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Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1474/96 της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 1996, για τον
καθορισμό της ανώτατης τιμής αγοράς και των ποσοτήτων βοείου κρέατος που
αγοράζονται στην παρέμβαση με τον 164ο μερικό διαγωνισμό που πραγματοποιείται
στο πλαίσιο γενικών μέτρων παρεμβάσεως σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΟΚ)
αριθ. 1627/89 και (ΕΚ) αριθ. 1124/96
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1475/96 της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 1996, περί εκδό
σεως, στις 30 Ιουλίου 1996, πιστοποιητικών εισαγωγής για τα προϊόντα του τομέα
προβείου και αιγείου κρέατος στο πλαίσιο δασμολογικών ποσοστώσεων ΓΣΔΕ/ΠΟΕ
που δεν είναι ειδικές ποσοστώσεις ανά χώρα για το τρίτο τρίμηνο του 1996
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* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1476/96 της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 1996, σχετικά με
το άνοιγμα ποσοστώσεων για τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων των
κατηγοριών 87 και 109 καταγωγής Βόρειας Κορέας και σχετικά με την τροποποίηση
των παραρτημάτων IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 517/94 του Συμβουλίου
περί της θεσπίσεως κοινών κανόνων για τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών
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* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1477/96 της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 1996, για τροπο
ποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1588/94 περί λεπτομερών κανόνων για την
εφαρμογή, στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, του
καθεστώτος που προβλέπεται στις ευρωπαϊκές συμφωνίες μεταξύ της Κοινότητας,
αφενός, και της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, αφετέρου
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* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1478/96 της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 1996, για τροπο
ποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 584/92 για τον καθορισμό των λεπτομερειών
εφαρμογής, στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, του

καθεστώτος που προβλέπεται στις ευρωπαϊκές συμφωνίες μεταξύ της Κοινότητας,
αφενός, και της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της
Τσεχικής Δημοκρατίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας, αφετέρου
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1479/96 της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 1996, για τον

καθορισμό των προβλεπόμενων περιφερειακών ποσών αναφοράς και της αξίας των
προκαταβολών που πρέπει να καταβληθούν στους παραγωγούς σπόρων σόγιας
κραμβόσπορων, γογγυλόσπορων και ηλιανθόσπορων για την περίοδο 1996/97

2

11

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

EL

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)

* Κανονισμος (ΕΚ) αριθ. 1480/% της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 19%, γιο την

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 666/96 για λεπτομέρειες εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 447/% του Συμβουλίου για την πρόβλεψη ειδικών μέτρων
για την εισαγωγή ελαιολάδου καταγωγής Τυνησίας και για τροποποίηση του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 1477/95 για ορισμένα μεταβατικά μέτρα που αφορούν την εφαρ
μογή της γεωργικής συμφωνίας του Γύρου της Ουρουγουάης στον τομέα του ελαιό
λαδου

20

* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1481/% της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 19%, για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2921/95 για τον καθορισμό λεπτομερών
κανόνων που διέπουν τις αντισταθμιστικές καταβολές για μειώσεις ορισμένων γεωρ
γικών ισοτιμιών μετατροπής
21
* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1482/% της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 19%, για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1068/93 για τις λεπτομέρειες καθορι
σμού και εφαρμογής των ισοτιμιών που χρησιμοποιούνται στον γεωργικό τομέα 22
* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1483/% της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 19%, που τροπο
ποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2402/95 για την έναρξη της προληπτικής
απόσταξης που αναφέρεται στο άρθρο 38 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 του
Συμβουλίου για την περίοδο εμπορίας 1995/%
23
* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1484/% της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 19%, για τη
θέσπιση έκτακτων μέτρων στήριξης της αγοράς βοείου κρέατος στο Ηνωμένο Βασί
λειο με την εφαρμογή της απόφασης %/385/EK
2S

* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1485/% της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 19%, για καθο
ρισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της οδηγίας 92/109/EOK του Συμβουλίου
για τις δηλώσεις του πελάτη σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση ορισμένων ουσιών
που χρησιμοποιούνται για την παράνομη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων
ουσιών (')
28
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1486/96 της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 1996, για την
τροποποίηση των δασμών κατά την εισαγωγή στον τομέα των σιτηρών
32

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1487/96 της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 1996, για καθο
ρισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής
εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
35

II

Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Επιτροπή
96/454/EK:

Απόφαση της Επιτροπής, της 24ης Ιουνίου 19%, σχετικά με τη διαδικασία εφαρ
μογής του άρθρου 85 της συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 53 της συμφωνίας ΕΟΧ
(IV/34.607 — Banque Nationale de Paris — Dresdner Bank)(')

37

96/455/EK:

* Απόφαση της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 19%, σχετικά με τα μέτρα πληρο
φόρησης και δημοσιότητας που λαμβάνουν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή και
αφορούν δραστηριότητες του Ταμείου Συνοχής στα πλαίσια του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1164/94 του Συμβουλίου

47

C) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL
(συνέχεια στην 3η σελίδα του εξωφύλλου)

Περιεχόμενα (συνέχεια)

96/456/EK:

* Απόφαση της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 1996, για την τροποποίηση της
απόφασης 94/984/EK για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων και των κτηνια
τρικών πιστοποιητικών που απαιτούνται για την εισαγωγή νωπού κρέατος πουλε
52
ρικών από τρίτες χώρες (')

C ) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 188/ 1

I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1474/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 26ης Ιουλίου 1996

για τον καθορισμό της ανώτατης τιμής αγοράς και των ποσοτήτων βοείου κρέατος που
αγοράζονται στην παρέμβαση με τον 164ο μερικό διαγωνισμό που πραγματοποιείται στο
πλαίσιο γενικών μέτρων παρεμβάσεως σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89
και (ΕΚ) αριθ. 1124/96
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

συμφωνά με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 805/68, των απαιτήσεων για λογική στήριξη

Έχοντας υπόψη:

της αγοράς καθώς και της εποχικής εξέλιξης των σφαγών,
πρέπει να καθοριστεί η ανώτατη τιμή αγοράς καθώς και οι
ποσότητες που μπορούν να γίνουν δεκτές στην παρέμβαση·

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συμβουλίου, της
27ης Ιουνίου 1968, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα του βοείου κρέατος ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1357/96 (2), και ιδίως το
άρθρο 6 παράγραφος 7,
Εκτιμώντας:

ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 της
Επιτροπής της 1ης Σεπτεμβρίου 1993, περί λεπτομερών
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68
του Συμβουλίου όσον αφορά τα γενικά και ειδικά μέτρα
παρέμβασης στον τομέα του βοείου κρέατος (3), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
307/96 (4), ανοίχθηκε διαγωνισμός από το άρθρο 1 παρά
γραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89 της
Επιτροπής της 9ης Ιουνίου 1989, για την αγορά βοείου
κρέατος μέσω διαγωνισμού (5), όπως τροποποιήθηκε τελευ

ότι, κατόπιν της αγοράς στην παρέμβαση εμπρόσθιων
τεταρτημορίων στην Ισπανία, πρέπει να καθοριστεί η τιμή
των προϊόντων αυτών με βάση την τιμή σφαγίου·

ότι οι ποσότητες που έγιναν δεκτές υπερβαίνουν τις ποσότη
τες που μπορούν να αγοραστούν· ότι, κατά συνέπεια,

πρέπει να εφαρμοστεί στις ποσότητες που μπορούν να
αγοραστούν συντελεστής μείωσης ή, ενδεχομένως, σε σχέση
με τις αποκλίσεις των τιμών και των ποσοτήτων που έχουν
αναληφθεί, πολλοί συντελεστές μείωσης σύμφωνα με το
άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2456/93·

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

ταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1401 /96 (6)·

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93, καθορίστηκε μια ανώτατη τιμή
αγοράς για την ποιότητα R3, κατά περίπτωση, για κάθε
μερικό διαγωνισμό, λαμβανομένων υπόψη των προσφορών
που υποβλήθηκαν ότι, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ιδίου
κανονισμού, λαμβάνονται υπόψη οι προσφορές που είναι
κατώτερες ή ίσες με την εν λόγω ανώτατη τιμή χωρίς εντού
τοις να υπερβαίνει τη μέση τιμή της εθνικής ή περιφε
ρειακής αγοράς αυξημένη κατά το ποσό που αναφέρεται
στην παράγραφο 1·

ότι, μετά από εξέταση των υποβληθεισών προσφορών για
τον 164ο μερικό διαγωνισμό και λαμβανομένων υπόψη,
(') ΕΕ
P)EE
(3) ΕΕ
(4) EE
(5) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

148 της 28. 6. 1968, σ. 24.
175 της 13. 7. 1996, σ. 9.
225 της 4. 9. 1993, σ. 4.
43 της 21 . 2. 1996, σ. 3.
159 της 10. 6. 1989, σ. 36.
(6) EE αριθ. L 180 της 19. 7. 1996, σ. 14.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΑρSρο 1

Στον 164ο μερικό διαγωνισμό που ανοίχθηκε με τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89:

α) για την κατηγορία A:
— η μέγιστη τιμή αγοράς καθορίζεται σε 253 Ecu ανά
100 χιλιόγραμμα σφαγίων ή μισών σφαγίων της ποιό
τητας R3,
— οι τιμές των εμπρόσθιων τετάρτων προκύπτουν από
την τιμή του σφαγίου εφαρμόζοντας συντελεστή 0,80
για την ευθεία τομή,
— η μέγιστη αποδεκτή ποσότητα σφαγίων, μισών
σφαγίων και εμπρόσθιων τεταρτημορίων ορίζεται
στους 24 326 τόνους,

Αριθ. L 188/2

EL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

— στις ποσότητες που προσφέρονται σε τιμή ανώτερη ή
ίση των 222 Ecu και κατώτερη ή ίση των 245 Ecu
εφαρμόζεται συντελεστής 45 %, σύμφωνα με το
άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2456/93 και σε εκείνες που προσφέρονται σε τιμή
ανώτερη ή ίση των 245 Ecu εφαρμόζεται συντελεστής
30%.
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— στις ποσότητες που προσφέρονται σε τιμή
ανώτερη των 222 Ecu και κατώτερη των 245 Ecu

εφαρμόζεται συντελεστής 45 % σύμφωνα με το
άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2456/93 και σε εκείνες που προσφέρονται σε
τιμή ανώτερη ή ίση των 245 Ecu εφαρμόζεται
συντελεστής 30%.

β) για την κατηγορία Γ:
— η μέγιστη τιμή αγοράς καθορίζεται σε 253 Ecu ανά
100 χιλιόγραμμα σφαγίων ή μισών σφαγίων της
ποιότητας R3,
— οι τιμές των εμπρόσθιων τετάρτων προκύπτουν

από την τιμή του σφαγίου εφαρμόζοντας συντελεστή 0,80 για την ευθεία τομή,
— η μέγιστη αποδεκτή ποσότητα σφαγίων, μισών
σφαγίων και εμπρόσθιων τεταρτημορίων ορίζεται
στους 4 370 τόνους,

Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 29 Ιουλίου 1996.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 1996.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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Αριθ. L 188/3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1475/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 26ης Ιουλίου 1996
περί εκδόσεως, στις 30 Ιουλίου 1996, πιστοποιητικών εισαγωγής για τα προϊόντα του τομέα
προβείου και αιγείου κρέατος στο πλαίσιο δασμολογικών ποσοστώσεων ΓΣΔΕ/ΠΟΕ που δεν
είναι ειδικές ποσοστώσεις ανά χώρα για το τρίτο τρίμηνο του 1996
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

μειωθούν οι ποσότητες αυτές κατά ενιαίο ποσοστό,
σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 στοιχείο β) του

Έχοντας υπόψη:

ιδίου κανονισμού·

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

ότι, όταν οι ποσότητες για τις οποίες ζητήθηκαν πιστοποιη
τικά είναι κατώτερες ή ίσες με τις ποσότητες που προβλέ
πονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1439/95,
οι αιτήσεις
πιστοποιητικών γίνονται αποδεκτές·

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 του Συμβουλίου, της
25ης Σεπτεμβρίου 1989, περί κοινής οργανώσεως αγοράς
στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1265/95 (2),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1439/95 της Επιτροπής, της 26ης
Ιουνίου 1995, σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμο

γής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 του Συμβουλίου
για τις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων στον τομέα του
προβείου και αιγείου κρέατος (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2526/95 (4), και
ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 4,
Εκτιμώντας:

ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1439/95 έχει καθορίσει, στον
τίτλο II B, τις λεπτομέρειες εφαρμογής σε ό,τι αφορά τις
εισαγωγές που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0104 1030,
0104 10 80, 0104 20 90 και 0204 στο πλαίσιο δασμολογικών
ποσοστώσεων ΓΣΔΕ/ΠΟΕ που δεν είναι ειδικές ποσοστώ

σεις ανά χώρα* ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 6 παράγραφος 4
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1439/95, πρέπει να καθορισθεί
σε ποιο μέτρο δύναται να δοθεί συνέχεια στις αιτήσεις
εκδόσεως πιστοποιητικών εισαγωγής, οι οποίες κατατέ
θηκαν κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους 1996·
ότι, όταν οι ποσότητες για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτή
σεις πιστοποιητικών εισαγωγής είναι ανώτερες από τις
ποσότητες που δύνανται να εισαχθούν κατ' εφαρμογή του
άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1439/95, πρέπει να

ότι υποβλήθηκαν αιτήσεις στις Κάτω Χώρες και την Γερμα
νία για προϊόντα που κατάγονται από τις Ηνωμένες Πολι
τείες της Αμερικής και την Ελβετία,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρΰρο 1

—- Οι Κάτω Χώρες εκδίδουν στις 30 Ιουλίου 1996 τα πιστο
ποιητικά εισαγωγής που προβλέπονται στον τίτλο II B
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1439/95 για τα οποία
υποβλήθηκαν αιτήσεις από την 1η έως τις 10 Ιουλίου
1996. Για τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ
0204 οι ζητούμενες ποσότητες καταγωγής Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής, χορηγούνται καθ' ολοκληρίαν.
— H Γερμανία εκδίδει στις 30 Ιουλίου 1996 τα πιστοποιη
τικά εισαγωγής που προβλέπονται στον τίτλο II B του
κανονισμού ( ΕΚ) αριθ. 1439/95 για τα οποία υποβλή
θηκαν αιτήσεις από την 1η έως τις 10 Ιουλίου 1996. Για
τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ
0104 10 30, 0104 10 80 και 0104 20 90 οι ζητούμενες ποσό
τητες καταγωγής Ελβετίας, χορηγούνται καθ' ολοκλη
ρίαν.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 29 Ιουλίου 1996.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 1996.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(') EE
(2) EE
(3) ΕΕ
(4) ΕΕ

αριθ.
αριS.
αριθ.
αριS.

L
L
L
L

289
123
143
258

της
της
της
της

7. 10. 1989, σ. 1 .
3. 6. 1995, σ. 1 .
27. 6. 1995, σ. 7.
28. 10. 1995, σ. 48.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1476/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 26ης Ιουλίου 1996

σχετικά με το άνοιγμα ποσοστώσεων για τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
των κατηγοριών 87 και 109 καταγωγής Βόρειας Κορέας και σχετικά με την τροποποίηση των
παραρτημάτων ΓV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 517/94 του Συμβουλίου περί της
θεσπίσεως κοινών κανόνων για τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής
ορισμένων τρίτων χωρών
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 517/94 του Συμβουλίου, της 7ης
Μαρτίου 1994, περί της θεσπίσεως κοινών κανόνων για τις
εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες
τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται από διμερείς συμφω
νίες πρωτόκολλα ή άλλους διακανονισμούς ή άλλους κοινο
τικούς κανόνες εισαγωγής ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 538/96 (2), και ιδίως το
άρθρο 3 παράγραφος 3 και το άρθρο 5, σε συνδυασμό με το
άρθρο 25 παράγραφος 4,
Εκτιμώντας:

ότι στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
517/94 προβλέπεται ότι τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα V και κατάγονται
από τις χώρες που αναφέρονται εκεί είναι δυνατό να εισα
χθούν στην Κοινότητα μόνον αν καθοριστεί ετήσιο ποσο
τικό όριο, σύμφωνα με την κατάλληλη διαδικασία του
άρθρου 25·
ότι τρία κράτη μέλη υπέβαλαν αιτήσεις στην Επιτροπή με
τις οποίες ζητείται η θέσπιση ποσοτικών ορίων για τις εισα

γωγές των προϊόντων που υπάγονται στις κατηγορίες 87
(γάντια, εκτός από πλεκτά) και 109 (καλύμματα εμπορευ
μάτων, οχημάτων κ.λπ., ιστία, εξωτερικά προπετάσματα)
καταγωγής Βορείας Κορέας τα οποία περιλαμβάνονται
σήμερα στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
517/94, προκειμένου να καλυφθούν ορισμένες ανάγκες της
αγοράς· ότι, έπειτα από διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της
επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 25 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 517/94, εκρίθη σκόπιμο, εξαιτίας ιδίως, της
κατάστασης του κοινοτικού κλάδου παραγωγής να καθορι
σθούν στους 5 τόνους και στους 10 τόνους τα ετήσια ποσο
τικά όρια στα οποία θα υποβάλλονται από την ημερομηνία

έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού οι εισαγωγές
στην Κοινότητα των προϊόντων που υπάγονται, αντι
στοίχως στις κατηγορίες 87 και 109 και είναι καταγωγής
Βόρειας Κορέας· ότι, επομένως, είναι σκόπιμο να τροποποι
ηθούν καταλλήλως τα παραρτήματα IV και V του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 517/94 και να υπενθυμισθεί, για λόγους
ασφάλειας δικαίου, ότι η διαχείριση των σχετικών ποσο
στώσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 17 του προαναφερθέντος κανονισμού·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συστα
θεί κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 517/94,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΆρSρο 1

Οι εισαγωγές στην Κοινότητα των κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων που υπάγονται στις κατηγορίες 87 και 109 και
κατάγονται από τη Βόρεια Κορέα υποβάλλονται σε ετήσιο
ποσοτικό όριο ύψους 5 και 10 τόνων, αντιστοίχως.
H διαχείριση των ποσοτικών ορίων που προβλέπονται στο
πρώτο εδάφιο πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 517/94.
ΆρSρο 2

Τα παραρτήματα ΓV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
517/94 τροποποιούνται καταλλήλως σύμφωνα με τα οριζό
μενα στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

ΆρSρο 3
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από
τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.

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

Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 1996.
Για την Επιτροπή
Leon BRITTAN

Αντιπρόεδρος

(') EE αριθ. L 67 της 10. 3. 1994, σ. 1 .
(2) EE αριά. L 79 της 29. 3 . 1996, σ. 1 .
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Γ ΕΓΊ
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Αριθ. L 188/5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Ετήσιες κοινοτικές ποσοστώσεις που αναφέρονται στο άρΦρο 3 παράγραφος 1
(Ot περιγραφές των προϊόντων των κατηγοριών που απαριθμούνται στο παρόν παράρτημα περιλαμβά
νονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού)
ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ

Κατηγορία
1

2
3
4
5

6
7

8

Μονάδα

τόνοι
τόνοι
τόνοι

1 000
1 000
1 000
1 000
1 000

τεμάχια
τεμάχια
τεμάχια
τεμάχια
τεμάχια

9

τόνοι

12

17

1 000 ζεύγη
1 000 τεμάχια
1 000 τεμάχια
1 000 τεμάχια
1 000 τεμάχια
1 000 τεμάχια

18

TÓVOt

13
14
15
16

Ποσότητα
128
145
49

285
119
144

93

133
71

1290
1509
94
107
55

38

61

19

1 000 τεμάχια

20

τόνοι

21

1 000 τεμάχια
1 000 τεμάχια
1 000 τεμάχια
1 000 τεμάχια
1 000 τεμάχια
1 000 τεμάχια
1 000 τεμάχια
1 000 τεμάχια
1 000 τεμάχια
1 000 τεμάχια
1 000 τεμάχια
1 000 τεμάχια
1 000 τεμάχια

2 857

1 000 τεμάχια
1 000 τεμάχια

184

24

26
27

28
29
31

36
37
39
59
61

68

69
70
73

411
141
263

173
167

285
75

293
91

356
51
466
40

75

270
93

133

75

1 000 τεμάχια
1 000 τεμάχια
1 000 τεμάχια

76

τόνοι

74

77

τόνοι

9

78

τόνοι

115
31

74

39

83

τόνοι

87

τόνοι

5

109

τόνοι

10

117

τόνοι

51

118

τόνοι

23

142

τόνοι

10

15 1 A

τόνοι

10

15 1 B

τόνοι

10

161

τόνοι

152

Αριθ. L 188/6

I EL I

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

όσον αφορά το άρθρο 3 (παράγραφος 3)

[Οι περιγραφές των προϊόντων των κατηγοριών που απαριθμούνται στο παρόν παράρτημα περιλαμβάνο
νται στο παράρτημα I (σημείο A) του παρόντος κανονισμού]
ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ

Κατηγορίες: 10, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41 , 42, 49, 50, 53, 54, 55, 58, 62, 63, 65, 66, 67, 72, 84, 85, 86, 88,
90, 91 , 93, 97, 99, 100, 101 , 111 , 112, 113, 114, 120, 121 , 122, 123, 124, 130, 133, 134, 135, 136, 137,
138, 140, 141 , 145, 146A, 146B, 146Γ, 149, 150, 153, 156, 157, 159, 160.»

27 . 7 . 96

27. 7. 96

HËLl

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. L 188/7

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1477/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 26ης Ιουλίου 1996
για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1588/94 περί λεπτομερών κανόνων για την
εφαρμογή, στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, του καθεστώτος
που προβλέπεται σης ευρωπαϊκές συμφωνίες μεταξύ της Κοινότητας, αφενός, και της
Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, αφετέρου
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ότι o εν λόγω κανονισμός τροποποιήθηκε ώστε να ληφθεί
υπόψη η παράταση της ισχύος των μέτρων που αφορούν τα
γαλακτοκομικά προϊόντα που προβλέπονται από τον κανο
νισμό (ΕΚ) αριθ. 3066/95·

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

ότι, από 1ης Ιουλίου 1996, οι ποσότητες των προϊόντων που
αναφέρονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1588/94 αφορούν περίοδο έξι μηνών αντί για περίοδο ενός
έτους· ότι πρέπει να διευκρινιστεί η κατανομή των ποσοτή

των αυτών κατά τα εν λόγω εξάμηνα και, συνεπώς, να
τροποποιηθεί το άρθρο 2 του κανονισμού·
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3383/94 του Συμβουλίου, της 19ης
Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρ

μογής της ευρωπαϊκής συμφωνίας για την εγκαθίδρυση
σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός και
της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, αφετέρου ('), και ιδίως το

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης
γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων,

άρθρο 1 ,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3382/94 του Συμβουλίου, της 19ης
Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρ
μογής της ευρωπαϊκής συμφωνίας για την εγκαθίδρυση
σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και
της Ρουμανίας, αφετέρου (2), και ιδίως το άρθρο 1 ,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3066/95 του Συμβουλίου, της 22ας
Δεκεμβρίου 1995, για τη θέσπιση ορισμένων παραχωρήσεων
υπό μορφή κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων όσον
αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα και για αυτόνομη και
μεταβατική προσαρμογή ορισμένων γεωργικών παραχωρή
σεων που προβλέπονται στις ευρωπαϊκές συμφωνίες προκει
μένου να ληφθεί υπόψη η συμφωνία για τη γεωργία που
έχει συναφθεί στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών
διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (3), όπως
τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1 1 94/96 (4),
και ιδίως το άρθρο 8,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Αρθρο 1

Στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1588/94 προστί
θεται το ακόλουθο κείμενο:

«Ωστόσο, οι ποσότητες που αναφέρονται στο παράρτημα
I για τις περιόδους από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμ
βρίου 1996 και από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου
1997 κατανέμονται ως εξής:

— 50 % κατά την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 30
Σεπτεμβρίου 1996

— 50 % κατά την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως
τις 31 Δεκεμβρίου 1996
— 50 % κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως
τις 31 Μαρτίου 1997

Εκτιμώντας:

— 50 % κατά την περίοδο από την 1η Απριλίου έως τις
ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1588/94 της Επιτροπής (5), οπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1231 /96 (6), θεσπίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθε

στώτος που προβλέπεται στις εν λόγω συμφωνίες για τον
τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων·
(') ΕΕ
(2) ΕΕ
(3) ΕΕ
(4) EE
(5) ΕΕ
(6) ΕΕ

αριS.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριS.

