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Ι
(Πρξειr για την ισχ των οποων απαιτεται δηµοσευση)

ΑΠΟVΑΣΗ αριθ. 576/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 23ηr Vεβρουαρου 1998
για την τροποποηση τηr απφασηr αριθ. 819/95/ΕΚ για τη θσπιση του προγρµµατοr
κοινοτικr δρσηr Σωκρτηr
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

πργραµµα και τι, προr το σκοπ αυτ, η Επιτροπ
θα τουr υποβλει κθεση που θα συνοδεεται απ
σεr προτσειr κρνει σκπιµεr, συµπεριλαµβανοµνων και εκενων που θα αφορον το χρηµατοδοτικ πλασιο που θα χει καθορσει ο νοµοθτηr
κατ την ννοια τηr κοινr δλωσηr τηr 6ηr Μαρτου 1995 (7), και τι το Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο και
το Συµβολιο θα αποφασσουν σχετικ µε αυτr τιr
προτσειr το συντοµτερο δυνατν·

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
και ιδωr τα ρθρα 126 και 127,
την πρταση τηr Επιτροπr (1),
τη γνµη τηr Οικονοµικr και Κοινωνικr Επιτροπr (2),
τη γνµη τηr Επιτροπr των Περιφερειν (3),

(4)

τι το Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο εξφρασε στο ψφισµ του για τη Λευκ Ββλο τηr Επιτροπr για την
εκπαδευση και την κατρτιση «∆ιδασκαλα και
µθηση  προr την κοινωνα τηr γνσηr», καθr
και στο ψφισµ του για την Πρσινη Ββλο τηr
Επιτροπr «Εκπαδευση  κατρτιση  ρευνα: τα
εµπδια στη διακρατικ κινητικτητα», την επιθυµα
να αυξηθε η επιδτηση του προγρµµατοr· τι, στο
ψφισµ του για τουr προσανατολισµοr σχετικ µε
τη διαδικασα του προϋπολογισµο 1998, κατταξε
µεταξ των προτεραιοττων του την ενθρρυνση των
προγραµµτων για τη νεολαα και την εκπαδευση·

(5)

τι η κθεση την οποα υπβαλε η Επιτροπ,
σµφωνα µε την παραπνω κοιν δλωση, παρουσιζει τα εξαιρετικ αποτελσµατα που επετεχθησαν
χρη στο πργραµµα κατ τα δο πρτα χρνια
µετ τη θσπισ του·

(6)

τι το πργραµµα γινε ιδιατερα ευνοϊκ δεκτ απ
την εκπαιδευτικ κοιντητα και εναι απαρατητο να
διατηρηθε ο ρυθµr τηr προδου του προr την επτευξη των στχων του·

(7)

τι η ζτηση για υποστριξη δη υπερβανει κατ
πολ τουr διαθσιµουr προυr και εξακολουθε να
αυξνει·

Αποφασζονταr µε τη διαδικασα του ρθρου 189 Β τηr
συνθκηr (4), υπ το πρσµα του κοινο σχεδου που
εγκρθηκε στιr 14 Ιανουαρου 1998,
Εκτιµνταr:
(1)

τι µε την απφαση αριθ. 819/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου και του Συµβουλου (5) θεσπζεται
το πργραµµα κοινοτικr δρσηr Σωκρτηr·

(2)

τι το ρθρο 7 τηr απφασηr αυτr προβλπει να
χρηµατοδοτικ πλασιο για την εφαρµογ του προγρµµατοr κατ τη διρκεια τηr περιδου απ 1ηr
Ιανουαρου 1995 ωr τιr 31 ∆εκεµβρου 1999·

(3)

τι η κοιν δλωση του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου,
του Συµβουλου και τηr Επιτροπr (6) σχετικ µε την
απφαση αριθ. 819/95/ΕΚ προβλπει τι, δο χρνια
µετ την ναρξη του προγρµµατοr, το Ευρωπαϊκ
Κοινοβολιο και το Συµβολιο θα προβον σε αξιολγηση των αποτελεσµτων που θα χει επιτχει το

(1) ΕΕ C 113 τηr 11. 4. 97, σ. 14 και ΕΕ C 262 τηr 28. 8. 1997,
σ. 3.
(2) Γνµη που διατυπθηκε στιr 28 Μαου 1997 (ΕΕ C 287 τηr
22. 9. 1997, σ. 23).
(3) Γνµη που διατυπθηκε στιr 18 Σεπτεµβρου 1997 (ΕΕ C 379
τηr 15. 12. 1997, σ. 17).
(4) Γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 12ηr Ιουνου 1997
(ΕΕ C 200 τηr 30. 6. 1997, σ. 136), κοιν θση του Συµβουλου,
τηr 22αr Σεπτεµβρου 1997 (ΕΕ C 315 τηr 16. 10. 1997, σ. 1)
και απφαση του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 23ηr Οκτωβρου 1997 (δεν χει ακµα δηµοσιευθε στην Επσηµη Εφηµερδα). Απφαση του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 29ηr Ιανουαρου 1998 και απφαση του Συµβουλου τηr 12ηr Vεβρουαρου
1998.
(5) ΕΕ L 87 τηr 20. 4. 1995, σ. 10.
(6) ΕΕ L 132 τηr 16. 6. 1995, σ. 18.

(7) ∆λωση του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου, του Συµβουλου και τηr
Επιτροπr, τηr 6ηr Μαρτου 1995, σχετικ µε την εγγραφ
δηµοσιονοµικν διατξεων στιr νοµοθετικr πρξειr (ΕΕ C 102
τηr 4. 4. 1996, σ. 4).
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τι ο αντκτυποr του προγρµµατοr θα διακυβευταν
τσο στην περπτωση που το ποσοστ των υποστηριζµενων σχεδων µειωθε σο και σε εκενη που το
ετσιο ποσ στριξηr που χορηγεται στα σχδια
κατλθει κτω απ να κρσιµο εππεδο, γεγονr που
θα κατληγε σε βροr σων προρχονται απ λιγτερο ευνοηµνουr κκλουr· τι εναι, συνεπr,
ανγκη να εξασφαλιστε η διατρηση κποιου βασικο επιπδου χρηµατοδτησηr·
τι εναι ανγκη να εξασφαλζεται η συνχεια τηr
υποστριξηr των σχεδων τα οποα ευρσκονται στη
φση ανπτυξr τουr, εν παρλληλα θα διατηρονται επαρκ κονδλια για την υποστριξη νων σχεδων και δραστηριοττων, τσι στε να εξασφαλζεται η δυναττητα του προγρµµατοr να συµβλλει
στην καινοτοµα·
τι, µε την επιφλαξη των διαδικασιν που πρπει να
ολοκληρωθον για τη συµµετοχ τηr Μλταr, οι
συνδεδεµνεr χρεr τηr Κεντρικr και τηr Ανατολικr Ευρπηr και η Κπροr προβλπεται τι θα
µπορον να συµµετχουν στο πργραµµα απ το
1998· τι η χρηµατοοικονοµικ εισφορ τουr θα µποροσε να επιβλει κατλληλη συνεισφορ τηr Κοιντηταr, προκειµνου να κατοχυρνεται µια αµοιβαα κινητικτητα, που θα αντιστοιχε στιr πολιτικr
επιδιξειr τηr Κοιντηταr·
τι υπρχει η ανγκη να αναπροσαρµζεται το
χρηµατοδοτικ πλασιο του προγρµµατοr προκειµνου να διατηρεται η ικαντητ του να πληρο τουr
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στχουr που ορζονται στην απφαση για τη
θσπιση του προγρµµατοr·
(12)

τι µια συµπληρωµατικ χρηµατοδτηση ενσωµατνεται στη συνολικ πρβλεψη τηr κατηγοραr 3 των
δηµοσιονοµικν προοπτικν, εντr των ορων των
διαθσιµων πιστσεων κατ τα δο αντστοιχα οικονοµικ τη,

ΑΠΟVΑΣΙΖΟΥΝ:

ρθρο 1
Στο ρθρο 7 τηr απφασηr αριθ. 819/95/ΕΚ, η παργραφοr 1 αντικαθσταται απ το ακλουθο κεµενο:
«1.
Το χρηµατοδοτικ πλασιο για την εκτλεση του
παρντοr προγρµµατοr, για την περοδο που αναφρεται στο ρθρο 1, καθορζεται σε 920 εκατοµµρια Ecu.»
ρθρο 2
Η παροσα απφαση αρχζει να ισχει την ηµρα τηr δηµοσευσr τηr στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν
Κοινοττων.
Βρυξλλεr, 23 Vεβρουαρου 1998.
Για το Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο

Για το Συµβολιο

Ο Πρεδροr

Ο Πρεδροr

J. M. GIL-ROBLES

R. COOK
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 577/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 9ηr Μαρτου 1998
για τη διενργεια δειγµατοληπτικr ρευναr εργατικο δυναµικο στην Κοιντητα
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

παϊκν Κοινοττων πληροφοριν που καλπτονται απ το
απρρητο (3)·

χονταr υπψη:

τι σµφωνα µε το ρθρο 3 τηr εν λγω απφασηr,
ζητθηκε η γνµη τηr επιτροπr στατιστικο προγρµµατοr, η οποα συστθηκε µε την απφαση 89/382/ΕΟΚ,
Ευρατµ του Συµβουλου (4),

τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
και ιδωr το ρθρο 213,
το σχδιο κανονισµο που υπβαλε η Επιτροπ,
Εκτιµνταr:
τι, για την εκπλρωση των καθηκντων τηr, η Επιτροπ
πρπει να διαθτει συγκρσιµα στατιστικ στοιχεα για το
εππεδο, τη διρθρωση και την εξλιξη τηr απασχλησηr
και τηr ανεργαr στα κρτη µλη·
τι η καλτερη µθοδοr για τη συγκντρωση ττοιων στοιχεων σε κοινοτικ εππεδο εναι η διενργεια εναρµονισµνων ερευνν εργατικο δυναµικο·
τι ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 3711/91 του Συµβουλου, τηr
16ηr ∆εκεµβρου 1991, για τη διενργεια ετσιαr δειγµατοληπτικr ρευναr εργατικο δυναµικο εντr τηr Κοιντηταr (1), προβλπει, απ το 1992 και µετ, τη διενργεια
ρευναr κθε νοιξη·
τι η διαθεσιµτητα των αποτελεσµτων, η εναρµνισ
τουr και η µτρηση του γκου εργασαr εξασφαλζονται
καλτερα µε µια συνεχ παρ µε µια ετσια εαριν ρευνα,
αλλ τι µια συνεχr ρευνα εναι δσκολο να πραγµατοποιηθε την δια ηµεροµηνα σε λα τα κρτη µλη·
τι θα πρπει να ενθαρρυνθε η χρησιµοποηση υφιστµενων διοικητικν πηγν, στο µτρο που αυτr µπορον να
συµπληρσουν επαρκr τα στοιχεα που συλλγονται µε
συνντευξη  να αποτελσουν βση δειγµατοληψαr·
τι τα στοιχεα τηr ρευναr που ορζονται µε τον παρντα
κανονισµ, δνανται να συµπληρωθον απ πρσθετο
σνολο µεταβλητν στο πλασιο πολυετοr προγρµµατοr
ενοττων ad hoc το οποο θα εκπονηθε µε την ενδεδειγµνη διαδικασα στα πλασια των εκτελεστικν µτρων·
τι οι αρχr τηr αναλογικτηταr και τηr σχσηr κστουr/
αποτελεσµατικτηταr, πωr ορζονται στον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 322/97 του Συµβουλου, τηr 17ηr Vεβρουαρου 1997,
σχετικ µε τιr κοινοτικr στατιστικr (2), αποτελε το
νοµικ πλασιο παραγωγr κοινοτικν στατιστικν που θα
εφαρµοσθον επ του παρντοr κανονισµο·

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Περιοδικτητα τηr ρευναr
Τα κρτη µλη προβανουν κθε τοr σε µια δειγµατοληπτικ ρευνα εργατικο δυναµικο, ονοµαζµενη στο εξr
«ρευνα».
Πρκειται για µια συνεχ ρευνα που παρχει τριµηνιαα
και ετσια αποτελσµατα· ωστσο, τα κρτη µλη που δεν
εναι σε θση να διενεργον συνεχ ρευνα επιτρπεται να
πραγµατοποιον µνο µα ετσια ρευνα την νοιξη.
Τα στοιχεα που καλπτονται απ την ρευνα αφορον
γενικ την κατσταση κατ τη διρκεια µιαr ηµερολογιακr εβδοµδαr (απ ∆ευτρα ωr Κυριακ), η οποα
ονοµζεται εβδοµδα αναφορr.
Στην περπτωση συνεχοr ρευναr:
 οι εβδοµδεr αναφορr κατανµονται οµοιµορφα σε
ολκληρο το τοr,
 η συνντευξη πραγµατοποιεται συνθωr κατ τη διρκεια τηr εβδοµδαr και ακολουθε αµσωr µετ την
εβδοµδα αναφορr· η εβδοµδα αναφορr και η ηµεροµηνα συνντευξηr µπορον να απχουν περισστερο
απ πντε εβδοµδεr µνο κατ τη διρκεια του τρτου
τριµνου,
 τα τρµηνα και τα τη αναφορr αποτελονται αντστοιχα απ 13  52 συνεχµενεr εβδοµδεr· ο κατλογοr των εβδοµδων που αποτελον να καθορισµνο
τρµηνο  να καθορισµνο τοr εγκρνεται µε τη διαδικασα του ρθρου 8.
ρθρο 2
Μονδεr και πεδο τηr ρευναr, µθοδοι παρατρησηr

τι το στατιστικ απρρητο διπεται απ τον κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 322/97 και απ τον κανονισµ (Ευρατµ, ΕΟΚ)
αριθ. 1588/90 του Συµβουλου, τηr 11ηr Ιουνου 1990, σχετικ µε τη διαββαση στη Στατιστικ Υπηρεσα των Ευρω-

1. Η ρευνα πραγµατοποιεται, σε κθε κρτοr µλοr, σε
δεγµα νοικοκυριν  ατµων που κατοικον στην οικονοµικ επικρτεια του εν λγω κρτουr το χρνο τηr ρευναr.

(1) ΕΕ L 351 τηr 20. 12. 1991, σ. 1.
(2) ΕΕ L 52 τηr 22. 2. 1997, σ. 1.

(3) ΕΕ L 151 τηr 5. 6. 1990, σ. 1· κανονισµr πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 322/97.
(4) ΕΕ L 181 τηr 28. 6. 1989, σ. 47.
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2. Το βασικ πεδο τηr ρευναr αποτελεται απ τα µλη
των ιδιωτικν νοικοκυριν που κατοικον στην οικονοµικ
επικρτεια κθε κρτουr µλουr. Ει δυνατν, στα µλη των
ιδιωτικν νοικοκυριν, προστθενται τα µλη των συλλογικν νοικοκυριν.

Για τα κρτη των οποων ο πληθυσµr κυµανεται µεταξ
ενr και 20 εκατοµµυρων κατοκων, ο προηγοµενοr περιορισµr εναι ελαστικτεροr: το σχετικ τυπικ σφλµα τηr
εκτµησηr των τριµηνιαων διακυµνσεων δεν πρπει να
υπερβανει το 3 % τηr οικεαr πληθυσµιακr οµδαr.

Στο µτρο του δυνατο, τα συλλογικ νοικοκυρι αποτελον αντικεµενο ειδικr δειγµατοληψαr που επιτρπει µια
µεση παρατρηση των ατµων που τα απαρτζουν. ∆ιαφορετικ, και στο µτρο που τα εν λγω τοµα διατηρον
κποια σχση µε να ιδιωτικ νοικοκυρι, οι οικεεr
µεταβλητr καλπτονται µσω του ιδιωτικο νοικοκυριο.

Τα κρτη µε πληθυσµ µικρτερο απ να εκατοµµριο
κατοκουr εξαιρονται απ αυτr τιr απαιτσειr ακρβειαr
σχετικ µε τιr διακυµνσειr.

