτησης οι μετατοπίσεις μπορούν να είναι μεγαλύτερες από
εκείνες που προδιαγράφονται στην παράγραφο 2.6.1.3.2 στην περίπτωση που η άνω αγκύρωση που προβλέ
πεται στην παράγραφο 5.5.4 του παραρτήματος I της οδηγίας 76/ 1 15/ΕΟΚ. Στην προσθήκη του πιστοποιητι
κού έγκρισης τύπου που αναφέρεται στα προσαρτήματα 3 και 4 του παραρτήματος II πρέπει να δίδονται
λεπτομέρειες για το σχετικό σύστημα συγκράτησης.»

— Στο σημείο 2.7.3, το σημείο «2.1.2.4» αντικαθίσταται από το σημείο «2.1.2.2».
— Το σημείο «2.7.10» (πρακτικό δοκιμής), το οποίο δεν επαναριθμήθηκε με την οδηγία 90/628/ΕΟΚ, φέρει τον νέο
αριθμό «2.7.11 ».
— H τελευταία πρόταση του σημείου 2.7.11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

« Εάν η μετατόπιση του ανδρεικέλου προς τα εμπρός υπερβεί τις τιμές που αναφέρονται στο σημείο 2.6.1.3.2,
πρέπει να αναφέρεται στην έκθεση κατά πόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του σημείου 2.6.1.4.1 .»

— Το σημείο 2.8.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.8.3.

Κατά κανόνα οι μετρήσεις με τις οποίες εξασφαλίζεται συμμόρφωση της παραγωγής πραγματοποιούνται
σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζει το άρθρο 10 της οδηγίας 70/ 156/ΕΟΚ.»

— Το σημείο 2.8.3.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.8.3.1 .

Το παράρτημα XVI της παρούσας οδηγίας ορίζει ειδικές διατάξεις για την αναλυτική περιγραφή των πραγ
ματοποιούμενων δοκιμών και τη συχνότητά τους.»

— Τα σημεία 2.8.3.2 έως 2.8.4.5 καταργούνται.

— Το σημείο 3.1.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«3.1.1 .

Εξαιρουμένων των πτυσσόμενων καθισμάτων (όπως ορίζονται στην οδηγία 76/ 1 15/ΕΟΚ) και θέσεων καθη

μένων που προορίζονται αποκλειστικώς να χρησιμοποιούνται όταν το όχημα είναι εν στάσει, τα καθίσματα
οχημάτων κατηγοριών M και N που καλύπτονται από το άρθρο 9 (εξαιρέσει των οχημάτων των κατηγο
ριών Μ2 και Μ3 που έχουν μελετηθεί συγχρόνως για αστική χρήση και για ορθίους επιβάτες), πρέπει να
είναι εξοπλισμένα με ζώνες ασφαλείας ή συστήματα συγκράτησης τα οποία να πληρούν τις απαιτήσεις της
παρούσας οδηγίας.»

— Το σημείο 3.1.3 αντικαθίσταται από το ακολουθο κείμενο:

«3.1.3.

". . . επιτρέπεται η τοποθέτηση ζώνης κάτω του υπογαστρίου τύπου Br4m . . ." (το "B, Br3" καταργείται.)»
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— Μετά το σημείο 3.1.9 προστίθενται τα ακόλουθα τέσσερα νέα σημεία:

«3.1.10.

Κάθε θέση καθημένου στο παράρτημα XV που φέρει το σύμβολο £§ , πρέπει να διαθέτει ζώνες τριών
σημείων του τύπου που προσδιορίζεται στο παράρτημα XV εκτός εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
— υπάρχει κάθισμα ή υπάρχουν άλλα μέρη του οχήματος σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 του προσαρτή
ματος 1 του παραρτήματος ΠΙ της οδηγίας 74/4G8/EOK κατευθείαν κατά μέτωπο ή
— κανένα μέρος του οχήματος δεν είναι ή, όταν το όχημα είναι εν κινήσει, δεν μπορεί να είναι μέσα στην
περιοχή αναφοράς

— τα μέρη του οχήματος εντός της εν λόγω περιοχής αναφοράς πληρούν τις απαιτήσεις όσον αφορά την
απορρόφηση ενέργειας στο προσάρτημα 6 του παραρτήματος III της οδηγίας 74/408/ΕΟΚ. ή
οπότε μπορούν να προβλέπονται ζώνες δύο σημείων ενός από τους τύπους που ορίζονται στο παράρτημα
XV.

3.1.11 .

