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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 70/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 20ής Δεκεμβρίου 1996

σχετικά με το καθεστώς που διέπει τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων καταγωγής των
Δημοκρατιών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Κροατίας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής
Δημοκρατίας της Μακεδονίας καθώς και τις εισαγωγές οίνων καταγωγής Δημοκρατίας της
Σλοβενίας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
και ιδίως το άρθρο 113,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιμώντας:

οτι οι προτιμησιακές ευμπορικές παραχωρήσεις οι οποίες
ισχύουν έναντι των χωρών οι οποίες προήλθαν από την
πρώην Γιουγκοσλαβία βασίζονται σε εκείνες που προβλέ
πονται στη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Σοσιαλι
στικής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, η οποία
υπεγράφη στις 2 Απριλίου 1980 και καταγγέλθηκε στις 25
Νοεμβρίου 1 991 -

ότι η ισχύς των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 3355/94 ('), (ΕΚ)
3356/94 (2) και (ΕΚ) 3357/94 (3), με τους οποίους καθορί
ζεται το καθεστώς που διέπει τις εισαγωγές στην Κοινότητα
των προϊόντων καταγωγής των Δημοκρατιών της
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Κροατίας, της Σλοβενίας και της
Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας,
λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1996·

ότι οι προτιμησιακές παραχωρήσεις προβλέπουν την απαλ
λαγή από δασμούς και την κατάργηση των ποσοτικών
περιορισμών για τα βιομηχανικά προϊόντα, εξαιρουμένων
ορισμένων προϊόντων τα οποία υπόκεινται σε δασμολογικές
οροφές, καθώς και ειδικές παραχωρήσεις (απαλλαγή από
δασμούς, μείωση των γεωργικών στοιχείων, δασμολογικές
ποσοστώσεις) για διάφορα γεωργικά προϊόντα·

ότι το εν λόγω καθεστώς προβλέπεται να αντικατασταθεί εν
καιρώ από διμερείς συμφωνίες οι οποίες θα αποτελέσουν
αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τις οικείες χώρες·

ότι η κοινοτική επιτήρηση είναι δυνατό να επιτευχθεί με
την εφαρμογή μεθόδου διαχείρισης βασιζόμενης στον κατα
λογισμό, σε επίπεδο Κοινότητας, των εισαγωγών των εν
λόγω προϊόντων στις δασμολογικές οροφές με το ρυθμό που
τα προϊόντα αυτά προσκομίζονται στα τελωνεία υπό την
κάλυψη διασαφήσεων θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία· ότι η
εν λόγω μέθοδος διαχείρισης πρέπει να προβλέπει τη δυνα
τότητα επαναφοράς των τελωνειακών δασμών αφ' ης στιγ
μής καλυφθούν σε επίπεδο Κοινότητας οι εν λόγω οροφές·

ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή
συμφωνία μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της
Σλοβενίας, αφετέρου, υπεγράφη στις 10 Ιουνίου 1996 και ότι
η ενδιάμεση συμφωνία θα εφαρμοσθεί την 1η Ιανουαρίου
1997·

ότι ενδείκνυται να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η Δημο

κρατία της Σλοβενίας καλύπτεται πλέον από τις διατάξεις
της προαναφερθείσας διμερούς συμφωνίας και ότι δεν
ισχύει πλέον γι' αυτή το αυτόνομο καθεστώς
ότι θα πρέπει, συνεπώς, να προσαρμοσθούν καταλλήλως οι
εμπορικές παραχωρήσεις οι οποίες προβλέπονται για τις
άλλες χώρες που προήλθαν από την πρώην Γιουγκοσλαβία
και παράλληλα να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρω
παϊκή Ένωση της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουη
δίας(') ΕΕ αριθ. L 353 της 31 . 12. 1994, σ. 1 - κανονισμός οπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3032/95 (ΕΕ αριθ.
L 316 της 30. 12 . 1995 , σ. 4).
(J) ΕΕ αριθ. L 353 της 31 . 12 . 1994, σ. 55 - κανονισμός όπως τροποποι

ήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3032/95 (ΕΕ αριθ.
L 316 της 30. 12. 1995, σ. 4).
(3) ΕΕ αριθ. L 353 της 31 . 12. 1994, σ. 63· κανονισμός όπως τροποποι
ήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 3032/95 (ΕΕ αριθ.
L 316 της 30. 12. 1995, σ. 4).

ότι η εν λόγω μέθοδος διαχείρισης προϋποθέτει μια στενή
και ιδιαίτερα ταχεία συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών
και της Επιτροπής, η οποία πρέπει, μεταξύ των άλλων, να
μπορεί να παρακολουθεί την πορεία του καταλογισμού στις
οροφές·

ότι το καθεστώς το οποίο διέπει τις εισαγωγές κλωστοϋφα
ντουργικών προϊόντων που προέρχονται από τη Δημοκρα
τία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Δημοκρατία της Κροατίας
και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδο
νίας καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 517/94 του
Συμβουλίου (4)·

ότι δεν έχει καταστεί δυνατή μέχρι σήμερα η σύναψη της
συμφωνίας «για τον οίνο και τα οινοπνευματώδη», την
οποία προβλέπει η ευρωπαϊκή συμφωνία μεταξύ της Ευρω
(4) ΕΕ αριθ. L 67 της 10. 3 . 1994, σ. 1 - κανονισμός όπως τροποποιήθη
κε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1476/96 της Επιτρο
πής ( ΕΕ αριθ. L 188 της 27 . 7 . 1996, σ. 4).

Αριθ. L 16/2
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παϊκής Κοινοτητας και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας· ότι
θα πρέπει να προβλεφθούν ορισμένες παραχωρήσεις αυτό
νομου και μεταβατικού χαρακτήρα, αναμένοντας τη
σύναψη της εν λόγω συμφωνίας·

ότι ενδείκνυται, ενόψει των τωρινών δυσκολιών της αγοράς,
να περιορισθούν οι προηγούμενες παραχωρήσεις για το
«baby beef», χωρίς να προδικάζεται το πλαίσιο για τις
μελλοντικές διμερείς διαπραγματεύσεις με τις σχετικές
χώρες·
ότι ενδείκνυται, να κατοχυρωθούν, ιδίως η υπό ίσους όρους
και συνεχής πρόσβαση όλων των εισαγωγέων της Κοινό
τητας στις δασμολογικές ποσοστώσεις και η αδιάλειπτη
εφαρμογή των συντελεστών που προβλέπονται για τις ποσο
στώσεις αυτές σε όλες τις εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων
σε όλα τα κράτη μέλη και μέχρι την εξάντληση των ποσο
στώσεων-

ότι εναπόκειται στην Κοινότητα να αποφασίσει το άνοιγμα
δασμολογικών ποσοστώσεων, κατ' εκτέλεση των διεθνών
της υποχρεώσεων ότι παρόλα αυτά, προκειμένου να

εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της κοινής διαχείρισης
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δασμούς και φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτε
λέσματος.

2. Οι εισαγωγές οίνων καταγωγής Δημοκρατίας της
Σλοβενίας τυγχάνουν της παραχώρησης η οποία προβλέπε
ται στο άρθρο 7 .

3. H υπαγωγή στο ευεργέτημα ενός εκ των προτιμησια
κών καθεστώτων τα οποία θεσπίζονται με τον παρόντα
κανονισμό εξαρτάται από την τήρηση του ορισμού της
έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής»,
o οποίος προβλέπεται στον τίτλο IV κεφάλαιο 2 τμήμα 3
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας
Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων
εφαρμογής του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως του
κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (')·

ΆρSρο 2

Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα

αυτών των ποσοστώσεων, τίποτε δεν εμποδίζει τα κράτη
μέλη, να λαμβάνουν από τον όγκο των ποσοστώσεων τις
αναγκαίες ποσότητες οι Gποίες αντιστοιχούν στις πραγματι
κές εισαγωγές· ότι, πάντως, η συγκεκριμένη μέθοδος διαχεί
ρισης προϋποθέτει τη στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών
μελών της Επιτροπής, η οποία πρέπει, ιδίως, να μπορεί να
παρακολουθεί την πορεία της εξάντλησης των όγκων των
ποσοστώσεων και να ενημερώνει σχετικά τα κράτη μέλη·

Οι εισαγωγικοί δασμοί, ήτοι οι τελωνειακοί δασμοί και τα
γεωργικά στοιχεία, που ισχύουν για την εισαγωγή στην
Κοινότητα των προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρ
τημα B, είναι οι αναγραφόμενοι για κάθε ένα από τα προϊ

ότι, για λόγους εξορθολογισμού και απλούστευσης, ενδεί
κνυται να προβλεφθεί ότι η Επιτροπή δύναται, αφού

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

ζητήσει τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα και με
την επιφύλαξη των ειδικών διαδικασιών που προβλέπονται

1 . Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που κατάγονται
από τις χώρες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγρα
φος 1 του παρόντος κανονισμού και τα οποία απαριθμού
νται στο παράρτημα III μέρος B του κανονισμού ( ΕΚ) αριθ.
5 1 7/94, γίνονται δεκτά για εισαγωγή στην Κοινότητα εντός
των ετήσιων κοινοτικών ποσοτικών ορίων που καθορίζο
νται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 517/94.

στο άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού, να επιφέρει στον
παρόντα κανονισμό τις αναγκαίες τροποποιήσεις και
προσαρμογές τεχνικού χαρακτήρα·

ότι το καθεστώς περί εισαγωγών ανανεώνεται βάσει των
ορίων που καθορίζει το Συμβούλιο σε σχέση με την εξέλιξη
των σχέσεων μεταξύ της Κοινότητας και κάθε μιας από τις
σχετικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της περιφερειακής
προσέγγισης· ότι θα πρέπει, ωστόσο, να περιοριστεί η διάρ
κεια του καθεστώτος αυτού σε ένα έτος, ώστε να καταστεί
δυνατή η περιοδική εξέταση της συμμόρφωσης, υπό την
επιφύλαξη της δυνατότητας τροποποίησης του γεωγραφικού
πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού οποιαδήποτε
στιγμή,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

όντα αυτά στο εν λόγω παράρτημα.
ΆρSρο 3

2. Οι επανεισαγωγές οι οποίες ακολουθούν μια πράξη
τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, σύμφωνα με τον κανονι
σμό (ΕΚ) αριθ. 3036/94 (2), γίνονται δεκτές εντός των ορίων
των ετησίων κοινοτικών ποσοτήτων που καθορίζονται στο
παράρτημα VI του κανονισμού ( ΕΚ) αριθ. 517/94, για τις
χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του
παρόντος κανονισμού, και απαλλάσσονται επίσης από
τελωνειακούς δασμούς.
ΆρSρο 4

Βιομηχανικά προϊόντα — Δασμολογικές οροφές
ΆρSρο 1

1.

Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που προβλέ

πονται στα άρθρα 2 έως 8, τα προϊόντα, εκτός των απαριθ
μούμενων στο παράρτημα II της συνθήκης για την ίδρυση

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και στο παράρτημα A του
παρόντος κανονισμού, τα οποία κατάγονται από τη Δημο
κρατία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, τη Δημοκρατία της Κροα

τίας και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της
Μακεδονίας είναι δυνατό να εισάγονται στην Κοινότητα
χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς ούτε μέτρα ισοδύναμου
αποτελέσματος, καθώς και με απαλλαγή από τελωνειακούς

1 . Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε
έτους, οι εισαγωγές στην Κοινότητα ορισμένων προϊόντων,
καταγόμενων από τις χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 , τα οποία απαριθμούνται στα παραρτήματα
Γ I , Γ II , Γ III και Γ IV, υπόκεινται σε δασμολογικές οροφές
και σε κοινοτική επιτήρηση.
(') ΕΕ αριθ. L 253 της 11 . 10. 1993 - κανονισμος οπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 12/97 της Επιτροπής (ΕΕ
αριθ. L 9 της 13 . 1 . 1997, σ. 1 ).
(2) ΕΕ αριθ. L 322 της 15 . 12. 1994, σ. 1 .
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Οι περίγραφες των προϊοντων τα οποία αναφέρονται στο
πρώτο εδάφιο, οι κωδικοί συνδυασμένης ονοματολογίας και
το ύψος των οροφών αναφέρονται στα εν λόγω παραρτή
ματα. Το ύψος των οροφών αυξάνεται κάθε χρόνο κατά 5 %.
2. Οι καταλογισμοί στις οροφές πραγματοποιούνται με
το ρυθμό που τα προϊόντα προσκομίζονται στο τελωνείο
υπό την κάλυψη διασαφήσεων θέσης σε ελεύθερη κυκλο
φορία, οι οποίες συνοδεύονται από πιστοποιητικό κυκλοφο
ρίας των εμπορευμάτων σύμφωνο με τους κανόνες κατα
γωγής.

Ένα εμπόρευμα είναι δυνατόν να καταλογιστεί στην οροφή
μόνον εάν το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων
προσκομισθεί πριν από την ημερομηνία αποκατάστασης της
είσπραξης των τελωνειακών δασμών.

H πορεία της εξάντλησης των οροφών διαπιστώνεται σε
επίπεδο Κοινότητας με βάση τις εισαγωγές που έχουν κατα
λογισθεί σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται
ανωτέρω.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν περιοδικά την Επιτροπή
σχετικά με τις εισαγωγές που πραγματοποιούνται σύμφωνα
με τις προαναφερόμενες διατάξεις. Οι πληροφορίες αυτές
παρέχονται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην
παράγραφο 4.

3. Αφ' ης στιγμής καλυφθούν οι οροφές, η Επιτροπή
δύναται να αποκαταστήσει, μέσω κανονισμού, μέχρι το
τέλος του ημερολογιακού έτους, την είσπραξη των τελωνεια
κών δασμών που ισχύουν πράγματι έναντι τρίτων χωρών.
4. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, το αργό
τερο την δέκατη πέμπτη ημέρα κάθε μήνα, τις καταστάσεις
των καταλογισμών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρ
κεια του προηγούμενου μήνα. Κατόπιν αιτήματος της
Επιτροπής, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τις καταστάσεις των
καταλογισμών ανά δεκαήμερο· οι καταστάσεις αυτές πρέπει
να διαβιβάζονται εντός προθεσμίας πέντε εικοσιτετραώρων
από τη λήξη εκάστου δεκαημέρου.
ΑρSρο 5

Γεωργικά προϊόντα
Τα προϊόντα που κατάγονται από τις χώρες που αναφέρο
νται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και τα οποία απαριθ
μούνται στο παράρτημα Δ, μπορούν να εισάγονται στην
Κοινότητα κατ' εφαρμογή των δασμολογικών παραχωρή
σεων που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.
ΑρSρο 6
Βύσσινα

1 . Τα βύσσινα που κατάγονται από τις χώρες οι οποίες
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 μπορούν να εισά
γονται στην Κοινότητα, με απαλλαγή από τελωνειακούς
δασμούς, εντός των ορίων που αναφέρονται στο παράρτημα
Δ.

Σε περίπτωση υπέρβασης των οροφών που καθορίζονται
στο εν λόγω παράρτημα, είναι δυνατό να ανασταλεί η χορή
γηση των πιστοποιητικών εισαγωγής που προβλέπονται για
ra σγετικά προϊόντα.

Αριθ. L 16/3

2. Προκειμένου για τα μεταποιημένα βύσσινα, τα οποία
υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 0811 90 19, ex 0811 90 39,
0811 90 75, 0812 10 00 και 2008 60 51 , 2008 60 61 , 2008 60 71

και 2008 60 91 , η παράγραφος 1 ισχύει, υπό τον όρο της
τήρησης της ελάχιστης τιμής εισαγωγής, η οποία καθορίζε
ται σύμφωνα με το παράρτημα I B του κανονισμού ( ΕΟΚ)
αριθ. 426/86 ('), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 10α του
παραρτήματος XΓV του κανονισμού ( ΕΚ) αριθ. 3290/94 (2).
Σε περίπτωση μη τήρησης αυτής της ελάχιστης τιμής,
επιβάλλεται εξισωτική εισφορά.
ΆρSρο 7

Γεωργικά προϊόντα — Δασμολογικές ποσοστώσεις
1 . Οι τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται κατά την
εισαγωγή στην Κοινότητα των προϊόντων που ορίζονται
στο παράρτημα E και κατάγονται από τις αναφερόμενες
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 χώρες, αναστέλλονται για τα
χρονικά διαστήματα, στο ύψος και εντός των ορίων των
κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων που αναγράφο
νται για καθένα από αυτά.
2. Κατά την εισαγωγή, τα αποστάγματα δαμασκήνων και
τα καπνά τύπου « Prilep» πρέπει να συνοδεύονται από πιστο
ποιητικά γνησιότητας σύμφωνα με τα υποδείγματα που
περιλαμβάνονται στο παράρτημα E, τα οποία εκδίδονται
από την αρμόδια αρχή των οικείων χωρών.

3 . H Επιτροπή διαχειρίζεται τις δασμολογικές ποσοστώ
σεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και δύναται να
λάβει κάθε πρόσφορο διοικητικό μέτρο με σκοπό να
εξασφαλίσει την αποτελεσματική διαχείρισή τους.
4. Σε περίπτωση που ένας εισαγωγέας υποβάλει σε ένα
κράτος μέλος διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία η
οποία περιλαμβάνει αίτηση για την παραχώρηση προτιμη
σιακού ευεργετήματος για ένα προϊόν το οποίο αναφέρεται
στην παράγραφο 1 , η οποία συνοδεύεται από πιστοποιητικό
καταγωγής, και αν η διασάφηση αυτή γίνει δεκτή από τις
τελωνειακές αρχές, το οικείο κράτος μέλος προβαίνει, μέσω
κοινοποίησης προς την Επιτροπή, σε ανάληψη ποσότητας
που αντιστοιχεί στις ανάγκες αυτές.

Οι αιτήσεις ανάληψης, μαζί με την ένδειξη της ημερομηνίας
αποδοχής των εν λόγω διασαφήσεων, πρέπει να διαβιβά
ζονται στην Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση.
H Επιτροπή εγκρίνει τις αναλήψεις με γνώμονα την ημερο
μηνία αποδοχής των διασαφήσεων θέσης σε ελεύθερη
κυκλοφορία από τις τελωνειακές αρχές του οικείου κράτους
μέλους, στο μέτρο που το διαθέσιμο υπόλοιπο το επιτρέπει.
Αν ένα κράτος μέλος δεν κάνει χρήση των αναληφθεισών
ποσοτήτων, τις επιστρέφει, το ταχύτερο δυνατό, στην ποσό
τητα της αντίστοιχης ποσόστωσης.

Σε περίπτωση που οι αιτούμενες ποσότητες είναι μεγαλύ
τερες από το διαθέσιμο υπόλοιπο του όγκου της ποσό
στωσης, η χορήγηση πραγματοποιείται prorata των αιτή
σεων. H Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη για τις πραγ
ματοποιηθείσες αναλήψεις.
C ) ΕΕ αριθ. L 49 της 27 . 2 . 1986, σ. 1 - κανονισμός όπως τροποποιήθη
κε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 2314/95 (ΕΕ αριθ. L
233 της 30. 9. 1995 , σ. 69).
(2) ΕΕ αριθ. L 349 της 31 . 12 . 1994, σ. 105 .
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5. Κάθε κράτος μέλος εγγυάται στους εισαγωγείς των εν
λόγω προϊόντων την υπό ίσους όρους και συνεχή πρόσβαση
στις ποσοστώσεις, στον βαθμό που το υπόλοιπο του όγκου
της ποσόστωσης το επιτρέπει.
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β) οι προσαρμογές που είναι απαραίτητες εξαιτίας της
σύναψης άλλων συμφωνιών μεταξύ της Κοινότητας και
των χωρών αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 ,
θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 1 2 παράγραφος 2.

ΑρSρο 8

1 . Για τα προϊόντα της κατηγορίας «baby beef», τα οποία
ορίζονται στο παράρτημα ΣΤ, τυγχάνουν εφαρμογής οι
διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 .
2. Οι επιβαλλόμενοι δασμολογικοί συντελεστές καθορί
ζονται σύμφωνα με το παράρτημα H, εντός των ορίων
ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης 1 1 725 τόνων, οι οποίοι
αντιστοιχούν στο βάρος ολόκληρων σφαγίων.

3 . Όλες οι αιτήσεις εισαγωγής στο πλαίσιο της ποσόστω
σης που προβλέπεται στην παράγραφο 2, πρέπει να συνο
δεύονται από πιστοποιητικό γνησιότητας, που εκδίδουν οι
αρμόδιες αρχές της χώρας εξαγωγής, στο οποίο βεβαιούται
ότι το εμπόρευμα είναι καταγωγής και προελεύσεως της
οικείας χώρας, καθώς και ότι ανταποκρίνεται στον ορισμό
του παραρτήματος H. Το εν λόγω πιστοποιητικό καταρτίζε
ται από την Επιτροπή σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο
άρθρο 10 διαδικασία.
Άρθρο 9

Γενικές διατάξεις

Οι οροφές, οι ποσότητες αναφοράς και οι ποσοστώσεις που
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό ισχύουν ολικά για
το σύνολο των χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρά
γραφος 1 , με εξαίρεση την ποσόστωση που προβλέπεται στο
άρθρο 8.
ΑρSρο 10

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των σχετικών με γεωργικά προϊ
όντα διατάξεων του παρόντος κανονισμού θεσπίζονται από

την Επιτροπή με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο
23 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου,
της 30ής Ιουνίου 1 992, για την κοινή οργάνωση των αγορών
στον τομέα των σιτηρών (') και στις αντίστοιχες διατάξεις
των υπολοίπων κανονισμών που αφορούν την κοινή οργά
νωση των αγορών.

ΑρSρο 12

1 . Για την εφαρμογή του άρθρου 1 1 του παρόντος κανονι
σμού, η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή τελωνεια
κού κώδικα, εφεξής αποκαλούμενη «επιτροπή», η οποία έχει
συσταθεί με το άρθρο 247 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2913/92 (2).

2. O εκπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή
σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. H επιτροπή
διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό εντός προθε
σμίας την οποία δύναται να καθορίσει o πρόεδρος σε
συνάρτηση με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. H
γνώμη της επιτροπής διατυπώνεται με την πλειοψηφία που
ορίζεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την
έκδοση των αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συμβού
λιο κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής. Κατά τις ψηφοφο
ρίες στο πλαίσιο της επιτροπής, οι ψήφοι των αντιπροσώ
πων των κρατών μελών σταθμίζονται με τον τρόπο που
ορίζεται στο προαναφερθέν άρθρο. O πρόεδρος δεν συμμε
τέχει στη ψηφοφορία.
H Επιτροπή θεσπίζει μέτρα, τα οποία μπορούν να εφαρμο
στούν αμέσως. Πάντως, αν τα μέτρα αυτά δεν συμφωνούν
με τη γνώμη της επιτροπής, η Επιτροπή τα ανακοινώνει
πάραυτα στο Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή:
— η Επιτροπή αναστέλλει για τρεις μήνες από την ημερο
μηνία της εν λόγω ανακοίνωσης την εφαρμογή των
μέτρων που έχει αποφασίσει,
— το Συμβούλιο δύναται, με ειδική πλειοψηφία, να λάβει
διαφορετική απόφαση εντός της προθεσμίας που προβλέ
πεται στην πρώτη περίπτωση.
3. H επιτροπή δύναται να εξετάζει κάθε ζήτημα το οποίο
αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και το
οποίο εγείρει o πρόεδρος της, είτε με δική του πρωτοβουλία,
είτε κατόπιν αιτήσεως ενός κράτους μέλους.
ΑρSρο 13

ΑρSρο 11

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται στενά με
σκοπό την τήρηση του παρόντος κανονισμού.

Οι διατάξεις που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του
παρόντος κανονισμού, εκτός από εκείνες που προβλέπει το
άρθρο 4 παράγραφος 3, το άρθρο 5 παράγραφος 2 και το
άρθρο 10, και ιδίως:

ΑρSρο 14

α) οι τροποποιήσεις και προσαρμογές τεχνικού χαρακτήρα,
στον βαθμό που είναι αναγκαίες λόγω τροποποιήσεων
της συνδυασμένης ονοματολογίας και των κωδικών
Tarie·

(') EE αριθ. L 181 της 1 . 7. 1992, σ. 21· κανονισμος οπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 923/96 (ΕΕ αριθ. L
126 της 24. 5 . 1996, σ. 37).

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα
της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων.
O παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου
έως τις 31 Δεκεμβρίου 1997.
(2 ) ΕΕ αριθ. L 302 της 19. 10. 1992, σ. 1· κανονισμος οπως τροποποιή
θηκε από την πράξη προσχώρησης του 1994.
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O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 1996.
Για το Συμβούλιο

O Πρόεδρος
S. ΒΑRRΕΤΤ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

Προϊόντα που αποκλείονται (Άρθρο 1 , παράγραφος 1 )
Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

0509 00

Σπόγγοι φυσικοί ζωικής προέλευσης

0509 00 90

- Άλλοι από ακατέργαστοι

1302

Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά. Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις. Ά
γαρ-αγάρ και άλλα βλεννώδη και πηκτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα:
- Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά:

1302 13 00

- - Λυκίσκου

1302 20

- Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις:

ex 1302 20 10

ex 1302 20 90

1302 31 00
1302 32

Σε ξερή κατάσταση :
- Πηκτικές ύλες και πηκτινικές
Άλλες:
- Πηκτικές ύλες και πηκτινικές
- Βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα:
Αγάρ-αγάρ

Βλεννώδη και πηκτικά από χαρούπια, από χαρουπόσπορο ή από σπέρματα guarée
έστω και τροποποιημένα:

Από χαρούπια ή χαρουπόσπορο

1302 32 10
1505

Εριολίπος και λιπαρές ουσίες που προέρχονται από αυτό, συμπεριλαμβανομένης της λανο
λίνης

1515

Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι jojoba) και τα
κλάσματά τους, σταθερά, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:

1515 60

- Λάδι jojoba και τα κλάσματά του:

1515 60 90

1518

Άλλα

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, θερμικά επεξεργασμένα
(βρασμένα ή ψημένα), οξειδωμένα, αφυδατωμένα, θειωμένα, εμφυσημένα πολυμερισμένα
με απλή θέρμανση ή αλλιώς χημικώς τροποποιημένα, με εξαίρεση της κλάσης 1516. Μείγ
ματα ή παρασκευάσματα μη βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από κλάσματα
διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμ
βάνονται αλλού :
- Άλλα :

1518 0091

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, βρασμένα, οξυδωμένα,
αφυδατωμένα, θειωμένα, εμφυσημένα, πολυμερισμένα με απλή θέρμανση ή αλλοιώς
χημικώς τροποποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 1516
Άλλα:

151800 95

Μείγματα και παρασκευάσματα μη βρώσιμα από λίπη και λάδια ζωικά ή από
λίπη και λάδια ζωικά και φυτικά και τα κλάσματά τους

1518 00 99

Άλλα

1520 00 00

Γλυκερίνη, έστω και καθαρή . Γλυκερινούχα νερά και αλισίβες

1521

Κεριά φυτικά (άλλα από τα τριγλυκερίδια), κεριά από μέλισσες ή άλλα έντομα και κεριά
σπέρματος κήτους, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα:

1521 10

- Κεριά φυτικά:

1521 10 90
1521 90

Άλλα
- Άλλα:

Κεριά από μέλισσες ή άλλα έντομα, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα
1521 90 99
1702

Άλλα από ακατέργαστα

Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρου
κτόζη (λεβυλόζη ), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση . Σιρόπια από ζάχαρα χωρίς
προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και
αναμειγμένα με φυσικό μέλι. Ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα:
- Λακτόζη και σιρόπι λακτόζης:
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1702 11 00

Περιγραφή εμπορευμάτων

Με περιεκτικότητα σε λακτόζη 99 % κατά βάρος τουλάχιστον εκφρασμένη σε
άνυδρη λακτόζη επί ξηράς ύλης
- Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που δεν περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση,
λιγότερο από 20% φρουκτόζη :

1702 30

Άλλα:

Που περιέχουν κατά βάρος σε ξερή κατάσταση, τουλάχιστον 99% γλυκόζη

1702 30 51 και
59
1803

Πάστα κακάου, έστω και αποβουτυρωμένη

1804 00 00

Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου

1805 00 00

Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

1901

Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα διατροφής από άλευρα, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε
είδους ή εκχυλίσματα βύνης που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία
κατώτερη του 50% κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού .
Παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404, που δεν περιέ
χουν σκόνη κακάο ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 10 % κατά βάρος και δεν
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού :

ex 1901 10 00

- Παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών, συσκευασμένα για τη λιανική
πώληση :

- Εκτός από εκείνα που περιέχουν κακάο και παρασκευασμένο γάλα σε σκόνη
1901 20 00

- Μείγματα και ζυμάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής ή

1901 90

- Άλλα:

μπισκοτοποιίας της κλάσης 1905

1901 90 11 και
19

ex 1901 90 91 και

Εκχυλίσματα βύνης
- - Άλλα :

99

- Εκτός από εκείνα που περιέχουν κακάο και παρασκευασμένο γάλα σε σκόνη για
διαιτητικούς ή μαγειρικούς λόγους
1902

Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και

αλλιώς παρασκευασμένα, όπως τα σπαγέτα, μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια gnocchi,
ραβιόλια, κανελόνια. Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασμένο :
- Ζυμαρικά εν γένει, όχι ψημένα ούτε παραγεμισμένα, ούτε αλλιώς παρασκευασμένα:
1902 11 00

1902 19

- - Που περιέχουν αυγά
Άλλα

1902 40

- Κους-κους:

1902 40 10

- - Μη παρασκευασμένο

1903 00 00

Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα από άμυλα, με μορφή νιφάδων,
Θρόμβων, κόκκων στρογγυλών, σκυβάλων ή με παρόμοιες μορφές

1905

Προϊόντα αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάο .
Όστιες κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες
ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα

2008

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρη
μένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης που δεν κατονο
μάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:
- Καρποί με κέλυφος, αράπικα φυστίκια και άλλα σπέρματα, έστω και αναμειγμένα
μεταξύ τους:

2008 1 1
2008 11 10

Αράπικα φυστίκια:
Βούτυρο αράπικων φυστικιών

- Άλλα που περιέχουν και τα μείγματα, άλλα από εκείνα της κλάσης 2008 19:
2008 99
ex 2008 99 99

Άλλα :
Άλλα:

- Αμπελόφυλα, φύτρα λυκίσκου και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών
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Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή ματέ και παρασκευά
σματα με βάση τα προϊόντα αυτά ή με βάση τον καφέ το τσάι ή το ματέ. Κιχώριο φρυγ
μένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και
συμπυκνώματα αυτών:
- Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ και παρασκευάσματα με βάση
αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση τον καφέ:
- - Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα
- - Παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή

2101

2101 11

2101 12

με βάση τον καφέ:
2101 1292
2101 20

2101 20 20

2101 20 92

- - - Παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα
- Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα
με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση το τσάι ή το
ματέ:
- - Εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα
- - Παρασκευάσματα:
Με βάση εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα τσαγιού ή ματέ

- Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα,
αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών
Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς). Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί (με εξαίρεση
το εμβόλια της κλάσης 3002 ). Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης παρασκευασμένες:
- Ζύμες αδρανείς. Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί:

2101 30
2102

2102 20
2102 20 1 1 και

- - Ζύμες αδρανείς

19

2102 30
2103
2104

2106
2106 10

2106 10 20

- Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες
Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύματα και καρυκεύ
ματα, σύνθετα - αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη
Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί, παρασκευασμένα. Παρα
σκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα
Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:
- Συμπυκνώματα πρωτεϊνών και ουσίες προωτεϊνικής σύστασης:
- - Που δεν περιέχουν λιπαντικές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη,
ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του
1,5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή
άμυλα κάθε είδους:
- Άλλα:

2106 90
2106 90 20

από 2 1 06 90 30 έως

Σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα, άλλα από εκείνα που γίνονται με βάση
ευώδεις ουσίες των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών
- - Σιρόπια ζάχαρης αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών

59

Άλλα :
ex 2106 90 92

2202

2203 00

Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυ
κόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του
1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη ή
ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους:
- Εκτός από τα προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών και αυτόλυσης ζυμομηκύτων
Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα, και άλλα μη αλκοολούχα ποτά, με εξαί
ρεση τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών της κλάσης 2009
Μπίρα από βύνη

2205

Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασμένα με τη βοήθεια φυτών ή
αρωματικών ουσιών

2207

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 80 % vol ή περισσό
τερο . Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μετουσιωμένα, οποιουδήποτε τίτλου
Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80 % vol.
Αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά. Σύνθετα αλκοολούχα παρασκευά
σματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών.
Ξίδια και υποκατάστατα αυτών βρώσιμα που λαμβάνονται από οξικό οξύ
Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα), πουράκια και
τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού

2208

2209 00
2402
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2403

Άλλα καπνά και υποκατάστατα καπνού, που έχουν βιομηχανοποιηθεί. Καπνά «ομογενο
ποιημένα» ή «ανασχηματισμένα». Εκχυλίσματα και βάμματα καπνού

2905

Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα παράγωγά τους:

- Άλλες πολυαλκοόλες:
2905 43 00

Μαννιτόλη

2905 44

- - D-Γλυκιτόλη (σορβιτόλη )

2905 45 00

- - Γλυκερίνη

3302

Μείγματα ευωδών ουσιών και μείγματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλκοολικά
διαλύματα) με βάση μία ή περισσότερες από αυτές τις ουσίες των τύπων που χρησιμοποι
ούνται ως πρώτες ύλες για τη βιομηχανία. Άλλα παρασκευάσματα με βάση ευώδεις
ουσίες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών:

3302 10

- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανίες ειδών διατροφής ή ποτών:
Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανίες ποτών:

Παρασκευάσματα που περιέχουν όλους τους γευστικούς παράγοντες που χαρα
κτηρίζουν ένα ποτό :
Που έχουν αλκοολικό τίτλο κατ' όγκο που υπερβαίνει το 0,5 %

3302 10 10
3501

Καζεΐνες καζεϊνικά άλατα και άλλα παράγωγα των καζεϊνών. Κόλλες καζεΐνης:

3501 10

- Καζεΐνες:

3501 90

- Άλλες:

3501 90 90

Άλλες

3502

Αλβουμίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα συμπυκνώματα δύο ή περισσότερων
πρωτεϊνών ορού γάλακτος που περιέχουν, κατά βάρος που μετριέται σε ξερή ύλη, περισ
σότερο από 80% πρωτεΐνες ορού γάλακτος), αλβουμινικά άλατα και άλλα:

3502 1 1 90 και
19 90

- Αυγοαλβουμίνη, άλλη από ακατάλληλη ή που έγινε ακατάλληλη για τη διατροφή του

3502 20

- Γαλακτοαλβουμίνη, συμπεριλαμβανομένων δύο ή περισσοτέρων πρωτεϊνών ορού γάλα

ανθρώπου

κτος:

3502 20 91 και

- - Άλλα από ακατάλληλα ή που έγιναν ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου

99

3505

Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους (π.χ. τα προζελατινοποιημένα ή
εστεροποιημένα άμυλα κάθε είδους). Κόλλες με βάση τα άμυλα κάθε είδους τη δεξτρίνη
ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:

3505 10

- Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:

3505 10 10

Δεξτρίνη
Άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:

3505 10 90

Άλλα

3505 20

- Κόλλες

3809

Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελείωμα, επιταχυντές βαφής ή προσκόλλησης χρωστι
κών υλών και άλλα προϊόντα και παρασκευάσματα (π.χ. είδη για κολλάρισμα παρασκευα
σμένα και παρασκευάσματα σταθεροποιητικά της βαφής), των τύπων που χρησιμοποι
ούνται στην κλωστοϋφαντουργία, στη βιομηχανία χαρτιού, στη βιομηχανία του δέρματος
ή σε παρόμοιες βιομηχανίες που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

3809 10

- Με βάση αμυλώδεις ύλες

3824

Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου . Χημικά προϊόντα και
παρασκευάσματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών (στα οποία περιλαμβάνονται και
εκείνα που αποτελούνται από μείγματα φυσικών προϊόντων), που δεν κατονομάζονται
ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Προϊόντα που είναι υπολείμματα των χημικών ή συναφών
βιομηχανιών και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

3824 60

- Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της κλάσης 2905 44
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0403

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που
έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή
άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάο :

0403 10

- Γιαούρτια:

0403 10 51 έως

Αρωματισμένα και με προσθήκη φρούτων ή κακάο

Δασμοί (')

ΕΑ

99

- Άλλα :

0403 90

0403 90 71 έως

Αρωματισμένα και με προσθήκη φρούτων, καρυδιών ή κακάο

ΕΑ

99

Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το γάλα
- Λιπαρές ύλες για επάλειψη :

0405
0405 20

0405 20 10
0405 20 30

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή ανώτερης του 39 % και κατώτερης του 60 %
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή ανώτερης του 60 % και κατώτερης του 75 %

0710

Λαχανικά άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα:

0710 40 00

- Γλυκό καλαμπόκι

0711

Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο
οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή
τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται:

0711 90

- Αλλα λαχανικά, μείγματα λαχανικών:

0711 90 30

- - - Γλυκό καλαμπόκι

1517

Μαργαρίνη . Μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα
κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα λίπη και λάδια διατροφής και
τα κλάσματά τους της κλάσης 1516:

1517 10

- Μαργαρίνη, μη συμπεριλαμβανομένης της ρευστής μαργαρίνης
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το

ΕΑ
ΕΑ

ΕΑ

Λαχανικά:

1517 10 10

ΕΑ

ΕΑ

1 0 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 5 %
- Άλλα :

151790

1517 90 10

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το
10% αλλά που δεν υπερβαίνει το 15%

ΕΑ

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα):

1704
1704 10

- Τσίχλες (chewing-gum ), έστω και περιτυλιγμένες με ζάχαρη:

1704 90

- Άλλα :

ΕΑ

1704 90 10

Εκχυλίσματα γλυκόριζας που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 10% ζαχαρόζη, χωρίς
προσθήκη άλλων υλών

9%

1704 90 30

Λευκή σοκολάτα

ΕΑ

1704 90 51 έως

Άλλα

ΕΑ

99

1806

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο:

1806 10

- Σκόνη κακάο, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:

1806 10 15

Που δεν περιέχει ζαχαρόζη ή που περιέχει κατά βάρος λιγότερο από 5 % ζαχαρόζη (στην οποία
περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που
μετριέται επίσης σε ζαχαρόζη

απαλλαγή

1806 10 20

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχάρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο
ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη ) ή ισογλυκόζη που μετριέται επίσης σε ζαχαρόζη, ίσης ή

ΕΑ

ανώτερης του 5 % και κατώτερης του 65 %
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Κωδικός ΣΟ
1806 10 30

1806 10 90

1806 20

Περιγραφή εμπορευμάτων

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο
ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετριέται επίσης σε ζαχαρόζη, ίσης ή
ανώτερης του 65 % και κατώτερης του 80 %
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο
ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετριέται επίσης σε ζαχαρόζη, ίσης ή
ανώτερης του 80%
- Άλλα παρασκευάσματα που παρουσιάζονται είτε σε τεμάχια ή σε ράβδους με βάρος που υπερβαίνει

Αριθ. L 16/ 11

Δασμοί (')
EA

EA

EA

τα 2 kg, είτε σε υγρή ή πολτώδη κατάσταση ή σε σκόνη, κόκκους ή παρόμοιες μορφές, σε δοχεία ή
σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 kg