3. Οι µεταβλητr που χρησιµεουν για τον προσδιορισµ
τηr απασχλησηr και τηr υποαπασχλησηr συλλγονται µε
συνντευξη του εξεταζµενου ατµου, , απουσα αυτο,
ενr λλου µλουr του νοικοκυριο. ταν τα λαµβανµενα
στοιχεα εναι ισοδναµα, οι υπλοιπεr µεταβλητr µπορον
να προρχονται απ λλεr πηγr, κυρωr απ διοικητικ
αρχεα.
4. Ασχτωr µονδαr δειγµατοληψαr (τοµο  νοικοκυρι), τα στοιχεα συλλγονται συνθωr για λα τα µλη του
νοικοκυριο. Ωστσο, αν η µονδα δειγµατοληψαr εναι το
τοµο, οι πληροφορεr για τα υπλοιπα µλη του νοικοκυριο:
 µπορον να µην καλπτουν τα χαρακτηριστικ που
απαριθµονται στα σηµεα ζ, η, θ και ι τηr παραγρφου
1 του ρθρου 4,
 µπορον να συλλγονται απ να δευτερεον δεγµα το
οποο θα επιλγεται µε τρπο στε:
 οι εβδοµδεr αναφορr να κατανµονται οµοιµορφα σε ολκληρο το τοr,

3.
ταν η ρευνα πραγµατοποιεται µνο την νοιξη,
τουλχιστον το να τταρτο των µονδων ρευναr λαµβνεται απ την προηγοµενη ρευνα και τουλχιστον το να
τταρτο των µονδων ρευναr περιλαµβνεται στο δεγµα
τηr επµενηr ρευναr.
Οι δο µονδεr επισηµανονται µε κωδικ.
4. Τα ελλεποντα στοιχεα λγω µη απντησηr σε ορισµνεr ερωτσειr συµπληρνονται µε στατιστικ τεκµαρτ
εκτµηση, που εναι εφικτ.
5. Οι σταθµσειr υπολογζονται λαµβνονταr υπψη
ιδωr τιr πιθαντητεr επιλογr και τα εξωγεν στοιχεα
στην κατανοµ αν φλο, αν κλσειr ηλικαr (κλσειr
αν πενταετα) και αν περιφρεια (εππεδο NUTS ΙΙ) του
εξεταζµενου πληθυσµο, στο µτρο που τα εξωγεν αυτ
στοιχεα θεωρονται επαρκr αξιπιστα απ τα ενδιαφερµενα κρτη µλη.
6. Τα κρτη µλη παρχουν στην Επιτροπ (Eurostat)
λεr τιr ζητοµενεr πληροφορεr σον αφορ την οργνωση
και τη µεθοδολογα τηr ρευναr και, ειδικτερα, σον
αφορ τα κριτρια που εφαρµζονται για το σχεδιασµ και
το µγεθοr του δεγµατοr.

 ο αριθµr παρατηρσεων (τοµα που συµπεριλαµβνονται στο δεγµα συν τα µλη του νοικοκυριο
τουr) να εξασφαλζει το εππεδο ακρβειαr που
καθορζεται στο ρθρο 3 για τιr ετσιεr εκτιµσειr.

ρθρο 4
Χαρακτηριστικ τηr ρευναr
1.

ρθρο 3
Αντιπροσωπευτικτητα του δεγµατοr
1. Για οµδα ανργων που αντιπροσωπεουν το 5 % του
ενεργο πληθυσµο, το σχετικ τυπικ σφλµα για την
εκτµηση των ετσιων µσων ρων ( για τιr εκτιµσειr τηr
νοιξηr, ταν γνεται µια ετσια εαριν ρευνα) δεν πρπει
να υπερβανει το 8 %, στο εππεδο NATS ΙΙ, τηr οικεαr
πληθυσµιακr οµδαr.
Εξαιρονται απ τον ρο αυτ οι περιφρειεr µε λιγτερουr
απ 300 000 κατοκουr.
2. Στην περπτωση συνεχοr ρευναr για τουr υπο-πληθυσµοr οι οποοι αποτελον το 5 % του ενεργο πληθυσµο,
το σχετικ τυπικ σφλµα τηr εκτµησηr των διακυµνσεων µεταξ δο συνεχµενων τριµνων, σε εθνικ εππεδο,
δεν πρπει να υπερβανει το 2 % τηr οικεαr πληθυσµιακr
οµδαr.

Παρχονται πληροφορεr σχετικ µε:

α) το δηµογραφικ πλασιο:














αξων αριθµr στο νοικοκυρι,
φλο,
τοr γννησηr,
ηµεροµηνα γννησηr σε σχση µε το τλοr τηr
περιδου αναφορr,
οικογενιακ κατσταση,
σχση µε το τοµο αναφορr,
αξων αριθµr συζγου,
αξων αριθµr πατρα,
αξων αριθµr µητραr,
ιθαγνεια,
αριθµr ετν παραµονr στη χρα,
χρα γννησηr (προαιρετικ),
φση τηr συµµετοχr στην ρευνα (µεση συµµετοχ  µσω ενr λλου µλουr του νοικοκυριο)·
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β) την κατσταση απασχλησηr:
 κατσταση απασχλησηr κατ τη διρκεια τηr
εβδοµδαr αναφορr,
 λγοr για τον οποο το τοµο δεν εργστηκε
παρτι εχε εργασα,
 αναζτηση απασχλησηr απ τοµο χωρr απασχληση,
 εδοr τηr αναζητοµενηr απασχλησηr (ωr ανεξρτητοr επαγγελµαταr  µισθωτr),
 µθοδοι που χρησιµοποιθηκαν για την ανερεση
εργασαr,
 διαθεσιµτητα του ατµου να αρχσει να εργζεται·
γ) τα χαρακτηριστικ τηr απασχλησηr στην κρια εργασα:












επαγγελµατικ καθεστr,
οικονοµικ δραστηριτητα τηr τοπικr µονδαr,
επγγελµα,
αριθµr ατµων που εργζονται στην τοπικ
µονδα,
χρα του τπου εργασαr,
περιφρεια του τπου εργασαr,
τοr και µναr κατ τον οποο το τοµο ρχισε να
εργζεται στην παροσα απασχληση,
µονιµτητα τηr εργασαr (και λγοι),
διρκεια τηr προσωρινr απασχλησηr  τηr σµβασηr εργασαr ορισµνου χρνου,
δικριση µεταξ πλρουr και µερικr απασχλησηr
(και λγοι),
εργασα στο σπτι·

δ) τη διρκεια τηr εργασαr:
 αριθµr ωρν του συνθουr ωραρου εργασαr,
 αριθµr πραγµατικ δεδουλευµνων ωρν,
 κριοr λγοr για τη διαφορ µεταξ των πραγµατικν δεδουλευµνων ωρν και του συνθουr ωραρου εργασαr·
ε) τη δετερη εργασα:





παρξη περισσοτρων τηr µιαr εργασαr,
επαγγελµατικ καθεστr,
οικονοµικ δραστηριτητα τηr τοπικr µονδαr,
αριθµr πραγµατικ δεδουλευµνων ωρν·

στ) την εµφαν υποαπασχληση:
 επιθυµα του ατµου να εργζεται περισστερεr
ρεr (προαιρετικ στην περπτωση ετσιαr ρευναr),
 αναζτηση λληr απασχλησηr και λγοι,
 εδοr τηr αναζητοµενηr απασχλησηr (ωr υπλληλοr  µε λλο καθεστr),
 χρησιµοποιοµενεr µθοδοι για την εξερεση λληr
απασχλησηr,
 λγοr για τον οποο το τοµο δεν αναζητε λλη
απασχληση (προαιρετικ στην περπτωση ετσιαr
ρευναr),
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 διαθεσιµτητα του ατµου να αρχσει να εργζεται,
 επιθυµητr αριθµr ωρν εργασαr (προαιρετικ
στην περπτωση ετσιαr ρευναr)·
ζ) την αναζτηση απασχλησηr:
 εδοr τηr αναζητοµενηr απασχλησηr (πλρηr 
µερικ),
 διρκεια τηr αναζτησηr απασχλησηr,
 κατσταση του ατµου αµσωr πριν αρχσει να
αναζητ απασχληση,
 εγγραφ σε επσηµο γραφεο ερεσηr εργασαr και
τυχν εσπραξη επιδοµτων,
 επιθυµα για εργασα ατµου που δεν αναζητ
απασχληση,
 λγοr για τον οποο το τοµο δεν αναζτησε απασχληση·
η) την εκπαδευση και την επαγγελµατικ καρρτιση:
συµµετοχ σε εκπαδευση  κατρτιση κατ τη διρκεια των τεσσρων προηγοµενων εβδοµδων,







αντικεµενο,
εππεδο,
εδοr,
συνολικ διρκεια,
συνολικr αριθµr ωρν καρρτισηr,
αντατο ολοκληρωµνο εππεδο εκπαδευσηr 
επαγγελµατικr κατρτισηr,
 τοr κατ το οποο ολοκληρθηκε µε επιτυχα το
αντατο αυτ εππεδο,
 αποκτηθντα επαγγελµατικ προσντα (πλην τριτογενοr τοµωr)·
θ) την προηγοµενη επαγγελµατικ περα του ανργου:
 παρξη προηγοµενηr επαγγελµατικr περαr,
 τοr και µναr κατ τον οποο το τοµο εργστηκε
για τελευταα φορ,
 κριοr λγοr για τον οποο εγκατλειψε την τελευταα εργασα  επιχερηση,
 επαγγελµατικ καθεστr στην τελευταα απασχληση,
 οικονοµικ δραστηριτητα τηr τοπικr µονδαr
στην οποα το τοµο εργστηκε για τελευταα
φορ,
 επγγελµα στην τελευταα απασχληση·
ι) την κατσταση να τοr πριν απ την ρευνα (προαιρετικ για το πρτο, τρτο και τταρτο τρµηνο):
 κριο εργασιακ καθεστr,
 επαγγελµατικ καθεστr,
 οικονοµικ δραστηριτητα τηr τοπικr µονδαr
στην οποα εργαζταν το τοµο,
 χρα διαµονr,
 περιφρεια διαµονr·
ια) κριο εργασιακ καθεστr (προαιρετικ)·
ιβ) το εισδηµα (προαιρετικ)·

L 77/6

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

ιγ) τιr πληροφορεr τεχνικr φσηr σχετικ µε τη συνντευξη:












τοr ρευναr,
εβδοµδα αναφορr,
εβδοµδα τηr συνντευξηr,
κρτοr µλοr,
περιφρεια του νοικοκυριο,
βαθµr αστικοποησηr,
αξων αριθµr νοικοκυριο,
εδοr νοικοκυριο,
εδοr του ιδρµατοr,
συντελεστr στθµισηr,
υπο-δεγµα σε σχση µε την προηγοµενη ρευνα
(ετσια ρευνα),
 υπο-δεγµα σε σχση µε την επµενη ρευνα (ετσια
ρευνα),
 αξων αριθµr τηr πραγµατοποιοµενηr ρευναr.
2. να συµπληρωµατικ σνολο µεταβλητν, ονοµαζµενο στο εξr «εντητα ad hoc», µπορε να συµπληρσει
τιr πληροφορεr που προβλπονται στην παργραφο 1 παραπνω.
Κθε τοr, εγκρνεται να πολυετr πργραµµα ενοττων
ad hoc, σµφωνα µε τη διαδικασα που περιγρφεται στο
ρθρο 8:
 το εν λγω πργραµµα καθορζει για κθε εντητα ad
hoc, το θµα, την περοδο αναφορr, το µγεθοr του
δεγµατοr (σο  µικρτερο αυτο που προβλπεται στο
ρθρο 3), καθr και τιr προθεσµεr µεταββασηr των
αποτελεσµτων (οι οποεr δνανται να εναι διαφορετικr απ εκενεr που προβλπονται στο ρθρο 6),
 τα κρτη µλη, οι καλυπτµενεr περιοχr και ο αναλυτικr κατλογοr των πληροφοριν που πρπει να συλλγονται στο πλασιο µιαr εντηταr ad hoc καταρτζεται
τουλχιστον δδεκα µνεr πριν απ την ναρξη τηr
περιδου αναφορr που προβλπεται για την εν λγω
εντητα,
 το µγεθοr µιαr εντηταr ad hoc δεν µπορε να υπερβανει το µγεθοr τηr εντηταr γ) που περιγρφεται στην
παργραφο 1.
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ρθρο 6

∆ιαββαση των αποτελεσµτων
Εντr δδεκα εβδοµδων µετ το τλοr τηr περιδου αναφορr στην περπτωση συνεχοr ρευναr (και εντr εννα
το πολ µηνν µετ το τλοr τηr περιδου αναφορr στην
περπτωση εαρινr ρευναr τα κρτη µλη διαβιβζουν
στην Eurostat, χωρr σαφ αναγνωριστικ, τα αποτελσµατα τηr ρευναr.
ρθρο 7
Εκθσειr
Κθε τρα τη, και για πρτη φορ το τοr 2000, η Επιτροπ υποβλλει στο Κοινοβολιο και στο Συµβολιο
κθεση για την εφαρµογ του παρντοr κανονισµο. Η
κθεση αυτ αξιολογε κυρωr την ποιτητα των στατιστικν µεθδων που σκοπεουν να χρησιµοποισουν τα
κρτη µλη για τη βελτωση των αποτελεσµτων  την
ελφρυνση των διαδικασιν ρευναr.
ρθρο 8
∆ιαδικασα
Η Επιτροπ επικουρεται απ την επιτροπ στατιστικο
προγρµµατοr, ονοµαζµενη στο εξr «επιτροπ».
Ο εκπρσωποr τηr Επιτροπr υποβλλει στην εν λγω επιτροπ σχδιο των µτρων που πρκειται να ληφθον. Η
επιτροπ διατυπνει τη γνµη τηr για το σχδιο αυτ µσα
σε προθεσµα που µπορε να ορσει ο πρεδροr ανλογα µε
τον επεγοντα χαρακτρα του θµατοr. Η γνµη εκδδεται
µε την πλειοψηφα που προβλπεται στο ρθρο 148 παργραφοr 2 τηr συνθκηr για την κδοση των αποφσεων που
καλεται να λβει το Συµβολιο βσει πρτασηr τηr Επιτροπr. Κατ την ψηφοφορα στο πλασιο τηr επιτροπr, οι
ψφοι των εκπροσπων των κρατν µελν σταθµζονται
πωr ορζεται στο προαναφερθν ρθρο. Ο πρεδροr δεν
συµµετχει στην ψηφοφορα.
Η Επιτροπ θεσπζει τα προβλεπµενα µτρα, εν εναι
σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr.
Εν τα προβλεπµενα µτρα δεν εναι σµφωνα µε τη
γνση τηr επιτροπr  ελλεψει γνµηr, η Επιτροπ υποβλλει χωρr καθυστρηση πρταση στο Συµβολιο σχετικ
µε τα ληπτα µτρα. Το Συµβολιο αποφασζει µε ειδικ
πλειοψηφα.

3. Οι ορισµο, οι καννεr ελγχου, η κωδικοποηση των
µεταβλητν, η αναπροσαρµογ του καταλγου των
µεταβλητν τηr ρευναr που απαιτεται λγω των εξελξεων
των τεχνικν και των εννοιν, καθr και ναr κατλογοr
αρχν για τη διατπωση των ερωτσεων σχετικ µε την
κατσταση απασχλησηr, καθορζονται σµφωνα µε τη
διαδικασα που προβλπεται στο ρθρο 8 του παρντοr
κανονισµο.

Εν, κατ τη λξη περιδου τριν µηνν απ την ηµεροµηνα παραποµπr στο Συµβολιο, το Συµβολιο δεν χει
αποφασσει, τα προτεινµενα µτρα θεσπζονται απ την
Επιτροπ.

ρθρο 5

ρθρο 10

∆ιεξαγωγ τηr ρευναr
Τα κρτη µλη µπορον να καταστσουν υποχρεωτικ την
απντηση στην ρευνα.