L
L
L
L
L
L

368
368
328
161
167
161

της
της
της
της
της
της

31 . 12. 1994, σ. 5 .
31 . 12. 1994, σ. 1 .
30. 12. 1995, σ. 31 .
29. 6. 1996, σ. 2.
1 . 7. 1994, σ. 8.
29. 6. 1996, σ. 90.

30 Ιουνίου 1997 .»

ΆρSρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από
τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 1996.

Αριθ. L 188/8

Ι ΕΓΊ

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 1996.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

27 . 7. 96

27 . 7 . 96

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Αριθ. L 188/9

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1478/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Ιουλίου 1996

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 584/92 για τον καθορισμό των λεπτομερειών
εφαρμογής, στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, του καθεστώτος
που προβλέπεται στις ευρωπαϊκές συμφωνίες μεταξύ της Κοινότητας, αφενός, και της
Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας και
της Σλοβακικής Δημοκρατίας, αφετέρου
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Εκτιμώντας:

Έχοντας υπόψη:

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 584/92 της Επιτροπής (7),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1 228/96 (8), θεσπίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3491 /93 του Συμβουλίου, της 13ης
Δεκεμβρίου 1993, σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρ
μογής της ευρωπαϊκής συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους
αφενός, και της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, αφετέρου ('),
και ιδίως το άρθρο 1 ,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3492/93 του Συμβουλίου, της 13ης
Δεκεμβρίου 1993, σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρ
μογής της ευρωπαϊκής συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους
αφενός και της Δημοκρατίας της Πολωνίας, αφετέρου (2),
και ιδίως το άρθρο 1 ,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3296/94 του Συμβουλίου, της 19ης
Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρ
μογής της ευρωπαϊκής συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους,
αφενός, και της Τσεχικής Δημοκρατίας, αφετέρου (3), και
ιδίως το άρθρο 1 ,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3297/94 του Συμβουλίου, της 19ης
Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρ

μογής της ευρωπαϊκής συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους
αφενός και της Σλοβακικής Δημοκρατίας αφετέρου (4), και
ιδίως το άρθρο 1 ,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3066/95 του Συμβουλίου, της 22ας
Δεκεμβρίου 1995, για τη θέσπιση ορισμένων παραχωρήσεων
υπό μορφή κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων όσον
αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα και για αυτόνομη και
μεταβατική προσαρμογή ορισμένων γεωργικών παραχωρή
σεων που προβλέπονται στις ευρωπαϊκές συμφωνίες προκει
μένου να ληφθεί υπόψη η συμφωνία για τη γεωργία που
έχει συναφθεί στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών
διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (5), όπως
τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1 194/96 (6),
και ιδίως το άρθρο 8,
(') ΕΕ
(2) ΕΕ
0EE
(4) ΕΕ
(5) ΕΕ
(6) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριά.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

319
319
341
341
328
161

της
της
της
της
της
της

21 .
21 .
30.
30.
30.
29.

12. 1993, α 1 .
12. 1993, σ. 4.
12. 1994, σ. 14.
12. 1994, σ. 17 .
12. 1995, σ. 31 .
6. 1996, σ. 2.

καθεστώτος που προβλέπεται στις εν λόγω συμφωνίες όσον
αφορά τον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών
προϊόντων- ότι o κανονισμός αυτός τροποποιήθηκε ώστε να
ληφθεί υπόψη η παράταση των μέτρων που αφορούν τα
γαλακτοκομικά προϊόντα και τα οποία προβλέπονται από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3066/95·

ότι, από 1ης Ιουλίου 1996, οι ποσότητες των προϊόντων που
αναφέρονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
584/92 αφορούν περίοδο έξι μηνών αντί για περίοδο ενός
έτους· ότι πρέπει να διευκρινιστεί η κατανομή των ποσοτή
των αυτών κατά τα εν λόγω εξάμηνα και, συνεπώς, να
τροποποιηθεί το άρθρο 2 του κανονισμού·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης
γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΑρSρο 1

Στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 584/92 προστίθεται
το ακόλουθο κείμενο:

«Ωστόσο, οι ποσότητες που αναφέρονται στο παράρτημα
I για τις περιόδους από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμ
βρίου 1996 κατανέμονται ως εξής:

— 50 % κατά την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 30
Σεπτεμβρίου 1996
— 50 % κατά την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως
τις 31 Δεκεμβρίου 1996.».
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από
τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 1996.
(7) ΕΕ αριθ. L 62 της 7. 3. 1992, σ. 34.
(8) EE αριθ. L 161 της 29. 6. 1996, σ. 82.
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O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 1996.
Γta την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1479/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 26ης Ιουλίου 1996

για τον καθορισμό των προβλεπόμενων περιφερειακών ποσών αναφοράς και της αξίας των
προκαταβολών που πρέπει να καταβληθούν στους παραγωγούς σπόρων σόγιας,
κραμβόσπορων, γογγυλόσπορων και ηλιανθόσπορων για την περίοδο 1996/97
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

ΑρSρο 1

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1765/92 του Συμβουλίου, της
30ής Ιουνίου 1992, για τη θέσπιση καθεστώτος στήριξης των
παραγωγών ορισμένων αροτραίων καλλιεργειών ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
2989/95 (2), και ιδίως το άρθρο 12,

1 . Στο παράρτημα I δίδεται μία συνοπτική εξήγηση του
υπολογισμού του προβλεπόμενου περιφερειακού ποσού
αναφοράς, όπως απαιτείται από το άρθρο 5 παράγραφος 3
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1765/92.

Εκτιμώντας:

2. Τα προβλεπόμενα περιφερειακά ποσά αναφοράς για
την περίοδο εμπορίας 1996/97 είναι αυτά που αναφέρονται

ότι το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1765/92 ορίζει ότι η Επιτροπή καθορίζει ένα
προβλεπόμενο περιφερειακό ποσό αναφοράς για κάθε περι
φέρεια που αναφέρεται στο πρόγραμμα περιφερειοποίησης

ενός κράτους μέλους με βάση τη σύγκριση μεταξύ της
απόδοσης σε σιτηρά ή ελαιούχους σπόρους αυτής της περι
φέρειας και της μέσης απόδοσης της Κοινότητας σε σιτηρά
ή ελαιούχους σπόρους·

ότι το άρθρο 1 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1765/92 ορίζει ότι οι παραγωγοί που υποβάλλουν αίτηση
για την καταβολή αντισταθμιστικής πληρωμής για τους
ελαιούχους σπόρους δικαιούνται να λάβουν μία προκατα
βολή η οποία δεν υπερβαίνει το 50 % του προβλεπόμενου
περιφερειακού ποσού αναφοράς·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της κοινής επιτροπής διαχείρι
σης σιτηρών, λιπαρών ουσιών και ξηρών ζωοτροφών,

στο παράρτημα II .

ΆρSρο 2

Το ποσό των προκαταβολών που καταβάλλεται στους παρα
γωγούς ελαιούχων σπόρων σύμφωνα με τους όρους του
άρθρου 1 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1765/
92, για την περίοδο εμπορίας 1996/97 είναι ίσο προς το 50 %
του σχετικού προβλεπόμενου περιφερειακού ποσού αναφο
ράς που αναφέρεται στο παράρτημα II.
ΆρSρο 3

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

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

Βρυξέλλες 26 Ιουλίου 1996.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(') EE αριθ. L 181 της 1 . 7. 1992, σ. 12.
(2) EE αριθ. L 312 της 23. 12. 1995, σ. 5.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Συνοπτική εξήγηση του υπολογισμού των προβλεπόμενων περιφερειακών ποσών αναφοράς για τους παρα
γωγούς ελαιούχων σπόρων για την περίοδο εμπορίας 1996/97

Τα προβλεπόμενα περιφερειακά ποσά αναφοράς υπολογίσθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5
παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1765/92.
Κατά τον υπολογισμό αυτών των ποσών, η Επιτροπή έλαβε υπόψη τις πληροφορίες που της παρασχέθηκαν
από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, καθώς και την
επιλογή του κατά πόσον η σύγκριση των αποδόσεων βασίζεται στα σιτηρά ή τους ελαιούχους σπόρους
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ίδιου κανονισμού.
Τα προβλεπόμενα περιφερειακά ποσά αναφοράς για την περίοδο εμπορίας 1996/97 παρατίθενται στο
παράρτημα II.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Προβλεπόμενα περιφερειακά ποσά αναφοράς 1996/97

Περιφέρεια

Κράτος μέλος

België/Belgique:

(t/ha)

Πληρωμή
(Ecu/ha)

σιτηρά
σιτηρά

2,40
3,31
3,12
3,07
3,03
2,85
2,72
2,97
3,15
2,99
3,38
6,44
3,77

440,85
608,00
573,10
563,92
556,57
523,51
499,63
545,55
578,61
549,22
620,86
606,90
355,28

ελαιούχοι σπόροι

2,700

495,95

ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι

3,380
3,070
3,130

620,86
563,92
574,94

3,060
3,440
3,110
3,100
2,850
2,970

562,08
631,88
571,26
569,43
523,51
545,55

3,180
2,700
2,680

584,12
495,95
492,28

ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι

Polders/Polders
Leemstreek/Limoneuse
Zandleemstreek/Sablo-limoneuse
Condroz/Condroz

Weidestreek/Herbagère
Zandstreek/Sablonneuse

Kempen/Campine
Famenne/ Famenne

Fagnes/Fagnes
Ardennen/Ardenne

Jurastreek/Jurassique
Hen . Kempen/Campine-Hennuyère
Hoge Ardennen/Haute Ardenne
Danmark:

Deutschland:

Schleswig- Holstein
Hamburg
Bremen

σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι

\

Niedersachsen:

Συγκομιδή

Aρι3. αναφοράς

I
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι

σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι

3,440

492,28
631,88

Thüringen

ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι

2,960
2,670
2,870

543,71
490,44
527,18

Ελλάδα:

— Περιφέρεια 1
— Περιφέρεια 2

ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι

1,900
2,200

349,00
404,11

España:

Μη αρδευόμενες

σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά

0,900
1,200
1,500

113,09

— Περιφέρειες 1-9
— Περιφέρεια 10
Nordrhein-Westfalen
Hessen

Rheinland-Pfalz

Baden-Württemberg
Bayern
Saarland

Berlin

Brandenburg:
— Περιφέρεια 1
— Περιφέρεια 2

Mecklenburg-Vorpommern
Sachsen
Sachsen-Anhalt

1
2

3
4
5
6
7

8
9
10
11

3,440
2,680

1,800
2,000
2,200
2,500
2,700
3,200
3,700
4,100

631,88

84,82
141,36
169,63
188,48
207,33

235,60
254,45
301,57
348,68
386,38

Αριθ. L 188/ 14 EL

Περιφέρεια

Κράτος μέλος

Αρδευόμενες:

1
2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12

13
14

15
16
17

18
19

20
21
22

23
24
25

26
27
28
29
30
31

32
33
34
35

36
37

38
39
40

41

42

43
44

45
46
47

48
49

France:

Ζώνη I:
— Σόγια:
Μη αρδευόμενες
Αρδευόμενες

— Γογγυλόσποροι/Κράμβη/Ηλίανθος:
Ζώνη II:
— Σόγια
Μη αρδευόμενες
Αρδευόμενες

— Γογγυλόσποροι/Κράμβη/Ηλίανθος
Ireland:
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Αριθ. αναφοράς

σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά

Συγκομιδή

Πληρωμή

(t/ha)

(Ecu/ha)

2,900

273,29

3,000

282,72

3,100
3,200
3,500

292,14

3,600
3,700
3,800
3,900
4,000
4,100
4,200
4,300
4,400
4,500

4,600
4,700
4,800
4,900
5,000
5,100
5,200
5,300
5,400
5,500
5,600
5,700
5,800
5,900

6,000
6,100
6,200
6,300
6,400
6,500
6,800
6,900
7,000
7,100
7,200
7,300
7,400
7,500
7,600
7,700
8,200
8,400
10,500
10,600

301,57
329,84
339,26
348,68
358,11
367,53
376,96
386,38
395,80
405,23
414,65
424,08
433.50
442.92
452,35
461,77
471,20
480,62
490,04
499,47
508,89

518,32
527,74

537,16
546,59
556,01
565,43
574,86
584,28
593,71
603,13
612,55

640,83
650,25
659,67
669,10
678,52

687,95
697,37
706,79
716,22
725,64
772,76
791,61
989.51
998.93

σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά

5,930
8,120

558,84

6,023

567,60

σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά

4,680
5,554

441,04
826,48
523,40

ελαιούχοι σπόροι

3,300

606,17

8,770

765,22
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Κράτος μέλος
Italia :

Περιφέρεια

Torino montagna interna
Torino collina interna

Torino pianura
Vercelli — Biella montagna interna
Vercelli — Biella collina interna

Vercelli — Biella pianura
Novara — Verbano — Cusio — Ossola montagna
interna
Novara — Verbano — Cusio — Ossola collina
interna

Novara pianura
Cuneo montagna interna
Cuneo collina interna

Cuneo pianura
Asti collina interna

Asti pianura
Alessandria montagna interna
Alessandria collina interna

Alessandria pianura
Aosta montagna interna
Varese montagna interna
Varese collina interna

Varese pianura
Como — Lecco subz. 1 montagna interna
Como — Lecco subz . 1 collina interna

Como pianura
Sondrio montagna interna
Milano collina interna

Milano — Lodi pianura
Bergamo — Lecco subz. 2 montagna interna
Bergamo — Lecco subz. 2 collina interna
Bergamo pianura
Brescia montagna interna
Brescia collina interna

Brescia pianura
Pavia montagna interna
Pavia collina interna

\

Pavia pianura
Cremona pianura
Mantova collina interna

Mantova pianura
Bolzano montagna interna
Trento montagna interna
Verona montagna interna
Verona collina interna

Verona pianura
Vicenza montagna interna
Vicenza collina interna

Vicenza pianura
Belluno montagna interna
Treviso collina interna

Treviso pianura
Venezia pianura
Padova collina interna

Padova pianura
Rovigo pianura
Udine montagna interna
Udine collina interna

Udine pianura
Gorizia collina interna

Gorizia pianura
Trieste pianura
Pordenone montagna interna
Pordenone collina interna

Pordenone pianura
Imperia montagna interna
Imperia collina interna
Imperia collina litoranea

Aρι3. αναφοράς

σιτηρά
ελαιούχοι
ελαιούχοι
σιτηρά
ελαιούχοι
ελαιούχοι

σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι

σιτηρά

ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι

ελαιούχοι
ελαιούχοι

σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι

ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
σιτηρά
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
σιτηρά
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
σιτηρά
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
σιτηρά
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
σιτηρά
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
σιτηρά
σιτηρά
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
σιτηρά
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
σιτηρά
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά

Αριθ. L 188/ 15
Συγκομιδή

Πληρωμή

(t/ha)

( Ecu /ha)

2,224
3,612
4,399
4,853
4,233
4,826

209,59
663,48
808,04
457,34
777,54
886,47

3,731

351,61

3,744
4,488
3,762
3,877

4,187
3,254
3,409
3,550
3,384

3,359
2,328
3,950
3,437
3,244
6,652
3,541
4,167
4,793
4,349

4,662
3,817
4,375
5,000
5,469
5,000
5,000
3,377
3,578
4,194

4,737
4,620
5,000

1,848
4,374
5,000
4,715
4,972
4,439
5,000
4,817
3,499
4,422
4,640
4,688
4,044
4,300
4,502
4,320
4,159
4,552

4,049
4,517
4,879
3,012
3,570
4,150
3,372

3,372
3,372

687,72
824,38

691,03
712,15

769,10
597,72
626,19
652,09
621,59
617,00
219,39
725,56
631,33
595,88
626,88
650,43
765,42
451,69
798,85
856,35
359,71

803,63
918,43
515,39
918,43
918,43

620,31
657,23
770,38
870,12
848,63
918,43
174,15
412,20
918,43
866,08
913,29
815,38

918,43
884,82
642,72
812,26
852,31
861,12
742,83
789,85
826,96
407,11
763,95

836,14
743,75
829,71
459,79
553,26

655,76
762,30
317,77
317,77
317,77

Αριθ. L 188/16
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Περιφέρεια

Κράτος μέλος

Savona montagna interna
Savona montagna litoranea
Savona collina interna
Savona collina litoranea

Genova montagna interna
Genova montagna litoranea
Genova collina interna
Genova collina litoranea

La Spezia montagna interna
La Spezia collina interna
La Spezia collina litoranea
Piacenza montagna interna
Piacenza collina interna

Piacenza pianura
Parma montagna interna
Parma collina interna

Parma pianura
Reggio Emilia montagna interna

Reggio Emilia collina interna
Reggio Emilia pianura
Modena montagna interna
Modena collina interna

Modena pianura
Bologna montagna interna
Bologna collina interna
Bologna pianura
Ferrara pianura
Ravenna collina interna

Ravenna pianura
Forlì montagna interna
Forlì — Rimini collina interna
Forlì — Rimini collina litoranea

Forlì — Rimini pianura
Massa Carrara montagna interna
Massa Carrara montagna litoranea
Massa Carrara collina interna

Lucca montagna litoranea
Lucca montagna interna
Lucca pianura
Pistoia montagna interna
Pistoia collina interna

Firenze — Prato montagna interna
Firenze — Prato collina interna

Firenze pianura
Livorno collina litoranea
Pisa collina interna
Pisa collina litoranea

Pisa pianura
Arezzo montagna interna

\

Arezzo collina interna

Siena montagna interna
Siena collina interna

Grosseto montagna interna
Grosseto collina interna
Grosseto collina litoranea

Grosseto pianura
Perugia montagna interna
Perugia collina interna
Temi montagna interna
Temi collina interna

Pesaro Urbino montagna interna
Pesaro Urbino collina interna
Pesaro Urbino collina litoranea

Ancona montagna interna
Ancona collina interna
Ancona collina litoranea

Macerata montagna interna

Αριθ. αναφοράς

σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι

ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
σιτηρά

ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
σιτηρά
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
σιτηρά
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
σιτηρά
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι

σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι

ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι

27. 7. 96

Συγκομιδή

Πληρωμή

(t/ha)

( Ecu/ha)

3,372
3,372
3,372
3,372
3,372
3,372
3,372
3,372
3,372
3,372
3,372
3,676
3,607
3,895
3,631
3,693
3,808
3,188
2,989
4,124
3,834
3,599
4,209

317,77
317,77
317,77
317,77
317,77
317,77
317,77
317,77
317,77
317,77
317,77
346,42
662,56
715,46
666,97
678,35
699,48
300,43
549,04
757,52
361,31

4,360
3,277
3,890
4,590
3,366

3,644
2,828
3,190
3,125

3,426
5,659
7,970
5,952
5,320
3,437
3,135
3,536
3,495
2,971
2,695
2,873
3,089
2,850
2,848
2,947
2,967
2,816
2,560
3,027
2,478
3,013
2,961
3,040

2,964
3,003
3,837
3,103
2,979

661,09
773,14
410,88
601,94
714,54
843,12
618,29
669,35

266,51
585,96
574,02
629,31
533,30
751,09
560,91
501,35
323,90
575,86
649,52
641,98
545,73
495,03
527,73
567,41
523,51
523,14
541,32
545,00
517,26
470,24
556,02
455,18
553,45
543,90
558,41
544,45
551,61
704,80

569,98

3,005

547,20
551,98

3,066
3,099
3,122
3,160
3,075

563,18
569,24
573,47
580,45
564,84

27 . 7. 96

j EL I

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Περιφέρεια

Κράτος μέλος

Macerata collina interna
Macerata collina litoranea

Ascoli Piceno montagna interna
Ascoli Piceno collina interna
Ascoli Piceno collina litoranea
Viterbo collina interna

Viterbo pianura
Rieti montagna interna
Rieti collina interna

Roma montagna interna
Roma collina interna
Roma collina litoranea

Roma pianura
Latina montagna interna
Latina collina interna
Latina collina litoranea

Latina pianura
Frosinone montagna interna
Frosinone collina interna

L'Aquila montagna interna
Teramo montagna interna
Teramo collina interna
Teramo collina litoranea

Pescara montagna interna
Pescara collina interna
Pescara collina litoranea

ελαιούχοι
ελαιούχοι
σιτηρά
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι

Chieti montagna interna

σιτηρά

ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
σιτηρά
σιτηρά
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι

Isernia collina interna

Caserta montagna interna
Caserta collina interna
Caserta collina litoranea

Caserta pianura
Benevento collina interna

Benevento montagna interna
Napoli collina interna
Napoli collina litoranea
Napoli pianura
Avellino montagna interna

σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι

σιτηρά

ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
σιτηρά
ελαιούχοι
ελαιούχοι

Chieti collina interna
Chieti collina litoranea

Campobasso montagna interna
Campobasso collina interna
Campobasso collina litoranea
Isernia montagna interna

I

Aρι9. αναφοράς

σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι

σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι

σιτηρά
σιτηρά

Salerno montagna interna
Salerno collina interna
Salerno collina litoranea

σιτηρά

Salerno pianura
Foggia montagna interna
Foggia collina interna
Foggia collina litoranea
Foggia pianura
Bari collina interna

Bari pianura
Taranto collina litoranea

Taranto pianura
Brindisi collina litoranea

Brindisi pianura
Lecce pianura
Potenza montagna interna
Potenza montagna litoranea
Potenza collina interna

Matera montagna interna
Matera collina interna

Matera pianura
Cosenza montagna interna

Συγκομιδή

Πληρωμή

(t/ha)

(Ecu/ha)

3,218
3,207
3,446
3,054
3,067
3,027
3,239
3,352
3,186
3,016
3,114
3,138
3,133
2,662
3,637
4,697
3,398
2,401
3,305
3,038
2,849
3,003
3,104
3,323
2,976
3,108
2,443

σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι

ελαιούχοι σπόροι
σιτηρά
σιτηρά

Avellino collina interna

Aριθ. L 188/ 17

ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
σιτηρά
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
σιτηρά
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
σιτηρά
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
σιτηρά
σιτηρά
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι

2,850
3,098
2,875
2,981
2,983
3,005
3,788
4,000
2,712
3,237
3,176
2,763
2,941
3,560
5,316
8,209
2,901
3,809
1,842
3,760
2,087
3,656
2,898
2,897
2,485
2,901

2,916
1,535
3,121
2,783
1,154
3,970
3,637

591,10
589,08
324,75
560,98
563,37
556,02
594,96

615,72
585,23
554,00
572,00
576,41
575,49

488,97
668,07
442,64
624,17
441,03
607,08
558,04
523,32
551,61
570,16
313,16
546,65
570,90
230,23
523,51
569,06
528,10
547,57
547,94

283,19
356,98
734,75
498,16
594,59
583,39
507,53
540,22
653,92
500,98
773,61
532,87
358,96
173,59