Εξαιρέσει όσων προβλέπονται στο σημείο 3.1.12, κάθε θέση καθημένου που διαθέτει αερόσακο πρέπει να
φέρει προειδοποιητικό σήμα για τη μη χρήση συστήματος συγκράτης στραμμένου προς τα πίσω παιδιού
στο κάθισμα αυτό. Το προειδοποιητικό σήμα, υπό τη μορφή εικονογράμματος που περιλαμβάνει ενδεχομέ
νως επεξηγηματικό κείμενο, πρέπει να στερεώνεται και να τοποθετείται κατάλληλα έτσι ώστε νε είναι
ευδιάκριτο από το άτομο που πρόκειται να εγκαταστήσει στο εν λόγω κάθισμα σύστημα συγκράτησης
στραμμένου προς τα πίσω παιδιού. Στην εικόνα 1 δίνεται παράδειγμα πιθανού σχεδίου ενός τέτοιου εικονο
γράμματος. Εάν το σήμα δεν είναι ορατό όταν η θύρα είναι κλειστή, πρέπει να υπάρχει πάντοτε ευδιάκριτη
γραπτή μνεία.

Σχήμα 1

Πικτόγραμμα

3.1.12.

Οι απαιτήσεις του σημείου 3.1.11 δεν ισχύουν εφόσον το όχημα διαθέτει μηχανισμό που ανιχνεύει αυτό
ματα την ύπαρξη συστήματος συγκράτησης παιδιού με μέτωπο προς τα πίσω, και εξασφαλίζει ότι o αερόσα
κος δεν θα ανοίξει όταν τοποθετηθεί αυτό το σύστημα συγκράτησης παιδιού.

3.1.13.

Στην περίπτωση καθισμάτων με δυνατότητα στροφής ή τοποθέτησης προς άλλες κατευθύνσεις για χρήση
όταν το όχημα είναι εν στάσει, οι απαιτήσεις του σημείου 3.1.1 εφαρμόζονται μόνο για όσες κατευθύνσεις
προορίζονται για συνήθη χρήση όταν το όχημα κινείται επί της οδού, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Το
πληροφοριακό έγγραφο πρέπει να περιλαμβάνει σχετικό σημείωμα.»

— Μετά το σημείο 3.2.2.4 προστίθεται το ακόλουθο νέο σημείο:
«3.2.2.5.

Οι τεχνικές υπηρεσίες επαληθεύουν ότι, όταν το γλωσσίδιο της πόρπης βρίσκεται μέσα στην πόρπη και με
το κάθισμα
— η πιθανή χαλάρωση της ζώνης (τζόγος) δεν εμποδίζει την ορθή τοποθέτηση συστημάτων συγκράτησης
παιδιών που συνιστά o κατασκευαστής
— στην περίπτωση ζωνών τριών σημείων, μπορεί να ασκηθεί τάση τουλάχιστον 50 N στο περιελιγμένο
τμήμα της ζώνης με άσκηση τάσης από έξω στο διαγώνιο τμήμα της ζώνης»
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— Προστίθενται τα ακόλουθα τρια νέα σημεία:
«4.

Αίτηση έγκρισης ΕΚ τύπου για έναν τύπο οχήματος όσον αφορά την τοποθέτηση των ζωνών ασφάλειας και
των συστημάτων συγκράτησης

4.1 .

H αίτηση έγκρισης τύπου με βάση το άρθρο 3, παράγραφος 4 της οδηγίας 70/ 156/ΕΟΚ ενός τύπου οχήμα
τος όσον αφορά την τοποθέτηση των ζωνών ασφαλείας και των συστημάτων συγκράτησης υποβάλλεται
από τον κατασκευαστή του οχήματος.

4.2.

Υπόδειγμα του εγγράφου πληροφοριών δίδεται στο προσάρτημα 2 του παραρτήματος II.

4.3.

Προσκομίζεται αντιπροσωπευτικό όχημα του τύπου που πρόκειται να εγκριθεί στην τεχνική υπηρεσία για
την διεξαγωγή των δοκιμών έγκρισης τύπου.

5.

Χορήγηση της έγκρισης ΕΚ τύπου

5.1 .

Εφόσον πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις, χορηγείται έγκριση ΕΚ τύπου βάσει του άρθρου 4 παράγραφος
3 και, κατά περίπτωση, του άρθρου 4 παράγραφος 4 της οδηγίας 70/ 156/ΕΟΚ .

5.2.

Υπόδειγμα του πιστοποιητικού έγκρισης ΕΚ τύπου δίδεται στο:

5.2.1 .

Προσάρτημα 3 του παραρτήματος 11 για τις αιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 2.1

5.2.2.

Προσάρτημα 4 του παραρτήματος II για τις αιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 4.

5.3.