ρθρο 9
Καταργηση
Ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 3711/91 καταργεται.

ναρξη ισχοr
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την επµενη ηµρα
τηr δηµοσευσr του στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
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Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 9 Μαρτου 1998.
Για το Συµβολιο
Ο Πρεδροr
G. BROWN
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 578/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 13ηr Μαρτου 1998
για καθορισµ των κατ’ αποκοπ τιµν κατ την εισαγωγ για τον καθορισµ τηr τιµr
εισδου ορισµνων οπωροκηπευτικν
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3223/94 τηr Επιτροπr, τηr 21ηr
∆εκεµβρου 1994, σχετικ µε τιr λεπτοµρειεr εφαρµογr
του καθεσττοr κατ την εισαγωγ οπωροκηπευτικν (1),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 2375/96 (2), και ιδωr το ρθρο 4 παργραφοr 1,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συµβουλου, τηr
28ηr ∆εκεµβρου 1992, σχετικ µε τη λογιστικ µονδα και
τιr ισοτιµεr που πρπει να εφαρµζονται στα πλασια τηr
κοινr γεωργικr πολιτικr (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 150/95 (4), και ιδωr το
ρθρο 3 παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρµογ των
αποτελεσµτων των πολυµερν εµπορικν διαπραγµατεσεων του Γρου τηr Ουρουγουηr, προβλπει τα κριτρια
για τον καθορισµ απ την Επιτροπ των κατ’ αποκοπ

τιµν κατ την εισαγωγ απ τρτεr χρεr, για τα προϊντα και τιr περιδουr που ορζονται στο παρρτηµ του·
τι, σε εφαρµογ των προαναφερθντων κριτηρων, οι κατ’
αποκοπ τιµr κατ την εισαγωγ πρπει να καθοριστον,
πωr αναγρφονται στο παρρτηµα του παρντοr κανονισµο,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Οι κατ’ αποκοπ τιµr κατ την εισαγωγ που αναφρονται
στο ρθρο 4 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορζονται πωr αναγρφονται στον πνακα που εµφανεται στο
παρρτηµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 14 Μαρτου
1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 13 Μαρτου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

337 τηr 24. 12. 1994, σ. 66.
325 τηr 14. 12. 1996, σ. 5.
387 τηr 31. 12. 1992, σ. 1.
22 τηr 31. 1. 1995, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 13ηr Μαρτου 1998, για τον καθορισµ των κατ’ αποκοπ τιµν κατ
την εισαγωγ για τον καθορισµ τιµν εισδου ορισµνων οπωροκηπευτικν
(σε Ecu/100 χιλιγραµµα)
Κωδικr ΣΟ

0702 00 00

0707 00 05
0709 10 00
0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30,
0805 10 50

0805 30 10

Κωδικr τρτηr
χραr (1)

Κατ’ αποκοπ τιµ
κατ την εισαγωγ

204
212
624
999
052
999
220
999
052
204
999

82,7
108,9
166,2
119,3
139,4
139,4
166,5
166,5
121,2
102,9
112,0

052
204
212
600
624
999
052

59,6
37,3
43,2
61,9
50,4
50,5
79,4

(σε Ecu/100 χιλιγραµµα)
Κωδικr ΣΟ

0808 10 20, 0808 10 50,
0808 10 90

0808 20 50

Κωδικr τρτηr
χραr (1)

Κατ’ αποκοπ τιµ
κατ την εισαγωγ

600
999

80,0
79,7

052
060
388
400
404
508
512
524
528
720
999
052
388
400
512
528
999

44,9
41,4
125,7
108,8
102,2
98,1
91,6
97,0
99,6
139,0
94,8
137,8
71,7
98,6
70,2
76,8
91,0

(1) Ονοµατολογα των χωρν που καθορζεται απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2317/97 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 321 τηr 22. 11. 1997, σ. 19). Ο κωδικr «999»
αντιπροσωπεει «λλεr καταγωγr».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 579/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 13ηr Μαρτου 1998
σχετικ µε τιr προσφορr που υποβλθηκαν για την εξαγωγ µακρσπερµου λευκασµνου
ρυζιο προορισµο ορισµνων τρτων χωρν στο πλασιο τηr δηµοπρασαr που προβλπεται
στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2097/97
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

τι, λαµβνονταr υπψη τα κριτρια που προβλπονται στο
ρθρο 13 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95, δεν ενδεκνυται να καθοριστε η µγιστη επιστροφ·

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλου, τηr
22αr ∆εκεµβρου 1995, περ κοινr οργνωσηr τηr αγορr
τηr ρυζαr (1), πωr τροποποιθηκε απ τον κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 192/98 (2), και ιδωr το ρθρο 13 παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:

τι τα µτρα που προβλπονται στην παροσα απφαση
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1

τι µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2097/97 τηr Επιτροπr ( )
προκηρχθηκε δηµοπρασα για την επιστροφ κατ την
εξαγωγ ρυζιο·
3

τι, σµφωνα µε το ρθρο 5 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
584/75 τηr Επιτροπr (4), πωr τροποποιθηκε τελευταα
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βσει των προσφορν που υποβλθηκαν, η Επιτροπ δναται, σµφωνα
µε τη διαδικασα που προβλπεται στο ρθρο 22 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασσει να µη δοθε
συνχεια στη δηµοπρασα·

∆εν δδεται συνχεια στιr προσφορr που υποβλθηκαν απ
τιr 9 ωr τιr 12 Μαρτου 1998 στα πλασια τηr δηµοπρασαr
τηr επιστροφr κατ την εξαγωγ µακρσπερµου λευκασµνου ρυζιο του κωδικο ΣΟ 1006 30 67 προορισµο ορισµνων τρτων χωρν που αναφρεται στον κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 2097/97.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 14 Μαρτου
1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 13 Μαρτου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 τηr 30. 12. 1995, σ. 18.
20 τηr 27. 1. 1998, σ. 16.
292 τηr 25. 10. 1997, σ. 22.
61 τηr 7. 3. 1975, σ. 25.
35 τηr 15. 2. 1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 580/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 13ηr Μαρτου 1998
σχετικ µε τιr προσφορr που υποβλθηκαν για την εξαγωγ λευκασµνου ρυζιο µε
στρογγυλοr κκκουr προορισµο ορισµνων τρτων χωρν στο πλασιο τηr δηµοπρασαr που
προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2098/97
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλου, τηr
22αr ∆εκεµβρου 1995, περ κοινr οργνωσηr τηr αγορr
τηr ρυζαr (1), πωr τροποποιθηκε απ τον κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 192/98 (2), και ιδωr το ρθρο 13 παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:
τι µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2098/97 τηr Επιτροπr (3)
προκηρχθηκε δηµοπρασα για την επιστροφ κατ την
εξαγωγ ρυζιο·
τι, σµφωνα µε το ρθρο 5 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
584/75 τηr Επιτροπr (4), πωr τροποποιθηκε τελευταα
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βσει των προσφορν που υποβλθηκαν, η Επιτροπ δναται, σµφωνα
µε τη διαδικασα που προβλπεται στο ρθρο 22 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασσει να µη δοθε
συνχεια στη δηµοπρασα·

τι, λαµβνονταr υπψη τα κριτρια που προβλπονται στο
ρθρο 13 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95, δεν ενδεκνυται να καθοριστε η µγιστη επιστροφ·
τι τα µτρα που προβλπονται στην παροσα απφαση
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
∆εν δδεται συνχεια στιr προσφορr που υποβλθηκαν απ
τιr 9 ωr τιr 12 Μαρτου 1998 στα πλασια τηr δηµοπρασαr
τηr επιστροφr κατ την εξαγωγ λευκασµνου ρυζιο µε
στρογγυλοr κκκουr προορισµο ορισµνων τρτων χωρν
που αναφρεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2098/97.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 14 Μαρτου
1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 13 Μαρτου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 τηr 30. 12. 1995, σ. 18.
20 τηr 27. 1. 1998, σ. 16.
292 τηr 25. 10. 1997, σ. 25.
61 τηr 7. 3. 1975, σ. 25.
35 τηr 15. 2. 1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 581/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 13ηr Μαρτου 1998
σχετικ µε τιr προσφορr που υποβλθηκαν για την εξαγωγ µεσσπερµου και
µακρσπερµου Α λευκασµνου ρυζιο προορισµο ορισµνων τρτων χωρν στο πλασιο τηr
δηµοπρασαr που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2095/97
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

τι λαµβνονταr υπψη τα κριτρια που προβλπονται στο
ρθρο 13 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95, δεν ενδεκνυται να καθοριστε η µγιστη επιστροφ·

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλου, τηr
22αr ∆εκεµβρου 1995, περ κοινr οργνωσηr τηr αγορr
τηr ρυζαr (1), πωr τροποποιθηκε απ τον κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 192/98 (2), και ιδωr το ρθρο 13 παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:

τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1

τι, µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2095/97 τηr Επιτροπr ( ),
προκηρχθηκε δηµοπρασα για την επιστροφ κατ την
εξαγωγ του ρυζιο·
3

τι, σµφωνα µε το ρθρο 5 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
584/75 τηr Επιτροπr (4), πωr τροποποιθηκε τελευταα
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βσει των προσφορν που υποβλθηκαν, η Επιτροπ δναται, σµφωνα
µε τη διαδικασα που προβλπεται στο ρθρο 22 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασσει να µη δοθε
συνχεια στη δηµοπρασα·

∆εν δδεται συνχεια στιr προσφορr που υποβλθηκαν απ
τιr 9 ωr τιr 12 Μαρτου 1998 στα πλασια τηr δηµοπρασαr
τηr επιστροφr κατ την εξαγωγ µεσσπερµου και µακρσπερµου Α λευκασµνου ρυζιο προορισµο ορισµνων
τρτων χωρν που αναφρεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
2095/97.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 14 Μαρτου
1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 13 Μαρτου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 τηr 30. 12. 1995, σ. 18.
20 τηr 27. 1. 1998, σ. 16.
292 τηr 25. 10. 1997, σ. 16.
61 τηr 7. 3. 1975, σ. 25.
35 τηr 15. 2. 1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 582/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 13ηr Μαρτου 1998
σχετικ µε τιr προσφορr που υποβλθηκαν για την εξαγωγ µεσσπερµου και
µακρσπερµου Α λευκασµνου ρυζιο προορισµο ορισµνων τρτων χωρν στο πλασιο τηr
δηµοπρασαr που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2096/97
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

τι, λαµβνονταr υπψη τα κριτρια που προβλπονται στο
ρθρο 13 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95, δεν ενδεκνυται να καθοριστε η µγιστη επιστροφ·

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλου, τηr
22αr ∆εκεµβρου 1995, περ κοινr οργνωσηr τηr αγορr
τηr ρυζαr (1), πωr τροποποιθηκε απ τον κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 192/98 (2), και ιδωr το ρθρο 13 παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:

τι τα µτρα που προβλπονται στην παροσα απφαση
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1

τι µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2096/97 τηr Επιτροπr ( )
προκηρχθηκε δηµοπρασα για την επιστροφ κατ την
εξαγωγ ρυζιο·
3

τι, σµφωνα µε το ρθρο 5 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
584/75 τηr Επιτροπr (4), πωr τροποποιθηκε τελευταα
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βσει των προσφορν που υποβλθηκαν, η Επιτροπ δναται, σµφωνα
µε τη διαδικασα που προβλπεται στο ρθρο 22 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασσει να µη δοθε
συνχεια στη δηµοπρασα·

∆εν δδεται συνχεια στιr προσφορr που υποβλθηκαν απ
τιr 9 ωr τιr 12 Μαρτου 1998 στα πλασια τηr δηµοπρασαr
τηr επιστροφr κατ την εξαγωγ µεσσπερµου και µακρσπερµου Α λευκασµνου ρυζιο προορισµο ορισµνων
τρτων χωρν που αναφρεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
2096/97.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 14 Μαρτου
1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 13 Μαρτου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 τηr 30. 12. 1995, σ. 18.
20 τηr 27. 1. 1998, σ. 16.
292 τηr 25. 10. 1997, σ. 19.
61 τηr 7. 3. 1975, σ. 25.
35 τηr 15. 2. 1995, σ. 8.
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ΕπÄισηµη ΕφηµερÄιδα των ΕυρωπαÏικων
Ä Κοινοτητων
Ä

14. 3. 98

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 583/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 13ηr ΜαρτÄιου 1998
για τροποποÄιηση του κανονισµουÄ (ΕΟΚ) αριθ. 2641/88 περÄι λεπτοµερειων
Ä εφαρµογηr
Ä του
καθεστωτοr
Ä
ενισχυσεων
Ä
για τη χρησιµοποÄιηση σταφυλιων,
Ä µουστου
Ä
σταφυλιων
Ä και µουστου
Ä
συµπυκνωµενων
Ä
σταφυλιων
Ä µε προοπτικηÄ την επεξεργασÄια του χυµουÄ σταφυλιων
Ä
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑÆΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ÄΕχονταr υποψη:
Ä
τη συνθηκη
Ä
για την ιÄ δρυση τηr ΕυρωπαÏικηr
Ä Κοινοτηταr,
Ä
τον κανονισµοÄ (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 του ΣυµβουλÄιου, τηr
16ηr ΜαρτÄιου 1988, για την κοινηÄ οργανωση
Ä
τηr αµπελοοιÄ
τροποποιηθηκε
Ä
τελευταÄια αποÄ τον
νικηr
Ä αγοραr
Ä (1), οπωr
Ä
46
κανονισµοÄ (ΕΚ) αριθ. 2087/97 (2), και ιδÄιωr το αρθρο
παραγραφοr
Ä
5,
Εκτιµωνταr:
Ä
οτι
Ä ο κανονισµοr
Ä (ΕΟΚ) αριθ. 2641/88 τηr Επιτροπηr
Ä (3),
οπωr
Ä
τροποποιηθηκε
Ä
τελευταÄια αποÄ τον κανονισµοÄ (ΕΚ)
Ä
εφαρµογηr
Ä του
αριθ. 2122/95 (4), καθορÄιζει τιr λεπτοµερειεr
καθεστωτοr
Ä
ενισχυσεων
Ä
για τη χρησιµοποÄιηση µουστων
Ä
σταφυλιων
Ä µε προοπτικηÄ την επεξεργασÄια χυµων
Ä σταφυλιων·
Ä οτι,
Ä συµφωνα
Ä
µε τον κανονισµοÄ αυτοÄ το επιλεξιµο
Ä
για
την καταβοληÄ τηr ενÄισχυσηr προÏιον
Ä εÄιναι ο χυµοr
Ä σταφυλιων
Ä ο οποÄιοr προορÄιζεται για αµεση
Ä
ανθρωπινη
Ä
καταναÄ
λωση· οτι
Ä αυτοr
Ä ο χυµοr
Ä σταφυλιων
Ä µπορεÄι να αναµειχθεÄι
µε αλλα
Ä
προÏιοντα
Ä
πριν τη συσκευασÄια του· οτι
Ä η κτηθεÄισα
πεÄιρα εδειξε
Ä
οτι
Ä εÄιναι χρησιµο
Ä
να προσδιορÄιζονται τα προÏιοντα
Ä
τα οποÄια προκυπτουν
Ä
αποÄ το µεÄιγµα αυτοÄ και στα
οποÄια ο χυµοr
Ä σταφυλιων
Ä χρησιµοποιεÄιται ωr βασικοÄ
προÏιον·
Ä οτι
Ä η κατηγορÄια αυτηÄ προÏιοντων
Ä
στα οποÄια χρησιµοποιεÄιται ο χυµοr
Ä σταφυλιων,
Ä
ενδεχοµενωr
Ä
συµπυκνωµενοr,
Ä
ετσι
Ä
οπωr
Ä
εχει,
Ä
αφοραÄ αποκλειστικαÄ και µονον
Ä
τα µη
αλκοολουχα
Ä
ποτα·
Ä
οτι
Ä το ευεργετηµα
Ä
τηr ενÄισχυσηr υπαγεται
Ä
στην υποβοληÄ
γραπτηr
Ä δηλωσηr
Ä
εκ µερουr
Ä
του µεταποιητηÄ η οποÄια αφοραÄ
τιr δραστηριοτητεr
Ä
τιr οποÄιεr θα αναλαβει
Ä
στον τοµεα
Ä τηr
επεξεργασÄιαr χυµουÄ σταφυλιων·
Ä οτι
Ä η απαÄιτηση αυτηÄ εÄιναι
αναγκαÄια για τη διασφαλιση
Ä
τηr ορθηr
Ä λειτουργÄιαr του
καθεστωτοr
Ä
ενισχυσεων
Ä
και ελεγχου·
Ä
οτι,
Ä
προκειµενου
Ä
να
αποφευχθεÄι ο ιδιαÄιτεροr φορτοr
Ä
τηr διοικητικηr
Ä διαχεÄιρισηr
τοσο
Ä
για τουr ενδιαφεροµενουr
Ä
µεταποιητεr
Ä οσο
Ä
και για τη
διοÄικηση, δεν εÄιναι σκοπιµο
Ä
να προβλεφθεÄι προηγουµενωr
Ä
η
γραπτηÄ δηλωση
Ä
για τουr µεταποιητεr
Ä οι οποÄιοι χρησιµοποιουν
Ä περιορισµενη
Ä ποσοτητα
Ä
σταφυλιων
Ä η,
Ä µουστων
Ä
σταφυλιων
Ä αναÄ περÄιοδο εµπορÄιαr· οτι
Ä θα πρεπει
Ä
να ορισθεÄι η
ποσοτητα
Ä
αυτη·
Ä οτι
Ä οι εν λογω
Ä
µεταποιητεr
Ä θα πρεπει
Ä
ωστοσο
Ä
να ενηµερωνουν,
Ä
στην αρχηÄ τηr περιοδου
Ä
εµπορÄιαr,
τιr αρµοδιεr
Ä
αρχεr
Ä του κρατουr
Ä
µελουr
Ä
των για την προθεσ
Ä
ηÄ
τουr να µεταποιησουν
Ä
µια ορισµενη
Ä ποσοτητα
Ä
σταφυλιων
Ä ηÄ
µουστων
Ä
σταφυλιων·
Ä
οτι
Ä τα αρθρα
Ä
6, 7 και 11 του ιÄ διου κανονισµουÄ αναφερονται
Ä
στον ορο
Ä «εµφιαλωτηr»·
Ä
οτι
Ä η συνηθηr
Ä
πρακτικηÄ στο εµποÄ
ριο σε θεµατα
Ä
χυµουÄ σταφυλιων
Ä δεÄιχνει οτι
Ä το προÏιον
Ä
πωλεÄιται επÄισηr σε ενδιαµεσεr
Ä
επιχειρησειr
Ä
οι οποÄιεr
αποθηκευουν
Ä
το προÏιον
Ä πριν την πωλησ
Ä
ηÄ του στουr εµφιαλωτεr·
Ä οτι
Ä
υφÄιστανται επιπλεον
Ä
επιχειρησειr
Ä
οι οποÄιεr
(1) ΕΕ
(2) ΕΕ
(3) ΕΕ
(4) ΕΕ

