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Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 332/97 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 1997, για την
έκδοση πιστοποιητικών κατά την εξαγωγή μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα
οπωροκηπευτικά

1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 333/97 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 1997, για το
άνοιγμα δασμολογικής ποσόστωσης στην εισαγωγή ακατέργαστης ζάχαρης από
ζαχαροκάλαμο που υπόκειται σε ειδικό προτιμησιακό καθεστώς από τις χώρες ΑΚΕ
για τον εφοδιασμό των εργοστασίων επεξεργασίας ζάχαρης κατά την περίοδο από
1ης Μαρτίου έως 30 Ιουνίου 1997

2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 334/97 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 1997, για
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 151/97 για την πώληση, σε κατ' αποκοπή
προκαθορισμένες τιμές, βοείου κρέατος το οποίο διαθέτουν ορισμένοι οργανισμοί
παρέμβασης και προορίζεται για τον εφοδιασμό των Καναρίων Νήσων

4

Κανονισμός ( ΕΚ) αριθ. 335/97 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 1997, για
καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της
τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

6

Κανονισμός ( ΕΚ) αριθ. 336/97 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 1997, για
αναστολή του προτιμησιακού δασμού και επαναφορά του δασμού του κοινού
δασμολογίου κατά την εισαγωγή τριαντάφυλλων με μικρό άνθος καταγωγής Ισραήλ

8

Κανονισμός ( ΕΚ) αριθ. 337/97 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 1997, για
τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των προσθέτων εισαγωγικών
δασμών ορισμένων προϊόντων του τομέα της ζάχαρης

10

II

Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Επιτροπή
97/ 140/ EK:

* Απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Φεβρουαρίου 1997, σχετικά με αίτηση εξαίρεσης
που υπέβαλε το Ηνωμένο Βασίλειο βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 2 σημείο γ) της
οδηγίας 70/ 156/EOK του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των
κρατών μελών όσον αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων και των
ρυμουλκουμένων τους

1

12

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

EL

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

Περιεχόμενα (συνέχεια)

97/ 141 /ΕΚ:
* Απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Φεβρουαρίου 1997, σχετικά με αίτηση εξαίρεσης
που υπέβαλε το Ηνωμένο Βασίλειο βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 2 σημείο γ) της
οδηγίας 70/ 156/EOK του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των
κρατών μελών όσον αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων και των
ρυμουλκουμένων τους

14

97/ 142/ EK:

* Απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Φεβρουαρίου 1997, σχετικά με αίτηση εξαίρεσης
που υπέβαλε η Γερμανία βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 2 σημείο γ) της οδηγίας
70/156/EOK του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών
μελών όσον αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλ
κουμένων τους

15

97/ 143/EK:

* Απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Φεβρουαρίου 1997, σχετικά με αίτηση εξαίρεσης
που υπέβαλε η Γερμανία βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 2 σημείο γ) της οδηγίας
70/ 156/EOK του Συμβουλίου, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών
μελών όσον αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλ
κουμένων τους

16

97/ 144/ EK:

* Απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Φεβρουαρίου 1997, σχετικά με αίτηση εξαίρεσης
που υπέβαλε η Ισπανία βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 2 σημείο γ) της οδηγίας
70/156/EOK του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών
μελών όσον αφορά την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των
ρυμουλκουμένων τους

17

97/ 145/EK:

* Απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Φεβρουαρίου 1997, σχετικά με αίτηση εξαίρεσης
που υπέβαλε η Ισπανία βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 2 σημείο γ) της οδηγίας
7Θ/156/EOK του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών
μελών όσον αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλ
κουμένων τους

18

97/ 146/EK:

* Απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Φεβρουαρίου 1997, σχετικά με αίτηση εξαίρεσης
που υπέβαλαν οι Κάτω Χώρες βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 2 σημείο γ) της
οδηγίας 70/ 156/EOK του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των
κρατών μελών όσον αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων και των
ρυμουλκουμένων τους

19

97/ 147/EK:

* Απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Φεβρουαρίου 1997, σχετικά με αιτήσεις εξαίρεσης
που υπέβαλαν οι Κάτω Χώρες βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 2 σημείο γ) της
οδηγίας 70/ 156/EOK του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των
κρατών μελών όσον αφορά την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και
των ρυμουλκουμένων τους
20
97/ 148/ EK:

* Απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Φεβρουαρίου 1997, σχετικά με αίτηση εξαίρεσης
που υπέβαλε η Ιταλία βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 2 σημείο γ) της οδηγίας
70/ 156/EOK του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών
μελών όσον αφορά την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των
ρυμουλκουμένων τους
21
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Αριθ. L 56/ 1

I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 332/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 25ης Φεβρουαρίου 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 ,

των 356,053 τόνων χυμού πορτοκαλιού περιεκτικότητας σε
ζάχαρη 55° Brix ή περισσότερο που περιλαμβάνεται στο
παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2031 /96, μειωμένης
και προσαυξημένης κατά τις ποσότητες που αναφέρονται
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού ( ΕΚ) αριθ.
1429/95, εάν εκδοθούν χωρίς περιορισμό τα πιστοποιητικά
με προκαθορισμό της επιστροφής που αφορούν οι αιτήσεις
που κατατίθενται στις 21 Φεβρουαρίου 1997· ότι πρέπει,
επομένως, να εφαρμοστεί ένας συντελεστής μείωσης στις
ποσότητες για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση στις 21
Φεβρουαρίου 1997,
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·

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

Άρθρο 1

Τα πιστοποιητικά εξαγωγής με προκαθορισμό της
επιστροφής, για χυμό πορτοκάλι περιεκτικότητας σε ζάχαρη
55° Brix ή περισσότερο για τα οποία η αίτηση κατατέθηκε
στις 21 Φεβρουαρίου 1997 βάσει του άρθρου 1 του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 2031 /96, εκδίδονται μέχρι ανώτατου ορίου
27,14% των ποσοτήτων που ζητήθηκαν για το ανωτέρω
προϊόν.
Αρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 26 Φεβρουαρίου
1997 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει áμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 25 Φεβρουαρίου 1997.
Γ'.a την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ
(2) EE
(3) ΕΕ
(4) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
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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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 333/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 25ης Φεβρουαρίου 1997

για το άνοιγμα δασμολογικής ποσόστωσης στην εισαγωγή ακατέργαστης ζάχαρης από
ζαχαροκάλαμο που υπόκειται σε ειδικό προτιμησιακό καθεστώς από τις χώρες ΑΚΕ για τον
εφοδιασμό των εργοστασίων επεξεργασίας ζάχαρης κατά την περίοδο από 1ης Μαρτίου έως
30 Ιουνίου 1997

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου, της
30ής Ιουνίου 1981 , για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1599/96 (2), και ιδίως το άρθρο 14
παράγραφος 2 και το άρθρο 37 παράγραφος 6,
Εκτιμώντας:

ότι το άρθρο 37 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 ορίζει
ότι κατά τις περιόδους εμπορίας 1995/96 έως 2000/01 και
για τον ενδεδειγμένο εφοδιασμό των κοινοτικών εργοστα
σίων επεξεργασίας ζάχαρης, εισπράττεται ένας μειωμένος
ειδικός δασμός κατά την εισαγωγή ακατέργαστης ζάχαρης,
καταγωγής κρατών μελών, με τα οποία η Κοινότητα έχει
συνάψει συμφωνίες προμήθειας με προτιμησιακούς όρους·
ότι, προς στιγμή, τέτοιου είδους συμφωνίες έχουν συναφθεί,
με την απόφαση 95/284/EK του Συμβουλίου (3), αφενός,
μόνο με τις χώρες ΑΚΕ, που είναι συμβαλλόμενα μέρη του
πρωτοκόλλου αριθ. 8 για τη ζάχαρη ΑΚΕ, το οποίο προσαρ
τήθηκε στην τέταρτη σύμβαση ΑΚΕ-ΕΟΚ και, αφετέρου, με
τη Δημοκρατία των Ινδιών
ότι οι ποσότητες ζάχαρης που υπόκεινται σε ειδικό προτιμη
σιακό καθεστώς και πρέπει να εισαχθούν καθορίζονται,

σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/
8 1 , με βάση έναν ετήσιο κοινοτικό προϋπολογισμό· ότι ένας
τέτοιος προϋπολογισμός κατέδειξε την ανάγκη να εισαχθεί
ακατέργαστη ζάχαρη και να εφαρμοστεί στο στάδιο αυτό,
για την περίοδο εμπορίας 1996/97, δασμολογική ποσό
στωση με ειδικό μειωμένο δασμό, που προβλέπεται από τις
προαναφερόμενες συμφωνίες και επιτρέπει να καλυφθούν οι
ανάγκες των κοινοτικών εργοστασίων επεξεργασίας
ζάχαρης κατά τη διάρκεια μέρους αυτής της περιόδου· ότι,
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1305/96 της Επιτροπής (4),
άνοιξαν ποσοστώσεις για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 1996
έως 28 Φεβρουαρίου 1997· ότι οι προβλέψεις παραγωγής της
ακατέργαστης ζάχαρης ζαχαροκαλάμου είναι τώρα διαθέσι
μες για την περίοδο εμπορίας 1 996/97 και πρέπει, σ' αυτό το
στάδιο να ανοίξουν οι αναγκαίες ποσοστώσεις για το
δεύτερο μέρος της περιόδου· ότι, λόγω των μέγιστων ανα
γκών επεξεργασίας που καθορίζονται ανά κράτος μέλος και
των ποσοτήτων που λείπουν και προκύπτουν από τον
προβλεπόμενο προϋπολογισμό, πρέπει να προβλεφθούν
άδειες εισαγωγής ανά κράτος μέρος επεξεργασίας για την
περίοδο από 1ης Μαρτίου έως 30 Ιουνίου 1997·
(') ΕΕ
(2) ΕΕ
Π EE
(4) E E

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

177
206
181
167

της
της
της
της

1 . 7 . 1981 , σ. 4.
16. 8 . 1996, σ. 43 .
1 . 8 . 1995, σ. 22 .
6. 7. 1996, σ. 13.

ότι οι προσφερόμενες συμφωνίες ορίζουν ότι οι ενδιαφερό
μενοι επιχειρηματίες επεξεργασίας ζάχαρης πρέπει να κατα

βάλουν μία ελάχιστη τιμή αγοράς, ίση με την εγγυημένη
τιμή για την ακατέργαστη ζάχαρη, μειωμένη κατά την
ενίσχυση προσαρμογής που καθορίζεται για την αναφερό
μενη περίοδο εμπορίας· ότι πρέπει, ως εκ τούτου, να καθορι
σθεί η ελάχιστη τιμή με βάση τα στοιχεία που ισχύουν για
την περίοδο εμπορίας 1996/97
ότι, για να αποφευχθεί διακοπή του εφοδιασμού, πρέπει να
προβλεφθεί ότι για τις ποσότητες που θα εισαχθούν βάσει
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1305/96 για τις οποίες δεν έχουν
ζητηθεί πιστοποιητικά έως τις 28 Φεβρουαρίου 1997, τα
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη εξουσιοδοτούνται να τα εκδώ
σουν μετά από την ημερομηνία αυτή κατά τη διάρκεια της
περιόδου εμπορίας 1 996/97

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

Αρθρο 1
Για την περίοδο από 1ης Μαρτίου έως 30 Ιουνίου 1997 ανοί
γεται στο πλαίσιο της απόφασης 95/284/EK, για την εισα
γωγή ακατέργαστης ζάχαρης που πρόκειται να υποστεί
επεξεργασία, δασμολογική ποσόστωση 33 000 τόνων εκφρα
σμένη σε λευκή ζάχαρη καταγωγής ΑΚΕ που αναφέρεται
στην απόφαση αυτή.
Άρθρο 2

1 . Ένας ειδικός μειωμένος δασμός 5,87 Ecu ανά 100 χιλιό
γραμμα ακατέργαστης ζάχαρης της πρότυπης ποιότητας
εφαρμόζεται στην εισαγωγή της ποσότητας που αναφέρεται
στο άρθρο 1 .
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1916/95 της Επιτροπής (5), η ελάχιστη τιμή αγοράς που
πρέπει να καταβληθεί από τους επιχειρηματίες της επεξερ
γασίας ζάχαρης της Κοινότητας, καθορίζεται για την
περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1 σε 50,14 Ecu ανά 100
χιλιόγραμμα ακατέργαστης ζάχαρης της πρότυπης ποιό
τητας.

Αρθρο 3

Τα κατωτέρω κράτη μέλη επιτρέπεται να εισαγάγουν στο
πλαίσιο της ποσόστωσης που καθορίζεται στο άρθρο 1 και

με τους όρους του άρθρου 2 παράγραφος 1 για τις υπόλοιπες
ποσότητες εκφρασμένες σε λευκή ζάχαρη:
(5) ΕΕ αριθ. L 184 της 3 . 8. 1995, σ. 18 .
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Αριθ. L 56/3

μηδέν τόνους όσον αφορά τη Φινλανδία,
1 8 000 τόνους όσον αφορά τη μητροπολιτική Γαλλία,
μηδέν τόνους όσον αφορά την ηπειρωτική Πορτογαλία,
1 5 000 τόνους όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο.

τες που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο για τις οποίες οι
αιτήσεις των πιστοποιητικών εισαγωγής δεν έχουν υποβλη
θεί πριν από την 1η Μαρτίου 1997, να εκδώσουν τέτοια
πιστοποιητικά για την εισαγωγή και το ραφινάρισμα έως
τις 30 Ιουνίου 1997.

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Τα κράτη μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 3 του κανονι
σμού ( ΕΚ) αριθ. 1305/96 εξουσιοδοτούνται, για τις ποσότη

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Μαρτίου

—
—
—
—

1997 .

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

Βρυξέλλες, 25 Φεβρουαρίου 1997.
Γ\α την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 56/4
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 334/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 25ης Φεβρουαρίου 1997
για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 151 /97 για την πώληση, σε κατ' αποκοπή
προκαθορισμένες τιμές, βοείου κρέατος το οποίο διαθέτουν ορισμένοι οργανισμοί
παρέμβασης και προορίζεται για τον εφοδιασμό των Καναρίων Νήσων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Έχοντας υπόψη:

ΑρSρο 1

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινοτητας,

O κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 151 /97 τροποποιείται ως εξής:

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

1 . Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 παρεμβάλλεται το ακόλουθο
νέο πρώτο εδάφιο:

άρθρο 7 παράγραφος 3,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1601 /92 του Συμβουλίου, της
15ης Ιουνίου 1992, για ειδικά μέτρα όσον αφορά ορισμένα
γεωργικά προϊόντα υπέρ των Καναρίων Νήσων (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ.
2348/96 (4), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 2,

«H αίτηση αγοράς υποβάλλεται από επιχειρηματία που
είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο που προβλέπεται στο
άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού ( ΕΚ) αριθ.
2790/94 ή από επιχειρηματία o οποίος έχει δεόντως εξου
σιοδοτηθεί γραπτώς από τον πρώτο να ενεργήσει εξ
ονόματος του.»
2. Στο άρθρο 3 παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο νέο
δεύτερο εδάφιο:
«H αίτηση χορηγήσεως του πιστοποιητικού ενισχύσεως
πρέπει να υποβάλλεται το αργότερο εντός επτά εργάσι
μων ημερών μετά την ημερομηνία εκδόσεως του τιμολο
γίου αγοράς.»

Εκτιμώντας:

ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 151 /97 της Επιτροπής (5), εχει
προβλέψει πώληση βοείου κρέατος προερχομένου από τα
αποθέματα παρεμβάσεως και προοριζομένου να παραδοθεί
στις Καναρίους Νήσους στο πλαίσιο του κανονισμού ( ΕΚ)
αριθ. 2790/94 της Επιτροπής, της 16ης Νοεμβρίου 1994, περί
κοινών λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού ( ΕΟΚ)
αριθ. 1601 /92 του Συμβουλίου, για ειδικά μέτρα όσον
αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα υπέρ των Καναρίων
Νήσων (6), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 2883/94 (7)· ότι, για την καλή λειτουργία της πώλησης,
πρέπει να προβλεφθούν ορισμένες διοικητικές διατάξεις και
ιδίως όσον αφορά την επιλεξιμότητα της πώλησης καθώς
και τις προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν

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

3. Το άρθρο 5 δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο:

«H παράδοση στις Καναρίους Νήσους των εν λόγω
προϊόντων το αργότερο στις 30 Ιουνίου 1997 συνιστά
πρωτογενή απαίτηση κατά την έννοια του άρθρου 20 του

κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 της Επιτροπής ('). H
απόδειξη της τήρησης της απαιτήσεως αυτής πρέπει να
παρέχεται το αργότερο εντός δύο μηνών μετά την περά
τωση των τελωνειακών διατυπώσεων στις αρμόδιες αρχές
των Καναρίων Νήσων για την εν λόγω παράδοση.»