690,66
196,68
671,56
532,32
532,14

234,18
532,87

535,63
144,66
573,29
511,20
108,75
729,24
668,07

1,611

151,82

1,601
2,458

150,88
451,50
448,93
460,69
512,12
734,75

2,444

2,508
2,788
4,000

Αριθ. L 188/18

EL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Περιφέρεια

Κράτος μέλος

Cosenza montagna litoranea
Cosenza collina interna
Cosenza collina litoranea

Cosenza pianura
Catanzaro — Crotone — Vibo Valentia montagna
interna

Catanzaro — Crotone — Vibo Valentia collina
interna
Catanzaro — Crotone — Vibo Valentia collina
litoranea

Catanzaro — Crotone pianura
Reggio Calabria montagna interna
Reggio Calabria montagna litoranea
Reggio Calabria collina litoranea
Reggio Calabria pianura
Trapani collina interna
Trapani collina litoranea
Trapani pianura
Palermo montagna interna
Palermo montagna litoranea
Palermo collina interna
Palermo collina litoranea

Palermo pianura
Messina montagna interna
Messina montagna litoranea
Messina collina litoranea

Agrigento
Agrigento
Agrigento
Agrigento

montagna interna
collina interna
collina litoranea
pianura

Caltanissetta collina interna
Caltanissetta collina litoranea

Caltanissetta pianura
Enna montagna interna
Enna collina interna

Catania montagna interna
Catania montagna litoranea
Catania collina interna
Catania collina litoranea

Catania pianura
Ragusa collina interna
Ragusa collina litoranea
Ragusa pianura
Siracusa collina interna
Siracusa collina litoranea

Siracusa pianura
Sassari montagna interna
Sassari collina interna
Sassari collina litoranea

Sassari pianura
Nuoro montagna interna
Nuoro collina interna
Nuoro collina litoranea

Cagliari collina interna
Cagliari collina litoranea
Cagliari pianura
Oristano collina interna

Oristano pianura

Luxembourg:
Nederland:

1

2

Österreich:

Αριθ. αναφοράς

27. 7. 96

Συγκομιδή

Πληρωμή

(t/ha)

(Ecu/ha)

σιτηρά
ελαιούχοι σπόροι
σιτηρά
ελαιούχοι σπόροι

1,632
2,758
1,451
3,185

153,80
506,61
136,74
585,04

ελαιούχοι σπόροι

3,375

619,94

σιτηρά

2,074

195,45

1,861
1,664

175,38
156,81
160,40
151,91
159,92
252,37
160,77
151,35
151,35
180,75
151,73
149,27
146,64
142,02
120,44

σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
ελαιούχοι σπόροι

ελαιούχοι σπόροι

1,702

1,612
1,697
2,678
1,706
1,606
1,606
1,918
1,610
1,584
1,556
1,507
1,278
1,222
1,289
1,669
1,512
1,333

1,667
1,333
1,080
1,027
1,100
2,397
2,922
5,000
2,326

115,16
121,47
157,29
142,49

125,62
157,10
125,62
101,78
96,78
103,66
440,30

536,73
471,20
427,25

σιτηρά
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
ελαιούχοι σπόροι
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι

4,000

734,75
734,75
717,11
549,41
734,75

ελαιούχοι σπόροι

2,700

495,95

σιτηρά
σιτηρά

7,110

5,060

670,04
476,85

ελαιούχοι σπόροι

2,74

503,30

2,575
2,509
2,200

2,584
3,590
1,362
2,700
2,625
1,750

1,667
1,752
3,999
1,350
1,536
1,772
4,000
4,000
3,904
2,991

472,99
460,87
207,33
243,51
338,32
128,35
495,95
482,18
164,92
157,10

165,11
734,56
127,22
144,75

166,99

27. 7. 96
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Περιφέρεια

Κράτος μέλος

Portugal:

Sequeiro

S-C.1
S-C.2
S-C.3
S-C.4
S-C.5

S-C.6
S-C.7
S-M.1
S-A.1

Regadio

R-C.1
R-C.2
R-C.3
R-C.4
R-C.5
R-C.6
R-M.1

Suomi:

Sverige:

United Kingdom:

Ζώνη
Ζώνη
Ζώνη
Ζώνη
Ζώνη

1
2
3
4
5

England
Wales

Northern Ireland

Scotland (LFA)
Scotland (remainder)

Αριθ. L 188/19
Συγκομιδή
(t/ha)

Πληρωμή

σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά

1,800
1,400
2,500
4,000
3,500
3,000
1,000
2,000
3,800
9,900
8,400
4,900
2,910
9,000
7,000
4,400

169,63
131,93

659,67
414,65

ελαιούχοι σπόροι

1,59

292,06

ελαιούχοι σπόροι
ελαιούχοι σπόροι

2,674
2,259

σιτηρά
σιτηρά
σιτηρά

3,626
2,875

491,18
414,95
390,81
341,71
270,94

3,080
3,140
2,920
2,840
3,450

565,75
576,78
536,36
521,67
633,72

Αριθ. αναφοράς

ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι
ελαιούχοι

4,147

σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι
σπόροι

(Ecu/ha)

235.60
376.96
329,84
282,72
94,24
188,48
358,11
932.97
791.61
461,77
274,24
848,15

Αριθ. L 188/20

( EL !

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

27. 7 . 96

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1480/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Ιουλίου 1996

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 666/96 για λεπτομέρειες εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 447/96 του Συμβουλίου για την πρόβλεψη ειδικών μέτρων για την
εισαγωγή ελαιολάδου καταγωγής Τυνησίας και για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1477/95 για ορισμένα μεταβατικά μέτρα που αφορούν την εφαρμογή της γεωργικής
συμφωνίας του Γύρου της Ουρουγουάης στον τομέα του ελαιόλαδου
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

— Derecho de aduana fijado por el Reglamento (CE)
n° 447/96

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 447/96 του Συμβουλίου, της 1 1ης
Μαρτίου 1996, για την πρόβλεψη ειδικών μέτρων για την
εισαγωγή ελαιολάδου καταγωγής Τυνησίας ('), και ιδίως το
άρθρο 3,

Εκτιμώντας:

ότι, στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 666/96 της
Επιτροπής (2), σχετικά με τις ενδείξεις που πρέπει να
αναγράφονται στα πιστοποιητικά εισαγωγής η αναφορά
στον κοινοτικό καθορισμό είναι λανθασμένη·

— Told fastsat ved forordning (EF) nr. 447/96
— Zoll gemâfi Verordnung (EG) Nr. 447/96
— Δασμός που καθορίστηκε από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 447/96
— Customs duty fixed by Regulation (EC) No 447/96
— Droit de douane fixe par le règlement (CE) n0 447/96
— Dazio doganale fissato dal regolamento (CE) n. 447/96
— Bij Verordening (EG) nr. 447/96 vastgesteld douanerecht
— Direito aduaneiro fixado pelo Regulamento (CE) n? 447/
96

— Asetuksessa (EY) N:o 447/96 vahvistettu tulli

ότι πρέπει, συνεπώς, να διορθωθεί αυτό το λάθος·

— Tull fastställd genom förordning (EG) nr 447/96.

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

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 παράγραφος 4 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 η ποσότητα που τίθε
ται σε ελεύθερη κυκλοφορία δεν μπορεί να είναι
ανώτερη από εκείνη που αναγράφεται στις θέσεις 17 και
18 του πιστοποιητικού εισαγωγής. Για το σκοπό αυτό
στη θέση 19 του εν λόγω πιστοποιητικού αναγράφεται o
αριθμός "0" δύο φορές.»

ρών ουσιών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΆρSρο 1

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 666/96 αντικαθίστα
ται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΑρSρο 4
Τα πιστοποιητικά εισαγωγής που προβλέπονται στο

άρθρο 2 φέρουν στο τετραγωνίδιο 20 μία από τις
ακόλουθες ενδείξεις:

ΆρSρο 2

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει αμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 1996.
Γ:a την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(') EE αριθ. L 62 της 13. 3. 1996, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριS. L 92 της 13. 4. 1996, σ. 9.
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Αριθ. L 188/21

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1481/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 26ης Ιουλίου 1996

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2921/95 για τον καθορισμό λεπτομερών
κανόνων που διέπουν τις αντισταθμιστικές καταβολές για μειώσεις ορισμένων γεωργικών
ισοτιμιών μετατροπής
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2990/95 του Συμβουλίου, της 18ης

Δεκεμβρίου 1995, για τον καθορισμό των αντισταθμιστικών
καταβολών που αφορούν αισθητές πτώσεις των γεωργικών
ισοτιμιών μετατροπής πριν από την 1η Ιουλίου 1996 ('),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1451 /96 (2), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 4,
Εκτιμώντας:

ότι στις προθεσμίες που καθορίστηκαν από τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 2921 /95 της Επιτροπής (3)> όπως τροποποιήθηκε
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 459/96 (4), πρέπει να ληφθεί
υπόψη η παράταση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2990/95
πέραν της 30ής Ιουνίου 1996· ότι το γενεσιουργό αίτιο της
ισοτιμίας που εφαρμόζεται στην ενίσχυση, που αναφέρεται
στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
2921 /95 και καθορίζεται συναρτήσει του οικονομικού
σκοπού της σχετικής ενέργειας, πρέπει να προσαρμόζεται,
ανάλογα, για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν
περισσότερες αισθητές πτώσεις της γεωργικής ισοτιμίας
ενός και του αυτού νομίσματος·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη των σχετικών επιτροπών
διαχείρισης,

«2. Τα ποσά σε Ecu, που αναφέρονται στο άρθρο 2
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1527/95 ή του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2990/95, μετατρέπονται σε εθνικό
νόμισμα με τη γεωργική ισοτιμία που ισχύει αμέσως πριν
από τη σχετική αισθητή πτώση λόγω της οποίας καθορί
στηκε το εν λόγω ποσό.»

2. Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 η τελευταία περίπτωση
συμπληρώνεται με τις ακόλουθες νέες περιπτώσεις:

«- την 1η Ιανουαρίου 1996 όσον αφορά τις ενισχύσεις
που χορηγούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 2990/95 για αισθητές πτώσεις της γεωργικής
ισοτιμίας πριν από τις 30 Ιουνίου 1996,

— την 1η Ιουλίου 1996 για τις ενισχύσεις που χορη
γούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2990/
95 .»

3. Στο άρθρο 5 παράγραφος 1 , προστίθεται το ακόλουθο
νέο εδάφιο:

«Εντούτοις, για τις αισθητές πτώσεις της γεωργικής
ισοτιμίας που επήλθαν μετά τις 30 Ιουνίου 1996 η αίτηση
έγκρισης για τη χορήγηση ενίσχυσης πρέπει να υποβλη
θεί το αργότερο στις 30 Ιουνίου 1997.»

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΆρSρο 2

ΆρSρο 1

O κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2921 /95 τροποποιείται ως εξής:
1 . Στο άρθρο 2, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο:

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα
από τη δημοσίευση 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, 26 Ιουλίου 1996.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ
(2) EE
(3) ΕΕ
(4) ΕΕ

αριS.
αρι8.
αριS.
αριθ.

L
L
L
L

312 της 23. 12. 1995, σ. 7.
187 της 26. 7. 1996, σ. 1 .
305 της 19. 12. 1995, σ. 60.
64 της 14. 3. 1996, σ. 12.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1482/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Ιουλίου 1996

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1068/93 για τις λεπτομέρειες καθορισμού
και εφαρμογής των ισοτιμιών που χρησιμοποιούνται στον γεωργικό τομέα
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

απορρέουν απο τη συμφωνία της ΓΣΔΕ καθιστούν ωστόσο

Έχοντας υπόψη:

αναγκαία την κατάταξή τους μεταξύ των αισθητών ανατι
μήσεων κατά την έννοια του άρθρου 9 του εν λόγω κανονι

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου, της
28ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με τη λογιστική μονάδα και
τις ισοτιμίες μετατροπής που πρέπει να εφαρμόζονται στα
πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής ('), όπως τροποποι
ήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 150/95 (2),
και ιδίως το άρθρο 12,

σμού·

ότι πρέπει κατά συνέπεια να τροποποιηθεί κατάλληλα o
ορισμός που εμφαίνεται στο άρθρο 8 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1068/93·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη των σχετικών επιτροπών
διαχείρισης,

Εκτιμώντας:
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ότι το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92
προβλέπει δυνατότητες παρέκκλισης από τον εν λόγω κανο
νισμό· ότι το εν λόγω άρθρο 9 υπαγορεύεται από την
ανάγκη λήψης επειγουσών αποφάσεων, κυρίως, σε περί
πτωση που υφίσταται κίνδυνος όσον αφορά τη διατήρηση

της τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη
συμφωνία της ΓΣΔΕ και όσον αφορά τη δημοσιονομική
πειθαρχία·

ότι το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1068/93 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2853/95 (4), ορίζει τις περι
πτώσεις αισθητής ανατίμησης ως αυτές για τις οποίες
υφίσταται κίνδυνος αισθητής μείωσης της γεωργικής ισοτι

μίας μετατροπής· ότι η αισθητή μείωση μιας γεωργικής
ισοτιμίας μετατροπής ορίζεται στο άρθρο 1 στοιχείο ε) του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92·
ότι μπορούν να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες δεν
πληρούνται οι όροι του άρθρου 1 στοιχείο ε) του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92, για τις οποίες η βραχυπρόθεσμη
δημοσιονομική επίπτωση της εφαρμογής των άρθρων 7 και
8, καθώς και η ανάγκη τήρησης των υποχρεώσεων που

ΑρSρο 1

Στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1068/93, η παρά
γραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«3. Οι μειώσεις των γεωργικών ισοτιμιών μετατροπής
που οδηγούν στην εφαρμογή του άρθρου 7 ή του άρθρου
8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 θεωρούνται ως
αισθητές ανατιμήσεις κατά την έννοια του άρθρου 9 του
εν λόγω κανονισμού.

Ωστόσο, όλες οι περιπτώσεις για τις οποίες εφαρμόζεται
το άρθρο 4 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3813/92 θεωρούνται, επίσης, ως περιπτώσεις αισθητής
ανατίμησης κατά την έννοια του άρθρου 9 του εν λόγω
κανονισμού.»

ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα
από τη δημοσίευση 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, 26 Ιουλίου 1996.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ
(2) ΕΕ
(3) ΕΕ
(4) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριS.
αριθ.

L
L
L
L

387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
22 της 31 . 1 . 1995, σ. 1 .
108 της 1 . 5. 1993, σ. 106.
299 της 12. 2. 1995, σ. 1 .

27. 7. 96

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Αριθ. L 188/23

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1483/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Ιουλίου 1996

που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2402/95 για την έναρξη της προληπτικής
απόσταξης που αναφέρεται στο άρθρο 38 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 του
Συμβουλίου για την περίοδο εμπορίας 1995/96
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 του Συμβουλίου, της
16ης Μαρτίου 1987, περί κοινής οργάνωσης της αμπελοοινι

κής αγοράς ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1544/95 (2), και ιδίως το άρθρο 38
παράγραφος 5,

επίσης και τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων που
πρέπει να διατηρηθούν στην αγορά·

ότι, εάν o συνολικός όγκος που ζητείται ανά περιοχή υπερ
βαίνει τις προβλεπόμενες ποσότητες, τα κράτη μέλη οφεί
λουν να εφαρμόσουν ενιαίο συντελεστή μείωσης για όλες
τις νέες υποβαλλόμενες συμβάσεις·

ότι, για την ορθή διαχείριση των εν λόγω ποσοτήτων,
πρέπει να προβλεφθεί παρέκκλιση από ορισμένες ειδικές
διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2721 /88 και να
προβλεφθεί ότι οι υποβάλλόμενες συμβάσεις ή δηλώσεις
μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο μείωσης των αιτούμε
νων ποσοτήτων·

Εκτιμώντας:

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2721 /88 της Επιτροπής 0,
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2181 /91 (4), καθόρισε τις λεπτομέρειες των προαιρετι
κών αποστάξεων που προβλέπονται στα άρθρα 38, 41 και 42
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 822/87· ότι o κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 1848/95 της Επιτροπής (5), καθόρισε τις τιμές και τις
ενισχύσεις, καθώς και άλλα στοιχεία που ισχύουν για την
προληπτική απόσταξη για την περίοδο εμπορίας 1995/96·

ότι, για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του μέτρου,
πρέπει, αφενός η απόσταξη αυτή να πραγματοποιηθεί σε
βραχύ χρονικό διάστημα και, αφετέρου, να επιτρέπει στα
κράτη μέλη να επιβάλουν πιο περιοριστικά μέτρα και, ιδίως
τη σύσταση μιας εγγύησης που να συνοδεύει την υποβολή
της σύμβασης ή της δήλωσης·

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

ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2402/95 της Επιτροπής (6), όπως
τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2791 /95 (7),
άνοιξε την προληπτική απόσταξη για την περίοδο εμπορίας
1995/96· ότι οι συμβάσεις απόσταξης έπρεπε να υπογραφούν
έως τις 27 Δεκεμβρίου 1995, το αργότερο· ότι οι ποσότητες
των σχετικών οίνων έπρεπε να παραδοθούν στο αποστακτή
ριο έως τις 15 Μαΐου 1996, το αργότερο·

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2402/95 παρεμβάλλεται το
ότι η ποσότητα επιτραπέζιου οίνου που μπορεί να αποστα

χθεί δυνάμει αυτού του μέτρου έχει καθοριστεί σε 6 300 000
hl από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2402/95, αλλά ότι μόνον
περίπου 1 900 000 hl οίνου αποστάχθηκαν πράγματι στο
πλαίσιο συμβάσεων·

ότι η σημερινή κατάσταση της αγοράς των επιτραπέζιων
οίνων, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλά αποθέματα στο
τέλος της περιόδου εμπορίας και από την πτώση του επιπέ
δου των τιμών που διαπιστώθηκαν σε ορισμένες αγορές,
είναι επιζήμια για τα εισοδήματα των γεωργών· ότι πρέπει
να αποσυρθούν ορισμένα από αυτά τα προϊόντα από την
αγορά με εκ νέου άνοιγμα της προληπτικής απόσταξης για
τα 2 700 000 εκατόλιτρα που δεν χρησιμοποιήθηκαν, η
οποία θα είναι μόνο για του επιτραπέζιους οίνους με σκοπό
(') EE
(2) ΕΕ
(3) ΕΕ
(4) ΕΕ
(5) ΕΕ
(6) ΕΕ
(7) ΕΕ

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

L
L
L
L
L
L
L

84 της 27. 3. 1987, σ. 1 .
148 της 30. 6. 1995, σ. 31 .
241 της 1 . 9. 1988, σ. 88.
202 της 25. 7. 1991, σ. 16.
177 της 28. 7. 1995, σ. 35.
246 της 13. 10. 1995, σ. 8.
289 της 2. 12. 1995, σ. 35.

ακόλουθο νέο άρθρο 1α:

«Άρθρο 1α

1 . H προληπτική απόσταξη των επιτραπεζίων οίνων
και των οίνων που είναι κατάλληλοι να δώσουν επιτρα
πέζιους οίνους η οποία αναφέρεται στο άρθρο 38 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 ανοίγει εκ νέου για την
περίοδο εμπορίας 1995/96.

H ποσότητα επιτραπεζίου οίνου ή οίνων κατάλληλων να
δώσουν επιτραπέζιους οίνους που μπορούν να αποστά
ξουν οι παραγωγοί, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2721 /88, περιορίζεται στις ακόλουθες ποσότητες:
—
—
—
—
—
—

περιοχή
περιοχή
περιοχή
περιοχή
περιοχή
περιοχή

— Αυστρία:

1
3
4
5
6
7

(Γερμανία):
( Γαλλία):
(Ιταλία):
(Ελλάδα):
(Ισπανία):
( Πορτογαλία):

50000 Μ,

500000
1 200 000
100 000
750 000

Η

Μ,
ω,
ω,

50 000 K1,

50 000 Μ,
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2. Κάθε παραγωγός που έχει παραγάγει επιτραπέζιο
οίνο ή οίνους κατάλληλους να δώσουν επιτραπέζιο οίνο
μπορεί να υπογράψει, το αργότερο έως τις 20 Αυγού
στου 1996, σύμβαση ή δήλωση προληπτικής απόσταξης
στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών προσδιορίζοντας
ιδίως:

νουν στην Επιτροπή τις ποσότητες αυτών των οίνων που
αποτελούν αντικείμενο σύμβασης πριν από τις 20
Σεπτεμβρίου 1996.

4. Οι παραδόσεις στο αποστακτήριο πρέπει να πραγ
ματοποιηθούν μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και της 10ης
Οκτωβρίου 1996.

α) το επώνυμο, το όνομα και τη διεύθυνση του
αιτούντος
6) την ποσότητα του οίνου της παραγωγής του που
θέλει να αποστάξει σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινο
τικές διατάξεις σχετικά με την ποιότητα των προϊό
ντων που παραδίδονται στο αποστακτήριο·
γ) την επωνυμία και τη διεύθυνση ή την εταιρική
επωνυμία του αποστακτήριου.

H σύμβαση ή η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από το
αντίγραφο της δήλωσης παραγωγής που υποβάλλεται
στις αρμόδιες αρχές για την περίοδο εμπορίας 1995/96.

O αιτών προσκομίζει, εξάλλου, την απόδειξη ότι κατέχει
τον εν λόγω οίνο και αναφέρει τις ποσότητες που έχουν
ήδη παραδοθεί στο αποστακτήριο στο πλαίσιο της
προληπτικής απόσταξης για την περίοδο εμπορίας 1995/
96.

Τα κράτη μέλη δύνανται να περιορίζουν τον αριθμό των
συμβάσεων που μπορεί να υπογράψει ένας παραγωγός
για την απόσταξη που αναφέρεται στο παρόν άρθρο.
3.
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Τα κράτη μέλη παραγωγής καθορίζουν το συντελε

στή μείωσης που πρέπει να εφαρμόζεται στις προαναφε
ρόμενες συμβάσεις και δηλώσεις, εάν o συνολικός όγκος
των συμβάσεων ή δηλώσεων που έχουν υποβληθεί υπερ
βαίνει αυτόν που έχει προκαθοριστεί για κάθε περιοχή.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες διοικητικές
διατάξεις για να εγκρίνουν, το αργότερο έως τις 17
Σεπτεμβρίου 1996, τις προαναφερόμενες συμβάσεις και
δηλώσεις με την ένδειξη του εφαρμοζόμενου συντελεστή
μείωσης και την ποσότητα οίνου που έχει γίνει αποδε
κτή ανά σύμβαση ή δήλωση. Τα κράτη μέλη ανακοινώ

5. Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέψουν ότι η
υποβαλλόμενη σύμβαση ή δήλωση πρέπει να συνοδεύε
ται από την απόδειξη της σύστασης μιας εγγύησης,
όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφοι 1 και
3.

6. Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2721 /88
εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των ακόλουθων διατά
ξεων:
α) δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου
6·

β) κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 παράγραφος 5, η

ελάχιστη ποσότητα οίνου που πρέπει να αποσταχθεί
περιορίζεται σε 5 εκατόλιτρα για τους γερμανούς και
αυστριακούς παραγωγούς·

γ) κατά παρέκκλιση του άρθρου 7 παράγραφος 1 , η
απόσταξη πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από τις
15 Δεκεμβρίου 1996

δ) κατά παρέκκλιση του άρθρου 9 παράγραφος 1 , το
ποσό της προκαταβολής της ενίσχυσης πρέπει να
πληρωθεί το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου 1996. Σε
περίπτωση που ένα αποστακτήριο ή, ενδεχομένως,
ένας παραγωγός θέλει να επωφεληθεί από τη δυνα
τότητα πληρωμής μιας προκαταβολής, οφείλει να
υποβάλει τη σχετική αίτηση το αργότερο έως τις 25
Σεπτεμβρίου 1996.»
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της
δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 1996.