Σε κάθε εγκεκριμένο τύπο ζώνης ασφαλείας ή συστήματος συγκράτησης και σε κάθε εγκεκριμένο τύπο
οχήματος αποδίδεται αριθμός έγκρισης σύμφωνα με το παράρτημα VII της οδηγίας 70/ 156/ΕΟΚ. Το ίδιο
κράτος μέλος δεν αποδίδει τον ίδιο αριθμό σε άλλο τύπο ζώνης ασφαλείας ή συστήματος συγκράτησης ή σε
άλλο τύπο οχήματος.

6.

Μεταβολή του τύπου και τροποποιήσεις των εγκρίσεων

6.1 .

Σε περίπτωση μεταβολής είτε του τύπου του οχήματος είτε του τύπου της ζώνης ασφαλείας ή του συστή
ματος συγκράτησης που έχει εγκριθεί βάσει της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 5 της
οδηγίας 70/ 156/ΕΟΚ.»

Το παράρτημα II αντικαθίσταται από το ακόλουθο παράρτημα II:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ

Προσάρτημα I

Έγγραφο πληροφοριών αριθ. . . .
σχετικά με την έγκριση ΕΚ τύπου των ζωνών ασφαλείας και των συστημάτων συγκράτησης
ως κατασκευαστικών στοιχείων (77/54 1 /ΕΟΚ)
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 96/36/ΕΚ

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται, κατά περίπτωση, εις τριπλούν και περιλαμβάνουν πίνακα περιεχομένων. Τυχόν
σχέδια υποβάλλονται σε κατάλληλη κλίμακα σε μέγεθος A4 ή διπλωμένα στο μέγεθος αυτό και πρέπει να είναι επαρ
κώς λεπτομερή. Τυχόν φωτογραφίες πρέπει να δείχνουν επαρκείς λεπτομέρειες.
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Στην περίπτωση συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή ιδιαιτέρων τεχνικών ενοτήτων με ηλεκτρικό χειρισμό
πρέπει να δίδονται πληροφορίες σχετικά με την απόδοσή τους.
0.

Γενικά

0.1 .

Μάρκα (εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή):

0.2.

Τόπος rat γενική(ές) εμπορική(ές) περιγραφή(ές):

0.5.

Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή:

0.7.

Για τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις ιδιαίτερες τεχνικές ενότητες σημείο και τρόπος στερέωσης του
σήματος έγκρισης ΕΚ τύπου:

0.8.

Διεύθυνση(εις) του(των) εργοστασίου(ων) συναρμολόγησης:

1.

Πίνακας οχημάτων στα οποία πρόκειται να τοποθετηθεί η διάταξη [κατά περίπτωση]

2.

Περιγραφή της διάταξης

2.1 .

Ζώνη ασφαλείας

2.1.1 .

Μορφή της ζώνης ασφαλείας (ζώνη δύο σημείων, τριών σημείων, στατική, αυτόματη)

2.1.2.

Λεπτομέρειες περιέλιξης (υλικό, πλέξη, διαστάσεις και χρώμα):

2.1.3.

Τύπος συσπειρωτήρα (υπόδειξη του συσπειρωτήρα όπως στο σημείο 1.1.3.2.2 του παραρτήματος III της
οδηγίας 77/54 1 /ΕΟΚ):

2.1.3.1 .

Πληροφορίες σχετικά με πρόσθετες λειτουργίες κατά περίπτωση:

2.1.4.

Σχέδια άκαμπτων μερών (όπως στο σημείο 1.2.1 του παραρτήματος I της οδηγίας 77/54 1 /ΕΟΚ):

2.1.5.

Διάγραμμα του συνόλου της ζώνης του καθίσματος όπου προσδιορίζονται και εντοπίζονται τα άκαμπτα
μέρη:

2.1.6.

Οδηγίες συναρμολόγησης όπου φαίνεται, μεταξύ άλλων, η τοποθέτηση του συσπειρωτήρα του:

2.1.7.

Εφόσον υπάρχει διάταξη ρύθμισης του ύψους της ζώνης προσδιορίσατε κατά πόσον η διάταξη θεωρείται
ότι αποτελεί μέρος της ζώνης:

2.1.8.

Σε περίπτωση διάταξης ή συστήματος προφόρτισης πλήρης περιγραφή της κατασκευής και λειτουργίας
συμπεριλαμβανομένου οιουδήποτε αισθητήρα, περιγραφή της μεθόδου ενεργοποίησης και ενδεχομένως της
μεθόδου αποφυγής ακούσιας ενεργοποίησής του:

2.2.

Σύστημα συγκράτησης
Επιπροσθέτως των πληροφοριών που ζητούνται στο σημείο 2.1 ανωτέρω

2.2.1 .

Σχέδια των σχετικών μερών του σκελετού του οχήματος και οιωνδήποτε ενισχύσεων των αγκυρώσεων:

2.2.2.