ΑρSρο 2

βοείου κρέατος,
(') ΕΕ
(2) ΕΕ
(<) ΕΕ
(4) E E
(5) E E
(6) ΕΕ
(7) ΕΕ

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

L
L
L
L
L
L
L

148 της 28. 6. 1968, σ. 24.
296 της 21 . 11 . 1996, σ. 50 .
173 της 27. 6. 1992, σ. 13 .
320 της 11 . 12. 1996, σ. 1 .
26 της 29. 1 . 1997, σ. 1 .
296 της 17 . 11 . 1994, σ. 23 .
304 της 29. 11 . 1994, σ. 18.

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από
τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρμόζεται στις αιτήσεις αγοράς που έχουν υποβληθεί
από την ημέρα ενάρξεως ισχύος του.
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O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Φεβρουαρίου 1997.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 56/5

Γ Ε ΓΊ

Αριθ. L 56/6

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

26. 2 . 97

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 335/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 25ης Φεβρουαρίου 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,
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

τιμών κατα την εισαγωγή απο 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 :

ΑρSρο 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.
ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 26 Φεβρουαρίου
1997 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 25 Φεβρουαρίου 1997.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') EE
(2) ΕΕ
C) 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 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 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 C )

0702 00 15

052

999

54,1
51,8
113,8
236,1
114,0
94,2
81,0
203,7
126,3
192,0
192,0
129,6
94,4
112,0
49,1
39,5
48,3
28,7
24,1
55,8
54,0
42,8
74,2
74,2

052

47,1

204

512

69,6
82,3
113,5
91,8
75,2
79,9
62,6
72,0
75,7
70,1
59,2
95,5
89,5
87,8
86,5
94,5
85,5
106,6
77,2
102,4
58,0

528

67,2

999

82,3

204
212
624
999

0707 00 10

052
068
624
999

0709 10 10

220

999

0709 90 73

052
204
999

0805 10 01 , 0805 10 05 , 0805 10 09

052

204
212

l

220
448
600
624

999
0805 20 1 1

Κατ' αποκοπή τιμή
κατά την εισαγωγή

204

0805 20 13 , 0805 20 15, 0805 20 17,
0805 20 19

400
464
600
624
999
0805 30 20

052
400
600
999

0808 10 51 , 0808 10 53, 0808 10 59

060
400

404

508
512

528
999

0808 20 31

039

388
400

(') 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».

Αριθ. L 56/8
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 336/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 25ης Φεβρουαρίου 1997

για αναστολή του προτιμησιακού δασμού και επαναφορά του δασμού του κοινού δασμολογίου
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 Κύπρου,
Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου ('), 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 (4), καθόρισε το άνοιγμα και τον τρόπο
διαχειρίσεως των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων
για τα άνθη και τα μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, νωπά,
που κατάγονται αντιστοίχως από την Κύπρο, την Ιορδανία,
το Μαρόκο και το Ισραήλότι το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87
θεσπίζει, αφενός μεν, ότι για ένα προϊόν και μια δοθείσα
καταγωγή, o προτιμησιακός δασμός εφαρμόζεται εάν η τιμή
του εισαγόμενου προϊόντος είναι τουλάχιστον ίση με το
85 % της κοινοτικής τιμής στην παραγωγή· ότι, αφετέρου, o
προτιμησιακός δασμός, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις,
αναστέλλεται και o δασμός του κοινού δασμολογίου επανα
φέρεται για ένα προϊόν και για μια δεδομένη καταγωγή εάν:

α) κατά τη διάρκεια δύο συνεχόμενων ημερών πώλησης, οι
τιμές του εισαχθέντος προϊόντος, για το 30 % τουλάχι
στον των ποσοτήτων για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμες
τιμές στις αντιπροσωπευτικές αγορές εισαγωγής, είναι
χαμηλότερες του 85 % της κοινοτικής τιμής στην παρα
γωγή·

β) για μια περίοδο πέντε έως επτά συνεχόμενων ημερών
πώλησης, οι τιμές του εισαχθέντος προϊόντος, για το
30 % τουλάχιστον των ποσοτήτων για τις οποίες υπάρ
χουν διαθέσιμες τιμές στις αντιπροσωπευτικές αγορές
εισαγωγής, είναι, εναλλάξ, υψηλότερες και χαμηλότερες
του 85 % της κοινοτικής τιμής στην παραγωγή, και εάν
για τρεις ημέρες κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, οι
τιμές του εισαγόμενου προϊόντος ήταν κάτω από το εν
λόγω επίπεδο·
(') ΕΕ
(2) ΕΕ
(') E E
(4) E E

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

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 .

ότι o κανονισμóς (ΕΚ) αριθ. 1985/96 της Επιτροπής (5)
καθόρισε τις κοινοτικές τιμές παραγωγής για τα γαρίφαλα
και τα τριαντάφυλλα για την εφαρμογή του καθεστώτος·

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 ot 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 νόμισμα που εκφράζεται σε νόμισμα των
τρίτων χωρών και αποτελούν τη βάση για τον καθορισμό
των γεωργικών ισοτιμιών των νομισμάτων των κρατών
μελών· ότι οι λεπτομέρειες εφαρμογής και o καθορισμός
των μετατροπών αυτών έχουν καθορισθεί στον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 1068/93 της Επιτροπής ( |0), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1482/96 (")'
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 2 στοιχείο α) του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.
4088/87 για αναστολή του προτιμησιακού δασμού για τα
τριαντάφυλλα με μικρό άνθος που κατάγονται από το
Ισραήλ· ότι θα πρέπει να επαναφερθεί o δασμός του κοινού
δασμολογίου·
ότι η ποσόστωση των εν λόγω προϊόντων αναφέρεται στην
περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 1997·
ότι, έκτοτε, η αναστολή του προτιμησιακού δασμού και η
επαναφορά του δασμού του κοινού δασμολογίου εφαρμό
ζονται το αργότερο έως το τέλος της περιόδου αυτής,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

Για τις εισαγωγές τριαντάφυλλων με μικρό άνθος (κωδικοί
ΣΟ ex 0603 10 11 και ΣΟ ex 0603 10 51 ) καταγωγής Ισραήλ, o
προτιμησιακός δασμός που καθορίστηκε από τον κανονι
σμό (ΕΚ) αριθ. 1981 /94 αναστέλλεται και επαναφέρεται o
δασμός του κοινού δασμολογίου.
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 26 Φεβρουαρίου
1997 .

Εφαρμόζεται το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 1997.
(5) ΕΕ αριθ.
(6) EE αριθ.
(7) ΕΕ αριθ.
(S) ΕΕ αριθ.
(') E E αριθ.
( ιη) ΕΕ αριθ.
(") ΕΕ αριθ.

L 264 της 17. 10. 1996, σ. 14.
L 72 της 18 . 3 . 1988, σ. 16.
L 264 της 23 . 10. 1993, σ. 33 .
L 387 της 31 . 12 . 1992, σ. 1 .
L 22 της 31 . 1 . 1995, σ. 1 .
L 108 της 1 . 5 . 1993, α 106.
L 188 της 27 . 7 . 1996, σ. 22.
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O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Φεβρουαρίου 1997.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 56/9
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 337/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 25ης Φεβρουαρίου 1997
για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των προσθέτων εισαγωγικών δασμών
ορισμένων προϊόντων του τομέα της ζάχαρης
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Επιτροπής (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό (ΕΚ) αριθ. 326/97 (6)·

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου, της
30ής Ιουνίου 1981 , περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1 599/96 (2),
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1423/95 της Επιτροπής, της 23ης
Ιουνίου 1995, περί καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμο

ότι, από την εφαρμογή των κανόνων και των λεπτομερειών
καθορισμού που υπενθυμίζονται στον κανονισμό ( ΕΚ)
αριθ. 1423/95, τα στοιχεία τα οποία διαθέτει, θα πρέπει να
τροποποιηθούν τα ισχύοντα ποσά σύμφωνα με το παράρ
τημα του παρόντος κανονισμού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

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

ΆρSρο /

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

ότι οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι εισαγω

ΆρSρο 2

γικοί δασμοί που εφαρμόζονται στη λευκή ζάχαρη, στην
ακατέργαστη ζάχαρη και ορισμένα σιρόπια έχουν καθορι

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 26 Φεβρουαρίου

σθεί

1997 .