Για την Επιτροπή
Franz FISCHLEE

Μέλος της Επιτροπής
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EL

Αριθ. L 188/25

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1484/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 26ης Ιουλίου 1996

για τη θέσπιση έκτακτων μέτρων στήριξης της αγοράς βοείου κρέατος στο Ηνωμένο
Βασίλειο με την εφαρμογή της απόφασης 96/385/EK
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συμβουλίου, της
27ης Ιουνίου 1968, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα του βοείου κρέατος C), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1357/96 (2), και ιδίως το
άρθρο 23,

ότι θα πρέπει να προβλεφθεί o έλεγχος της τήρησης των
ανωτέρω συνθηκών από εμπειρογνώμονες της Επιτροπής
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης
βοείου κρέατος

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΑρSρο 1
Εκτιμώντας:

ότι, με την απόφαση 96/385/EK της Επιτροπής (3), η
Επιτροπή ενέκρινε τα μέτρα που πρότεινε το Ηνωμένο Βασί
λειο για τον έλεγχο και την εξάλειψη της ΣΕΒ στο εν λόγω
κράτος μέλος- ότι τα μέτρα αυτά συνεπάγονται την υποχρε
ωτική σφαγή επιλεγμένων βοοειδών στα οποία είναι πολύ
πιθανό να έχουν χορηγηθεί μολυσμένα κρεατοστεάλευρα·
ότι, σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση η χρηματο
δοτική συνδρομή προς το Ηνωμένο Βασίλειο για τη σφαγή
των ζώων πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 716/96 της Επιτροπής της 19ης Απριλίου 1996,
για τη θέσπιση έκτακτων μέτρων στήριξης της αγοράς
βοείου κρέατος στο Ηνωμένο Βσίλειο (4), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 835/96 (5)·
ότι, συνεπώς ενδείκνυται να προβλεφθεί κοινοτική
συνδρομή ύψους 70% της αγοραίας αξίας των σφαγέντων
ζώων· ότι, για τον προσδιορισμό της αγορέας αξίας το
Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να θεσπίσει ένα σύστημα με το
οποίο εξασφαλίζεται η δίκαιη και αντικειμενική αποτίμηση
κάθε ζώου·

ότι πρέπει να εξασφαλισθεί ότι τα εν λόγω ζώα θανατώνο
νται και καταστρέφονται κατά τρόπο που δεν απειλεί την
ανθρώπινη υγεία ή την υγεία των άλλων ζώων· ότι, ως εκ
τούτου, είναι αναγκαίο να καθοριστούν οι συνθήκες κατα
στροφής των ζώων αυτών και οι έλεγχοι τους οποίους
πρέπει να διεξάγουν οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου- ότι,

για να αποφευχθεί η ανάμειξη ζώων που σφάζονται σε
σφαγείο με ζώα που δεν καλύπτονται από το παρόν
πρόγραμμα και για να αποφευχθούν λάθη ως προς την
ταυτοποίηση, πρέπει να διατηρούνται χωριστά στο χώρο
σταβλισμού του σφαγείου, καθώς και στο ίδιο το σφαγείο
(') ΕΕ
(2) ΕΕ
(3) ΕΕ
(*) ΕΕ
(5) EE

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

148 της 28. 6. 1968, σ. 24.
175 της 13. 7. 1996, σ. 9.
151 της 26. 6. 1996, σ. 39.
99 της 20. 4. 1996, σ. 14.
112 της 7. 5 . 1996, σ. 17 .

1 . Εξουσιοδοτείται το Ηνωμένο Βασίλειο να καταβάλει
αποζημίωση για τα βοοειδή τα οποία βρίσκονται την 1η
Αυγούστου 1996 σε εκμετάλλευση εντός της επικράτειας του
Ηνωμένου Βασιλείου και εσφάγησαν σύμφωνα με τα κριτή
ρια επιλογής που ορίζονται στο πρόγραμμα του Ηνωμένου
Βασιλείου για την εξάλειψη της εξάλειψης της νόσου που
εγκρίθηκε με την απόφαση 96/385/EK.

2. Τα ζώα στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 1 θανα
τώνονται σε ειδικά καθορισμένα σφαγεία και στα οποία οι
κεφαλές τα εσωτερικά όργανα και τα σφάγια χρωματίζο
νται ανεξίτηλα· Το χρωματισμένο υλικό μεταφέρεται εντός
σφαγισμένων περιεκτών σε ειδικά εντεταλμένους αποτεφρω
τήρες ή μονάδες επεξεργασίας υποπροϊόντων, όπου υποβάλ
λονται σε επεξεργασία και κατόπιν καταστρέφονται.
Κανένα μέρος των ανωτέρω ζώων δεν επιτρέπεται να εισέλ
θει στην τροφική αλυσίδα του ανθρώπου ή των ζώων ή να
χρησιμοποιηθεί για καλλυντικά ή φαρμακευτικά προϊόντα.
Εκπρόσωπος της αρμόδιας αρχής του Ηνωμένου Βασιλείου
θα είναι μονίμως παρών στα ανωτέρω σφαγεία για την
επίβλεψη των εν λόγω εργασιών.
Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου και βάσει του ανα
γκαίου ελέγχου:

— η αρμόδια αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου δύναται να
επιβλέψει τη σφαγή ζώου επιτόπου στο αγρόκτημα.
Μετά τη θανάτωσή τους τα ζώα αυτά πρέπει να μεταφέ
ρονται αμέσως σε αποτεφρωτήρες ή μονάδες επεξεργα
σίας υποπροϊόντων για επεξεργασία και καταστροφή,

— τα δέρματα των ζώων της παραγράφου 1 δεν είναι
απαραίτητο να χρωματισθούν ή να καταστραφούν,
εφόσον έχουν τύχει επεξεργασίας ώστε να μπορούν να
χρησιμοποιηθούν μόνο για παραγωγή δερμάτινων ειδών.
3. Τα σφαγεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 οργα
νώνονται και λειτουργούν κατά τρόπο που να εξασφαλίζει
ότι:

Αριθ. L 188/26
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— κανένα ζώο του βοείου είδους, προϊόν σφαγής το οποίο
προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τα
ζώα, δεν βρίσκεται στο σφαγείο κατά τη διάρκεια
σφαγής ζώων στα πλαίσια του παρόντος προγράμματος,
— όταν καθίσταται αναγκαία η παραμονή βοοειδών προς
σφαγή στα πλαίσια του παρόντος προγράμματος στους
χώρους σταβλισμού του σφαγείου, αυτά διατηρούνται
χωριστά από βοοειδή που προορίζονται για σφαγή για
κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τα ζώα και
— όταν καθίσταται αναγκαία η αποθήκευση προϊόντων της
σφαγής ζώων στα πλαίσια του παρόντος προγράμματος,
οι χώροι αποθήκευσης διαχωρίζονται από τους χώρους
αποθήκευσης κρέατος ή άλλων προϊόντων που προορί
ζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τα ζώα.
4.

H αρμόδια αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου:

— κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 , πριν από την
επεξεργασία και καταστροφή, πρέπει να επιτρέπεται η
εργαστηριακή εξέταση δείγματος του εγκεφάλου των
σφαγέντων ζώων,

— διεξάγει του απαραίτητους διοικητικούς ελέγχους και
αποτελεσματική επιτόπου επίβλεψη των διαδικασιών
που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 και
— ελέγχει τις διαδικασίες αυτές βάσει συχνών και αιφνι
διαστικών επιθεωρήσεων, με στόχο, κυρίως να επαλη
θευθεί ότι όλο το χρωματισμένο υλικό πράγματι κατα
στρέφεται.
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Άρθρο 3

Το Ηνωμένο Βασίλειο θεσπίζει όλα τα αναγκαία μέτρα για
την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής του παρόντος
προγράμματος. Ενημερώνει την Επιτροπή το ταχύτερο
δυνατό, σχετικά με τα μέτρα που έλαβε και τις οποιεσδή
ποτε τροποποιήσεις τους.

Άρθρο 4

H αρμόδια αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου:

α) ενημερώνει την Επιτροπή κάθε Τετάρτη και σε ό,τι
αφορά την προηγούμενη εβδομάδα και στο πλαίσιο του
παρόντος προγράμματος για:

— τον αριθμό των ζώων που επιλέγησαν για σφαγή,
— τον αριθμό των ζώων που εσφάγησαν,
— τη μέση αγοραία αξία των σφαγέντων ζώων,

— τα συνολικά επιπρόσθετα ποσά που αναφέρονται στο
άρθρο 2 παράγραφος 3·

β) συντάσσει λεπτομερή έκθεση σχετικά με του ελέγχους
που πραγματοποιήθηκαν στα πλ,αίσια των μέτρων που
αναφέρονται στο άρθρο 3 και την υποβάλλει στην
Επιτροπή κάθε τρίμηνο.

Άρθρο 5

Τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων, των ελέγχων και
εξετάσεων αυτών, εάν ζητηθούν, τίθενται στη διάθεση της
Επιτροπής.

Άρθρο 2

1 . Το ύψος της αποζημίωσης που καταβάλλεται στους
παραγωγούς ή στους εκπροσώπους τους από την αρμόδια
αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με το άρθρο 1
παράγραφος 1 είναι ίσο με την αντικειμενική αγοραία αξία
κάθε ζώου στο Ηνωμένο Βασίλειο, βάσει συστήματος αντι
κειμενικής αποτίμησης με το οποίο έχει συμφωνήσει η
αρμόδια αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου.

2. H Κοινότητα συγχρηματοδοτεί σε ποσοστο 70% τις
δαπάνες τις σχετικές με το ποσό της αποζημίωσης της παρα
γράφου 1 για τα ζώα που σφάζονται σύμφωνα με τις διατά
ξεις του άρθρου 1 .
3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 , η αρμόδια αρχή
του Ηνωμένου Βασιλείου εξουσιοδοτείται να καταβάλει
επιπρόσθετα ποσά για τα βοοειδή που σφάζονται στο πλαί
σιο του παρόντος προγράμματος. H Κοινότητα δεν συγχρη
ματοδοτεί αυτού του είδους τις δαπάνες.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 729/90 του Συμβουλίου ('), οι εμπειρογνώμονες της
Επιτροπής συνοδευόμενοι, ενδεχομένως, από εμπειρογνώ
μονες των κρατών μελών, διεξάγουν, σε συνεργασία με την
αρμόδια αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου, επιτόπιους ελέγ

χους για την επαλήθευση της τήρησης όλων των διατάξεων
του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 6

Τα μέτρα που λαμβάνονται στα πλαίσια του παρόντος
κανονισμού θεωρούνται ως μέτρα παρέμβασης κατά την
έννοια του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 729/70.

Άρθρο 7

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

Εφαρμόζεται από την 1η Αυγούστου 1996.
(') EE αριθ. L 94 της 28. 4. 1970, σ. 13.
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O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 1996.
Γ\α την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1485/96 ΤΗΣ EΠITP0ΠHΣ

της 26ης Ιουλίου 1996

για καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της οδηγίας 92/109/EOK του Συμβουλίου
για τις δηλώσεις του πελάτη σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση ορισμένων ουσιών που
χρησιμοποιούνται για την παράνομη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 92/ 109/EOK του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμ
βρίου 1992, σχετικά με την παρασκευή και εμπορία ορισμέ
νων ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παράνομη παρα
σκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών ('), όπως τροπο

ποιήθηκε από την οδηγία 93/46/EOK της Επιτροπής (2), και
ιδίως το άρθρο 2 σημείο 1 στοιχείο β),
Εκτιμώντας:

ότι όλες οι συναλλαγές που οδηγούν στην εμπορία καταχω
ρημένων ουσιών όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2
στοιχείο α) της οδηγίας 92/ 109/EOK πρέπει να τεκμηριώ
νονται δεόντως· ότι η τεκμηρίωση αυτή πρέπει να περιλαμ
βάνει επίσης, δήλωση του πελάτη στην οποία αναγράφονται
οι συγκεκριμένες χρήσεις της ουσίας·

ότι η θέσπιση κανόνων σχετικά με τις δηλώσεις του πελάτη
θα βοηθήσει στην εξασφάλιση, σε κάθε συναλλαγή· ότι η
χρήση που γίνεται από τον πελάτη κάθε καταχωρημένης
ουσίας είναι σαφώς προσδιορισμένη· οτι o προσδιορισμός
αυτός θα συμβάλει στην αποφυγή της διοχέτευσης καταχω
ρημένων ουσιών στην παράνομη παρασκευή ναρκωτικών·
ότι, για να ληφθούν υπόψη οι τακτικές συναλλαγές μεταξύ
του ίδιου προμηθευτή και πελάτη, θα πρέπει να δοθεί η
δυνατότητα στον πελάτη, υπό ορισμένες συνθήκες να χορη
γεί μια δήλωση για όλες τις συναλλαγές που αφορούν τις
ουσίες της κατηγορίας 2, για ανώτατο χρονικό διάστημα
ενός έτους·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συνεστήθη
δυνάμει του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3677/90 του Συμβουλίου (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
:χπό τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3769/92 της Επιτροπής (4),
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΑρSρο 1

Δήλωση μεμονωμένων συναλλαγών
1.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην

Κοινότητα που προμηθεύει πελάτη με ουσία καταχωρημένη
στις κατηγορίες 1 και 2 του παραρτήματος I της οδηγίας
( ι) ΕΕ
(2) ΕΕ
(3) ΕΕ
(4) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

370
159
357
383

της
της
της
της

19. 12 . 1992, σ. 76.
1 . 7. 1993, σ. 134.
20. 12. 1990, σ. 1 .
29. 12. 1992, σ. 17.

92/ 109/EOK και που είναι υποχρεωμενο να τεκμηριώσει
κάθε μεμονωμένη συναλλαγή βάσει του άρθρου 2 της προα
ναφερόμενης οδηγίας οφείλει, με την επιφύλαξη του άρθρου
2 της προαναφερθείσας οδηγίας, να λάβει από τον πελάτη
δήλωση στην οποία να αναγράφεται(-ονται) η (οι) συγκε
κριμένη(-ες) χρήση(-εις) της ουσίας που αυτός προμηθεύ
τηκε. Για κάθε καταχωρημένη ουσία απαιτείται ξεχωριστή
δήλωση.
2. H δήλωση θα περιέχει τις πληροφορίες που καθορίζο
νται στο υπόδειγμα το οποίο παρατίθεται στο σημείο 1 του
παραρτήματος του παρόντος κανονισμού. Για τις δηλώσεις
των νομικών προσώπων χρησιμοποιείται επιστολόχαρτο με
έντυπη επωνυμία.
ΑρSρο 2

Δήλωση πολλαπλών συναλλαγών ουσίας της κατηγορίας 2

1 . Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην
Κοινότητα που προμηθεύει τακτικά πελάτη με ουσία κατα
χωρημένη στην κατηγορία 2 του παραρτήματος I της
οδηγίας 92/ 109/EOK και που είναι υποχρεωμένο να τεκμη
ριώσει την συναλλαγή βάσει του άρθρου 2 της προαναφερό
μενης οδηγίας μπορεί να δεχθεί την υποκατάσταση της
δήλωσης μεμονωμένων συναλλαγών από ενιαία δήλωση για
περισσότερες συναλλαγές πραγματοποιούμενες εντός ενός
έτους κατ' ανώτατο όριο, εφόσον o προμηθευτής βεβαιώ
νεται για την τήρηση των ακολούθων προϋποθέσεων:
— o πελάτης έχει προμηθευτεί από τον προμηθευτή την εν
λόγω ουσία τουλάχιστον τρεις φορές κατά το προηγού
μενο δωδεκάμηνο,
— δεν υπάρχει λόγος να υποθέσει o προμηθευτής ότι η
ουσία προορίζεται για παράνομη χρήση,
— οι παραγγελθείσες ποσότητες δεν υπερβαίνουν τις συνή
θεις παραγγελίες του συγκεκριμένου πελάτη.
2. H δήλωση πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες που
προβλέπονται στο υπόδειγμα του σημείου 2 του παραρτήμα
τος του παρόντος κανονισμού. Για τις δηλώσεις των νομι
κών προσώπων χρησιμοποιείται επιστολόχαρτο με έντυπη
επωνυμία.

ΑρSρο 3
Έναρξη ισχύος

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

27. 7 . 96

EL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

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

Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 1996.
Για την Επιτροπή
Martin BANGEMANN

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 188/29

Αριθ. L 188/30
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1 . Υπόδειγμα δήλωσης μεμονωμένων συναλλαγών για ουσίες των κατηγοριών 1 και 2

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ (ΤΙΣ) ΣYΓKEKPIMENH(-EΣ) XPHΣH(-EIΣ) ΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 Ή 2 (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ)

0(H) υπογράφων(-ουσα)
Όνομα/Επωνυμία
Διεύθυνση

Αριθ. έγκρισης/αριθ. άδειας/αριθ. καταχώρησης (')
που εκδόθηκε στις

από

(όνομα και διεύθυνση της αρχής)

παρήγγειλα από τον/την
Επωνυμία
Διεύθυνση

την ακόλουθη ουσία: (ονομασία και κωδικός ΣO (2)
(ποσότητα)

H ουσία Φα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για

Βεβαιώνω ότι η προαναφερόμενη ουσία θα επαναπωληθεί ή θα διατεθεί σε πελάτη μόνο εφόσον o πελάτης αυτός
υποβάλει παρόμοια δήλωση χρήσης ή, για τις ουσίες της κατηγορίας 2, δήλωση για πολλαπλές συναλλαγές.

Υπογραφή

Ονομα
(Κεφαλαία)

Ιδιότητα

C) Διαγράφεται η ένδειξη που δεν ταιριάζει στην περίπτωση.
(2) Κωδικός συνδυασμένης ονοματολογίας.

Ημερομηνία

27. 7 . 96
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Αριθ. L 188/31

2. Υπόδειγμα δήλωσης πολλαπλών συναλλαγών για ουσίες της κατηγορίας 2

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ (ΤΙΣ) ΣYΓKEKPIMENH(-EΣ) XPHΣH(-EIΣ) ΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 (ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ)

0(H) υπογράφων(-ουσα)
Όνομα

Διεύθυνση
Αριθ. καταχώρησης

Καταχωρήθηκε

από

(όνομα και διεύθυνση της αρχής)

σκοπεύω να παραγγείλω από τον/την
Επωνυμία
Διεύθυνση

την ακόλουθη ουσία: (ονομασία και κωδικός ΣΟ) (')
(ποσότητα)

H ουσία Φα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για

(χρήση για την οποία προορίζεται η ουσία) και αντιπροσωπεύει ποσότητα που εκτιμάται ότι επαρκεί για
( 12 μήνες κατ' ανώτατο όριο)

μήνες

Βεβαιώνω ότι η προαναφερόμενη ουσία θα χρησιμοποιηθεί μόνο για νόμιμες χρήσεις και θα επαναπωληθεί ή θα
διατεθεί κατ' άλλο τρόπο σε πελάτη μόνο εφόσον o πελάτης αυτός υποβάλει παρόμοια δήλωση χρήσης

Υπογραφή

Όνομα
(Κεφαλαία)

Ιδιότητα

C) Κωδικός συνδυασμένης ονοματολογίας

Ημερομηνία

Αριθ. L 188/32

I El I

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

27 . 7 . 96

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1486/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Ιουλίου 1996

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

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου, της
30ής Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 923/96 της Επιτροπής (2),
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1249/96 της Επιτροπής της 28ης
Ιουνίου 1996, περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου όσον αφορά τους
δασμούς κατά την εισαγωγή στον τομέα των σιτηρών (3),
και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 1 ,
Εκτιμώντας:

ότι οι δασμοί κατά την εισαγωγή στον τομέα των σιτηρών

έχουν καθοριστεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1366/96
της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1449/96 (5)·

ότι το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1249/96 προβλέπει ότι αν κατά τη διάρκεια της

περιόδου εφαρμογής του, o μέσος όρος των υπολογιζομένων
δασμών κατά την εισαγωγή αποκλίνει κατά 5 Ecu ανά τόνο
του καθορισμένου δασμού, επέρχεται αντίστοιχη προσαρ
μογή· ότι υπήρξε η εν λόγω απόκλιση· ότι πρέπει, συνεπώς,
να προσαρμοστούν οι δασμοί κατά την εισαγωγή που καθο
ρίστηκαν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1366/96,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΑρSρο 1

Τα παραρτήματα I και II του τροποποιημένου κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1366/96 αντικαθίστανται από τα παραρτήματα I
και II του παρόντος κανονισμού.

ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 27 Ιουλίου 1996.

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

Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 1996.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(') EE
(2) ΕΕ
(3) ΕΕ
(4) ΕΕ
(5) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

181
126
161
177
186

της
της
της
της
της

1 . 7. 1992, σ. 21 .
24. 5. 1996, σ. 37.
29. 6. 1996, σ. 125.
16. 7. 1996, σ. 9.
25. 7. 1996, σ. 23.
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ΑριS. L 188/33

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

Δασμοί κατά την εισαγωγή των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Δασμός κατά την εισαγωγή που
διεξάγεται δια ξηράς, ποταμού ή
θαλάσσης και προέρχεται
από λιμάνια
της Μεσογείου, της Μαύρης
Θάλασσας
ή της Βαλτικής Θάλασσας

Δασμός κατά την εισαγωγή που
διεξάγεται δια θαλάσσης
προερχόμενη από άλλα λιμάνια (2)
(σε Ecu/τόνο)

(σε Ecu/τόνο)
1001 10 00

Σιτάρι σκληρό C )

10019091

1001 90 99

0,00

0,00

Σιτάρι μαλακό που προορίζεται για σπορά:

15,96

5,96

Σιτάρι μαλακό, εκλεκτής ποιότητας εκτός από εκείνο που
προορίζεται για σπορά (3)

15,96

5,96

μέσης ποιότητας

24,87

14,87

βασικής ποιότητας

44,54

34,54

1002 00 00

Σίκαλη

51,65

41,65

1003 00 10

Κριθάρι που προορίζεται για σπορά

51,65

41,65

1003 00 90

Κριθάρι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (3)

51,65

41,65

1005 1090

Καλαμπόκι για σπορά εκτός από το υβρίδιο

46,81

36,81

1005 90 00

Καλαμπόκι εκτός από αυτό που προορίζεται για
σπορά (3)

46,81

36,81

Σόργο σε κόκκους εκτός από το υβρίδιο που προορίζεται
για σπορά

65,76

55,76

1007 00 90

(') Για το σιτάρι που δεν πληροί τις ελάχιστες ποιοτικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96 o εφαρμοζόμενος δασμός
είναι εκείνος που καθορίζεται για το μαλακό σιτάρι χαμηλής ποιότητας.

(2) Για τα εμπορεύματα που φθάνουν στην Κοινότητα από τον Ατλαντικό Ωκεανό ή μέσω της διώρυγας του Σουέζ (άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1249/96) o εισαγωγέας μπορεί να επωφεληθεί μειώσεως των δασμών κατά:
— 3 Ecu ανά τόνο εάν το λιμάνι βρίσκεται στην Μεσόγειο θάλασσα ή,

— 2 Ecu ανά τόνο εάν το λιμάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στην Ιρλανδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Δανία, στη Σουηδία, στη Φινλανδία ή από την πλευρά του
Ατλαντικού της Ιβηρικής χερσονήσου.
(3) O εισαγωγέας μπορεί να επωφεληθεί κατ' αποκοπή μειώσεως 14 ή 8 Ecu ανά τόνο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96.

Αριθ. L 188/34

EL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Στοιχεία υπολογισμού των δασμών (περίοδος από 15. 7. 1996 έως 25. 7. 1996):
1 . Μέσοι όροι της περιόδου των δύο εβδομάδων που προηγούνται της ημέρας του καθορισμού:
Χρηματιστηριακές τιμές

Προϊόν (% πρωτεΐνες έως 12% υγρασία)
Τιμή (Ecu/τόνο)

Πριμοδότηση για τον Κόλπο του Μεξικού

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5%

SRW2

YC3

HAD2

US barley 2

140,61

146,13

133,86

118,66

179,15 (')

125,29 (')

14,53

7,16

34,16

—

—

—

—

—

(Ecu/τόνο)

Πριμοδότηση
(Ecu/τόνο)

για

τις

μεγάλες

λίμνες

20,38

—

—

—

(') Fob Duluth.