L
L
L
L

84 τηr 27. 3. 1987, σ. 1.
292 τηr 25. 10. 1997, σ. 1.
236 τηr 26. 8. 1988, σ. 25.
212 τηr 7. 9. 1995, σ. 7.

αγοραζουν
Ä
τουr χυµουr
Ä αποÄ τουr µεταποιητεr
Ä προκειµενου
Ä
να τουr αναµεÄιξουν µε αλλουr
Ä
χυµουr
Ä ηÄ αλλα
Ä
προÏιοντα
Ä
για
να παρασκευασουν
Ä
µη αλκολουχα
Ä
ποτα·
Ä οτι
Ä θα πρεπει
Ä
να
ληφθουν
Ä υποψη
Ä
οι πραγµατικεr
Ä αυτεr
Ä καταστασειr
Ä
και να
προβλεφθουν
Ä διαταξειr
Ä
σχετικεr
Ä µε τουr συναλλασσοµενουr
Ä
αυτουr
Ä περιλαµβανονταr
Ä
στο κεÄιµενο τον ορο
Ä
«χρηστηr»
Ä
και να τον προσδιορÄισουν·
οτι,
Ä
στιr περιπτωσειr
Ä
καταÄ τιr οποÄιεr ο µεταποιητηr
Ä δεν
εÄιναι ο ιÄ διοr χρηστηr
Ä
του εν λογω
Ä
προÏιοντοr,
Ä
δεν εÄιναι
παντα
Ä
προφανεr
Ä για τιr αρχεr
Ä ελεγχου,
Ä
κυρÄιωr οταν
Ä
οι
τελευταÄιεr αυτεr
Ä βρÄισκονται σε ενα
Ä αλλο
Ä
κρατοr
Ä
µελοr
Ä
αποÄ
εκεÄινο του µεταποιητη,
Ä να γνωρÄιζουν εαν
Ä επροκειτο
Ä
για ενα
Ä
µουστο
Ä
σταφυλιων
Ä ο οποÄιοr δεν εχει
Ä
ακοµη
Ä
λαβει
Ä
την
προβλεποµενη
Ä
ενÄισχυση αποÄ τον παροντα
Ä
κανονισµοÄ ηÄ για
ενα
Ä
χυµοÄ σταφυλιων
Ä για τον οποÄιο εχει
Ä
ηδη
Ä
υποβληθεÄι η
αÄιτηση ενÄισχυσηr· οτι
Ä θα πρεπει
Ä
να προβλεφθεÄι, στο συνοδευτικοÄ εγγραφο
Ä
τηr µεταφοραr
Ä του εν λογω
Ä
προÏιοντοr,
Ä
η
µνεÄια η σχετικηÄ µε την υπαρξη
Ä
αÄιτησηr ενÄισχυσηr·
οτι
Ä εÄιναι αναγκαÄιο να ελεγχονται
Ä
οι επεξεργασµενοι
Ä
χυµοÄι
σταφυλιων
Ä εωr
Ä
το σταδιο
Ä
τηr εµφιαλωσηr·
Ä
οτι
Ä ο ελεγχοr
Ä
αυτοr
Ä µπορεÄι να περιορισθεÄι, στην περÄιπτωση καταÄ την
οποÄια οι χυµοÄι αυτοÄι αναµειγνυονται
Ä
µε αλλα
Ä
προÏιοντα,
Ä
στο σταδιο
Ä
του µεÄιγµατοr, ακοµη
Ä
και οταν
Ä
εÄιναι προφανεr
Ä
οτι
Ä δεν υπαρχει
Ä
πλεον
Ä
δυνατοτητα
Ä
χρησιµοποÄιησηr των
προÏιοντων
Ä
αυτων
Ä για την οινοποÄιηση· οτι
Ä θα πρεπει
Ä
να
προβλεφθεÄι η καταλληλη
Ä
διαδικασÄια για τη διασφαλιση
Ä
τηr
υπαρξηr
Ä
ενοr
Ä τετοιου
Ä
εÄιδουr µεÄιγµατοr· οτι,
Ä
στιr περιπτωÄ
σειr καταÄ τιr οποÄιεr ο χυµοr
Ä σταφυλιων
Ä αποστελλεται
Ä
προr
µια επιχεÄιρηση αποθεµατοποÄιησηr, απαιτεÄιται να επιβεβαιωνεται
Ä
οτι
Ä οι χυµοÄι αυτοÄι αποστελλονται,
Ä
στη συνεχεια
Ä
σε
εναν
Ä
εµφιαλωτηÄ η,
Ä σε µια επιχεÄιρηση παρασκευηr
Ä µη αλκοολουχων
Ä
ποτων·
Ä
οτι
Ä το αρθρο
Ä
9 παραγραφοr
Ä
1, του κανονισµουÄ (ΕΟΚ) αριθ.
2641/88 προβλεπει
Ä
την καταβοληÄ τηr ενÄισχυσηr, το αργοÄ
τερο, τρειr µηνεr
Ä
µεταÄ την παραλαβηÄ ολων
Ä
των δικαιολογητικων
Ä στοιχεÄιων· οτι
Ä εÄιναι δυνατον
Ä να κινηθεÄι διοικητικηÄ
ερευνα
Ä
σχετικηÄ µε το δικαÄιωµα στην ενÄισχυση· οτι
Ä στην
περÄιπτωση αυτη,
Ä η πληρωµηÄ καταβαλλεται
Ä
µονο
Ä
µεταÄ την
αναγνωριση
Ä
του δικαιωµατοr
Ä
στην ενÄισχυση· οτι
Ä θα πρεπει
Ä
να συµπληρωθεÄι ο κανονισµοr
Ä προr αυτηÄ την κατευθυνση·
Ä
οτι
Ä θα πρεπει
Ä
να προβλεφθεÄι η εφαρµογηÄ των διαταξεων
Ä
του παροντοr
Ä
κανονισµουÄ για ολουr
Ä
τουr συναλλασσοµεÄ
νουr που το ζητουν
Ä για τιr αιτησειr
Ä
ενισχυσεων
Ä
η/και
Ä
τιr
αποστολεr
Ä χυµουÄ σταφυλιων
Ä προr τιr εγκαταστασειr
Ä
εµφιαÄ
λωσηr, τηr επιχειρησεωr
Ä
παρασκευηr
Ä προÏιοντων
Ä
µε βαση
Ä
χυµοÄ σταφυλιων
Ä ετσι
Ä
οπωr
Ä
προσδιορÄιζεται στον παροντα
Ä
κανονισµοÄ καθωr
Ä και τιr εγκαταστασειr
Ä
αποθεµατοποÄιησηr
που καλυπτουν
Ä
το προσφατο
Ä
παρελθον·
Ä οτι
Ä η περÄιοδοr αυτηÄ
αφοραÄ µονον
Ä
τιr αιτησειr
Ä
ενισχυσεων
Ä
που υποβληθηκαν
Ä
η/και
Ä
τιr αποστολεr
Ä που πραγµατοποιηθηκαν
Ä
αρχηr
Ä γενοµεÄ
νηr αποÄ την ηµεροµηνÄια καταÄ την οποÄια τα θεµατα
Ä
τα
οποÄια αποτελουν
Ä τη βαση
Ä
των προβλεποµενων
Ä
τροποποιηÄ
σεων αναφερονται
Ä
εδω·
Ä
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οτι
Ä τα µετρα
Ä
που προβλεπονται
Ä
στον παροντα
Ä
κανονισµοÄ
εÄιναι συµφωνα
Ä
µε τη γνωµη
Ä
τηr επιτροπηr
Ä διαχεÄιρισηr
οÄινων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ÄΑρθρο 1
Ο κανονισµοr
Ä (ΕΚ) αριθ. 2641/88 τροποποιεÄιται ωr εξηr:
Ä
1. Στο αρθρο
Ä
1 προστÄιθενται οι ακολουθοι
Ä
παραγραφοι
Ä
3α
και 3β:
«3α. Συµφωνα
Ä
µε τον παροντα
Ä
κανονισµο,
Ä µε τον ορο
Ä
«αναµεµειγµενο
Ä
µε αλλα
Ä
προÏιοντα»
Ä
νοεÄιται το µεÄιγµα
του χυµουÄ σταφυλιου,
Ä ενδεχοµενωr
Ä
συµπυκνωµενο,
Ä
και
πριν εµφιαλωθεÄι και συσκευασθεÄι µε αλλουr
Ä
χυµουr
Ä οι
οποÄιοι υπαγονται
Ä
στον κωδικοÄ ΣΟ 2009 προκειµενου
Ä
να
παρασκευασθουν
Ä µεÄιγµατα χυµων
Ä η/και
Ä
το µεÄιγµα µε
αλλα
Ä
προÏιοντα
Ä
οπωr
Ä
το νερο,
Ä η ζαχαρη
Ä
ηÄ αρωµατα,
Ä
για
να γÄινει η επεξεργασÄια των µη αλκοολουχων
Ä
ποτων,
Ä η,
Ä
των βασικων
Ä προÏιοντων
Ä
για τετοιου
Ä
εÄιδουr ποταÄ η,
Ä µη
αλκοολουχα
Ä
ποταÄ συµπυκνωµενα,
Ä
µε µορφηÄ σιροπιων.
Ä
Με τον ορο
Ä
µη αλκοολουχο
Ä
ποτο,
Ä νοεÄιται καθε
Ä ποτο,
Ä ο
αλκοολικοr
Ä τÄιτλοr του οποÄιου δεν υπερβαÄινει το 1,2 %
κατ’ ογκον.
Ä
3β. Συµφωνα
Ä
µε τον παροντα
Ä
κανονισµο,
Ä µε τον ορο
Ä
“χρηστηr”
Ä
νοεÄιται καθε
Ä συναλλασσοµενοr
Ä
αλλοr
Ä
αποÄ τον
µεταποιητηÄ χυµουÄ σταφυλιων
Ä ο οποÄιοr εκτελεÄι µÄια αποÄ
τιr εξηr
Ä ενεργειεr:
Ä
εµφιαλωση,
Ä
συσκευασÄια, αποθηκευση
Ä
µε προοπτικηÄ την πωληση
Ä
σε µÄια ηÄ περισσοτερεr
Ä
επιχειρησειr
Ä
επιφορτισµενεr
Ä
µε τιr ενεργειεr
Ä
που εÄιτε αναφεÄ
ρονται παραπανω
Ä
εÄιτε ακολουθουν,
Ä προετοιµασÄια, δι’
αναµεÄιξεωr µε αλλα
Ä
προÏιοντα,
Ä
ποτων
Ä µη αλκοολουχων
Ä
ηÄ
βασικων
Ä προÏιοντων
Ä
για την επεξεργασÄια τετοιου
Ä
εÄιδουr
ποτων.»
Ä
2. Στο αρθρο
Ä
2 προστÄιθεται η ακολουθη
Ä
παραγραφοr
Ä
4:
«4. Οι µεταποιητεr
Ä οι οποÄιοι χρησιµοποιουν,
Ä
αναÄ
περÄιοδο εµπορÄιαr, µεγÄιστη ποσοτητα
Ä
50 τονων
Ä
σταφυλιων
Ä ηÄ 800 εκατολιτρα
Ä
µουστων
Ä
σταφυλιων
Ä ηÄ 150 εκατοÄ
λιτρα µουστων
Ä
σταφυλιων
Ä συµπυκνωµενων
Ä
µε την προοπτικηÄ τηr επεξεργασÄιαr των χυµων
Ä σταφυλιων,
Ä
δεν
υπαγονται
Ä
στιr δηλωσειr
Ä
που αναφερονται
Ä
στιr παραγραÄ
φουr 1 και 2 του παροντοr
Ä
αρθρου.
Ä
Υποβαλλουν
Ä
στιr
αρµοδιεr
Ä
αρχεr,
Ä στην αρχηÄ τηr περιοδου
Ä
εµπορÄιαr,
δηλωση
Ä
στην οποÄια περιλαµβανονται
Ä
οι εξηr
Ä πληροφορÄιεr:
α) το ονοµα
Ä
και η εµπορικηÄ επωνυµÄια καθωr
Ä και η διευÄ
θυνση του µεταποιητη,
Ä
β) τα εξηr
Ä τεχνικαÄ στοιχεÄια:
— χαρακτηραr
Ä
των πρωτων
Ä
υλων
Ä (σταφυλια,
Ä
µουστοι
Ä
σταφυλιων
Ä ηÄ µουστοr
Ä
συµπυκνωµενων
Ä
σταφυλιων),
Ä
— τοποr
Ä
αποθεµατοποÄιησηr των πρωτων
Ä
υλων
Ä που
προορÄιζονται για τη µεταποÄιηση,
— τοποr
Ä
οπου
Ä
θα πραγµατοποιηθεÄι η µεταποÄιηση,
— προβλεποµενη
Ä
ηµεροµηνÄια εναρξηr
Ä
και διαρκεια
Ä
των ενεργειων
Ä µεταποÄιησηr.»
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3. Στο αρθρο
Ä
6 παραγραφοr
Ä
1 και στο αρθρο
Ä
11 παραγραÄ
φοr 2, τεταρτη
Ä
και πεµπτη
Ä
περÄιπτωση, η λεξη
Ä
«εµφιαλωτηr»
Ä αντικαθÄισταται αποÄ τη λεξη
Ä «χρηστηr».
Ä
4. Στο αρθρο
Ä
6, παραγραφοr
Ä
1, η πρωτη
Ä
και δευτερη
Ä
περÄιπτωση αντικαθÄιστανται αποÄ το ακολουθο
Ä
κεÄιµενο:
«— οι µη συσκευασµενεr
Ä
ποσοτητεr
Ä
χυµουÄ σταφυλιων,
Ä
οι οποÄιεr εισερχονται
Ä
καθε
Ä
ηµερα
Ä
στιr εγκατασταÄ
σειr, καθωr
Ä και η επωνυµÄια και η διευθυνση
Ä
του
αποστολεα
Ä ηÄ του µεταποιητη,
Ä
— οι µη συσκευασµενεr
Ä
ποσοτητεr
Ä
χυµουÄ σταφυλιων,
Ä
οι οποÄιεr εξερχονται
Ä
καθε
Ä ηµερα
Ä αποÄ τιr εγκατασταÄ
σειr του καθωr
Ä και η επωνυµÄια και η διευθυνση
Ä
του
παραληπτη,
Ä
— οι συσκευαζοµενεr
Ä
καθε
Ä
ηµερα
Ä
ποσοτητεr
Ä
χυµουÄ
σταφυλιων
Ä η/και
Ä
χυµουÄ σταφυλιων
Ä αναµεµειγµενων
Ä
µε αλλα
Ä
προÏιοντα
Ä
συνοδευοµενων
Ä
αποÄ την ενδειξη
Ä
των ποσοτητων
Ä
χυµουÄ σταφυλιων
Ä που χρησιµοποιηÄ
θηκαν καταÄ την επεξεργασÄια των εν λογω
Ä
προÏιοÄ
ντων.»
5. Το αρθρο
Ä
7 τροποποιεÄιται ωr εξηr:
Ä
«ÄΑρθρο 7
1. ÄΟταν ο µεταποιητηr
Ä δεν προβαÄινει ο ιÄ διοr στιr ενερÄ
γειεr αναµειξηr
Ä
του χυµουÄ σταφυλιων
Ä µε αλλα
Ä
προÏιοντα
Ä
συµφωνα
Ä
µε το αρθρο
Ä
1 παραγραφοr
Ä
3α ηÄ την εµφιαÄ
λωση του χυµου,
Ä ενδεχοµενωr
Ä
αναµεµειγµενου
Ä
µε αλλα
Ä
προÏιοντα,
Ä
πρεπει
Ä
να αναφερει
Ä
στο τετραγωνÄιδιο 10 του
συνοδευτικουÄ εγγραφου,
Ä
το οποÄιο αναφερεται
Ä
στο
παραρτηµα
Ä
ΙΙΙ του κανονισµουÄ (ΕΟΚ) αριθ. 2238/93,
καταÄ τη µεταφοραÄ του προÏιοντοr,
Ä
εαν
Ä το προÏιον
Ä αυτοÄ
απετελεσε
Ä
ηδη
Ä αντικεÄιµενο αÄιτησηr ενÄισχυσηr στιr αρµοÄ
διεr αρχεr,
Ä στο πλαÄισιο του παροντοr
Ä
κανονισµου.
Ä
2. ÄΟταν οι χυµοÄι σταφυλιων
Ä αποστελλονται
Ä
εντοr
Ä τηr
Κοινοτηταr
Ä
αποÄ το ατοµο
Ä
που τουr επεξεργαστηκε
Ä
σε
εναν
Ä
εµφιαλωτη,
Ä ο εµφιαλωτηr
Ä αυτοr
Ä διαβιβαζει,
Ä
εντοr
Ä
των δεκαπεντε
Ä
ηµερων
Ä που ακολουθουν
Ä την παραλαβηÄ
του προÏιοντοr,
Ä
αντÄιγραφο του συνοδευτικουÄ εγγραφου
Ä
στην αρµοδια
Ä
αρχηÄ ηÄ την εξουσιοδοτηµενη
Ä για το σκοποÄ
αυτοÄ υπηρεσÄια, του τοπου
Ä
εκφορτωσηr.
Ä
Το αργοτερο,
Ä
δεκα
Ä πεντε
Ä
ηµερεr
Ä
µεταÄ την παραλαβηÄ τηr,
η αρµοδια
Ä
αρχηÄ ηÄ η εξουσιοδοτηµενη
Ä
υπηρεσÄια του
τοπου
Ä
εκφορτωσηr
Ä
αποστελλουν
Ä
το αντÄιγραφο του συνοδευτικουÄ εγγραφου,
Ä
δεοντωr
Ä
θεωρηµενο
Ä στο µεταποιητη/
Ä
αποστολεα
Ä του εν λογω
Ä
χυµουÄ σταφυλιων.
Ä
3. ÄΟταν οι χυµοÄι σταφυλιων
Ä αποστελλονται
Ä
εντοr
Ä τηr
Κοινοτηταr
Ä
αποÄ το ατοµο
Ä
που τουr εÄιχε επεξεργασθεÄι σε
µια επιχεÄιρηση παρασκευηr
Ä προÏιοντων
Ä
οπωr
Ä
προσδιορÄιζονται στο αρθρο
Ä
1 παραγραφοr
Ä
3α,
— ο παρασκευαστηr
Ä αυτων
Ä των προÏιοντων
Ä
αποστελλει
Ä
το συνοδευτικοÄ εγγραφο
Ä
των χυµων
Ä σταφυλιων,
Ä το
αργοτερο
Ä
δεκαπεντε
Ä
ηµερεr
Ä
µεταÄ την παραλαβηÄ του,
στην αρµοδια
Ä
αρχηÄ η,
Ä την εξουσιοδοτηµενη
Ä
για το
σκοποÄ αυτοÄ υπηρεσÄια του τοπου
Ä
εκφορτωσηr.
Ä
— η αρχηÄ ελεγχου
Ä
ηÄ η εξουσιοδοτηµενη
Ä γι’ αυτοÄ υπηρεσÄια δεν µπορεÄι να θεωρησει
Ä
τα συνοδευτικαÄ εγγραφα
Ä
που αναφερονται
Ä
στην πρωτη
Ä περÄιπτωση παραÄ µονον
Ä
εαν
Ä διαθετει
Ä
επαρκεÄιr εγγυησειr
Ä
οτι
Ä οι εν λογω
Ä
χυµοÄι
σταφυλιων
Ä εχουν
Ä
πραγµατι
Ä
αναµειχθεÄι µε αλλα
Ä
προÏιοντα
Ä
για την παρασκευηÄ των ποτων
Ä που αναφερονται
Ä
στο αρθρο
Ä
1 παραγραφοr
Ä
3α.
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Αν οι εγγυησειr
Ä
αυτεr
Ä υφÄιστανται, το αργοτερο
Ä
δεκαπεντε
Ä
ηµερεr
Ä
µεταÄ την παραλαβηÄ του συνοδευτικουÄ
εγγραφου
Ä
που αναφερεται
Ä
στην παρουσα
Ä
παραγραφο,
Ä
η
αρµοδια
Ä
αρχηÄ η,
Ä η εξουσιοδοτηµενη
Ä για το σκοποÄ αυτοÄ
υπηρεσÄια του τοπου
Ä
εκφορτωσηr
Ä
αποστελλει
Ä
το αντÄιγραφο του συνοδευτικουÄ εγγραφου,
Ä
δεοντωr
Ä
θεωρηµενο,
Ä
στο µεταποιητη/αποστολ
Ä
εα
Ä του εν λογω
Ä
χυµουÄ σταφυλιων.
Ä
4. ÄΟταν οι χυµοÄι σταφυλιων
Ä αποστελλονται
Ä
εντοr
Ä τηr
Κοινοτηταr
Ä
αποÄ το ατοµο
Ä
που τουr επεξεργασθηκε
Ä
σε
µια επιχεÄιρηση αποθεµατοποÄιησηr πριν εµφιαλωθουν
Ä ηÄ
χρησιµοποιηθουν
Ä στην παρασκευηÄ προÏιοντων
Ä
τα οποÄια
προσδιορÄιζονται στο αρθρο
Ä
1 παραγραφοr
Ä
3α:
— η επιχεÄιρηση αποθεµατοποÄιησηr αποστελλει
Ä
το
σχετικοÄ συνοδευτικοÄ εγγραφο,
Ä
το αργοτερο
Ä
δεκαπεντε
Ä
ηµερεr
Ä
µεταÄ την παραλαβηÄ του στην αρµοδια
Ä
αρχηÄ ηÄ την εξουσιοδοτηµενη
Ä
για το σκοποÄ αυτοÄ
υπηρεσÄια του τοπου
Ä
εκφορτωσηr,
Ä
— η ελεγκτικηÄ αρχηÄ η,
Ä η εξουσιοδοτηµενη
Ä υπηρεσÄια δεν
µπορουν
Ä να θεωρησουν
Ä
το συνοδευτικοÄ εγγραφο
Ä
που
αναφερεται
Ä
στην πρωτη
Ä περÄιπτωση παραÄ µονον
Ä
αφουÄ
βεβαιωθουν
Ä οτι,
Ä τουλαχιστον
Ä
µια ποσοτηr
Ä
ισοδυναµη
Ä
µε εκεÄινη που αποτελεÄι αντικεÄιµενο τηr αναφεροµενηr
Ä
εδωÄ αποστοληr
Ä εσταλη
Ä
µε το πρεπον
Ä
συνοδευτικοÄ
εγγραφο
Ä
σε εναν
Ä
εµφιαλωτηÄ ηÄ σε µια επιχεÄιρηση
παρασκευηr
Ä προÏιοντων
Ä
που αναφερονται
Ä
στο αρθρο
Ä
1
παραγραφοr
Ä
3α, και παρεληφθη
Ä
αποÄ τουr χρηστεr
Ä
τηr.
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Εαν
Ä πληρουνται
Ä
οι οροι
Ä
που αναφερονται
Ä
στη δευτερη
Ä
περÄιπτωση του πρωτου
Ä
εδαφÄιου και µεταÄ την παραλαβηÄ
του συνοδευτικουÄ εγγραφου,
Ä
η αρµοδια
Ä
αρχηÄ ηÄ η εξουσιοδοτηµενη
Ä
υπηρεσÄια του τοπου
Ä
εκφορτωσηr
Ä
αποστελλει
Ä
αντÄιγραφο του συνοδευτικουÄ εγγραφου
Ä
που
αναφερεται
Ä
στην πρωτη
Ä
περÄιπτωση, δεοντωr
Ä
θεωρηµενο,
Ä
στο µεταποιητη/αποστολ
Ä
εα
Ä του εν λογω
Ä
χυµουÄ σταφυλιων.»
Ä
6. Η σηµερινηÄ παραγραφοr
Ä
2 γÄινεται παραγραφοr
Ä
5.
7. Στο αρθρο
Ä
9 παραγραφοr
Ä
1, προστÄιθεται η ακολουθη
Ä
προταση:
Ä
«Στην περÄιπτωση καταÄ την οποÄια κινηθεÄι διοικητικηÄ
ερευνα
Ä
σχετικηÄ µε το δικαÄιωµα στην ενÄισχυση, η
πληρωµηÄ καταβαλλεται
Ä
µονον
Ä
µεταÄ την αναγνωριση
Ä
του
δικαιωµατοr
Ä
στην ενÄισχυση.»