από

τον

κανονισμό

(ΕΚ)

αριθ. 1195/96

της

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

Βρυξέλλες, 25 Φεβρουαρίου 1997.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ
(2) EE
P) ΕΕ
(4) EE

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

177
206
141
150

της
της
της
της

1 . 7. 1981 , σ. 4.
16. 8. 1996, σ. 43.
24. 6. 1995, σ. 16.
25. 6. 1996, σ. 12.

(5) ΕΕ αριθ. L 161 της 29. 6. 1996, σ. 3 .
(6) ΕΕ αριθ. L 52 της 22 . 2. 1997, σ. 13 .
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Αριθ. L 56/ 1 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

στον κανονισμό της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουάριου 1997, για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και
πρόσθετων δασμών που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή της λευκής ζάχαρης, της ακατέργαστης ζάχαρης, και
των προϊόντων του κωδικού ΣΟ 1702 90 99
(σε Ecu)

Κωδικός ΣΟ

Αντιπροσωπευτική τιμή
ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος

1701 11 10 (')
1701 11 90 (')
1701 12 10 (')
1701 12 90 (')
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 P)

22,88
22,88
22,88
22,88
26,84
26,84
26,84
0,27

Πρόσθετος δασμός
ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος
4,86
10,09

4,67
9,66
11,81
7,29
7,29
0,38

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

Αριθ. L 56/ 12

ΠΤΊ
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II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ THE ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Φεβρουαρίου 1997

σχετικά με αίτηση εξαίρεσης που υπέβαλε το Ηνωμένο Βασίλειο βάσει του άρθρου 8
παράγραφος 2 σημείο γ) της οδηγίας 70/156/EOK του Συμβουλίου για την προσέγγιση των
νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων
και των ρυμουλκουμένων τους
(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(97/ 140/EK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 70/ 156/EOK του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουα
ρίου 1970, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών
μελών σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων
οχημάτων και ρυμουλκουμένων τους ('), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από την οδηγία 96/79/EK του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 8
παράγραφος 2 σημείο γ),
Εκτιμώντας:

ότι η αίτηση που υπέβαλε το Ηνωμένο Βασίλειο την 1η
Ιουλίου 1996 και παρέλαβε η Επιτροπή στις 9 Ιουλίου 1996

περιείχε τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του άρθρου 8
παράγραφος 2 σημείο γ) της οδηγίας- ότι η εν λόγω αίτηση
αφορά την τοποθέτηση, σε ένα τύπο οχημάτων, ενός τύπου
τρίτου φανού πέδησης κατηγορίας ΕCΕ S3 σύμφωνα με τον
κανονισμό αριθ. 7 της ΕCΕ (Οικονομική Επιτροπή των
Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη), o οποίος τοποθετείται

μένων τους (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
οδηγία 89/516/EOK της Επιτροπής (4), ούτε πληρούν τις
απαιτήσεις της οδηγίας 76/756/EOK του Συμβουλίου, της
27ης Ιουλίου 1976, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των
κρατών μελών σχετικά με την τοποθέτηση των διατάξεων
φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης των μηχανοκινήτων
οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (5), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91 /663/EOK της
Επιτροπής (6)· ότι, με βάση τις περιγραφές των δοκιμών και
τα αποτελέσματά τους, καθώς και με τη συμμόρφωση προς
τους κανονισμούς αριθ. 7 και αριθ. 48 της ΕCΕ, επιτυγχά
νεται ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας

ότι οι σχετικές οδηγίες της Κοινότητας θα τροποποιηθούν,
ώστε να επιτραπεί η παραγωγή και τοποθέτηση τέτοιου
είδους φανών πέδησης
ότι η επιτροπή για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, η
οποία έχει συσταθεί με βάση την οδηγία 70/ 156/EOK, είναι
σύμφωνη με το μέτρο που προβλέπεται στην παρούσα
απόφαση,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 48 της ΕCΕ·

ότι είναι βάσιμοι οι επικαλούμενοι στην αίτηση λόγοι,
δηλαδή ότι αυτού του είδους φανοί πέδησης, καθώς και η
τοποθέτησή τους, δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας
76/758/EOK του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, για

την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών
σχετικά με τους φανούς όγκου, τους εμπρόσθιους φανούς
θέσης, τους οπίσθιους φανούς θέσης και τους φανούς πέδη
σης των μηχανοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλκου
(') ΕΕ αριθ. L 42 της 23. 2. 1970, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 18 της 21 . 1 . 1997, σ. 7.

ΆρSρο 1

Εγκρίνεται η αίτηση εξαίρεσης που υπέβαλε το Ηνωμένο
Βασίλειο για την παραγωγή και τοποθέτηση ενός τύπου
τρίτου φανού πέδησης της κατηγορίας ΕCΕ S3 σύμφωνα με
τον κανονισμό αριθ. 7 της ΕCΕ, o οποίος τοποθετείται
σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 48 της ΕCΕ στους τύπους
οχημάτων για τους οποίους προορίζεται.
(3) ΕΕ
(4) E E
(5) ΕΕ
(6) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

262
265
262
366

της
της
της
της

27 .
12.
27 .
31 .

9. 1976, σ. 54.
9. 1989, σ. 1 .
9. 1976, σ. 1 .
12. 1991 , σ. 17 .
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Αρθρο 2

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της
Βόρειας Ιρλανδίας.
Βρυξέλλες, 4 Φεβρουάριου 1997.
Γ'.a την Επιτροπή
Martin ΒΑΝGΕΜΑΝΝ

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 56/ 13

Αριθ. L 56 / 14

EL
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Φεβρουαρίου 1997

σχετικά με αίτηση εξαίρεσης που υπέβαλε το Ηνωμένο Βασίλειο βάσει του άρθρου 8
παράγραφος 2 σημείο γ) της οδηγίας 70/156/EOK του Συμβουλίου για την προσέγγιση των
νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων
και των ρυμουλκουμένων τους
(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)
(97/ 141 /ΕΚ)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 70/ 1 56/EOK του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουα
ρίου 1970, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών
μελών σχετικά με την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων
οχημάτων και ρυμουλκουμένων τους ('), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από την οδηγία 96/79/EK του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 8
παράγραφος 2 σημείο γ),
Εκτιμώντας:

οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (5), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91 /663/EOK της
Επιτροπής (6)· ότι, με βάση τις περιγραφές των δοκιμών και
τα αποτελέσματά τους καθώς και με τη συμμόρφωση προς
τους κανονισμούς αριθ. 7 και αριθ. 48 της ΕCΕ, επιτυγχά
νεται ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας·
ότι οι σχετικές οδηγίες της Κοινότητας θα τροποποιηθούν
ώστε να επιτραπεί η παραγωγή και τοποθέτηση τέτοιου
είδους φανών πέδησης·

ότι η επιτροπή για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, η
οποία έχει συσταθεί με βάση την οδηγία 70/ 1 56/EOK, είναι
σύμφωνη με το μέτρο που προβλέπεται στην παρούσα
απόφαση,

ότι η αίτηση που υπέβαλε το Ηνωμένο Βασίλειο στις 16
Ιουλίου 1996 και παρέλαβε η Επιτροπή στις 22 Ιουλίου 1996

περιείχε τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του άρθρου 8
παράγραφος 2 σημείο γ) της οδηγίας· ότι η εν λόγω αίτηση
αφορά την τοποθέτηση, σε ένα τύπο οχημάτων, τεσσάρων
τύπων τρίτου φανού πέδησης κατηγορίας ΕCΕ S3 σύμφωνα
με τον κανονισμό αριθ. 7 της ΕCΕ (Οικονομική Επιτροπή
των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη), οι οποίοι τοποθε
τούνται σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 48 της ΕCΕ·

ότι είναι βάσιμοι οι επικαλούμενοι στην αίτηση λόγοι,
δηλαδή ότι αυτού του είδους φανοί πέδησης, καθώς και η
τοποθέτησή τους, δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας
76/758/EOK του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, για

την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών
σχετικά με τους φανούς όγκου, τους εμπρόσθιους φανούς
θέσης, τους οπίσθιους φανούς θέσης και τους φανούς
πέδησης, των μηχανοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλ
κουμένων τους (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
οδηγία 89/516/EOK της Επιτροπής (4), ούτε πληρούν τις
απαιτήσεις της οδηγίας 76/756/EOK του Συμβουλίου, της
27ης Ιουλίου 1976, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των
κρατών μελών σχετικά με την τοποθέτηση των διατάξεων
φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης των μηχανοκινήτων

(') EE αριθ. L 42 της 23. 2. 1970, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 18 της 21 . 1 . 1997, σ. 7.