1806 32

- Άλλα που παρουσιάζονται σε πλακίδια ή ράβδους:
Παραγεμισμένα
Μη παραγεμισμένα

EA

1806 90

- Άλλα

EA

1901

Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυ
λίσματα βύνης που δεν περιέχουν κακάο ή που περιέχουν λιγότερο από 40 % κατά βάρος κακάο επί
πλήρως απολιπανθείσας βάσεως και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευά
σματα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404, που δεν περιέχουν κακάο ή περιέχουν
λιγότερο από 5 % κατά βάρος κακάο, επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως και δεν κατονομάζονται
ούτε περιλαμβάνονται αλλού:
- Παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση :
- Που περιέχουν κακάο και παρασκευασμένο γάλα, σε σκόνη

EA

1806 31 00

ex 1901 10 00

EA

- Άλλα :

1901 90

- - Άλλα:

Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, άμυλα
κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από
το γάλα, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη (συμπεριλαμβανομένου του ιμβερτοποιημένου ζάχαρου) ή
ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους εξαιρουμένων των παρασκευα
σμάτων διατροφής σε σκόνη από προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404:
- Που περιέχουν κακάο και παρασκευασμένο γάλα, σε σκόνη για διαιτητικούς ή μαγειρικούς

ex 1901 90 91

12,8%

σκοπούς
ex 190190 99

- - - Άλλα :

- Που περιέχουν κακάο και παρασκευασμένο γάλα, σε σκόνη για διαιτητικούς ή μαγειρικούς
σκοπούς

EA

Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρα
σκευασμένα, όπως τα σπαγέτα, μακαρόνια, νούγιες λαζάνια, gnocchi, ραβιόλια, κανελόνια. Αράπικο
σιμιγδάλι ( κους-κους), έστω και παρασκευασμένο:
- Ζυμαρικά εν γένει παραγεμισμένα (έστω και ψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα):

1902

1902 20

1902 20 91 και

Άλλα

EA

99

1902 30
1902 40

1902 40 90

- Άλλα ζυμαρικά εν γένει
- Κους-κους:
Άλλα

1904

Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη (π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες
(κορν-φλέικς). Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι, σε μορφή κόκκων, νιφάδων ή άλλων επεξεργα
σμένων κόκκων (εκτός από αλεύρι ή σιμιγδάλι), προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα, που δεν κατο
νομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

2001

Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι
ή οξικό οξύ:

2001 90

- Άλλα :

2001 90 30
2001 90 40

- - Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)
Ίγναμα (κόρδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών περιεκτι
κότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 %

2004

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα, άλλα

2004 10

από τα προϊόντα της κλάσεως 2006:
- Πατάτες:

I

EA

EA
EA

EA
EA

Άλλα :
2004 10 91
2004 90

2004 90 10

Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων
- Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών:
— — Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)

EA

EA
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2005

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα, άλλα
από τα προϊόντα της κλάσεως 2006

2005 20

- Πατάτες:

2005 20 10

Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων

2005 80 00

- Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata )

2008

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβά
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Δασμοί (')

ΕΑ
ΕΑ

νονται αλλού

- Άλλα, συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων, εκτός εκείνων της κλάσης 2008 19:
2008 91 00

Καρδιές φοινίκων

2008 99

Άλλα :

9%

Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:
Χωρίς προσθήκη ζάχαρης:

Καλαμπόκι, εκτός από το γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)
Ίγναμα (κόρδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών
περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 %

2008 99 85
2008 99 91

2101

ΕΑ

ΕΑ

Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση
τα προϊόντα αυτά ή με βάση τον καφέ, το τσάι ή το ματέ. Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα
υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών:
- Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, και παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντα
αυτά, εκχυλίσματα ή υποκατάστατα του καφέ ή με βάση τον καφέ:

2101 12

Παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση τον
καφέ:

2101 1298

- - - Άλλα

2101 20

- Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση τα
προϊόντα αυτά ή τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα με βάση το τσάι ή το ματέ:

2101 20 98

- - - Άλλα

2102

Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς). Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί (με εξαίρεση τα εμβόλια
της κλάσης 3002). Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης παρασκευασμένες:

2102 10

- Ζύμες ενεργές:

ΕΑ

Παρασκευάσματα:
ΕΑ

2102 10 10

Διαλεγμένες ημεροζύμες (ζύμες καλλιέργειας)

8%

2102 10 31 και
39

Ζύμες αρτοποίησης

ΕΑ

2102 10 90

Άλλα

10 %

2105 00

Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο :

2106

Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:
- Συμπυκνώματα πρωτεϊνών και ουσίες πρωτεϊνικής σύστασης:

2106 10

2106 10 80
2106 90
2106 90 10

Άλλα

ΕΑ

ΕΑ

- Άλλα :

Παρασκευάσματα με την ονομασία «λιωμένα τυριά» (fondues) (2)

ΕΑ

Άλλα:
ex 2106 90 92

2106 90 98

Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη,
γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που
προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη
ή άμυλα κάθε είδους:
- Προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών, αυτόλυσης ζυμομηκύτων
Άλλα

απαλλαγή
ΕΑ

C ) Τα ποσά των γεωργικών στοιχείων ( ΕΑ ) που μπορεί να υπόκεινται σε μέγιστο δασμό, καθορίζονται στο κοινό δασμολόγιο [κανονισμός (ΕΟΚ ) αρι8. 2658/87 της 23ης
Ιουλίου 1987, μετά την τροποποίησή του].
Π H υπαγωγή σε αυτή τη διάκριση εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται στις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ / (a) (6)

Αύξων
αριθμός
01.0010

01.0020

Κωδικός ΣΟ

3102

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ύψος
οροφής
(σε τόνους)

Λιπάσματα ορυκτά ή χημκά αζωτούχα:

3102 10 10

Ουρία με περιεκτικότητα σε άζωτο ανώτερη του 45 % κατά βάρος του
άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση

3102 10 90

Άλλα

5 483

48 148

- Θειικό αμμώνιο. Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού
αμμωνίου:
3102 21 00

Θειικό αμμώνιο

3102 29 00

Άλλα :

3102 30

- Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα:

3102 30 10

Σε υδάτινο διάλυμα

3102 30 90

Άλλο

3102 40

- Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλες ανόργανες
ύλες χωρίς λιπαντικές ικανότητες:

3102 40 10

Περιεκτικότητας σε άζωτο που δεν υπερβαίνει το 28 % κατά βάρος

3102 4090

Περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 28 % κατά βάρος

3102 50
3102 50 90

- Νιτρικό νάτριο:
Άλλα

3102 60 00

- Άλατα διπλά και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου

3102 70

- Κυαναμίδη του ασβεστίου:

3102 70 90

3102 80 00
3102 90 00

Άλλα

- Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα
- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα που δεν αναφέρονται στις
προηγούμενες διακρίσεις

01.0030

3105

Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία:
άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα. Προϊόντα του κεφαλαίου αυτού
που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με
μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 kg

01.0040

3915

Απορρίμματα, ξέσματα και θραύσματα, από πλαστικές ύλες:

3915 90

- Από άλλες πλαστικές ύλες
Άλλα :

3915 90 91

Από ρητίνες-εποξείδια

3915 90 99

Άλλα

3916

Μονόκλωστα νήματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής
υπερβαίνει το 1 mm (μονόινα), χοντρά σχοινιά, ραβδιά και είδη καθορισμένης
μορφής έστω και κατεργασμένα στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα,
από πλαστικές ύλες:

3916 90

- Από άλλες πλαστικές ύλες:

ex 3916 90 90

Άλλα

- Από αναγεννημένη κυτταρίνη
3917

Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήματα τους (π.χ. συνδέσεις γωνίες αρμοί) από
πλαστικές ύλες:

3917 10

- Τεχνητά έντερα από σκληρυμένες πρωτεΐνες ή από κυτταρινικές πλαστικές
ύλες:

ex 3917 10 90

Από κυτταρινικές πλαστικές ύλες
- Από αναγεννημένη κυτταρίνη
- Σωλήνες κάθε είδους άκαμπτοι:

79 325

1 688

Αριθ. L 16/ 14
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Από άλλες πλαστικές ύλες:
Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμέ
νοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας
τομής έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατερ
γασμένοι:

3917 29

01.0040

(συνέχεια)
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Ύψος
οροφής
(σε τόνους)
1 688

(συνέχεια)

Αλλοι:

ex 3917 29 19

- Από αναγεννημένη κιτταρίνη :

Αλλοι μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρ
τήματα:

3917 32

Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμέ
νοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας
τομής έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργα
σμένοι:
Αλλοι:

ex 3917 32 51

- Από αναγεννημένη κυτταρίνη :
Αλλοι:

3917 39

Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμέ
νοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας
τομής έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργα
σμένοι:

l

Αλλοι:

ex 3917 39 19

- Από αναγεννημένη κυτταρίνη
3919

Πλάκες φύλλα, ταινίες λουρίδες, μεμβράνες και άλλες επίπεδες μορφές αυτοκόλ
λητα, από πλαστικές ύλες έστω και σε κυλίνδρους:

3919 10

- Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 20 cm :
Αλλοι:

Αλλοι:

ex 3919 10 90

- Από αναγεννημένη κυτταρίνη
3919 90

- Αλλοι:
Άλλοι:

Αλλοι:

ex 3919 90 90

- Από αναγεννημένη κυτταρίνη
3920

3920 71

Άλλες πλάκες φύλλα, μεμβράνες ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη
κυψελώδεις μη ενισχυμένες ούτε με απανωτές στρώσεις ούτε όμοια συνδυασμένες
με άλλες πλαστικές ύλες χωρίς υπόθεμα:
- Από κυτταρίνη ή από τα χημικά παράγωγά της:
Από αναγεννημένη κυτταρίνη :
Από φύλλα, μεμβράνες, ταινίες ή λουρίδες περιελιγμένα ή όχι, πάχους
κατωτέρου των 0,75 mm :

3920 71 11
3920 71 19

3920 71 90

01.0050

-

Όχι τυπωμένα

Τυπωμένα
Άλλα

3921

Άλλες πλάκες φύλλα, μεμβράνες ταινίες και λουρίδες από πλαστικές ύλες:

3921 14 00

- Προϊόντα κυψελώδη:
Από αναγεννημένη κυτταρίνη

3912

Κυτταρίνη και τα χημικά της παράγωγα, που δεν κατονομάζονται, ούτε περιλαμ
βάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές:

3912 20

- Νιτρικές κυτταρίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα κολλώδια):
Μη πλαστικοποιημένες:

3912 20 11
3912 20 19

3912 20 90

Κολλώδια και σελλοειδίνη

Άλλες
Πλαστικοποιημένες

1 056
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Κωδικός ΣΟ

3915

01.0050

(συνέχεια)

3915 90

Απορρίμματα, ξέσματα και θραύσματα, από πλαστικές ύλες:
- Από άλλες πλαστικές ύλες:
Άλλα:

ex 3915 90 93

Από κυτταρίνη και τα χημικά της παράγωγα:
- Από νιτρική κυτταρίνη

3916

Μονόκλωστα νήματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής
υπερβαίνει το 1 mm (μονόινα), χοντρά σχοινιά, ραβδιά και είδη καθορισμένης
μορφής, έστω και κατεργασμένα στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα,
από πλαστικές ύλες:

3916 90

- Από άλλες πλαστικές ύλες:

l
ex 3916 90 90

Άλλα:

- Από νιτρική κυτταρίνη
3917

Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, αρμοί), από
πλαστικές ύλες:
- Σωλήνες κάθε είδους άκαμπτοι:

3917 29

Από άλλες πλαστικές ύλες:

Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμέ
νοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας
τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατερ
γασμένοι:
Αλλοι:

ex 3917 29 19

- Από νιτρική κυτταρίνη

- Αλλοι σωλήνες παντός είδους:
3917 32

Άλλοι, μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρ
τήματα:

Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμέ
νοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας
τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατερ
γασμένοι:
Άλλοι:

ex 3917 32 51

- Από νιτρική κυτταρίνη

l

3917 39

Άλλοι:

Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμέ
νοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας
τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατερ
γασμένοι:
Άλλοι

ex 3917 39 19

- Από νιτρική κυτταρίνη

l

3919

Πλάκες φύλλα, ταινίες λουρίδες, μεμβράνες και άλλες επίπεδες μορφές αυτοκόλ

3919 10

λητα, από πλαστικές ύλες έστω και σε κυλίνδρους:
- Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 20 cm :
Άλλοι:

ex 3919 10 90

Άλλοι :

- Από νιτρική κυτταρίνη
3919 90

- Άλλοι:

Άλλοι:
ex 3919 90 90

Άλλοι:

- Από νιτρική κυτταρίνη

I
I

I

3920

Άλλες πλάκες φύλλα, μεμβράνες ταινίες και λουρίδες από πλαστικές ύλες μη
κυψελώδεις μη ενισχυμένες ούτε με απανωτές στρώσεις ούτε όμοια συνδυασμένες
με άλλες πλαστικές ύλες χωρίς υπόθεμα:
- Από κυτταρίνη ή από τα χημικά παράγωγά της:

Αριθ. L 16/ 15

Ύψος
οροφής
(σε τόνους)
1 056

(συνέχεια)

Αριθ. L 16/ 16
Αύξων

αριθμός
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(συνέχεια)
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Κωδικός ΣΟ

3920 72 00
3921

3921 19

Περιγραφή εμπορευμάτων

Από βουλκανισμένη ίνα
Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες ταινίες και λουρίδες από πλαστικές ύλες:
- Προϊόντα κυψελώδη:
Από άλλες πλαστικές ύλες:

3921 90 90

01.0060

4011

4011 10 00
4011 20

4011 20 10
4011 20 90
4011 30
4011 30 90

4011 91 10

4011 91 30

Άλλα

Επισωτρα με πιεσμένο αέρα, καινούρια, απο καουτσούκ:
- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περι
λαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του τύπου break και τα αγωνιστικά)
- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία ή φορτηγά:
Με δείκτη φορτίου μικρότερο ή ίσο του 121
Με δείκτη φορτίου μεγαλύτερο του 121
- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για αεροπλάνα:
Άλλα

Με πέλματα αγκιστρωτά, τρακτερωτά ή παρόμοια
Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα γεωργικά και δασικά οχήματα
και μηχανές
Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα οχήματα και τις μηχανές έργων
πόλεων
Άλλα

4011 91 90
4011 99

- - Άλλα:

4011 99 30

Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα γεωργικά και δασικά οχήματα
και μηχανές
Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα οχήματα και τις μηχανές έργων

4011 99 90

Άλλα

4011 99 10

πόλεων

4012

4012 10

Επίστρωτα αναγομωμένα ή μεταχειρισμένα, από καουτσούκ. Επίστρωτα συμπαγή
ή κοίλα, πέλματα επισώρτων με πιεσμένο αέρα, που μπορούν να αφαιρούνται και
να ξανατοποθετούνται, και εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών
(τιράντες), από καουτσούκ:
- Επίσωτρα αναγομωμένα:
Άλλα:

4012 10 30

Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία
συμπεριλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του τύπου break και τα αγωνι
στικά)

4012 10 50

Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία ή φορτηγά

ex 4012 10 80

4012 20
ex 4012 2090

4013
4013 10

Άλλα :

- Άλλα εκτός από τους τύπους που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα με
βοηθητικό κινητήρα, μοτοσικλέτες και για σκούτερ
- Επίσωτρα μεταχειρισμένα
Άλλα

- Άλλα εκτός από τους τύπους που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα με
βοηθητικό κινητήρα, μοτοσικλέτες και για σκούτερ
Αεροθάλαμοι από καουτσούκ:
- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περι
λαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του τύπου break και τα αγωνιστικά), λεωφο
ρεία ή φορτηγά:

4013 10 10

Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία

4013 10 90

περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του τύπου break και τα αγωνιστικά)
Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία και φορτηγά

4013 90
4013 9090

1 056

(συνέχεια)

- Άλλα

- Άλλα :
4011 91

Ύψος
οροφής
(σε τόνους)

Άλλα

3921 19 90
3921 90

18 . 1 . 97

- Άλλα:

Άλλα
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Περιγραφή εμπορευμάτων

4203

Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο:

4203 10 00

- Ενδύματα

Αριθ. L 16/ 17

Ύψος
οροφής
( σε τόνους)
603

- Γάντια και γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για
4203 2100
4203 29

τον αντίχειρα:
Ειδικά για τον αθλητισμό
Άλλα:

Άλλα :
4203 29 91

Για άνδρες και αγόρια

4203 29 99

Άλλα

4203 30 00
4203 40 00
01.0090

4412
4420

4420 90

4420 90 1 1
4420 90 19

- Ζώνες στρατιωτικές ζώνες και λουριά
- Άλλα εξαρτήματα της ένδυσης

Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), ξυλεία σε φύλα
επικολλητά απλά και παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα:
Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα διακοσμητικά στοι
χεία. Μικρά κιβώτια, θήκες για τιμαλφή και θήκες για κοσμήματα ή χρυσαφικά
και παρόμοια τεχνουργήματα, από ξύλο. Αγαλματάκια και άλλα είδη στολισμού,
από ξύλο . Είδη επιπλώσεως από ξύλο, που δεν υπάγονται στο κεφάλαιο 94:
- Άλλη :
Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα διακοσμητικά

164 115 m '

στοιχεία:
Από τροπικά ξύλα που αναφέρονται στη συμπληρωματική σημείωση 2
του παρόντος κεφαλαίου
Από άλλο ξύλο

01.0100

4410

Πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια και παρόμοιες πλάκες-διαφράγματα από
ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλες οργανι
κές συνδετικές ύλες:

20714

01.0110

6401

Υποδήματα αδιάβροχα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το πάνω μέρος από
καουτσούκ ή από πλαστική ύλη, στα οποία το πάνω μέρος δεν είναι ούτε ενωμένο
με το εξωτερικό πέλμα με ραφή ή με καρφιά, βίδες, θηλυκωτήρια ή παρόμοιες
διατάξεις, ούτε φτιαγμένο από διάφορα μέρη που έχουν συναρμολογηθεί με τις
ίδιες αυτές μεθόδους
Άλλα υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το πάνω μέρος από καου
τσούκ ή από πλαστική ύλη :

751

6402

01.0120

6403

Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη,
δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο και το πάνω μέρος από δέρμα φυσικό :

890

01.0130

6404

374

6405

Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη,
δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο και το πάνω μέρος από υφαντικές ύλες
Άλλα υποδήματα:

6405 90

- Άλλα :

6405 90 10

01.0140

Με εξωτερικό πέλμα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή
ανασχηματισμένο

7004 20

Γυαλί τραβηχτό ή φυσητό, σε φύλλα, έστω και με απορροφητική ή αντανακλα
στική στρώση, αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένο :
- Γυαλί χρωματισμένο στη μάζα, που έχει καταστεί αδιαφανές επιστρωμένο με
ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή με απορροφητική ή αντανακλα
στική στρώση .

7004 20 99

- - - Άλλα

7004 90

- Άλλο γυαλί:
Γυαλιά που λέγονται « κηπουρικής»
Άλλα, πάχους:
Που δεν υπερβαίνει τα 2,5 mm
Που υπερβαίνει τα 2,5 mm

7004

Άλλα:

7004 90 70

7004 90 92
7004 90 98

10 548

Apia. L 16/ 18

Αύξων
αριθμός
01.0150
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Κωδικός ΣΟ

9405

9405 91

Περιγραφή εμπορευμάτων

Συσκευές φωτισμού (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προβολείς) και τα μέρη
τους, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Λάμπες-ρεκλάμες
φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη, που διαθέ
τουν μόνιμη πηγή φωτισμού, και τα μέρη τους που δεν κατονομάζονται ούτε περι

18 . 1 . 97

Ύψος
οροφής
(σε τόνους)
2 931

λαμβάνονται αλλού:
- Μέρη :
Από γυαλί:

Είδη για τον εξοπλισμό ηλεκτρικών φωτιστικών συσκευών (με εξαίρεση
9405 91 19

01.0160

7304
7304 10
7304 10 10
7304 10 30

τους προβολείς):
Αλλα [διαχυτήρες φωτός ανταυγαστήρες (πλαφονιέρες), σε σχήμα
λεκάνης και κυπέλλου γενικώς, καταυγαστήρες (αμπαζούρ), σφαίρες
είδη σε σχήμα τουλίπας κ.λπ.]

Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, χωρίς συγκόλληση,
από σίδηρο ή χάλυβα:
- Σωλήνες κάθε είδους [των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρε
λαίου ή αερίου]:
Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm
Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168,3 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα
406,4 mm

7304 10 90

7304 29
7304 29 1 1
7304 29 19

7304 31

Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm
- Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την
άντληση και διατρητικά στελέχη, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την
εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου:
Αλλα:

Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm
Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm
- Άλλοι, κυκλικής τομής από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:
Που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση :
Άλλα :

7304 31 91
7304 31 99
7304 39

7304 39 10

Ακριβείας
- Άλλοι
Άλλοι:

Ακατέργαστοι, ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμοφρο πάχος που προορί
ζονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με
διαφορετικό πάχος τοιχώματος (')
Άλλοι:
Άλλοι:
Άλλοι :

Σωλήνες με σπείρωμα ή στους οποίους μπορεί να σχηματισθεί
σπείρωμα που λέγονται «gaz»
Επιψευδαργυρωμένοι

7304 39 51

Άλλοι

7304 39 59

Άλλοι με εξωτερική διάμετρο
7304 39 91

7304 39 93
7304 39 99

7304 41
7304 41 90
7304 49
7304 49 10

Που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm
Που υπερβαίνει τα 168,3 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm
Που υπερβαίνει τα 406,4 mm
- Άλλοι, κυκλικής τομής από ανοξείδωτους χάλυβες:
Που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση :
Άλλοι
Άλλοι :

Ακατέργαστοι, ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμοφρο πάχος, που προορί
ζονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με
διαφορετικό πάχος τοιχώματος (')
Άλλοι :
Άλλοι:

7304 49 91

Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm

19 928

18 . 1 . 97
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Αύξων
αριθμός

Κωδικός ΣΟ
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7304 49 99

(συνέχεια)

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm

- Άλλοι κυκλικής τομής, από άλλα χαλυβοκράματα:
7304 51

Που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:
Ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, από χαλυβόκραμα που
περιέχει κατά βάρος από 0,9 % μέχρι και 1,15 % άνθρακα και από 0,5 %
μέχρι και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο, με
μήκος:
Που δεν υπερβαίνει τα 4,5 m

7304 51 11

Που υπερβαίνει τα 4,5 m

7304 51 19

Άλλοι:
Άλλοι:
7304 51 91

Ακριβείας

7304 51 99

Άλλοι

7304 59

7304 59 10

Άλλοι:

Ακατέργαστοι, ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμοφρο πάχος, που προορί
ζονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με
διαφορετικό πάχος τοιχώματος (')

Άλλοι, ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, από χαλυβόκραμα
που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % μέχρι και 1,15 % άνθρακα και από
0,5 % μέχρι και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυ
βδαίνιο, με μήκος
7304 59 31

Που δεν υπερβαίνει τα 4,5 m

7304 59 39

Που υπερβαίνει τα 4,5 m
- - - Άλλοι:
Άλλοι:

Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm

7304 59 91

Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168,3 mm αλλά δεν υπερ

7304 59 93

βαίνει τα 406,4 mm

Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm

7304 59 99
7304 90

7304 90 90

- Άλλοι:
Άλλοι

7305

Άλλοι σωλήνες κάθε είδους (π.χ. συγκολλημένοι ή καρφωτοί, με εσωτερική και
εξωτερική κυκλική τομή, με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm ),
από σίδηρο ή χάλυβα:

7306

Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα (π.χ. συγκολ
λημένα, βιδωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή
χάλυβα:

7306 10

- Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς
πετρελαίου ή αερίου:

Συγκολλημένοι κατά μήκος με εξωτερική διάμετρο:
7306 10 11
7306 10 19

7306 10 90

Που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm

Που υπερβαίνει τα 168,3 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm
Συγκολλημένοι ελικοειδώς

7306 20 00

- Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για
άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή

7306 30

- Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από σίδηρο ή από αμιγείς χάλυβες:

αερίου
Άλλοι:

Ακριβείας με πάχος τοιχώματος:
7306 30 21

Που δεν υπερβαίνει τα 2 mm

7306 30 29

Που υπερβαίνει τα 2 mm

Αριθ. L 16/ 19

Ύψος
οροφής
( σε τόνους)
19 928

(συνέχεια)

Αριθ. L 16/20

[EΓΙ

Αύξων
αριθμός

Κωδικός ΣΟ

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Περιγραφή εμπορευμάτων

Άλλοι:

01.0160

(συνέχεια)

18 . 1 . 97

Ύψος
οροφής
(σε τόνους)
19 928

Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες
που λέγονται «gaz»:
7306 30 51

Επιψευδαργυρωμένα

7306 30 59

Άλλοι

(συνέχεια)

Άλλοι, με εξωτερική διάμετρο:
Που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm :
Επιψευδαργυρωμένα

7306 30 71

7306 30 78

- -

Άλλοι

Που υπερβαίνει τα 168,3 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm

7306 30 90
7306 40

- Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από ανοξείδωτους χάλυβες:
Άλλοι:

7306 40 91

Που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση

7306 40 99

Άλλοι

7306 50

- Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από άλλα χαλυβοκράματα:
Άλλοι:

7306 50 91
7306 5099
7306 60

Ακριβείας
Άλλοι

- Άλλοι, συγκολλημένοι, με τομή άλλη από την κυκλική :
Άλλοι:

Τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, με πάχος τοιχώματος:
Που δεν υπερβαίνει τα 2 mm

7306 60 31
7306 60 39
7306 60 90

01.0167

- - - - Που υπερβαίνει τα 2 mm
Άλλων τομών

7306 90 00

- Άλλοι

7407

Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλκό :

7407 10 00

- Από χαλκό καθαρισμένο:

6 738

- Από κράματα χαλκού:
7407 21

Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο):

7407 21 10

- Ράβδοι

7407 21 90
7407 22

Είδη καθορισμένης μορφής:

- - Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο
(maillechort):

7407 22 10
7407 22 90

7407 29 00

Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο):
Με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort)
Άλλα :

7408

Σύρματα από χαλκό

7411

Σωλήνες κάθε είδους από χαλκό

01.0170

7409

Πλάκες φύλλα και ταινίες από χαλκό, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,15 mm

01.0190

ex 7604

Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής από αργίλιο, με εξαίρεση τη διάκριση
7604 21 00

01.0200

1 659

7605

Σύρματα από αργίλιο

7606

Πλάκες ταινίες και φύλλα από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm

2 077

4 485

18 . 1 . 97

Αύξων
αριθμός
01.0220

I EL

I

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Κωδικός ΣΟ

8501

8501 10
8501 10 10

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες με εξαίρεση τα συγκροτήματα παραγω
γής ηλεκτιρκού ρεύματος:
- Κινητήρες με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 37,5 W:

Κινητήρες σύγχρονοι με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 18 W
Άλλοι:

8501 1091

Κινητήρες κοινοί

8501 10 93

Κινητήρες εναλασσόμενου ρεύματος

8501 10 99

8501 20
8501 20 90

Κινητήρες συνεχούς ρεύματος
- Κινητήρες κοινοί με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 37,5 W:
Άλλοι

- Άλλοι κινητήρες συνεχούς ρεύματος. Γεννήτριες συνεχούς ρεύματος:
8501 31
8501 31 90

8501 32

Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W:
Άλλοι

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW:
Άλλοι:

8501 32 91

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W αλλά δεν υπερβαίνει τα 7,5 kW

8501 32 99

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW

8501 33
8501 33 90
8501 34

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kW:
Άλλοι

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kW:
Άλλοι :

8501 34 50

Κινητήρες έλξης
Άλλοι με ισχύ:

8501 3491

Που υπερβαίνει τα 375 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kW

8501 34 99

Που υπερβαίνει τα 750 kW

8501 40

- Άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, μονοφασικοί:
Άλλοι

8501 40 91

Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 kW

8501 40 99

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kW

- Άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, πολυφασικοί:
8501 51

8501 51 90
8501 52

Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W:
Άλλοι

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW:
Άλλοι :

8501 52 91

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W αλλά δεν υπερβαίνει τα 7,5 kW

8501 52 93

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 37 kW

8501 52 99

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 37 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW

8501 53

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW:
Άλλοι:

8501 53 50

Κινητήρες έλξης
Άλλοι, με ισχύ:

8501 53 92

Που υπερβαίνει τα 75 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kW

8501 53 94

Που υπερβαίνει τα 375 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kW

8501 53 99

Που υπερβαίνουν τα 750 kW
- Γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλάκτες):

8501 61

Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA:
Άλλες:

8501 61 91

Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVA

Αριθ. L 16/21
Ύψος
οροφής
( σε τόνους)

5 627

Αριθ. L 16/22

Αύξων
αριθμός
01.0220

(συνέχεια)

I EL
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

8501 62 90

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kVA
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kVA:
Άλλες

8501 63

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kVA:

8501 61 99

8501 62

8501 63 90
8501 64 00
8502

8502 1 1

18 . 1 . 97
Ύψος
οροφής
(σε τόνους)
5 627

(συνέχεια)

Άλλες
- - Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA
Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και μετατροπείς στρεφόμενοι
ηλεκτρικοί:

- Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με εμβολοφόρο κινητήρα, του
οποίου η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση (κινητήρες ντίζελ ή ημι-ντίζελ):
Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA:
- - - Άλλα

8502 11 91
8502 11 99

8502 12
8502 12 90
8502 13

Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVA
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kVA
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kVA:
- - - Άλλα

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA:
- - - Άλλα :

8502 13 91

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kVA

8502 13 99

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA

8502 20

- Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με εμβολοφόρο κινητήρα, του
οποίου η ανάφλεξη γίνεται με σπινθήρες (κινητήρες εκρήξεως):
Άλλα :

8502 20 91
8502 20 99

- - - Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVA
Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVA

- Άλλα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος
8502 31 00

8502 39

Με αιολική ενέργεια
- - Άλλα:
Άλλα :

8502 39 91

Στροβιλογεννήτριες

8502 39 99

Άλλοι

8502 40
8502 40 90
01.0230

Άλλοι

8503 00

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχα
νές των κλάσεων 8501 ή 8502

8504

Ηλεκτρικοί μετασχηματιστές, ηλεκτρικοί μετατροπείς ρεύματος στατοί (π.χ. ανορ
θωτές), πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής:
- Μέρη :

8504 90

8504 90 1 1
8504 90 19

8504 90 90
01.0240

- Μετατροπείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί:

ex 8544

2 974

Μετασχηματιστών, πηνίων αντίδρασης και αυτεπαγωγής:
Πυρήνες από φερρίτη
Άλλα

Μετατροπέων ρεύματος στατών

Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοαξονικά καλώδια) και
άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση (έστω και βερνικωμένα ή ανοδικώς οξειδω
μένα), εφοδιασμένα ή όχι με τεμάχια σύνδεσης. Καλώδια από οπτικές ίνες, που
αποτελούνται από ίνες επενδυμένες καθεμία χωριστά, έστω και αν φέρουν

3 784

ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με τεμάχια σύνδεσης εκτός από τα
προϊόντα των κλάσεων 8544 30 10 και 8544 70 00
01.0250

8546

Μονωτήρες από κάθε ύλη για ηλεκτρική χρήση

652

18 . 1 . 97

Αύξων
αριθμός
01.0270
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Περιγραφή εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

8716

Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για κάθε είδος οχήματα. Άλλα οχήματα
μη αυτοκίνητα. Τα μέρη τους:

8716 10

- Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για κατοίκηση ή για κατασκήνωση,
τύπου τροχόσπιτου (καραβάν)

Αριθ. L 16/23

Ύψος
οροφής
( σε τόνους)
2 203

Πτυσσόμενα

8716 10 10

Άλλα, βάρους:

Που δεν υπερβαίνει τα 750 kg

8716 1091
8716 1094

Που υπερβαίνει τα 750 kg αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 600 kg

8716 1096

Που υπερβαίνει τα 1 600 kg αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 500 kg

8716 1099

Που υπερβαίνει τα 3 500 kg

8716 20

- Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα που διαθέτουν συστήματα φορτοεκ
φόρτωσης, για αγροτικές χρήσεις:

8716 20 10

Μηχανήματα που διασκορπίζουν το λίπασμα (φουσκί)

8716 20 90

Άλλα

- Άλλα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για τη μεταφορά εμπορευμάτων:
8716 31 00

Δεξαμενές

8716 39

Άλλα :
Άλλα :

Καινούρια:

Ημιρυμουκλούμενα

8716 39 30

Άλλα:

Μονααξονικά

8716 3951
8716 39 59

_ _

Άλλα

Μεταχειρισμένα

8716 39 80

01.0280

8716 40 00

- Άλλα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα

9401

Καθίσματα (με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9402), έστω και αν μετατρέπονται σε
κρεβάτια, και τα μέρη τους:

9401 30

- Καθίσματα περιστρεφόμενα με ρυθμιζόμενο ύψος:

9401 30 10

Παραγεμισμένα, με ράχη και εφοδιασμένα με ροδίτσες ή ολισθητήρες
(πατίνια)

9401 30 90

9401 40 00

9401 50 00

Άλλα

- Καθίσματα άλλα από το υλικό κατασκήνωσης ( κάμπινγκ) ή κήπου που μετα
τρέπονται σε κρεβάτια

- Καθίσματα από καλάμι rotin, από λυγαριά, από μπαμπού ή από παρόμοιες ύλες
- Άλλα καθίσματα, με σκελετό από ξύλο:

9401 61 00

Παραγεμισμένα

9401 69 00

Άλλα

- Άλλα καθίσματα, με σκελετό από μέταλλο:
9401 71 00

Παραγεμισμένα

9401 79 00

Άλλα

9401 80 00
9401 90

- Άλλα καθίσματα
- Μέρη :
- - Άλλα

9401 90 30

Από ξύλο

9401 90 80

Άλλα

9 123

Αριθ. L 16/24

Αύξων
αριθμός
01.0290

| EL
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

9403

Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους:

9403 10

- Έπιπλα από μέταλλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία:

18 . 1 . 97

Ύψος
οροφής
(σε τόνους)
8 129

Τραπέζια σχεδίου (με εξαίρεση αυτά της κλάσης 9017 )

9403 10 10

Άλλα :

Που δεν υπερβαίνει τα 80 cm :
9403 10 51

Γραφεία

9403 10 59

Άλλα

Που υπερβαίνει τα 80 cm :
9403 10 91

Ντουλάπια με πόρτες, με περσίδες ή πτυσσόμενα φύλλα

9403 10 93

Ντουλάπια με συστάρια, ταξινομητές και χωρίσματα

9403 10 99

Άλλα

9403 20

- Άλλα έπιπλα από μέταλλο:
Άλλα :

9403 20 91

Κρεβάτια

9403 20 99

Άλλα

9403 30

- Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία:
Με ύψος που δεν υπερβαίνει τα 80 cm :
Γραφεία

9403 30 1 1

Άλλα

9403 30 19

Με ύψος που υπερβαίνει τα 80 cm :
9403 30 91

Ντουλάπια, ταξινομητές και χωρίσματα

9403 30 99

Άλλα

9403 40
9403 40 10

- Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις κουζίνες
Στοιχεία εντοιχισμένων κουζινών
Άλλα

9403 40 90

9403 50 00

- Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις κρεβατοκάμαρες

9403 60

- Άλλα έπιπλα από ξύλο:

Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις τραπεζαρίες και
καθιστικούς χώρους

9403 60 10

9403 60 30
9403 60 90
9403 70

Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα καταστήματα
Άλλα έπιπλα από ξύλο
- Έπιπλα από πλαστικές ύλες:
Άλλα

9403 70 90

9403 80 00

- Έπιπλα από άλλες ύλες στις οποίες περιλαμβάνονται το καλάμι rotin, η
λυγαριά, το μπαμπού ή οι παρόμοιες ύλες

9403 90

- Μέρη :

Από μέταλλο

9403 90 10

9403 90 30

- - Από ξύλο

9403 90 90

Από άλλες ύλες

( α) Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας η διατύπωση της περιγραφής των εμπορευμάτων θεωρείται πως έχει μόνον ενδει
κτική αξία, ενώ το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται, στο πλαίσιο του παραρτήματος αυτού, από την έκταση εφαρμογής των κωδικών ΣΟ. Εκεί που το «ex» υπάρ

χει μπροστά στον κωδικό ΣΟ, το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται από την έκταση εφαρμογής του κωδικού ΣΟ και από εκείνη της αντίστοιχης περιγραφής.
(6) Βλέπε κωδικούς Tarie στο παράρτημα Γ V.

(') H υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο B των προκαταρκτι
κών διατάξεων (ΣΟ).