2. Ναύλος/κόστος: Κόλπος του Μεξικού - Rotterdam: 9,19 Ecu/τόνο. Μεγάλες Λίμνες-Rotterdam: 17,80 Ecu/τόνο.

3. Επιδοτήσεις [άρθρο 4 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96: 0,00 Ecu/τόνο],

27. 7. 96
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Αριθ. L 188/35

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1487/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 26ης 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' αποκοπή
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'
αποκοπή 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,
Εκτιμώντας:

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

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.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 27 Ιουλίου 1996.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 1996.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') EE
(2) EE
(3) EE
(4) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
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 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 1996, γιο τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά
την εισαγωγή για τον καθορισμό τιμών εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
(σε Ecu/100 χιλιόγραμμα)
Κωδικός ΣΟ
0702 00 35

Κωδικός
τρίτης χώρας (<)

Κατ' αποκοπή τιμή
κατά την εισαγωγή

052

76,2
80,2
70,8
60,3
80,3
86,8
44,0
97,5
95,8
76,9
62,4
156,2
61,0
53,8
69,1

060
064
066
068
204

208
212
624
999
ex 0707 00 25

052
053

060

066
068
204

0709 90 77

624

144,3
87,1

999

90,6

052

54,3
77,5
54,2
151,9
84,5
131,2
88,8
74,0

204

412

624
999

0805 30 30

052
204
220

Κωδικός ΣΟ

388

93,4
66,4
63,6
72,7
113,5
87,5
100,3
101,6

400
404

416
508
512

524
528

0808 20 51

212,5

804

86,8

999

512

94,1
104,1
138,2
72,5
1473
70,4
81,8

528

132,9

624

061

79,0
115,4
84,0
73,0
99,9
144,4
51,3

039

052

064
388
400

728
800
804
999

0809 10 40

86,5
107,3

624
728
800

052

064

103,6

091

512

54,8

400

520

66,5
61,7
62,7
96,5
48,9
74,8
136,5
75,6

57,0
338,0
138,9
196,9
182,0
137,1
73,7
91,0
378,8
94,9
171,8
63,7
166,2
155,6
63,1
121,8
106,8
97,2
78,8
70,0
84,9
61,2

528

600
624
999

052
064

066

999

0809 20 59

052
061

064
066
068
400

600

616
624

999

49,4
110,8
157,5
96,7
307,2
186,0
179,9
141,6
144,1

039

102,5

052

64,0
78,6

400

143,5

624

235,1

070

90,2

676

284

72,1

68,6
106,0

220
400

412
508
512

600
624

676
999

0809 30 31 , 0809 30 39

064

052

220
624
999
0809 40 30

052

064

066
068

0808 10 71 , 0808 10 73,

l

Κατ' αποκοπή τιμή
κατά την εισαγωγή

69,6
68,2

524

0808 10 79

Κωδικός
τρίτης χώρας (!)

400

388

0806 10 40

(σε Ecu/100 χιλιόγραμμα)

\

999

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

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ THE ΕΠΙΤΡΟΠΗ!

της 24ης Ιουνίου 1996
σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 85 της συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 53
της συμφωνίας ΕΟΧ (IV/34.607 — Banque Nationale de Paris — Dresdner Bank)
(Τα κείμενα στη γερμανική και γαλλική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(96/454/EK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

A. ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

1 . H ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο,
(1)

τον κανονισμό αριθ. 17 του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουα
ρίου 1962, που αποτελεί τον πρώτο κανονισμό εφαρμογής
των άρθρων 85 και 86 της συνθήκης ('), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Αυστρίας,
της Φινλανδίας και της Σουηδίας, και ιδίως τα άρθρα 2, 6

H συμφωνία συνεργασίας κοινοποιήθηκε επίσημα
στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 4 του κανονισμού αριθ.
17, στις 27 Ιανουαρίου 1993 . Προβλέπει μία σφαιρική
και κατ'αρχήν αποκλειστική συνεργασία σε παγκό
σμιο επίπεδο μεταξύ της Banque Nationale de Paris
(BNP) και της Dresdner Bank AG (DB) στον τραπε
ζικό τομέα. Συνήφθη για αόριστο χρόνο και εγκρί
θηκε από τις γενικές συνελεύσεις των δύο τραπεζών.

και 8 ,

την αίτηση αρνητικής πιστοποίησης και την κοινοποίηση
για τη χορήγηση απαλλαγής, που υποβλήθηκαν, στις 27
Ιανουαρίου 1993, δυνάμει του άρθρου 2 και του άρθρου 4
του κανονισμού αριθ. 17,

την περίληψη της αίτησης και της κοινοποίησης που δημο
σιεύθηκε (2), σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 του
κανονισμού αριθ. 17 και με το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου 21
της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο,
Μετά από διαβουλεύσεις με τη συμβουλευτική επιτροπή
συμπράξεων και δεσποζουσών θέσεων,
Εκτιμώντας ότι:
(') ΕΕ αριθ. 13 της 21 . 2. 1962, σ. 204/62.
(2) ΕΕ αριθ. C 312 της 23. 11 . 1995, σ. 13.

H κοινοποίηση

(2)

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι της συνεργασίας
— Οι δύο τράπεζες επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν
τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στον τραπεζικό
τομέα λόγω της ύπαρξης νέων ανταγωνιστών,
όπως οι ξένες τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες
οι εταιρείες που έχουν ιδρύσει δική τους τράπεζα,
αλλά και οι εταιρείες που εκδίδουν πιστωτικές
κάρτες οι οποίες προσφέρουν ένα διαρκώς διευρυ
νόμενο φάσμα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, οι δύο τράπε
ζες θέλουν να υλοποιήσουν από κοινού σχέσεις
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συνεργασίας για να μειώσουν το κόστος, ιδιαί
τερα μέσω της έντονης συνεργασίας σε επίπεδο
τεχνικοοικονομικής στήριξης και σε ορισμένους
συγκεκριμένους τομείς της διεθνούς τους δραστη
ριότητας.
— Οι δύο τράπεζες θέλουν να ανταποκριθούν στην
πρόκληση της Ενιαίας Αγοράς και της διεθνοποίη
σης των αγορών, που απαιτεί ολοένα και περισσό
τερο την παροχή διεθνών χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών στους πελάτες. Για το σκοπό αυτό
θέλουν να ενισχύσουν την παρουσία τους σε

χώρες εκτός της Γερμανίας και της Γαλλίας
(«τρίτες χώρες») για να μπορούν να ανταγωνί
ζονται καλύτερα τις ξένες τράπεζες, αλλά και για
να μπορούν να προσφέρουν στους πελάτες τους
στη Γερμανία και τη Γαλλία ένα διαρκώς διευρυ
νόμενο φάσμα
υπηρεσιών.

(3)

διεθνών

χρηματοπιστωτικών

β) Ειδικοί τομείς συνεργασίας

Στον τομέα των διεθνών χρηματοδοτήσεων, οι
εταίροι, οι επιχειρήσεις τους στις τρίτες χώρες και η
εταιρεία χόλντινγκ, στην οποία θα συνενώσουν οι
εταίροι, σε εύθετο χρόνο, τις δραστηριότητές τους
στις τρίτες χώρες [βλέπε κατωτέρω, στοιχείο γ)] θα
εμφανίζονται στην αγορά ως ένας και μόνος αντισυμ
βαλλόμενος. Οι εταίροι θα καλούνται να συμμετά
σχουν σε κάθε μορφή χρηματοδότησης (άμεσα
δάνεια, χρηματοδοτική μίσθωση, χρηματοπιστωτικά
μέσα ή άλλες χρηματοδοτικές εργασίες) στην οποία
συμμετέχουν τράπεζες εκτός των εγχωρίων. O εταί
ρος που θα προσκληθεί κατ' αυτόν τον τρόπο δεν θα
μπορεί να αρνηθεί να συμμετάσχει στην προτεινό
μενη χρηματοδότηση παρά για λογικές αιτίες που θα
πρέπει να εξηγήσει στον άλλο εταίρο. Εάν άλλοι
οικονομικοί οργανισμοί καλούν έναν από τους εταί
ρους σε συνεργασία, θα καταβάλει κάθε προσπάθεια
για να κληθεί και o άλλος.

Αρχή στην οποίο βασίζεται η συνεργασία
H BNP και η DΒ θέλουν να παραμείνουν η καθεμία:
— στην εγχώρια αγορά τους, μία από τις κορυφαίες
τράπεζες γενικών εργασιών,
— στην ευρωπαϊκή αγορά, μια από τις πρώτες
τράπεζες γενικών εργασιών, με υποκαταστήματα
και θυγατρικές τουλάχιστον σε όλες τις σημαντι
κές ευρωπαϊκές χώρες,
— παρούσες σε όλα τα σημαντικά χρηματοπιστω
τικά κέντρα προσφέροντας τις κατάλληλες υπηρε
σίες.

(4)
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Τα τέσσερα σκέλη της συνεργασίας
α) Συνεργασία στον τομέα της οργάνωσης και μέσω
της ανταλλαγής πληροφοριών
Προκειμένου να υλοποιηθούν σχέσεις συνεργασίας,
να μειωθούν οι δαπάνες και οι κίνδυνοι και να
βελτιωθούν οι υπηρεσίες που παρέχονται στους
πελάτες, η συμφωνία προβλέπει προσέγγιση των δύο
τραπεζών στον τομέα της οργάνωσης. Ειδικότερα

συμφωνήθηκε ότι θα πραγματοποιείται ανταλλαγή
πληροφοριών και κοινή ανάπτυξη στον τομέα των
εργαλείων της πληροφορικής, της μηχανοργάνωσης
γραφείου και των οικονομικών πληροφοριών. Συμφω
νήθηκε επίσης η εφαρμογή των ενδεικνυόμενων
συμφωνιών και των κατάλληλων τεχνικών μέσων για
τη μείωση του κόστους και του χρόνου διαβίβασης
των διασυνοριακών πληρωμών. Οι εταίροι θα ανταλ
λάσσουν επίσης προσωπικό και θα διαβουλεύονται
πριν από κάθε δημόσια ανακοίνωση, συμπεριλαμβα
νομένης κάθε ανακοίνωσης σχετικά με τη συνεργα
σία τους.

Θα πραγματοποιείται επίσης ανταλλαγή πληροφο
ριών σχετικά με οικονομικά και γενικά θέματα και
καταστάσεις, καθώς και με νέες επιχειρηματικές
ευκαιρίες, νέα προϊόντα και ειδικές τεχνικές χρημα
τοδότησης.

Στους τομείς των εμπορικών τραπεζών, των κεφαλαι
αγορών και της διάθεσης τίτλων σε τρίτες χώρες, οι
εταίροι θα συνεργάζονται στην αναζήτηση σχέσεων
συνεργασίας και στην εξοικονόμηση πόρων όσον
αφορά την ανάπτυξη νέων προϊόντων και προκειμέ
νου να πραγματοποιήσουν μια αποτελεσματική επέν
δυση.

Στον τομέα των τίτλων και της διάθεσής τους, των
παράγωγων προϊόντων, της διαχείρισης στοιχείων
του ενεργητικού και της επενδυτικής τραπεζικής, οι
δύο τράπεζες θα συνεργάζονται χωρίς γεωγραφικό
περιορισμό. H μορφή συνεργασίας εξαρτάται από το
είδος του συγκεκριμένου προϊόντος: μπορεί να αφορά
την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή στρατηγικών, το
συντονισμένο μάρκεντιγκ ή την ανταλλαγή πληροφο
ριών.
γ) Συνεργασία σχετικά με τις δραστηριότητες εκτός
της Γφμανίας και της Γαλλίας («τρίτες χώρες»)

Το σκέλος αυτό της συνεργασίας αποσκοπεί στην
ενίσχυση των δυνατοτήτων συνεργασίας των δύο
τραπεζών προκειμένου να προσφέρουν διεθνείς
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην πελατεία τους
μέσω της βελτίωσης και της ενοποίησης των επιχειρή
σεών τους στις τρίτες χώρες.
Για το σκοπό αυτόν οι εταίροι υποχρεούνται κατά
την αναζήτηση σχέσεων συνεργασίας να ενοποιούν,
σε εύθετο χρόνο, τις υφιστάμενες τραπεζικές τους
δραστηριότητες στις τρίτες χώρες, εκτός από τις
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτή η ενοποίηση
των δραστηριοτήτων στις τρίτες χώρες μπορεί να
γίνει κυρίως μέσω της συγχώνευσης των δραστηριο
τήτων τους σε μία ή περισσότερες κοινές θυγατρικές,
μέσω της απόκτησης συμμετοχής κατά 50% στη
θυγατρική του άλλου εταίρου ή μέσω της ίδρυσης,
την κατάλληλη στιγμή, μιας εταιρείας χόλντινγκ υπό
κοινό έλεγχο, που θα αποτελεί, σε πρώτη φάση,
χρηματοπιστωτικό χόλντιγκ και θα μπορεί στο
μέλλον να γίνει κανονική τράπεζα.
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Σε περίπτωση νέων δραστηριοτήτων κάθε εταίρος θα
ενημερώνει τον άλλο και θα συζητά μαζί του βάσει
μελέτης σκοπιμότητας ώστε να καταλήξουν σε κοινά
συμεπράσματα. O εταίρος θα κληθεί να συμμετάσχει
σε μια τέτοια δραστηριότητα. O εταίρος δεν μπορεί
να απορρίψει την προσφορά μιας τέτοιας συμμε
τοχής, εκτός εάν η απόρριψη βασίζεται σε πολύ
ουσιαστικούς λόγους.

Εάν ένας εταίρος επιθυμεί να διαθέσει τη μερίδα του
σε μία από τις κοινές δραστηριότητες, χρειάζεται τη
ρητή συναίνεση του άλλου. Σε περίπτωση πώλησης
πρέπει να προτείνει τη μερίδα του στον άλλο εταίρο.
Εάν ένας εταίρος επιθυμεί να πωλήσει μια επιχείρηση
που κατέχει στο σύνολό της, πρέπει να πληροφορήσει
τον άλλο και να του δώσει τη δυνατότητα να εκφρά
σει τη γνώμη του.

Όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ των εταίρων, της
εταιρείας χόλντινγκ και των επιχειρήσεων που έχουν
την έδρα τους στις τρίτες χώρες, η συμφωνία προβλέ
πει για τις διεθνείς πράξεις ότι, σε περίπτωση που
ένας από τους εταίρους δεν έχει τα απαραίτητα μέσα
για να παράσχει μια υπηρεσία, απευθύνεται στον
άλλο εταίρο ή παραπέμπει τον πελάτη σ'αυτόν. Οι
εταίροι υποχρεούνται επίσης να χορηγούν πιστώσεις
στους πελάτες του εταίρου στις χώρες όπου o τελευ
ταίος δεν ασκεί δραστηριότητες, με την επιφύλαξη
όρων και ενδεχομένως εγγυήσεων που θα καθορι
σθούν με κοινή συμφωνία μεταξύ όλων των ενδιαφε
ρομένων μερών. Όσον αφορά τις διατραπεζικές
δραστηριότητες [πράξεις σε συνάλλαγμα, τίτλους,
χρηματοοικονομικά δικαιώματα (options), προθε
σμιακά συμβόλαια (futures), συμβάσεις ανταλλαγής
νομισμάτων και επιτοκίων (swaps) κ.λπ.] οι εταίροι
υποχρεούνται επίσης να δίνουν προτεραιότητα στις
πράξεις μεταξύ των φορέων που συμμετέχουν στη
συνεργασία υπό τον όρο ότι οι πράξεις αυτές προσφέ
ρονται με ανταγωνιστικούς όρους.
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ρούμενου, αλλά, αντίθετα, μπορεί να αποτελεί ζωτικό
συμφέρον του πληροφορούντα, o τελευταίος είναι
ελεύθερος να δράσει κατά τη βούλησή του.
δ) Συνεργασία στη γαλλική και τη γερμανική αγορά
Το σκέλος αυτό της συνεργασίας αποσκοπεί να διευ
ρύνει το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω
των δύο δικτύων και να ενισχύσει κατ'αυτόν τον
τρόπο την ανταγωνιστικότητα των δύο τραπεζών.
Με την προοπτική αυτήν κάθε εταίρος δεσμεύεται να
θέσει στη διάθεση του άλλου όλες τις υπηρεσίες του
στην καλύτερη τιμή και να προσφέρει o ίδιος το
ευρύτερο δυνατό φάσμα υπηρεσιών του άλλου εταί
ρου στη δική του πελατεία. Οι κοινές δραστηριότητες
των δύο εταίρων στις τρίτες χώρες θα δώσουν τη

δυνατότητα στις δύο τράπεζες να παρέχουν στην
εγχώρια πελατεία τους νέες υπηρεσίες που θα προέρ
χονται από τις χώρες αυτές.

Ως προς τις αυτόνομες δραστηριότητες των δύο
τραπεζών στην εγχώρια αγορά τους, η συμφωνία
διευκρινίζει ότι οι εταίροι είναι ελεύθεροι να ενερ
γούν κατά τη βούλησή τους, εκτός εάν ένας εταίρος
θελήσει να συνάψει συμφωνία συνεργασίας με έναν
εθνικό ανταγωνιστή· πριν υπογράψει μια τέτοια
συμφωνία, πρέπει να ενημερώσει τον εταίρο του.
Εάν ένας εταίρος δεν είναι σε θέση να προτείνει μία
διεθνή υπηρεσία στην εγχώρια πελατεία του, θα
πρέπει να απευθυνθεί στον άλλο εταίρο, σε μία
επιχείρηση στις «τρίτες χώρες» ή στην εταιρεία
χόλντιγκ, από τη στιγμή που η τελευταία θα γίνει
κανονική τράπεζα.

φική ή τομεακή άποψη, πρέπει να πληροφορήσει τον
άλλο (εφεξής τον πληροφορούμενο) για την πρόθεσή
του. Εάν o πληροφορούμενος δεν χορηγήσει τη

Όσον αφορά τις δραστηριότητες μιας από τις τράπε
ζες στην εγχώρια αγορά της άλλης, η συμφωνία
συνεργασίας δεν περιέχει κανέναν περιορισμό ως
προς την πρόσβαση στις αγορές αυτές μέσω των
υφιστάμενων θυγατρικών, της ίδρυσης νέων θυγα
τρικών ή υποκαταστημάτων ή την εξαγορά ενός εθνι
κού ανταγωνιστή του εταίρου. Αντίθετα, όσον αφορά
τη δυνατότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων στην
εγχώρια αγορά του εταίρου μέσω συνεργασίας με
έναν εθνικό ανταγωνιστή του τελευταίου, η κοινοποι
ηθείσα συμφωνία συνεργασίας περιορίζει τις δυνατό
τητες δράσης των δύο τραπεζών: οι δύο τράπεζες δεν
μπορούν να υπογράψουν συμφωνία με έναν εθνικό
ανταγωνιστή της άλλης, παρά με τη ρητή συναίνεση
της τελευταίας. Ειδικότερα, εάν πρόκειται για
συμφωνία συνεργασίας, ακόμη και περιορισμένης
γεωγραφικά ή τομεακά, που ένας εταίρος (εφεξής o
πληροφορών) προτίθεται να διαπραγματευθεί με ένα

συγκατάθεσή του, πρέπει να εξηγήσει του λόγους
στον πληροφορούντα. Εάν o πληροφορών, αφού
σταθμίσει δεόντως τους λόγους άρνησης του πληρο
φορούμενου, εξακολουθήσει να έχει την ίδια
πρόθεση και εάν επιπλέον η προβλεπόμενη συμφωνία
δεν αφορά κανένα ζωτικό συμφέρον του πληροφο

τρίτο μέρος προκειμένου να συνάψει με αυτό συμφω
νία συνεργασίας, πρέπει να πληροφορήσει τον άλλο
εταίρο (εφεξής τον πληροφορούμενο) για την
πρόθεση του. Εάν o πληροφορούμενος δεν χορηγήσει
τη συγκατάθεσή του, πρέπει να εξηγήσει του λόγους
στον πληροφορούντα.

Τα γραφεία εκπροσώπησης των δύο εταίρων σε
τρίτες χώρες θα ενοποιήσουν τις εγκαταστάσεις τους
διατηρώντας ταυτόχρονα την ανεξαρτησία τους και
την ιδιαίτερη ταυτότητά τους, εκτός από τις περιπτώ
σεις που θα κριθεί προτιμότερο να υπάρχει ένα κοινό
γραφείο εκπροσώπησης.

Εάν ένας από τους εταίρους (εφεξής o πληροφορών)
επιθυμεί να συνάψει συμφωνία συνεργασίας με ένα
τρίτο μέρος, ακόμη και περιορισμένη από γεωγρα
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Ενώ η συμφωνία που κοινοποιήθηκε αρχικά στην
Επιτροπή έδινε στον πληροφορούμενο το απόλυτο
δικαίωμα να αρνηθεί να χορηγήσει τη συγκατάθεσή
του (παράρτημα A. 1 παράγραφος 3 τελευταία πρό
ταση), οι δύο τράπεζες δέχθηκαν, κατόπιν αιτήματος
της Επιτροπής, να περιορίσουν αυτό το δικαίωμα
καθολικής και ανυπέρβλητης άρνησης στις περιπτώ
σεις κατά τις οποίες η συμφωνία συνεργασίας με το
τρίτο μέρος προβλέπει τη χρησιμοποίηση τεχνογνω
σίας ή επιχειρηματικού απορρήτου που έχει λάβει o
πληροφορών από τον πληροφορούμενο ή είναι απο
τέλεσμα της συνεργασίας. Ως «τεχνογνωσία» στο
πλαίσιο αυτό νοείται η τεχνογνωσία όπως ορίζεται
στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 240/96 της
Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 1996, σχετικά με την
εφαρμογή του άρθρου 85 παράγραφος 3 σε κατηγο
ρίες συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας ('). Αυτοί οι
περιορισμοί του δικαιώματος άρνησης χορήγησης της
συγκατάθεσης για τη συνεργασία μίας εκ των τραπε
ζών με έναν εθνικό ανταγωνιστή της άλλης καθορί
στηκαν σε παράρτημα της συμφωνίας συνεργασίας, η
οποία κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 23 Ιανουα

(6)
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Απόκτηση διασταυρούμενης συμμετοχής
Οι εταίροι προτίθενται να ενισχύσουν τη συνεργασία
τους σε εύθετο χρόνο δημιουργώντας διασταυρού
μενες συμμετοχές ύψους 10%.
2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ BNP ΚΑΙ ΤΗΣ
DΒ

(7)

H BNP και η DΒ έχουν συμφωνήσει στο παρελθόν να

διορίζεται ένα διευθυντικό στέλεχος της BNP στο
Εποπτικό Συμβούλιο της DΒ και ένα διευθυντικό

στέλεχος DΒ στο Διοικητικό Συμβούλιο της BNP.

Επιπλέον, ίδρυσαν μια κοινή επιχείρηση για να διεισ
δύσουν στην αγορά της πρώην Τσεχοσλοβακίας.
Εξάλλου, η BNP και η DΒ κατέχουν η καθεμία το
37 % στην BNP-KH-Dresdner Bank RΤ με έδρα την
Ουγγαρία, ενώ η Orszâgos Kereskedelmi és Hitelbank
Rt κατέχει το 26 %. Οι δύο αυτές πράξεις έχουν εγκρι
θεί από την Επιτροπή (2).

ρίου 1995 .