(3)ΕΕ αριθ. L 262 της 27. 9. 1976, σ. 54.
(4) ΕΕ αριθ. L 265 της 12. 9. 1989, σ. 1 .

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Άρθρο 1

Εγκρίνεται η αίτηση εξαίρεσης που υπέβαλε το Ηνωμένο
Βασίλειο για την παραγωγή και τοποθέτηση τεσσάρων
τύπων τρίτου φανού πέδησης της κατηγορίας ΕCΕ S3
σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 7 της ΕCΕ, οι οποίοι τοπο
θετούνται σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 48 της ΕCΕ
στους τύπους οχημάτων για τους οποίους προορίζονται.
Άρθρο 2

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο
της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.
Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 1997 .
Γιa την Επιτροπή
Martin ΒΑΝGΕΜΑΝΝ

Μέλος της Επιτροπής

(5) ΕΕ αρι9. L 262 της 27 . 9. 1976, σ. 1 .
(6) ΕΕ αριθ. L 366 της 31 . 12. 1991 , σ. 17.
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Αριθ. L 56/ 15

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Φεβρουαρίου 1997

σχετικά με αίτηση εξαίρεσης που υπέβαλε η Γερμανία βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 2
σημείο γ) της οδηγίας 70/ 156/EOK του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των
κρατών μελών όσον αφορά την έγκριση τόπου μηχανοκίνητων οχημάτων και των
ρυμουλκουμένων τους
(Το κείμενο στη γερμανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)
97/ 142/ EK

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 70/ 156/EOK του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουα
ρίου 1 970, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών
μελών σχετικά με την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων
οχημάτων και ρυμουλκουμένων τους ('), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από την οδηγία 96/79/EK του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 8
παράγραφος 2 σημείο γ),
Εκτιμώντας:

ότι η αίτηση που υπέβαλε η Γερμανία στις 2 Ιουλίου 1996
και παρέλαβε η Επιτροπή στις 8 Ιουλίου 1996 συνοδευόταν
από έκθεση η οποία περιείχε τα στοιχεία που απαιτούνται
βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 2 σημείο γ) της οδηγίας·
ότι η εν λόγω αίτηση αφορά τύπο λαμπτήρων εκκένωσης
αερίων που προορίζεται να εξοπλίζει τύπο προβολέων προς
χρήση σε τύπο μηχανοκίνητων οχημάτων

είναι δικαιολογημένο να επιτραπεί η χορήγηση έγκρισης
ΕΟΚ για τα τρία στοιχεία που αποτελούν το αντικείμενο
της αίτησης εξαίρεσης, δηλαδή για τον τύπο λαμπτήρων
εκκένωσης αερίων, τον τύπο προβολέων που εξοπλίζεται με
αυτόν τον τύπο λαμπτήρων και τον τύπο μηχανοκινήτων
οχημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός o τύπος
οχημάτων θα διαθέτει αυτόματο σύστημα οριζοντίωσης των
φανών, σύστημα φανοκαθαριστήρων και σύστημα που να
εξασφαλίζει ότι ανάβουν οι φανοί διασταύρωσης, ακόμη
και όταν είναι αναμμένοι οι φανοί πορείας
ότι οι σχετικές οδηγίες της Κοινότητας θα τροποποιηθούν,
προκειμένου να επιτραπεί η παραγωγή λαμπτήρων εκκένω
σης αερίων που αποτελούν προϊόντα αυτής της νέας τεχνο
λογίας, προβολέων που εξοπλίζονται με αυτούς τους
λαμπτήρες και οχημάτων εφοδιασμένων με αυτούς τους
προβολείς·
ότι η επιτροπή για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, η
οποία έχει συσταθεί με βάση την οδηγία 70/ 1 56/EOK,
συμφωνεί με το μέτρο που προβλέπει η παρούσα απόφαση,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

ότι, από τις πληροφορίες που κοινοποίησε η Γερμανία,
προκύπτει πως η τεχνολογία και η αρχή λειτουργίας αυτών
των νέων τύπων λαμπτήρων και προβολέων εκκένωσης
αερίων δεν πληρούν τις ισχύουσες απαιτήσεις των κανονι
στικών διατάξεων της Κοινότητας· ότι, ωστόσο, οι περι
γραφές των δοκιμών και τα αποτελέσματά τους, καθώς και
τα μέτρα που ελήφθησαν για την οδική ασφάλεια, είναι
ικανοποιητικά και εγγυούνται επίπεδο ασφάλειας ισοδύ
ναμο προς εκείνο των λαμπτήρων και προβολέων που καλύ
πτονται από τις απαιτήσεις των ισχυουσών οδηγιών, και
ιδίως της οδηγίας 76/76 1 /EOK του Συμβουλίου, της 27ης
Ιουλίου 1976, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των
κρατών μελών σχετικά με τους προβολείς των μηχανοκί

Άρθρο /
Εγκρίνεται η αίτηση εξαίρεσης που υπέβαλε η Γερμανία
όσον αφορά την παραγωγή τύπου λαμπτήρων εκκένωσης
αερίων που προορίζεται να εξοπλίζει τύπο προβολέων προς
χρήση σε τύπο μηχανοκινήτων οχημάτων, υπό την προϋπό
θεση ότι αυτός o τύπος οχημάτων θα διαθέτει αυτόματο
σύστημα οριζοντίωσης των φανών, σύστημα φανοκαθαρι
στήρων και σύστημα που να εξασφαλίζει ότι ανάβουν οι
φανοί διασταύρωσης, ακόμη και όταν είναι αναμμένοι οι
φανοί πορείας.

νητων οχημάτων οι οποίοι λειτουργούν ως φανοί πορείας
ή/και φανοί διασταύρωσης και με τους ηλεκτρικούς
λαμπτήρες πυράκτωσης για αυτούς τους προβολείς (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 89/5 1 7/EOK της

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ομοσπονδιακή
Δημοκρατία της Γερμανίας.

Επιτροπής (4)·

ότι o νέος αυτός τύπων λαμπτήρων εκκένωσης αερίων και o
νέος τύπος προβολέων πληρούν τις απαιτήσεις των κανονι
σμών αριθ. 98 και αριθ. 99 της ΕCΕ (Οικονομική Επιτροπή
των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη)· ότι, κατά συνέπεια,

(') EE
(2) ΕΕ
(') ΕΕ
(4) E E

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

42 της 23 . 2. 1970, σ. 1 .
18 της 21 . 1 . 1997, σ. 7 .
262 της 27 . 9. 1976, σ. 96.
265 της 12. 9. 1989, σ. 15 .

ΑρSρο 2

Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 1997.
Γ\α την Επιτροπή
Martin ΒΑΝGΕΜΑΝΝ

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 56/ 16

I EL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

26 . 2 . 97

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Φεβρουαρίου 1997

σχετικά με αίτηση εξαίρεσης που υπέβαλε η Γερμανία βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 2
σημείο γ) της οδηγίας 70/ 156/EOK του Συμβουλίου, για την προσέγγιση των νομοθεσιών
των κρατών μελών όσον αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων και των
ρυμουλκουμένων τους
(Το κείμενο στη γερμανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(97/ 143/EK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 70/ 1 56/EOK του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουα
ρίου 1970, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών
μελών σχετικά με την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων
οχημάτων και ρυμουλκουμένων τους ('), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από την οδηγία 96/79/EK του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 8
παράγραφος 2 σημείο γ),
Εκτιμώντας:

ότι η αίτηση που υπέβαλε η Γερμανία στις 20 Ιουνίου 1996
και παρέλαβε η Επιτροπή στις 27 Ιουνίου 1 996 συνοδευόταν
από έκθεση η οποία περιείχε τα στοιχεία που απαιτούνται
βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 2 σημείο γ) της οδηγίας
ότι η εν λόγω αίτηση αφορά δύο τύπους λαμπτήρων εκκένω
σης αερίων που προορίζονται να εξοπλίζουν δύο τύπους
προβολέων προς χρήση σε τύπο μηχανοκίνητων οχημάτων
ότι, από τις πληροφορίες που κοινοποίησε η Γερμανία,
προκύπτει πως η τεχνολογία και η αρχή λειτουργίας αυτών
των νέων τύπων λαμπτήρων και προβολέων εκκένωσης
αερίων δεν πληρούν τις ισχύουσες απαιτήσεις των κανονι
στικών διατάξεων της Κοινότητας· ότι, ωστόσο, οι περι