18 . 1 . 97
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Αριθ. L 16/25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ II

Αύξων '
αριθμός

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

(κατηγορία)
03.0010

2710 00

Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από τα ακατέργαστα
λάδια. Παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού,
που περιέχουν κατά βάρος 70% ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλ
τούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό :
- Ελαφρά λάδια:

Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:
- Ειδικά αποστάγματα
27100021

Ελαφρό πετρέλαιο

2710 00 25

Άλλα
- - - Άλλα :

2710 00 26

Βενζίνη για κινητήρες:
Βενζίνη αεροπλάνων

Άλλη, περιεκτικότητας σε μόλυβδο:

Που δεν υπερβαίνει τα 0,013 g το /:
Με δείκτη περιεκτικότητας σε οκτάνια κατώτερο του 95
Με δείκτη περιεκτικότητας σε οκτάνια τουλάχιστον 95, αλλά

2710 00 27
2710 00 29

κατώτερο του 98
2710 00 32

Με δείκτη περιεκτικότητας σε οκτάνια τουλάχιστον 98
Που υπερβαίνει τα 0,013 g το /:
Με δείκτη περιεκτικότητας σε οκτάνια κατώτερο του 98

2710 00 34
2710 00 36
2710 00 37
2710 00 39

Με δείκτη περιεκτικότητας σε οκτάνια τουλάχιστον 98
Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης
Άλλα ελαφρά λάδια
- Μεσαία λάδια:

Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:
Φωτιστικό πετρέλαιο
2710 00 51

Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων

2710 00 55

Άλλα

2710 00 59

Άλλα

- Βαριά λάδια:

Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil):
Που προορίζεται για άλλες χρήσεις
2710 00 66

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που δεν υπερβαίνει το 0,05 %

2710 00 67

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 0,05 % αλλά
δεν υπερβαίνει το 0,2%

2710 00 68

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 0,2 %
Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (fuel oil):
Που προορίζεται για άλλες χρήσεις:

2710 00 74

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που δεν υπερβαίνει το 1 %

2710 00 76

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 1 % αλλά δεν
υπερβαίνει το 2%

2710 00 77

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 2 % αλλά δεν
υπερβαίνει το 2,8 %

2710 00 78

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 2,8 %
Λάδια λιπαντικά και άλλα:

2710 00 85

Που προορίζονται να αναμειχθούν σύμφωνα με τους όρους της συμπλη
ρωματικής σημείωσης 6 του παρόντος κεφαλαίου (')

Ύψος
οροφής
(σε τόνους)
1 050 000

Αριθ. L 16/26
'Αύξων
αριθμός
( κατηγορία)

| EL

I

Περιγραφή εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

I
- - - Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:

03.0010

(συνέχεια)

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

2710 00 87

Λάδια για κινητήρες συμπιεστές και στροβίλους

2710 00 88

Υγρά για υδραυλική μετάδοση

2710 00 89

Άσπρα λάδια, υγρή παραφίνη

2710 00 92

Λάδια για οδοντωτούς τροχούς

2710 00 94

Λάδια για κατεργασία μετάλλων, λάδια για ξεκαλούπωμα, λάδια αντι
διαβρωτικά

2710 00 96

Λάδια μονωτικά

2710 00 98

Άλλα λάδια λιπαντικά και άλλα

2711

Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες:
- Που έχουν υγροποιηθεί:

Προπάνιο:

2711 12

Προπάνιο καθαρότητας ίσης ή ανώτερης του 99 %:
Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο

2711 12 11

Άλλο :

-

Που προορίζεται για άλλες χρήσεις:

2711 12 94

Καθαρότητας μεγαλύτερης του 90% αλλά κατώτερης του 99%

2711 12 97

Άλλα

2711 13

Βουτάνια:

Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:
Καθαρότητας μεγαλύτερης του 90 % αλλά μικρότερης του 95 %

2711 13 91

- Άλλα

2711 13 97
2712

Βαζελίνη, παραφίνη, κερί πετρελαίου μικροκρυστάλλινο, slack wax, οζοκηρίτης,
κερί από λιγνίτη, κερί από τύρφη, άλλα ορυκτά κεριά και παρόμοια προϊόντα που
παίρνονται με σύνθεση ή άλλες μεθόδους έστω και χρωματισμένα:

2712 10

- Βαζελίνη :

2712 1090

Άλλη

2712 20

- Παραφίνη που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 0,75 % λάδι

2712 90

- Άλλα :
Άλλα:

Ακατέργαστα :

Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:

2712 90 39

Άλλα :
2712 90 91

Μείγμα 1-αλκενίων, που περιέχει, κατά βάρος 80% ή περισσότερα
1 -αλκένια με μήκος αλύσου 24 άτομα άνθρακα ή περισσότερα αλλά
που δεν υπερβαίνουν τα 28 άτομα άνθρακα

2712 90 99

Άλλα

2713

Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο και άλλα υπολείμ
ματα των λαδιών πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών:

2713 90

- Άλλα υπολείμματα των λαδιών του πετρελαίου ή των των ασφαλτούχων
ορυκτών:

2713 90 90

Άλλα

C ) H υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

18 . 1 . 97
Ύψος
οροφής
(σε τόνους)
1 050 000

(συνέχεια)

18 . 1 . 97

ΓΕL

I

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 16/27

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ III (α)

Αύξων
αριθμός

04.0030

Κωδικός ΣΟ

7202

7202 21
7202 21 10

Ύψος
οροφής
(σε τόνους)

Περιγραφή εμπορευμάτων

Σιδηροκράματα:
- Σιδηρομαγγάνιο:
Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 55 % πυρίτιο:

9 922

Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 55 % αλλά όχι περισσότερο από
80% πυρίτιο

7202 21 90
7202 29

04.0040

Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 80 % πυρίτιο:
Άλλα :

7202 29 10

Που περιέχει κατά βάρος 4% ή περισσότερο από 10% μαγνήσιο

7202 29 90

Άλλα

7202 30 00

- Σιδηροπυρίτιο-μαγγάνιο

2 048

2 478

7202 41 99

- Σιδηροχρώμιο:
Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 4% άνθρακα:
Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 4% αλλά όχι περισσότερο από 6%
άνθρακα
Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 6 % άνθρακα
Με περιεκτικότητα κατά βάρος σε χρώμιο μικρότερη ή ίση του 60%
Με περιεκτικότητα κατά βάρος σε χώριο μεγαλύτερη του 60%

7202 49

- - Άλλο :

04.0050
7202 41

7202 41 10

7202 41 91

7202 49 10
7202 49 50

Που περιέχει κατά βάρος 0,05 % ή λιγότερο άνθρακα
Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,05 % αλλά όχι περισσότερο από
0,5 % άνθρακα

7202 49 90

04.0090

7901

7901 11 00

7901 12
7901 12 10

7901 12 30
7901 12 90
7901 20 00

Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,5 % αλλά όχι περισσότερο από 4 %
άνθρακα
Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη μορφή:
- Ψευδάργυρος αμιγής:
Που περιέχει κατά βάρος 99,99% ή περισσότερο ψευδάργυρο
Που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 99,99% ψευδάργυρο:
Που περιέχει κατά βάρος 99,95 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 99,99 %
ψευδάργυρο
Που περιέχει κατά βάρος 98,5 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 99,95 %
ψευδάργυρο
Που περιέχει κατά βάρος 97,5 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 98,5 %
ψευδάργυρο

- Κράματα ψευδαργύρου

3 842

|

(α) Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, η διατύπωση της περιγραφής των εμπορευμάτων θεωρείται πως έχει μόνον ενδει
κτική αξία, ενώ το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται, στο πλαίσιο του πίνακα αυτού, από την έκταση εφαρμογής των κωδικών ΣΟ. Εκεί που το «ex» υπάρχει
μπροστά στον κωδικό ΣΟ, το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται από την έκταση εφαρμογής του κωδικού ΣΟ και από εκείνη της αντίστοιχης περιγραφής.

Αριθ. L 16/28

I EL

I

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

18 . 1 . 97

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ IV (α)

Αύξων
αριθμός
06.0010

Κωδικός ΣO (*)

7201
7201 10

7201 10 11
7201 10 19
7201 10 30
7201 10 90
7201 20 00
7201 50
7201 50 90

7202

Περιγραφή εμπορευμάτων

Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες
πρωτογενείς μορφές:
- Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι όχι σε κράμα, που περιέχουν κατά βάρος 0,5 % ή
λιγότερο φωσφόρο:
Που περιέχουν κατά βάρος 0,4 % ή περισσότερο μαγγάνιο:
Με περιεκτικότητα σε πυρίτιο που δεν υπερβαίνει το 1 %
Με περιεκτικότητα σε πυρίτιο που υπερβαίνει το 1 %
Που περιέχουν κατά βάρος ίσο ή ανώτερο του 0, 1 % και κατώτερο του 0,4 %
μαγγάνιο
Που περιέχουν κατά βάρος κατώτερο του 0, 1 % μαγγάνιο
- Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι όχι σε κράμα, που περιέχουν κατά βάρος περισσό
τερο από 0,5% φωσφόρο
- Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι σε κράμα:

Ύψος
οροφής
(σε τόνους)
37 665

Άλοι

Σιδηροκράμματα:
- Άλλα :

7202 99

7203

Σιδηροφωσφορούχο:
Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 3 % αλλά λιγότερο από
15 % φωσφόρο
Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλ
λευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια η
παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε
τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές:

7203 90 00

- Άλλα

7208

Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες με πλάτος 600
mm ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με
άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα.
- Περιτυλιγμένα, που έχουν υποβληθεί απλώς σε θερμή ελαθεί, με ανάγλυφα
σχέδια
- Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν υποβληθεί απλώς σε θερμή ελαθεί, καθαρι
σμένα με οξύ:
Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο
Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει 4,75 mm
Με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 3 mm
- Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν υποβληθεί απλώς σε θερμή ελαθεί:
Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm
Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm :
Που προορίζονται για επανέλαση (')

7202 99 1 1

06.0020

Άλλα :

7208 10 00

7208 25 00
7208 26 00
7208 27 00

7208 36 00
7208 37
7208 37 10
7208 37 90
7208 38
7208 38 10
7208 38 90
7208 39

7208 39 10
7208 39 90
7211

7211 14
ex 7211 1410

Άλλα :

Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει 4,75 mm :
Που προορίζονται για επανέλαση (')
Άλλα :

- - Με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 3 mm :
Που προορίζονται για επανέλαση (')
Άλλα :

Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο η από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος
κατώτερο των 600 mm, με επιστρωμένη με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα:
- Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:
Άλλα με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο:
Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm :
- 2)

7211 19
ex 7211 19 20

Άλλα:

Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm :
-

2

45 336

18. 1 . 97

Αύξων
αριθμός
06.0030

ΓΕΓΊ

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Κωδικός ΣO (*)

7207

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:
- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα:

7207 19

Άλλα:

Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική:

Που έχουν ελαθεί η παρθεί με συνεχή χύτευση:
Άλλα:
7207 19 14

Που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση :

7207-19 16

Άλλα:

7207 20

- Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνρθρακα:

Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική:
Που έχουν ελαθεί ή παρθεί σε συνεχή χύτευση :
Άλλα:

Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο από
0,6% άνθρακα

7207 20 55

7213

Χοντρόσυρμα (fila machine) από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:

7213 10 00

- Που φέρει οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη
διάρκεια της έλασης
- Άλλα :

7213 91

Κυκλικής τομής με διάμετρο κατώτερη των 14 mm :

7213 91 10

Για οπλισμό σκυροδέματος

7213 91 20

Για πλέγμα επισώτρων
Άλλα:

7213 91 41

Που περιέχει κατά βάρος 0,06% άνθρακα ή λιγότερο

7213 91 49

Άλλο που περιέχει κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του
0,06% άνθρακα:

ex 7213 91 70

Που περιέχει κατά βάρος 0,25 ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,75 %
άνθρακα:

- Που περιέχει κατά βάρος 0,6% άνθρακα
7213 99
7213 99 10
ex 7213 99 90

Άλλα:

Που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 0,25 % άνθρακα:

Που περιέχει κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα:
- Που περιέχει κατά βάρος λιγότερο 0,6% άνθρακα

7214

Ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί,
ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί
στρίψιμο μετά την έλαση:

7214 20 00

- Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ενάγλυσα που γίνονται
στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση
- Άλλα :

721491
721491 10

ex 7214 91 90

Με ορθογώνια (όχι τετραγωνικά) εγκάρσια:

Που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 0,25 % άνθρακα:
Που περιέχει κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα:
- Που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 0,6% άνθρακα

7214 99

Άλλα:

Που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 0,25 % άνθρακα:
7214 99 10

Για οπλισμό σκυροδέματος

Κυκλικής τομής με διάμετρο:
72149931

Ίση ή ανώτερη των 80 mm

7214 99 39

Κατώτερη των 80 mm

Αριθ. L 16/29
Ύψος
οροφής
(σε τόνους)
36 030

Αριθ. L 16/30

Αύξων
αριθμός
06.0030
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Κωδικός ΣO (*)

Περιγραφή εμπορευμάτων

Άλλα

7214 99 50

(συνέχεια)

Άλλα που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του
0,6% άνθρακα:

18 . 1 . 97

Ύψος
οροφής
(σε τόνους)
36 030

(συνέχεια)

Κυκλικής τομής με διάμετρο:
72149961

Ίση ή ανώτερη των 80 mm

7214 99 69

Κατώτερη των 80 mm
Άλλα

7214 99 80
7215

Άλλες ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:

7215 90

- Άλλες:

7215 90 10

7228

Άλλες ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα χαλυβοκράματα:

7228 80

- Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις:

7228 80 90

06.0040

Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με
άλλο μέταλλο

7207

Από άλλα χαλυβακράμ.ατα
Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:
- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25% άνθρακα:

7207 19

Άλλα:

Ημικατεργασμένα για είδη με καθορισμένη μορφή
7207 19 31
7207 20

Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση
- Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα:
Ημικατεργασμένα για είδη με καθορισμένη μορφή:

7207 20 71

Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση

7216

Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:

7216 1000

- Σε σχήμα U, σε 1 ή σε H, που έχουν απλώς ελαθεί η διελαθεί σε θερμή κατά

7216 21 00
7216 22 00

- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή T, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελα
θεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 80 mm

σταση, με ύψος λιγότερο των 80 mm

- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, I ή H, που έχουν απλώς ελαθεί ή
διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος τουλάχιστον 80 mm :
721631

Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U:

Με ύψος 80 mm ή περισσότερο, αλλά που δεν υπερβαίνει τα 220 mm:
ex 7216 31 11

Με πτερύγια παραλλήλων πλευρών:

ex 721631 19

Άλλα:

-o

-(3)

Με ύψος περισσότερο των 220 mm :
ex 7216 31 91

Με πτερύγια παραλλήλων πλευρών:

ex 7216 31 99

Άλλα:

-H

- (3)
7216 32

Είδη σε σχήμα I :

Με ύψος 80 mm ή περισσότερο, αλλά που δεν υπερβαίνει τα 220 mm:
ex 7216 32 11

Με πτερύγια παραλλήλων πλευρών:
-(3)

5 137
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ex 7216 32 19

Άλλα :

(συνέχειαj

-

3

Αριθ. L 16/31
Ύψος
οροφής
(σε τόνους)
5 137

(συνέχεια)

Με ύψος περισσοτερο των 220 mm :
ex 721632 91

Με πτερύγια παραλλήλων πλευρών:
-

3

Άλλα:

ex 7216 32 99

-

7216 33

3

Σε σχήμα H :

ex 7216 33 10

Με ύψος 80 mm ή περισσότερο, αλλά που δεν υπερβαίνει τα 180 mm :
-C

ex 7216 33 90

Με ύψος περισσοτερο των 180 mm :
-

3

721640 10
7216 40 90

- Με σχήμα L ή σε T, που έχουν απλώς ελαθεί η διελαθεί σε θερμή κατάσταση,

7216 50

- Άλλα είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε

με ύψος 80 mm ή περισσότερο

θερμή κατάσταση :
Άλλα:
7216 5091

Πλατέα είδη με εξογκώματα

7216 50 99

Άλλα

- Άλλα :

06.0050

7216 99

Άλλα

7216 99 10

Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με
άλλο μέταλλο

7301

Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται
από συναρμολογημένα στοιχεία. Είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με
συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα

7301 10 00

- Πάσσαλοι πλατυσμένοι

7211

Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο η από όχι σε κράμα χάλυβος, με πλάτος
κατώτερο των 600 mm, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα:
- Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση :

7211 14

ex 7211 14 90

Άλλα με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο:
Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm :
"(3

7211 19

ex 7211 19 90

Αλλα

Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm :

- Που έχουν απλώς ελαθει σε θερμή κατάσταση :
7211 23

Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα
Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm :

721 1 23 51

Περιτυλιγμένα που προορίζονται για την κατασκευή λευκοσιδήρου

7212

Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβος με πλάτος
κατώτερο των 600 mm, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα:

7212 60

- Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο:
Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:

ex 7212 60 91

Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:
Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένο
με άλλο μέταλλο:
- 3)

8 818
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Περιγραφή εμπορευμάτων

7208

Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες με πλάτος 600
mm ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με I
άλλο μέταλλο ή επενδυμένα:
I

7208 40

- Με περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση :

7208 51 91

2 050 mm ή περισσότερο

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

7208 51 99

Που δεν υπερβαίνει 2 050 mm

\

7208 40 10

Με πάχος 2 mm ή περισσότερο

7208 40 90

Με πάχος που δεν υπερβαίνει 2 mm

- Άλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση :
7208 51

Με πάχος που υπερβαίνει 10 mm :

Άλλα, με πάχος:
7208 51 30

Που υπερβαίνει 20 mm

7208 51 50

Που υπερβαίνει 15 mm άλλα που δεν υπερβαίνει 20 mm
Που υπερβαίνει 15 mm αλλά που δεν υπερβαίνει 20 mm , με πλάτος:

7208 52

Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 10 mm :
Άλλα με πλάτος:

7208 52 91

2 050 mm ή περισσότερο

7208 52 99

Που δεν υπερβαίνει 2 050 mm

7208 53

7208 53 90
7208 54

Με πάχος 3 mm ή περισσότερο άλλα λιγότερο του 4,75 mm :
Άλλα :

Με πάχος λιγότερου του 3 mm :

7208 54 10

Με πάχος 2 mm ή περισσότερο

7208 54 90

Με πάχος λιγότερο του 2 mm

7208 90
7208 90 10

7209

- Άλλα :

Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς
κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο η από όχι σε κράμα χάλυβες με πλάτος 600
mm η περισσότερο, που έχουν ελαΜ σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με
άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα:
- Περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:

7209 16

Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm:

7209 16 10

Με την ονομασία « μαγνητικά»

7209 16 90

Άλλα :

7209 17

Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει 1 mm:

7209 17 10

Με την ονομασία « μαγνητικά»

7209 17 90

Άλλα :

7209 18
7209 18 10

Με πάχος που δεν υπερβαίνει 0,5 mm :
Με την ονομασία «μαγνητικά»
Άλλα :

7209 18 91

Με πάχος 0,35 mm ή περισσότερο άλλα λιγότερο του 0,5 mm

7209 18 99

Με πάχος λιγότερου του 0,35 mm

- Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:
7209 26

Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm:

7209 26 10

Με την ονομασία « μαγνητικά»

7209 26 90

Άλλα

7209 27
7209 27 10

Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει 1 mm:
Με την ονομασία « μαγνητικά»

\
I
\

54 700
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Άλλα

7209 27 90

06.0060

(συνέχεια)

7209 28

Με πάχος που δεν υπερβαίνει 0,5 mm :

7209 28 10

Με την ονομασία « μαγνητικά»

7209 28 90

Άλλα :

7209 90

7209 90 10

7210

- Άλλα :

Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς
κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες με πλάτος 600
mm ή περισσότερο, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα:
- Επικασσιτερωμένα:

7210 11

Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο :

Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν
απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο

7210 11 10

7210 12

Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm :

Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν
απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο

7210 12 11
7210 12 19
7210 20
7210 20 10

7210 30

- Επιμολυβδωμένα, στα οποία περιλαμβάνεται και o μαυρισμένος σίδηρος:

Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς
κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
- Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά:

7210 30 10

Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς
κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο

7210 41

Κυματοειδή :

721041 10

7210 49
7210 49 10

7210 50
7210 50 10

Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν
απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
Άλλα:

Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν
απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
- Επενδυμένα με οξείδια του χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια του χρωμίου
Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς
κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο

- Επενδυμένα με αργίλιο:
7210 61
7210 61 10

7210 69

7210 69 10

7210 70

'

Επενδυμένα με κράματα αργιλίου και ψευδαργύρου:
Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν
απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
Άλλα :

Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν
απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο

- Χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστικές ύλες:

7210 7031
7210 70 39

7210 90

Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς
κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
- Άλλα :
- - Άλλα:

72109031
7210 90 33
7210 90 38

Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν
απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
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Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος
κατώτερο των 600 mm, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα:
- Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:

7211 14

ex 7211 1410

Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο
Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm :
-(4)

7211 19
7211 19 20

Άλλα:

Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm :
-(4)

- Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση :
7211 23
ex 7211 23 10
7211 29
7211 29 20
7211 90

Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα:
Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm
Άλλα:

Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm
- Άλλα :

Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:
7211 90 11

Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια

7212

Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες με πλάτος
κατώτερο των 600 mm, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα:

7212 10

- Επικασσιτερωμένα:

7212 10 10

Λευκοσίδηρος που έχει απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια
Άλλα:

Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm :

Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:

ex 7212 1091

-(5)
7212 20

- Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά:

Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm :
7212 20 11

7212 30

Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια
- Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα:

Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm :
7212 30 11

7212 40
7212 40 10

Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια

- Χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη:
Λευκοσίδηρος, απλώς βερνικωμένος
Άλλα:

Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm :
7212 40 91
7212 50

Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια
- Αλλιώς επενδυμένα:

Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm :
- - - Άλλα :

Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:
7212 5031

Επιμολυβδωμένα:

7212 5051

Άλλα

7212 60

- Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο:

Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:
7212 60 11

Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια

18 . 1 . 97
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Κωδικός ΣΟ (*)

7206
7206 10 00
7207

7207 1 1

7207 1111
7207 19

Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς
μορφές με εξαίρεση το σίδηρο της κλάσης 7203 :
- Πλινθώματα (τύποι)
Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:
- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25% άνθρακα:
Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι
κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους:
Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση :
Από χάλυβες από αποκοπή
Άλλα:

Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική
Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:
7207 19 11
7207 20

7207 20 1 1

Από χάλυβες από αποκοπή
- Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα:
Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι
κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους:
Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση :
Από χάλυβες με αποκοπή
Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος:

0,6 % ή περισσότερο άνθρακα

7207 20 17

ex 7207 20 32

Άλλα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια:
Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση :
- (5)

Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική
7207 20 51

Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση :
Από χάλυβες από αποκοπή
Άλλα:

7207 20 57
7208

Που περιέχουν κατά βάρος 0,6% ή περισσότερο άνθρακα
Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες με πλάτος
τουλάχιστον 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με
άλλο μέταλλο ούτε επενδεδυμένα:

- Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση :
7208 51

ex 7208 51 10

Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm :

Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειας ή σε κλειστές αυλακώσεις με
πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 250 mm :
-H

7208 52
ex 7208 52 10

Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm :
Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις με
πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 250 mm :
~ (5)

7208 53

ex 7208 53 10

Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 4,75 mm:
Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις με
πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 250 mm και με πάχος 4 mm ή περισσό
τερο :

-(5)
7211

ex 7211 13 00

Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος
κατώτερο των 600 mm, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα:
- Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση :
Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με
πλάτος που υπερβαίνει τα 150 mm και με πάχος 4 mm ή περισσότερο, μη
περιτυλιγμένα και που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:
- (5)

Αριθ. L 16/35
Ύψος
οροφής
(σε τόνους)
35 899

Αριθ. L 16/36

EL

Αύξων
αριθμός

Κωδικός ΣO (*)

06.0070

(συνέχεια)

7211 14

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο:
Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm :

ex 7211 14 90

- ( 5)
7211 19

Άλλα :

Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm :

ex 7211 19 90

-(5)
7212

Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες με πλάτος
κατώτερο των 600 mm, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα:

7212 60

- Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο:
Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm:

Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:
Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:

ex 7212 6091

~ (5)
7213

Χονδρόσυρμα (fil machine) από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:

7213 20 00

- Από χάλυβες από αποκοπή
- Άλλα :

7213 91

Κυκλικής τομής με διάμετρο κατώτερη των 14 mm :
Για πλέγμα επισώτρων:

ex 7213 91 20

-(5)
Άλλα:

Που περιέχει κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο

ex 7213 91 70

από 0,75 % άνθρακα:
ι )

Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,75 % άνθρακα:

ex 7213 91 90

-H
7213 99
ex 7213 99 90

Άλλα:

Που περιέχει κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα:
— (5 )

1 )

7214

Ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί,
ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρί
ψιμο μετά την έλαση :

7214 3000

- Από χάλυβες από αποκοπή
- Άλλα :

721491

ex 7214 91 90

Με ορθογώνια (όχι τετραγωνικά) εγκάρσια διατομή:
Που περιέχει κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα:
- Που περιέχει κατά βάρος 0,6% ή περισσότερο άνθρακα

7214 99

7214 99 90
7216

Άλλα:

Άλλα, που περιέχει κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα

Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:
- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, I ή H, που έχουν απλώς ελαθεί ή
διελαθεί σε θερμή κατάσταση με ύψος 80 mm ή περισσότερο :

721631

Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U:

Με ύψος 80 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 220 mm:
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ex 721631 11

Με πτερύγια παραλλήλων πλευρών:

(συνέχεια)

- (5)
Άλλα:

ex 721631 19

-o

Με ύψος περισσότερο των 220 mm :
ex 721631 91

Με πτερύγια παραλλήλων πλευρών:
- (5)
Άλλα:

ex 7216 31 99

- (5)
7216 32

Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα I:
Με ύψος 80 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 220 mm :

Με πτερύγια παραλλήλων πλευρών:

ex 7216 32 11

- (ι 5 ))

Άλλα:

ex 7216 32 19

-H

Με ύψος περισσότερο των 220 mm :

Με πτερύγια παραλλήλων πλευρών:

ex 7216 32 91

— P
(. )J

Άλλα:

ex 7216 32 99

(( ¡λ)

7216 33

ex 7216 33 10

Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα H:

Με ύψος 80 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 180 mm:
\ )

ex 7216 33 90

Με ύψος περισσότερο των 180 mm :
1 )

7218

Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές.
Ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες:

7218 10 00

- Πλινθώματα (τύποι) και άλλες πρωτογενείς μορφές
- Άλλα:

7218 91

Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια

Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση
7218 91 11

Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο

7218 91 19

Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 %

7218 99

Άλλα:

Με εγκάρσια τομή τετράγωνη:
7218 99 11

Που έχουν ελαΟεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση
Άλλα:

7218 99 20

Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση
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Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες με πλάτος 600 mm ή περισ

7219

7219
7219
7219
7219
7219
7219
7219

11 00
12 10
12 90
13 10
13 90
14 10
14 90

- Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα

7219
7219
7219
7219
7219
7219

21
21
22
22
23
24

- Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα

10
90
10
90
00
00

- Που έχουν απλώς ελαθεί εν ψυχρώ:
7219 33 10
7219 33 90

Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm και κατώτερο των 3 mm

721934 10
7219 3490

Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm

7219 35 10
7219 35 90

- Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm

7219 90

- Άλλα :

Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμ
βάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί σε
σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο

7219 90 10

7220

Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες με πλάτος κατώτερο των 600
mm :

7220 1 1 00

- Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση

7220 12 00
7221 00

Χονδρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτους χάλυβες

7221 00 10

- Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο

7221 00 90

- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο

7224

Άλλα χαλυβοκράματα σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές:

7224 90

- Άλλα :

Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια:

Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή
χύτευση :

Και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους:
7224 90 01

Από χάλυβες ταχείας κοπής

7224 90 05

Που περιέχουν κατά βάρος τουλάχιστον 0,7 % άνθρακα και τουλάχι
στον 0,5 %, αλλά όχι περισσότερο από 1,2 % μαγγάνιο και τουλάχι
στον 0,6 %, αλλά όχι περισσότερο από 2,3 % πυρίτιο που περιέχουν
κατά βάρος τουλάχιστον 0,0008 % βάριο χωρίς κανένα άλλο στοι
χείο να φθάνει την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη
σημείωση 1 σημείο 1 του κεφαλαίου

7224 90 08

Άλλα
Άλλα

7224 90 15
7225

Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα, με πλάτος 600 mm ή περισ
σότερο:

ex 7225 50 00

Ύψος
οροφής
(σε τόνους)
35 899

(συνέχεια)

σότερο:

(συνέχεια)
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7227

(συνέχεια)

7228

Χονδρόσυρμα (fil machine) από άλλα χαλυβοκράματα
Άλλες ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα χαλυβοκράματα. Ράβδοι
κοίλες και γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από όχι σε κράμα χάλυβες:
- Ράβδοι από χάλυβες ταχείας κοπής:
Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση
Άλλες:
Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες
με άλλο μέταλλο
- Ράβδοι από χάλυβες πυριτιο-μαγγανιούχους:
Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση

7228 10 10

7228 10 30
7228 20

35 899

(συνέχεια)

I
Άλλες:
Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες
με άλλο μέταλλο
- Άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση:
Από χάλυβες για την κατασκευή εργαλείων
Που περιέχουν κατά βάρος τουλάχιστον 0,9 %, αλλά όχι περισσότερο από
1,15% άνθρακα, και τουλάχιστον 0,5%, αλλά όχι περισσότερο από 2%
χρώμιο και, ενδεχομένως όχι περισσότερο από 0,5% μολυβδένιο
Άλλες:
Με κυκλική τομή διαμέτρου:
Τουλάχιστον 80 mm
Κατώτερης των 80 mm
Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί και στις τέσσερις όψεις
Άλλες
- Άλλες ράβδοι:
Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με
άλλο μέταλλο
- Σε καθορισμένη μορφή :
Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση
Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισ

7228 20 30
7228 30
7228 30 20
7228 3041
7228 30 49

I

I
\

Ύψος
οροφής
(σε τόνους)

Περιγραφή εμπορευμάτων

7228 10

7228 20 1 1
7228 20 19

Αριθ. L 16/39

7228 30 61

7228 30 69
7228 30 70
7228 30 89
7228 60

7228 60 10
7228 70

7228 70 10
7220

σότερο:
7220 20 10

- Που έχουν απλώς ελαθεί εν ψυχρώ:
Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm

7220 90

- Άλλα :

7220 20

Με πλάτος που υπερβαίνει τα
Που έχουν απλώς υποστεί
επίστρωση
Με πλάτος που υπερβαίνει τα
Που έχουν απλώς υποστεί

7220 90 1 1

500 mm :
επεξεργασία στην επιφάνεια, καθώς και
500 mm :

επεξεργασία στην επιφάνεια, καθώς και

επίστρωση

Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο
μέταλλο

7220 90 31

Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες:
- Ράβδοι που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση

7222
7222
7222
7222
7222
7222
7222
7222
7222

11 11
11 19
11 21
1 1 29
11 91
1 1 99
19 10
19 90

7222 30

7222 30 10

\

- Άλλες ράβδοι:
Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με
άλλο μέταλλο

|

Αριθ. L 16/40
Αύξων
αρι8μός
06.0070

(συνέχεια)

[~EL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Περιγραφή εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ (*)

7222 40

- Με καθορισμένη μορφή:

Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση

7222 40 10

Άλλες:

Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες

7222 40 30

με άλλο μέταλλο
7224

Άλλα χαλυβοκράματα σε πλινθώματα ή άλλες πρωτογενείς μορφές ημιτελή προϊ
όντα από άλλα χαλυβοκράματα:

7224 10 00

- Πλινθώματα και άλλες πρωτογενείς μορφές

7224 90

- Άλλα :

Άλλα:

Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή ληφθεί με συνεχή χύτευση:
7224 90 31

Που περιέχουν κατά βάρος ποσοστό τουλάχιστον 0,9%, αλλά όχι
ανώτερο του 1,15 % άνθρακα και τουλάχιστον 0,5 % αλλά όχι ανώτερο
του 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως όχι ανώτερο του 0,5 % μολυβδένιο

7224 90 39

Άλλα

7225

Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα, με πλάτος τουλάχιστον 600
mm :

7225 1 1 00
7225 19 10
7225 19 90

- Από χάλυβες πυριτίου με την ονομασία « μαγνητικά»

7225 20

- Από χάλυβες ταχείας κοπής:

Που έχουν απλώς ελαθεί, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφά
νεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή που
έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο

7225 20 20

7225 30 00

- Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα

7225 40 20
7225 40 50
7225 40 80

- Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα

- Άλλα :
7225 91

Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά:

7225 91 10

Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμ
βάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί σε
σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο

7225 92

Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα:

Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περι
λαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί
σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο

7225 92 10

Άλλα:

7225 99

Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περι
λαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί
σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο

7225 99 10

7226

Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα, με πλάτος κατώτερο των 600
mm :

- Από χάλυβες πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικά»:
7226 1 1
7226 11 10
7226 19
7226 19 10

Σε κόκκους καθορισμένης μορφής
Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm
Άλλα:

Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση
Άλλα :

7226 19 30

Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm
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Περιγραφή εμπορευμάτων

- Από χάλυβες ταχείας κοπής:

Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση με πλάτος που δεν υπερβαίνει
τα 500 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με
άλλο μέταλλο με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς ελαθεί
εν ψυχρώ ή που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην
οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο

Αριθ. L 16/41

Ύψος
οροφής
(σε τόνους)
35 899

(συνέχεια)

- Άλλα:
7226 91

7226 91 10
7226 91 90

7226 92
7226 92 10
7226 93
7226 93 20

7226 94
7226 94 20

7226 99

7226 99 20

Που έχουν απλώς ελαΜ σε θερμή κατάσταση (ΕΚΑΧ)
Πάχους 4,75 mm ή μεγαλύτερου
Πάχους μικρότερου των 4,75 mm

Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση
Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm

Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά:

Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή
κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο με πλάτος που υπερ
βαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια,
στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο
Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα:
Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm , που έχουν ελαθεί σε θερμή
κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο με πλάτος που υπερ
βαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια,
στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο
Άλλα:

Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή
κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο με πλάτος που υπερ
βαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια,
στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο

7228

Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα χαλυβοκράματα κοίλες ράβδοι
για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή χάλυβες όχι από κράμα:

7228 70

- Είδη με καθορισμένη μορφή :
Άλλα

7228 70 31

7228 80

7228 80 10

Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με
άλλο μέταλλο
- Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις:
Από χαλυβοκράματα

(α) Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας η διατύπωση της περιγραφής των εμπορευμάτων θεωρείται πώς έχει μόνο ενδει
κτική αξία, ενώ το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται στο πλαίσιο του παραρτήματος αυτού, από την έκταση εφαρμογής των κωδικών ΣΟ. Εκεί που το «ex»
υπάρχει, μπροστά στον κωδικό ΣΟ, το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται από την έκταση εφαρμογής του κωδικού ΣΟ και της αντίστοιχης περιγραφής.
(*) Οι κωδικοί Tarie παρατίθενται στο παράρτημα Γ V.
(') H υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.
(2) Προϊόντα περιτυλιγμένα, με βάρος 500 χιλιόγραμμα ή περισσότερο.
(-1) Εκτός από προϊόντα που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα, με την προϋπόθεση ότι η περιεκτικότητα σε θείο και σε φωσφόρο είναι κατώτερη του
0,04% κατά βάρος για καθένα χωριστά από τα στοιχεία αυτά και κατώτερη του 0,07% για τα δύο αυτά στοιχεία μαζί.
(4) Εκτός από προϊόντα περιτυλιγμένα, με βάρος 500 χιλιόγραμμα ή περισσότερο.
(5) Που περιέχει κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα, με την προϋπόθεση ότι η περιεκτικότητα σε θείο και σε φωσφόρο είναι κατώτερη του 0,04 % κατά βάρος για
καθένα χωριστά από τα στοιχεία αυτά και κατώτερη του 0,07 % για τα δύο αυτά στοιχεία μαζί.
(6) Με πάχος μικρότερο από 3 mm.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ V

Κωδικοί Tarie

Κωδικοί

Αύξων
αριθμός

Κωδικός ΣΟ

01.0040

ex 3916 90 90

10

ex 3917 10 90

10

ex 3917 29 19
ex 3917 32 51

10

ex 3917 39 19

10

ex 3919 10 90
ex 3919 90 90

10

ex 3915 90 93

20

ex 3916 90 90

20

Tarie

Αύξων
αριθμός

Κωδικός ΣΟ

Tarie

ex 7216 33 10

90

ex 7216 33 90

90

ex 7211 14 90
ex 7211 19 90

90

ex 7212 60 91

90

10

06.0050

01.0050

Κωδικοί

90

10

06.0060

ex 7211 14 10

18
19

ex 3917 29 19
ex 3917 32 51
ex 3917 39 19

20
20

ex 3919 10 90

20

ex 3919 90 90

20

ex 4012 10 80
ex 4012 20 90

90

99

20

ex 7211 19 20

13
15
17
18
99

01.0060

06.0020

ex 7211 1410

ex 7212 10 91

10

ex 7207 20 32

10

ex 7208 51 10
ex 7208 52 10
ex 7208 53 10

10

ex 7211 13 00
ex 7211 14 90

10

10

99

ex 7211 19 90

10

10

ex 7212 60 91

10

ex 7213 91 20
ex 7213 91 70

10

90

12

06.0070

91

ex 7211 19 20

12
14

10
10

91

06.0040

ex 7216 31 11

ex 7216 31 19

10

99

ex 7216 31 91

ex 7216 31 99

10
99
10

99

10

ex 7225 50 00

ex 7216 32 11

10
99

ex 7216 32 19

10
99

ex 7216 32 99

10

99

11

19

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

99

ex 7216 32 91

l
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216

31
31
31
31
32
32
32
32
33
33

11
19
91
99
11
19
91
99
10
90

91
91
91

91
91
91
91
91

10
10
10
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

Γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6
Κροατία,
Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Προτιμησιακοί
δασμοί

Βοσνία

Ερζεγοβίνη
και FΥRΟΜ

(τόνοι)
0101 19 10

Άλογα ζωντανά, άλλα από αναπαραγωγής καθαρής φυλής που προορίζον

απαλλαγή

απεριόριστος

ται για σφαγή C )
0709 51

Μανιτάρια:

0709 51 30

Είδους chanterelles

απαλλαγή

απεριόριστος

0709 51 50

Είδους cèpes

απαλλαγή

απεριόριστος

0709 51 90

Άλλα

απαλλαγή

απεριόριστος

0711

Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη,
θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που
χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους) αλλά
ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται:
απαλλαγή

απεριόριστος

ex 0711 90 60

Άλλα μανιτάρια, εκτός από τα ασπρομανίταρα

0712

Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή
σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα:

0712 20 00

- Κρεμμύδια

απαλλαγή

απεριόριστος

- Μανιτάρια και τρούφες εκτός από τα ασπρομανίταρα

απαλλαγή

απεριόριστος

απαλλαγή

απεριόριστος

σπορά

απαλλαγή

απεριόριστος

Άλλα φασόλια, άλλα από εκείνα που προορίζονται για σπορά

απαλλαγή

απεριόριστος

Βύσσινα (Prunus cerasus), νωπά

απαλλαγή

3 000

(2)

(οροφή )
(3)

ex 0712 30 00
0713

ex 0713 32 00

Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα:

Φασόλια «μικρά κόκκινα» (φασόλια Adzuki) (Phaseolus ή Vigna angularis),
άλλα από εκείνα που προορίζονται για σπορά

0713 33 90

ex 0713 39 00
0809 20 1 1
0809 20 21
0809 20 31
0809 20 41
0809 20 51
0809 20 61
0809 20 71

0810 20

Κοινά φασόλια (Phaseolus vulgaris), άλλα από εκείνα που προορίζονται για

Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα και μούρα-σμέουρα, νωπά

ex 0810 20 10

Σμέουρα, από 15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου

απαλλαγή

απεριόριστος

ex 0810 20 90

Άλλα, από 15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου

απαλλαγή

απεριόριστος

0811

Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό,
κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:

0811 90

- Άλλα:

Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:
Περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13 % κατά βάρος:
ex 0811 90 19

— Βύσσινα (Prunus cerasus) (4)

απαλλαγή

Άλλα:
ex 0811 90 39

— — — — Βύσσινα (Prunus cerasus) (4)

19 800

απαλλαγή

>

Άλλα :

Κεράσια:
0811 90 75

Βύσσινα (Prunus cerasus) (4)

απαλλαγή
j

(οροφή)
(3)(5)
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Κροατία,

Περιγραφή εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

Προτιμησιακοί
δασμοί

Βοσνία

Ερζεγοβίνη
και FΥRΟΜ

(τόνοι)
0812

ex 0812 10 00

Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρημένα (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή
σε άρμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες
που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους) αλλά
ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται:
Βύσσινα (Prunus cerasus) (4)

απαλλαγή

19 800

(οροφή)
(3)(5)
0813

ex 0813 40 95

Καρποί και φρούτα αποξεραμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801
μέχρι και 0806. Μείγματα αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών
με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού:
Βύσινα (Prunus cerasus)

0904

Πιπέρι (του είδους Piper). Πιπέρια του γένους Capsicum ή του γένους
Pimenta, αποξεραμένα ή θρυμματισμένα ή σε σκόνη

0904 12 00

- Πιπέρι, θρυμματισμένο ή σε σκόνη

0904 20

Πιπέρι (του είδους Piper). Πιπέρια του γένους Capsicum ή του γένους
Pimenta, αποξεραμένα ή θρυμματισμένα ή σε σκόνη :

απαλλαγή

απεριόριστος

απαλλαγή

απεριόριστος

0904 20 10

Γλυκοπιπεριές, μη θρυμματισμένα ή σε σκόνη

απαλλαγή

απεριόριστος

0904 20 90

Θρυμματισμένα ή σε σκόνη

απαλλαγή

απεριόριστος

0909

Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του αστεροειδή, μάραθου,
κορίανδρου, κύμινου, αγριοκύμινου (κάρου) ή κέδρου (αρκεύθου)

απαλλαγή

απεριόριστος

1209

Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά:

απαλλαγή

απεριόριστος

2001

Λαχανικά, καπροί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευα
σμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ:

ex 2001 10 00

Αγγούρια

απαλλαγή

3 000

(ποσοστά

αναφοράς)
2001 90 70

Γλυκοπιπεριές

2004

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή
οξικό οξύ, κατεψυγμένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσεως 2006:

ex 2004 90 30

Ξινολάχανο

απαλλαγή

απαλλαγή

απεριόριστος

100

(quantità di
referenza)
(6)

Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα:
ex 2004 90 98

2005

ex 2005 90 70

2005 90 75

απαλλαγή

απεριόριστος

Μείγματα λαχανικών, προϊόν το οποίο ονομάζεται «AJVAR» και λαμβά
νεται με μεταποίηση των πιπεριών με προσθήκη αρτυμάτων ή εκχυλισμά
των αρτυμάτων ή αποσταγμένων φυτικών αρτυμάτων και ενδεχομένως
μελιτζανών ή ντοματών, συνολικής περιεκτικότητας σε ξηρό απόσταγμα
ίσης ή μεγαλύτερης από 9% που χρησιμοποιείται κυρίως ως σαλάτα:

απαλλαγή

απεριόριστος

Ξινολάχανο

απαλλαγή

Άλλα, προϊόν το οποίο ονομάζεται «AJVAR» και λαμβάνεται με μεταποί
ηση των πιπεριών με προσθήκη αρτυμάτων ή εκχυλισμάτων αρτυμάτων ή
αποσταγμάτων φυτικών αρτυμάτων και ενδεχομένως μελιτζανών ή
ντοματών, συνολικής περιεκτικότητας σε ξηρό απόσταγμα ίσης ή μεγαλύ
τερης από 9% που χρησιμοποιείται κυρίως ως σαλάτα
Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ,
όχι κατεψυγμένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006:

100

(ποσότητα
αναφοράς)
(6)
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Κροατία,

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Προτιμησιακοί
δασμοί

Βοσνία

Ερζεγοβίνη
και FΥRΟΜ

(τόνοι)
2008

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευα
σμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκης ζάχαρης ή άλλων γλυκαν
τικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:
Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:

2008 60 51
2008 60 61
2008 60 71

2008 60 91

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

Βύσσινα (Prunus cerasus), με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες
καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg (4)
Βύσσινα (Prunus cerasus), με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες
καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg (4)
Βύσσινα (Prunus cerasus ), χωρίς προσθήκη ζάχαρης σε άμεσες συσκευασίες
καθαρού περιεχομένου 4,5 kg ή περισσότερο (4)
Βύσσινα (Prunus cerasus), χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες
καθαρού περιεχομένου κατώτερου των 4,5 kg (4)

απαλλαγή

\

απαλλαγή

19 800

>
απαλλαγή

(οροφή )
(3)H

απαλλαγή
>

H υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται στις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.
H απαλλαγή εφαρμόζεται μόνο στο δασμό κατ' αξία.
H διαχείριση της οροφής αυτής γίνεται μέσω πιστοποιητικών εισαγωγής.
Με την επιφύλαξη ελάχιστης τιμής κατά την εισαγωγή που καθορίζεται ετησίως από την Επιτροπή.
Ολική οροφή για τα προϊόντα των κωδικών ΣΟ ex 0811 90 19, ex 08119039, 0811 90 75, ex 0812 10 00, 2008 6051 , 20086061 , 2008 6071 και 2008 6091 .
Ολική ποσότητα για τα προϊόντα των κωδικών ΣΟ ex 2004 90 30 και 2005 90 75 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E

Γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 7

Αύξων
αριθμός

Κωδικός ΣΟ

09.1507

ex 0703 20 00

09.1509

0709 60 10

09.1511

0710 21 00

09.1517

ex 2008 60 39

09.1515

2204

2204 21

Περιγραφή εμπορευμάτων

Σκόρδα, από 1η Φεβρουαρίου μέχρι 31 Μαΐου

Ύψος
ποσοστώσεων

Δασμοί

300 τόνοι

απαλλαγή

Γλυκοπιπεριές από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου

1 200 τόνοι

απαλλαγή

Μπιζέλια (Pisum sativum ) από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου

1 300 τόνοι

απαλλαγή

Γλυκά κεράσια ανοιχτόχρωμης σάρκας διαμέτρου που δεν υπερ
βαίνει τα 18,9 mm, χωρίς πυρήνα που προορίζονται για την κατα
σκευή προϊόντων σοκολάτας από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμ
βρίου (')

2 600 τόνοι

απαλλαγή

Κρασιά από νωπά σταφύλια στα οποία περιλαμβάνονται και τα
εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά, μούστος σταφυλιών άλλοι από
εκείνους της κλάσης 2009:
- Άλλα κρασιά, μούστος σταφυλιών του οποίου η ζύμωση εμποδί
στηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης:
Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 1 :
Άλλα

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερ
βαίνει το 13 % vol :
Άλλα
2204 21 79

ex 2204 21 80

Κρασιά λευκά

απαλλαγή

Άλλα κρασιά

απαλλαγή

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει
το 13% vol αλλά που δεν υπερβαίνει το 15% vol:
Άλλα
2204 21 83

ex 2204 21 84

Κρασιά λευκά

απαλλαγή

Άλλα κρασιά

απαλλαγή

Άλλα
Άλλα

545 000 hl

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερ
βαίνει το 13 % vol :

> (Σλοβενία
συνημμένη)

Άλλα
2204 29 65

ex 2204 29 75

Κρασιά λευκά

απαλλαγή

Άλλα κρασιά

απαλλαγή

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει
το 13 % vol αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 % vol
Άλλα
2204 29 83
ex 2204 29 84

Κρασιά λευκά

απαλλαγή
απαλλαγή

Άλλα κρασιά

Από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου
09.1503

ex 2208 90 33

Αποστάγματα από δαμάσκηνα που αποκαλούνται «Sljivovica» σε
δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 1 από 1ης Ιανουαρίου
μέχρι 31 Δεκεμβρίου

5 420 ελ

απαλλαγή

09.1505

ex 2401 10 60
ex 2401 20 60

Καπνά τύπου «Prilep» από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου

1 500 τόνοι

απαλλαγή

C ) H υποταγή στη διάκριση αυτή υπόκειται στους όρους που προβλέπουν οι σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

18 . 1 . 97

I EL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΑRΙC

Αύξων
αριθμός

Κωδικός ΣΟ

09.1507

ex 0703 20 00

40

09.1517

ex 2008 60 39

11

09.1515

ex 2204 21 80

79
80

ex 2204 21 84

10
79
80

ex 2204 29 75

10

ex 2204 29 84

10
30

09.1503

ex 2208 90 33

10

09.1505

ex 2401 10 60
ex 2401 20 60

10
10

Κωδικοί
Tarie
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE —
ANEXO — LIITE — BILAGA

1 Exporter ( name , full address , country)
Exportateur ( nom , adresse complète , pays)

2 No

ORIGINAL

3 Quota year
Année contingentaire

4 Country of destination
Pays de destination

6 Issuing authority
Organisme émetteur
5 Consignee ( name , full address, country)
Destinataire ( nom , adresse complète , pays )

7

CERTIFICATE OF AUTHENTICITY

CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ
8 Place and date of shipment — Means of transport
Lieu et date d' embarquement — Moyen de transport

Plum spirit '$ljivovica'
Eau-de-vie de prunes «Sljivovica »
(CN Code ex 2208 90 33)
( Code NC ex 2208 90 33)

9 Marks and numbers — Number and kind of packages
Marques et numéros — Nombre et nature des colis

10 % vol of
alcohol
% vol
d' alcool

12 % vol of alcohol and litres ( in words)
% vol d'alcool et litres ( en lettres )

13 CERTIFICATE BY THE ISSUING AUTHORITY — VISA DE L' ORGANISME ÉMETTEUR

I hereby certify that the plum spirit 'èljivovica' described in this certificate corresponds with the definition given on the reverse.
Je certifie que l'eau-de-vie de prunes « èljivovica» décrite dans ce certificat correspond à la définition figurant au verso .
Place

Date

Lieu

Date

(Stamp and signature )
( Cachet et signature)

11 Litres
Litres

DEFINITION

Plum spirit with an alcoholic strength of 40 % vol or more, marketed under the name
SLJIVOVICA, corresponding to the specifications laid down in the Regulation relating to
the quality of spirituous beverages, in force in the Republics and territory referred to in
this Regulation .
DEFINITION

Eau-de-vie de prunes ayant un titre alcoometrique égal ou supérieur à 40 % vol, commer
cialisée sous la dénomination SLJIVOVICA correspondant à la spécification reprise dans
la réglementation relative à la qualité des boissons alcooliques en vigueur dans les répu
bliques et territoire visés par le présent règlement.

1 Exporter ( name , full address , country)
Exportateur ( nom , adresse complète, pays)

2 No

ORIGINAL

3 Quota year
Année contingentaire

4 Country of destination
Pays de destination

6 Issuing authority
Organisme émetteur
5 Consignee ( name , full address , country)
Destinataire (nom , adresse complète , pays )

7

CERTIFICATE OF AUTHENTICITY

CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ
8 Place and date of shipment — Means of transport
Lieu et date d' embarquement — Moyen de transport

Tobacco — Tabac

' Prilep '
(CN Code ex 2401 10 60 and ex 2401 20 60)
( Code NC ex 2401 10 60 et ex 2401 20 60)
9 Marks and numbers — Number and kind of packages
Marques et numéros — Nombre et nature des colis

10 Net weight
( kg )
Poids net

( kg )

11 Net weight ( in words)
Poids net (en lettres )

12 CERTIFICATE BY THE ISSUING AUTHORITY — VISA DE L'ORGANISME EMETTEUR

I hereby certify that the tobacco described in this certificate is ' Prilep ' tobacco within the meaning of Régulation ( EEC) No 547/92 .
Je certifie que le tabac décrit dans ce certificat est le tabac « Prilep » au sens du règlement (CEE) n0 547/92 .
Place
Lieu

Date
Date

(Stamp and signature)
( Cachet et signature)
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Αριθ. L 16/53

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z

Ορισμός των προϊόντων «baby beef» που αναφέρονται στο άρθρο 8
Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

0102

Βοοειδή ζωντανά:

0102 90

- Άλλα:
Κατοικίδια:

Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 kg:
Δαμάλεις (θηλυκά βοοειδή που δεν έχουν ποτέ γεννήσει):
ex 0102 90 51

Που προορίζονται για σφάγια:

- Που δεν έχουν ακόμα μόνιμα δόντια βάρους όχι κατώτερο των 320 kg
και όχι ανώτερο των 470 kg (α)
ex 0102 90 59

Άλλα:

- Που δεν έχουν ακόμα μόνιμα δόντια βάρους όχι κατώτερο των 320 kg
και όχι ανώτερο των 470 kg (α)
Άλλα:
ex 0102 90 71

Που προορίζονται για σφάγια:

- Ταύροι και βόδια που δεν έχουν ακόμα μόνιμα δόντια, βάρους όχι
κατώτερο των 350 kg αλλά όχι ανώτερο των 500 kg (α)
ex 0102 90 79

Άλλα:

- Ταύροι και βόδια που δεν έχουν ακόμα μόνιμα δόντια, βάρους όχι
κατώτερο των 350 kg αλλά όχι ανώτερο των 500 kg (α)
0201
ex 0201 10 00

Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:
- Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια:

- Ολόκληρα σφάγια βάρους ίσου και ανώτερου των 180 kg κατώτερου ή ίσου των
300 kg και μισά σφάγια βάρους ίσου ή ανώτερου των 90 kg και κατώτερου ή ίσου
των 150 kg, που παρουσιάζουν μικρό βαθμό οστεοποίησης των χόνδρων (κυρίως
εκείνων της ηβικής σύμφυσης και των σπονδυλικών αποφύσεων), των οποίων το
κρέας είναι ανοιχτό ροδόχρουν και το λίπος εξαιρετικά λεπτής σύστασης χρώμα
τος λευκού προς ανοικτό κίτρινο (α)
0201 20
ex 0201 20 20

- Άλλα τεμάχια με κόκκαλα:
Τέταρτα του σφαγίου που ονομάζονται «αλληλοσυμπληρούμενα»:

- Τέταρτα του σφαγίου που ονομάζονται «αλληλοσυμπληρούμενα», βάρους ίσου
ή ανώτερου των 90 kg ή κατώτερου και ίσου των 150 kg, που παρουσιάζουν
μικρό βαθμό οστεοποίησης των χόνδρων (κυρίως εκείνων της ηβικής σύμφυσης
και των σπονδυλικών αποφύσεων), των οποίων το κρέας είναι ανοιχτό ροδό
χρουν και το λίπος εξαιρετικά λεπτής σύστασης χρώματος λευκού προς ανοι
κτό κίτρινο (α)
ex 0201 20 30

Μπροστινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα:

- Μπροστινά τέταρτα χωρισμένα βάρους ίσου ή ανώτερου των 45 kg και κατώ
τερου ή ίσου των 75 kg, που παρουσιάζουν μικρό βαθμό οστεοποίησης των
χόνδρων (κυρίως εκείνων της ηβικής σύμφυσης και των σπονδυλικών αποφύ
σεων), των οποίων το κρέας είναι ανοιχτό ροδόχρουν και το λίπος εξαιρετικά
λεπτής σύστασης, χρώματος λευκού προς ανοικτό κίτρινο (α)
ex 0201 20 50

Πισινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα:

- Πισινά τέταρτα χωρισμένα, με βάρος ίσο ή μεγαλύτερο των 45 kg και μικρό
τερο ή ίσο των 75 kg — το βάρος αυτό είναι μικρότερο ή ίσο των 38 kg όταν
πρόκειται για τεμάχια που αποκαλούνται «pistola» — που παρουσιάζουν μικρό
βαθμό οστεοποίησης των χόνδρων (κυρίως εκείνων της ηβικής σύμφυσης και
των σπονδυλικών αποφύσεων), των οποίων το κρέας έχει ανοιχτό ρόδινο
χρώμα και το λίπος πολύ λεπτής σύστασης έχει χρώμα λευκό προς ανοικτό
κίτρινο (α)
(α) H υπαγωγή στη διάκριση αυτή υπόκειται στους όρους που προβλέπουν οι σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Αριθ. L 16/54
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ H

Δασμολογική ποσόστωση για το baby beef που αναφέρεται στο άρΦρο 8 παράγραφος 2
Δασμός που επιβάλλεται
20 % του δασμού ΚΔ (*) που επιβάλλεται

Κροατία

9 400 τόνοι (βάρος ολόκληρων σφαγίων)

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

1 500 τόνοι (βάρος ολόκληρων σφαγίων)

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
(*) ΚΔ: Κοινο Δασμολόγιο.

825 τόνοι (βάρος ολόκληρων σφαγίων)
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Αριθ. L 16/55

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 71/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 10ης Ιανουαρίου 1997

για την επέκταση του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ, που επεβλήθη με τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 2474/93 στις εισαγωγές στην Κοινότητα ποδηλάτων καταγωγής Λαϊκής
Δημοκρατίας της Κίνας, στις εισαγωγές ορισμένων εξαρτημάτων ποδηλάτων καταγωγής
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και για την επιβολή του επεκταθέντος δασμού στις
εισαγωγές που έχουν καταγραφεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 703/96
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

ενδιαφέρονται ή κατανομάστηκαν από τον καταγγέ
λοντα σε μεταγενέστερο στάδιο.
(4)

H έρευνα κάλυψε την περίοδο από την 1η Απριλίου
1995 έως τις 31 Μαρτίου 1996.

(5)

Από τις επιχειρήσεις που κατανομάζονται στην
καταγγελία ή που κατανομάστηκαν από τον καταγ
γέλλοντα στη συνέχεια ή από εκείνες που δήλωσαν
ότι ενδιαφέρονται εντός των 40 ημερών που ορίζει o
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 703/96, η Επιτροπή έλαβε
πλήρες απαντήσεις από τις παρακάτω επιχειρήσεις:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου, της 22ας
Δεκεμβρίου 1995, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που
αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη
μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ('), και ιδίως τα άρθρα
13 και 14,

—
—
—
—
—
—
—
—

την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή, αφού διενήργησε
διαβουλεύσεις με τη συμβουλευτική επιτροπή,
Εκτιμώντας τα εξής:

A. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 703/96 (2), η Επιτροπή

άρχισε έρευνα με την καταστρατήγηση των δασμών
αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε με τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 2474/93 του Συμβουλίου (3), στις εισαγω
γές ποδηλάτων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της
Κίνας, με την εισαγωγή εξαρτημάτων καταγωγής της
εν λόγω χώρας, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη
συναρμολόγηση ποδηλάτων στην Κοινότητα και
ζήτησε από τις τελωνειακές αρχές, σύμφωνα με το
άρθρο 14 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
384/96 (βασικός κανονισμός) να καταγράφουν τις
εισαγωγές πλαισίων, περονών, στεφανών και ομφα
λών ποδηλάτων που αποτελούν τα βασικά εξαρτή
ματα ποδηλάτων.

(2)

(3)

H Επιτροπή συγκέντρωσε και έλεγξε όλες τις πληρο
φορίες που θεωρεί αναγκαίες και διενήργησε ελέγ
χους στις εγκαταστάσεις των παραπάνω επιχειρή
σεων. Διαπιστώθηκε ότι από τις επιχειρήσεις αυτές, η
Tandem και η Promiles είναι γνήσιοι κοινοτικοί παρα
γωγοί και η Helmig εισαγωγέας.
(6)

Ικανοποιήθηκε το αίτημα επιχειρήσεων που ζήτησαν
να γίνουν δεκτές σε ακρόαση εντός της προθεσμίας
που ορίζει o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 703/96.

(7)

Οι παρακάτω κοινοτικοί παραγωγοί ζήτησαν την
έκδοση πιστοποιητικού μη καταστρατήγησης βάσει
του άρθρου 13 παράγραφος 4 του βασικού κανονι
σμού :

Τα προϊόντα που αφορά η εν λόγω έρευνα είναι εξαρ
τήματα ποδηλάτων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας
της Κίνας, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη συναρ
μολόγηση ποδηλάτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
Τα εν λόγω προϊόντα ανήκουν σήμερα στους κωδι
κούς ΣΟ 8714 91 10 — 8714 99 90.

— Batavus, Κάτω Χώρες
— ΒΗ, Ισπανία

— Cycleurope, Γαλλία
— Dawes, Ηνωμένο Βασίλειο
— Hercules, Γερμανία
— Mercier, Γαλλία
— ΜΙCΜΟ, Γαλλία
— Promiles, Γαλλία

H Επιτροπή ενημέρωσε επίσημα τους εκπροσώπους
της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την έναρξη
της έρευνας και έστειλε ερωτηματολόγια στις ενδια
φερόμενες επιχειρήσεις της Κοινότητας που κατανο
μάζονται στην καταγγελία και σε άλλες επιχειρήσεις
της Κοινότητας, που δήλωσαν στην Επιτροπή ότι

— Raleigh, Ηνωμένο Βασίλειο
— Tandem, Ηνωμένο Βασίλειο.

(8)
(') EE αριθ. L 56 της 6. 3 . 1996, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 98 της 19. 4. 1996, σ. 3 .
(3) EE αριθ. L 228 της 9. 9. 1993, σ. 1 .

Helmig, Overath, Γερμανία
Moore Large & Cο., Derby, Ηνωμένο Βασίλειο
One + One, Oostvoorne, Κάτω Χώρες
Promiles, Villeneuve d'Ascq, Γαλλία
Reece, Birmingham, Ηνωμένο Βασίλειο
Splendor, Naninne, Βέλγιο
Starway, Luynes, Γαλλία
Tandem, Brigg, Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι παρακάτω επιχειρήσεις εμφανίστηκαν επίσης,
εκτός όμως της προθεσμίας των 40 ημερών που ορίζει
o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 703/96, και ζήτησαν την
έκδοση πιστοποιητικού μη καταστρατήγησης:

Αριθ. L 16/56
—
—
—
—
—
—
—
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Biichel, Γερμανία
Horlacher, Γερμανία
Monark Crescent, Σουηδία
Patherwerke, Γερμανία
Quantum, Γαλλία
PRO-FIT Sportartikel GmbH, Γερμανία
Tekno Cycles, Γαλλία

πραγματοποίησε κατά την περίοδο έρευνας. Ωστόσο,
κατά την ίδια περίοδο, άλλαξε τις προμηθευτικές της
πηγές και άρχισε κατά το τέλος αυτής να συναρμολο
γεί τα εν λόγω ποδήλατα χρηματοποιώντας, σε ποσο
στό μεγαλύτερο από 40 %, εξαρτήματα καταγωγής μη
κινεζικών χωρών τα οποία αγόραζε είτε απευθείας
από κατασκευαστές εγκατεστημένους στις εν λόγω
χώρες ή από θυγατρικές εταιρείες των κατασκευα
στών αυτών εγκατεστημένες στην Κοινότητα (βλέπε
σημείο 17 του αιτιολογικού).

— ΤΝΤ, Ισπανία.

Για να διασφαλιστεί ότι ορισμένα συναρμολογημένα
εξαρτήματα ποδηλάτων δεν θα κατατάσσονταν
σύμφωνα με τον κανόνα 3 β) των γενικών κανόνων
για την ερμηνεία της ονοματολογίας του ΚΔ ως
έτοιμα ποδήλατα, ορισμένες επιχειρήσεις συναρμολό
γησης ζήτησαν και έλαβαν από τις εθνικές τελωνεια
κές αρχές δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες,
σύμφωνα με τις οποίες οι ποσότητες αυτές κατατά
χθησαν ως εξαρτήματα και έλαβαν, συνεπώς,
επίσημη διαβεβαίωση ότι δεν έπρεπε να εφαρμο
στούν σ' αυτά δασμοί αντιντάμπινγκ.

B ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

(9)

Όσον αφορά μέρη που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαί
σιο πράξεων καταστρατήγησης, το άρθρο 13 παρά
γραφοι 1 και 2 του βασικού κανονισμού προβλέπει
την επέκταση των εφαρμοζομένων δασμών σε εξαρ
τήματα προερχόμενα από την χώρα που υποβάλλεται
στα μέτρα, δηλαδή είναι δυνατό αυτά είτε να κατά
γονται είτε να αποστέλλονται από την εν λόγω χώρα.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη που εισάγουν τα σχετικά
εξαρτήματα από την Κίνα έχουν, ωστόσο, τη δυνατό
τητα, όσον αφορά τα εξαρτήματα που αποστέλλονται
από την Κίνα, να αποδεικνύουν την ενδεχόμενη μη
κινεζική καταγωγή τους.
H έρευνα κάλυψε εξαρτήματα ποδηλάτων που εισή
χθησαν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα από την Κίνα
και συναρμολογήθηκαν σε ποδήλατα προς πώληση
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα υπό συνθήκες, οι οποίες,
σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του καταγγέλλοντος,
πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 13
παράγραφοι 1 και 2 στοιχεία α), β) και γ) του βασι

2. Όροι του άρθρου 13

i) Μεταβολή του τρόπου διεξαγωγής των εμπορικών
συναλλαγών

( 11 )

Γ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

1 . Φύση της καταστρατήγησης
H έρευνα απέδειξε ότι από τις οκτώ επιχειρήσεις
συναρμολόγησης που κατονομάζονται στο σημείο 5
του αιτιολογικού οι τέσσερις παρήγγειλαν κατά την
περίοδο έρευνας σχεδόν πλήρη ποδήλατα μη συναρ
μολογημένα από τους παραγωγούς στην Κίνα. Για τις
αντίστοιχες αποστολές στην Επιτροπή, ot προμηθευ
τές εξασφάλισαν το διασκορπισμό των εξαρτημάτων
που προορίζοναν για την ίδια επιχείρηση συναρμολό
γησης σε διαφορετικά εμπορευματοκιβώτια, την
αποστολή τους σε διαφορετικές ημερομηνίες και,
μερικές φορές, την εκφόρτωσή τους σε διαφορετικούς
λιμένες. Με την πρακτική αυτή που είναι μάλλον
δαπανηρή και προϋποθέτει σημαντική πρόσθετη διοι
κητική εργασία, οι επιχειρήσεις συναρμολόγησης
απέφυγαν να καταταγούν τα εισαχθέντα εξαρτήματα
σύμφωνα με τον κανόνα 2 α) των γενικών κανόνων
για την ερμηνεία της ονοματολογίας του κοινού
δασμολογίου (αποκαλούμενη εφεξής ΚΔ) ως έτοιμα
ποδήλατα, τα οποία θα υποβάλλονταν σε δασμό
αντιντάμπινγκ.

Μια από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο
σημείο 5 του αιτιολογικού ακολούθησε την προανα
φερθείσα πρακτική για το 75 % περίπου των συνολι
κών εργασιών συναρμολόγησης ποδηλάτων που

Μεταξύ του 1992 και της περιόδου έρευνας, οι εισα
γωγές ποδηλάτων (σε τεμάχια) από την Κίνα στην
Κοινότητα μειώθηκαν κατά περισσότερο από 98 %,
ποσοστό που αντιστοιχεί σε μείωση ύψους 1,5
εκατομμυρίου τεμαχίων, όταν π.χ., οι εισαγωγές έτοι
μων πλαισίων για ποδήλατα, που αποτελούν το κύριο
εξάρτημα των ποδηλάτων που εισάγεται από τις
επιχειρήσεις συναρμολόγησης, αυξήθηκαν κατά
περισσότερο από 139% (σε μονάδες) κατά την ίδια
περίοδο, ποσοστό που αντιστοιχεί σε αύξηση ίση με
450 000 μονάδες περίπου. Το συγκεκριμένο φαινό
μενο υποκατάστασης ενισχύεται από τα στοιχεία που
συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια επιτόπιας
έρευνας: η παραγωγή ποδηλάτων που συναρμολογή
θηκαν από συνδυασμούς προερχόμενους από τη
Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας από τις πέντε ελεγθεί
σες επιχειρήσεις — με βάση την πρακτική που περι
γράφτηκε παραπάνω στο σημείο 10 — αυξήθηκε κατά
80 %, ποσοστό που αντιστοιχεί, για τους συγκεκριμέ
νους μόνον επιχειρηματίες, σε αύξηση ίση με 110 000
περίπου μονάδες μεταξύ του 1992 και της περιόδου
έρευνας.

κού κανονισμού.

( 10)
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ii) Ανεπαρκής αποχρών λόγος ή οικονομική δικαιο
λογία

( 12)

Δύο από τις ελεγχθείσες επιχειρήσεις διατύπωσαν το
επιχείρημα ότι άρχισαν τη συναρμολόγηση ποδηλά
των στην Κοινότητα λόγω της αναστολής κατά τη
λήξη του έτους των προτιμησιακών εισαγωγικών
δασμών για ποδήλατα καταγωγής Κίνας στο πλαίσιο
του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων, που
ίσχυε υπέρ των αναπτυσσομένων χωρών το 1991 και
1992 και όχι λόγω της επιβολής δασμών αντιντά
μπινγκ. Το επιχείρημα, ωστόσο, δεν είναι πειστικό
διότι το ΣΓΠ ποδηλάτων Κίνας είχε προσωρινώς
μόνο ανασταλεί στα δύο αυτά έτη και o τρόπος
αποστολής όπως περιγράφεται στο σημείο 10 του

Γ Ε ΓΊ
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αποδείξεις, όπως πιστοποιητικά καταγωγής, τιμολό
για παραγωγών και έγγραφα μεταφοράς, αυτές δεν
μπόρεσαν να προσφέρουν επαρκείς αποδείξεις κατά
τους επιτόπιους ελέγχους για την καταγωγή των μη
κινεζικών εξαρτημάτων, που να συμφωνούν με τις
δηλώσεις του κινέζου προμηθευτή επί των τιμολο
γίων, καθώς και το τελωνείο κατά την εισαγωγή των
εν λόγω εξαρτημάτων. Μετά από έλεγχο στις εγκατα
στάσεις των δύο αυτών επιχειρήσεων διαπιστώθηκε
ότι αυτές είχαν εισαγάγει πλήρες τροχούς που συναρ
μολογήθηκαν στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Οι
τροχοί αυτοί, ωστόσο, αναφέρονταν στα τιμολόγια
των προμηθευτών ως επίσωτρα, αεροθάλαμοι,
στεφάνες, ομφαλοί, ελεύθεροι τροχοί κ.λπ. με διάφο
ρες καταγωγές και δηλώθηκαν αντίστοιχα στο τελω
νείο κατά την εισαγωγή ως μεμονωμένα εξαρτήματα
με ειδική καταγωγή για κάθε ένα εξ' αυτών.

αιτιολογικού είναι δαπανηρός και προϋποθετει
πρόσθετη διοικητική εργασία. Είναι πάντως λογικό,
να συναχθεί το συμπέρασμα ότι, λαμβανομένων
υπόψη των μεγάλων περιθωρίων ντάμπινγκ που
διαπιστώθηκαν στην αρχική έρευνα της στιγμής που
διενεργήθηκαν, του όγκου της παραγωγής, του
τρόπου αγοράς και της μικρής προστιθέμενης αξίας,
δεν υφίσταται, κατά την έννοια του άρθρου 13 του
βασικού κανονισμού, ικανός αποχρών λόγος ή άλλη
οικονομική δικαιολογία πλην της επιβολής του
δασμού στις πρακτικές των δύο εταιρειών καθώς και
των τριών άλλων.

iii) Έναρξη ή σημαντική αύξηση των εργασιών
συναρμολόγησης
( 13)

Και για τις πέντε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, οι
εργασίες συναρμολόγησης ή οι εισαγωγές εξαρτημά
των ποδηλάτων από την Κίνα με σκοπό τη συναρμο
λόγηση ποδηλάτων, άρχισαν ή αυξήθηκαν σημαντικά
από το 1992/93, κατά τη διεξαγωγή της αρχικής
έρευνας.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής οδηγήθηκαν, λοιπόν, στο
συμπέρασμα ότι, λόγω της έλλειψης αποδεικτικών
στοιχείων για το αντίθετο, όλα τα μέρη που απεστά

λησαν από την Κίνα είχαν κινεζική καταγωγή και
ότι, υπό τις συνθήκες αυτές, το 60 % ή περισσότερο
της συνολικής αξίας των εξαρτημάτων που χρησιμο
ποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση ποδηλάτων από τα
εν λόγω εξαρτήματα ήταν καταγωγής Κίνας.

ΐν) Τα εξαρτήματα αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με
το 60 % της συνολικής αξίας του συναρμολογημέ
νου προϊόντος

( 14)

Για τις πέντε επιχειρήσεις συναρμολόγησης που
παρήγγειλαν σχεδόν πλήρεις συνδυασμούς για ποδή
λατα από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, αποδεί
χθηκε ότι όλα τα εξαρτήματα για τους εν λόγω
συνδυασμούς απεστάλησαν από την Κίνα. Τρείς από
τις επιχειρήσεις αυτές παραδέχθηκαν, όπως είχε ήδη
δηλωθεί στο τελωνείο, ότι όλα τα εξαρτήματα που
είχαν εισαχθεί από την Κίνα ήταν κινεζικής κατα
γωγής.

Οι δύο άλλες επιχειρήσεις συναρμολόγησης ισχυρί
στηκαν ότι περισσότερο από το 40 % των εξαρτημά
των που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση
ποδηλάτων με βάση τους συνδυασμούς αυτούς ήταν
καταγωγής άλλων χωρών. Αποδείχθηκε, ωστόσο, ότι
οι συνδυασμοί εξαρτημάτων που παρήγγειλαν οι δύο
αυτές επιχειρήσεις απεστάλησαν από την Κίνα και
ότι εξαρτήματα κοινοτικής καταγωγής χρησιμοποιή
θηκαν σε περιορισμένη μόνο κλίμακα κατά τη
συναρμολόγηση ποδηλάτων με βάση τους εν λόγω
συνδυασμούς.

( 15)

Για ορισμένα από τα εξαρτήματα που εστάλησαν
από την Κίνα, οι εν λόγω επιχειρήσεις συναρμολόγη
σης προσκόμισαν κινεζικά πιστοποιητικά καταγωγής
(τύπου A) στο τελωνείο για να επωφεληθούν της

προτιμησιακής μεταχείρισης για τα κινεζικά προϊ
όντα που υπάγονται στο ΣΓΠ, ενώ τα υπόλοιπα εμπο
ρεύματα που εστάλησαν από την Κίνα δηλώθηκαν ως

μη έχοντα την κινεζική καταγωγή και υπήχθησαν,
συνεπώς, στον κανονικό δασμό που επιβάλλεται σε
προϊόντα τρίτων χωρών. Όσον αφορά τα εξαρτήματα
που δηλώθηκαν ως στερούμενα της κινεζικής κατα
γωγής — αλλά εστάλησαν από την Κίνα — είναι
σκόπιμο να σημειωθεί ότι οι επιχειρήσεις συναρμο
λόγησης δεν ήταν σε θέση να αποδείξουν στην
Επιτροπή τη μη κινεζική καταγωγή των εν λόγω

εξαρτημάτων. Στις εν λόγω δύο επιχειρήσεις δόθηκε
μεγάλη προθεσμία για να συγκεντρώσουν αυθεντικές
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( 16)

Ακόμη, αποδείχθηκε κατά τον επιτόπιο έλεγχο, ότι η
αξία των ομοειδών εξαρτημάτων συνδυασμών που
απεστάλησαν από την Κίνα προς τις δύο εταιρείες
διέφερε αδικαιολόγητα από τη μια αποστολή στην
άλλη. Αυτή η ασάφεια ως προς την τιμή εμπόδισε τον
ακριβή καθορισμό της αξίας των σχετικών εξαρτη
μάτων.

( 17)

Μια επιχείρηση συναρμολόγησης, η οποία χρησιμο
ποίησε κατά την περίοδο έρευνας συνδυασμούς που
παρήγγειλε στην Κίνα για το 75 % περίπου των παρα
γόμενων από αυτή ποδηλάτων, απέδειξε ότι χρησιμο
ποίησε για τη συναρμολόγηση του υπόλοιπου 25 %
της παραγωγής της, σε ποσοστό μεγαλύτερο από
40 %, εξαρτήματα καταγωγής άλλων χωρών εκτός της
Κίνας. Κατά το τέλος της περιόδου έρευνας (Μάρτιος
1996), η εν λόγω επιχείρηση άρχισε να συναρμολογεί
ποδήλατα, τα οποία είχε προηγουμένως παραγγείλει
ως συνδυασμούς από την Κίνα, χρησιμοποιώντας
εξαρτήματα μη κινεζικής καταγωγής, τα οποία
αγόραζε απευθείας από τους κατασκευαστές ή τις
θυγατρικές εταιρείες τους στην Κοινότητα (βλέπε
σημείο 10 του αιτιολογικού). Για τα εν λόγω ποδή
λατα, η επιχείρηση συναρμολόγησης μπόρεσε τελικά
να αποδείξει κατά τον επιτόπιο έλεγχο ότι τα
μοντέλα που συναρμολογήθηκαν κατ' αυτόν τον
τρόπο μεταξύ Μαρτίου και Οκτωβρίου 1996 περι
είχαν σε ποσοστό μεγαλύτερο από 40 % εξαρτήματα
καταγωγής άλλων χωρών εκτός της Λαϊκής Δημοκρα
τίας της Κίνας. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής διαπίστω
σαν ότι η εν λόγω επιχείρηση συναρμολόγησης,
ακόμη και αν το 75 % της παραγωγής της κατά την
περίοδο έρευνας περιείχε σε ποσοστό μεγαλύτερο
από 60% εξαρτήματα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρα
τίας της Κίνας, είχε μειώσει από το Μάρτιο 1996 το
ποσοστό των χρησιμοποιούμενων κινεζικών εξαρτη
μάτων κάτω του 60 % της συνολικής αξίας εξαρτημά
των του συναρμολογημένου προϊόντος.
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v) Κανόνας τον 25 % όσον αφορά την προστιθέμενη
αξία των εξαρτημάτων που χρησιμοποιήθηκαν

( 18)

Και για τις πέντε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, η
προστιθέμενη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα αξία των
εξαρτημάτων που ενσωματώθηκαν βρέθηκε να
ποικίλλει για κάθε μοντέλο μεταξύ μόνο 10 και 16%
του κόστους κατασκευής έτοιμου ποδηλάτου και
ήταν συνεπώς σαφώς χαμηλότερη του κατώτατου
ορίου του 25 % που ορίζει το άρθρο 13 παράγραφος 2
στοιχείο β) του βασικού κανονισμού.
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αποτελεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ κατά την περίοδο
αρχικής έρευνας.

(21 )

H σύγκριση έδειξε ότι οι τιμές πώλησης των συναρ
μολογημένων ποδηλάτων ήταν χαμηλότερες κατά
μέσο όρο 14,5 % από τις τιμές εξαγωγής κινεζικών
ποδηλάτων που δεν αποτέλεσαν αντικείμενο ντά
μπινγκ κατά την περίοδο αρχικής έρευνας.

(22)

H εξουδετέρωση των διορθωτικών επιδράσεων σε
επίπεδο όγκου πωλήσεων οφείλεται στο γεγονός ότι
οι εισαγωγές κινεζικών ποδηλάτων κατά την περίοδο
αρχικής έρευνας αντικαταστάθηκαν σε μεγάλη
κλίμακα, όσον αφορά τις ποσότητες, από τις εισα
γωγές πλαισίων για τελειωμένα ποδήλατα κινεζικής

3. Εξουδετέρωση των διορθωτικών επιδράσεων του
δασμού και απόδειξη του ντάμπινγκ

καταγωγής, όπως ορίζεται το σημείο 1 1 του αιτιολο
γικού.

( 19)

i) Εξουδετέρωση

Σ' αυτό το πλαίσιο, πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω
του μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων συναρμολόγησης

Για να καθοριστεί αν εξουδετερώθηκαν οι διορθωτι
κές επιδράσεις του δασμού αντιντάμπινγκ όσον
αφορά τις τιμές πώλησης, συγκρίθηκαν τιμές πώλη
σης των ποδηλάτων που συναρμολογήθηκαν στην
Κοινότητα από κινεζικά εξαρτήματα και πωλήθηκαν
στην Κοινότητα κατά την περίοδο έρευνας από τις
επιχειρήσεις συναρμολόγησης που συνεργάστηκαν,
με τις τιμές εξαγωγής κινεζικών ποδηλάτων που δεν
αποτέλεσαν το αντικείμενο ντάμπινγκ κατά την
περίοδο αρχικής έρευνας (δηλαδή πραγματικές τιμές
εξαγωγής, καταβληθείς δασμός, επαυξημένες κατά

που δεν συνεργάστηκαν (βλέπε σημείο 25 του αιτιο

λογικού) δεν υπήρξε άμεση πληροφόρηση σχετικά με
τις συνολικές πωλήσεις ποδηλάτων συναρμολογού
μενων στην Κοινότητα. Ωστόσο, η Επιτροπή διαπί
στωσε ότι o όγκος των ποδηλάτων που πωλήθηκε
μόνο από τις επιχειρήσεις συναρμολόγησης που
συνεργάστηκαν κατά την περίοδο αρχικής έρευνας
έφθασε πράγματι το 24% των πωλήσεων συγκρίσι
μων κινεζικών ποδηλάτων κατά την περίοδο αρχικής
έρευνας, ενώ οι εν λόγω επιχειρήσεις που συνεργά
στηκαν κάλυπταν μόνο το 25 % των συνολικών εισα

γωγών τελειωμένων κινεζικής καταγωγής κατά την
περίοδο αρχικής έρευνας που αφορά την καταστρατή
γηση. Τα στοιχεία που κοινοποίησαν οι επιχειρήσεις
συναρμολόγησης που συνεργάστηκαν οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι οι πωλήσεις ποδηλάτων συναρμολο
γούμενων στην Κοινότητα από κινεζικά εξαρτήματα
αντικατέστησε σε μεγάλο βαθμό τις εισαγωγές έτοι

τον δασμό αντιντάμπινγκ).