H BNP και η DΒ κατέχουν επίσης τις εξής κοινές
συμμετοχές:

— United Overseas Bank, Γενεύη, Λουγκάνο, Λουξεμ
βούργο, Μονακό, Μπαχάμες, Μοντεβιδέο: η BNP
και η DΒ κατέχουν η καθεμία το 50%,

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η συγκατάθεση του εταί
ρου δεν απαιτείται εάν η συμφωνία αφορά τρέχουσα
υπόθεση καθημερινής συναλλαγής, αν και στον
τομέα αυτόν οι δύο εταίροι συμφωνούν να υπάρχει
αμοιβαία προτιμησιακή μεταχείριση.

— BNP-AK-Dresdner Bank AS Κωνσταντινούπολη,
Σμύρνη: BNP 30 %, DΒ 30 % και Groupe AK-Bank
40 %,

(S)

Τα όργανα που συγκροτούνται βάσει της συμφωνίας

— Société Financière pour les pays d'Outre-mer, η οποία
αναπτύσσει δραστηριότητες στην Αφρική: BNP
48,4%, DΒ 25,8%, ΒΒL 25,8 %,

H διευθυντική επιτροπή της BNP και o Vorstand της
DΒ θα συναντώνται δύο φορές ετησίως για να
λάβουν τις απαραίτητες αποφάσεις σε θέματα κοινής
στρατηγικής και για να αποφανθούν σχετικά με τις
προτάσεις της κοινοποιηθείσας συμφωνίας συνεργα
σίας που θα τους έχουν υποβληθεί ομόφωνα από την
επιτροπή.
H επιτροπή αυτή, που θα συνέρχεται τρεις φορές
ετησίως υπό την προεδρία μίας από τις δύο τράπεζες,
η οποία θα ανατίθεται εκ περιτροπής σε κάθε σύνοδο
σε μία από αυτές, θα έχει το καθήκον να καθορίζει
τις προτεραιότητες και τα μέτρα που πρέπει να
ληφθούν από τους δύο εταίρους. Πρέπει κυρίως να
εξετάζει τις συστάσεις της γραμματείας και να διατυ
πώνει προτάσεις για τις απαιτούμενες τροποποιήσεις
που θα επιφέρουν στη συμφωνία οι σύνοδοι της διευ
θυντικής επιτροπής της BNP και του Vorstand της DΒ,
που συνέρχονται δύο φορές ετησίως.

H γραμματεία της συνεργασίας θα αποτελείται από
εκπροσώπους των δύο εταίρων. Πρέπει να βοηθά
τους εταίρους στην πρακτική εφαρμογή της συνεργα
σίας, αλλά πρέπει επίσης να διατυπώνει συστάσεις
όσον αφορά τις απαραίτητες βελτιώσεις της συμφω
νίας, τις οποίες υποβάλλει στην Επιτροπή.
(') ΕΕ αριθ. L 31 της 9. 2. 1996, σ. 2.

— BNP-Dresdner Bank (Polska) SA, Βαρσοβία: BNP
50%, DB 50%,

— BNP-Dresdner Bank (Rossija), Πετρούπολη ( +
υποκατάστημα στη Μόσχα): BNP 33 %, Dresdner
Bank 33 %, Europabank (θυγατρική κατά 100 % της
DΒ) 17 %, SFΑ (Société Financière Auxilière, Παρίσι,
θυγατρική κατά 100% της BNP) 17%,

— BNP-Dresdner Bank (Bulgaria) AD, Σόφια: BNP και
DΒ από 40 %, EBR 20 %.
3. 01 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙ
ΗΘΕΙΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ H ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡEΣ

(8)

Η Banque Nationale de Paris

H BNP είναι μια διεθνής τράπεζα που ασκεί τις
χρηματοπιστωτικές της δραστηριότητες άμεσα ή
μέσω θυγατρικών κυρίως στη Γαλλία, αλλά και στα
άλλα ευρωπαϊκά κράτη, στις γαλλόφωνες χώρες και
στον υπόλοιπο κόσμο. Στη Γερμανία διαθέτει ένα
(2) Απόφαση της Επιτροπής της 4ης Φεβρουαρίου 1991 , στην υπόθε

ση IV/M.021-BNP/Dresdner Bank (ΟΚΗΒ), ΕΕ αριθ. C 34 της 9. 2.
1991 , σ. 20· απόφαση της Επιτροπής της 26ης Αυγούστου 1991 ,
στην υπόθεση IV/M.124-BNP-Dresdner Bank (CS), ΕΕ αριθ. C 226
της 31 . 8. 1991 , σ. 28.
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Βάσει του ισολογισμού του 1993, η DΒ κατέχει τη 2η

υποκατάστημα στη Φρανκφούρτη στο οποίο υπάγο
νται δύο καταστήματα. Εξάλλου κατέχει μια θυγα
τρική η οποία ειδικεύεται στην συγχωνεύσεις και τις
εξαγορές.
Το σύνολο του ενοποιημένου ισολογισμού της
ανήλθε το 1994 ( 1993) στα 222 (224) δισεκατομμύρια
Ecu. Οι 13 169 ( 13 851 ) από τους 54 469 (56 141 ) εργα

ζομένους της εργάζονται στο εξωτερικό. H BNP
διαθέτει συνολικά 2 511 (2 575) καταστήματα, από τα
οποία τα 497 (567) βρίσκονται εκτός Γαλλίας.

O όμιλος BNP κατέχει το 100% του κεφαλαίου της
εταιρείας ασφαλίσεων ζωής Natio-Vie. Έχει ιδρύσει
κοινή επιχείρηση με την UΑΡ, την Natio-Assurance,
για τη διάθεση στην αγορά συμβολαίων ασφάλισης
ζημιών της UΑΡ.
Το κεφάλαιο κατανέμεται ως εξής:

(9)

— UΑΡ:

14,32 %,

— Βασικοί μέτοχοι:
— Γαλλικό κράτος:
— Ευρύ κοινό:

15,48%,
2,31 %,
67,89%,

Αριθ. L 188/41

θέση στη Γερμανία, τη δωδέκατη στην Ευρώπη και
την εικοστή θέση στον κόσμο.
4. H ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ
ΚΡΑΤΗ ΤΟΥ ΕΟΧ ΤΟ 1994

( 10)

H κοινοποιηθείσα συνεργασία επηρεάζει όλες τις
δραστηριότητες των δύο τραπεζών. Θα επηρεάσει
ουσιαστικά όλες τις αγορές τραπεζικών και χρηματο
πιστωτικών υπηρεσιών στις οποίες δραστηριοποιού
νται οι δύο τράπεζες, εκτός από τον τομέα των ασφα
λιστικών υπηρεσιών.
O κατωτέρω πίνακας αφορά τη θέση των δύο τραπε
ζών στα διάφορα κράτη μέλη του ΕΟΧ, για όλες τις
δραστηριότητες. Τα ποσοστά δείχνουν τη θέση της
BNP και της DΒ στις χώρες αυτές εάν συγκριθούν για
κάθε χώρα τα αποτελέσματα που πραγματοποίησε
κάθε μια από τις δύο τράπεζες με τα συνολικά αποτε
λέσματα όλων των τραπεζών.
Χώρα

BNP

DB

± 7%

< 1%

Βάσει του συνόλου του ενοποιημένου ισολογισμού
του 1993, η BNP κατέχει την τέταρτη θέση στη
Γαλλία, την έβδομη στην Ευρώπη και τη δέκατη
ένατη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Γερμανία

< 1%

± 5%

Λουξεμβούργο

< 3%

± 5%

β) H Dresdner Bank

Τα ακριβή στοιχεία αποτελούν επαγγελματικό απόρρητο.

H DΒ είναι διεθνής τράπεζα που ασκεί τις χρηματο
πιστωτικές της δραστηριότητες άμεσα ή μέσω θυγα
τρικών κυρίως στη Γερμανία, αλλά και σε άλλες

χώρες της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου.
Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται και δύο θυγατρικές
στη Γαλλία. H μία είναι η Veuve Morin-Pons SA, που
διαθέτει υποκαταστήματα στο Παρίσι, τη Λιόν και
το Στρασβούργο, H δεύτερη είναι η Banque Internatio
nale de Placement στο Παρίσι.
Το σύνολο του ενοποιημένου ισολογισμού της
ανήλθε το 1994 ( 1993) σε 210 ( 197) δισεκατομμύρια
Ecu. Από τους 44 884 εργαζομένους της ( 1994), 3 000

περίπου εργάζονται στο εξωτερικό. Από το σύνολο
των 1 583 θυγατρικών της, οι 58 βρίσκονται εκτός
Γερμανίας.
Σε ορισμένα ομόσπονδα κράτη της Γερμανίας η DΒ
είναι — όσον αφορά τη διάθεση ασφαλιστικών
συμβολαίων — αντιπρόσωπος της Société Allianz, ενώ
σε άλλα ομόσπονδα κράτη είναι αντιπρόσωπος της
εταιρείας Hamburg-Mannheimer.
Το κεφάλαιό της κατανέμεται ως εξής:

— Allianz AG Holding:

21,97 %,

— FGF Frankfurter Gesellschaft
fur Finanzwerte mbH:

10,60%,

— Vermo Vermôgensverwaltungs

gesellschaft mbH:
— Εργαζόμενοι και συνταξιούχοι:
— Ευρύ κοινό και θεσμικοί επενδυτές:

10.58%,
1,90 %
54,95%,

Γαλλία

Στις υπόλοιπες χώρες του ΕΟΧ, η θέση κάθε μιας από
τις δύο τράπεζες είναι, με εξαίρεση την BNP στην
Ιρλανδία, αμελητέα, δηλαδή για δύο περιπτώσεις
(στην Ιρλανδία για την DΒ και στην Ελλάδα για την
BNP) είναι μικρότερη του 1 ,4 % και για τις υπόλοιπες
δεν υπερβαίνει το 1 %.
Στους πέντε βασικούς τομείς τραπεζικής δραστηριό
τητας (δάνεια σε τράπεζες, δάνεια σε πελάτες, τίτλοι,
καταθέσεις τραπεζών και καταθέσεις πελατών οι
αντίστοιχες θέσεις της BNP και της DΒ δεν αποκλί
νουν περισσότερο από 2% σε σύγκριση με την
ανωτέρω θέση τους.
Τα μερίδια αγοράς για το 1994 μπορούν να συνοψι
σθούν ως εξής:

Γερμανική αγορά
Από τα αναλυτικά στοιχεία που προσκομίστηκαν για
46 διαφορετικές τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές
υπηρεσίες προκύπτει ότι τα μερίδια που κατέχει η DΒ
στις αγορές υπηρεσιών προς τους ιδιώτες και τις
μικρές επιχειρήσεις υπερβαίνουν το ανώτερο αριθμη
τικό στοιχείο, κατά 2% περίπου σε περιορισμένο
αριθμό περιπτώσεων σε μία μονον περίπτωση κατά
± 5 %, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις το αριθμη

τικό στοιχείο αυτό είναι μικρότερο από το προανα
φερθέν ποσοστό. Αντίθετα, τα μερίδια αγοράς στις
αγορές των εμπορικών πελατών υπερβαίνουν ως επί
το πλείστον καθαρά το αριθμητικό στοιχείο που
αναγράφεται ανωτέρω κατά ± 5 %. Το μερίδιο

Αριθ. L 188/42
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αγοράς της DΒ ανέρχεται σε ± 20 % για δύο τραπεζι
κές υπηρεσίες που παρέχονται στους εμπορικούς
πελάτες. H θέση της BNP για τις διάφορες τραπεζικές
υπηρεσίες που προσφέρει στη γερμανική αγορά είναι
αμελητέα.

Γαλλική αγορά
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τητες που συνδέονται με τις χρηματοπιστωτικές
αγορές (2). Καθεμία από τις τρεις αυτές κατηγορίες
περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό διαφορετικών δραστη
ριοτήτων και υπηρεσιών καθεμία από τις οποίες συνι
στά διαφορετική αγορά του σχετικού προϊόντος ή
της υπηρεσίας (3), στο βαθμό όπου κάποια υπηρεσία
ή προϊόν δεν μπορεί να υποκατασταθεί επαρκώς από
κάποια άλλη υπηρεσία ή προϊόν.

Από τα αναλυτικά στοιχεία για 26 διαφορετικές
τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες προκύ
πτει ότι η θέση που κατέχει η BNP στις αγορές
υπηρεσιών που παρέχονται στους ιδιώτες και στις
μικρές επιχειρήσεις αντιστοιχεί, με μικρές αποκλί
σεις, στον αριθμό που αναγράφεται ανωτέρω. Μόνο
σε μία αγορά η θέση της είναι περίπου 10%. Τα
μερίδια αγοράς για τις υπηρεσίες που παρέχονται
στους εμπορικούς πελάτες είναι ελαφρώς υψηλότερα
από αυτά που αναγράφονται ανωτέρω, εκτός από μία
εξαιρετική περίπτωση, στην οποία το μερίδιο κυμαί
νεται γύρω στο 20%. H θέση της DΒ στη Γαλλία
όσον αφορά τις διάφορες τραπεζικές υπηρεσίες που
παρέχει στη γαλλική αγορά είναι αμελητέα.
Αγορά του Λουξεμβούργου

Οι αριθμοί που προσκομίστηκαν για πέντε είδη
υπηρεσιών κυμαίνονται, όσον αφορά την DΒ, σε δύο
περιπτώσεις κάτω του 5 % της αγοράς, και σε δύο το
μερίδιο της αγοράς είναι αμελητέο. Τα στοιχεία
σχετικά με την BNP για τα ίδια πέντε είδη υπηρεσιών
κυμαίνονται σε μία περίπτωση κάτω του 3 %, σε δύο
περιπτώσεις κάτω από 1,5% και σε μία περίπτωση
κάτω του 8 %, ενώ η θέση της DΒ στον τομέα αυτό
είναι περίπου 11 %.
( 11 )

Μετά τη δημοσίευση ανακοίνωσης δυνάμει του
άρθρου 19 παράγραφος 3 ('), του κανονισμού αριθ. 17
της Επιτροπής, η Επιτροπή δεν έλαβε παρατηρήσεις
τρίτων μερών.

B. ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Οι τραπεζικές υπηρεσίες στο ευρύ κοινό («retail
banking») περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό δραστηριο
τήτων: τους τρεχούμενους λογαριασμούς, τους λογα
ριασμούς ταμιευτηρίου, την αποταμίευση εκτός
ισολογισμού (εταιρείες επενδύσεων μεταβλητού
κεφαλαίου-SICAV, τα αμοιβαία κεφάλαια, τα συντα
ξιοδοτικά ταμεία κ.λπ.), τους λογαριασμούς προθε
σμίας, τις πιστώσεις προς τους πελάτες, τα ενυπόθηκα
δάνεια ή άλλου είδους δάνεια, τα δάνεια καταναλωτι
κής πίστης προς τους πελάτες, κάθε άλλη μορφή
χορήγησης πιστώσεων προς τους πελάτες τις

επιταγές, τις διεθνείς ευρω-επιταγές (4), τις χρεωστικές
κάρτες, τις πιστωτικές κάρτες (5), τις ταξιδιωτικές
επιταγές κ.λπ. Στις δραστηριότητες αυτές προστίθε
νται οι άλλες τραπεζικές εργασίες, όπως είναι οι
συναφείς υπηρεσίες (θυρίδες θησαυροφυλακίου . . .),
η πώληση μετοχών και η διαχείριση καταθέσεων
τίτλων.

Οι τραπεζικές υπηρεσίες ευρέος φάσματος προς
επιχειρηματικούς φορείς και δημόσιους οργανισμούς
(«wholesale banking») περιλαμβάνουν τις εξής δραστη
ριότητες: καταθέσεις βιομηχανιών πελατών, επενδυ

τικά δάνεια στις επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων
των διεθνών χρηματοδοτήσεων, των δανείων προς
τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, των βραχυ
πρόθεσμων χρεογράφων, της πρακτορείας επιχειρη
ματικών απαιτήσεων (factoring) και της χρηματοδοτι
κής μίσθωσης (leasing) (6).
Οι δραστηριότητες που συνδέονται με τις χρηματοπι
στωτικές αγορές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις
ακόλουθες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: συμβουλές
για συγχωνεύσεις και εξαγορές άντληση κεφαλαίων
και ανάληψη της διάθεσης χρεογράφων, παρέμβαση

και μεσολάβηση στις χρηματοπιστωτικές αγορές
1 . ΑΡΘΡΟ 85 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΚ ΚΑΙ
ΑΡΘΡΟ 53 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΟΧ

( 12)

α) Συμφωνία μεταξύ επιχειρήσεων

διαχείριση ενεργητικού (7).
(2) Απόφαση της Επιτροπής, της 11ης Απριλίου 1995, στην υπόθεση
IV/M.573 1NG — Barings, σημείο 13, ΕΕ αριθ. C 114 της 6. 5.
1995, σ. 6· απόφαση της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 1995,

H κοινοποιηθείσα συμφωνία συνεργασίας αποτελεί
συμφωνία μεταξύ επιχειρήσεων.

β) Περιορισμός του ανταγωνισμού
( 13)

αα) Ορισμός των σχετικών αγορών στον τομέα των
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

Κατά παράδοση, οι τραπεζικές δραστηριότητες και οι
άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες μπορούν να
χωριστούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: τις τραπε
ζικές υπηρεσίες στο ευρύ συναλλακτικό κοινό («retail
banking»), τις τραπεζικές υπηρεσίες ευρέος φάσματος
σε μεγάλους επιχειρηματικούς φορείς και δημόσιους
οργανισμούς («wholesale banking») και τις δραστηριό
(') ΕΕ αριθ. C 312 της 23. 11 . 1995, σ. 13 .

στην υπόθεση IV/M.643 — CGER-Banque/SNCI, σημείο 11 , ΕΕ

αριθ. C 293 της 8. 11 . 1995, σ. 8 .
(3) Βλέπε ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Σεπτεμβρίου 1986,
όσον αφορά τις συμφωνίες ήσσονος σημασίας που δεν εμπίπτουν

στις διατάξεις του άρθρου 85 παράγραφος 1 της συνθήκης για
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας σημείο 1 1

ΕΕ αριθ. C 231 της 12. 9. 1986, σ. 2.
(4) Απόφαση της Επιτροπής 92/212/EOK σημείο 8 επ., ΕΕ αριθ. L 95
της 9. 4. 1992, σ. 50.
(5) Απόφαση της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 1993, στην υπόθε
ση IV/M391 — BAI/Banca Popolare di Lecco, σημείο 7. ΕΕ αριθ. C
4 της 6. 1 . 1994, σ. 3 .
(6) Απόφαση της Επιτροπής της 20ής Οκτωβρίου 1995, στην υπόθε
ση ΓWM.643 - CGER-Banque/SNCI, σημείο 11 , ΕΕ αριθ. C 293,
της 8. 11 . 1995, σ. 8.

(7) Απόφαση της Επιτροπής της 30ής Αυγούστου 1993 στην υπόθεση
IV/M.319 — BHF-Charterhouse, σημείο 6, ΕΕ αριθ. C 247 της 10. 9.
1993, σ. 4, για τη λεπτομερή περιγραφή των αγορών αυτών βλ.
απόφαση της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 1995, στην υπόθεση IV/
M.597 — Swiss Bank Corporation/S.G. Warbung, σημεία 8-19, ΕΕ
αριθ. C 180 της 14. 7. 1995, σ. 4.
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Όσον αφορά τις σχετικές γεωγραφικές αγορές
επιβάλλεται η ακόλουθη διάκριση: οι ιδιώτες και οι
μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν πρόσβαση παρά μόνο
στα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία είναι εγκατεστη
μένα στο κράτος μέλος στο οποίο διαμένουν, για
λόγους που έχουν σχέση με το ύψος των σχετικών
ποσών, το νόμισμα, την έλλειψη διαφάνειας των
αλλοδαπών τραπεζικών αγορών και τις γλωσσικές
δυσκολίες. Οι σχετικές γεωγραφικές αγορές οι οποίες
αφορούν τις δραστηριότητες του τομέα των «τραπεζι
κών υπηρεσιών στο ευρύ κοινό», είναι εθνικές (').
Οι τραπεζικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις και στα

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου («wholesale
banking») είναι ουσιαστικά εθνικές, δεδομένου ότι η
παροχή των υπηρεσιών αυτών απαιτεί στενή σχέση
μεταξύ της τράπεζας και του πελάτη της για να είναι
δυνατή η κατάλληλη εξυπηρέτηση (2). Αυτό ωστόσο
δεν ισχύει για τις δραστηριότητες στις οποίες συμμε
τέχουν τράπεζες από περισσότερες χώρες όπως είναι
οι διεθνείς χρηματοδοτήσεις. Στην περίπτωση αυτή, η
γεωγραφική αγορά είναι διεθνής.
Όσον αφορά τις δραστηριότητες στις χρηματοπιστω
τικές αγορές, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι δραστη
ριότητες έκδοσης μετοχών ή χρεωστικών τίτλων

(«equity and debt issues») αποτελούν παγκόσμιες
δραστηριότητες όπου οι σχετικοί φορείς ανταγωνί
ζονται σε διεθνές επίπεδο (3). Όσον αφορά τις αγορές
για τις συναλλαγές χρηματαγοράς, τις αγορές για
αγοραπωλησίες συναλλάγματος και τις αγορές για
συναλλαγές σε παράγωγα προϊόντα («money market
trading, foreing exchange trading and derivative trading»),
η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η διάσταση των αγορών
αυτών είναι διεθνής (4). Αντίθετα, όσον αφορά την
παροχή συμβουλών για συγχωνεύσεις και εξαγορές
(«marger and acquisition advice»), η γεωγραφική αγορά
έχει, μέχρι σήμερα, εθνική διάσταση (5). Για τις άλλες
υπηρεσίες του τμήματος αυτού των τραπεζικών εργα
σιών, η γεωγραφική διάσταση είναι επίσης διεθνής,
έστω και αν οι υπηρεσίες παρέχονται συχνά από
εθνικά υποκαταστήματα σε τοπικούς πελάτες.
( 14)

Στο επόμενο κεφάλαιο [(σημείο 66.)] θα εξεταστούν
οι περιοριστικές επιπτώσεις της συμφωνίας συνεργα

σίας στις εθνικές τραπεζικές αγορές. Το τμήμα γγ.)
θα αφιερωθεί στα αποτελέσματα της συμφωνίας στις
διεθνείς τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές αγορές.
(') Απόφαση της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 1995, στην υπόθεση
ΓV/M.611 — Dresdner Bank/Kleinwort Benson, σημείο 1 1 , ΕΕ αριθ.
C 207 της 12. 8 . 1995, σ. 11 .
(2) Απόφαση της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 1995, στην υπόθεση
ΓV/M.596 — Mitsubishi Bank/Bank of Tokyo, σημείο 8, ΕΕ αριθ. C
198 της 2. 8. 1995, σ. 5.
(3) Απόφαση της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 1995, στην υπόθεση
ΓV/M.597 — Swiss Bank Corporation/SG Warburg, σημείο 12, ΕΕ
αριθ. C 180 της 14. 7. 1995, σ. 4.
(4) Απόφαση της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 1995, στην υπόθεση

(15)
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66) Περιοριστικές επιπτώσεις της κοινοποιηθείσας
συμφωνίας στις τραπεζικές αγορές καθόσον
έχουν εθνική διάσταση
i)

Γερμανία και Γαλλία

Επί του παρόντος η παρουσία καθεμίας από τις δύο
τράπεζες στην εθνική αγορά τραπεζικών υπηρεσιών
της άλλης (της ΒΝΒ στη γερμανική αγορά, DΒ στη
γαλλική αγορά), δεν είναι, όπως δείχνουν τα στοιχεία
του ισολογισμού καθώς και τα μερίδια αγοράς στις
χώρες αυτές, σημαντική. H συνεργασία στον τομέα
της οργάνωσης (συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης
νέων εργαλείων πληροφορικής και ανταλλαγής
πληροφοριών), των κεφαλαιαγορών και της διαχείρι
σης των στοιχείων του ενεργητικού δεν πρόκειται
συνεπώς να οδηγήσει σε πραγματικό περιορισμό του
υφιστάμενου ανταγωνισμού. H ίδια διαπίστωση
ισχύει και για τη συμφωνία 6άσει της οποίας τίθε
νται στη διάθεση του άλλου εταίρου τραπεζικά προϊ
όντα για να διαθέσει στην εθνική του αγορά.