γραφές των δοκιμών και τα αποτελέσματά τους καθώς και
τα μέτρα που ελήφθησαν για την οδική ασφάλεια, είναι
ικανοποιητικά και εγγυούνται επίπεδο ασφάλειας ισοδύ
ναμο προς εκείνο των λαμπτήρων και προβολέων που καλύ
πτονται από τις απαιτήσεις των ισχυουσών οδηγιών, και

ιδίως της οδηγίας 76/761 /EOK του Συμβουλίου, της 27ης
Ιουλίου 1976, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των

κρατών μελών σχετικά με τους προβολείς των μηχανοκί
νητων οχημάτων οι οποίοι λειτουργούν ως φανοί πορείας
ή/και φανοί διασταύρωσης και με τους ηλεκτρικούς
λαμπτήρες πυράκτωσης για αυτούς τους προβολείς ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 89/5 1 7/EOK της
Επιτροπής (4)·
ότι οι νέοι αυτοί τύποι λαμπτήρων εκκένωσης αερίων και οι
δύο νέοι τύποι προβολέων πληρούν τις απαιτήσεις των

κανονισμών αριθ. 98 και αριθ. 99 της ΕCΕ (Οικονομική
Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη)· ότι, κατά
συνέπεια, είναι δικαιολογημένο να επιτραπεί η χορήγηση

έγκρισης ΕΟΚ για τα πέντε στοιχεία που αποτελούν το

(') EE
(2 ) ΕΕ
(-1 ) ΕΕ
(4 ) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

42 της 23 . 2 . 1970, σ. I.
18 της 21 . 1 . 1997, σ. 7.
262 της 27 . 9. 1976, σ. 96.
265 της 12 . 9. 1989, σ. 15 .

αντικείμενο της αίτησης εξαίρεσης, δηλαδή για τους δύο
τύπους λαμπτήρων εκκένωσης αερίων, τους δύο τύπους
προβολέων που εξοπλίζονται με αυτούς τους τύπους λαμπτή
ρων και τον τύπο μηχανοκινήτων οχημάτων, υπό την προϋ
πόθεση ότι αυτός o τύπος οχημάτων θα διαθέτει αυτόματο
σύστημα οριζοντίωσης των φανών, σύστημα φανοκαθαρι
στήρων και σύστημα που να εξασφαλίζει ότι ανάβουν οι
φανοί διασταύρωσης, ακόμη και όταν είναι αναμμένοι οι
φανοί πορείας·
ότι οι σχετικές οδηγίες της Κοινότητας θα τροποποιηθούν,
προκειμένου να επιτραπεί η παραγωγή λαμπτήρων εκκένω
σης αερίων που αποτελούν προϊόντα αυτής της νέας τεχνο
λογίας, προβολέων που εξοπλίζονται με αυτούς τους
λαμπτήρες και οχημάτων εφοδιασμένων με αυτούς τους
προβολείς·
ότι η επιτροπή για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, η
οποία έχει συσταθεί με βάση την οδηγία 70/ 1 56/EOK,
συμφωνεί με το μέτρο που προβλέπει η παρούσα απόφαση,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Αρθρο 1

Εγκρίνεται η αίτηση εξαίρεσης που υπέβαλε η Γερμανία
όσον αφορά την παραγωγή δύο τύπων λαμπτήρων εκκέ
νωσης αερίων που προορίζονται να εξοπλίζουν δύο τύπους
προβολέων προς χρήση σε τύπο μηχανοκίνητων οχημάτων,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτός o τύπος οχημάτων θα
διαθέτει αυτόματο σύστημα οριζοντίωσης των φανών,
σύστημα φανοκαθαριστήρων και σύστημα που να εξασφα
λίζει ότι ανάβουν οι φανοί διασταύρωσης, ακόμη και όταν
είναι αναμμένοι οι φανοί πορείας.
ΆρSρο 2

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ομοσπονδιακή
Δημοκρατία της Γερμανίας.

Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 1997 .
Για την Επιτροπή
Martin ΒΑΝGΕΜΑΝΝ

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Φεβρουαρίου 1997

σχετικά με αίτηση εξαίρεσης που υπέβαλε η Ισπανία βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 2
σημείο γ) της οδηγίας 70/156/EOK του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των
κρατών μελών όσον αφορά την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των
ρυμουλκουμένων τους
(Το κείμενο στην ισπανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(97/ 144/EK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (5), όπως τροπο

ποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91 /663/EOK της
Επιτροπής (6)· ότι, με βάση τις περιγραφές των δοκιμών και
τα αποτελέσματά τους καθώς και με τη συμμόρφωση προς
τους κανονισμούς αριθ. 7 και αριθ. 48 της ΕCΕ, επιτυγχά

την οδηγία 70/ 156/EOK του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουα

νεται ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας·

ρίου 1970, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών
μελών σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων
οχημάτων και ρυμουλκουμένων τους ('), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από την οδηγία 96/79/EK του Ευρωπαϊκού

ότι οι σχετικές οδηγίες της Κοινότητας θα τροποποιηθούν
ώστε να επιτραπεί η παραγωγή και τοποθέτηση τέτοιου
είδους φανών πέδησης·

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 8
παράγραφος 2 σημείο γ),

ότι η επιτροπή για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, η

Εκτιμώντας:

απόφαση,

ότι η αίτηση που υπέβαλε η Ισπανία στις 25 Ιουνίου 1996
και παρέλαβε η Επιτροπή στις 11 Ιουλίου 1996 περιείχε τα
στοιχεία που απαιτούνται βάσει του άρθρου 8 παράγραφος
2 σημείο γ) της οδηγίας· ότι η εν λόγω αίτηση αφορά την
τοποθέτηση, σε ένα τύπο οχημάτων, ενός τύπου τρίτου
φανού πέδησης κατηγορίας ΕCΕ S3 σύμφωνα με τον κανονι
σμό αριθ. 7 της ΕCΕ (Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων
Εθνών για την Ευρώπη), o οποίος τοποθετείται σύμφωνα με
τον κανονισμό αριθ. 48 της ΕCΕ·
ότι είναι βάσιμοι οι επικαλούμενοι στην αίτηση λόγοι,
δηλαδή ότι αυτού του είδους φανοί πέδησης, καθώς και η
τοποθέτησή τους, δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας
76/758/EOK του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, για
την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών
σχετικά με τους φανούς όγκου, τους εμπρόσθιους φανούς
θέσης, τους οπίσθιους φανούς θέσης και τους φανούς
πέδησης, των μηχανοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλ
κουμένων τους (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
οδηγία 89/516/EOK της Επιτροπής (4), ούτε πληρούν τις
απαιτήσεις της οδηγίας 76/756/EOK του Συμβουλίου, της
27ης Ιουλίου 1976, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των
κρατών μελών σχετικά με την τοποθέτηση των διατάξεων
φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης των μηχανοκινήτων

(') ΕΕ
(2) ΕΕ
(3) EE
(4) EE

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

οποία έχει συσταθεί με βάση την οδηγία 70/ 156/E0K, είναι

σύμφωνη με το μέτρο που προβλέπεται στην παρούσα

42 της 23 . 2 . 1970, σ. 1 .
18 της 21 . 1 . 1997, σ. 7 .
262 της 27 . 9. 1976, σ. 54.
265 της 12. 9. 1989, σ. 1 .

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Άρθρο 1

Εγκρίνεται η αίτηση εξαίρεσης που υπέβαλε η Ισπανία για
την παραγωγή και τοποθέτηση ενός τύπου τρίτου φανού

πέδησης της κατηγορίας ΕCΕ S3 σύμφωνα με τον κανονισμό
αριθ. 7 της ΕCΕ, o οποίος τοποθετείται σύμφωνα με τον
κανονισμό αριθ. 48 της ΕCΕ στον τύπο οχημάτων για τον
οποίο προορίζεται.
ΑρSρο 2

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο της Ισπα
νίας.

Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 1997.

Για την Επιτροπή
Martin ΒΑΝGΕΜΑΝΝ

Μέλος της Επιτροπής

(5) ΕΕ αριθ. L 262 της 27 . 9. 1976, σ. 1 .
(6) ΕΕ αριθ. L 366 της 31 . 12. 1991 , σ. 17.