Σχέδια του καθίσματος όπου το σώμα του, το σύστημα ρύθμισης και τα κατασκευαστικά στοιχεία στερέ
ωσης με υπόδειξη των χρησιμοποιούμενων υλικών:

2.2.3 .

Σχέδιο ή φωτογραφία του συστήματος συγκράτησης τοποθετημένου:

Ημερομηνία, φάκελος
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Προσάρτημα 2

Έγγραφο πληροφοριών αριά. ...
βάσει του παραρτήματος I της οδηγίας 70/ 156/ΕΟΚ (*)
σχετικά με την έγκριση ΕΚ τύπου ενός οχήματος όσον αφορά
τις ζώνες ασφαλείας και τα συστήματα συγκράτησης (77/54 1 /ΕΟK),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία ../../ΕΚ

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται, κατά περίπτωση, εις τριπλούν και περιλαμβάνουν πίνακα περιεχομένων. Τυχόν
σχέδια υποβάλλονται υπό κατάλληλη κλίμακα σε μέγεθος A4 ή διπλωμένα στο μέγεθος αυτό και είναι επαρκώς λεπτο
μερή. Τυχόν φωτογραφίες πρέπει να δείχνουν επαρκείς λεπτομέρειες.
Εφόσον τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ή οι ιδιαίτερες τεχνικές ενότητες ρυθμίζονται ηλεκτρονικώς
πρέπει να δίδονται πληροφορίες που αφορούν τις επιδόσεις τους.
0.

Γενικά

0.1 .

Μάρκα (εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή ):

0.2.

Τόπος και γενική(ές) εμπορική(ές) περιγραφή(ές):

0.3.

Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον υπάρχει σχετική επισήμανση στο όχημα (β):

0.3.1 .

Θέση της εν λόγω επισήμανσης:

0.4.

Κατηγορία οχήματος (γ):

0.5 .

Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή:

0.8.

Διεύθυνση(εις) του(των) εργοστασίου(ων) συναρμολόγησης:

1.

Γενικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του οχήματος

1.1 .

Φωτογραφίες ή/και σχέδια αντιπροσωπευτικού οχήματος:

9.

Αμάξωμα

9.10.3 .

Καθίσματα

9.10.3.1 .

Αριθμός:

9.10.3.2.

Θέση και διάταξη:

9.10.3.2.1 . Θέση(εις) καθημένου(ων) προοριζόμενη(ες) να χρησιμοποιείται(ούνται) μόνο όταν το όχημα είναι εν
στάσει:

9.10.3.4.

Χαρακτηριστικά: περιγραφή και σχέδια (')

9.10.3.4.1 . των καθισμάτων και των αγκυρώσεών τους:

9.10.3.4.2. του συστήματος ρύθμισης:
9.10.3.4.3. των συστημάτων μετατόπισης και ασφάλισης:
9.10.3.4.4. των αγκυρώσεών των ζωνών ασφαλείας, εφόσον είναι ενσωματωμένες στο κάθισμα:
9.12.

9.12.1

Ζώνες ασφαλείας ή/και συστήματα συγκράτησης

Αριθμός και θέση των ζωνών ασφαλείας και των συστημάτων συγκράτησης καθώς και των καθισμάτων
στα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

(*) H αρίθμηση των σημείων και των υποσημειώσεων στο παρόν έγγραφο πληροφοριών αντιστοιχεί σε εκείνην του παραρτήματος I της
οδηγίας 7Û/ 156/EOK. Τα σημεία που δεν σχετίζονται με το σκοπό της παρούσας οδηγίας έχουν παραλειφθεί.
(') Οι πληροφορίες που δίδονται στο σημείο 9.10.3.4 μπορούν να αντικατασταθούν από τον αριθμό έγκρισης τύπου, αναλόγως. Εφόσον
δεν υπάρχει αριθμός έγκρισης τύπου, επισυνάψατε το σχετικό πρακτικό δοκιμής όπως ορίζει η οδηγίας 74/408/ΕΟΚ.
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Διάταξη ρύθμισης

Σήμα πλήρους
έγκρισης ΕΚ

Παραλλαγή
(αναλόγως)

τύπου

Πρώτη σειρά

Αριθ. L 178/25

του ύψους της ζώνης
(σημειώσατε
ναι/όχι/προεταιρικό)

Δ

καθισμάτων
K

A

Δεύτερη σειρά
καθισμάτων (2)

Δ
K

A

(Δ -> δεξί κάθισμα, K = κεντρικό καθισμα, A = αριστερό κάθισμα)

9.12.2.