ÄΑρθρο 2
Ο παρων
Ä κανονισµοr
Ä αρχÄιζει να ισχυει
Ä την τρÄιτη ηµερα
Ä αποÄ
τη δηµοσÄιευσηÄ του στην ΕπÄισηµη ΕφηµερÄιδα των ΕυρωπαÏικων
Ä Κοινοτητων
Ä
.
Κατοπιν
Ä
αιτησεωr
Ä
ενοr
Ä συναλλασσοµενου,
Ä
οι διαταξειr
Ä
που
αναφερονται
Ä
στο αρθρο
Ä
1 παραγραφοι
Ä
1 και 5 του παροντοr
Ä
κανονισµουÄ δυνανται
Ä
να εφαρµοστουν
Ä στιr αιτησειr
Ä
ενισχυÄ
σεων που εχουν
Ä
υποβληθεÄι η/και
Ä
στιr αποστολεr
Ä χυµουÄ
σταφυλιων
Ä που αναφερονται
Ä
στο αρθρο
Ä
7 παραγραφοι
Ä
2 εωr
Ä
4 του κανονισµουÄ (ΕΟΚ) αριθ. 2641/88, ετσι
Ä
οπωr
Ä
τροποποιηθηκε
Ä
αποÄ τον παροντα
Ä
κανονισµο,
Ä οι οποÄιεr πραγµατοποιηθηκαν
Ä
αποÄ την 1η ΙανουαρÄιου 1997.

Ο παρων
Ä κανονισµοr
Ä εÄιναι δεσµευτικοr
Ä ωr προr ολα
Ä
τα µερη
Ä του και ισχυει
Ä αµεσα
Ä
σε καθε
Ä
κρατοr
Ä
µελοr.
Ä
Βρυξελλεr,
Ä
13 ΜαρτÄιου 1998.

Για την ΕπιτροπηÄ
Franz FISCHLER

Μελοr
Ä
τηr Επιτροπηr
Ä
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 584/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 13ηr Μαρτου 1998
για τον καθορισµ των ελαχστων τιµν πλησηr βουτρου και των µεγστων ποσν
ενσχυσηr τηr κρµαr γλακτοr, του βουτρου και του συµπυκνωµνου βουτρου για την 5η
ειδικ δηµοπρασα που πραγµατοποιεται στο πλασιο τηr διαρκοr δηµοπρασαr που προβλπεται απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2571/97
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συµβουλου, τηr
27ηr Ιουνου 1968, περ κοινr οργανσεωr αγορr στον
τοµα του γλακτοr και των γαλακτοκοµικν
προϊντων (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1587/96 (2), και ιδωr το ρθρο 6
παργραφοι 3 και 6, και το ρθρο 12 παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:
τι σµφωνα µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2571/97 τηr
Επιτροπr, τηr15ηr ∆εκεµβρου 1997, σχετικ µε την
πληση σε µειωµνη τιµ βουτρου και τη χοργηση ενισχσεωr στην κρµα γλακτοr, στο βοτυρο και στο
συµπυκνωµνο βοτυρο, που προορζονται για την παρασκευ προϊντων ζαχαροπλαστικr, παγωτν και λλων
προϊντων διατροφr (3), οι οργανισµο προβανουν σε
δηµοπρασα στην πληση ορισµνων ποσοττων βουτρου
που κατχουν και στη χοργηση ενισχσεωr στην κρµα
γλακτοr, στο βοτυρο και στο συµπυκνωµνο βοτυρο· τι
το ρθρο 18 του εν λγω κανονισµο θεσπζει τι, λαµβνονταr υπψη τιr προσφορr που θα ληφθον για την κθε
ειδικ δηµοπρασα, καθορζεται µια ελχιστη τιµ πλησηr
του βουτρου καθr και να αντατο ποσ για την εν-