Αριθ. L 56/ 18
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Φεβρουαρίου 1997

σχετικά με αίτηση εξαίρεσης που υπέβαλε η Ισπανία βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 2
σημείο γ) της οδηγίας 70/156/EOK του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των
κρατών μελών όσον αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων και των
ρυμουλκουμένων τους
(Το κείμενο στην ισπανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)
(97/ 145/EK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 7Û/ 156/EOK του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουα
ρίου 1970, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών
μελών σχετικά με την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων
οχημάτων και ρυμουλκουμένων τους ('), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από την οδηγία 96/79/EK του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 8
παράγραφος 2 σημείο γ),
Εκτιμώντας:

ότι η αίτηση που υπέβαλε η Ισπανία στις 2 Ιουλίου 1996 και
παρέλαβε η Επιτροπή στις 15 Ιουλίου 1996 περιείχε τα στοι
χεία που απαιτούνται βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 2
σημείο γ) της οδηγίας· ότι η εν λόγω αίτηση αφορά την
τοποθέτηση, σε ένα τύπο οχημάτων και τις δύο παραλλαγές
του, ενός τύπου τρίτου φανού πέδησης κατηγορίας ΕCΕ S3
σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 7 της ΕCΕ (Οικονομική
Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη), o οποίος
τοποθετείται σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 48 της ΕCΕ·
ότι είναι βάσιμοι οι επικαλούμενοι στην αίτηση λόγοι,

δηλαδή ότι αυτού του είδους φανοί πέδησης, καθώς και η
τοποθέτησή τους, δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας
76/758/EOK του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, για

την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών
σχετικά με τους φανούς όγκου, τους εμπρόσθιους φανούς
θέσης, τους οπίσθιους φανούς θέσης και τους φανούς πέδη
σης των μηχανοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλκου
μένων τους (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
οδηγία 89/516/EOK της Επιτροπής (4), ούτε πληρούν τις
απαιτήσεις της οδηγίας 76/756/EOK του Συμβουλίου, της
27ης Ιουλίου 1976, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των
κρατών μελών σχετικά με την τοποθέτηση των διατάξεων
φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης των μηχανοκινήτων

(') ΕΕ αριθ. L 42 της 23 . 2. 1970, σ. 1 .
(-') E E αριθ. L 18 της 21 . 1 . 1997, σ. 7.

(') EE αριθ. L 262 της 27. 9. 1976, σ. 54.
(4) EE αριθ. L 265 της 12. 9. 1989, σ. 1 .

.

οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (5), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91 /663/EOK της
Επιτροπής (6)· ότι, με βάση τις περιγραφές των δοκιμών και
τα αποτελέσματά τους καθώς και με τη συμμόρφωση προς
τους κανονισμούς αριθ. 7 και αριθ. 48 της ΕCΕ, επιτυγχά
νεται ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας·
ότι οι σχετικές οδηγίες της Κοινότητας θα τροποποιηθούν
ώστε να επιτραπεί η παραγωγή και τοποθέτηση τέτοιου
είδους φανών πέδησης·
ότι η επιτροπή για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, η
οποία έχει συσταθεί με βάση την οδηγία 70/ 156/EOK, είναι
σύμφωνη με το μέτρο που προβλέπεται στην παρούσα
απόφαση,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

ΑρSρο 1

Εγκρίνεται η αίτηση εξαίρεσης που υπέβαλε η Ισπανία για
την παραγωγή και τοποθέτηση ενός τύπου τρίτου φανού
πέδησης της κατηγορίας ΕCΕ S3 σύμφωνα με τον κανονισμό
αριθ. 7 της ΕCΕ, o οποίος τοποθετείται σύμφωνα με τον
κανονισμό αριθ. 48 της ΕCΕ στους τύπους οχημάτων για
τους οποίους προορίζεται.
ΆρSρο 2

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο της Ισπα
νίας.

Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 1997 .
Για την Επιτροπή
Martin ΒΑΝGΕΜΑΝΝ

Μέλος της Επιτροπής

(5) ΕΕ αριθ. L 262 της 27 . 9. 1976, σ. 1 .
(Ό ΕΕ αριθ. L 366 της 31 . 12. 1991 , σ. 17.
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Αριθ. L 56/ 19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Φεβρουαρίου 1997

σχετικά με αίτηση εξαίρεσης που υπέβαλαν οι Κάτω Χώρες βάσει του άρθρου 8 παράγραφος
2 σημείο γ) της οδηγίας 70/156/EOK του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών
των κρατών μελών όσον αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων και των
ρυμουλκουμένων τους
(Το κείμενο στην ολλανδική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(97/ 146/EK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 70/ 1 56/EOK του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουα
ρίου 1970, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών
μελών σχετικά με την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων
οχημάτων και ρυμουλκουμένων τους ('), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από την οδηγία 96/79/E K του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 8
παράγραφος 2 σημείο γ),
Εκτιμώντας:

ότι είναι βάσιμοι οι επικαλούμενοι στην αίτηση λόγοι,
δηλαδή ότι αυτού του είδους οι φανοί πέδησης, καθώς και η
τοποθέτηση τους, δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας
76/758/EOK του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, για
την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών
σχετικά με τους φανούς όγκου, τους εμπρόσθιους φανούς
θέσης, τους οπίσθιους φανούς θέσης και τους φανούς πέδη
σης των μηχανοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλκουμέ
νων τους (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
89/51 6/EOK της Επιτροπής (4), ούτε πληρούν τις απαιτήσεις
της οδηγίας 76/756/EOK του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου
1976, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών
μελών σχετικά με την τοποθέτηση των διατάξεων φωτισμού
και φωτεινής σηματοδότησης των μηχανοκινήτων οχημά

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

ότι, με βάση τις περιγραφές των δοκιμών και τα αποτελέ
σματά τους καθώς και με τη συμμόρφωση προς τους κανονι
σμούς αριθ. 7 και αριθ. 48 της ΕCΕ, επιτυγχάνεται ικανοποι
ητικό επίπεδο ασφάλειας·

ότι οι σχετικές οδηγίες της Κοινότητας θα τροποποιηθούν
ώστε να επιτραπεί η παραγωγή και τοποθέτηση τέτοιου
είδους φανών πέδησης·

ότι η επιτροπή για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, η
οποία έχει συσταθεί με βάση την οδηγία 70/ 156/EOK, είναι
σύμφωνη με το μέτρο που προβλέπεται στην παρούσα
απόφαση,

ότι η αίτηση που υπέβαλαν οι Κάτω Χώρες στις 14 Ιουνίου
1996 και παρέλαβε η Επιτροπή στις 17 Ιουνίου 1996 περιείχε
τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του άρθρου 8 παρά
γραφος 2 σημείο γ) της οδηγίας· ότι η εν λόγω αίτηση
αφορά την τοποθέτηση, σε ένα τύπο οχημάτων, ενός τύπου
τρίτου φανού πέδησης κατηγορίας ΕCΕ S3 σύμφωνα με τον
κανονισμό αριθ. 7 της ΕCΕ (Οικονομική Επιτροπή των
Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη), o οποίος τοποθετείται
σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 48 της ΕCΕ·

(') EE
(2) ΕΕ
(3) EE
(4) EE

των και των ρυμουλκουμένων τους (5), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 91 /663/EOK της Επιτροπής (6)·

42 της 23 . 2. 1970, σ. 1 .
18 της 21 . 1 . 1997, σ. 7.
262 της 27 . 9. 1976, σ. 54.
265 της 12. 9. 1989, σ. 1 .

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

ΆρSρο /

Εγκρίνεται η αίτηση εξαίρεσης που υπέβαλαν οι Κάτω

Χώρες όσον αφορά την παραγωγή και τοποθέτηση ενός
τύπου τρίτου φανού πέδησης κατηγορίας ΕCΕ S3 σύμφωνα
με τον κανονισμό αριθ. 7 της ΕCΕ, o οποίος τοποθετείται
σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 48 της ΕCΕ στον τύπο
οχημάτων για τον οποίο προορίζεται.
ΆρSρο 2

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο των Κάτω
Χωρών.
Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 1997.
Για την Επιτροπή
Martin ΒΑΝGΕΜΑΝΝ

Μέλος της Επιτροπής

(-) ΕΕ αριθ. L 262 της 27 . 9. 1976, σ. 1 .
(6) ΕΕ αριθ. L 366 της 31 . 12 . 1991 , σ. 17 .