(20)

Σύμφωνα με τη μέθοδο που εφαρμόστηκε κατά την
περίοδο αρχικής έρευνας, συγκρίθηκαν ομοειδείς ή
συγκρίσιμες ομάδες ποδηλάτων. Οι μέσες σταθμισμέ
νες τιμές καθορίστηκαν για κάθε ομάδα και πραγμα
τοποιήθηκαν προσαρμογές των τιμών αυτών για να
διασφαλιστεί ότι η σύγκριση έγινε στο ίδιο επίπεδο
εμπορίου, βάσει της ίδιας καθαρής τιμής και με παρό
μοιους όρους παράδοσης. Στη συνέχεια, καθορίστηκε
για κάθε ομάδα αν οι τιμές πώλησης των συναρμολο
γημένων ποδηλάτων ήταν χαμηλότερες από τις τιμές
εισαγωγής των κινεζικών ποδηλάτων κατά την
περίοδο αρχικής έρευνας. Για να καθοριστεί ένα
μέσο περιθώριο, το ποσό των περιθωρίων εξουδετέ
ρωσης των διορθωτικών επιδράσεων για τις συγκε
κριμένες ομάδες εκφράστηκε ως ποσοστό της συνολι
κής αξίας των εισαγωγών που δεν αποτέλεσαν αντι
κείμενο ντάμπινγκ (cif στα σύνορα της Κοινότητας)
των κινεζικών ποδηλάτων, όπως διαπιστώθηκε κατά
την περίοδο αρχικής έρευνας, για όλες τις ομάδες που
συμπεριλήφθηκαν στη σύγκριση.
Όσον αφορά τις ομάδες ποδηλάτων που συγκρί
θηκαν, το 77 % των συνολικών πωλήσεων των ενδια
φερομένων επιχειρήσεων συναρμολόγησης αποδεί
χτηκε ότι αφορούσε μοντέλα ισοδύναμα προς αυτά
της αρχικής περιόδου έρευνας και χρησιμοποιή
θηκαν, συνεπώς, για την σύγκριση. Διαπιστώθηκε ότι
περισσότερο από το 90 % των πωλήσεων που χρησι
μοποιήθηκαν για την σύγκριση πραγματοποιήθηκαν
σε τιμές χαμηλότερες από τις τιμές εξαγωγής που δεν

μων ποδηλάτων από την Κίνα.

(23)

Με βάση τα προαναφερθέντα, συνάγεται ότι οι
πωλήσεις ποδηλάτων συναρμολογούμενων στην
Κοινότητα από κινεζικά εξαρτήματα εξουδετέρωσαν
τις επανορθωτικές συνέπειες των συγκεκριμένων
μέτρων αντιντάμπινγκ τόσο σε επίπεδο τιμών όσο
και σε επίπεδο όγκου πωλήσεων.

ii) Απόδειξη του ντάμπινγκ

(24)

Το ντάμπινγκ υπολογίστηκε με βάση τα δημοφιλέ
στερα μοντέλα συναρμολογούμενων ποδηλάτων για
κάθε επιχείρηση, τα οποία αντιστοιχούν στο 50 έως
100% του κύκλου εργασιών τους ('). Τα μοντέλα
αυτά συγκρίθηκαν με τις κανονικές τιμές που είχαν
εφαρμοστεί προηγουμένως (κατά την περίοδο
αρχικής έρευνας η Ταϊβάν αποτέλεσε τη χώρα

C) Για μια από τις εταιρείες η σύγκριση βασίστηκε στον κύκλο ερ
γασιών που αντιστοιχούσε στα συναρμολογημένα μοντέλα που
πωλήθηκαν σε ανεξάρτητες εταιρείες μόνο. H εν λόγω εταιρεία
δεν μπόρεσε να δώσει στην Επιτροπή ακριβείς πληροφορίες που
θα επέτρεπαν το συσχετισμό των σχετικών συναλλαγών με τις τε
λικές πωλήσεις κατά αξιόπιστο τρόπο.
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αναφορας), βάσει των ίδιων οκτώ κριτηρίων (δηλαδή
κατηγορία του ποδηλάτου, υλικό του πλαισίου, αριθ
μός μηχανισμών, συστήματα αλλαγής ταχυτήτων,
ποδόπληκτρο, συστήματα μοχλών, συγκροτήματα
φρένων, ομφαλοί) κατά τον λογικότερο δυνατό

Δ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ

1 . Τύπος μέτρων: Επέκταση του δασμού

(26)

τρόπο.

Λόγω του ότι οι κανονικές τιμές καθορίστηκαν σε
επίπεδο fob Ταϊβάν για τους σχετικούς εξαγωγείς, οι
τιμές επαναπώλησης στην Κοινότητα υπολογίστηκαν
στο ίδιο επίπεδο τιμών για να είναι δυνατή η
σύγκρισή τους. Συγκρίθηκαν λοιπόν οι τιμές fob

Διαπιστώθηκε ότι το ντάμπινγκ κυμαινόταν από 16
έως 53 % για τις σχετικές επιχειρήσεις.

Λόγω της σημαντικής μεταβολής του τρόπου διεξα
γωγής των εμπορικών συναλλαγών που περιγράφεται
στο σημείο 1 1 του αιτιολογικού και λόγω της έλλει
ψης συνεργασίας μεταξύ πολλών επιχειρήσεων, δεν
μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι επιχειρήσεις που δεν
συνεργάστηκαν συνέβαλαν στην καταστρατήγηση
των ισχυόντων μέτρων αντιντάμπινγκ σε μικρότερο
βαθμό από τις επιχειρήσεις που συνεργάστηκαν.

(25)

Με βάση τις διαπιστώσεις που έγιναν, o ισχύων
δασμός αντιντάμπινγκ για πλήρη ποδήλατα (30,6 %)
πρέπει να επεκταθεί σε ορισμένα εξαρτήματα ποδη
λάτων καταγόμενων ή αποστελλόμενων από την
Κίνα, με εξαίρεση τα εξαρτήματα που αποδεδειγμένα
δεν κατάγονται από την Κίνα.
H έρευνα έδειξε ότι οι εισαγωγές εξαρτημάτων που
έχουν εκ των προτέρων συναρμολογηθεί, υποστεί
επεξεργασία ή βαφή αποτελούν τυπικές περιπτώσεις
εργασιών συναρμολόγησης. Οι κοινοτικοί παραγω
γείς σε μεγάλη κλίμακα επεξεργάζονται ή βάφουν τα
εξαρτήματα που εισάγουν και δεν εισάγουν ποδή
λατα που έχουν εκ των προτέρων συναρμολογηθεί.
Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί το παράδειγμα
πλήρων τροχών, σε αντίθεση με τη εισαγωγή, ομφα
λών και στεφανών. Οι κοινοτικοί παραγωγοί εισά
γουν το τελευταίο αλλά όχι και το πρώτο εξάρτημα.

Kίνα/fob Ταϊβάν.

4. Εργασίες συναρμολόγησης των επιχειρήσεων που
δεν συνεργάστηκαν
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(27)

Ως εκ τούτου, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί o
κίνδυνος επιπτώσεων σε εισαγωγές οι οποίες δεν
αποτελούν καταστρατήγηση, και ειδικότερα εισαγω
γών μη βασικών εξαρτημάτων, η επέκταση του
δασμού πρέπει να περιορίζεται σε βασικά εξαρτή
ματα (βλέπε πρώτη στήλη του κατωτέρω πίνακα),
δηλαδή:

— πλαίσια που έχουν βαφεί ή ανοδιωθεί ή έχουν
στιλβωθεί ή/και βερνικωθεί (περιλαμβανομένων
περιπτώσεων κατά τα οποία έχουν τοποθετηθεί
φρένα και ταχύτητες),

Συνεπώς, o δασμός αντιντάμπινγκ θα πρέπει να
επεκταθεί όχι μόνο στις επιχειρήσεις που συνεργά
στηκαν αλλά και σε αυτές που δεν συνεργάστηκαν.
Οποιαδήποτε άλλη λύση θα προσέφερε πλεονέκτημα
στις επιχειρήσεις που δεν συνεργάστηκαν πράγμα
που θα αποτελούσε παράδοξο, όσον αφορά την κατα
στρατήγηση, ακόμη μεγαλύτερο από ότι μια συνηθι
σμένη περίπτωση ντάμπινγκ. Ωστόσο, τα μέτρα που
θα ληφθούν πρέπει να είναι τέτοια που να αφορούν
μόνο τις εισαγωγές εξαρτημάτων που χρησιμοποιήθη
καν κατά τις εργασίες συναρμολόγησης από τις
επιχειρήσεις συναρμολόγησης που ευθύνονται για
την καταστρατήγηση.

θετηθεί φρένα),

— πλήρεις τροχοί (με ή χωρίς αεροθαλάμους, επίσω
τρα και κινητήριο τροχό),
— τιμόνια (εφόσον σ' αυτά έχει τοποθετηθεί στέλε
χος στήριξης, φρένο ή/και σύστημα ταχυτήτων),
— ταχύτητες (συστήματα αλλαγής ταχυτήτων, ποδό
πληκτρο και ελεύθερος τροχός),
— φρένα (δηλαδή άλλα φρένα και μοχλοί φρένων).

Κωδικός ΣΟ

Προϊόν

Πλαίσια

— βαμμένες ή ανοδιωμένες ή στιλβωμένες ή/και
βερνικωμένες εμπρόσθιες περόνες (περιλαμβανο
μένων περιπτώσεων κατά τις οποίες έχουν τοπο

Επέκταση
μέτρων

καταγραφή

Επακόλουθη
Είσπραξη

I

II

III

871491 10

— Με βαφή ή ανοδίωση ή στίλβωση ή/και
βερνίκωμα

Αρχική

x

x

x

— Άλλα

Περόνες

871491 30

— Με βαφή ή ανοδίωση ή στίλβωση ή/και
βερνίκωμα
— Άλλα

x

x

x
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Επέκταση
μέτρων

Αρχική
καταγραφή

Επακόλουθη
Είσπραξη

I

II

III

Στεφάνες

871492 10

X

Ομφαλοί

871493 10

X

(Ντεραγιέρ) Ποδόπληκτρο

8714 99 50

Ελεύθερος τροχός

8714 96 30

Οδοντωτοί τροχοί

8714 93 90

Άλλα φρένα

X

8714 94 30

x

Μοχλός φρένου

ex 8714 94 90

Πλήρεις τροχοί

ex 8714 99 90

x

8714 99 10

x

Τιμόνια

2. Είσπραξη του δασμού για εισαγωγές που έχουν
πραγματοποιηθεί με καταγραφή
(28)

H είσπραξη δασμών για εισαγωγές με καταγραφή,
κατά τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
703/96, πρέπει να πραγματοποιείται μόνο για τα
εξαρτήματα τα οποία περιγράφονται στο σημείο 27
του αιτιολογικού.

(29)

Επιχειρήσεις απαλλασσόμενες από την εφαρμογή του
επεκτεινομένου δασμού αντιντάμπινγκ, όπως αναφέ
ρεται κατωτέρω στο σημείο 32 του αιτιολογικού,
πρέπει να απαλλάσσονται και του δασμού για εισα
γωγές με καταγραφή.

στερες έρευνες. Οι υπόλοιποι, οι οποίοι δεν είχαν
λάβει μέρος στην αρχική διαδικασία είναι δυνατό να
αναγνωρισθούν ως κοινοτικοί παραγωγοί με βάση
τις απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγιο, οι οποίες
επαληθεύτηκαν επί τόπου. Κατόπιν τούτου, o δασμός
αντιντάμπινγκ για ποδήλατα από την Κίνα δεν
πρέπει, συνεπώς, να επεκταθεί σε εισαγωγές βασικών
εξαρτημάτων ποδηλάτου χρησιμοποιούμενων στις
εργασίες των εν λόγω επιχειρήσεων.
Ακόμη, θεωρήθηκε σκόπιμο να μην επεκταθεί o
δασμός αντιντάμπινγκ, που επιβάλλεται στα ποδή
λατα από την Κίνα, στα εξαρτήματα που χρησιμοποι
ούνται στις εργασίες της επιχείρησης που μείωσε από
το Μάρτιο 1996 το ποσοστό χρησιμοποίησης κινεζι
κών εξαρτημάτων κάτω του 60% (βλέπε σημεία 10
και 17 του αιτιολογικού), επειδή δεν μπορεί να
θεωρηθεί ότι, από τη στιγμή αυτή και στο εξής, η εν
λόγω επιχείρηση προέβη σε καταστρατήγηση του
ισχύοντος δασμού αντιντάμπινγκ.

E ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΜΟΥ

(30)

Το άρθρο 13 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού
προβλέπει ότι είναι δυνατή η απαλλαγή προϊόντων
από το μέτρο σε περίπτωση που αυτά συνοδεύονται
από πιστοποιητικό μη καταστρατήγησης. Σε περί
πτωση που η άδεια χορηγήθηκε κατά τη διάρκεια της
έρευνας για καταστρατήγηση, o δασμός για εισαγω

γές που έχουν καταγραφεί με βάση τις διατάξεις του
άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 703/96 δεν
εισπράττεται.

(31 )

(32)

H έκδοση πιστοποιητικών απαιτεί προηγούμενη
άδεια εκ μέρους της Επιτροπής ή του Συμβουλίου
εφόσον χορηγείται κατά την επέκταση του μέτρου. H
άδεια είναι δυνατό να χορηγείται μόνο μετά από
εμπεριστατωμένη εκτίμηση των γεγονότων.
H Επιτροπή έχει λάβει αιτήσεις για την έκδοση
τέτοιων πιστοποιητικών από τις επιχειρήσεις που
αναφέρονται στο σημείο 7 του αιτιολογικού και οι
οποίες ήλθαν σε επαφή με την Επιτροπή μετά την

έναρξη της έρευνας. Οι εν λόγω αιτήσεις έχουν
ληφθεί πριν από τη λήξη της προθεσμίας της οριζό
μενης στον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 703/96 για αναγ
γελλόμενα μέρη. Οι περισσότεροι από τους εν λόγω
αιτούντες είναι κοινοτικοί παραγωγοί οι οποίοι
ανήκαν στην κοινοτική βιομηχανία κατά τις προγενέ

(33)

Άλλες αιτήσεις υποβλήθηκαν από τα μέρη που
αναφέρονται στο σημείο 8 του αιτιολογικού, τα
οποία απευθύνθηκαν προς την Επιτροπή μετά τη
λήξη της προθεσμίας αναγγελίας που ορίζεται στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 703/96. Σημειώνεται ότι στο
άρθρο 1 3 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού δεν
τίθεται προθεσμία σχετικά με την υποβολή αιτήσεων
για πιστοποιητικά μη καταστρατήγησης.

Προς τις εν λόγω επιχειρήσεις, η Επιτροπή διεβίβασε
ερωτηματολόγιο αμέσως μετά τη λήψη των αιτήσεών
τους. Όμως η Επιτροπή δεν μπόρεσε μέχρι σήμερα να
επαληθεύσει κατά πόσον τα μέρη αυτά ασχολούνται
με τη συναρμολόγηση ή την εισαγωγή, ούτε αν οι
εργασίες στις οποίες χρησιμοποιούνται τα εισαγό
μενα εμπορεύματα εμπίπτουν στις διατάξεις του
άρθρου 13 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού.
Επιπλέον, δεν είναι δυνατό να αποκλεισθεί ότι, στην
παρούσα περίπτωση, αμέσως μετά την επέκταση του
μέτρου είναι δυνατόν να υποβάλουν αίτηση για
πιστοποιητικό μη καταστρατήγησης και άλλες επιχει
ρήσεις.
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Κατόπιν των ανωτέρω, προκειμένου να εξασφαλισθεί
ότι, παρά το γεγονός ότι οι ενδιαφερόμενες επιχειρή
σεις υπέβαλαν αίτηση καθυστερημένα, μέρη που δεν
καταστατηγούν το δασμό απαλλάσσονται ορθώς από
την επέκταση του δασμού στις εισαγωγές εξαρτημά
των ποδηλάτου, η έκδοση του παρόντος κανονισμού
δεν πρέπει να αποτελέσει για την Επιτροπή εμπόδιο
όσον αφορά την έρευνα αιτήσεων που εκκρεμούν ή
μελλοντικών αιτήσεων, προκειμένου να επιτρέπεται η
απαλλαγή εισαγωγών από τον επεκταθέντα δασμό.
Εφόσον κάποια επιχείρηση έχει υποβάλει αίτηση για
πιστοποιητικό μη καταστρατήγησης κατά τη διάρ
κεια της έρευνας, η τυχόν απαλλαγή πρέπει να ισχύει
από την ημερομηνία έναρξης της παρούσας έρευνας
για καταστρατήγηση. Σε περίπτωση που κάποια
επιχείρηση υποβάλλει αίτηση για πιστοποιητικό μετά
την επέκταση του δασμού, η τυχόν απαλλαγή πρέπει
να ισχύει μόνο από την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης. Εξάλλου, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι,
εφόσον μετά από εξέταση κάποιας εργασίας διαπι
στωθεί ότι υφίσταται καταστρατήγηση, θα είναι
δυνατή όντως η είσπραξη των οφειλόμενων επεκτα
θέντων δασμών (βλέπε σημείο 43 του αιτιολογικού).

(35)

H λειτουργία του συστήματος για τη χορήγηση
άδειας και την εν συνεχεία έκδοση πιστοποιητικών
δεν περιγράφεται πλήρως στο άρθρο 13 παράγραφος
4 του βασικού κανονισμού. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει
να σημειωθούν τα ακόλουθα:

(36)

H παροχή της άδειας εξαρτάται από το κατά πόσο τα
εμπορεύματα δεν χρησιμοποιούνται σε εργασίες
συναρμολόγησης που αποτελεί καταστρατήγηση,
όπως ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του βασι
κού κανονισμού. Κατόπιν τούτου, εφόσον οι εκτε
λούντες τις εργασίες συναρμολόγησης δεν εισάγουν
απευθείας, η διαδικασία πρέπει να επιμερίζεται έτσι
ώστε να είναι δυνατό να διαπιστώνεται με βεβαιό

μικρές επιχειρήσεις, ουσιαστικά με σκοπό αντικατά

σταση, που δεν πρέπει να θεωρείται καταστρατή
γηση. Στην τελευταία περίπτωση, εισαγωγές βασικών
εξαρτημάτων ποδηλάτων θα έχουν μάλλον περιορι
σμένη οικονομική σημασία και πιθανότατα δεν θα
αποβούν επιζήμιες όσον αφορά τα αποτελέσματα του
υφιστάμενου δασμού λόγω των ποσοτήτων ποδηλά
των που θα ήταν δυνατό να παραχθούν με τέτοια
εισαγόμενα εξαρτήματα [άρθρο 13 παράγραφος 2
στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού].
Προκειμένου οι μεσάζοντες, οι οποίοι δεν εισάγουν
απευθείας βασικά εξαρτήματα ποδηλάτων, να έχουν
τη δυνατότητα να προμηθεύονται τα εμπορεύματα
αυτά από εισαγωγείς και να τα μεταπωλούν για
εργασίες συναρμολόγησης χωρίς καταστρατήγηση, οι
συναλλαγές αυτές πρέπει να παρακολουθούνται και
στο πλαίσιο του συστήματος ελέγχου τελικής χρήσης.
(39)

Τέλος, το σύστημα πρέπει να επιτρέπει και την απαλ
λαγή από τον επεκταθέντα δασμό απευθείας εισαγω
γών για εργασίες συναρμολόγησης χωρίς καταστρα
τήγηση.

(40)

Προκειμένου να επιτυγχάνεται η αναγκαία ευεξία
στην προσαρμογή του συστήματος απαλλαγής όταν
απαιτείται, είναι σκόπιμο να εγκριθούν από ρυθμι
στική επιτροπή οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής
του συστήματος απαλλαγών μετά από διαβουλεύσεις
με τη συμβουλευτική επιτροπή.

(41 )

Από την άποψη αυτή και εν όψει των αιτήσεων που
εκκρεμούν ή θα υποβληθούν μελλοντικά, η Επιτροπή
πρέπει να αναλάβει να καταρτίσει στο πλαίσιο ενός
τέτοιου συστήματος κατάλογους απαλλασσόμενων
επιχειρήσεων.

(42)

Προκειμένου να δημιουργηθούν κίνητρα αποχής από
πρακτικές καταστρατήγησης, η διαχείριση του
συστήματος απαλλαγής πρέπει να παρέχει τη δυνατό
τητα επανεξέτασης της κατάστασης των επιχειρή
σεων οι οποίες διαπιστώθηκε ότι καταστρατηγούν οι
οποίες έχουν μεταβάλει τη λειτουργία τους στο
βαθμό που οι προϋποθέσεις καταστρατήγησης δεν
ισχύουν πλέον. Παρομοίως πρέπει να είναι δυνατή η
ανάκληση απαλλαγών οι οποίες δεν δικαιολογούνται
πλέον. Τέλος, οποιαδήποτε νέα επιχείρηση πρέπει να
έχει τη δυνατότητα να ζητεί τη διεξαγωγή εκ μέρους
της Επιτροπής έρευνας για απαλλαγή από το δασμό.
Για τους λόγους αυτούς, όλες οι εγκρίσεις απαλ
λαγών, περιλαμβανομένων των απαλλαγών για εται
ρείες αναφερόμενες στο σημείο 32 πρέπει να χορη
γούνται δυνάμει του κανονισμού της Επιτροπής.

(43)

Ανάλογα με την περίπτωση, πρέπει να προβλέπεται η
δυνατότητα υπό όρους απαλλαγής εισαγωγών από
τον επεκταθέντα δασμό κατά τη διάρκεια της εξέτα
σης των εργασιών στις οποίες πρόκειται να εφαρμο
σθούν οι απαλλαγές. Όμως, προκειμένου να εξασφα
λίζεται πραγματικά η δυνατότητα είσπραξης του
επεκταθέντος δασμού σε περίπτωση που διαπιστώνε
ται καταστρατήγηση σε κάποια εργασία, οι τελωνει
ακές υπηρεσίες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να
απαιτούν σύσταση εγγύησης, εφόσον είναι απαραί

τητα κατά πόσο οι εισαγωγές βασικών εξαρτημάτων
ποδηλάτου χρησιμοποιούνται με σκοπό την κατα
στρατήγηση.

(37)

Προς το σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο να χρησιμοποι

ηθεί o υφιστάμενος μηχανισμός ελέγχου τελικής
χρήσης, όπως προβλέπει η τελωνειακή νομοθεσία,
δηλαδή το άρθρο 82 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2913/92 (') (κοινοτικός τελωνειακός κώδικας) και το

άρθρο 209 και επόμενα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2454/93 (2) (διατάξεις εφαρμογής), και να εφαρμοσθεί
αναλογικά στο πλαίσιο της νομοθεσίας κατά της
καταστρατήγησης σχετικά με την έκδοση αδειών για
πιστοποιητικά μη καταστρατήγησης σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 4 του παρόντος
κανονισμού.

(38)

H τελική χρήση για την οποία οι εισαγωγές πρέπει
να απαλλάσσονται από δασμό αντιντάμπινγκ πρέπει
να ορίζεται με αναφορά i) σε εργασίες συναρμολόγη
σης που έχει διαπιστωθεί ότι δεν συνιστούν κατα
στρατήγηση και ii) με αναφορά στη χρήση βασικών

εξαρτημάτων ποδηλάτου σε μικρές ποσότητες από
(') ΕΕ αριθ. L 302 της 19. 10. 1992, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 253 της 11 . 10. 1993, σ. 1 .

Αριθ. L 16/61

τητο.

Αριθ. L 16/62
(44)
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Επειδή αυτή είναι η πρώτη περίπτωση κατα την
οποία τα μέτρα αντιντάμπινγκ επεκτείνονται και
χορηγούνται απαλλαγές σύμφωνα με το άρθρο 13

παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή
θα επανεξετάζει διαρκώς το σύστημα απαλλαγών και
θα το προσαρμόζει όταν χρειάζεται να λάβει υπόψη
την κτηθείσα πείρα από τη λειτουργία του.
ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(45)

Τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώθηκαν σχετικά με τα
ουσιώδη γεγονότα και απόψεις όσον αφορά τη βάση
στην οποία η Επιτροπή σκοπεύει να προβεί στην
επέκταση του ισχύοντος οριστικού δασμού αντιντά

μπινγκ για τα υπόψη μέρη και έχουν τη δυνατότητα
να προβούν σε σχόλια.

Επίσης τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώνονται
σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήμα
τος απαλλαγής που πρόκειται να συσταθεί (βλέπε
σημείο 37 του αιτιολογικού),
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

18 . 1 . 97

2. Βασικά εξαρτήματα ποδηλάτων τα οποία αποστέλλο
νται από τη Λαϊκή Δημοκρατία Κίνας πρέπει να θεωρούνται
ως καταγόμενα από την εν λόγω χώρα, εκτός αν είναι
δυνατό να αποδειχθεί με κατάθεση πιστοποιητικού καταγω
γής εκδοθέντος σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατά
ξεις περί καταγωγής ότι τα εν λόγω εξαρτήματα κατάγονται
από άλλη συγκεκριμένη χώρα.
Σε περίπτωση που βασικά εξαρτήματα ποδηλάτων αποστέλ
λονται από χώρα άλλη εκτός από τη Λαϊκή Δημοκρατία
Κίνας, οι τελωνειακές αρχές έχουν τη δυνατότητα να απαι
τούν την προσκόμιση πιστοποιητικού κατάστασης εκδιδό
μενου σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις περί
καταγωγής, όπου βεβαιώνεται ότι τα εν λόγω εξαρτήματα
κατάγονται από χώρα άλλη εκτός από τη Λαϊκή Δημοκρα
τία Κίνας.
3 . O δασμός o επεκτεινόμενος με βάση τις διατάξεις της
παραγράφου 1 επιβάλλεται στις εισαγωγές βασικών εξαρτη
μάτων ποδηλάτων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας Κίνας
που καταγράφονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 703/96 και του άρθρου 14 παρά
γραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96.
4. Εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί δασμών,
εκτός αν ορίζεται άλλως.
Άρθρο 3

Άρθρο 1

Στον παρόντα κανονισμό « βασικά εξαρτήματα ποδηλάτων»
θεωρούνται:

— τα βαμμένα ή ανοδιωμένα ή στιλβωμένα ή/και βερνικω

μένα πλαίσια ποδηλάτων κατατασσόμενα στον κωδικό
ΣΟ ex 8714 91 10,

1 . Μετά από διαβουλεύσεις με τη συμβουλευτική
επιτροπή, η Επιτροπή θεσπίζει με κανονισμό τα αναγκαία
μέτρα προκειμένου να επιτραπεί η απαλλαγή, από τον
επεκτεινόμενο δια του άρθρου 2 δασμό, της εισαγωγής
βασικών εξαρτημάτων ποδηλάτου που δεν καταστρατηγούν
τον επιβαλλόμενο με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2474/93
δασμό αντιντάμπινγκ.

— οι βαμμένες ή ανοδιωμένες ή στιλβωμένες ή/και βερνι
κωμένες περόνες ποδηλάτων κατατασσόμενες στον
κωδικό ΣΟ ex 8714 91 30,

— τα ντεραγιέρ (κωδικός ΣΟ 8714 99 50),

— o μηχανισμός ποδομοχλού (κωδικός ΣΟ 8714 96 30)
και

— o οδοντωτός τροχός κίνησης ελεύθερων τροχών
(κωδικός ΣΟ 8714 93 90),

ανεξάρτητα από το αν παρουσιάζονται σε σύνολο,
— τα άλλα φρένα (κωδικός ΣΟ 8714 94 30) και

— οι μοχλοί φρένων (κωδικός ΣΟ 8714 94 90),
ανεξάρτητα από το αν παρουσιάζονται σε σύνολο,
— οι πλήρεις τροχοί με ή χωρίς αεροθαλάμους, τα επίσω
τρα και οι οδοντωτοί τροχοί κίνησης που κατατάσσο
νται στον κωδικό ΣΟ 8714 99 90 και

— τα τιμόνια που κατατάσσονται στον κωδικό ΣΟ
871499 10, ανεξάρτητα από το αν παρουσιάζονται με
στέλεχος, φρένο ή/και μοχλό ταχυτήτων.
Άρθρο 2

1 . O οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ, o επιβληθείς με
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2474/93 στις εισαγωγές ποδη
λάτων κατατασσόμενων στον κωδικό ΣΟ 8712 00 κατα

γωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας επεκτείνεται στις
εισαγωγές βασικών εξαρτημάτων ποδηλάτων καταγωγής
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

2. Ειδικότερα, o κανονισμός της Επιτροπής προβλέπει:
— άδεια για την απαλλαγή και έλεγχο εισαγωγών βασικών
εξαρτημάτων ποδηλάτου χρησιμοποιούμενων από επιχει
ρήσεις των οποίων οι εργασίες συναρμολόγησης δεν
συνιστούν καταστρατήγηση,
— άδεια για απαλλαγή και έλεγχο εισαγωγών βασικών
εξαρτημάτων ποδηλάτου από ενδιαμέσους, καθώς και
από μικροεπαγγελματίες σε μικρές ποσότητες,
— κανόνες διέποντες τη λειτουργία των εν λόγω απαλλα
γών σύμφωνα με τις σχετικές τελωνειακές διατάξεις και
— ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ τελωνειακών υπηρε
σιών και της Επιτροπής όσον αφορά το χειρισμό των εν
λόγω απαλλαγών.

3. Επίσης o κανονισμός της Επιτροπής προβλέπει:
α) εξέταση κατά πόσον οι προϋποθέσεις μη καταστρατήγη
σης πληρούνται, ιδίως στην περίπτωση υποβολής αιτή
σεων από :

— επιχειρήσεις συναρμολόγησης εξαρτημάτων οι οποίες
αναγγέλθηκαν μεν κατά την έρευνα αλλά μετά την
πάροδο της προθεσμίας του άρθρου 3 του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 703/96,
— επιχειρήσεις συναρμολόγησης οι οποίες άρχισαν να
χρησιμοποιούν βασικά εξαρτήματα ποδηλάτων για
την παραγωγή ή συναρμολόγηση ποδηλάτων μετά το
χρονικό διάστημα έρευνας που τελείωσε στις 31
Μαρτίου 1996,
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— επιχειρήσεις συναρμολόγησης οι οποίες κατά τη
διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας διαπιστώθηκε ότι
καταστρατηγούν,
— άλλες επιχειρήσεις συναρμολόγησης οι οποίες χρησι
μοποιούν βασικά εξαρτήματα ποδηλάτου για την
παραγωγή ή συναρμολόγηση ποδηλάτων οι οποίες
δεν είχαν αναγγελθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας
και

β) τις αναγκαίες διατάξεις όσον αφορά τη διαδικασία
εξέτασης, και ειδικότερα τους όρους υπό τους οποίους
θα γίνονται δεκτές μελλοντικά αιτήσεις για εξέταση.
Προς το σκοπό αυτό, εφόσον βασικά εξαρτήματα ποδη
λάτων διασφαλίζονται για ελεύθερη κυκλοφορία από
επιχείρηση συναρμολόγησης έναντι της οποίας εκκρεμεί
διαδικασία εξέτασης από την Επιτροπή, o κανονισμός
της Επιτροπής προβλέπει επίσης ότι:
— η καταβολή της τελωνειακής οφειλής της γεννώμενης
για επεκταθέντα δασμό αντιντάμπινγκ ή εισπρακτέας
με βάση τις διατάξεις του άρθρου 2 ανταστέλλεται
μέχρις ότου γίνει γνωστό το αποτέλεσμα της εξέτα
σης εκ μέρους της Επιτροπής,
— εφόσον με την εξέταση διαπιστώνεται ότι η επιχεί
ρηση δεν παρακάμπτει την τελωνειακή οφειλή που
γεννάται εκ του άρθρου 2 διαγράφεται ενώ,
— στις λοιπές περιπτώσεις, η αναστολή της τελωνειακής
οφειλής αίρεται.

Επίσης η Επιτροπή είναι δυνατό να προβλέψει ότι οι τελω
νειακές υπηρεσίες έχουν τη δυνατότητα να ζητούν τη
σύσταση εγγύησης, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο προκει
μένου να εξασφαλισθεί η καταβολή της τελωνειακής οφει
λής σε περιπτώσεις άρσης της αναστολής.

Αριθ. L 16/63

4. Μετά την εξέταση με βάση τις διατάξεις της παραγρά
φου 3, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα, εφόσον δικαιολογεί
ται και μετά από διαβουλεύσεις με τη συμβουλευτική
επιτροπή, να αποφασίσει την απαλλαγή των οικείων εργα
σιών από την επέκταση των μέτρων των προβλεπομένων με
βαση τις διατάξεις άρθρου 2.

5. Άδεια για απαλλαγή χορηγούμενη με βάση τον κανο
νισμό της Επιτροπής έχει αναδρομική ισχύ μέχρι την ημερο
μηνία έναρξης της παρούσας διαδικασίας καταστρατήγησης,
εφόσον το ενδιαφερόμενο μέρος έχει αναγγελθεί κατά τη
διάρκεια της εν λόγω έρευνας. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις
έχει αναδρομική ισχύ μέχρι την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης για τη χορήγηση άδειας.

6. Επίσης, o κανονισμός της Επιτροπής λαμβάνει και τα
αναγκαία μέτρα για την ανάκληση άδειας απαλλαγής,
εφόσον αυτό δικαιολογείται και μετά από διαβουλεύσεις με
τη συμβουλευτική επιτροπή.
ΆρSρο 4

Οι τελωνειακές αρχές καλούνται να παύσουν την κατα
γραφή σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
703/96 και το άρθρο 14 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 384/96 των πλαισίων, περονών, στεφανών και ομφα
λών ποδηλάτων που κατατάσσονται στους κωδικούς ΣΟ
8714 9110, 8714 91 30, 8714 92 10, και 8714 93 10, αντι
στοίχως.

ΆρSρο 5

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα
από τη δημοσίευσή 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, 10 Ιανουαρίου 1997.
Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
J. VAN ΑΑRΤSΕΝ

Αριθ. L 16/64
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 72/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Ιανουαρίου 1997
για τον καθορισμό σε ποιο βαθμό μπορούν να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις αδειών
εισαγωγής που υποβάλλονται τον Ιανουάριο 1997 για ορισμένα προϊόντα στον τομέα του
γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων στα πλαίσια του καθεστώτος που προβλέπεται από
τις ευρωπαϊκές συμφωνίες που έχουν συναφθεί από την Κοινότητα με τη Δημοκρατία της
Πολωνίας, τη Δημοκρατία της Ουγγαρίας, την Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακική
Δημοκρατία
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

σεως για ορισμένες ποσότητες που ζητούνται για την
περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 1997,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 584/92 της Επιτροπής, της 6ης
Μαρτίου 1992, για τον καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής,
στον τομέα του γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων,
του καθεστώτος που προβλέπεται από τις ευρωπαϊκές
συμφωνίες που έχουν συναφθεί από την Κοινότητα με τη
Δημοκρατία της Πολωνίας, τη Δημοκρατία της Ουγγαρίας,

την Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακική Δημοκρατία ('),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 2500/96 (2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 5,
Εκτιμώντας ότι οι αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιη
τικών εισαγωγής που υποβάλλονται για τα προϊόντα που
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 584/92 αφορούν
για ορισμένα προϊόντα ποσότητες ανώτερες από τις διαθέ
σιμες· ότι πρέπει, συνεπώς, να καθοριστούν ποσοστά μειώ

Άρθρο 1
Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής για τα προϊόντα που
υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ που περιλαμβάνονται στο

παράρτημα, που υποβάλλονται για την περίοδο από 1ης
Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 1997 δυνάμει του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 584/92, γίνονται αποδεκτές ανά χώρα κατα
γωγής.
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 18 Ιανουαρίου
1997 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε καθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 1997.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 62 της 7 . 3 . 1992, σ. 34.
(2 ) ΕΕ αριθ. L 338 της 28 . 12 . 1996, σ. 61 .
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σε %

0402 10 19
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l
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I
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Χώρα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 73/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Ιανουαρίου 1997

για τον καθορισμό των ποσοστών αποδοχής των αιτήσεων για άδειες εισαγωγής που
υποβάλλονται τον Ιανουάριο 1997, για ορισμένα προϊόντα στον τομέα του γάλακτος και των
γαλακτοκομικών προϊόντων στα πλαίσια του καθεστώτος που προβλέπεται από τις συμφωνίες
απελευθέρωσης των συναλλαγών που έχει συνάψει η Κοινότητα με τη Δημοκρατία της
Εσθονίας, τη Δημοκρατία της Λεττονίας και τη Δημοκρατία της Λιθουανίας
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1713/95 της Επιτροπής, της 13ης
Ιουλίου 1995, για τον καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής,
στον τομέα του γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων,
του καθεστώτος που προβλέπεται από τις προσωρινές
συμφωνίες μεταξύ της Κοινότητας και των Βαλτικών
χωρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό ( ΕΚ) αριθ. 2389/96 0, και ιδίως το άρθρο 4 παρά
γραφος 4,

Εκτιμώντας ότι οι αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητι
κών εισαγωγής που υποβάλλονται για τα προϊόντα που
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1713/95 αφορούν,
για ορισμένα προϊόντα, ποσότητες ανώτερες από τις διαθέ

σιμες· οτι πρεπει, συνεπώς, να καθοριστούν ποσοστά μειώ
σεως για ορισμένες ποσότητες που ζητούνται για την
περίοδο από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 1997,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΆρSρο 1

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής για τα προϊόντα που
υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ που περιλαμβάνονται στο
παράρτημα, που υποβάλλονται για την περίοδο από 1ης
Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 1997 δυνάμει του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1713/95 γίνονται αποδεκτές ανά χώρα καταγω
γής και μέχρι τα οριζόμενα ποσοστά.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 18 Ιανουαρίου
1997 .