σχυση που χορηγεται στην κρµα γλακτοr, στο βοτυρο
και στο συµπυκνωµνο βοτυρο που µπορον να διαφοροποιονται ανλογα µε τον προορισµ, την περιεκτικτητα
σε βουτυρικ λιπαρ ουσα και τον τρπο χρησιµοποησηr,
 αποφασζεται να µη δοθε συνχεια στη δηµοπρασα τι
πρπει συνεπr να καθοριστον το  τα ποσ των εγγυσεων µεταποησηr·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
γλακτοr και γαλακτοκοµικν προϊντων,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Για την 5η ειδικ δηµοπρασα στο πλασιο τηr διαρκοr
δηµοπρασαr που προβλπεται απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 2571/97, το αντατο ποσ των ενισχσεων καθr και
τα ποσ των εγγυσεων µεταποησηr καθορζονται πωr
αναγρφονται στον πνακα που εµφανεται στο παρρτηµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 14 Μαρτου
1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 13 Μαρτου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 148 τηr 28. 6. 1968, σ. 13.
(2) ΕΕ L 206 τηr 16. 8. 1996, σ. 21.
(3) ΕΕ L 350 τηr 20. 12. 1997, σ. 3.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 13ηr Μαρτου 1998, για τον καθορισµ των ελαχστων τιµν πλησηr
βουτρου και των µεγστων ποσν ενσχυσηr τηr κρµαr γλακτοr, του βουτρου και του συµπυκνωµνου
βουτρου για την 5η ειδικ δηµοπρασα που πραγµατοποιεται στο πλασιο τηr διαρκοr δηµοπρασαr που
προβλπεται απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2571/97
(σε Ecu/100 χιλιγραµµα)
Υπδειγµα

A
Με
ιχνοθτεr

Χωρr
ιχνοθτεr

Με
ιχνοθτεr

Χωρr
ιχνοθτεr

Ωr χει









Συµπυκνωµνο









Τρποr χρησιµοποησηr

Ελχιστη
τιµ
πλησηr

Βοτυρο
A 82 %

Εγγηση
µεταπλησηr

Αντατο
ποσ
ενσχυσηr

Εγγηση
µεταποησηr

B

Ωr χει





Συµπυκνωµνο





Βοτυρο A 82 %

117

113

117

113

Βοτυρο : 82 %

112

108





Συµπυκνωµνο βοτυρο

144

140

144

140

Κρµα





50

48

Βοτυρο

129



129



Συµπυκνωµνο βοτυρο

158



158



Κρµα





55
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 585/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 13ηr Μαρτου 1998
σχετικ µε τιr προσφορr που υποβλθηκαν για την αποστολ µακρσπερµου αποφλοιωµνου
ρυζιο προr τη νσο Ρενιν, στο πλασιο τηr δηµοπρασαr που προβλπεται στον κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 2094/97
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλου, τηr
22αr ∆εκεµβρου 1995, περ κοινr οργανσεωr αγορr τηr
ρυζαr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 192/98 (2), και ιδωr το ρθρο 10 παργραφοr 1,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 2692/89 τηr Επιτροπr, τηr 6ηr
Σεπτεµβρου 1989, περ λεπτοµερν καννων εφαρµογr
σχετικ µε τιr αποστολr ρυζιο στη Ρεϋνιν (3), και ιδωr
το ρθρο 9 παργραφοr 1,
Εκτιµνταr:
τι, µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2094/97 τηr Επιτροπr (4),
προκηρχθηκε δηµοπρασα για την επιδτηση κατ την
αποστολ ρυζιο προr τη νσο Ρεϋνιν·
τι, σµφωνα µε το ρθρο 9 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
2692/89, βσει των προσφορν που υποβλθηκαν, η Επιτροπ δναται, σµφωνα µε τη διαδικασα που προβλπεται
στο ρθρο 22 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασσει να µη δοθε συνχεια στη δηµοπρασα·

τι, λαµβνονταr υπψη τα κριτρια που προβλπονται στα
ρθρα 2 και 3 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2692/89, δεν
ενδεκνυται να καθορισθε η µγιστη επιδτηση·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
∆εν δδεται συνχεια στιr προσφορr που υποβλθηκαν απ
τιr 9 ωr τιr 12 Μαρτου 1998 στο πλασιο τηr δηµοπρασαr
τηr επιδτησηr για την αποστολ µακρσπερµου αποφλοιωµνου ρυζιο του κωδικο ΣΟ 1006 20 98 προr τη νσο
Ρεϋνιν, που αναφρεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2094/
97.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 14 Μαρτου
1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 13 Μαρτου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

329 τηr 30. 12. 1995, σ. 18.
20 τηr 27. 1. 1998, σ. 16.
29 τηr 7. 9. 1989, σ. 8.
292 τηr 25. 10. 1997, σ. 14.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 586/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 13ηr Μαρτου 1998
για τον καθορισµ τηr αντατηr τιµr αγορr και των ποσοττων βοεου κρατοr που
αγορζονται στην παρµβαση µε τον 199ο µερικ διαγωνισµ που πραγµατοποιεται στο
πλασιο γενικν µτρων παρεµβσεωr σµφωνα µε τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συµβουλου, τηr
27ηr Ιουνου 1968, περ κοινr οργανσεωr αγορr στον
τοµα του βοεου κρατοr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2634/97 (2), και ιδωr το
ρθρο 6 παργραφοr 7,
Εκτιµνταr:
τι, σµφωνα µε τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 τηr
Επιτροπr, τηr 1ηr Σεπτεµβρου 1993, περ λεπτοµερν
καννων εφαρµογr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 805/68
του Συµβουλου σον αφορ τα γενικ και ειδικ µτρα
παρµβασηr στον τοµα του βοεου κρατοr (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2602/
97 (4), ανοχθηκε διαγωνισµr, απ το ρθρο 1 παργραφοr
1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89 τηr Επιτροπr, τηr
9ηr Ιουνου 1989, για την αγορ βοεου κρατοr µσω
διαγωνισµο (5), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 72/98 (6)·
τι, σµφωνα µε το ρθρο 13 παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93, καθορστηκε µια αντατη τιµ
αγορr για την ποιτητα R3, κατ περπτωση, για κθε
µερικ διαγωνισµ, λαµβανοµνων υπψη των προσφορν
που υποβλθηκαν· τι σµφωνα µε το ρθρο 13 παργραφοr 2 µπορε να αποφασιστε να µη δοθε συνχεια στο
διαγωνισµ· τι σµφωνα µε το ρθρο 14 του ιδου κανονισµο, λαµβνονται υπψη οι προσφορr που εναι καττερεr  σεr µε την εν λγω αντατη τιµ χωρr εντοτοιr να
υπερβανει τη µση τιµ τηr εθνικr  περιφερειακr αγορr αυξηµνη κατ το ποσ που αναφρεται στην παργραφο 1·
τι, µετ απ εξταση των υποβληθεισν προσφορν για
τον 199ο µερικ διαγωνισµ και λαµβανοµνων υπψη,
σµφωνα µε το ρθρο 6 παργραφοr 1 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 805/68, των απαιτσεων για λογικ στριξη
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

148 τηr 28. 6. 1968, σ. 24.
356 τηr 31. 12. 1997, σ. 13.
225 τηr 4. 9. 1993, σ. 4.
351 τηr 23. 12. 1997, σ. 20.
159 τηr 10. 6. 1989, σ. 36.
6 τηr 10. 1. 1998, σ. 24.

τηr αγορr, καθr και τηr εποχικr εξλιξηr των σφαγν
και των τιµν, θα πρπει να µη δοθε συνχεια στο διαγωνισµ για την κατηγορα Α και να καθοριστε η αντατη
τιµ αγορr καθr και οι ποστητεr που µπορον να
γνουν δεκτr στην παρµβαση για την κατηγορα Γ·
τι οι ποστητεr που γιναν δεκτr υπερβανουν τιr ποστητεr που µπορον να αγοραστον· τι, κατ συνπεια, πρπει
να εφαρµοστε στιr ποστητεr που µπορον να αγοραστον
συντελεστr µεωσηr , ενδεχοµνωr, σε σχση µε τιr αποκλσειr των τιµν και των ποσοττων που χουν αναληφθε, πολλο συντελεστr µεωσηr σµφωνα µε το ρθρο 13
παργραφοr 3 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
βοεου κρατοr,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Στον 199ο µερικ διαγωνισµ που ανοχθηκε µε τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89:
α) για την κατηγορα Α δεν δδεται συνχεια στο διαγωνισµ·
β) για την κατηγορα Γ:
 η µγιστη τιµ αγορr καθορζεται σε 251 Ecu αν
100 χιλιγραµµα σφαγων  µισν σφαγων τηr
ποιτηταr R3,
 η µγιστη αποδεκτ ποστητα σφαγων και µισν
σφαγων ορζεται στουr 1 215 τνουr,
 στιr ποστητεr που προσφρονται σε τιµ καττερη
 ση των 251 Ecu εφαρµζεται συντελεστr 25 %
για τη Βρειο Ιρλανδα και 10 % για την Ιρλανδα,
σµφωνα µε το ρθρο 13 παργραφοr 3 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93.

ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 16 Μαρτου
1998.
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Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 13 Μαρτου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

L 77/21

L 77/22

¬ EL ¬

ΕπÄισηµη ΕφηµερÄιδα των ΕυρωπαÏικων
Ä Κοινοτητων
Ä

14. 3. 98

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 587/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 13ηr ΜαρτÄιου 1998
για προσωρινηÄ αναστοληÄ τηr εκδοσηr
Ä
πιστοποιητικων
Ä εξαγωγηr
Ä ορισµενων
Ä
γαλακτοκοµικων
Ä
προιÏοντων
Ä
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑÆΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ÄΕχονταr υποψη:
Ä
τη συνθηκη
Ä
για την ιÄ δρυση τηr ΕυρωπαÏικηr
Ä Κοινοτηταr,
Ä
τον κανονισµοÄ (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του ΣυµβουλÄιου, τηr
27ηr ΙουνÄιου 1968, περÄι κοινηr
Ä οργανωσεωr
Ä
τηr αγοραr
Ä στον
τοµεα
Ä του γαλακτοr
Ä
και των γαλακτοκοµικων
Ä προÏιοÄ
Ä
τροποποιηθηκε
Ä
τελευταÄια αποÄ τον κανονισµοÄ
ντων (1), οπωr
(ΕΚ) αριθ. 1587/96 (2),
τον κανονισµοÄ (ΕΟΚ) αριθ. 1466/95 τηr Επιτροπηr,
Ä τηr 27ηr
ΙουνÄιου 1995, για τον καθορισµοÄ των ειδικων
Ä λεπτοµερειων
Ä
εφαρµογηr
Ä των επιστροφων
Ä καταÄ την εξαγωγηÄ στον τοµεα
Ä
του γαλακτοr
Ä
και των γαλακτοκοµικων
Ä προÏιοντων
Ä
(3), οπωr
Ä
τροποποιηθηκε
Ä
τελευταÄια αποÄ τον κανονισµοÄ (ΕΚ) αριθ.
2497/97 (4), και ιδÄιωr το αρθρο
Ä
8 παραγραφοr
Ä
3,
Εκτιµωνταr:
Ä
οτι
Ä η αγοραÄ ορισµενων
Ä
γαλακτοκοµικων
Ä προÏιοντων
Ä
χαρακτηρÄιζεται αποÄ αβεβαιοτητα·
Ä
οτι
Ä πρεπει
Ä
να αποφευχθουν
Ä οι
αιτησειr
Ä
κερδοσκοπικουÄ χαρακτηρα
Ä
που µπορεÄι να οδηγηÄ
σει σε στρεβλωση
Ä
του ανταγωνισµουÄ µεταξυÄ επιχειρηµατιων
Ä ηÄ και να απειλησουν
Ä
τη συνεχεια
Ä
των εξαγωγων
Ä των εν

λογω
Ä
προÏιοντων
Ä
για το υπολοιπο
Ä
τηr τρεχουσαr
Ä
περιοδου·
Ä
οτι
Ä πρεπει
Ä
να ανασταλεÄι προσωριναÄ η εκδοση
Ä
των πιστοποιητικων
Ä για τα εν λογω
Ä
προÏιοντα
Ä
και να µην εκδοθουν
Ä τα
πιστοποιητικαÄ για ορισµενα
Ä προÏιοντα
Ä
των οποÄιων η αÄιτηση
εκκρεµεÄι·
οτι
Ä η επιτροπηÄ διαχεÄιρισηr γαλακτοr
Ä
και γαλακτοκοµικων
Ä
προÏιοντων
Ä
δεν διατυπωσε
Ä
γνωµη
Ä
στην προθεσµÄια που ορισε
Ä
ο προεδρ
Ä οr
Ä τηr,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ÄΑρθρο 1
Η εκδοση
Ä
των πιστοποιητικων
Ä εξαγωγηr
Ä των γαλακτοκοµικων
Ä
προÏιοντων
Ä
που αναφερονται
Ä
στο παραρτηµα
Ä
αναστελλεται
Ä
αποÄ τιr 14 εωr
Ä
τιr 31 ΜαρτÄιου 1998.

ÄΑρθρο 2
Ο παρων
Ä κανονισµοr
Ä αρχÄιζει να ισχυει
Ä στιr 14 ΜαρτÄιου
1998.

Ο παρων
Ä κανονισµοr
Ä εÄιναι δεσµευτικοr
Ä ωr προr ολα
Ä
τα µερη
Ä του και ισχυει
Ä αµεσα
Ä
σε καθε
Ä
κρατοr
Ä
µελοr.
Ä
Βρυξελλεr,
Ä
13 ΜαρτÄιου 1998.

Για την ΕπιτροπηÄ
Franz FISCHLER

Μελοr
Ä
τηr Επιτροπηr
Ä

(1) ΕΕ
(2) ΕΕ
(3) ΕΕ
(4) ΕΕ

L
L
L
L

148
206
144
345

τηr
τηr
τηr
τηr

28.
16.
28.
16.

6. 1968, σ. 13.
8. 1996, σ. 21.
6. 1995, σ. 22.
12. 1997, σ. 12.
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Κωδικαr
Ä
του προÏιοντοr
Ä

Κωδικαr
Ä
του προÏιοντοr
Ä

Κωδικαr
Ä
του προÏιοντοr
Ä

Κωδικαr
Ä
του προÏιοντοr
Ä

0401 10 10 9000
0401 10 90 9000
0401 20 11 9100
0401 20 11 9500
0401 20 19 9100
0401 20 19 9500
0401 20 91 9100
0401 20 91 9500
0401 20 99 9100
0401 20 99 9500
0401 30 11 9100
0401 30 11 9400
0401 30 11 9700
0401 30 19 9100
0401 30 19 9400
0401 30 19 9700
0401 30 31 9100
0401 30 31 9700
0401 30 39 9700
0401 30 91 9100
0401 30 91 9400
0401 30 91 9700
0401 30 99 9100
0401 30 99 9400
0401 30 99 9700
0402 91 11 9110
0402 91 11 9120
0402 91 11 9310
0402 91 11 9350
0402 91 11 9370
0402 91 19 9110
0402 91 19 9120
0402 91 19 9310
0402 91 19 9350
0402 91 19 9370
0402 91 31 9100
0402 91 31 9300
0402 91 39 9100
0402 91 39 9300
0402 91 51 9000
0402 91 59 9000

0402 91 91 9000
0402 91 99 9000
0402 99 11 9110
0402 99 11 9130
0402 99 11 9150
0402 99 11 9310
0402 99 11 9330
0402 99 11 9350
0402 99 19 9110
0402 99 19 9130
0402 99 19 9150
0402 99 19 9310
0402 99 19 9330
0402 99 19 9350
0402 99 31 9110
0402 99 31 9150
0402 99 31 9300
0402 99 31 9500
0402 99 39 9110
0402 99 39 9150
0402 99 39 9300
0402 99 39 9500
0402 99 91 9000
0402 99 99 9000
0403 10 11 9400
0403 10 11 9800
0403 10 13 9800
0403 10 19 9800
0403 10 31 9400
0403 10 31 9800
0403 10 33 9800
0403 10 39 9800
0403 90 11 9000
0403 90 13 9200
0403 90 13 9300
0403 90 13 9500
0403 90 13 9900
0403 90 19 9000
0403 90 31 9000
0403 90 33 9200
0403 90 33 9300