Αριθ. L 56/20
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Φεβρουαρίου 1997

σχετικά με αιτήσεις εξαίρεσης που υπέβαλαν οι Κάτω Χώρες βάσει του άρθρου 8
παράγραφος 2 σημείο γ) της οδηγίας 70/ 156/EOK του Συμβουλίου για την προσέγγιση των
νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων
οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους
(Το κείμενο στην ολλανδική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(97/ 147/EK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 70/ 156/EOK του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουα
ρίου 1970, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών
μελών σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων
οχημάτων και ρυμουλκουμένων τους ('), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από την οδηγία 96/79/EK του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 8
παράγραφος 2 σημείο γ),

ότι οι αιτήσεις που υπέβαλαν οι Κάτω Χώρες στις 29 Μαΐου
1996 και παρέλαβε η Επιτροπή στις 5 Ιουνίου 1996 περιεί
χαν τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του άρθρου 8 παρά
γραφος 2 σημείο γ) της οδηγίας· ότι οι εν λόγω αιτήσεις
αφορούν την τοποθέτηση, σε δύο τύπους οχημάτων, δύο
τύπων τρίτου φανού πέδησης κατηγορίας ΕCΕ S3 σύμφωνα
με τον κανονισμό αριθ. 7 της ΕCΕ (Οικονομική Επιτροπή
των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη), οι οποίοι τοποθε
τούνται σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 48 της ΕCΕ·
ότι είναι βάσιμοι οι επικαλούμενοι στις αιτήσεις λόγοι,
δηλαδή ότι αυτού του είδους φανοί πέδησης, καθώς και η
τοποθέτησή τους, δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας
76/758/EOK του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, για
την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών
σχετικά με τους φανούς όγκου, τους εμπρόσθιους φανούς
θέσης, τους οπίσθιους φανούς θέσης και τους φανούς
πέδησης, των μηχανοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλ
κουμένων τους (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
οδηγία 89/516/EOK της Επιτροπής (4), ούτε πληρούν τις
απαιτήσεις της οδηγίας 76/756/EOK του Συμβουλίου, της
27ης Ιουλίου 1976, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των
κρατών μελών σχετικά με την τοποθέτηση των διατάξεων
φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης των μηχανοκινήτων
οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (5), όπως τροπο

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

νεται ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας·

ότι οι σχετικές οδηγίες της Κοινότητας θα τροποποιηθούν,
ώστε να επιτραπεί η παραγωγή και τοποθέτηση τέτοιου
είδους φανών πέδησης·
ότι η επιτροπή για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, η

οποία έχει συσταθεί με βάση την οδηγία 70/ 156/E0K, είναι
σύμφωνη με το μέτρο που προβλέπει η παρούσα απόφαση,

Εκτιμώντας:

(') ΕΕ
(2) ΕΕ
C) ΕΕ
(4) E E
(5) ΕΕ

ποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91 /663/EOK της
Επιτροπής (6)· ότι, με βάση τις περιγραφές των δοκιμών και
τα αποτελέσματά τους, καθώς και με τη συμμόρφωση προς
τους κανονισμούς αριθ. 7 και αριθ. 48 της ΕCΕ, επιτυγχά

42 της 23 . 2 . 1970, σ. 1 .
18 της 21 . 1 . 1997, σ. 7 .
262 της 27 . 9. 1976, σ. 54.
265 της 12 . 9. 1989, σ. 1 .
262 της 27. 9. 1976, σ. 1 .

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

ΆρSρο 1

Εγκρίνονται οι δύο αιτήσεις εξαιρέσεως που υπέβαλαν οι
Κάτω Χώρες όσον αφορά την παραγωγή και τοποθέτηση
δύο τύπων τρίτου φανού πέδησης της κατηγορίας ΕCΕ S3
σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 7 της ΕCΕ, οι οποίοι τοπο
θετούνται σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 48 της ΕCΕ
στους τύπους οχημάτων για τους οποίους προορίζονται.
ΑρSρο 2

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο των Κάτω
Χωρών.
Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 1997.
Γ<α την Επιτροπή
Martin ΒΑΝGΕΜΑΝΝ

Μέλος της Επιτροπής

(6) EE αριθ. L 366 της 31 . 12. 1991 , σ. 17.

Γ ΕL
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Φεβρουαρίου 1997
σχετικά με αίτηση εξαίρεσης που υπέβαλε η Ιταλία βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 2 σημείο
γ) της οδηγίας 70/156/EOK του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των
κρατών μελών όσον αφορά την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των
ρυμουλκουμένων τους
(Το κείμενο στην ιταλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(97/ 148/EK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 70/ 156/EOK του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουα
ρίου 1970, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών
μελών σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων
οχημάτων και ρυμουλκουμένων τους ('), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από την οδηγία 96/79/EK του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 8
παράγραφος 2 σημείο γ),
Εκτιμώντας:

ότι η αίτηση που υπέβαλε η Ιταλία στις 19 Ιουνίου 1996 και
παρέλαβε αυθημερόν η Επιτροπή περιείχε τα στοιχεία που
απαιτούνται βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 2 σημείο γ)
της οδηγίας- ότι η εν λόγω αίτηση αφορά την τοποθέτηση,
σε δύο τύπους οχημάτων, ενός τύπου τρίτου φανού πέδησης
κατηγορίας ΕCΕ S3 σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 7 της
ΕCΕ (Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την
Ευρώπη), o οποίος τοποθετείται σύμφωνα με τον κανονισμό
αριθ. 48 της ΕCΕ·

ότι είναι βάσιμοι οι επικαλούμενοι στην αίτηση λόγοι,
δηλαδή ότι αυτού του είδους φανοί πέδησης, καθώς και η
τοποθέτησή τους, δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας
76/758/EOK του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, για
την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών
σχετικά με τους φανούς όγκου, τους εμπροσθίους φανούς
θέσης, τους οπίσθιους φανούς θέσης και τους φανούς
πέδησης, των μηχανοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλ
κουμένων τους (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
οδηγία 89/5 1 6/EOK της Επιτροπής (4), ούτε πληρούν τις

απαιτήσεις της οδηγίας 76/756/EOK του Συμβουλίου, της
27ης Ιουλίου 1976, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των
κρατών μελών σχετικά με την τοποθέτηση των διατάξεων
φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης των μηχανοκινήτων

(') EE αριθ. L 42 της 23 . 2. 1970, σ. 1 .
(2) EE αριθ. L 18 της 21 . 1 . 1997, σ. 7.

(·') ΕΕ αριθ. L 262 της 27. 9. 1976, σ. 54.
(4) E E αριθ. L 265 της 12. 9. 1989, σ. 1 .

οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (5), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91 /663/EOK της
Επιτροπής (6)· ότι, με βάση τις περιγραφές των δοκιμών και
τα αποτελέσματά τους καθώς και με τη συμμόρφωση προς
τους κανονισμούς αριθ. 7 και αριθ. 48 της ΕCΕ, επιτυγχά
νεται ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας·
ότι οι σχετικές οδηγίες της Κοινότητας θα τροποποιηθούν,
ώστε να επιτραπεί η παραγωγή και τοποθέτηση τέτοιου
είδους φανών πέδησης·
ότι η επιτροπή για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, η
οποία έχει συσταθεί με βάση την οδηγία 70/ 1 56/EOK, είναι
σύμφωνη με το μέτρο που προβλέπεται στην παρούσα
απόφαση,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

ΆρSρο 1

Εγκρίνεται η αίτηση εξαίρεσης που υπέβαλε η Ιταλία για
την παραγωγή και τοποθέτηση ενός τύπου τρίτου φανού
πέδησης της κατηγορίας ΕCΕ S3 σύμφωνα με τον κανονισμό
αριθ. 7 της ΕCΕ, o οποίος τοποθετείται σύμφωνα με τον
κανονισμό αριθ. 48 της ΕCΕ στους τύπους οχημάτων για
τους οποίους προορίζεται.
Άρθρο 2

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ιταλική Δημο
κρατία.

Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 1997 .
Γta την Επιτροπή
Martin ΒΑΝGΕΜΑΝΝ

Μέλος της Επιτροπής

(5) ΕΕ αριθ. L 262 της 27. 9. 1976, σ. 1 .
(6) ΕΕ αριθ. L 366 της 31 . 12. 1991 , σ. 17.