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

Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 1997.
Γ\α την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

C ) ΕΕ αριθ. L 163 της 14. 7 . 1995, σ. 5 .
(2) ΕΕ αριθ. L 326 της 17 . 12 . 1996, σ. 24.
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Κωδικός ΣΟ

Χώρα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

18 . 1 . 97

1

Επίσημη Εφημερίδα
των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ.
L 16/67

Apt-9. L 16/68

1 EL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

I

18 . 1 . 97

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 74/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Ιανουαρίου 1997

περί χορηγήσεως γαλακτοκομικών προϊόντων ως επισιτιστική βοήθεια
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για να καθοριστούν οι
δαπάνες που προκύπτουν,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1292/96 του Συμβουλίου, της 27ης
Ιουνίου 1 996, σχετικά με την πολιτική και τη διαχείριση της
επισιτιστικής βοήθειας και των ειδικών δράσεων στήριξης
για την επισιτιστική βοήθεια ('), και ιδίως το άρθρο 24
παράγραφος 1 στοιχείο β),
Εκτιμώντας:

ότι o προαναφερθείς κανονισμός καταρτίζει τον κατάλογο
των χωρών και των οργανισμών οι οποίοι είναι δυνατόν να
αποτελέσουν αντικείμενο δράσεων επισιτιστικής βοήθειας
και καθορίζει τα γενικά κριτήρια σχετικά με τη μεταφορά
της επισιτιστικής βοήθειας μετά το στάδιο fob·

ότι, μετά από πολλές αποφάσεις σχετικά με τη χορήγηση
επισιτιστικής βοήθειας, η Επιτροπή χορήγησε γάλα σε
σκόνη σε ορισμένους δικαιούχους·
ότι οι παραδόσεις αυτές πρέπει να πραγματοποιηθούν
σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 2200/87 της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου
1987, για τις γενικές διατάξεις της συγκέντρωσης στην
Κοινότητα προϊόντων που χορηγούνται ως κοινοτική επισι
τιστική βοήθεια (2), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 790/91 (3)· ότι είναι αναγκαίο να οριστούν
επακριβώς οι προθεσμίες και οι όροι χορήγησης καθώς και

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πραγματοποιείται, με βάση την κοινοτική επισιτιστική
βοήθεια, συγκέντρωση γαλακτοκομικών προϊόντων στην
Κοινότητα, προκειμένου να τα προμηθευτούν οι δικαιούχοι
που αναφέρονται στο παράρτημα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2200/87 και τους όρους που
αναφέρονται στο παράρτημα. H ανάθεση της προμήθειας
των εν λόγω προϊόντων πραγματοποιείται με διαγωνισμό.
Θεωρείται ότι o υπερθεματιστής έλαβε γνώση όλων των
εφαρμοζομένων γενικών και ειδικών όρων και τους έχει
αποδεχθεί. Κάθε άλλος όρος ή επιφύλαξη που περιλαμβά
νονται στην προσφορά του θεωρούνται ως μη εγγεγραμ
μένοι.
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα
από τη δημοσίευσή 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, 17 Ιανουαρίου 1997.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 166 της 5 . 7 . 1996, σ. 1 .
(2) E E αριθ. L 204 της 25 . 7 . 1987, σ. 1 .
(3) ΕΕ αρι9. L 81 της 28 . 3 . 1991 , σ. 108 .
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΑριS. L 16/69

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΤΙΔΑ A

1 . Δράση αριθ. 0 ): 1113/95

2 . Πρόγραμμα: 1995

3 . Δικαιούχος ( 2): UΝΗCR (à 1 attention de Mme Seinet), case postale 2500, CH-1211 Genève 2 dépôt [τηλ.:
(41-22 ) 739 81 37· τέλεφαξ: 739 85 63]

4. Εκπρόσωπος του δικαιούχοι): UΝΗCR Branch Office, Khartoum [τηλ.: (871 ) 175 42 72· τέλεφαξ: 175 42 73· τέλεξ:
22431 HCR SD]

5. Τόπος ή χώρα προορισμού (5): Σουδάν
6. Προϊόν που θα συγκεντρωθεί: βιταμινούχο αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη

7. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του εμπορεύματος (3) (6): βλέπε ΕΕ αριθ. C 114 της 29. 4. 1991 , σ. 1 ( 1. B. 1 )
8 . Συνολική ποσότητα (τόνοι): 110
9. Αριθμός παρτίδων: μία

10. Συσκευασία και σήμανση (7): βλέπε ΕΕ αριθ. C 267 της 13 . 9. 1996, σ. 1 (6.3A + B. 1 ) και ΕΕ αριθ. C 1 14 της 29.
4. 1991 , σ. 1 ( I.B.3 )

Γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση: αγγλική

Συμπληρωματικές ενδείξεις « Expiry date . . .»

11 . Τρόπος συγκέντρωσης του προϊόντος: κοινοτική αγορά
H παρασκευή του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη και η ενσωμάτωση των βιταμινών τους πρέπει να
γίνουν μετά την κατακύρωση της προμήθειας
12. Στάδιο παράδοσης: παράδοση στον λιμένα εκφόρτωσης — εκφορτωμένο
13 . Λιμάνι φόρτωσης: —

14. Λιμάνι εκφόρτωσης που υποδεικνύει o δικαιούχος: —
15 . Λιμάνι εκφόρτωσης: Port Soudan

16. Διεύθυνση της αποθήκης και, κατά περίπτωση, λιμάνι εκφόρτωσης: —
17 . Περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης στην περίπτωση που
το εμπόρευμα πρέπει να παραδοθεί στο λιμάνι φόρτωσης: 10 — 23 . 3 . 1997
18 . Προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας: 27 . 4. 1997

19. Διαδικασία για τον καθορισμό των εξόδων της προμήθειας: διαγωνισμός
20. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών: 3 . 2. 1997 [ώρα 12.00 (ώρα Βρυξελλών)]
21 . Σε περίπτωση διεξαγωγής δεύτερου διαγωνισμού:
α) ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών: 17 . 2. 1997 [ώρα 12.00 (ώρα
Βρυξελλών)]

β) περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης στην περίπτωση
που το εμπόρευμα πρέπει να παραδοθεί στο λιμάνι φόρτωσης: 24. 3 — 6. 4. 1997
γ) προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας: 11 . 5. 1997
22. Ποσό της εγγύησης του διαγωνισμού: 20 Ecu ανά τόνο

23. Ποσό της εγγύησης παράδοσης: 10% του ποσού της προσφοράς εκφρασμένης σε Ecu

24. Διεύθυνση για την αποστολή των προσφορών και των εγγυήσεων του διαγωνισμού ('): Bureau de l'aide alimen
taire, Attn . Mr. T. Vestergaard bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel
τέλεξ: 25670 AGREC B· τέλεφαξ: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (αποκλειστικά)

25 . Επιστροφή που εφαρμόζεται με αίτηση του υπερθεματιστή (4): επιστροφή που εφαρμόζεται στις 13 . 1 . 1997,
όπως καθορίστηκε από τον κανονισμό ( ΕΚ ) αριθ. 2504/96 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 338 της 28 . 12 . 1996, σ.
77 )

Αριθ. L 16/70

I EL 1

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
ΠΑΡΤΙΔΑ B

1 . Δράση αριθ.('): 1237/95 ( B1)· 1238/95 ( B2)
2. Πρόγραμμα: 1995

3 . Δικαιούχος (2): Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [τηλ.: (31 - 70) 33 05 757· τέλεφαξ:
36 41 701· τέλεξ: 30960 EURON NL]
4. Εκπρόσωπος του δικαιούχου (9): να καθορισθεί από το δικαιούχο
5 . Τόπος ή χώρα προορισμού: Κούβα

6. Προϊόν που θα συγκεντρωθεί: πλήρες γάλα σε σκόνη
7. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του εμπορεύματος (3) ( 6 ): βλέπε ΕΕ αριθ. C 114 της 29. 4. 1991 , σ. 1 (I.Γ.1 .)
8 . Συνολική ποσότητα (τόνοι): 195

9. Αριθμός παρτίδων: μία σε δύο μέρη (B 1 : 90 τόνοι· B2: 105 τόνοι)
10. Συσκευασία και σήμανση (7) (8): βλέπε ΕΕ αριθ. C 267 της 13 . 9. 1996, σ. 1 (6.3A + B.2) και ΕΕ αριθ. C 1 14 της
29. 4. 1991 , σ. 1 ( I.Γ.3 )

Γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση : ισπανική

11 . Τρόπος συγκέντρωσης του προϊόντος : κοινοτική αγορά
H παρασκευή του πλήρους γάλακτος σε σκόνη πρέπει να γίνει μετά την κατακύρωση της προμήθειας
12 . Στάδιο παράδοσης: παράδοση στο λιμάνι φόρτωσης

13 . Λιμάνι φόρτωσης: —

14. Λιμάνι εκφόρτωσης που υποδεικνύει o δικαιούχος: —
15 . Λιμάνι εκφόρτωσης: —

16. Διεύθυνση της αποθήκης και, κατά περίπτωση, λιμάνι εκφόρτωσης: —
17. Περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης: 24. 2 — 16. 3 . 1997
18 . Προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας: —

19. Διαδικασία για τον καθορισμό των εξόδων της προμήθειας: διαγωνισμός

20. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών: 3 . 2. 1997, [ώρα 12.00 (ώρα Βρυξελλών)]
21 . Σε περίπτωση διεξαγωγής δεύτερου διαγωνισμού:

α) ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών: 17. 2. 1997, [ώρα 12.00 (ώρα
Βρυξελλών)]

β) περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης: 10 — 30. 3 . 1997
γ) προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας: —
22 . Ποσό της εγγύησης του διαγωνισμού: 20 Ecu ανά τόνο

23 . Ποσό της εγγύησης παράδοσης: 10 % του ποσού της προσφοράς εκφρασμένης σε Ecu

24. Διεύθυνση για την αποστολή των προσφορών και των εγγυήσεων του διαγωνισμού ('): Bureau de l'aide alimen
taire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049
Bruxelles/Brussel τέλεξ: 25670 AGREC B· τέλεφαξ: (32-2 ) 296 70 03 / 296 70 04 (αποκλειστικά)
25. Επιστροφή που εφαρμόζεται με αίτηση του υπερθεματιστή (4): επιστροφή που εφαρμόζεται στις 13 . 1 . 1997,
όπως καθορίστηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2504/96 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 338 της 28. 12. 1996, σ.
77)
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 16/71

Σημειώσεις:

C ) O αριθμός της δράσης πρέπει να υπενθυμίζεται σε κάθε αλληλογραφία.

(2) O υπερθεματιστής έρχεται σε επαφή με το δικαιούχο το ταχύτερο δυνατό, για να καθορισθούν τα έγγραφα που
είναι αναγκαία για την αποστολή .

(3) O υπερθεματιστής χορηγεί στο δικαιούχο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από επίσημη αρχή και βεβαιώνει ότι
δεν έχει σημειωθεί υπέρβαση, στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, των ισχυουσών προδιαγραφών του προς παρά
δοση προϊόντος σχετικά με τη ραδιενεργό ακτινοβολία. Το πιστοποιητικό ραδιενέργειας πρέπει να αναφέρει
την περιεκτικότητα σε καίσιο 134 και 137 και ιώδιο 131 .

(4) O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2330/87 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 210 της 1 . 8. 1987, σ. 56), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2226/89 (ΕΕ αριθ. L 214 της 25 . 7. 1989, σ. 10) εφαρμόζεται όσον
αφορά την επιστροφή κατά την εξαγωγή. H ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 2 του προαναφερθέντος
κανονισμού είναι εκείνη που αναφέρεται στο σημείο 25 του παρόντος παραρτήματος.
Το ποσό της προσχώρησης μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα με τη γεωργική ισοτιμία που ισχύει την ημέρα
περατώσεως των τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής. Στο ποσό αυτό δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 13 έως 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1068/93 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 108 της 1 . 5 . 1993 , σ. 106),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1482/96 ( ΕΕ αριθ. L 188 της 27 . 7 . 1996, σ. 22).

(5) Αντιπροσωπεία της Επιτροπής με την οποία έρχεται σε επαφή o υπερθεματιστής: βλέπε ΕΕ αριθ. C 1 14 της 29.
4. 1991 , σ. 33 .

(6) O υπερθεματιστής διαβιβάζει στο δικαιούχο ή στον αντιπρόσωπο του, κατά την παράδοση, τα ακόλουθα
έγγραφα:

— υγειονομικό πιστοποιητικό,
— παρτίδα B: κτηνιατρικό πιστοποιητικό εκδοθέν από επίσημη αρχή το οποίο αναφέρει ότι το προϊόν μετα
ποιήθηκε με παστεριωμένο γάλα, που προέρχεται από υγιή ζώα, μεταποιήθηκε υπό άριστες υγειονομικές
συνθήκες υπό την επίβλεψη ειδικευμένου τεχνικού προσωπικού και ότι στην περιοχή παραγωγής του νωπού
γάλακτος δεν παρουσιάσθηκαν, κατά τους 12 μήνες πριν τη μεταποίηση, κρούσματα αφθώδους πυρετού ή
άλλων μολυσματικών/λοιμωδών νόσων που θα πρέπει να ανακοινωθούν υποχρεωτικά.

Στο κτηνιατρικό πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία και η διάρκεια παστερίωσης, η θερμο
κρασία και η διάρκεια παραμονής στον πύργο ξήρανσης διά καταιονισμού, καθώς και η ημερομηνία λήξης
όσον αφορά την κατανάλωση .
(7) Κατά παρέκκλιση από την ΕΕ αριθ. C 114 της 29. 4. 1991 , το κείμενο του σημείου I.B.3.γ) ή I.Γ.3.γ) αντικαθί
σταται από το ακόλουθο κείμενο: «τη μνεία " Ευρωπαϊκή Κοινότητα"».

(8) H φόρτωση πρέπει να γίνεται σε εμπορευματοκιβώτια των 20 ποδών, με όρους FCL/FCL. Κάθε εμπορευματοκι
βώτιο πρέπει απαραιτήτως να περιέχει 15 τόνους καθαρό βάρος. O προμηθευτής αναλαμβάνει τη δαπάνη στοι
βάξεως των εμπορευματοκιβωτίων στο σταθμό των εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι φορτώσεως. O δικαιού
χος αναλαμβάνει τις δαπάνες μεταγενεστέρων φορτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης αναλήψεως των
εμπορευματοκιβωτίων από το σταθμό των εμπορευματοκιβωτίων. Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου
13 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2200/87.

O υπερθεματιστής υποβάλλει στον παραλαμβάνοντα πλήρη κατάλογο του περιεχομένου κάθε εμπορευματοκι
βωτίου, διευκρινίζοντας τον αριθμό σάκων που αντιστοιχούν σε κάθε παρτίδα φόρτωσης όπως καθορίζεται
στην προκήρυξη του διαγωνισμού.
O υπερθεματιστής οφείλει να σφραγίζει κάθε εμπορευματοκιβώτιο με αριθμημένο σύστημα σφράγισης (Sysko
locktainer 180 seal) του οποίου o αριθμός πρέπει να δίδεται στον αποστολέα του δικαιούχου.
(9) O προμηθευτής πρέπει να αποστείλει αντίγραφο του πρωτοτύπου του λογαριασμού εις:
Willis Corroon Scheuer, Postbus 1315, NL-1000 BH Amsterdam .

Γε ΓΊ

Αριθ. L 16/72

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

18 . 1 . 97

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 75/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Ιανουαρίου 1997

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1487/95 για τη θέσπιση του ισοζυγίου για τον
εφοδιασμό των Καναρίων Νήσων σε προϊόντα του τομέα του χοιρείου κρέατος και για τον
καθορισμό των ενισχύσεων για τα προϊόντα που προέρχονται από την Κοινότητα
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1601 /92 του Συμβουλίου, της

15ης Ιουνίου 1992, για ειδικά μέτρα που αφορούν ορισμένα
προϊόντα προς όφελος των Καναρίων Νήσων ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
2348/96 (2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 4,

1601 και 1602· οτι πρεπει, συνεπώς, να προστεθούν εκ νέου
στο ισοζύγιο εφοδιασμού τα προϊόντα των κωδικών ΣΟ
1601 και 1602 και θα καθορισθούν οι ενισχύσεις που θα
εφαρμοσθούν από την 1η Ιανουαρίου 1997, για τα προϊόντα
που προέρχονται από την Κοινότητα· ότι πρέπει, συνεπώς,
να τροποποιηθεί o κανονισμός ( ΕΚ) αριθ. 1487/95·

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

Εκτιμώντας:

ότι το ισοζύγιο για τον εφοδιασμό και οι ενισχύσεις για τον
εφοδιασμό των Καναρίων Νήσων σε προϊόντα του τομέα
του χοιρείου κρέατος έχουν καθορισθεί από τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1487/95 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1 156/96 (4)·

ότι o κανονισμός ( ΕΚ) αριθ. 2348/96 για την τροποποίηση
των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92 και 1601 /92 σχετικά
με ειδικά μέτρα που αφορούν ορισμένα γεωργικά προϊόντα
υπέρ των Αζορών και της Μαδέρας και των Καναρίων
Νήσων, αντιστοίχως, έχει παρατείνει, μεταβατικά και για
ένα έτος, την εφαρμογή του καθεστώτος εφοδιασμού σε
προϊόντα του τομέα του χοιρείου κρέατος των κωδικών ΣΟ

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Τα παραρτήματα I και II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1487/95 αντικαθίστανται από το παράρτημα του παρόντος
κανονισμού.
ΆρSρο 2

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει αμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 1997.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') EE
(2) EE
(3) ΕΕ
(4) EE

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

173
320
145
153

της
της
της
της

27 .
11 .
29.
27 .

6. 1992, σ. 13 .
12. 1996, σ. 1 .
6. 1995, σ. 63 .
6. 1996, σ. 17 .
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 16/73

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

Προβλέψεις για τον εφοδιασμό των Καναρίων Νήσων σε προϊόντα του τομέα του χοιρείου κρέατος για την
περίοδο από 1ης Ιουλίου 1996 έως 30 Ιουνίου 1997
Ποσότητα
(σε τόνους)

Περιγραφή εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

- C)

ex 0203

Κρέατα κατοικίδιων χοίρων νωπά ή διατηρημένα σε απλή ψύξη

ex 0203

Κρέατα ζώων που ανήκουν στο είδος του κατοικίδιου χοίρου, κατεψυγ
μένα

19 000 o

Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα από κρέας παραπροϊόντα
σφαγίων ή αίμα· παρασκευασμένες τροφές με βάση τα προϊόντα αυτά

6 000 O

Παρασκευάσματα και κονσέρβες με βάση το συκώτι όλων των ζώων
εκτός της χήνας και της πάπιας

300 C )

1601 00

1602 20 90

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες που περιέχουν κρέας ή εντόσθια
ζώων που ανήκουν στο είδος του κατοικίδιου χοίρου:
1602 41 10

Χοιρομέρι (ζαμπόν) και τεμάχια αυτού

2 000 (')

1602 42 10

Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών

1 500 ( · )

1602 49

Άλλα στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα

2 000 (')

(') Για τα προϊόντα αυτά, οι ποσότητες έχουν καθοριστεί για το πρώτο εξάμηνο του 1997.
(2) Εκ των οποίων 5 000 τόνοι για τον τομέα της μεταποίησης ή/και της συσκευασίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ενίσχυση που χορηγείται στα προϊόντα που προέρχονται από την αγορά της Κοινότητας
(σε Ecu/100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους)
Κωδικός προϊόντων

Ύψος της ενίσχυσης

10 9000
119100
19 9100
11 9100
13 9100
15 9100
55 9110

7,1
10,7
7,1
7,1
10,7
7,1
12,1

1601 00 91 9100
1601 00 99 9100

10,7
7,1

1602 20 90 9100

3,6

0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203

1602
1602
1602
1602
1602

21
22
22
29
29
29
29

41
42
49
49
49

10
10
11
13
19

9210
9210
9190
9190
9190

12,1
8,6
—

—

7,1

Σημείωση: Οι κωδικοί των προϊόντων καθώς και οι υποσημειώσεις καθορίζονται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87.»

Αριθ. L 16/74

ΓΕΓΊ

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 76/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Ιανουαρίου 1997

σχετικά με ορισμένα έκτακτα μέτρα στήριξης της αγοράς στον τομέα του χοιρείου κρέατος
στη Γερμανία
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

οτι η παρουσία της κλασικής πανώλης των χοίρων στις
περιοχές παραγωγής της Κάτω Σαξονίας, καθώς επίσης και
η καταπολέμηση της εν λόγω επιζωοτίας κινητοποίησαν σε
μεγάλο βαθμό τις διοικητικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια
μιας μακράς περιόδου - ότι δεν ήταν κατά συνέπεια δυνατό

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμο (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συμβουλίου, της
29ης Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα του χοιρείου κρέατος ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3290/94 (2), και ιδίως το
άρθρο 20,

να διευκρινισθεί ταχέως η ακριβής φύση των αγορών στην
περιοχή του Damme και να αποφασισθεί εάν αποτελούσαν
συνέπεια κτηνιατρικών ενεργειών ή έκτακτων μέτρων στήρι
ξης της αγοράς· ότι, μετά την καθυστέρηση αυτή, δεν ήταν
πλέον δυνατή η συμπερίληψη των αγορών στα μέτρα στήρι
ξης που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 3088/93,
λόγω του γεγονότος ότι o κανονισμός αυτός καταργήθηκε
στο διάστημα που μεσολάβησε·

ότι οι αγορές αυτές είχαν την ίδια θετική επίδραση στην
αγορά όπως και οι αγορές που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο

Εκτιμώντας:

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3088/93· ότι είναι κατά συνέ

ότι, λόγω της εμφάνισης της κλασικής πανώλης των χοίρων
σε ορισμένες περιοχές παραγωγής στη Γερμανία, θεσπίστη
καν υγειονομικά μέτρα με την απόφαση 93/566/EOK της
Επιτροπής, της 4ης Νοεμβρίου 1993, σχετικά με ορισμένα
μέτρα προστασίας κατά της κλασικής πανώλης των χοίρων
και με την αντικατάσταση της απόφασης 93/539/EOK (3),
και ότι θεσπίστηκαν έκτακτα μέτρα στήριξης της αγοράς
του χοιρείου κρέατος για το εν λόγω κράτος μέλος με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3088/93 της Επιτροπής (4), o οποίος
καταργήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2066/94 (5)"
ότι τα έκτακτα μέτρα στήριξης της αγοράς, τα οποία εφαρ
μόσθηκαν από τις 29 Οκτωβρίου 1993 μέχρι τις 18 Αυγού
στου 1994, περιελάμβαναν την αγορά ζώντων χοίρων προέ
λευσης της ζώνης προστασίας από τις γερμανικές αρχές και
την μεταποίησή τους σε προϊόντα που προορίζονται για
σκοπούς άλλους εκτός από την ανθρώπινη διατροφή·

ότι οι γερμανικές κτηνιατρικές αρχές προέβησαν, μεταξύ
Δεκεμβρίου 1993 και Μαρτίου 1994, στην αγορά ζώντων
ζώων προέλευσης της ζώνης προστασίας που βρίσκεται στην
περιοχή του Damme, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλή
πυκνότητα χοίρων· ότι οι εν λόγω χοίροι υπέστησαν τους
περιορισμούς της ελεύθερης κυκλοφορίας χοίρων που
προκύπτει από την εφαρμογή μέτρων που προορίζονται για
την καταπολέμηση της εξάπλωσης της κλασικής πανώλης
των χοίρων και ότι η αγορά τους συνέβαλε στην αποφυγή
σοβαρής διαταραχής της αγοράς χοίρων στη Γερμανία· ότι
οι εν λόγω χοίροι υπέστησαν μεταποίηση κατά τον ίδιο
τρόπο όπως και οι χοίροι που αναφέρονται στον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 3088/93·

πεια δικαιολογημένο να εξομοιωθούν με τα έκτακτα μέτρα
στήριξης της αγοράς που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 3088/93 και να εφαρμοσθεί η μέθοδος χρηματο
δότησης που προβλέπεται από τον εν λόγω κανονισμό·

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

1 . H αγορά 90 106 ζώντων χοίρων, η οποία διενεργήθηκε
μεταξύ Δεκεμβρίου 1993 και Μαρτίου 1994 από τις γερμανι
κές κτηνιατρικές αρχές στην περιοχή του Damme, θεωρείται
ως έκτακτο μέτρο στήριξης της αγοράς.
2. H αγορά 63 074 ζώντων χοίρων καλύπτεται από τον
προϋπολογισμό της Κοινότητας.
3. H αγορά 27 032 ζώντων χοίρων καλύπτεται από τον
εθνικό προϋπολογισμό.

ΆρSρο 2
(') EE
(2) ΕΕ
(3) ΕΕ
(4) E E
(5) EE

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

282
349
273
277
213

της
της
της
της
της

1 . 11 . 1975, σ. 1 .
31 . 12 . 1994, σ. 105,
5 . 11 . 1993, σ. 30.
10. 11 . 1993, σ. 30.
18. 8 . 1994, σ. 8 .

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

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

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

Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 1997.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 16/75

Αριθ. L 16/76

ΓΕΓΊ

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 77/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Ιανουαρίου 1997

για τον καθορισμό σε ποιο βαθμό μπορούν να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις πιστοποιητικών
εισαγωγής που υποβάλλονται τον Ιανουάριο 1997 για ορισμένα τυριά στα πλαίσια του
καθεστώτος που προβλέπεται από τις ευρωπαϊκές συμφωνίες που έχουν συναφθεί από την
Κοινότητα με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

ποσότητες που ζητούνται για την περίοδο από 1ης Ιανουα
ρίου έως 31 Μαρτίου 1997,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1588/94 της Επιτροπής, της 30ής
Ιουλίου 1994, για τον καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής,
στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊό
ντων, του καθεστώτος που προβλέπεται από τις προσωρινές
συμφωνίες που έχουν συναφθεί από την Κοινότητα, αφενός,
και τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αφετέρου ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
2499/96 (2), άρθρο 4 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας:

ότι οι αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγής
που υποβάλλονται για τα προϊόντα που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1 588/94 αφορούν για ορισμένα προϊ
όντα ποσότητες ανώτερες από τις διαθέσιμες· ότι πρέπει,
συνεπώς, να καθοριστούν ποσοστά μειώσεως για ορισμένες

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής για τα προϊόντα που
υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ που περιλαμβάνονται στο
παράρτημα, που υποβάλλονται για την περίοδο από 1ης
Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 1997 δυνάμει του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 1588/94, γίνονται αποδεκτές ανά χώρα
καταγωγής.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 18 Ιανουαρίου
1997 .

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

Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 1997.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') EE αριθ. L 167 της 1 . 7 . 1994, σ . 8 .
(2) E E αριθ. L 338 της 28 . 12 . 1996, σ. 58 .
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1

Αριθ. L 16/77

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

B. 1 . Δασμός μειωμένος κατά 80%
Χώρα

Κωδικός ΣΟ και προϊόν

%

Ρουμανία

ex
ex
ex
ex

0406
0406
0406
0406

29 (')
86 (')
87 (')
88 (")

100

Βουλγαρία

ex
ex
ex
ex

0406 90 86 (2)
0406 90 87 (2)
0406 90 88 (2)
0406 90 29 (3)

100

90
90
90
90

(') Παρασκευάζεται με αγελαδινό γάλα.
( :) Αλατισμένα λευκά τυριά με βάση το αγελαδινό γάλα.
(3) Kashkaval Vitosha με βάση το αγελαδινό γάλα.

B.2 . Δασμολογική απαλλαγή
Χώρα

Βουλγαρία

I

Κωδικός ΣΟ και προϊόν

ex
ex
ex
ex

0406
0406
0406
0406

90 31 (')
90 50 (')
90 86 (')
90 87 (')

ex 0406 90 88 j')

(') Άλλα τυριά εκτός εκείνων που παρασκευάζονται με βάση το αγελαδινό γάλα.

%

30,3

Αριθ. L 16/78
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 78/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Ιανουαρίου 1997

για τον καθορισμό της ανώτατης τιμής αγοράς και των ποσοτήτων βοείου κρέατος που
αγοράζονται στην παρέμβαση με τον 174ο μερικό διαγωνισμό που πραγματοποιείται στο
πλαίσιο γενικών μέτρων παρεμβάσεως σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89
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 ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 2222/96 (2), και ιδίως το

αποκλίσεις των τιμών και των ποσοτήτων που έχουν αναλη
φθεί, 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,

άρθρο 6 παράγραφος 7,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

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. 34/97 (4),
ανοίχθηκε διαγωνισμός, από το άρθρο 1 παράγραφος 1 του
κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1627/89 της Επιτροπής, της 9ης
Ιουνίου 1989, για την αγορά βοείου κρέατος μέσω διαγωνι
σμού (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό
( ΕΚ) αριθ. 36/97 (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 174ο μερικό διαγωνισμό και λαμβανομένων υπόψη,
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 805/68, των απαιτήσεων για λογική στήριξη
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·

ΑρSρο /

Στον 174ο μερικό διαγωνισμό που ανοίχθηκε με τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89:
α) για την κατηγορία A :

— η μέγιστη τιμή αγοράς καθορίζεται σε 273 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 1 645 τόνους,
— στις ποσότητες που προσφέρονται σε τιμή ανώτερη
των 259,14 Ecu εφαρμόζεται συντελεστής 25 %,
σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 ,
β) για την κατηγορία Γ:

— η μέγιστη τιμή αγοράς καθορίζεται σε 273 Ecu ανά
100 χιλιόγραμμα σφαγίων ή μισών σφαγίων της ποιό

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

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 8 676 τόνους,

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

— στις ποσότητες που προσφέρονται σε τιμή ανώτερη
των 253,01 Ecu εφαρμόζεται συντελεστής 25%
σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονι
σμού ( ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 .

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

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

148 της 28 . 6. 1968, σ. 24.
296 της 21 . 11 . 1996, σ. 50.
225 της 4. 9. 1993, σ. 4.
8 της 11 . 1 . 1997, σ. 1 .
159 της 10. 6. 1989, σ . 36.
8 της 11 . 1 . 1997, σ. 5 .

Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 20 Ιανουαρίου
1997 .

18 . 1 . 97
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 1997.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 16/79

Αριθ. L 16/80
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 79/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Ιανουαρίου 1997

για την έκδοση πιστοποιητικών κατά την εξαγωγή μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα
οπωροκηπευτικά
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1429/95 της Επιτροπής, της 23ης
Ιουνίου 1995, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής των
επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα των μεταποιημέ
νων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά, εκτός από
εκείνες που χορηγούνται στην περίπτωση των προστιθέμε
νων ζάχαρων ('), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό
( ΕΚ) αριθ. 341 /92 (2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1 ,

που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονι
σμού ( ΕΚ) αριθ. 1429/95, εάν εκδοθούν χωρίς περιορισμό
τα πιστοποιητικά με προκαθορισμό της επιστροφής που
αφορούν οι αιτήσεις που κατατίθενται από τις 13 Ιανουα
ρίου 1997 - ότι πρέπει, επομένως, να εφαρμοστεί ένας συντε
λεστής μείωσης στις ποσότητες για τις οποίες υποβάλλεται
αίτηση στις 13 Ιανουαρίου 1997 και να απορριφθούν οι
αιτήσεις για πιστοποιητικά εξαγωγής με προκαθορισμό της
επιστροφής που κατατίθενται αργότερα για να εκδοθούν
κατά την τρέχουσα περίοδο,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας:

ότι o κανονισμός ( ΕΚ) αριθ. 2031 /96 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2327/96 (4),
καθόρισε τις ποσότητες για τις οποίες δύνανται να ζητη
θούν πιστοποιητικά εξαγωγής εκτός από εκείνες για τις
οποίες ζητήθηκαν στο πλαίσιο επισιτιστικής βοήθειας·

ότι το άρθρο 4 του κανονισμού ( ΕΚ) αριθ. 1429/95 καθό
ρισε τους όρους υπό τους οποίους δύνανται να ληφθούν
ειδικά μέτρα από την Επιτροπή προκειμένου να αποφευχθεί
η υπέρβαση των ποσοτήτων για τις οποίες δύνανται να
ζητηθούν πιστοποιητικά εξαγωγής·

ΆρSρο 1

Τα πιστοποιητικά εξαγωγής με προκαθορισμό της
επιστροφής, για κεράσια προσωρινά διατηρημένα για τα
οποία η αίτηση κατατέθηκε στις 13 Ιανουαρίου 1997 βάσει
του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2031 /96, εκδίδο
νται μέχρι ανώτατου ορίου 22,07 % των ποσοτήτων που
ζητήθηκαν για το ανωτέρω προϊόν.
Για το ανωτέρω προϊόν, απορρίπτονται οι αιτήσεις για
πιστοποιητικά που κατατίθενται μετά τις 13 Ιανουαρίου
1997 και πριν από τις 24 Φεβρουαρίου 1997 .

ότι, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που διαθέτει
σήμερα η Επιτροπή, θα προκύψει υπέρβαση της ποσότητας

Άρθρο 2

των 3 102,477 τόνων κεράσια προσωρινά διατηρημένα που

περιλαμβάνεται στο παράρτημα του κανονισμού ( ΕΚ) αριθ.
2031 /96, μειωμένης και προσαυξημένης κατά τις ποσότητες

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 18 Ιανουαρίου
1997 .

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

Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 1997 .
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') EE
(2) ΕΕ
(3) ΕΕ
(4) ΕΕ

αριθ.
αριά.
αριθ.
αριθ .

L
L
L
L

141 της 24. 6. 1995, σ. 28.
48 της 27 . 2. 1996, σ. 8 .
271 της 24. 10. 1996, σ. 25 .
316 της 4 . 12 . 1996, σ . 15 .
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Αριθ. L 16/81

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 80/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Ιανουαρίου 1997

για αποκατάσταση του προτιμησιακού δασμού κατά την εισαγωγή τριαντάφυλλων με μικρό
άνθος καταγωγής Ισραήλ
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 του Συμβουλίου, της
21ης Δεκεμβρίου 1987, για τον καθορισμό των όρων εφαρ
μογής των προτιμησιακών δασμών κατά την εισαγωγή
ορισμένων προϊόντων ανθοκομίας καταγωγής Ισραήλ,
Ιορδανίας, Μαρόκου και Κύπρου ('), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 539/96 (2), και
ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β),
Εκτιμώντας:

ότι o κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 καθορίζει τους όρους
εφαρμογής ενός προτιμησιακού δασμού για τα τριαντά
φυλλα με μεγάλο άνθος, τα τριαντάφυλλα με μικρό άνθος,
τα μονοανθή γαρίφαλα (Standard) και τα πολυανθή γαρί
φαλα (Spray), εντός των ορίων των δασμολογικών ποσοστώ
σεων που ανοίγονται ετησίως για την εισαγωγή στην
Κοινότητα νωπών κομμένων ανθέων
ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1981 /94 του Συμβουλίου (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 2397/96 της Επιτροπής (4), καθόρισε το άνοιγμα και
τον τρόπο διαχειρίσεως των κοινοτικών δασμολογικών
ποσοστώσεων για τα άνθη και τα μπουμπούκια ανθέων,
κομμένα, νωπά, καταγωγής Κύπρου, Ιορδανίας, Μαρόκου
και Ισραήλ·
ότι το άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.
4088/87 θεσπίζει ότι αποκαθίσταται o προτιμησιακός
δασμός, για ένα προϊόν και για δεδομένη καταγωγή, εάν οι
τιμές του εισαγόμενου προϊόντος (μη αφαιρουμένου του
πλήρους δασμού) για το 70 % τουλάχιστον των ποσοτήτων
για τις οποίες είναι διαθέσιμες οι τιμές στις αντιπροσωπευ
τικές αγορές της Κοινότητας, ισούνται ή είναι μεγαλύτερες
από το 85 % της κοινοτικής τιμής στην παραγωγή κατά μια
διάρκεια, που υπολογίζεται από την πραγματική εφαρμογή
του μέτρου της αναστολής του προτιμησιακού δασμού:

— δύο συνεχομένων ημερών πώλησης, μετά την αναστολή
σε εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο α)
του κανονισμού αυτού,
— τριών συνεχομένων ημερών πώλησης, μετά την
αναστολή σε εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 2

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 700/88 της Επιτροπής (6),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ.)
αριθ. 2917/93 (7), καθόρισε τις λεπτομέρειες εφαρμογής του
εν λόγω καθεστώτος·
ότι οι αντιπροσωπευτικές ισοτιμίες της αγοράς που καθορί
ζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 3813/92
του Συμβουλίου (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1 50/95 (9), χρησιμοποιούνται για να
μετατραπεί το ποσό που εκφράζεται σε νόμισμα των τρίτων
χωρών και αποτελούν τη βάση για τον καθορισμό των
γεωργικών ισοτιμιών των νομισμάτων των κρατών μελών·
ότι οι λεπτομέρειες εφαρμογής και o καθορισμός των μετα
τροπών αυτών έχουν καθορισθεί στον κανονισμό ( ΕΟΚ)
αριθ. 1068/93 της Επιτροπής ( ι0), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1482/96 (11)·

ότι, για τα τριαντάφυλλα με μικρό άνθος καταγωγής
Ισραήλ, o προτιμησιακός δασμός που καθορίστηκε από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1981 /94 έχει ανασταλεί από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2188/96 της Επιτροπής ( 12)·

ότι, με βάση τις διαπιστώσεις που πραγματοποιήθηκαν
σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ.
4088/87 και (ΕΟΚ) αριθ. 700/88, θα πρέπει να συμπερά
νουμε ότι πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο
2 παράγραφος 3 τελευταίο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 4088/87 για αποκατάσταση του προτιμησιακού

δασμού για τα τριαντάφυλλα με μικρό άνθος καταγωγής
Ισραήλ· ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί o προτιμησιακός
δασμός,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

Για τις εισαγωγές τριαντάφυλλων με μικρό άνθος, καταγω
γής Ισραήλ, των κωδικών ΣΟ ex 0603 10 11 και
ex 0603 10 51 , o προτιμησιακός δασμός που καθορίσθηκε
από τον τροποποιημένο κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1981 /94
αποκαθίσταται.

Άρθρο 2

στοιχείο β) του κανονισμού αυτού·
ότι o κανονισμός ( ΕΚ) αριθ. 1985/96 της Επιτροπής (5),
καθόρισε τις κοινοτικές τιμές παραγωγής για τα γαρίφαλα
και τα τριαντάφυλλα για την εφαρμογή του καθεστώτος·
C ) ΕΕ
(2) EE
(3) EE
(4) E E
(5) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

382 της 31 . 12 . 1987, σ. 22 .
79 της 29. 3 . 1996, σ. 6.
199 της 2 . 8 . 1994, σ. 1 .
327 της 18 . 12 . 1996, σ. 1 .
264 της 17 . 10. 1996, σ. 14.

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 18 Ιανουαρίου
1997 .

(6)
( 7)
(8)
(9)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
( 10) ΕΕ αριθ.
(") ΕΕ αριθ.
( ι2) ΕΕ αριθ.

L
L
L
L

72 της 18 . 3 . 1988, σ. 16.
264 της 23 . 10. 1993 , σ. 33 .
387 της 31 . 12 . 1992, σ. 1 .
22 της 31 . 1 . 1995, σ. 1 .

L 108 της 1 . 5 . 1993 , σ. 106.
L 188 της 27 . 7 . 1996, σ. 22 .
L 292 της 15 . 11 . 1996, σ. 9.

Αριθ. L 16/82
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

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

Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 1997.
Γta την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής
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Αριθ. L 16/83

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 81/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Ιανουαρίου 1997

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. 2375/96 (2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1 ,

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,

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:

ΆρSρο 1

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

Εκτιμώντας:

ότι o κανονισμός ( ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των
αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύ
σεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια
για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή

ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 18 Ιανουαρίου
1997 .

O παρών κανονισμος είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 1997.
Γ\α την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ
(2) EE
(3) ΕΕ
(4) E E

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

337 της 24. 12 . 1994, σ. 66.
325 της 14. 12. 1996, σ. 5 .
387 της 31 . 12 . 1992, σ. 1 .
22 της 31 . 1 . 1995, σ. 1 .