Είδος και θέση συμπληρωματικών συστημάτων συγκράτησης (να σημειωθεί ναι/όχι/προαιρετικό):

Εμπρόσθιος αεροσάκος

Πρώτη σειρά
καθισμάτων

Πλευρικός αεροσάκος

Διάταξη
προφόρτισης
της ζώνης

Δ
K

A

Δεύτερη σειρά
καθισμάτων (2)

Δ
K

A

(Δ = δεξί κάθισμα, K = κεντρικό καθισμα, A = αριστερό κάθισμα)

9.12.3.

Αριθμός και θέση των αγκυρώσεων των ζωνών ασφαλείας και απόδειξη συμμόρφωσης προς την οδηγία
76/ 115/ΕΟΚ. (π.χ. αριθμός έγκρισης τύπου ή πρακτικό δομής):

Ημερομηνία, φάκελος

(2) O πίνακας μπορεί να επεκτείνεται αναλόγως όταν τα οχήματα έχουν άνω των δύο σειρών καθισμάτων ή άνω των τριών καθισμάτων
κατά το πλάτος του οχήματος.

Αριθ. L 178/26
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Προσάρτημα 3
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Μέγιστο μέγεθος: A4 (210 x 297 mm )
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ

Σφραγίδα
της διοίκησης

Ανακοίνωση σχετικά με:

—
—
—
—

την έγκριση τύπου (ι),
την επέκταση έγκρισης τύπου ('),
την απόρριψη έγκρισης τύπου ('),
την ανάκληση έγκρισης τύπου ('),
για έναν τύπο οχήματος/κατασκευαστικού στοιχείου/ιδιαίτερης τεχνικής ενότητας (') βάσει της οδηγίας . . ./. . ./ΕΚ,
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία . ../. . ./ΕΚ.

Αριθμός έγκρισης τύπου:
Λόγος επέκτασης:
ΤΜΗΜΑ I

0.1 .

Μάρκα (εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή):

0.2.

Τύπος και γενική(ές) εμπορική(ές) ονομασία(ες):

0.3.

Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον αναγράφονται στο όχημα/το κατασκευαστικό στοιχείο/ την ιδιαί
τερη τεχνική ενότητα ( · )(2):

0.3.1 .

Σημείο επισήμανσης:

0.4.

Κατηγορία οχήματος (') (3):

0.5 .

Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή:

0.7.

Για τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις ιδιαίτερες τεχνικές ενότητες σημείο και τρόπος στερέωσης του
σήματος έγκρισης ΕΚ τύπου:

0.5.

Διεύθυνση(-εις) του(των) εργοστασίου(-ων) συναρμολόγησης:

ΤΜΗΜΑ II

1.

Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες (κατά περίπτωση) (βλέπε προσθήκη)

2.

Τεχνική υπηρεσία αρμόδια για τη διενέργεια των δοκιμών:

3.

Ημερομηνία του πρακτικού δοκιμής:

4.

Αριθμός του πρακτικού δοκιμής:

5.

(Τυχόν) Σχόλια: βλέπε προσθήκη

6.

Τόπος:

7.

Ημερομηνία:

8.

Υπογραφή:

9.

Επισυνάπτεται o πίνακας περιεχομένων του πακέτου πληροφοριών που έχουν προσκομισθεί στην αρμόδια
για την έγκριση αρχή, οι οποίες παρέχονται κατόπιν αίτησης.

(') Διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.

(2) Εάν τα μέσα αναγνώρισης του τύπου περιέχουν χαρακτήρες που δεν σχετίζονται με την περιγραφή των τύπων οχημάτων, κατασκευα
στικών στοιχείων ή τεχνικών ενοτήτων καλυπτόμενων από το παρόν πιστοποιητικό έγκρισης τύπου, κρίνεται σκόπιμο να σημειώνο
νται στα έγγραφα με το σύμβολο T (π.χ. ABCPP123??).
(3) Όπως ορίζεται στο παράρτημα II μέρος A της οδηγίας 7Û/ 156/EOK.
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Αριθ. L 178/27

Προσθήκη στο πιστοποιητικό έγκρισης ΕΟΚ τύπου αριθ. ...

σχετικά με την έγκριση τύπου των ζωνών ασφαλείας και των συστημάτων συγκράτησης ως κατασκευαστικών στοι
χείων βάσει της οδηγίας 77/541 /ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία . . ./. . ./ΕΚ.
1.
1.1 .

Πρόσθετες πληροφορίες.
Μορφή:

(χρησιμοποιείστε τα σύμβολα και τα σήματα που περιγράφονται στο σημείο 1.3 και 1.4 του παραρτήματος
III· κατά περίπτωση), υποδείξατε πρόσθετα χαρακτηριστικά, όπως διάταξη ρύθμισης του ύψους διάταξη
προφόρτισης κ.λπ.
1.2.