0403 90 33 9500
0403 90 33 9900
0403 90 39 9000
0403 90 51 9100
0403 90 51 9300
0403 90 53 9000
0403 90 59 9110
0403 90 59 9140
0403 90 59 9170
0403 90 59 9310
0403 90 59 9340
0403 90 59 9370
0403 90 59 9510
0403 90 59 9540
0403 90 59 9570
0403 90 61 9100
0403 90 61 9300
0403 90 63 9000
0403 90 69 9000
0404 90 21 9100
0404 90 21 9910
0404 90 21 9950
0404 90 23 9120
0404 90 23 9130
0404 90 23 9140
0404 90 23 9150
0404 90 23 9911
0404 90 23 9913
0404 90 23 9915
0404 90 23 9917
0404 90 23 9919
0404 90 23 9931
0404 90 23 9933
0404 90 23 9935
0404 90 23 9937
0404 90 23 9939
0404 90 29 9110
0404 90 29 9115
0404 90 29 9120
0404 90 29 9130
0404 90 29 9135

0404 90 29 9150
0404 90 29 9160
0404 90 29 9180
0404 90 81 9100
0404 90 81 9910
0404 90 81 9950
0404 90 83 9110
0404 90 83 9130
0404 90 83 9150
0404 90 83 9170
0404 90 83 9911
0404 90 83 9913
0404 90 83 9915
0404 90 83 9917
0404 90 83 9919
0404 90 83 9931
0404 90 83 9933
0404 90 83 9935
0404 90 83 9937
0404 90 89 9130
0404 90 89 9150
0404 90 89 9930
0404 90 89 9950
0404 90 89 9990
2309 10 70 9100
2309 10 70 9200
2309 10 70 9300
2309 10 70 9500
2309 10 70 9600
2309 10 70 9700
2309 10 70 9800
2309 90 70 9100
2309 90 70 9200
2309 90 70 9300
2309 90 70 9500
2309 90 70 9600
2309 90 70 9700
2309 90 70 9800
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 588/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 13ηr Μαρτου 1998
για τροποποηση των επιστροφν που εφαρµζονται κατ την εξαγωγ των σιτηρν, των
αλερων και των πλιγουριν και σιµιγδαλιν στου  σικλεωr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλου τηr
30r Ιουνου 1992 περ κοινr οργανσεωr αγορr στον
τοµα των σιτηρν (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 923/96 τηr Επιτροπr (2), και
ιδωr το ρθρο 13 παργραφοr 2 τταρτο εδφιο,
Εκτιµνταr:
τι οι επιστροφr που εφαρµζονται κατ την εξαγωγ των
σιτηρν, των αλερων και των πλιγουριν και σιµιγδαλιν
στου  σικλεωr χουν καθορισθε απ τον κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 564/98 τηr Επιτροπr (3)·
τι η εφαρµογ των λεπτοµερειν που περιλαµβνονται
στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 564/98 των στοιχεων των
οποων λαβε γνση η Επιτροπ, οδηγε στην τροποποηση
των επιστροφν κατ την εξαγωγ, που ισχουν επ του
παρντοr, σµφωνα µε το παρρτηµα του παρντοr κανονισµο·
τι υπρχουν δυναττητεr εξαγωγr για ποστητα 100 000
τνων αραβοστου προr ορισµνουr προορισµοr στο πλασιο των δηµοπρασιν του Παγκσµιου Επισιτιστικο Προγρµµατοr· τι θεωρεται κατλληλη η προσφυγ στη διαδικασα που προβλπεται στο ρθρο 7 παργραφοr 4 του
κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1162/95 τηr Επιτροπr (4), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 444/

98 (5) και, συνεπr πρπει να ληφθε υπψη κατ τον καθορισµ των επιστροφν·
τι οι αντιπροσωπευτικr ισοτιµεr τηr αγορr που καθορζονται στο ρθρο 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92
του Συµβουλου (6) πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 150/95 (7), χρησιµοποιονται για να
µετατραπε το ποσ που εκφρζεται σε νµισµα των τρτων
χωρν και αποτελον τη βση για τον καθορισµ των
γεωργικν ισοτιµιν των νοµισµτων των κρατν µελν·
τι οι λεπτοµρειεr εφαρµογr και ο καθορισµr των µετατροπν αυτν χουν καθορισθε στον κανονισµ (ΕΟΚ)
αριθ. 1068/93 τηr Επιτροπr (8), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1482/96 (9),
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Οι επιστροφr κατ την εξαγωγ των αναφερµενων στο
ρθρο 1 στοιχεα α), β) και γ) του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 προϊντων, ωr χουν, οι οποεr καθορζονται στο
παρρτηµα του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 564/98 τροποποιονται σµφωνα µε τα ποσ που ορζονται στο παρρτηµα
για τα προϊντα που αναφρονται σ’ αυτ.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 14 Μαρτου
1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 13 Μαρτου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

181 τηr 1. 7. 1992, σ. 21.
126 τηr 24. 5. 1996, σ. 37.
76 τηr 13. 3. 1998, σ. 12.
117 τηr 24. 5. 1995, σ. 2.

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

56 τηr 26. 2. 1998, σ. 12.
387 τηr 31. 12. 1992, σ. 1.
22 τηr 31. 1. 1995, σ. 1.
108 τηr 1. 5. 1993, σ. 106.
188 τηr 27. 7. 1996, σ. 22.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 13ηr Μαρτου 1998, για τροποποηση των επιστροφν που εφαρµζονται κατ
την εξαγωγ των σιτηρν, των αλερων και των πλιγουριν και σιµιγδαλιν στου  σικλεωr
(Ecu/τνο)
Κωδικr προϊντοr

Προορισµr (1)

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000




03
02
03
02

03
02



04
03
02



1002 00 00 9000
1003 00 10 9000
1003 00 90 9000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000

1007 00 90 9000
1008 20 00 9000

Επιστροφ




5,00
0
25,00
35,00

21,00
0



23,00 (3)
13,00




(Ecu/τνο)
Κωδικr προϊντοr

Προορισµr (1)

Επιστροφ

1101 00 11 9000





1101 00 15 9100

01

18,00

1101 00 15 9130

01

17,00

1101 00 15 9150

01

15,50

1101 00 15 9170

01

14,50

1101 00 15 9180

01

13,50

1101 00 15 9190





1101 00 90 9000





1102 10 00 9500

01

47,50

1102 10 00 9700





1102 10 00 9900





1103 11 10 9200



 (2)

1103 11 10 9400



 (2)

1103 11 10 9900





1103 11 90 9200

01

0 (2)

1103 11 90 9800





(1) Προορισµο:
01 λεr οι τρτεr χρεr,
02 λλεr τρτεr χρεr,
03 Ελβετα, Λιχτενστιν,
04 Τανζανα, Μπουροντι, Κονγκ (Μπραζαβλ) Λαϊκ ∆ηµοκρατα του Κονγκ.
(2)

ταν αυτ το προϊν περιχει σιµιγδλι συσσωµατωµνο, ουδεµα επιστροφ χορηγεται κατ την εξαγωγ.

(3) Επιστροφ που καθορστηκε στα πλασια τηr διαδικασαr που προβλπεται στο ρθρο 7 παργραφοr 4 του τροποποιηµνου κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1162/95, για
ποστητα 100 000 τνων, αραβοστου που εξγεται προr την Τανζανα, το Μπουροντι, το Κονγκ (Μπραζαβλ) και τη Λαϊκ ∆ηµοκρατα του Κονγκ, στο
πλασιο των δηµοπρασιν του Παγκσµιου Επισιτιστικο Προγρµµατοr.

NB: Οι ζνεr εναι αυτr που ορζονται στον τροποποιηµνο κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 2145/92 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 214 τηr 30. 7. 1992, σ. 20).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 589/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 13ηr Μαρτου 1998
για τον καθορισµ των γεωργικν ισοτιµιν
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συµβουλου, τηr
28ηr ∆εκεµβρου 1992, για τη λογιστικ µονδα και τιr
ισοτιµεr µετατροπr που πρπει να εφαρµζονται στα πλασια τηr κοινr γεωργικr πολιτικr (1), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 150/95 (2), και
ιδωr το ρθρο 3 παργραφοr 1,
Εκτιµνταr:
τι οι γεωργικr ισοτιµεr χουν καθοριστε απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 550/98 τηr Επιτροπr (3)·
τι το ρθρο 4 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 προβλπει τι, µε την επιφλαξη τηr εφαρµογr περιδων σκψεωr, η γεωργικ ισοτιµα ενr νοµσµατοr τροποποιεται
ταν η νοµισµατικ διαφορ απ την αντιπροσωπευτικ
ισοτιµα τηr αγορr υπερβανει ορισµνα εππεδα·
τι οι αντιπροσωπευτικr ισοτιµεr τηr αγορr καθορζονται συναρτσει των βασικν περιδων αναφορr , ενδεχοµνωr, των περιδων σκψεωr, που καθορζονται
σµφωνα µε το ρθρο 2 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1068/
93 τηr Επιτροπr, τηr 30r Απριλου 1993, για τιr λεπτοµρειεr καθορισµο και εφαρµογr των ισοτιµιν που χρησιµοποιονται στον γεωργικ τοµα (4), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1482/96 (5)· τι η
παργραφοr 2 του εν λγω ρθρου προβλπει τι, στην
περπτωση κατ την οποα η απλυτη τιµ τηr διαφορr
µεταξ των νοµισµατικν αποκλσεων δο κρατν µελν,
υπολογισθεσα σε συνρτηση µε τη µση τιµ του Ecu
τριν συνεχµενων ηµερν, ξεπερσει ξι µονδεr, οι αντιπροσωπευτικr ισοτιµεr τηr αγορr προσαρµζονται βσει
των εν λγω τριν ηµερν·
τι, λγω των συναλλαγµατικν ισοτιµιν που διαπιστθηκαν απ τιr 11 ωr τιr 13 Μαρτου 1998, πρπει να

καθορισθε µια να γεωργικ ισοτιµα για τη δραχµ, το
πορτογαλικ εσκοδο και την ισπανικ πεστα·
τι, στο ρθρο 15 παργραφοr 2 του κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 1068/93, προβλπεται τι ταν η γεωργικ ισοτιµα
προκαθορζεται πρπει να προσαρµζεται στην περπτωση
κατ την οποα η απκλισ τηr απ την ισχουσα γεωργικ
ισοτιµα την ηµρα κατ την οποα επρχεται το γενεσιουργ ατιο που εφαρµζεται στο εν λγω ποσ υπερβανει τιr τσσεριr µονδεr· τι, στην περπτωση αυτ, η προκαθορισµνη γεωργικ ισοτιµα προσεγγζει την ισχουσα
ισοτιµα µχριr αποκλσεωr τεσσρων µονδων· τι πρπει
να καθοριστε η ισοτιµα µε την οποα αντικαθσταται η
προκαθορισµνη γεωργικ ισοτιµα,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Οι γεωργικr ισοτιµεr καθορζονται στο παρρτηµα Ι.
ρθρο 2
Στην περπτωση που αναφρεται στο ρθρο 15 παργραφοr
2 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1068/93, η προκαθορισµνη
γεωργικ ισοτιµα αντικαθσταται απ την ισοτιµα του
Ecu για το εν λγω νµισµα, που αναφρεται στο
παρρτηµα ΙΙ:
 πνακαr Α, ταν η τελευταα αυτ ισοτιµα εναι µεγαλτερη απ την προκαθορισµνη ισοτιµα, 
 πνακαr Β, ταν η τελευταα αυτ ισοτιµα εναι µικρτερη απ την προκαθορισµνη ισοτιµα.
ρθρο 3
Ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 550/98 καταργεται.
ρθρο 4
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 14 Μαρτου
1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 13 Μαρτου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

387 τηr 31. 12. 1992, σ. 1.
22 τηr 31. 1. 1995, σ. 1.
72 τηr 11. 3. 1998, σ. 15.
108 τηr 1. 5. 1993, σ. 106.
188 τηr 27. 7. 1996, σ. 22.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Γεωργικr ισοτιµεr
1 Ecu =

40,9321
7,54917
1,98243
312,979
202,528
6,68769
6,02811
2,23273
0,796521
1 973,93
13,9485
167,836
8,79309
0,695735

Βελγικ φργκα 
φργκα Λουξεµβοργου
∆ανικr κορνεr
Γερµανικ µρκα
∆ραχµr
Πορτογαλικ εσκοδα
Γαλλικ φργκα
Vινλανδικ µρκα
Ολλανδικ φιορνια
Ιρλανδικr λρεr
Ιταλικr λρεr
Αυστριακ σελνια
Ισπανικr πεστεr
Σουηδικr κορνεr
Λρεr στερλνεr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Γεωργικr ισοτιµεr προκαθορισµνεr και προσαρµοσµνεr

Πνακαr Α

1 Ecu =

39,3578
7,25882
1,90618
300,941
194,738
6,43047
5,79626
2,14686
0,765886
1 898,01
13,4120
161,381
8,45489
0,668976

Βελγικ φργκα 
φργκα Λουξεµβοργου
∆ανικr κορνεr
Γερµανικ µρκα
∆ραχµr
Πορτογαλικ εσκοδα
Γαλλικ φργκα
Vινλανδικ µρκα
Ολλανδικ φιορνια
Ιρλανδικr λρεr
Ιταλικr λρεr
Αυστριακ σελνια
Ισπανικr πεστεr
Σουηδικr κορνεr
Λρεr στερλνεr

Πνακαr Β

1 Ecu =

42,6376
7,86372
2,06503
326,020
210,967
6,96634
6,27928
2,32576
0,829709
2 056,18
14,5297
174,829
9,15947
0,724724

Βελγικ φργκα 
φργκα Λουξεµβοργου
∆ανικr κορνεr
Γερµανικ µρκα
∆ραχµr
Πορτογαλικ εσκοδα
Γαλλικ φργκα
Vινλανδικ µρκα
Ολλανδικ φιορνια
Ιρλανδικr λρεr
Ιταλικr λρεr
Αυστριακ σελνια
Ισπανικr πεστεr
Σουηδικr κορνεr
Λρεr στερλνεr

L 77/28

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

14. 3. 98

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 590/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 13ηr Μαρτου 1998
για τον καθορισµ των δασµν κατ την εισαγωγ στον τοµα των σιτηρν
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλου, τηr
30r Ιουνου 1992, περ κοινr οργανσεωr τηr αγορr στον
τοµα των σιτηρν (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 923/96 τηr Επιτροπr (2),
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1249/96 τηr Επιτροπr, τηr 28ηr
Ιουνου 1996, περ λεπτοµερειν εφαρµογr του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλου σον αφορ τουr
δασµοr κατ την εισαγωγ στον τοµα των σιτηρν (3),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 2092/97 (4), και ιδωr το ρθρο 2 παργραφοr 1,
Εκτιµνταr:
τι το ρθρο 10 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 προβλπει τι κατ την εισαγωγ των προϊντων που αναφρονται στο ρθρο 1 του εν λγω κανονισµο, εισπρττονται
οι δασµο του κοινο δασµολογου· τι, εντοτοιr, για τα
προϊντα που αναφρονται στην παργραφο 2 του ρθρου
αυτο, ο δασµr κατ την εισαγωγ ισοται µε την τιµ
παρεµβσεωr που ισχει για τα προϊντα αυτ κατ την
εισαγωγ προσαυξηµνη κατ 55 % και µειωµνη κατ την
τιµ cif κατ την εισαγωγ που εφαρµζεται στην εν λγω
αποστολ·
τι, δυνµει του ρθρου 10 παργραφοr 3 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, οι τιµr cif κατ την εισαγωγ υπολογζονται µε βση τιr αντιπροσωπευτικr τιµr για το εν
λγω προϊν στη διεθν αγορ·
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 1249/96 χει καθορσει τιr
λεπτοµρειεr εφαρµογr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/