Αριθ. L 16/84
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 1997, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών
κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό τιμών εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
(σε Ecu/100 χιλιόγραμμα)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (')

0702 00 15

052

999

41,9
52,0
113,8
37,5
198,7
88,8
198,8
130,5
164,7
174,4
174,4
129,5
197,1
146,3
157,6
40,1
42,6
53,0
35,1
39,0
64,3
69,9
49,1
57,4
63,9
60,7

052

67,6

464

064

89,9
58,9
48,8
66,3
73,9
70,6
69,7
71,4
79,7
46,6
56,0
90,5
68,4
78,1
103,6
74,7
132,8
67,0

400

109,6

624

73,5
95,7

204
212
404
624
999

0707 00 10

053
624
999

0709 10 10

220
999

0709 90 71

052
053
204
999

0805 10 01 , 0805 10 05 , 0805 10 09

052
204
212

220
448
600
624
999

0805 20 1 1

Κατ' αποκοπή τιμή

κατά την εισαγωγή

052

204

0805 20 13, 0805 20 15 , 0805 20 17,
0805 20 19

624
662
999

0805 30 20

052
528
600
999

0808 10 51 , 0808 10 53, 0808 10 59

052
060
064

400
404

720
728
999

0808 20 31

052

999

(') Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ.) αριθ. 68/96 της Επιτροπής ( ΕΕ αριθ. L 14 της 19. 1 .
1996, σ. 6). O κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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Αριθ. L 16/85

ΕΙΚΟΣΤΗ ΟΔΗΓΙΑ 97/ 1 /EK ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Ιανουαρίου 1997

για την προσαρμογή στην τεχνολογική πρόοδο των παραρτημάτων II, III, VI και VII της
οδηγίας 76/768/EOK του Συμβουλίου σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των
κρατών μελών όσον αφορά τα καλλυντικά προϊόντα
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

ότι οι επιστημονικές γνώσεις σχετικά με τις σπογγιόμορφες
εγκεφαλοπάθειες των βοοειδών εξελίσσονται συνεχώς και
ότι διάφορες επιστημονικές ανακοινώσεις και εκθέσεις
αναγνωρισμένων διεθνών οργανισμών, όπως της Παγκό
σμιας Οργάνωσης Υγείας, θα μπορούσαν να παράσχουν
νέες πληροφορίες·

την οδηγία 76/768/EOK του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου
1976, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών
μελών όσον αφορά τα καλλυντικά προϊόντα ('), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 96/4 1 /ΕΚ της Επιτρο
πής !2), και ιδίως το άρθρο 12,
Μετά από διαβούλευση με τη συμβουλευτική επιτροπή
καλλυντικών,

Εκτιμώντας:

ότι η απόφαση 96/362/EK της Επιτροπής (3) που τροποποιεί
την απόφαση 96/239/EK της Επιτροπής (4), σχετικά με
ορισμένα επείγοντα μέτρα προστασίας από τη σπογγιό
μορφη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών, ορίζει ότι το
Ηνωμένο Βασίλειο δεν εξάγει από το έδαφος του προς άλλο
κράτος μέλος ή τρίτη χώρα προϊόντα που έχουν παραχθεί
από βοοειδή τα οποία εσφάγησαν στο Ηνωμένο Βασίλειο
και προορίζονται, μεταξύ άλλων, να χρησιμοποιηθούν σε
καλλυντικά, εξαιρουμένων των προϊόντων εκείνων που
αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, και
ότι το Ηνωμένο Βασίλειο επιτρέπει την παραγωγή των
προϊόντων που αναφέρονται στην απόφαση μόνο σε επιχει
ρήσεις που τελούν υπό επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο και οι
οποίες έχει αποδειχθεί ότι λειτουργούν σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στο παράρτημα·

ότι η επιζωοτία της σπογγιόμορφης εγκεφαλοπάθειας των
βοοειδών (Σ E B) αναπτύχθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά,
προς το παρόν, δεν είναι πλήρως γνωστή η γεωγραφική
εξάπλωση της νόσου·
ότι σήμερα δεν είναι δυνατή η διάγνωση κατά την περίοδο
επώασης της ασθένειας·
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

υποδηλώνει ότι η ΣΕ B ενδέχεται να μεταδίδεται στον
άνθρωπο· ότι, όμως, δεν έχει ακόμα αποδειχθεί η αιτιώδης
σύνδεση της παραλλαγής της νόσου αυτής με την έκθεση
του πληθυσμού στον παθογόνο παράγοντα της ΣΕΒ·

ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μολυσματικότητα
διαπιστώθηκε μόνο στον εγκέφαλο, στο νωτιαίο μυελό και
στους οφθαλμούς των βοοειδών που έχουν προσβληθεί από
ΣΕΒ·

ότι η γαλλική κυβέρνηση ενημέρωσε την Επιτροπή,
σύμφωνα με το άρθρο 12 της οδηγίας 76/768/EOK, ότι
ανέστειλε, για ένα έτος, τη δωρεάν ή έναντι πληρωμής
κυκλοφορία στην αγορά καλλυντικών προϊόντων ή προϊό
ντων σωματικής υγιεινής που περιέχουν εκχυλίσματα εγκε
φάλου, νωτιαίου μυελού και οφθαλμικού βολβού που προέρ
χονται από βοοειδή ηλικίας άνω των έξι μηνών και αιγο
πρόβατα ηλικίας άνω των δώδεκα μηνών

(') EE
(2) EE
(3) ΕΕ
(4) ΕΕ

ότι η εμφάνιση παραλλαγής της νόσου Creutzfeldt-Jakob

262 της 27 . 9. 1976, σ. 169.
198 της 8. 8 . 1996, σ. 36.
139 της 12 . 6. 1996, σ. 17 .
78 της 28 . 3 . 1996, σ. 47.

ότι έχει αναγνωριστεί ότι οι συνιστώμενες μέθοδοι αδρανο
ποίησης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον τομέα των
καλλυντικών όσον αφορά τα εκχυλίσματα εγκεφάλου, νωτι
αίου μυελού και οφθαλμών·
ότι η βιομηχανία των καλλυντικών εφαρμόζει εδώ και
αρκετά χρόνια τις συστάσεις κρατικών και διεθνών φορέων
σχετικά με τη ΣEB· ότι, στις 22 Απριλίου 1996, η ευρωπαϊκή
συνομοσπονδία βιομηχανιών καλλυντικών και ειδών
υγιεινής (CΟLΙΡΑ) συμβούλευσε τα μέλη της να μη χρησιμο
ποιούν ιστούς βοοειδών ούτε εκχυλίσματα ιστών βοοειδών
που προέρχονται από τον εγκέφαλο, το νωτιαίο μυελό και
τους οφθαλμούς καθώς και τα συστατικά που παράγονται
από τα μέρη αυτά δεν χρησιμοποιούνται στην πράξη στα
καλλυντικά προϊόντα·
ότι, στις 21 Οκτωβρίου 1994, στις 29 Μαρτίου, στις 11 Απρι
λίου και στις 18 Ιουλίου 1996, η επιστημονική επιτροπή
καλλυντικών γνωμοδότησε σχετικά με τον κίνδυνο χρησι
μοποίησης προϊόντων βόειας προέλευσης που ενδέχεται να
μεταδίδουν τον παθογόνο παράγοντα της ΣΕΒ·

ότι, σύμφωνα με τη γνώμη που εξέδωσε στις 2 Οκτωβρίου
1996 η επιστημονική επιτροπή καλλυντικών, δεν μπορούν
να αποκλειστούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη χρησι
μοποίηση στα καλλυντικά προϊόντα ιστών και υγρών βοοει
δών και αιγοπροβάτων που προέρχονται από τον εγκέφαλο,
το νωτιαίο μυελό και τους οφθαλμούς καθώς και συστατι
κών που παράγονται από τα μέρη αυτά·

ότι από τις εμπειρίες συμπεραίνεται ότι η τρομώδης νόσος
των προβάτων (σκράπη) δεν συνιστά κίνδυνο για την υγεία
των ανθρώπων· ότι, ωστόσο, πρόσφατα στοιχεία αποδει
κνύουν ότι o παράγοντας της ΣΕΒ μπορεί να μεταδοθεί στα
πρόβατα· ότι είναι επομένως αναγκαίο να ληφθεί υπόψη το
γεγονός ότι τα χαρακτηριστικά στοιχεία της μεταδοτικότη
τας της ΣΕΒ είναι διαφορετικά από εκείνα της τρομώδους
νόσου·

I EL

Αριθ. L 16/86

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

I

ότι επιβάλλεται η λήψη άμεσων μέτρων, προκείμενου να
εξασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια των καταναλωτών,
χωρίς να χρειάζονται αδιάσειστες αποδείξεις όσον αφορά
την αιτιώδη σύνδεση μεταξύ της ΣΕΒ και της νόσου Creutz
feldt-Jakob ή της παραλλαγής της·
ότι επομένως ενδείκνυται να απαγορευθεί προσωρινά η
χρήση στα καλλυντικά προϊόντα συστατικών που προέρχο
νται από βοοειδή και αιγοπρόβατα·
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ΑρSρο 4

1 . Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονι
στικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη
συμμόρφωση τους με την παρούσα οδηγία, το αργότερο
μέχρι τις 30 Ιουνίου 1997. Ενημερώνουν αμέσως σχετικά την
Επιτροπή.

χρόνια μετά την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται

Οι διατάξεις που εγκρίνουν τα κράτη μέλη πρέπει να περι
λαμβάνουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή να συνοδεύο
νται από παρόμοια αναφορά κατά το χρόνο δημοσίευσής
τους. Τα κράτη μέλη ρυθμίζουν τη διαδικασία της αναφοράς

στο παράρτημα

αυτής.

ότι τα μέτρα που λαμβάνονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την προσαρμογή
των οδηγιών στην τεχνική πρόοδο που αποσκοπεί στην
εξάλειψη των τεχνικών εμποδίων στις συναλλαγές στον
τομέα των καλλυντικών προϊόντων,

2. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις διατά
ξεις της εθνικής νομοθεσίας που εγκρίνουν στον τομέα που
καλύπτεται από την παρούσα οδηγία.

ότι η παρούσα οδηγία πρέπει να αναθεωρηθεί αφού εξετα
στούν τα προαναφερθέντα στοιχεία, το αργότερο δύο

ΆρSρο 5
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

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

ΆρSρο 1

H οδηγία 76/768/EOK. τροποποιείται όπως αναφέρεται στο
παράρτημα.
ΆρSρο 6

ΆρSρο 2

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκει
μένου να εξασφαλίσουν ότι, από τις 30 Ιουνίου 1997, τα
καλλυντικά που περιλαμβάνουν τις ουσίες που αναφέρονται
στο παράρτημα δεν διατίθενται στην αγορά.

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 1997.

ΆρSρο 3

Γο αργότερο δύο χρόνια μετά την εφαρμογή της οδηγίας, η
Επιτροπή ενδέχεται να προτείνει τροποποίηση της παρού
σας οδηγίας βάσει της εξέλιξης των επιστημονικών

Για την Επιτροπή
Emma BON1NO

Μέλος της Επιτροπής

γνώσεων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα II της οδηγίας 76/768/EOK. προστίθεται το ακόλουθο νέο σημείο 419:

«419. Ιστοί και υγρά βοοειδών και αιγοπροβάτων από τον εγκέφαλο, το νωτιαίο μυελό και τους
οφθαλμούς, καθώς και τα συστατικά που παράγονται από τα μέρη αυτά.»
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II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ THE ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 18ης Δεκεμβρίου 1996
σχετικά με τη διαδικασία του άρθρου 85 της συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 53 της
συμφωνίας ΕΟΧ
(Υπόθεση IV/35.518 — Iridium)
(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(97/39/EK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

I ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

A. Εισαγωγή

(1)

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο,
τον κανονισμό αριθ. 17 του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουα
ρίου 1962, πρώτο κανονισμό εφαρμογής των άρθρων 85 και
86 της συνθήκης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
πράξη προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της
Σουηδίας, και ιδίως το άρθρο 2,

Το Iridium θα είναι o πρώτος επιχειρησιακός φορέας
παροχής παγκόσμιων υπηρεσιών προσωπικών επικοι

την αίτηση για αρνητική πιστοποίηση και την κοινοποίηση
για απαλλαγή που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 2

νωνιών μέσω δορυφόρου (S-ΡCS — satellite personal
communications services). Το σύστημα αναμένεται να
καταστεί εμπορικά επιχειρησιακό μέχρι την 1η
Οκτωβρίου 1998. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να
εκτοξευθούν 66 δορυφόροι και να τεθούν σε τροχιά
κατά τη διάρκεια των επόμενων 24 μηνών.

και 4 του κανονισμού αριθ. 17, στις 11 Αυγούστου 1995,

την περίληψη της αίτησης και της κοινοποίησης που δημο
σιεύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 του κανο
νισμού αριθ. 17 και το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου 21 της
συμφωνίας ΕΟΧ (2),

B. Συμβαλλόμενοι
(2)

Μετά από διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της συμβουλευτικής
επιτροπής συμπράξεων και δεσποζουσών θέσεων,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
C ) ΕΕ αριθ. 13 της 21 . 2. 1962, σ. 204/62.
0 ΕΕ αριθ. C 255 της 3 . 9. 1996, σ. 2

Το σύστημα Iridium επινοήθηκε από την εταιρεία
των ΗΠΑ Motorola Inc. το 1987 με σκοπό να παρέχει
παγκόσμιες υπηρεσίες ψηφιακών ασύρματων επικοι
νωνιών χρησιμοποιώντας δορυφόρους χαμηλής
τροχιάς (LEO — low earth orbit). Οι εν λόγω υπηρε
σίες θα περιλαμβάνουν υπηρεσίες φωνητικής τηλεφω
νίας, τηλεειδοποίησης και βασικών δεδομένων (όπως
τηλεμοιοτυπία) και θα παρέχονται μέσω φορητών
τηλεφώνων χειρός (διπλού ή απλού τρόπου λειτουρ
γίας), τηλεφώνων αυτοκινήτων οχημάτων και άλλου
συνδρομητικού εξοπλισμού.

H Motorola Inc. είναι εταιρεία των ΗΠΑ η οποία
παρέχει εξοπλισμό, συστήματα, εξαρτήματα και
υπηρεσίες στον τομέα των ηλεκτρονικών και των
ασύρματων επικοινωνιών για τις παγκόσμιες αγορές.
H Motorola είναι o εμπνευστής του συστήματος
Iridium και o κύριος εργολήπτης της Iridium για τον
εφοδιασμό του διαστημικού τμήματος και σημαντι
κότατος προμηθευτής για άλλα εξαρτήματα του
συστήματος Iridium.

Αριθ. L 16/88

ΓΕL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

αποκλειστικά δικαιώματα για την κατασκευή και
την εκμετάλλευση πύλης στην αντίστοιχη επικράτειά
της. Ωστόσο, οι εν λόγω εταιρείες συνήψαν συμφω
νία για την από κοινού εγκατάσταση και εκμετάλ
λευση των πυλών τους. Για το σκοπό αυτό θα δημι
ουργήσουν κοινή επιχείρηση. H πρώτη πύλη θα είναι
αυτή της Ιταλίας.

Το επενδυτικό ποσοστο της Motorola στην Iridium
είναι 20,1 %. H Motorola θα έχει την αποκλειστικό

τητα της πύλης (') του Μεξικού/Κεντρικής Αμερικής,
έχει συμφέρον στην πύλη της Νότιας Αμερικής και
μετοχές στη πύλη της Βόρειας Αμερικής με την
Iridium Canada και την Sprint.

Βάσει της σύμβασης διαστημικού συστήματος, η
Motorola συμφώνησε να μην παράγει για την ίδια ή
άλλες εταιρείες ανάλογο σύστημα βάσει δορυφόρου
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Iridium
μέχρι τις 31 Ιουλίου 2003 ή τη λήξη της σύμβασης
διαστημικού συστήματος, εφόσον αυτό θα συμβεί

H πλειονότητα των προαναφερθέντων επενδυτών δεν
είναι ακόμη εν ενεργεία- δημιουργήθηκαν με σκοπό
να επενδύσουν στην Iridium. Κατά το στάδιο δημι
ουργίας του συστήματος, πολλοί από τους επενδυτές
θα παράσχουν ορισμένες υπηρεσίες στην Iridium, και
κυρίως ως υπεργολάβοι της Motorola. Κατ' αυτό τον
τρόπο η China Great Wall και η Khrunichev θα παρά
σχουν υπηρεσίες εκτόξευσης η Lockheed Martin είναι
o κύριος υπεργολάβος για την κατασκευή των δορυ
φόρων Iridium, η Raytheon είναι κυρίως υπεύθυνη για
την παροχή κεραιών δορυφόρου και η Stet, μέσω της
θυγατρικής της Telespazio, θα κατασκευάσει και θα
λειτουργήσει το βοηθητικό σύστημα ελέγχου.

νωρίτερα.

(3)

Εκτός από τη Motorola, η Iridium ανήκει σε 16 στρα
τηγικής σημασίας επενδυτές, στους οποίους συμπερι
λαμβάνονται διάφοροι φορείς παροχής τηλεπικοινω
νιακών υπηρεσιών και κατασκευαστές εξοπλισμού
απ' όλο τον κόσμο. Όλοι οι εν λόγω επενδυτές (με
εξαίρεση την Lockheed Martin και τη Raytheon) 8α
κατέχουν και θα εκμεταλλεύονται μία πύλη (μεμονω
μένα ή από κοινού) και ενδέχεται επίσης να παρέ
χουν υπηρεσίες (ή να ορίσουν άλλους για το σκοπό
αυτό) εντός καθορισθείσας επικράτειας στην οποία
θα έχουν την αποκλειστικότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών πύλης.
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(4)

H Iridium LLC, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης
αμερικανικού δικαίου, έχει συσταθεί για την εγκαθί
δρυση και την εμπορία του συστήματος επικοινωνιών
Iridium. H Iridium θα κατέχει το διαστημικό τμήμα
του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των δορυφό
ρων και της σχετικής υποδομής εδάφους για την
παροχή των υπηρεσιών Iridium.

(5)

Όσον αφορά την κατανομή των υπηρεσιών Iridium, η
εταιρεία θα διαδραματίζει κεντρικό ρόλο, αφενός
εκδίδοντας κατευθυντήριες γραμμές για τον ορισμό
των φορέων παροχής υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις
εκμετάλλευσης πύλης και αφετέρου καθορίζοντας τις
πολιτικές εμπορίου και τιμών. Επιπλέον, η Iridium Inc
θα παρέχει τις υπηρεσίες επιχειρηματικής στήριξης
που απαιτούνται από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης

Οι επενδυτές είναι οι ακόλουθοι: Iridium China (Hong

Kong) Ltd. (που ανήκει στον όμιλο China Great Wall
Industry Corporation- επενδυτικό ποσοστό: 4,4 %),
Iridium Africa Co. (που δημιουργήθηκε από τον σαου
δαραβικό όμιλο Mawarid Overseas Cο· 2,5 %), Iridium
Canada, Inc. (που ανήκει στη θυγατρική της Motorola
— 33 % — και σε δύο θυγατρικές της καναδικής εται
ρείας ΒCΕ, Inc.1 4,4%), Iridium India Telecom Private
Ltd. (Ινδία- 3,9 %), Iridium Middle East Co. (που ανήκει
σε δύο σαουδαραβικούς ομίλους- 5 %), Khrunichev
State Research and Production Space Center (Ρωσία4,4 %), Iridium Sudamérica (που ανήκει σε θυγατρική

πύλης και τους φορείς παροχής υπηρεσιών, συμπερι
λαμβανομένου ενός γραφείου συμψηφισμού για τον
υπολογισμό των οφειλόμενων ποσών προς και από
την Iridium και κάθε επιχείρηση εκμετάλλευσης
πύλης.

της Motorola, κοινοπραξία της Βενεζουέλας και όμιλο
της Βραζιλίας- 8,8 %), Korea Mobile Télécommunica
tions (που ελέγχεται από το συγκρότημα επιχειρή
σεων της Νότιας Κορέας Korean conglomerate

Sunkyong Business Group- 4,4 %), Lockheed Martin
( HΠA - 1,3%), Nippon Iridium Co (κοινοπραξία που
σηματίστηκε από δύο ιαπωνικούς ομίλους, DDΙ Cο.
and Kyocena Cο., και σειρά άλλων ιαπώνων επεν
δυτών- 13,2%), Pacific Electric Wire & Cable Co.

(Ταϊβάν- 4,4 %), Raytheon Co. (HΠA - 0,7 %), Sprint
( HΠA- 4,4 %) και Thai Satellite Télécommunications Co.
Ltd. (Ταϊλάνδη- 4,4%).

Δύο ευρωπαϊκές εταιρείες συγκαταλέγονται επίσης
μεταξύ των στρατηγικής σημασίας επενδυτών η Stet
( Ιταλία- 3,8 %) και η Vebacom (Γερμανία- 10 %). Καθε
μία από τις εν λόγω δύο εταιρείες έχει τη δικής της
επικράτεια παροχής υπηρεσιών πύλης που καλύπτει
διάφορα τμήματα της Ευρώπης και τα συναφή
(') Για την περιγραφή της πύλης βλέπε σημείο 12.

(6)

Την Iridium θα διαχειρίζεται διοικητικό συμβούλιο
(ΔΣ) που θα αποτελείται από 24 μέλη. Τα 23 εξ
αυτών θα εκλέγονται από τους επενδυτές Kat o πρόε
δρος θα εκλέγεται από τα λοιπά 23 μέλη. Το ΔΣ θα
μεταβιβάζει ορισμένες εκτελεστικές εξουσίες στην
ομάδα διαχείρισης της εταιρείας, η οποία θα περιλαμ
βάνει ένα διευθύνοντα σύμβουλο και έναν πρόεδρο.
O πρόεδρος του ΔΣ θα είναι επίσης και διευθύνων
σύμβουλος. O διευθύνων σύμβουλος θα έχει τη
γενική και ενεργό ευθύνη του συνόλου των επιχειρή
σεων και υποθέσεων της εταιρείας. O πρόεδρος θα
έχει τη γενική ευθύνη των επιχειρήσεων, των υποθέ
σεων και της ιδιοκτησίας της εταιρείας υπό την
εποπτεία του ΔΣ και του διευθύνοντα συμβούλου. Τα
διοικητικά στελέχη θα είναι υπεύθυνα για την εκτέ
λεση των οδηγιών του ΔΣ και για την ενημέρωση του
όσον αφορά την πρόοδο της ανάπτυξης και των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας.

18 . 1 . 97
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Το ΔΣ θα λαμβάνει αποφάσεις με απλή πλειοψηφία.

εγκατάσταση ελέγχου (που θα εγκατασταθεί στην
Ιταλία) και δύο σταθμούς ιχνηλάτησης, τηλεμετρίας
και ελέγχου (TT&C — tracking, telemetry and
control) (5) εγκατεστημένους στον Καναδά και τη

Γ. Το σύστημα Iridium
1 . Το δίκτυο

(8)

(9)

( 10)

Το σύστημα (') θα αποτελείται από το διαστημικό
τμήμα, τις πύλες και τα τερματικά χειρός των
χρηστών. H Iridium θα κατέχει το διαστημικό τμήμα,
ενώ οι επενδυτές στον τομέα των πυλών θα κατέχουν
και θα εκμεταλλεύονται τις πύλες και οι συνδρομητές
θα αγοράζουν ή θα μισθώνουν το συνδρομητικό
τερματικό εξοπλισμό από τους φορείς παροχής
υπηρεσιών και άλλους λιανικούς πωλητές.

Οι δορυφόροι είναι εξοπλισμένοι για να επικοινω
νούν με τα τερματικά των συνδρομητών και να
αποστέλλουν την κίνηση άμεσα από τον ένα δορυ
φόρο στον άλλο. Για το σκοπό αυτό, κάθε δορυφόρος
Iridium θα έχει τέσσερις διασυνδεόμενες κεραίες που
θα του επιτρέπουν να επικοινωνεί και να δρομολογεί
την κίνηση στους δύο δορυφόρους μεταξύ των
οποίων είναι τοποθετημένος στο ίδιο επίπεδο τροχιάς
καθώς και στους γειτονικούς δορυφόρους στα παρα
κείμενα επίπεδα ομόκεντρης τροχιάς. H ύπαρξη
διαδορυφορικού δικτύου παρέχει πρόσβαση στο
σύστημα Iridium ανεξάρτητα από τη θέση της πύλης
δρομολογώντας μια πλήρη κλήση από δορυφόρο σε
δορυφόρο μέχρι να συνδεθεί με την πύλη που είναι η
πλέον κατάλληλη για τον προορισμό της συγκεκριμέ
νης κλήσης. Από την άποψη αυτή, το σύστημα
επιτρέπει στους χρήστες σε οποιαδήποτε χώρα που
έχει εγκρίνει την υπηρεσία Iridium να λαμβάνουν μια
κλήση που προέρχεται από οποιαδήποτε πύλη.
( 11 )

Χαβάη.

( 12)

Το διαστημικό τμήμα περιλαμβάνει τους δορυφό
ρους (2) και το τμήμα ελέγχου του συστήματος (SCS)
που είναι απαραίτητο για την παρακολούθηση, τη
διαχείριση και τον έλεγχο των δορυφόρων και την
παροχή υπηρεσιών.
H Iridium σκοπεύει να θέσει σε λειτουργία αστερισμό
66 (3) δορυφόρων που θα τεθούν σε χαμηλή τροχιά
(780 χιλιόμετρα από την επιφάνεια της γης). Οι δορυ
φόροι θα διαταχθούν σε έξι επίπεδα ένδεκα δορυφό
ρων το καθένα, σε σχεδόν πολιτική τροχιά. Κάθε
δορυφόρος θα διαγράφει πλήρη περιστροφή γύρω
από τη γη κάθε 100 λεπτά και θα καλύπτει κυκλική
περιοχή διαμέτρου περίπου 4 700 km.

Το SCS περιλαμβάνει μια κύρια εγκατάσταση
ελέγχου (4) (εγκατεστημένη στις H ΠΑ) μια βοηθητική

(') Το συνολικό κόστος εφαρμογής του συστήματος υπολογίζεται σε
4,7 δισεκατομμύρια δολάρια περίπου (μη συμπεριλαμβανομένων
των συσκευών χειρός).
(2 ) Το σύστημα θα χρησιμοποιεί συχνότητα στο φάσμα των
1616-1 626,5 MHZ για ζεύξεις χρηστών (κατ' αποκλειστικότητα
για τα συστήματα S-ΡCS κατά τη διάρκεια του WRC-92),
19,4-19,6 GΗΖ και 29,1-29,3 GΗΖ για τις ζεύξεις τροφοδότη και
πύλης (διάστημα προς γη και γη προς διάστημα) και 23,18-23,28
GΗΖ για τις διαδορυφορικές ζεύξεις.
(3) Το σύστημα περιλαμβάνει επίσης ορισμένους εφεδρικούς δορυφό
ρους σε περίπτωση βλάβης.
(4) H κύρια εγκατάσταση ελέγχου θα ελέγχει την απόδοση και τη
θέση των δορυφόρων και θα διαχειρίζεται το δίκτυο . H βοηθητι
κή εγκατάσταση ελέγχου θα αντικαθιστά την κύρια σε περίπτω
ση βλάβης και θα ελέγχει τους εφεδρικούς δορυφόρους σε τρο
χιά.

Αριθ. L 16/89

Οι πύλες είναι μεταγωγείς που επικοινωνούν με τις
συσκευές των συνδρομητών και άλλους δορυφόρους
μέσω του SCS και του αστερισμού των δορυφόρων.
Οι εν λόγω πύλες θα χρησιμεύσουν ως διεπαφή
μεταξύ των δορυφόρων και των δημόσιων τηλεφωνι
κών δικτύων μεταγωγής (ΡSΤΝ — public switched télé
phoné metworks). Οι 13 πύλες που θα τεθούν σε
λειτουργία, θα ανήκουν όπως προαναφέρθηκε στους
επενδυτές.

Συγκεκριμένα, κάθε πύλη θα διευκολύνει την τιμολό
γηση των συνδρομητών, θα επεξεργάζεται κλήσεις,
θα παρακολουθεί τη θέση κάθε χρήστη και θα
επικοινωνεί με το ΡSΤΝ με το οποίο θα είναι διασυν
δεδεμένη (σε περίπτωση κλήσεων για σταθερούς
χρήστες).
( 13 )

Τέλος, οι συσκευές χειρός θα παράγονται από μεγά
λους κατασκευαστές εξοπλισμού. H Motorola συμφώ
νησε να χορηγήσει σε άλλους προμηθευτές το
δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις ιδιοκτησιακές της
πληροφορίες για την κατασκευή και την πώληση
συνδρομητικού εξοπλισμού συμβατού με το Iridium,
θέτοντας λογικούς και αμοιβαία αποδεκτούς όρους
και προϋποθέσεις. Οι περισσότερες συσκευές χειρός
θα έχουν τη δυνατότητα διπλού τρόπου λειτουργίας
τόσο με το δορυφορικό σύστημα όσο και με τα
επίγεια κυψελοειδή συστήματα (συμπεριλαμβανομέ
νων των συστημάτων GSΜ), ώστε να μπορούν να
επιλέξουν, είτε αυτόματα είτε με έλεγχο του χρήστη,
μεταξύ του δορυφορικού ή επίγειου τρόπου λειτουρ
γίας.
2. Διανομή των υπηρεσιών

( 14)

H διανομή των υπηρεσιών Iridium θα περιλαμβάνει
διάφορους από τους συμμετέχοντες στις κοινοποιη
θείσες συμφωνίες:
— η Iridium θα έχει την ευθύνη των κεντρικών
λειτουργιών, όπως το διαστημικό τμήμα και
ορισμένα συστήματα επιχειρηματικής στήριξης,
συμπεριλαμβανομένου του γραφείου συμψηφι
σμού,

— οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης πύλης θα είναι
υπεύθυνες για τη πύλη και
— οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα παρέχουν υπηρε
σίες στους πελάτες και θα πωλούν ή/και θα ενοι
κιάζουν συνδρομητικό εξοπλισμό.
(5) Οι σταθμοί TT&C θα παρακολουθούν τις κινήσεις των δορυφό
ρων και θα προσαρμόζουν τις τροχιές τους ώστε να διατηρούν
τον αστερισμό.

Αριθ. L 16/90
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α) Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης πύλης
( 15 )

με τους τελικούς χρήστες. Επίσης, θα είναι υπεύθυνοι
για όλα τα θέματα της διατήρησης λογαριασμού και
εξυπηρέτησης πελατών, συμπεριλαμβάνομένης της
πίστωσης πελατών, της τιμολόγησης, της λογιστικής
και του κινδύνου πίστωσης πελατών. Επιπλέον,
πρέπει να στηρίζουν τις προσπάθειες των επιχειρή
σεων εκμετάλλευσης πύλης όσον αφορά την έκδοση
κανονιστικής έγκρισης και τη χορήγηση συχνότητας

Σύμφωνα με τις συμφωνίες αγοράς μετοχών, κάθε
επιχείρηση εκμετάλλευσης πύλης που επενδύει στην
Iridium θα έχει αποκλειστικά δικαιώματα όσον
αφορά την παροχή υπηρεσιών Iridium εντός της
γεωγραφικής επικράτειας που προβλέπεται στη
σύμβαση. H Iridium δεν θα επιτρέπει σε άλλα άτομα
να παρέχουν υπηρεσίες πύλης ή να κατασκευάζουν
πύλες στην επικράτεια του επενδυτή.

εντός της επικράτειάς τους.

(20)
( 16)

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης πύλης θα
έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να παρέχουν υπηρε
σίες ή/και να ορίζουν άλλους για το σκοπό αυτό,
εντός της καθορισθείσας επικράτειας πύλης.

( 17)

Τέλος, βάσει κάθε συμφωνίας έγκρισης πύλης, η
Iridium θα παρέχει στις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης
πύλης και στους καθορισμένους από αυτές φορείς
παροχής υπηρεσιών, συνεχή πρόσβαση στο διαστη
μικό σύστημα Iridium. Το εν λόγω δικαίωμα χορηγεί
ται υπό τον όρο της διαρκούς τήρησης των ισχυου
σών υποχρεωτικών διατάξεων των πρακτικών του
συστήματος Iridium (').

( 18)

Σε αντάλλαγμα, οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης πύλης
είναι υπεύθυνες για:

(21 )

— τη δημιουργία και συντήρηση της κατάλληλης
διασύνδεσης και πρόσβασης μέσω και με κάθε
ΔΤΔΜ που λειτουργεί στο πλαίσιο της επικρά
τειας υπηρεσιών πύλης, και

— την παροχή υπηρεσιών πύλης στους καθορισμέ
νους φορείς παροχής υπηρεσιών σε καθεμία από
τις χώρες που περιλαμβάνονται στην επικράτεια
παροχής υπηρεσιών.
β) Φορείς παροχής υπηρεσιών

( 19)

(22)
γιών που σχετίζονται με τα τεχνικά και λειτουργικά θέματα που
αφορούν τη λειτουργία του συστήματος Iridium . Μέρος των εν
λόγω τεχνικών και λειτουργικών πρακτικών θα είναι υποχρεωτι
κές προκειμένου να εξασφαλισθεί σε μεγάλο βαθμό η ολοκλήρω
ση του δικτύου. Οι εν λόγω πρακτικές δεν έχουν ακόμη ολοκλη
ρωθεί ούτε με μορφή σχεδίου.

Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα καθορίζονται από
τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης πύλης ακολουθώντας
τις κατευθυντήριες γραμμές της Iridium. Σύμφωνα με
την ανακοίνωση, στο πλαίσιο του αρχικού ελέγχου
για τον καθορισμό ενός φορέα παροχής υπηρεσιών
θα ελέγχεται η χρηματοοικονομική κατάσταση, η
φήμη, η φροντίδα για τον πελάτη και οι πόροι. Τα
κύρια κριτήρια επιλογής θα είναι η ύπαρξη σημαντι
κής βάσης συνδρομητών όσον αφορά την χρήση των
ασύρματων κινητών και o βαθμός απόδοσης του
υποψήφιου φορέα παροχής υπηρεσιών στον τομέα
της μέριμνας για τον πελάτη και των υπηρεσιών τιμο
λόγησης που είναι πρωταρχικής σημασίας για την
ενδεδειγμένη παροχή υπηρεσιών.

γ) Τιμολόγηση

Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα είνα υπευθυνοι για
την εμπορία και τη λιανική πώληση των υπηρεσιών
και των τερματικών και θα έχουν πρωτεύουσα επαφή

(') Οι πρακτικές του συστήματος Iridium (ISP) είναι το σύνολο των
κατευθυντήριων γραμμών, συστάσεων, κανόνων και άλλων οδη

O ορισμός ενός φορέα παροχής υπηρεσιών που θα
έχει καταρχήν αποκλειστικό χαρακτήρα ώστε να
εξασφαλίζεται η πρόσβαση στο μεγαλύτερο δυνατό
αριθμό πελατών, η ύπαρξη του κατάλληλου συνδρο
μητικού εξοπλισμού και η παροχή των ενδεδειγμένων
υπηρεσιών προς τον πελάτη στο πλαίσιο της επικρά
τειας υπηρεσιών πύλης. Αυτό θα συμβεί στις ασύρμα
τες αγορές οι οποίες θα είναι ανοικτές στον ανταγω
νισμό. Ωστόσο, σε άλλες αγορές θα υπάρχει η δυνα
τότητα σύναψης αποκλειστικών συμφωνιών με τους
φορείς παροχής. Αναμένεται ότι οι περισσότεροι από
αυτούς θα παρέχουν επίσης τοπικές κυψελοειδείς
υπηρεσίες. Από την άποψη αυτή, οι υπηρεσίες S-ΡCS
θα προσφέρονται γενικά μέσω ασύρματων επίγειων
δικτύων ως πρόσθετη υπηρεσία για την επέκταση της
κάλυψης σε περιοχές εκτός της επίγειας κάλυψης ή
όταν δεν είναι δυνατή η επίγεια περιαγωγή.
Εξετάζεται το ενδεχόμενο, κάθε μεμονωμένη εταιρεία
να μπορεί να παρέχει επίσης υπηρεσίες για περισσό
τερους επενδυτές που είναι υπεύθυνοι για την εκμε
τάλλευση πύλης. Επιπλέον, οι εν λόγω φορείς
μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε περισσότερες της
μιας χώρες στο πλαίσιο μιας επικράτειας υπηρεσιών
πύλης.

— την υποβολή αίτησης, την έκδοση και τη διατή
ρηση όλων των κυβερνητικών εγκρίσεων και τη
χορήγηση συχνότητας που απαιτούνται για την
κατασκευή και την εκμετάλλευση της πύλης και
για την παροχή υπηρεσιών στις χώρες που περι
λαμβάνονται στην επικράτεια υπηρεσιών πύλης,
— την κατασκευή, εκμετάλλευση και συντήρηση της
πύλης,

18 . 1 . 97

H τιμή για τους συνδρομητές θα αποτελεί σύνθεση
τεσσάρων επιβαρύνσεων:
1 , ποσό καταβαλλόμενο από την επιχείρηση λειτουρ
γίας πύλης στην Iridium για χρήση του διαστημι
κού τμήματος που θα καθορισθεί από το ΔΣ της
Iridium·
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2, ποσό καταβαλλόμενο προς την επιχείρηση εκμε
τάλλευσης πύλης για τη χρήση της ζεύξης πύλης σε
τιμή που 3α καθορισθεί από την ίδια την επιχεί
ρηση εκμετάλλευσης λειτουργίας πύλης, η οποία
θα πρέπει να τηρεί τις κατευθυντήριες γραμμές και
τις συστάσεις της Iridium στο βαθμό που επιτρέπε
ται από την ισχύουσα νομοθεσία·

στην προκείμενη περίπτωση, στους ίδιους τους δορυ
φόρους.
(26)

Αναμένεται ότι η κύρια εφαρμογή των εν λόγω
δικτύων θα γίνεται στις φωνητικές υπηρεσίες, ενώ
άλλα σημαντικά τμήματα θα περιλαμβάνουν τους
επονομαζόμενους κινητούς ψηφιακούς βοηθούς
(mobiele personal disital assistant), τη μετάδοση δεδομέ
νων και την τηλεειδοποίηση.

(27)

Τα συστήματα LEO και ΜΕΟ (που θα χρησιμοποιη
θούν από τα περισσότερα συστήματα S-ΡCS) δεν
μπορούν να υποκαταστήσουν σε μεγάλο βαθμό τα
υπάρχοντα ή προβλεπόμενα συστήματα GΕΟ. Οι
γαιοστατικοί δορυφόροι είναι πολυπλοκότεροι και
ακριβότεροι από τους άλλους δορυφόρους. Απαιτούν
μεγαλύτερη συνεργασία από τον τελικό χρήστη για
να αποκατασταθεί η απρόσκοπτη και καθαρή οπτική
σύνδεση με ένα από τους δορυφόρους. Επιπλέον, οι
απώλειες ισχύος σε τόσο μεγάλες αποστάσεις από τη
γη καθιστούν προς το παρόν αδύνατη τη διευκό
λυνση των φορητών συσκευών χειρός ('). Οι μεγάλες
αποστάσεις από τη γη επίσης προκαλούν ηχώ και
καθυστερήσεις (περίπου 0,5 δευτερόλεπτο, καθυστέ

3 , ποσό καταβαλλόμενο προς το φορέα παροχής
υπηρεσιών

4, το ενδεχόμενο κόστος της τοπικής σύνδεσης μέσω
του ΔΤΔΜ για την προέλευση ή περάτωση
κλήσεων.
(23 )

Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα αποτελούν το
σημείο συγκέντρωσης των ποσών που καταβάλλουν
οι συνδρομητές. H διανομή των εσόδων θα πραγμα
τοποιείται από το γραφείο συμψηφισμού για το
οποίο υπεύθυνη θα είναι η Iridium.

Το ταμείο συμψηφισμού θα λειτουργεί ως το σημείο
συγκέντρωσης λεπτομερών στοιχείων όσον αφορά τις
κλήσεις και θα υπολογίζει το καθαρό ποσό πληρωμής
μεταξύ της Iridium και όλων των πυλών.
(24)

Οι τελικοί πελάτες για τις φωνητικές υπηρεσίες
αναμένεται να καταβάλλουν, κατά μέσο όρο σε
παγκόσμιο επίπεδο, μηνιαίο τέλος ύψους 50 δολα
ρίων περίπου και τιμολογίου ανά λεπτό φωνητικής
κίνησης ύψους περίπου τριών δολαρίων ΗΠΑ ('), συν
τις ενδεχόμενες επιβαρύνσεις για την τοπική σύνδεση
μέσω του ΔΤΔΜ .

ρηση που είναι σημαντική σε σύγκριση με τα 20-151

χιλιοστά του δευτερολέπτου ενός συστήματος LEO
όπως το Iridium) που υποβαθμίζουν σοβαρά και
διαταράσσουν τις κανονικές φωνητικές επικοινωνίες.
Επιπλέον, οι συνδρομητές GΕΟ που βρίσκονται σε
μεγάλα γεωγραφικά πλάτη (δηλαδή κοντά στους
πόλους) υφίστανται τις συνέπειες ενός φαινομένου
σκιάς το οποίο δυσχεραίνει την επιτυχή αποκατά
σταση επικοινωνίας.