Αντίθετα, η συμφωνία θα προκαλέσει σημαντικό
περιορισμό του δυνητικού ανταγωνισμού μεταξύ των
δύο αυτών τραπεζών, για τους εξής λόγους:
Αρχικά, πρέπει να σημειωθεί ότι πριν από μερικά
χρόνια το Συμβούλιο κατάργησε ένα σημαντικό
εμπόδιο εισόδου στις αλλοδαπές αγορές, υποχρεώ
νοντας τα κράτη μέλη να καθιερώσουν μια ενιαία
άδεια για την άσκηση της τραπεζικής δραστηριό
τητας το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1993 (6). Με

τον τρόπο αυτό διευκολύνθηκε αισθητά η πρόσ6αση
των τραπεζών στις αγορές αυτές στην Κοινότητα.
Στο προσεχές μέλλον θα αυξηθούν οι δυνατότητες
επέκτασης των δραστηριοτήτων πέρα από τα εθνικά
σύνορα με την είσοδο στο τρίτο στάδιο της νομισμα
τικής ένωσης, βάσει του άρθρου 1 09 I παράγραφος 4
της συνθήκης, καθώς και με την εισαγωγή του
ενιαίου νομίσματος. Εξάλλου, οι νέες δυνατότητες
διανομής τραπεζικών υπηρεσιών [μέσω θυρίδων αυτό
ματων συναλλαγών, μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονι

κού υπολογιστή (home banking)] πρόκειται επίσης να
διευκολύνουν τη διανομή των τραπεζικών υπηρεσιών
εκτός της εγχώριας αγοράς, χωρίς να είναι αναγκαία
η δημιουργία ενός δαπανηρού κλασικού δικτύου
διανομής.

Με τις μεταβολές αυτές του κανονισμού και τεχνικού
πλαισίου, οι μεγάλες τρέπεζες παροχής πλήρους
φάσματος υπηρεσιών θα είναι σε θέση να αναπτύσ

σουν ανεξάρτητα τις δραστηριότητές τους σε αγορές
εκτός από τις εγχώριες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση,
τα μέρη της συμφωνίας ανήκουν στην κατηγορία των

ΓV/M.611 — Dresdner Bank/Kieinwort Benson, σημείο 12, ΕΕ αριθ.

C 207 της 12. 8. 1995, σ. 1 1 * απόφαση της Επιτροπής της 30ής Αυ
γούστου 1993 στην υπόθεση ΓV/M3 19 — BHF/CCF/Charterhouse,
σημείο 8, ΕΕ αριθ. C 247 της 10. 9. 1993, σ. 4.
(5) Απόφαση της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 1995, στην υπόθεση
IV/M.597 — Swiss Bank Corporation/S.G. Warburg, σημείο 9, EE
αριθ. C 180 της 14. 7. 1995, σ. 4.

(6) Οδηγία 89/646/EOK δεύτερη οδηγία του Συμβουλίου, της 15ης
Δεκεμβρίου 1989, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονι
στικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη
και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος και την
τροποποίηση της οδηγίας 77/780/EOK, ΕΕ αριθ. L 386 της 30. 12.
1989, σ. 1 .
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μεγάλων αυτών τραπεζών οσον αφορά τις χώρες στις
οποίες βρίσκονται στα κεντρικά τους γραφεία
(σύμφωνα με τον ενοποιημένο ισολογισμό του 1993 :
η ΒΝΒ στη Γαλλία βρίσκεται στην τέταρτη θέση, η
DΒ στη Γερμανία στη δεύτερη θέση) και σε ευρω
παϊκό επίπεδο (βάσει του ενοποιημένου ισολογισμού
του 1993, η ΒΝΒ βρίσκεται στην έβδομη θέση και η
DΒ στη δωδέκατη). Για το λόγο αυτό, τα ποσοστά
που αφορούν τις διάφορες τραπεζικές δραστηριότητες
που αναφέρθηκαν ανωτέρω στο σημείο 10 και είναι
ενδεικτικά της θέσης των δύο τραπεζών στις χώρες
τους δεν αντικατοπτρίζουν, από μόνα τους, την ισχύ
τους στην αγορά. Πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι οι
εν λόγω χώρες αποτελούν μεγάλες γειτονικές γεωγρα
φικές αγορές στις οποίες οι δύο τράπεζες είναι ήδη
παρούσες. Επειδή υφίστανται πάντοτε σημαντικές
διαφορές στο επίπεδο των τραπεζικών και χρηματο
πιστωτικών υπηρεσιών μεταξύ των μεγάλων τραπε
ζών και των διαφόρων κρατών μελών, είναι ιδιαίτερα
πιθανό ότι οι μεγάλες κυρίως τράπεζες θα προσπαθή
σουν να διανείμουν ορισμένα από τα προϊόντα αυτά
και εκτός των χωρών τους με ανεξάρτητο τρόπο, μετά
την καθιέρωση της νομισματικής ένωσης.

όσον αφορά τις διάφορες υπηρεσίες και προϊόντα.
Εάν κάποιος από τους εταίρους δεν επιθυμεί να
διανείμει o ίδιος μία υπηρεσία ή ένα προϊόν που του
προτείνει o άλλος εταίρος, o τελευταίος δεν είναι
ελεύθερος να συνεργαστεί με μία άλλη τράπεζα για
τη διανομή της υπηρεσίας αυτής ή του προϊόντος
αυτού. Σύμφωνα με τη ρήτρα αποκλειστικότητας που
περιλαμβάνεται στο παράρτημα A. 1 παράγραφος 3
της συμφωνίας [βλέπε ανωτέρω αιτιολογική σκέψη 4
στοιχείο δ) πέμπτο και έκτο εδάφιο], o εταίρος που
αρνείται τη διάθεση ενός προϊόντος στη χώρα του
έχει επίσης τη δυνατότητα να εμποδίσει τον άλλο
εταίρο να διανείμει το προϊόν αυτό μέσω κάποιας
άλλης τράπεζας της ιδίας χώρας, εφόσον το εν λόγω
προϊόν περιλαμβάνει κοινή τεχνογνωσία ή επαγγελ
ματικά απόρρητα. Για τα νέα κυρίως προϊόντα τα
οποία είναι δυνατόν να καταστήσουν την εμπορία
ενός ήδη υφιστάμενου προϊόντος δυσκολότερη, η
ρήτρα αυτή είναι δυνατό να περιορίσει το δυνητικό
ανταγωνισμό μεταξύ των δύο τραπεζών. Το γεγονός
ότι μια τέτοια εκτός της συμφωνίας συνεργασία μιας
από τις τράπεζες δεν μπορεί να απαγορευτεί από την
άλλη τράπεζα παρά μόνο εάν η τελευταία έχει
έννομο συμφέρον να προβάλει βέτο (επειδή η εν
λόγω υπηρεσία ή το προϊόν βασίζονται σε κοινή
τεχνογνωσία ή τεχνογνωσία και απόρρητα στοιχεία
της τελευταίας αυτής τράπεζας) απλώς περιορίζει τις
επιτώσεις της εν λόγω ρήτρας χωρίς να τις εξαλείφει.

H συνεργασία στον τομέα της οργάνωσης και ανταλ
λαγής πληροφοριών δεν θα βελτιώσει μόνο τις εσωτε
ρικές επιδόσεις των δύο τραπεζών από άποψη εσωτε
ρικής διαχείρισης. Θα οδηγήσει επίσης σε μια ανταλ
λαγή τεχνογνωσίας στον τομέα των ηλεκτρονικών

ii) Οι « τρίτες χώρες »

τραπεζικών εργαλείων προσιτών στην πελατεία, με
αποτέλεσμα τη βελτίωση, εναρμόνιση και διασύν
δεση των ηλεκτρονικών συστημάτων των τραπεζών.
Οι δύο τράπεζες θα είναι σε θέση να προτείνουν ένα
ευρύτερο φάσμα παρόμοιων και βελτιωμένων

H συνεργασία θα επηρεάσει επίσης τις τραπεζικές
αγορές στις «τρίτες χώρες». Τα μέτρα σε επίπεδο
οργάνωσης και ανταλλαγής πληροφοριών, η ομαδο
ποίηση των φορέων στις χώρες αυτές και η ιδιαίτερα
στενή συνεργασία, για παράδειγμα, στο μάρκετινγκ
τίτλων, θα ενισχύσει την αδύνατη θέση των δύο
αυτών τραπεζών στις εν λόγω χώρες και θα τους
επιτρέψει να ανταγωνιστούν καλύτερα τις τράπεζες
που είναι εγκατεστημένες στις χώρες αυτές. Ωστόσο,
λόγω της ασθενικής παρουσίας των τραπεζών αυτών
και της προβλεπόμενης ανάπτυξης των δραστηριοτή
των τους στις χώρες αυτές, μπορεί να αποκλειστεί η
πιθανότητα αισθητού περιορισμού του ανταγωνι
σμού στις αγορές αυτές.

ηλεκτρονικών υπηρεσιών στις δύο χώρες. Με την
εναρμόνιση αυτή, οι δύο αυτές τράπεζες δεν θα έχουν
πλέον συμφέρον, για το μεγαλύτερο μέρος των
προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, να
αποκτούν ανεξάρτητα πρόσβαση στην τραπεζική
αγορά της χώρας του άλλου εταίρου και να παρέχουν
τέτοιου είδους ηλετρονικές τραπεζικές υπηρεσίες.
Για το μεγαλύτερο μέρος των υφιστάμενων τραπεζι
κών προϊόντων καθώς και εκείνων που θα αναπτυ
χθούν μελλοντικά, οι τράπεζες πρόκειται να θέσουν
στη διάθεση του εταίρου τους τα δικά τους προϊόντα
για τη διανομή τους στην εγχώρια αγορά του. Με τον
τρόπο αυτό, οι δύο τράπεζες εξασφαλίζουν μια ενιαία
παρουσία στις τραπεζικές αγορές της χώρας του
εταίρου. Για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που θα
καταστούν με τον τρόπο αυτό διαθέσιμα δεν θα
υπάρχει πλέον οικονομικό συμφέρον ανεξάρτητης
ανάπτυξης δραστηριοτήτων στη χώρα του εταίρου
και θα ενισχυθεί με τον τρόπο αυτό o ανταγωνισμός

Όσον αφορά την αγορά του Λουξεμβούργου, η
συμφωνία δεν περιορίζει σημαντικά τον ανταγω
νισμό: η αγορά τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών του Λουξεμβούργου είναι ιδιαίτερα
ανοικτή, είναι δε παρόντες σ' αυτήν όλοι οι μεγάλοι
ευρωπαϊκοί και διεθνείς τραπεζικοί όμιλοι. Κάτω
από τις συνθήκες αυτές, δεν προβλέπεται να υπάρξει
σημαντικός περιορισμός του ανταγωνισμού στη χώρα
αυτή.

μεταξύ των μεγάλων τραπεζών στη Γερμανία και τη
Γαλλία. Για τα προϊόντα αυτά, η συμφωνία θα περιο

ρίσει τον αυτόνομο ανταγωνισμό των δύο τραπεζών
στη Γαλλία και τη Γερμανία.

H συνεργασία για την αμοιβαία διανομή των προϊό
ντων που αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο
υπόκειται εξάλου σε συμφωνία των δύο τραπεζών
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γγ) Περιορισμοί του ανταγωνισμού στις τράπεζες
και χρηματοπιστωτικές αγορές καSόσον έχουν
διεSνή διάσταση

Όσον αναφέρθηκε ανωτέρω (στην τελευταία παρά
γραφο της αιτιολογικής σκέψης 13), ορισμένες τραπε
ζικές δραστηριότητες προς τις επιχειρήσεις, καθώς
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και η πλειοψηφία των δραστηριοτήτων στις χρηματο
πιστωτικές αγορές, έχουν διεθνή διάσταση. H συμφω
νηθείσα συνεργασία στον τομέα των διεθνών χρημα
τοδοτήσεων, των κεφαλαιαγορών, των τίτλων και της
διαπραγμάτευσής τους, των παράγωγων προϊόντων,
της διαχείρισης των στοιχείων του ενεργητικού και
της επενδυτικής τραπεζικής [βλέπε αιτιολογική σκέψη
4 στοιχείο β)] παράγει συνεπώς τα αποτελέσματά της
σε τομείς στους οποίους η τραπεζική δραστηριότητα
έχει διεθνή διάσταση. Λόγω του σχετικού μεγέθους
των δύο αυτών τραπεζών σε διεθνή κλίμακα και στις
χρηματοπιστωτικές αγορές, η συνεργασία στους
τομείς αυτούς δεν θα επιτρέψει στην ΒΝΒ και στην
DΒ να περιορίσουν σημαντικά τον ανταγωνισμό
όσον αφορά τις δραστηριότητες αυτές. Αντίθετα, η
συνεργασία αυτή τονώνει τον ανταγωνισμό εφόσον
θα ενισχύσει τη θέση των δύο τραπεζών σε διεθνές
επίπεδο κατά τρόπο ώστε αυτές να είναι πλέον σε
θέση να ανταγωνιστούν τις μεγάλες διεθνείς
τράπεζες ιδιαίτερα εκείνες της Αμερικής και της

από το γεγονος ότι οι δύο τράπεζες πρόκειται, στο
πλαίσιο της συνεργασίας, να βελτιώσουν την οργά
νωση τους κυρίως με την εισαγωγή νέων εργαλείων
πληροφορικής και με τη διεύρυνση των πηγών λήψης
οικονομικών δεδομένων. Με τη μεταφορά της υπάρ
χουσας τεχνογνωσίας η οποία, σύμφωνα με έκθεση
που υποβλήθηκε στην Επιτροπή, θα περιλαμβάνει
τουλάχιστον το ήμιση των δραστηριοτήτων τους οι
δύο τράπεζες θα είναι σε θέση να παρέχουν βελτιω
μένες ή νέες υπηρεσίες στους πελάτες τους. Για παρά
δειγμα, με την έναρξη ισχύος της συνεργασίας θα
μπορούν να προσφέρουν στην πελατεία τους νέες
υπηρεσίες και προϊόντα ηλεκτρονικής τραπεζικής

νέες δυνατότητες όσον αφορά τη διαχείριση των
λογαριασμών και των πιστώσεων σε εθνικό και
διασυνοριακό επίπεδο, νέες μορφές πληροφορικής και
χρηματοοικονομικών συμβουλών και νέες δυνατότη
τες διαχείρισης των συναλλαγών στις κεφαλαιαγορές,
νέα είδη τίτλων και παραγώγων προϊόντων. Θα είναι
επίσης σε θέση να αναπτύσσουν νέες μορφές επενδυ
τικών δανείων και χρηματοδοτήσεων για εισαγωγές
και εξαγωγές.

Ασίας.

( 17)

γ) Επίδραση στις διασυνοριακές συναλλαγές
H επίδραση στις συναλλαγές μεταξύ της Γερμανίας
και της Γαλλίας απορρέει από το γεγονός ότι οι δύο
τράπεζες δεν θα έχουν πλέον οικονομικό συμφέρον,
μετά τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας να ανταγωνι
στούν για την πλειοψηφία των υπηρεσιών και
προϊόντων στις αντίστοιχες εθνικές τους αγορές.
Αυτό ισχύει τόσο για τους τομείς στους οποίους γίνε
ται ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη νέων
υπηρεσιών και προϊόντων όσο και για τους τομείς
εκείνους στους οποίους θα τεθούν προϊόντα στη
διάθεση του άλλου εταίρου με σκοπό την προώθησή
τους μέσω των δικών του καταστημάτων στην οικεία

Με τη συνεργασία θα βελτιωθεί επίσης η διανομή
των υπηρεσιών και προϊόντων που θα παρέχει o
άλλος εταίρος. Σχεδόν για το ήμισυ των υπηρεσιών
που εξετάστηκαν θα υπάρξει τέτοιου είδους βελτίωση
μετά τη δέσμευση καθεμίας από τις δύο τράπεζες να
θέτει στη διάθεση του εταίρου της τα δικά της προϊ
όντα με σκοπό τη διανομή τους μέσω των καταστη
μάτων του στην εγχώρια αγορά του. Με τον τρόπο
αυτό θα καταστεί δυνατή η χρέωση από το κατά
στημα ενός των εταίρων τρεχούμενου λογαριασμού
στον άλλο εταίρο. H διασύνδεση των συστημάτων
πληροφορικής θα επιτρέψει επίσης τη βελτίωση των
διασυνοριακών τραπεζικών υπηρεσιών, συμπεριλαμ
βανομένων και των διασυνοριακών πληρωμών. H
συνεργασία θα ανταποκριθεί άρα στον στόχο της
Επιτροπής να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που παρέ
χονται μέσω των συστημάτων διασυνοριακών πληρω
μών (')·

εθνική αγορά.

Στο βαθμό στον οποίο οι δύο τράπεζες δεν συμφωνή
σουν για μία τέτοια αμοιβαία διανομή των υπηρε
σιών και προϊόντων τους, η ρήτρα που επιτρέπει στη

μία από τις τράπεζες να εμποδίζει τον εταίρο της να
προβαίνει σε διανομή στην εγχώρια αγορά του σε
συνεργασία με μια τρίτη τράπεζα, παρέχει σε καθε
μία από τις συμβαλλόμενες τράπεζες το δικαίωμα
απαγόρευσης του διασυνοριακού ανταγωνισμού και
επιρεάζει συνεπώς τις συναλλαγές τραπεζικών υπηρε
σιών μεταξύ των δύο κρατών μελών.

2. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ! ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 85 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΗΣ
ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 53 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
3 ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΟΧ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟ
ΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΚΑΙ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

( 18)
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α) Βελτίωση του προϊόντος και της διανομής
H βελτίωση της παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρε
σιών προς τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις προκύπτει

( 19)

β) Όφελος για τους χρήστες

Οι χρήστες κυρίως οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις στη
Γερμανία και τη Γαλλία θα επωφεληθούν από τις
ποιοτικές και ποσοτικές βελτιώσεις των τραπεζικών
υπηρεσιών και από την αμοιβαία διανομή τους μέσω
υποκαταστημάτων των δύο τραπεζών και με την
καθιέρωση και λειτουργία νέων μορφών και μέσων
ηλεκτρονικής τραπεζικής.
(0 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανό
νων ανταγωνισμού της Επιτροπής της ΕΚ στις διασυνοριακές με
ταφορές πίστωσης σημείο 2, ΕΕ αριθ. C 251 της 27 . 9. 1995, σ. 3·
βλέπε επίσης ανακοίνωση της 18ης Νοεμβρίου 1994 [(COM(94)
436 σχετικά με τις μεταφορές χρηματικών ποσών στην EE: δια
φάνεια, αποτελεσματικότητα και σταθερότητα.]

Αριθ. L 188/46
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ΓΕΓΊ

γ) Αναγκαιότητα

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
των

περιορισμών

για

την

επίτευξη των στόχων αυτών

Οι ρήτρες σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των δύο
τραπεζών, κυρίως δε αυτές που αφορούν τη μεταξύ
τους ανταλλαγή τεχνογνωσίας, αλλά επίσης και η
διάθεση των προϊόντον στον εταίρο με σκοπό τη
διανομή στην εγχώρια αγορά του, είναι απαραίτητες
για την επίτευξη των ανωτέρω αναφερθέντων
στόχων.
Το γεγονός ότι κάθε μία από τις τράπεζες έχει δικαί
ωμα άρνησης εάν o άλλος εταίρος επιθυμεί να συνερ
γαστεί με ανταγωνιστή της πρώτης τράπεζας στην
εγχώρια αγορά της, στην περίπτωση στην οποία η
συνεργασία αυτή περιλαμβάνει κοινή τεχνογνωσία ή
τεχνογνωσία και επαγγελματικά απόρρητα της
πρώτης τράπεζας, αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για
την επίτευξη των βελτιώσεων αυτών. Χωρίς το δικαί
ωμα άρνησης, καμία από τις δύο τράπεζες δεν θα
είναι διατεθειμένη να διαθέσει στην άλλη την ανα
γκαία τεχνογνωσία για τη βελτίωση των υπηρεσιών.
Πρέπει επίσης να δοθεί στις δύο τράπεζες η δυνατό
τητα προστασίας των επαγγελματικών τους απορ
ρήτων, εφόσον η διασύνδεση των συστημάτων
πληροφορικής θα παράσχει αναπόφευκτα πρόσβαση
και σε ορισμένες πληροφορίες του εταίρου που
αποτελούν επαγγελματικά απόρρητα.

(21 )

δ) Εξάλειψη του ανταγωνισμού
Όσον αφορά τη γαλλική και τη γερμανική αγορά,
αποκλείεται η περίπτωση εξάλειψης του ανταγωνι
σμού. Δεδομένης της σχετικής θέσης των δύο τραπε
ζών έναντι των άλλων ανταγωνιστών τους που
λειτουργούν στις δύο αυτές χώρες και τις θέσεις τους
στους διάφορους τομείς τραπεζικών δραστηριοτήτων
(βλέπε αιτιολογική σκέψη 10), δεν προβλέπεται ότι η
συνεργασία στο επίπεδο της διανομής και της
ανάπτυξης νέων υπηρεσιών και προϊόντων θα επιτρέ
πει την εξάλειψη του ανταγωνισμού στους διάφορους
κλάδους τραπεζικής δραστηριότητας.
Επιπλέον, τα νέα τραπεζικά προϊόντα που πρόκειται
να προτείνουν μελλοντικά οι δύο τράπεζες δεν
προστατεύονται με δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτη
σίας. Είναι άρα ιδιαίτερα πιθανό ότι και άλλα πιστω
τικά ιδρύματα, κυρίως οι μεγάλες τράπεζες με πλήρες
φάσμα δραστηριοτήτων που λειτουργούν στις αγορές
αυτές και ορισμένες από τις οποίες ασκούν σημαντι
κές δραστηριότητες με αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύ
ματα, θα είναι επίσης σε θέση να προτείνουν νέα
προϊόντα.

27. 7 . 96

την περίοδο απαλλαγής, η Επιτροπή έλαβε υπόψη,
από την μιά πλευρά, το γεγονός ότι, οι χρηματοπι
στωτικές αγορές θα υποστούν στο μέλλον θεμελιώ
δεις μεταβολές κυρίως λόγω της καθιέρωσης της
νομισματικής ένωσης. H αλλαγή αυτή θα οδηγήσει
κατά πάσα πιθανότητα, μεσοπρόθεσμα σε αύξηση
του ανταγωνισμού στις χρηματοπιστωτικές αγορές
στην Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά, η κοινοποιη
θείσα συνεργασία είναι πολύπλευρη και θα αφορά
σχεδόν όλες τις δραστηριότητες της ΒΝΒ και της DΒ.
H αποτελεσματική εφαρμογή της θα διαρκέσει πολλά
χρόνια. H χορήγηση απαλλαγής για μια περίοδο

δέκα ετών αποδεικνύεται επομένως κατάλληλη πριν
να επανεξεταστούν, μετά από ενδεχόμενη αίτηση των
δύο εταίρων, οι επιπτώσεις της συνεργασίας στον
ανταγωνισμό. H περίοδος αυτή αρχίζει να ισχύει από
την ημερομηνία κατά την οποία οι δύο τράπεζες
διαβεβαίωσαν ότι είναι έτοιμες να τροποποιήσουν τη
ρήτρα που τους παρείχε το δικαίωμα απόλυτης άρνη
σης στην περίπτωση κατά την οποία η μία από αυτές
επιθυμεί να συνάψει συμφωνία συνεργασίας με
εθνικό ανταγωνιστή του άλλου εταίρου, δηλαδή από
τις 23 Ιανουαρίου 1995 .
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

ΆρSρο 1

Σύμφωνα με το άρθρο 85 παράγραφος 3 της συνθήκης και
το άρθρο 53 παράγραφος 3 της συμφωνίας ΕΟΧ, οι διατά
ξεις του άρθρου 85 παράγραφος 1 της συνθήκης και του
άρθρου 53 παράγραφος 1 της συμφωνίας ΕΟΧ κηρύσσονται
ανεφάρμοστες για την περίοδο από 23 Ιανουαρίου 1995 έως
22 Ιανουαρίου 2005 όσον αφορά τη συμφωνία συνεργασίας
μεταξύ της Banque Nationale de Paris SA και της Dresdner
Bank AG, όπως κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή με την τροπο
ποίηση της σχετικά στο παράρτημα A. 1 τρίτο εδάφιο τελευ
ταία φράση.
ΆρSρο 2

H παρούσα απόφαση απευθύνεται:

1 . Banque Nationale de Paris SA
16, boulevard des Italiens,
F-75009 Paris.