Οχήματα για τα οποία προορίζεται η διάταξη:

1.3.

Σημείο του οχήματος στο οποίο πρόκειται να συναρμολογηθεί η διάταξη:

5.

Παρατηρήσεις

Aριθ. L 178/28
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Προσάρτημα 4
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Μέγιστο μέγεθος: A4 (210 x 297 mm )
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΟΚ ΤΥΠΟΥ

Σφραγίδα
της διοίκησης

Ανακοίνωση σχετικά με:
—
—
—
—

την
την
την
την

έγκριση τύπου (')
επέκταση έγκρισης τύπου (')
απόρριψη έγκρισης τύπου (')
ανάκληση έγκρισης τύπου (')

για έναν τύπο οχήματος/κατασκευαστικού στοιχείου/ιδιαίτερης τεχνικής ενότητας (') βάσει της οδηγίας . . J. . ./ΕΟΚ,
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία . . J. . ./ΕΚ.
Αριθμός έγκρισης τύπου:
Λόγος επέκτασης:
ΤΜΗΜΑ I

0.1 .

Μάρκα (εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή):

0.2.

Τύπος και γενική(ές) εμπορική(ές) ονομασία(ες):

0.3.

Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον αναγράφονται στο όχημα/το κατασκευαστικό στοιχείο/ την ιδιαί
τερη τεχνική ενότητα (') (2):

0.3.1 .

Σημείο επισήμανσης:

0.4.

Κατηγορία οχήματος (') (3):

0.5.

Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή:

0.7.

Για τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις ιδιαίτερες τεχνικές ενότητες, σημείο και τρόπος στερέωσης του
σήματος έγκρισης ΕΟΚ τύπου:

0.8.

Διεύθυνση(-εις) του(των) εργοστασίου(-ων) συναρμολόγησης:

ΤΜΗΜΑ II

1.

Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες (κατά περίπτωση): (βλέπε προσθήκη)

2.

Τεχνική υπηρεσία αρμόδια για τη διενέργεια των δοκιμών:

3.

Ημερομηνία του πρακτικού δοκιμής:

4.

Αριθμός του πρακτικού δοκιμής:

5.

(Τυχόν) Σχόλια: βλέπε προσθήκη

6.

Τόπος:

7.

Ημερομηνία:

8.

Υπογραφή:

9.

Επισυνάπτεται o πίνακας περιεχομένων του πακέτου πληροφοριών που έχουν προσκομισθεί στην αρμόδια
για την έγκριση αρχή, οι οποίες παρέχονται κατόπιν αίτησης.

:

C ) Διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.
(2) Εάν τα μέσα αναγνώρισης του τύπου περιέχουν χαρακτήρες που δεν σχετίζονται με την περιγραφή των τύπων οχημάτων, κατασκευα
στικών στοιχείων ή τεχνικών ενοτήτων καλυπτόμενων από το παρόν πιστοποιητικό έγκρισης τύπου, κρίνεται σκόπιμο να σημειώνο
νται στα έγγραφα με το σύμβολο T (π.χ. ABC?? 1 23??).
(3) Όπως ορίζεται στο παράρτημα II μέρος A της οδηγίας 70/ 156/EOK.
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Αριθ. L 178/29

Προσθήκη στο πιστοποιητικό έγκρισης ΕΟΚ τύπου αρι-9. . . .

σχετικά με την έγκριση τύπου ενός οχήματος βάσει της οδηγίας 77/541 /ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
οδηγία . ../. . ./ΕΚ

1.

1.1 .

Πρόσθετες πληροφορίες.

Υπόδειξη των ζωνών ασφαλείας και των συστημάτων συγκράτησης που μπορούν να τοποθετηθούν στο
όχημα

1.1.1 .

Μάρκα:

1.1.2.

Σήμα έγκρισης τύπου ως κατασκευαστικό στοιχείο:

1.1.3 .

Θέση στο όχημα:

1.2.

Αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας:

1.2.1 .

Αριθμός τύπου:

1.3 .

Καθίσματα:

1.3.1 .

Τυχόν αριθμός έγκρισης τύπου:

5.