Δ. Σχετική αγορά
1 . Αγορά προϊόντος

(25)

O όρος S-ΡCS ορίζει ένα δίκτυο που χρησιμοποιείται
για την παροχή δορυφορικών υπηρεσιών προσωπι
κών επικοινωνιών, συνήθως σε παγκόσμια βάση. Ένα
σύστημα S-ΡCS περιλαμβάνει δορυφόρους χαμηλής
( LEO) μεσαίας (ΜΕΟ médium earth orbit) ή γαιοστα
τικής (GEO geostationary earth orbit) τροχιάς (2), τους
επίγειους σταθμούς ελέγχου τους και σειρά επίγειων
σταθμών πύλης μέσω των οποίων παρέχεται
πρόσβαση σε επίγεια σταθερά ή κινητά δίκτυα. Μία
τέτοια διάρθρωση θα επιτρέψει την πλήρη κινητικό
τητα και αναγνώριση της ταυτότητας του χρήστη σε
οποιοδήποτε σημείο του κόσμου με ένα αριθμό,
χρησιμοποιώντας
«νοήμονα»
χαρακτηριστικά,
ανάλογα με αυτά των ψηφιακών επίγειων κυψελοει
δών συστημάτων (όπως το GSΜ), που θα είναι εγκα
τεστημένο είτε στους επίγειους σταθμούς είτε, όπως

C ) H Iridium 3α παρακρατά μέρος του τέλους πρόσβασης και του τέ
λους χρήσης. Επιπλέον η Iridium θα παρακρατά πρόσθετο ποσόν
ως αποζημίωση για το ταμείο συμψηφισμού. Το υπόλοιπο θα
χρησιμοποιείται ως αποζημίωση για τις επιχειρήσεις εκμετάλλευ

σης πύλης τους φορείς παροχής υπηρεσιών και άλλων μερών.
(2) Οι δορυφόροι LEO είναι τοποθετημένοι περίπου 900 χιλιόμετρα
από την επιφάνεια της γης. H πλήρης κάλυψη της επιφάνειας της

γης θα απαιτούσε τουλάχιστον 66 δορυφόρους LEO. Αυτό είναι
το είδος τροχιάς που επέλεξε η Iridium .
Οι δορυφόροι ΜΕΟ είναι τοποθετημένοι περίπου 10 000 χιλιόμε
τρα από την επιφάνεια της γης. H πλήρης κάλυψη της επιφάνειας
της γης θα απαιτούσε τουλάχιστον δέκα δορυφόρους ΜΕΟ.
Οι δορυφόροι GΕΟ είναι τοποθετημένοι 36 000 χιλιόμετρα από
την επιφάνεια της γης. H πλήρης κάλυψη της επιφάνειας της γης
θα απαιτούσε μόνο τρεις δορυφόρους GΕΟ.
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(28)

Τα συστήματα S-ΡCS αναμένεται να λειτουργήσουν
ως συμπλήρωμα της ασύρματης επίγειας κινητής
τεχνολογίας τόσο του GSΜ όσο και της ψηφιακής
ασύρματης τηλεφωνίας (DΕCΤ) εντός σταθερής
ακτίνας. Αυτό θα συμβεί ιδίως σε περιοχές που το
κυψελοειδές δίκτυο απέτυχε να διεισδύσει (για παρά
δειγμα αγροτικές περιοχές του αναπτυσσόμενου
κόσμου και αστικές και αγροτικές περιοχές των
χωρών χαμηλότερου εισοδήματος) ή σε περιοχές στις
οποίες δεν διατίθεται επίγεια περιαγωγή λόγω ασύμ
βατων τεχνολογιών. Από την άποψη αυτή, τα S-ΡCS
θα προσφέρονται από τους φορείς εκμετάλλευσης του
δικτύου GSΜ ως πρόσθετο χαρακτηριστικό έναντι
κάποιας επιβάρυνσης.

Ωστόσο, τα S-ΡCS δεν πρόκειται να ανταγωνισθούν
τα επίγεια κυψελοειδή συστήματα ούτε τα συστή
ματα τηλεειδοποίησης στις αστικές ή άλλες πυκνοκα
τοικημένες περιοχές, δεδομένου ότι τόσο τα κυψελο
ειδή συστήματα όσο και τα συστήματα τηλεειδοποίη
σης πλεονεκτούν από άποψη κόστους, ποιότητας
φωνής και ισχύος σήματος. H απόδοση ενός συστή
ματος S-ΡCS θα υποβαθμισθεί στις αστικές περιοχές
λόγω της ύπαρξης μεγάλου αριθμού εμποδίων σε
μικρή επιφάνεια (για παράδειγμα κτίρια). H εν λόγω
υποβάθμιση θα είναι εντονότερη στα μετακινούμενα
οχήματα χωρίς εξωτερικές κεραίες και, κυρίως, στο
εσωτερικό των κτιρίων.
(3) O μικρότερος δέκτης GΕΟ έχει το μέγεθος μικρού χαρτοφύλακα.
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Επιπλέον, αναμένεται ότι τα συστήματα S-ΡCS θα
αποτελέσουν συμπλήρωμα και ενδεχομένως υποκατά
στατο του δημόσιου σταθερού τηλεφωνικού δικτύου
μεταγωγής, επεκτείνοντας τη δυνατότητα παροχής
υπηρεσιών σε απομακρυσμένες περιοχές με χαμηλή
πληθυσμιακή πυκνότητα ή/και σε περιοχές που η
επίγεια υποδομή είναι ιδιαίτερα φτωχή.

Οι σημαντικότεροι χρήστες του S-ΡCS θα είναι οι
διεθνείς επιχειρηματίες οι οποίοι θα μπορούν να
χρησιμοποιούν τα διπλά τερματικά (') τους στο
επίγειο τρόπο λειτουργίας εντός δεδομένου δικτύου
και να μεταπηδούν στο δορυφορικό τρόπο λειτουρ
γίας σε περιοχές εκτός της επίγειας κάλυψης ή με
ασύμβατα δίκτυα. Άλλες σημαντικές κατηγορίες
χρηστών θα είναι οι αγροτικές κοινότητες, οι κρατι
κές επικοινωνίες και οι χρήστες στον αεροναυτικό
τομέα.

— Inmarsat-P/ICO (')

(34)

(35 )

Όταν καταστεί πλήρως επιχειρησιακό, το σύστημα
Iridium θα έχει τη δυνατότητα, από τεχνική άποψη,
να παράσχει παγκόσμια κάλυψη. Ωστόσο, είναι
δύσκολο να υπολογισθούν ακριβώς οι διαστάσεις της
γεωγραφικής αγοράς. Επιπλέον, τα συμπεράσματα
της Επιτροπής στην προκειμένη περίπτωση δεν θα
επηρεαστούν από το εάν η αγορά είναι τελικά παγκό
σμια ή όχι. Για το λόγο αυτό, το θέμα των ακριβών
διαστάσεων της γεωγραφικής αγοράς μπορεί να
παραμείνει ανοικτό.

Τα συστήματα S-ΡCS αντιπροσωπεύουν μια αγορά η
οποία αναμένεται να αποφέρει έσοδα της τάξης των
δέκα έως είκοσι δισεκατομμυρίων Ecu κατά τη διάρ
κεια της επόμενης δεκαετίας. O ανταγωνισμός αναμέ
νεται να είναι ιδιαίτερα έντονος Kat να προέλθει όχι

H Globalstar προτίθεται να δημιουργήσει ένα
σύστημα S-ΡCS χρησιμοποιώντας 48 δορυφόρους
LEO. Επικεφαλής της κοινοπραξίας Globalstar είναι η
Loral Corporation, σημαντικότερη εταιρεία των ΗΠΑ
στον τομέα των ηλεκτρονικών άμυνας και του
διαστήματος, η οποία αποτελεί και τον χρηματοδότη
της. Μεταξύ των εταίρων/συμβαλλόμενων περιλαμ
βάνονται οι ευρωπαϊκές αεροδιαστημικές εταιρείες
Alcatel ( Γαλλία), Aérospatiale (F), Alenia ( I), Deutsche
Aerospace (D) και η ΤΕSΑΜ, επιχείρηση που δημιουρ
γήθηκε από τις εταιρείες Alcatel and France Télécom.
Το συνολικό κόστος του συστήματος υπολογίζεται
σε δύο δισεκατομμύρια δολάρια.

H Globalstar αναμένεται να αρχίσει την εκτόξευση
δορυφόρων το δεύτερο εξάμηνο του 1997 και τις
αρχικές εμπορικές πράξεις μέσω αστερισμού 24 δορυ
φόρων το 1998. H πλήρης παγκόσμια κάλυψη, μέσω
αστερισμού 48 δορυφόρων, αναμένεται να ολοκληρω
θεί το πρώτο εξάμηνο του 1999.

3 . Ανταγωνισμός στη μελλοντική αγορά S-ΡCS

(32)

Το ΙCΟ είναι ένα σύστημα S-ΡCS που χρηματοδο
τείται από την Inmarsat και σημαντικό αριθμό των
εταίρων της. Σε αντίθεση με το Iridium το εν λόγω
σύστημα θα χρησιμοποιεί δέκα δορυφόρους σε ΙCΟ
(intermediate circular orbit — μεσαία κυκλική τροχιά,
τροχιά η οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των τροχιών
ΜΕΟ) για να παρέχει παγκόσμιες κινητές και άλλες
βοηθητικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. Το σύστημα
αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέχρι το τέλος του
2000. Το κόστος του συστήματος είναι σχεδόν τρία
δισεκατομμύρια δολάρια.
— Globalstar

2. Γεωγραφική αγορά

(31 )
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— Odyssey

(36)

Το σύστημα Odysey S-ΡCS υποστηρίζεται από την
αεροναυτική εταιρεία των ΗΠΑ ΤRW και τον κανα
δικό οργανισμό τηλεπικοινωνιών Teleglobe Inc. Το
Odyssey θα αποτελείται από δώδεκα δορυφόρους
ΜΕΟ και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέχρι το
1999.

μόνο από τα άλλα συστήματα S-ΡCS αλλά και από τα
επίγεια δίκτυα.

E. Οι κοινοποιηθείσες συμφωνίες
(33 )

Είναι γνωστό ότι διάφορα εναλλακτικά σχέδια κατα
βάλλουν προσπάθειες για να προσφέρουν υπηρεσίες
τηλεπικοινωνιών χειρός μέσω δορυφόρων, ορισμένοι
από τους οποίους (οι επονομαζόμενοι « μικροί LEOs»)
έχουν πιο περιορισμένο προϊόν ή/και γεωγραφική
κάλυψη, άλλοι (οι επονομαζόμενοι « μεγάλοι LEO»)
στοχεύουν στην ίδια σχετική αγορά όπως και το
Iridium. Τα περισσότερα σχεδιαζόμενα συστήματα
S-ΡCS είναι πρωτοβουλίες των ΗΠΑ. Ωστόσο, η
ευρωπαϊκή βιομηχανία συμμετέχει ήδη σημαντικά
στα προαναγγελθέντα S-ΡCS. Οι σημαντικότεροι
ανταγωνιστές του Iridium θα είναι:

C ) Αναμένεται ότι η διαφορά τιμής για τον διπλό τρόπο λειτουργίας
(δορυφορικός και GSΜ) σε σχέση με τον απλό τρόπο (μόνο GSΜ)
θα είναι της τάξης του 10%.

(37)

Οι κοινοποιηθείσες συμφωνίες είναι οι ακόλουθες:

— η «σύμβαση ανάπτυξης επίγειου δικτύου» μεταξύ
Iridium και Motorola,

— οι « συμφωνίες αγοράς μετοχών», συμνπεριλαμβα
νομένων αυτών που έχουν υπογραφεί με τη SΤΕΤ
και τη Vebacom,

— η «σύμβαση διαστημικού συστήματος» μεταξύ
Iridium και Motorola,

(2) Για λεπτομέρειες όσον αφορά το σύστημα Inmarsat-P, βλέπε άρ
θρο 19 παράγραφος 3 της ανακοίνωσης που δημοσιεύθηκε στην
ΕΕ αριθ. C 304 της 15 . 11 . 1995 , σ. 6.
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— η «σύμβαση λειτουργίας και συντήρησης του
συστήματος επικοινωνιών Iridium» μεταξύ της
Iridium και της Motorola
και

— οι «συμφωνίες έγκρισης πύλης» που έχουν
υπογραφεί μεταξύ της Iridium αφενός και της
SΤΕΤ και της Vebacom αφετέρου.

(38)

Στη συνέχεια, οι συμβαλλόμενοι υπέβαλαν ένα (μη
δεσμευτικό) υπόδειγμα μνημονίου συμφωνίας που θα
μπορούν να χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις εκμετάλ
λευσης πύλης για τον καθορισμό των φορέων παρο
χής υπηρεσιών, καθώς και τον οδηγό «προς τις
επιχειρήσεις εκμετάλλευσης πύλης Iridium για τον
καθορισμό των φορέων παροχής υπηρεσιών».

ΣΤ. Παρατηρήσεις τρίτων μερών
(39)

Μετά τη δημοσίευση ανακοίνωσης σύμφωνα με το
άρθρο 19 παράγραφος 3 του κανονισμού αριθ. 17 και
το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου 2 1 της συμφωνίας ΕΟΧ,
η Επιτροπή έλαβε τις παρατηρήσεις τριών λοιπών
ενδιαφερομένων. Οι εν λόγω παρατηρήσεις εξετάστη
καν διεξοδικά από την Επιτροπή, αλλά αποδείχθηκε
ότι δεν συνέτρεχε λόγος για να τροποποιήσει η
Επιτροπή την αρχική ευνοϊκή της θέση.

II ΝΟΜΙΚΗ ΕΚTIΜΗΣΗ

— Επιπλέον, κανείς επενδυτής στην Iridium δεν είναι
σε θέση να επωμισθεί τον υψηλό κίνδυνο τεχνι
κής αποτυχίας που είναι εγγενής στις διαστημικές
πράξεις. Οι αποτυχημένες εκτοξεύσεις ('), οι δορυ
φόροι οι οποίοι δεν κατορθώνουν να φθάσουν
στην τελική τους θέση από την τροχιά διάβασης,
οι δορυφόροι οι οποίοι δεν λειτουργούν σωστά ή
τίθενται εκτός ελέγχου αφού λάβουν την τελική
τους θέση εξακολουθούν να αποτελούν συχνά
φαινόμενα στις διαστημικές πράξεις, που συνήθως
συνεπάγονται την καθολική απώλεια του δορυφό
ρου (υπάρχει ήδη η δυνατότητα ανάκτησης ή
επισκευής δορυφόρου σε τροχιά, αλλά το σχετικό
κόστος είναι απαγορευτικό).

Στον κίνδυνο αυτό πρέπει να προστεθεί η πιθανό
τητα εμπορικής αποτυχίας που συνδέεται αναπό
σπαστα με το γεγονός ότι τα συστήματα S-ΡCS

αποτελούν εντελώς καινοφανή και επαναστατική
ιδέα και, στο αναπτυγμένο τμήμα του κόσμου,
αναμένεται να αντιμετωπίσουν σκληρό ανταγωνι
σμό από τις κυψελοειδείς επίγειες κινητές υπηρε
σίες καθώς και από τα άλλα συστήματα S-ΡCS.

— Επιπλέον, δεδομένης της παγκόσμιας εμβέλειας
του συστήματος, κανείς από τους επενδυτές στην
Iridium δεν διαθέτει τις απαραίτητες εγκρίσεις και
άδειες για την παροχή διεθνών τηλεπικοινωνια
κών υπηρεσιών σε παγκόσμια βάση μέσω δορυ
φόρου. Για τη δημιουργία και τη λειτουργία
συστήματος S-ΡCS, όπως το Iridium, απαιτούνται
οι ακόλουθες ρυθμιστικές εγκρίσεις:
α) η διεθνής χορήγηση από μια παγκόσμια
συνδιάσκεψη τηλεπικοινωνιών (WRC) της
διεθνούς ένωσης τηλεπικοινωνιών (1TU) του
φάσματος που απαιτείται για τις ζεύξεις των
χρηστών του συστήματος, των πυλών και τις
διαδορυφορικές ζεύξεις. Οι WRC- 1 992 και
1995 ασχολήθηκαν με τα θέματα χορήγησης

A. Εφαρμογή του άρθρου 85 παράγραφος 1 της
συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 53 παράγραφος 1
της συμφωνίας ΕΟΧ όσον αφορά τη δημιουργία
της Iridium

(40)

Βάσει της επιχειρηματολογίας που αναπτύσσεται στη
συνέχεια, οι εταίροι της Iridium δεν πρέπει να θεωρη
θούν ως πραγματικοί ή δυνητικοί ανταγωνιστές στην

φάσματος·

αγορά S-ΡCS:

β) άδεια από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή για
την κατασκευή, εκτόξευση και λειτουργία
του αστερισμού δορυφόρων (όσον αφορά την
Iridium, η ομοσπονδιακή επιτροπή επικοινω
νιών των ΗΠΑ χορήγησε τις απαραίτητες
άδειες τον Ιανουάριο του 1995 . Άδειες έχουν
επίσης χορηγηθεί για τέσσερα άλλα συστή
ματα S-ΡCS με βάση τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβα
νομένων των Globalstar και Odyssey)·

— Το S-ΡCS δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί στην πράξη.
Από τη φύση του, το δίκτυο S-ΡCS είναι ένα περί
πλοκο πρόγραμμα η εφαρμογή του οποίου συνε
πάγεται σημαντικούς κινδύνους· επιπλέον, για να
αποδειχθεί η χρησιμότητά του πρέπει πρώτα να
αναπτυχθεί σε επιχειρησιακό σχηματισμό και να
δεχθεί σημαντικό όγκο κλήσεων, πράγμα το
οποίο δεν θα συμβεί πριν τις αρχές του επόμενου
αιώνα.

— Κανένας επενδυτής της Iridium δεν θα ήταν σε
θέση, υπό κανονικές συνθήκες, να πραγματοποιή
σει την απαραίτητη χρηματοοικονομική επένδυση
για τη δημιουργία και τη λειτουργία ενός παγκό
σμιου συστήματος S-ΡCS. Όπως προαναφέρθηκε,
η επένδυση που απαιτείται για τη δημιουργία του
συστήματος Iridium πλησιάζει τα πέντε δισεκα
τομμύρια
δολάρια
Ηνωμένων
Πολιτειών.
Επιπλέον, το ποσό αυτό είναι ανάλογο με αυτό
των παγκόσμιων συστημάτων S-ΡCS που ανταγω
νίζονται το Iridium.

Αριθ. L 16/93

γ) σε κάθε χώρα στην οποία θα εγκατασταθεί
μια πύλη ή ένα τερματικό ελέγχου του συστή
ματος, άδεια για την κατασκευή και τη
λειτουργία των εν λόγω εγκαταστάσεων

δ) σε κάθε χώρα στην οποία θα λειτουργήσει
συνδρομητικός εξοπλισμός, χρειάζεται άδεια
για τη λειτουργία του εν λόγω εξοπλισμού με
(') O βαθμός συγκέντρωσης όσον αφορά τις εκτοξεύσεις της Iridium
(εκτόξευση 66 δορυφόρων σε 24 μόλις μήνες, — εκτόξευση πολ
λών δορυφόρων κάθε φορά) είναι πρωτοφανής για τα εμπορικά
δεδομένα.

Αριθ. L 16/94
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το σύστημα, συμπεριλαμβανομένου του
απαραίτητου φάσματος ζεύξης χρήστη (')·

ντήριες γραμμές στο βαθμό που το επιτρέπουν οι
ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις.

ε) διεθνής συντονισμός του συστήματος με
άλλους οργανισμούς που χρησιμοποιούν ή
προτίθενται να χρησιμοποιήσουν, το φάσμα
που απαιτείται για το σύστημα προκειμένου
να αποφευχθούν επιζήμιες παρεμβολές

Οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν ως στόχο να διατη
ρήσουν τη συνοχή και την ακεραιότητα των παγκό
σμιων υπηρεσιών που θα παρέχει το Iridium. H εν

λόγω συνοχή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους
ενδεχόμενους χρήστες του συστήματος. Οι χρήστες,
μονονότι θα μετακινούνται συνέχεια σε διαφορετικές
περιοχές του κόσμου, θα επιθυμούν να λαμβάνουν
ένα λογαριασμό σε ένα νόμισμα. Από την άποψη
αυτή, όπως αναγνωρίζεται στην απόφαση ΙΡSΡ (2), η
αρχή των ενιαίων τιμών και άλλων όρων στις διαφο
ρετικές επικράτειες, σε συνδυασμό με την εφαρμογή

και

στ) διαβούλευση με την Intelsat και την Immarsat
προκειμένου να εξασφαλιστεί η τεχνική
συμβατότητα και οι εν λόγω εταιρείες να μην
υποστούν σημαντικές οικονομικές ζημίες.

— Τέλος, η ποικιλία των τεχνολογιών που απαιτού
νται για ένα σύστημα S-ΡCS υπερβαίνει τις μεμο
νωμένες δυνατότητες των επενδυτών στην Iridium.
Μολονότι η Motorola έχει το δικαίωμα χρήσης
πολλών από τις τεχνολογίες που απαιτούνται για
το σύστημα Iridium, ορισμένοι από τους επενδυτές
είναι πρωταρχικής σημασίας για την ανάπτυξη
σημαντικών στοιχείων του συστήματος τα οποία
υπερβαίνουν τις δυνατότητες της Motorola. Αυτό
συμβαίνει στην περίπτωση της Lockheed Martin
για τους ίδιους τους δορυφόρους, της Raytheon για
τις κεραίες, της China Great Wall και της Khruni
chev για τους εκτοξευτές, κ.λπ.
(41 )

Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη τα προανα
φερθέντα, η δημιουργία του Iridium σημαίνει την
είσοδο βιώσιμου ανταγωνιστή σε έναν εντελώς νέο
τομέα κινητών τηλεπικοινωνιών, και για το λόγο
αυτό δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής ούτε του
άρθρου 85 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ ούτε και
του άρθρου 53 παράγραφος 1 , της συμφωνίας ΕΟΧ.

των πρακτικών εμπορίας κατά τρόπο αποκεντρω
μένο, θεωρείται η ενδεδειγμένη για να καλυφθούν οι
ανάγκες των καταναλωτών.

(43)

(44)

και ii) να παρέχει τις υπηρεσίες Iridium στην εν λόγω
επικράτεια. Σε αντάλλαγμα, οι επιχειρήσεις εκμετάλ
λευσης πύλης πρέπει να κατασκευάσουν, να συντη
ρούν και να λειτουργούν την πύλη και να εκτελούν
διάφορα άλλα καθήκοντα, όπως την έκδοση των
απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων για το σύστημα
Iridium στις χώρες που συμπεριλαμβάνονται στις
οικείες επικράτειές τους, πράγμα που μπορεί να προϋ
ποθέτει δαπανηρές και χρονοβόρες διαδικασίες. Από
την άποψη αυτή, και λαμβάνοντας υπόψη τους ιδιαί
τερα υψηλούς κινδύνους που συνεπάγεται στο
σύστημα Iridium καθώς και την ανάγκη να εξασφαλι
στούν οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης πύλης για να
καλυφθεί το σύνολο του πλανήτη, η εν λόγω
αποκλειστικότητα μπορεί να θεωρηθεί ως κίνητρο
για τους επενδυτές προκειμένου να αναλάβουν τους
κινδύνους αυτούς.

διαστημικό τμήμα (που ανήκει στην Iridium).
Επιπλέον, το ΔΣ μπορεί να προτείνει πολιτική τιμο
λόγησης με τη μορφή κατευθυντήριων γραμμών.
Βάσει των κατευθυντήριων γραμμών οι οποίες
λαμβάνουν υπόψη την επιβάρυνση της Iridium για
την πρόσβαση στο διαστημικό τμήμα, οι επιχειρήσεις
εκμετάλλευσης πύλης είναι ελεύθερες να καθορίζουν
τις τιμές τους εντός συγκεκριμένων ορίων. Οι κατευ

(') Στην Κοινοτητα, μολονοτι έχουν καταργηθεί πρόσφατα τα απο
κλειστικά και ειδικά δικαιώματα όσον αφορά τη χρήση τερματι

κού εξοπλισμού και την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
(εξαιρουμένης της φωνητικής τηλεφωνίας μέχρι το 1998), [οδηγία
94/46/EK. της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 268 της 19. 10. 1995 , σ. 15 )],
δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί μία κοινή προσέγγιση όσον αφορά τη
χορήγηση αδειών συχνότητας.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 κάθε συμφωνίας
αγοράς μετοχών, οι επενδυτές στο σύστημα Iridium
(δηλαδή οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης πύλης) θα
έχουν τα αποκλειστικά δικαιώματα για την επικρά
τειά τους. Τα αποκλειστικά δικαιώματα σημαίνουν
βασικά ότι καμία άλλη εταιρεία δεν θα αποκτά από
την Iridium το δικαίωμα i) να κατασκευάζει και να

λειτουργεί πύλη στο πλαίσιο της εν λόγω επικράτειας

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.1 κάθε συμφωνίας
έγκρισης πύλης, το διοικητικό συμβούλιο της Iridium
θα καθορίζει την επιβάρυνση για την πρόσβαση στο

θυντήριες γραμμές ορίζουν επίσης κανόνες για την
κατανομή των επιβαρύνσεων μεταξύ των πυλών σε
κλήσεις που χρησιμοποιούν πολλαπλές πύλες, για τις
νομισματικές απαιτήσεις και τις συναλλαγματικές
ισοτιμίες. Κάθε επιχείρηση εκμετάλλευσης πύλης
πρέπει να συμμορφώνεται προς τις εν λόγω κατευθυ

H διανομή των υπηρεσιών Iridium θα οργανωθεί
αφενός περί τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης πύλης —
στους στρατηγικούς επενδυτές στην Iridium — που
έχουν αποκλειστικά δικαιώματα στις αντίστοιχες
επικράτειές τους και, αφετέρου, περί τους φορείς
παροχής υπηρεσιών που καθορίζονται από τις επιχει
ρήσεις εκμετάλλευσης πύλης, κατά κανόνα σε μη
αποκλειστική βάση. H Iridium ως «παραγωγός» των
υπηρεσιών θα διατηρήσει ορισμένες κεντρικές
λειτουργίες προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνοχή
του συστήματος.

B. Εφαρμογή του άρθρου 85 παράγραφος 1 της
συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 53 παράγραφος 1
της συμφωνίας ΕΟΧ στην πολιτική τιμολόγησης
της Iridium και στη διανομή των υπηρεσιών
Iridium: δευτερεύοντες περιορισμοί

(42)
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(45)

Επιπλέον, οι ενδεχόμενες περιοριστικές συνέπειες της
αποκλειστικότητας μειώνονται για τους ακόλουθους
λόγους:
1 . τόσο οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης πύλης όσο και
οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα συνεχίσουν να
αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό άλλων συστη
μάτων. Όσον αφορά τους φορείς παροχής υπηρε
σιών αναμένεται ότι ορισμένοι εξ αυτών (συνήθως

(2) ΕΕ αριθ. L 354 της 31 . 12. 1994, σ. 75 , σημείο 55 .
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πολιτικές τιμολόγησης στο πλαίσιο των κατευθυντή
ριων γραμμών, η χορηγούμενη αποκλειστικότητα
στις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης πύλης και οι κατευ
θυντήριες γραμμές για την επιλογή του φορέα παρο
χής υπηρεσιών είναι απαραίτητες και σχετίζονται
άμεσα με την επιτυχή εφαρμογή και λειτουργία του

αυτοί των επείγειων κυψελοειδών συστημάτων) θα
παρέχουν υπηρεσίες για όσο το δυνατό περισσό
τερα συστήματα S-ΡCS προκειμένου να καταστή
σουν ελκυστικότερες για τους πελάτες τις κυψελο
ειδείς υπηρεσίες που οι ίδιοι προσφέρουν (τα
συστήματα S-ΡCS θα αποτελούν υπηρεσία με
πρόθετη επιβάρυνση συμπληρωματική των κυψε
λοειδών επίγειων).
Από την άποψη αυτή, όσον αφορά την SΤΕΤ, η
οποία αποτελεί τον μόνο εταίρο που εξακολουθεί
να διαθέτει αποκλειστικά δικαιώματα για την
παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και
υποδομών, οι συμβαλλόμενοι επιβεβαίωσαν ότι οι
συμφωνίες Iridium δεν θα επηρεάσουν την δυνατό

τητα πρόσβασης οποιουδήποτε άλλου νομικού ή
φυσικού προσώπου στην τηλεπικοινωνιακή
υποδομή της SΤΕΤ εξαιρουμένων των εγκατατά
σεων της SΤΕΤ που ανταπτύχθηκαν ειδικά για το
σύστημα Iridium -

2, οι συμφωνίες δεν απαγορεύουν στους φορείς παρο
χής υπηρεσιών να πωλούν τις υπηρεσίες Iridium σε
πελάτες που δεν είναι εγκατεστημένοι στην ίδια
περιοχή ή χώρα με αυτή του επενδυτή της επιχεί
ρησης εκμετάλλευσης πύλης·
3 , τα «νοήμονα» στοιχεία στους δορυφόρους επιτρέ
πουν την επικοινωνία με κάθε χρήστη από οποια
δήποτε πύλη. Από την άποψη αυτή, προβλέπεται
ότι οι συνδρομητές (πελάτες) μιας δεδομένης
πύλης οι οποίοι μετακινούνται σε άλλη περιοχή θα
διατηρούν την αρχική σύμβασή τους και δεν θα
είναι υποχρεωμένοι να συνάψουν νέα σύμβαση με
φορέα παροχής υπηρεσιών της επιχείρησης εκμε
τάλλευσης πύλης με αποκλειστικά δικαιώματα στη
νέα χώρα προς την οποία μετακινήθηκαν·
4, δεδομένου του παγκόσμιου χαρακτήρα των υπηρε
σιών, σε μία κλήση εμπλέκονται κατά κανόνα
διάφορες πύλες·

5 , o έντονος ανταγωνισμός για τις υπηρεσίες Iridium
που αναμένεται να προέλθει από άλλα συστήματα
S-ΡCS και άλλα επίγεια κυψελοειδή συστήματα
και

6, όλο το παραγωγικό δυναμικό των δορυφόρων του
συστήματος Iridium θα χρησιμοποιηθεί από την
Iridium, τους επενδυτές της στις επιχειρήσεις εκμε
τάλλευσης πύλης και τους καθορισμένους φορείς
παροχής υπηρεσιών για τις τηλεπικοινωνιακές
υπηρεσίες τους. Δεν θα υπάρχει παραγωγικό δυνα
μικό διαθέσιμο για τρίτους.

(46)

Τέλος, η αποκλειστικότητα είναι επίσης αποτέλεσμα
του σχηματισμού των δορυφόρων: κάθε δορυφόρος
έχει κεραίες που επιτρέπουν την ταυτόχρονη σύνδεση
με τρεις μόνο πύλες (υπάρχει μια τέταρτη εφεδρική
κεραία σε περίπτωση βλάβης). Το χαρακτηριστικό
αυτό απαιτεί περιορισμένο αριθμό πυλών.

(47)

(48)

Όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τον
οργανισμό των φορέων παροχής υπηρεσιών, κατά
την άποψη της Επιτροπής τα κριτήρια επιλογής όπως
προαναφέρθηκαν είναι αντικειμενικά και ποιοτικά.
Βάσει των ειδικών συνθηκών στην προκειμένη περί
πτωση, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι οι

Αριθ. L 16/95

(49)

συστήματος Iridium. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να
θεωρηθούν ως δευτερεύοντες περιορισμοί του συστή
ματος Iridium βάσει των κανόνων ανταγωνισμού της
συνθήκης ΕΚ και της συμφωνίας ΕΟΧ.
Ωστόσο, το προαναφερθέν συμπέρασμα όσον αφορά
το δευτερεύοντα χαρακτήρα των αποκλειστικών
δικαιωμάτων που χορηγούνται στους επενδυτές των
επιχειρήσεων εκμετάλλευσης πύλης, μπορεί να αναθε
ωρηθεί σε περίπτωση που οι ειδικές συνθήκες της
περίπτωσης αλλάξουν κατά τρόπο ριζικό. Αυτό θα
συμβεί ιδίως στη περίπτωση που η Iridium αποκτήσει
δεσπόζουσα θέση όσον αφορά την παροχή των
υπηρεσιών S-ΡCS.
Οι δευτερεύοντες περιορισμοί πρέπει να εκτιμηθούν
σε συνδυασμό με την ίδρυση της εταιρείας. Από την
άποψη αυτή, δεδομένου ότι η Επιτροπή κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι η Iridium δεν εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής ούτε του άρθρου 85 παράγραφος 1 της
συνθήκης ΕΟΧ ούτε και του άρθρου 53 παράγραφος
1 της συμφωνίας ΕΟΧ, το ίδιο ισχύει και για τις
διατάξεις που αναφέρθηκαν λεπτομερώς ανωτέρω,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Άρθρο 1
Βάσει των στοιχείων που διαθέτει, η Επιτροπή δεν έχει
λόγο να αναλάβει δράση βάσει του άρθρου 85 παράγραφος
1 της συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 53 παράγραφος 1 της
συμφωνίας ΕΟΧ όσον αφορά τις κοινοποιηθείσες συμφω
νίες που σχετίζονται με τη δημιουργία της Iridium.
Άρθρο 2
Βάσει των στοιχείων που διαθέτει, η Επιτροπή δεν έχει
λόγο να αναλάβει δράση βάσει του άρθρου 85 παράγραφος
1 της συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 53 παράγραφος 1 της
συμφωνίας ΕΟΧ σχετικά με τις πολιτικές τιμολόγησης που
θα χαράσσει η Iridium με τη μορφή κατευθυντήριων γραμ
μών βάσει της παραγράφου 3.1 κάθε συμφωνίας έγκρισης
πύλης, όσον αφορά τα αποκλειστικά δικαιώματα διανομής
που χορηγούνται στους επενδυτές των επιχειρήσεων εκμε
τάλλευσης πύλης βάσει της παραγράφου 3 κάθε συμφωνίας
αγοράς μετοχών, και τέλος σχετικά με τις κατευθυντήριες
γραμμές για την επιλογή του φορέα παροχής υπηρεσιών,
όπως αυτές κοινοποιήθηκαν.

Άρθρο 3
H παρούσα απόφαση απευθύνεται στην:
Iridium LLC

1401 H. Street, ΝW

Washington, DC 20005
USA

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 1996.

Γ<α την Επιτροπή
Karel VAN MIERT

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 16/96
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Δεκεμβρίου 1996

περί εκδόσεως πιστοποιητικών εισαγωγής για τα προϊόντα του τομέα του βοείου κρέατος
καταγωγής Μποτσουάνας, Κένυας, Μαδαγασκάρης, Σουαζιλάνδης, Ζιμπάμπουε και
Ναμίμπιας
(97/40/EK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 7 1 5/90 του Συμβουλίου, της 5ης
Μαρτίου 1990, σχετικά με το καθεστώς που εφαρμόζεται σε
γεωργικά προϊόντα και σε ορισμένα εμπορεύματα που
προκύπτουν από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων,
καταγωγής των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και
του Ειρηνικού (ΑΚΕ) ή των υπερπόντιων χωρών και
εδαφών (ΥΧΕ) ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 619/96 (2), και ιδίως το άρθρο 27,

Δεκεμβρίου 1972, περί των υγειονομικών προβλημάτων και
των υγειονομικών μέτρων κατά τις εισαγωγές ζώων του
βοείου, χοιρείου, προβείου και αιγείου είδους, νωπών κρεά
των ή προϊόντων με βάση το κρέας προέλευσης τρίτων
χωρών (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη
προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουη
δίας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Άρθρο 1

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 589/96 της Επιτροπής, της 2ας
Απριλίου 1 996, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρ

Τα ακόλουθα κράτη μέλη εκδίδουν, στις 21 Δεκεμβρίου

μογής στον τομέα του βοείου κρέατος του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 715/90 του Συμβουλίου σχετικά με το καθε
στώς που εφαρμόζεται στα γεωργικά προϊόντα και σε
ορισμένα εμπορεύματα που προέρχονται από τη μεταποίηση
γεωργικών προϊόντων προέλευσης κρατών Αφρικής, Καραϊ
βικής και Ειρηνικού ή υπερπόντιων χωρών και εδαφών (3),

1996, πιστοποιητικά εισαγωγής τα οποία αφορούν προϊόντα
που υπάγονται στον τομέα του βοείου κρέατος, εκφρασμένα
σε αποστεωμένο κρέας, καταγωγής ορισμένων κρατών της
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού Ωκεανού, για
τις ακόλουθες ποσότητες για χώρες καταγωγής:

και ιδίως το άρθρο 4,

Γερμανία:

Εκτιμώντας:

— 170,000 τόνοι καταγωγής Μποτσουάνας·

ότι το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/96 προβλέπει
τη δυνατότητα εκδόσεως πιστοποιητικών εισαγωγής για
προϊόντα του τομέα του βοείου κρέατος· ότι, εντούτοις, οι
εισαγωγές πρέπει να πραγματοποιούνται εντός των ορίων
των ποσοτήτων που προβλέπονται για καθεμία από αυτές
τις χώρες εξαγωγής·

Ηνωμένο Βασίλειο:

ότι οι αιτήσεις των πιστοποιητικών που υποβλήθηκαν από
1ης έως 10 Δεκεμβρίου 1996, εκφρασμένες σε αποστεωμένο
κρέας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 589/96, δεν
υπερβαίνουν, για τα προϊόντα καταγωγής Μποτσουάνας,
Κένυας, Μαδαγασκάρης, Σουαζιλάνδης, Ζιμπάμπουε και
Ναμίμπιας τις ποσότητες που διατίθενται για τις χώρες
αυτές· ότι είναι εφεξής δυνατόν να εκδοθούν πιστοποιητικά
εισαγωγής για τις ζητούμενες ποσότητες από τις χώρες
αυτές·

ότι πρέπει να προβούμε στον καθορισμό των ποσοτήτων
για τις οποίες μπορούν να εκδοθούν πιστοποιητικά από την
1 η Ιανουαρίου 1997, στο πλαίσιο της συνολικής ποσότητας
52 100 τόνων

ότι είναι χρήσιμο να υπενθυμιστεί ότι η απόφαση αυτή δεν
θίγει την οδηγία 72/462/EOK του Συμβουλίου, της 12ης

—
—
—
—

21,000 τόνοι καταγωγής Μποτσουάνας,
24,200 τόνοι καταγωγής Σουαζιλάνδης,
1 720,000 τόνοι καταγωγής Ζιμπάμπουε,
1 082,000 τόνοι καταγωγής Ναμίμπιας.

Άρθρο 2

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών μπορούν να υποβάλλονται
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 589/96, κατά τη διάρκεια των δέκα πρώτων
ημερών του Ιανουαρίου 1997, για τις ακόλουθες ποσότητες
βοείου αποστεωμένου κρέατος:
Μπουτσουάνα :
Κένυα:

142,000 τόνοι,

7 579,000 τόνοι,

Μαδαγασκάρη:
Σουαζιλάνδη:

3 363,000 τόνοι,

Ζιμπάμπουε:

9 100,000 τόνοι,

Ναμίμπια:
(') ΕΕ αριθ. L 84 της 30. 3 . 1990, σ. 85 .
(2) ΕΕ αριθ. L 89 της 10. 4. 1996, σ. 1 .
(3) ΕΕ αριθ. L 84 της 3 . 4. 1996, σ. 22 .

18 916,000 τόνοι,

1 3 000,000 τόνοι.

(4) E E αριθ. L 302 της 31 . 12 . 1972, σ. 28 .
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
Άρθρο 3

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 1996.
Γ'.a την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 16/97