2. Dresdner Bank AG,

Jiirgen-Ponto-Plaz 1 ,
D-60301 Frankfurt am Main .

Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 1996.
3 . ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΛΑΑΓΗΣ

Για την Επιτροπή
(22)

Βάσει του άρθρου 8 του κανονισμού 17, η απόφαση
εφαρμογής του άρθρου 85 παράγραφος 3 της συνθή
κης εκδίδεται για ορισμένο χρόνο. Για να καθορίσει

Karel VAN MIERT

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 25ης Ιουνίου 1996
σχετικά με τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που λαμβάνουν τα κράτη μέλη και η
Επιτροπή και αφορούν δραστηριότητες του Ταμείου Συνοχής στα πλαίσια του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συμβουλίου
(96/455/EK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συμβουλίου, της 16ης
Μαΐου 1994, για την ίδρυση του Ταμείου Συνοχής ('), και
ιδίως το άρθρο 14 που καθορίζει τις διατάξεις για την
πληροφόρηση και τη δημοσιότητα σχετικά με τις δραστη
ριότητες του Ταμείου Συνοχής,

ρωνουν την Επιτροπή για τις πρωτοβουλίες που ανέλαβαν
για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής·

ότι σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1164/94, η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς διατά
ξεις όσον αφορά την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

ΆρSρο 1

Εκτιμώντας:

ότι το άρθρο 14 παράγραφος 1 τελευταίο εδάφιο του κανο
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 ορίζει ότι η Επιτροπή μεριμνά
για την ενημέρωση των κρατών μελών σχετικά με τις
δραστηριότητες του Ταμείου·
ότι το άρθρο 14 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 1 164/94 ορίζει ότι τα κράτη μέλη που είναι
υπεύθυνα για την εφαρμογή μιας δράσης που χρηματοδοτεί
ται από το Ταμείο μεριμνούν, ώστε να δίνεται επαρκής
δημοσιότητα σε αυτήν προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί η
κοινή γνώμη για το ρόλο της Κοινότητας όσον αφορά τη
δράση αυτή, και προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι
ενδεχόμενοι δικαιούχοι και οι επαγγελματικές οργανώσεις
όσον αφορά τις δυνατότητες που προσφέρει η δράση·

ότι σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94, τα κράτη μέλη ενημε

(') ΕΕ αριθ. L 130 της 25 . 5. 1994, σ. 1 .

Οι λεπτομερείς διατάξεις που εφαρμόζονται για την πληρο
φόρηση και τη δημοσιότητα σχετικά με τις δραστηριότητες
του Ταμείου Συνοχής καθορίζονται στα παραρτήματα που
ακολουθούν.

ΆρSρο 2

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 1996.

Για την Επιτροπή
Monika WULF-ΜΑΤΗΙΕS

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΊΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

1.

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας σχετικά με όλα τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο
Συνοχής αποσκοπούν στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και την αύξηση της διαφάνειας
της δραστηριότητας της Κοινότητας σε όλα τα κράτη μέλη και στη δημιουργία μιας συνεκτικής εικόνας των
μέτρων που λαμβάνονται στα 4 κράτη μέλη του Ταμείου Συνοχής. H πληροφόρηση και δημοσιότητα αφορούν
όλα τα έργα που συγχρηματοδοτεί το Ταμείο Συνοχής.
Τα παρόντα μέτρα έρχονται να συμπληρώσουν τις ρυθμίσεις της Επιτροπής και των κρατών μελών περί
πληροφόρησης και δημοσιότητας που αφορούν άλλους τομείς δραστηριότητας των περιφερειακών πολιτικών
και της πολιτικής της συνοχής ιδίως δυνάμει της απόφασης 94/342/EK της Επιτροπής της 31ης Μαΐου 1994,
σχετικά με τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να λαμβάνουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο
των παρεμβάσεων του χρηματοδοτικού μέσου προσανατολισμού της αλιείας (ΧΜΠΑ) (').
2.

Γενικές αρχές

Οι εθνικές περιφερειακές ή τοπικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή των έργων του Ταμείου
Συνοχής είναι υπεύθυνες για τα μέτρα δημοσιότητας τόσο επιτόπου, όσο και στο σύνολο της επικράτειας του
κράτους μέλους όπου υλοποιείται το έργο. H δημοσιότητα δίνεται σε συνεργασία με την Επιτροπή, η οποία
ενημερώνεται για τα μέτρα που λαμβάνονται για το σκοπό αυτό.
Οι αρμόδιες εθνικές περιφερειακές ή τοπικές αρχές πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες διοικητικές ενέρ
γειες για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων αυτών και τη συνεργασία τους με
τις υπηρεσίες της Επιτροπής.

Τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας υλοποιούνται σε εύθετο χρονικό διάστημα, μετά την έγκριση της
συνδρομής του Ταμείου Συνοχής H Επιτροπή επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της να κινήσει διαδικασία
σύμφωνα με το άρθρο H του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 (μείωση, αναστολή και
ακύρωση της συνδρομής), εάν το κράτος μέλος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας
απόφασης.
3.

Γενικές αρχές για τα έργα δημοσιότητας

Με την επιφύλαξη των λεπτομερών κανόνων που ορίζονται στο σημείο 4, οι ακόλουθες γενικές αρχές εφαρμό
ζονται για όλα τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας:
Μέσα ενημέρωσης

Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν τα μέσα ενημέρωσης κατά τον πλέον κατάλληλο τρόπο σχετικά με τις ενέρ
γειες που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής. Στην πληροφόρηση αυτή η συμμετοχή της Κοινότη
τας προβάλλεται στις πραγματικές τις διαστάσεις.

Για τον σκοπό αυτό, η έναρξη των εργασιών (μετά την έγκριση της Επιτροπής) και οι σημαντικές φάσεις της
υλοποίησης τους αποτελούν αντικείμενο μέτρων πληροφόρησης ιδίως σε ό,τι αφορά τα μέσα ενημέρωσης της
περιοχής (τύπος ραδιόφωνο και τηλεόραση). Εξασφαλίζεται η κατάλληλη συνεργασία με το γραφείο της
Επιτροπής στο εν λόγω κράτος μέλος.

Οι αρχές που καθορίζονται στις δύο ανωτέρω παραγράφους εφαρμόζονται επίσης σε αναγγελίες όπως δελτία
τύπου ή ανακοινωθέντα, που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη.

Ενημερωτικές εκδηλώσεις

Οι οργανωτές ενημερωτικών εκδηλώσεων όπως συνέδρια, σεμινάρια, εμπορικές εκθέσεις και εκθέσεις σε
σχέση με την υλοποίηση των έργων που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής υποχρεούνται να
καταστήσουν σαφή τη συμμετοχή της Κοινότητας Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να αναρτάται η ευρω
παϊκή σημαία στις αίθουσες συναντήσεων και το κοινοτικό έμβλημα τυπώνεται στα έγγραφα ανάλογα με τις
περιστάσεις. Τα γραφεία της Επιτροπής στα κράτη μέλη συνδράμουν, εάν είναι απαραίτητο στην προετοιμα
σία και πραγματοποίηση παρομοίων εκδηλώσεων.
(') ΕΕ αριθ. L 152 της 18. 6. 1994, σ. 39.
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Πληροφοριακό υλικό

Έντυπα (όπως φυλλάδια και πολύπτυχα) που αφορούν έργα ή παρόμοια μέτρα φέρουν, στο εξώφυλλο, σαφή
ένδειξη της συμμετοχής της Κοινότητας καθώς και το κοινοτικό έμβλημα όπου τίθεται το εθνικό, περιφερει
ακό ή τοπικό έμβλημα.

Όταν οι δημοσιεύσεις περιλαμβάνουν πρόλογο, υπογράφεται από τον αρμόδιο του κράτους μέλους καθώς
και, για λογαριαμό της Επιτροπής από τον αρμόδιο Επίτροπο ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, ώστε να
καθίσταται σαφής η συμμετοχή της Κοινότητας. Παρόμοιες δημοσιεύσεις απευθύνονται στους εθνικούς περι
φερειακούς ή τοπικούς φορείς που είναι αρμόδιοι για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
Οι ανωτέρω αρχές εφαρμόζονται επίσης σε οπτικοακουστικό υλικό.

4.

Υποχρεώσεις των κρατών μελών που αφορούν την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

H πληροφόρηση και η δημοσιότητα αποτελούν αντικείμενα συνεκτικής δέσμης μέτρων που καθορίζεται από
την αρμόδια εθνική, περιφερειακή και τοπική αρχή σε συνεργασία με την Επιτροπή κατά τη διάρκεια του
έργου. Κατά την έννοια αυτή τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη δέουσα εμπλοκή των εκπροσώπων των οργά
νων της Κοινότητας στις πλέον σημαντικές δημόσιες εκδηλώσεις που σχετίζονται με το Ταμείο.
Οι επιτροπές παρακολούθησης εξετάζουν την υλοποίηση των μέτρων αυτών και ενημερώνουν την Επιτροπή.
Κατά την υλοποίηση των έργων, οι αρμόδιες αρχές του κράτους λαμβάνουν τα ακόλουθα μέτρα για να
υποδηλώσουν τη συμμετοχή του Ταμείου Συνοχής στο εν λόγω έργο:

α) Λαμβάνονται επιτόπου μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με
τη συνδρομή της Κοινότητας μέσω του Ταμείου Συνοχής. Το αντικείμενο των έργων φαίνεται κατά τον
πλέον κατάλληλο τρόπο για όλα τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής. Οι αρχές
εξασφαλίζουν ότι τα έγγραφα αυτά διανέμονται τουλάχιστον στα τοπικά και περιφερειακά μέσα ενημέ
ρωσης και τα διαθέτουν στους ενδιαφερόμενους. Εξασφαλίζουν τη συνεκτική παρουσίαση του παραχθέ
ντος πληροφοριακού και ενημερωτικού υλικού σε όλη την επικράτεια του κράτους μέλους.
β) Σε περίπτωση επενδύσεων το κόστος των οποίων υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο Ecu, επιπλέον των διατά
ξεων του στοιχείου α):

— οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους πραγματοποιούν τακτικές συνεντεύξεις τύπου σε τοπικό επίπεδο
παρουσιάζοντας όλα τα στοιχεία δημοσίου ενδιαφέροντος που αφορούν το έργο.

— τα επιτόπου μέτρα περιλαμβάνουν:
— πινακίδες στα εργοτάξια,
— μόνιμες αναμνηστικές πλάκες στις υποδομές που είναι προσπελάσιμες στο ευρύτερο κοινό,
η εγκατάσταση των οποίων πραγματοποιείται, σε αμφότερες τις περιπτώσεις σύμφωνα με το παράρτη
μα II.
γ) Στην περίπτωση επενδύσεων το κόστος των οποίων υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια Ecu, επιπλέον των
διατάξεων των στοιχείων α) και β):
Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εκδίδουν φυλλάδιο γενικού ενδιαφέροντος και επαγγελματικό
οπτικοακουστικό υλικό (π.χ. video-clip) σχετικά με το έργο, το οποίο θα πρέπει να διανέμεται στους εθνι
κούς και τοπικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς στην Επιτροπή και, κατόπιν αιτήσεως στις
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και το κοινό. Τα φυλλάδια και όλο το πληροφοριακό υλικό ενημερώνεται
τακτικά.

δ) Στην περίπτωση επενδύσεων το κόστος των οποίων υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια Ecu, επιπλέον των
διατάξεων των στοιχείων α), β) και γ):

Οι αρμόδιες αρχές πραγματοποιούν τακτικές συνεντεύξεις τύπου, σχετικά με το έργο και την υλοποίησή
του, σε εθνικό επίπεδο συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης του οπτικοακουστικού υλικού που αναφέ
ρεται στο στοιχείο γ).

5.

Πρωτοβουλίες της Επιτροπής σχετικά με πληροφόρηση και δημοσιότητα

H Επιτροπή διανέμει τακτικά το κατάλληλο πληροφοριακό υλικό για τα έργα που χρηματοδοτεί το Ταμείο
Συνοχής σε όλα τα κράτη μέλη και το διαθέτει στο ευρύτερο κοινό των κρατών μελών αυτών που δεν εμπλέ
κονται στην υλοποίηση του έργου.

Επιπλέον, η Επιτροπή πραγματοποιεί ετήσιες συνεντεύξεις τύπου στα εν λόγω κράτη μέλη, ενημερώνοντας
σχετικά με το έργο του Ταμείου Συνοχής γενικότερα και ειδικότερα σχετικά με τα έργα το κόστος των
οποίων υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια Ecu.
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Κάθε δύο έτη η συνέντευξη τύπου αποτελεί μέρος δημόσιας έκθεσης που οργανώνεται από τη σχετική αντι
προσωπεία της Επιτροπής παρουσιάζοντας το έργο του Ταμείου Συνοχής προβάλλοντας τις ανωτέρω αναφε
ρόμενες βιντεοταινίες διαγράμματα και άλλο πληροφοριακό υλικό.
6.

Το έργο των επιτροπών παρακολούθησης

6.1 Οι επιτροπές παρακολούθησης εξασφαλίζουν την επαρκή πληροφόρηση σχετικά με το έργο τους Για το
σκοπό αυτό, κάθε επιτροπή παρακολούθησης πληροφορεί τα μέσα ενημέρωσης με τη συχνότητα που κρίνει
απαραίτητη, σχετικά με την πρόοδο των έργων για τα οποία είναι υπεύθυνη. O πρόεδρος της επιτροπής είναι o
αρμόδιος για τις επαφές με τα μέσα ενημέρωσης Υποβοηθείται από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής.
Σε σημαντικές εκδηλώσεις όπως συναντήσεις υψηλού επιπέδου ή εγκαίνια, πραγματοποιούνται επίσης οι
κατάλληλες διευθετήσεις σε συνεργασία με την Επιτροπή και τους υπαλλήλους της στα κράτη μέλη.
6.2 Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής στις επιτροπές παρακολούθησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές περιφε
ρειακές ή τοπικές αρχές εξασφαλίζουν την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τη δημοσιότητα, ιδίως όσον
αφορά πινακίδες και αναμνηστικές πλάκες (βλέπε παράρτημα II).
Πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα δημοσιότητας και η σχετική τεκμηρίωση, όπως π.χ. φωτογραφίες υποβάλ
λονται στην επιτροπή παρακολούθησης από τις αρμόδιες για την υλοποίηση των έργων αρχές. Αντίγραφα του
υλικού αυτού διαβιβάζονται στην Επιτροπή .

6.3 Οι επιτροπές διαβιβάζουν στην Επιτροπή όλες τις πληροφορίες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τη
σύνταξη της ετήσιας έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1164/94. Οι πληροφορίες αυτές δίνουν τη δυνατότητα στην Επιτροπή να διαπιστώσει την τήρηση των διατά
ξεων της παρούσας απόφασης.
7.

Τελικές διατάξεις

Οι εμπλεκόμενες εθνικές περιφερειακές ή τοπικές αρχές δύνανται, εν πάση περιπτώσει, να λαμβάνουν
πρόσθετα μέτρα εάν το κρίνουν σκόπιμο.
Συμβουλεύονται την Επιτροπή και την ενημερώνουν για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν, ώστε να δύνα
ται η Επιτροπή να συμμετάσχει αναλόγως στην υλοποίηση τους

Για να διευκολύνει την υλοποίηση των διατάξεων αυτών, η Επιτροπή παρέχει τεχνική βοήθεια όπου είναι
αναγκαίο.
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΉΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΦΙΣΕΣ

Για την εξασφάλιση της προβολής των έργων που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής τα κράτη μέλη
μεριμνούν για την τήρηση των ακόλουθων μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας σχετικά με:
1 . Πινακίδες

Σύμφωνα με το παράρτημα I σημείο 4, πινακίδες τοποθετούνται στα εργοτάξια έργων που συγχρηματοδοτού
νται από το Ταμείο Συνοχής και το κόστος των οποίων υπερβαίνει τα ποσά που αναφέρονται στο παράρτημα 1
σημείο 4 στοιχείο 6). Οι πινακίδες αυτές περιλαμβάνουν χώρο o οποίος προορίζεται για την ένδειξη της συμμε
τοχής της Κοινότητας.
Οι πινακίδες πρέπει να είναι μεγέθους αναλόγου με την κλίμακα του έργου.
Το τμήμα της πινακίδας που προορίζεται για την Κοινότητα πρέπει να ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια:
— καταλαμβάνει τουλάχιστον 50 % της συνολικής επιφάνειας της πινακίδας,

— φέρει το τυποποιημένο κοινοτικό έμβλημα και το ακόλουθο κείμενο με την παρακάτω διάταξη:
[Κοινοτικό έμβλημα]

Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται κατά ...% από το
Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Επιπλέον θα αναφέρεται το κατ' εκτίμηση συνολικό κόστος του έργου και/ή το ποσό της συνδρομής του
Ταμείου Συνοχής στο εθνικό νόμισμα.
Σε περίπτωση που οι αρμόδιες εθνικές περιφερειακές ή τοπικές αρχές δεν τοποθετούν πινακίδες στις οποίες να
αναφέρεται η συμμετοχή τους στη χρηματοδότηση του έργου, η συνδρομή της Κοινότητας αναφέρεται σε ειδική
πινακίδα. Στην περίπτωση αυτή, οι ανωτέρω διατάξεις που αφορούν το τμήμα που αναφέρεται στην Κοινότητα
εφαρμόζονται κατ' αναλογία.
Οι πινακίδες απομακρύνονται το ενωρίτερο δύο έτη μετά την ολοκλήρωση του έργου. Όπου αυτό είναι δυνατό,
αντικαθίστανται από αναμνηστική πλάκα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2.
2. Αναμνηστικές πλάκες

Μόνιμες αναμνηστικές πλάκες τοποθετούνται σε χώρους προσπελάσιμους στο ευρύτερο κοινό (αεροδρόμια,
σταθμοί, χώροι στάθμευσης προσπελάσιμα τμήματα κτιρίων που αφορούν επενδύσεις για το περιβάλλον κ.λπ.).
Πέραν του κοινοτικού εμβλήματος οι πλάκες αυτές θα αναφέρουν την εκ μέρους της Κοινότητας συγχρηματο
δότηση με ένδειξη του Ταμείου Συνοχής (βλέπε παράδειγμα παραγράφου 1 ). Αναμνηστική πλάκα τοποθετείται
για κάθε έργο δαπάνης άνω των δέκα εκατομμυρίων Ecu.
3. Αφίσες

Στην περίπτωση που η εθνική, περιφερειακή ή τοπική αρχή ή οποιοσδήποτε τελικός δικαιούχος αποφασίζει να
τοποθετήσει πινακίδα, αναμνηστική πλάκα, να εκθέσει αφίσα ή να λάβει οποιοδήποτε άλλο μέτρο πληροφόρη
σης σχετικά με έργα το κόστος των οποίων δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο Ecu, πρέπει επίσης να αναφέρε
ται η συμμετοχή της Κοινότητας.

ΓΕΓΊ

Αριθ. L 188/52

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

27 . 7 . 96

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 22ας Ιουλίου 1996
για την τροποποίηση της απόφασης 94/984/EK για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων

και των κτηνιατρικών πιστοποιητικών που απαιτούνται για την εισαγωγή νωπού κρέατος
πουλερικών από τρίτες χώρες
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(96/456/EK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Έχοντας υπόψη:

ΑρSρο 1

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
την οδηγία 91 /494/EOK του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1991 , σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που
διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές
νωπών κρεάτων πουλερικών από τρίτες χώρες ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 93/ 121 /EK (2),
και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 1 ,

Εκτιμώντας:

ότι η απόφαση 94/984/EK της Επιτροπής (3), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 96/298/EK (4), θεσπί
ζει τους υγειονομικούς όρους και τα κτηνιατρικά πιστοποιη
τικά που απαιτούνται για την εισαγωγή νωπού κρέατος
πουλερικών από τρίτες χώρες·
ότι από τις πληροφορίες που παρέσχε το Ισραήλ, συνάγεται
ότι η εν λόγω χώρα θα συμμορφωθεί, από την 1η Οκτω
βρίου 1996, με τις απαιτήσεις του υποδείγματος A, όσον
αφορά όλες τις κατηγορίες του κρέατος πουλερικών· ότι, ως
εκ τούτου, είναι δυνατό να τροποποιηθεί αναλόγως η
απόφαση 94/984/EK·
ότι είναι, επίσης αναγκαίο να αναθεωρηθούν οι διατάξεις
σχετικά με την Κίνα μετά τον επιτόπιο έλεγχο που διεξήγα
γαν οι υπηρεσίες της Επιτροπής· ότι o εν λόγω έλεγχος
αποκάλυψε ότι η πιστοποίηση ήταν ανακριβής και
ανεπαρκής· ότι θα πρέπει να προβλεφθεί κάποια καθυστέ
ρηση στην εφαρμογή της αποστολής αυτής για να μπορέ
σουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να εφαρμόσουν
την παρούσα απόφαση και να επιτραπούν οι εισαγωγές
αποστολών που φορτώθηκαν στο πλοίο πριν από την ημερο
μηνία ισχύος της παρούσας απόφασης·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής

(') EE
(2) ΕΕ
(3) EE
(4) EE

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

268
340
378
114

της
της
της
της

24. 9. 1991 , σ. 35.
31 . 12. 1993, σ. 39.
31 . 12. 1994, σ. 11 .
8. 5. 1996, σ. 33.

Στο παράρτημα I της απόφασης 94/984/EK της Επιτροπής:

α) η υποσημείωση (3) αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
«(3) Οι εισαγωγές αναστέλλονται από την 1η Αυγού
στου 1996.»·

6) από την 1η Οκτωβρίου 1996, στη γραμμή που αφορά το
Ισραήλ, διαγράφεται η υποσημείωση 4·

γ) από την 1η Οκτωβρίου 1996, η υποσημείωση 4 αντικαθί
σταται από την ακόλουθη:
«(4) Μόνο συκώτι χήνας και πάπιας.»
ΆρSρο 2

H παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Αυγούστου
1996.

Εντούτοις για περίοδο εξήντα ημερών μετά την ημερομηνία
εφαρμογής της παρούσας απόφασης τα κράτη μέλη θα
επιτρέπουν τις εισαγωγές νωπού κρέατος πουλερικών από
την Κίνα παραγωγής και πιστοποίησης σύμφωνα με τις
διατάξεις που ίσχυαν πριν από την ημερομηνία αυτή.
ΆρSρο 3

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες 22 Ιουλίου 1996.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