Παρατηρήσεις:

»

Το παράρτημα 111 τροποποιείται ως εξής:

— Το σημείο 1.1.2 τροποποιείται ως εξής:
« 1.1.2. κοντά στο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με το βασικό αριθμό έγρισης "βασικό αριθμό έγκρισης" το οποίο
περιλαμβάνεται στο τμήμα 4 του αριθμού έγκρισης τύπου που αναφέρεται στο παράρτημα VII της οδηγίας
70/ 156/ΕΟΚ, πριν από το οποίο προηγούνται τα δύο ψηφία που υποδεικνύουν τον αύξοντα αριθμό της τελευ
ταίας σημαντικής τεχνικής τροποποίησης της οδηγίας 77/541 /ΕΟΚ κατά την ημερομηνία χορήγησης της έγκρι
σης ΕΚ τύπου ως κατασκευαστικού στοιχείου. Στην παρούσα οδηγία o αύξων αριθμός είναι 04.»
— Σημείο 2: Στα διαγράμματα, το σημείο «2439» αντικαθίσταται από το σημείο «04 2439».

— Στα σημεία 2.1 , 2.2, 2.3 και 2.4, η φράση «με τον αριθμό 2439» αντικαθίσταται από τη φράση «βάσει της παρούσας
οδηγίας (04) με τον βασικό αριθμό έγκρισης 2439».
— H υποσημείωση στο τέλος του παραρτήματος III τροποποιείται ως εξής:

O βασικός αριθμός έγκρισης και το(τα) σύμβολο(-α) τοποθετούνται κοντά στο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.
Το παράρτημα XV (βλέπε οδηγία 90/628/ΕΟΚ) τροποποιείται ως εξής:
O πίνακας και οι επεξηγηματικές σημειώσεις του τροποποιούνται ως εξής:

Ar4Nm

Br3, Br4m , Br4Nm ή Ar4m,

Ar4m, Ar4Nm

στην περιοχή αναφοράς

το του υπογαστρίου εφόσον το
σε αλεξήνεμο δεν βρίσκεται μέσα

Ar4Nm

Br3, Br4m, Br4Nm ή Ar4m,

Ar4m, Ar4Nm

B, Br3, Br4m

Αλλη εκτός από εμπρός

Br3, Br4m, Br4Nm

Br3, Br4m, Br4Nm

B, Br3, Br4m

υπογαστρίου

εφόσον

το κάτω

του

υπογαστρίου

σε

αλεξηνέμιο δεν βρίσκεται μέσα εκτεθειμένες θέσεις καθημένων
στην περιοχή αναφοράς

του

σεις της οδηγίας 76/1 1 5/ ΕΟΚ.»

Σημείωση: Σε όλες τις περιπτώσεις είναι δυνατόν να τοποθετούνται ζώνες ασφαλείας του τύπου S αντί μιας ζώνης τύπου A ή B, υπό τον όρο ότι χρησιμοποιούνται ακυρώσεις ανταποκρινόμενες στις απαιτή

N : ανώτατο όριο ανταπόκρισης (6λέπε παράρτημα I, § 1.8.3 έως 1.8.5)

4: συσπειρωτήρας κατεπείγουσας ασφάλισης

νας #

§3.1.7. Επιτρέπεται η ζώνη κάτω §3.1.8 και 9. Απαιτείται ζώνη

Ar4Nm *

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

m : συσπειρωτήρας κατεπειγούσης ασφάλισης με πολλαπλή ευαισθησία
3: συσπειρωτήρας αυτόματης ασφάλισης

r: συσπειρωτήρας

νας #

κάτω του υπογαστρίου σε εκτε του υπογαστρίου εφόσον το κάτω του υπογαστρίου σε εκτε
θειμένες θέσεις καθημένων
αλεξηνέμιο δεν βρίσκεται μέσα θειμένες θέσεις καθημένων
στην περιοχή αναφοράς

§3.1.7. Επιτρέπεται η ζώνη κάτω §3.1.8 και 9. Απαιτείται ζώνη
του υπογαστρίου εφόσον το κάτω του υπογαστρίου σε
αλεξηνέμιο βρίσκεται εκτός της εκτεθειμένες θέσεις καθημένων
περιοχής αναφοράς για το
κάθισμα του οδηγού.

A: ζώνη 3 σημείων (κάτω του υπογαστρίου και διαγώνια)
B: ζώνη 2 σημείων (κάτω του υπογαστρίου)

N,

B, Br3, Br4m, Br4Nm ή A, Ar4m, B, Br3, Br4m , Br4Nm ή κανέ B, Br3, Br4m , Br4Nm A, ή Ar4m , B, Br3, Br4m, Br4Nm ή κανέ Κανένας

Ar4Nm *

Ν2

#

§3.1.8 και 9. Απαιτείται ζώνη §3.1.7. Επιτρέπεται η ζώνη κάτω §3.1.8 και 9. Απαιτείται ζώνη

Ar4Nm *

Ar4m , Ar4Nm

N,

των

#

πισω

Θέσεις καθημένων
διατεταγμένες προς τα

Επίσημη Εφημερίδα

B, Br3, Br4m, Br4Nm ή κανένας B, Br3, Br4m , Br4Nm ή A, Ar4m, B, Br3, Br4m, Br4Nm ή κανένας Κανένας

§3.1.10. για προϋποθέσεις όταν §3.1.10. για προϋποθέσεις όταν §3.1.10. για προϋποθέσεις όταν §3.1.10. για προϋποθέσεις όταν
επιτρέπεται ζώνη κάτω του υπο επιτρέπεται η ζώνη ασφαλεί επιτρέπεται η ζώνη κάτω του επιτρέπεται η ζώνη κάτω του
γαστρίου
ας κάτω του υπογαστρίου
υπογαστρίου
υπογαστρίου

Br3, Br4m, Br4Nm ή Ar4m,
Ar4Nm

Br3, Br4m, Br4Nm ή Ar4m,

Ar4Nm

Μ2 > 3,5 t

του υπογαστρίου εφόσον
κάθισμα βρίσκεται μέσα
διάδρομο
Ar4m , Ar4Nm

M,

B, Br3, Br4m ή A, Ar4m *

Εμπρός

§3.1.3. Επιτρέπεται η ζώνη κάτω §3.1.7. Επιτρέπεται η ζώνη κάτω

Ar4m , Br4mX2

Αλλη εκτός από εμπρός

Ar4m, Ar4Nm

Ar4m

Εμπρός

Κεντρικές θέσεις καθημένων

Πίνακας με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τις ζώνες ασφαλείας και τους συσπειρωτήρες

Εξωτερικές θέσεις καθημένων
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I EL

Μ2 < 3,5 t

M,

Κατηγορία
οχήματος

L 178/30

Θέσεις καθημένων διατεταγμένες προς τα εμπρός

Αρι3.
17 . 7 . 96

17 . 7 . 96
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II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

της 8ης Ιουλίου 1996
για το διορισμό Δικαστού του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(96/429/Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΚ)
ΟΙ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΤΩΝ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ

ΚΡΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ :

ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
και ιδίως το άρθρο 167,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Άνθρακα και Χάλυβα, και ιδίως το άρθρο 32 β,
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 139,
Εκτιμώντας ότι, δυνάμει του άρθρου 7 του πρωτοκόλλου
περί του οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των αντίστοιχων διατάξεων των πρωτοκόλ
λων περί των οργανισμών του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, και της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και συνεπεία του θανάτου
του κ. Fernand Schockweiler, ενδείκνυται να διοριστεί Δικα
στής για το εναπομένων διάστημα της θητείας του κ.
Fernand Schockweiler,

Άρθρο 1

O κ. Romain Schintgen διορίζεται Δικαστής του Δικαστηρίου
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την περίοδο από τις 1 1
Ιουλίου 1996 έως και τις 6 Οκτωβρίου 1997.
Άρθρο 2

H παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημε
ρίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 1996.
O Πρόεδρος
R. QUINN

Αριθ. L 178/32
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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΑΩΝ

της 8ης Ιουλίου 1996
για το διορισμό μέλους του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(96/43 Ο/Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΚ)
01

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΤΩΝ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ

ΚΡΑΤΩΝ

ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τας Ανθρακα και Χάλυβα, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Ατομικής Ενέργειας ενδείκνυται να διοριστεί μέλος του
Πρωτοδικείου για το εναπομένων διάστημα της θητείας του
κ. Romain Schintgen, ήτοι μέχρι και τις 31 Αυγούστου 1988,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και ιδίως το άρθρο 168 A,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Άνθρακα και Χάλυβα, και ιδίως το άρθρο 32 δ,
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Ατομικής Ενέργειας και ιδίως το άρθρο 140 A,

την απόφαση 88/59 1 /ΕΚΑΧ, ΕΟΚ Ευρατόμ του Συμβου
λίου, της 24ης Οκτωβρίου 1988, για την ίδρυση Πρωτοδι
κείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
Εκτιμώντας:

ότι o κ. Romain Schintgen, μέλος του Πρωτοδικείου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, διορίζεται με απόφαση φέρουσα
σημερινή ημερομηνία, Δικαστής του Δικαστηρίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·
ότι, δυνάμει των άρθρων 7 και 44 του πρωτοκόλλου περί
του οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Κοινότη
τας και των αντίστοιχων διατάξεων των πρωτοκόλλων περί
των οργανισμών του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Κοινότη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ :

'Άρθρo 1

O κ. Marc Jaeger διορίζεται μέλος του Πρωτοδικείου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την περίοδο από τις 11
Ιουλίου 1996 έως και τις 31 Αυγούστου 1998.
'Άρθρo 2

H παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημε
ρίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Βρυξέλλες 8 Ιουλίου 1996.
O Πρόεδρος
R. QUINN