92 σον αφορ τουr δασµοr κατ την εισαγωγ στον
τοµα των σιτηρν·
τι οι δασµο κατ την εισαγωγ εφαρµζονται ωr του
ισχει νοr καθορισµr· τι εξακολουθον επσηr να
ισχουν, εν δεν διατθεται καµα τιµ για το χρηµατιστριο αναφορr που αναφρεται στο παρρτηµα ΙΙ του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1249/96 κατ τη διρκεια των δο εβδοµδων που προηγονται του προσεχοr καθορισµο·
τι, για να καταστε δυνατ η κανονικ λειτουργα του
καθεσττοr των δασµν κατ την εισαγωγ, πρπει, για
τον υπολογισµ αυτ, να ληφθον υπψη οι αντιπροσωπευτικr τιµr τηr αγορr που διαπιστθηκαν κατ τη διρκεια µιαr περιδου αναφορr·
τι η εφαρµογ του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1249/96 οδηγε
στον καθορισµ των δασµν κατ την εισαγωγ, σµφωνα
µε το παρρτηµα του παρντοr κανονισµο,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Οι δασµο κατ την εισαγωγ στον τοµα των σιτηρν που
αναφρονται στο ρθρο 10 παργραφοr 2 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 καθορζονται στο παρρτηµα Ι του
παρντοr κανονισµο, µε βση τα στοιχεα που περιλαµβνονται στο παρρτηµα ΙΙ.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 16 Μαρτου
1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 13 Μαρτου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

181
126
161
292

τηr
τηr
τηr
τηr

1. 7. 1992, σ. 21.
24. 5. 1996, σ. 37.
29. 6. 1996, σ. 125.
25. 10. 1997, σ. 10.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
∆ασµο κατ την εισαγωγ των προϊντων που περιλαµβνονται στο ρθρο 10 παργραφοr 2 του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92

Κωδικr ΣΟ

Περιγραφ των εµπορευµτων

∆ασµr κατ την εισαγωγ που
διεξγεται δια ξηρr, ποταµο 
θαλσσηr και προρχεται
απ λιµνια
τηr Μεσογεου, τηr Μαρηr
Θλασσαr
 τηr Βαλτικr Θλασσαr
(σε Ecu/τνο)

∆ασµr κατ την εισαγωγ που
διεξγεται αεροπορικr
 δια θαλσσηr
προερχµενη απ λλα λιµνια (2)
(σε Ecu/τνο)

0,00

0,00

1001 10 00

Σιτρι σκληρ (1)

1001 90 91

Σιτρι µαλακ που προορζεται για σπορ:

41,96

31,96

1001 90 99

Σιτρι µαλακ, εκλεκτr ποιτηταr εκτr απ εκενο
που προορζεται για σπορ (3)

41,96

31,96

µσηr ποιτηταr

59,59

49,59

βασικr ποιτηταr

73,24

63,24

1002 00 00

Σκαλη

74,02

64,02

1003 00 10

Κριθρι που προορζεται για σπορ

74,02

64,02

1003 00 90

Κριθρι εκτr απ αυτ που προορζεται για σπορ (3)

74,02

64,02

1005 10 90

Καλαµπκι για σπορ εκτr απ το υβρδιο

82,99

72,99

1005 90 00

Καλαµπκι εκτr απ αυτ που προορζεται για
σπορ (3)

82,99

72,99

1007 00 90

Σργο σε κκκουr εκτr απ το υβρδιο που προορζεται για σπορ

74,02

64,02

(1) Για το σιτρι που δεν πληρο τιr ελχιστεr ποιοτικr προδιαγραφr που αναφρονται στο παρρτηµα Ι του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1249/96 ο εφαρµοζµενοr
δασµr εναι εκενοr που καθορζεται για το µαλακ σιτρι χαµηλr ποιτηταr.
(2) Για τα εµπορεµατα που φθνουν στην Κοιντητα απ τον Ατλαντικ Ωκεαν  µσω τηr διρυγαr του Σουζ [ρθρο 2 παργραφοr 4 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
1249/96] ο εισαγωγαr µπορε να επωφεληθε µεισεωr των δασµν κατ:
 3 Ecu αν τνο εν το λιµνι βρσκεται στην Μεσγειο θλασσα ,
 2 Ecu αν τνο εν το λιµνι εκφρτωσηr βρσκεται στην Ιρλανδα, στο Ηνωµνο Βασλειο, στη ∆ανα, στη Σουηδα, στη Vινλανδα  απ την πλευρ του
Ατλαντικο τηr Ιβηρικr χερσονσου.
(3) Ο εισαγωγαr µπορε να επωφεληθε κατ’ αποκοπ µεισεωr 14  8 Ecu αν τνο ταν πληρονται οι προϋποθσειr που καθορζονται στο ρθρο 2 παργραφοr 5
του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1249/96.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Στοιχεα υπολογισµο των δασµν
(περοδοr απ τιr 27. 02. 1998 ωr τιr 12. 03. 1998)
1. Μσοι ροι τηr περιδου των δο εβδοµδων που προηγονται τηr ηµραr του καθορισµο:
Χρηµατιστηριακr τιµr

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

US barley 2

127,88

118,89

113,56

100,48

207,05 (1)

116,72 (1)

Πριµοδτηση για τον Κλπο του Μεξικο
(Ecu/τνο)

20,90

12,26

3,94

7,28





Πριµοδτηση
(Ecu/τνο)













Προϊν (% πρωτενεr ωr 12 % υγρασα)
Τιµ (Ecu/τνο)

για

τιr

µεγλεr

λµνεr

(1) Fob Gulf.

2. Ναλοr/κστοr: Κλποr του Μεξικο  Rotterdam: 11,75 Ecu/τνο. Μεγλεr Λµνεr-Rotterdam: 24,19 Ecu/τνο.
3. Επιδοτσειr που προβλπονται στο ρθρο 4 παργραφοr 2 τρτο εδφιο του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1249/96: 0,00 Ecu/τνο (HRW2)
0,00 Ecu/τνο (SRW2).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 591/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 13ηr Μαρτου 1998
για την κδοση πιστοποιητικν εξαγωγr του συστµατοr Α1 στον τοµα των
οπωροκηπευτικν
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2190/96 τηr Επιτροπr, τηr 14ηr
Νοεµβρου 1996, για τιr λεπτοµρειεr εφαρµογr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 του Συµβουλου σχετικ µε τιr
επιστροφr κατ την εξαγωγ στον τοµα των οπωροκηπευτικν (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 213/98 (2), και ιδωr το ρθρο 2 παργραφοr
3,
Εκτιµνταr:
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 8/98 τηr Επιτροπr (3) καθρισε τιr ποστητεr για τιr οποεr δναται να εκδδονται
πιστοποιητικ εξαγωγr του συστµατοr Α1, εκτr απ
εκενα που ζητονται στο πλασιο τηr επισιτιστικr
βοθειαr·
τι το ρθρο 2 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2190/96 καθρισε τουr ρουr µε τουr οποουr δναται να ληφθον απ
την Επιτροπ ιδιατερα µτρα µε σκοπ να αποφευχθε η
υπρβαση των ποσοττων για τιr οποεr µπορον να εκδδονται πιστοποιητικ του συστµατοr Α1·
τι, λαµβανοµνων υπψη των στοιχεων που διαθτει
σµερα η Επιτροπ, θα προκψουν υπερβσειr των
ποσοττων για τα φουντοκια χωρr κλυφοr, µειωµνων

και προσαυξηµνων κατ τιr ποστητεr που αναφρονται
στο ρθρο 2 παργραφοr 3 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
2190/96, εν εκδοθον χωρr περιορισµ πιστοποιητικ του
συστµατοr Α1 που ζητονται απ τιr 9 Μαρτου 1998· τι
πρπει, εποµνωr, να καθορισθε, γι’ αυτ το προϊν, να
ποσοστ κδοσηr των ποσοττων που ζητθηκαν στιr 9
Μαρτου 1998 και να απορριφθον οι αιτσειr πιστοποιητικν του συστµατοr Α1 που κατατθενται αργτερα κατ
τη διρκεια τηr διαr περιδου αιτσεων,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Τα πιστοποιητικ εξαγωγr του συστµατοr Α1 για τα
φουντοκια χωρr κλυφοr, για τα οποα η ατηση κατατθηκε στιr 9 Μαρτου 1998 στο πλασιο του ρθρου 1 του
κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 8/98, εκδδονται µχρι ανωττου
ορου 18,8 % των ζητοµενων ποσοττων.
Γι’ αυτ το προϊν απορρπτονται οι αιτσειr πιστοποιητικν του συστµατοr Α1 που κατατθενται µετ τιr 9
Μαρτου και πριν απ τιr 11 Μαρτου 1998.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 14 Μαρτου
1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 13 Μαρτου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 292 τηr 15. 11. 1996, σ. 12.
(2) ΕΕ L 22 τηr 29. 1. 1998, σ. 8.
(3) ΕΕ L 3 τηr 7. 1. 1998, σ. 5.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 592/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 13ηr Μαρτου 1998
για την κδοση πιστοποιητικν εξαγωγr του συστµατοr Α1 στον τοµα των
οπωροκηπευτικν
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2190/96 τηr Επιτροπr, τηr 14ηr
Νοεµβρου 1996, για τιr λεπτοµρειεr εφαρµογr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 του Συµβουλου σχετικ µε τιr
επιστροφr κατ την εξαγωγ στον τοµα των οπωροκηπευτικν (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 213/98 (2), και ιδωr το ρθρο 2 παργραφοr
3,
Εκτιµνταr:
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 520/98 τηr Επιτροπr (3) καθρισε τιr ποστητεr για τιr οποεr δναται να εκδδονται
πιστοποιητικ εξαγωγr του συστµατοr Α1, εκτr απ
εκενα που ζητονται στο πλασιο τηr επισιτιστικr
βοθειαr·
τι το ρθρο 2 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2190/96 καθρισε τουr ρουr µε τουr οποουr δναται να ληφθον απ
την Επιτροπ ιδιατερα µτρα µε σκοπ να αποφευχθε η
υπρβαση των ποσοττων για τιr οποεr µπορον να εκδδονται πιστοποιητικ του συστµατοr Α1·
τι, λαµβανοµνων υπψη των στοιχεων που διαθτει
σµερα η Επιτροπ, θα προκψουν υπερβσειr των
ποσοττων για τα µλα, µειωµνων και προσαυξηµνων

κατ τιr ποστητεr που αναφρονται στο ρθρο 2 παργραφοr 3 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2190/96, εν εκδοθον
χωρr περιορισµ πιστοποιητικ του συστµατοr Α1 που
ζητονται απ τιr 11 Μαρτου 1998· τι πρπει, εποµνωr,
να καθορισθε, γι’ αυτ το προϊν, να ποσοστ κδοσηr
των ποσοττων που ζητθηκαν στιr 11 Μαρτου 1998 και
να απορριφθον οι αιτσειr πιστοποιητικν του συστµατοr Α1 που κατατθενται αργτερα κατ τη διρκεια τηr
διαr περιδου αιτσεων,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Τα πιστοποιητικ εξαγωγr του συστµατοr Α1 για τα
µλα, για τα οποα η ατηση κατατθηκε στιr 11 Μαρτου
1998 στο πλασιο του ρθρου 1 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
520/98, εκδδονται µχρι ανωττου ορου 18,2 % των ζητοµενων ποσοττων.
Γι’ αυτ το προϊν απορρπτονται οι αιτσειr πιστοποιητικν του συστµατοr Α1 που κατατθενται µετ τιr 11
Μαρτου και πριν απ τιr 13 Μαου 1998.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 14 Μαρτου
1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 13 Μαρτου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 292 τηr 15. 11. 1996, σ. 12.
(2) ΕΕ L 22 τηr 29. 1. 1998, σ. 8.
(3) ΕΕ L 66 τηr 6. 3. 1998, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 593/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 13ηr Μαρτου 1998
για τροποποηση των ποσοστν των επιστροφν που εφαρµζονται σε ορισµνα προϊντα των
τοµων των σιτηρν και τηr ρυζαr που εξγονται υπ µορφ εµπορευµτων που δεν
υπγονται στο παρρτηµα ΙΙ τηr συνθκηr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλου, τηr
30r Ιουνου 1992, περ κοινr οργανσεωr αγορr στον
τοµα των σιτηρν (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 923/96 τηr Επιτροπr (2), και
ιδωr το ρθρο 13 παργραφοr 3,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλου, τηr
22αr ∆εκεµβρου 1995, περ κοινr οργανσεωr αγορr τηr
ρυζαr (3), πωr τροποποιθηκε απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 192/98 (4), και ιδωr το ρθρο 13 παργραφοr 3,
Εκτιµνταr τι τα ποσοστ των επιστροφν που εφαρµζονται απ την 13η Μαρτου 1998 στα προϊντα που αναφρονται στο παρρτηµα, που εξγονται υπ µορφ εµπορευµτων τα οποα δεν υπγονται στο παρρτηµα ΙΙ τηr
συνθκηr, καθορστηκαν απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.

574/98 τηr Επιτροπr (5)· τι η επαλθευση κατδειξε τι
ορισµνα ποσ χουν καθορισθε λανθασµνα· τι, κατ
συνπεια, πρπει να διορθωθε το παρρτηµα του εν λγω
κανονισµο,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Τα ποσοστ των επιστροφν που καθορζονται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 574/98 αντικαθστανται απ τα ποσοστ
που αναφρονται στο παρρτηµα του παρντοr κανονισµο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 13 Μαρτου
1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 13 Μαρτου 1998.
Για την Επιτροπ
Martin BANGEMANN

Μλοr τηr Επιτροπr

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

181 τηr 1. 7. 1992, σ. 21.
126 τηr 24. 5. 1996, σ. 37.
329 τηr 30. 12. 1995, σ. 18.
20 τηr 27. 1. 1998, σ. 16.

(5) ΕΕ L 76 τηr 13. 3. 1998, σ. 26.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 13ηr Μαρτου 1998, για τροποποηση των ποσοστν των επιστροφν που
εφαρµζονται σε ορισµνα προϊντα των τοµων των σιτηρν και τηr ρυζαr που εξγονται υπ µορφ
εµπορευµτων που δεν υπγονται στο παρρτηµα ΙΙ τηr συνθκηr

Κωδικr ΣΟ

1001 10 00

1001 90 99

Περιγραφ εµπορευµτων (1)

Σιτρι σκληρ:
– σε περπτωση εξαγωγr προϊντων των κωδικν ΣΟ 1902 11 και
1902 19, προr τιr Ηνωµνεr Πολιτεεr τηr Αµερικr
– για τιr υπλοιπεr περιπτσειr
Σιτρι µαλακ και σιµιγδλι:
– σε περπτωση εξαγωγr προϊντων των κωδικν ΣΟ 1902 11 και
1902 19, προr τιr Ηνωµνεr Πολιτεεr τηr Αµερικr
– για τιr υπλοιπεr περιπτσειr:
– – σε περπτωση εφαρµογr του ρθρου 4 παργραφοr 5 στοιχεο
β) του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1222/94 (2)
– – για τιr υπλοιπεr περιπτσειr

Ποσοστ επιστροφν
αν 100 kg
των προϊντων βσεωr




0,801

0,636
1,232

1002 00 00

Σκαλη

2,979

1003 00 90

Κριθρι

1,885

1004 00 00

Βρµη

1,876

1005 90 00

Καλαµπκι που χρησιµοποιθηκε σε µορφ:
– αµλων:
– – σε περπτωση εφαρµογr του ρθρου 4 παργραφοr 5 στοιχεο
β) του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1222/94 (2)
– – για τιr υπλοιπεr περιπτσειr
– γλυκζη, και σιροπιο γλυκζηr, µαλτοδεξτρνηr και σιροπιο
µαλτοδεξτρνηr των κωδικν 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91,
1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79,
2106 90 55 (3):
– – σε περπτωση εφαρµογr του ρθρου 4 παργραφοr 5 στοιχεο
β) του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1222/94 (2)
– – για τιr υπλοιπεr περιπτσειr
– λλεr µορφr (και ωr χει)
µυλο γεωµλων του κωδικο ΣΟ 1108 13 00 εξοµοινονται µ’ να
προϊν το οποο προρχεται απ τη µεταποηση του αραβοστου:
– σε περπτωση εφαρµογr του ρθρου 4 παργραφοr 5 στοιχεο β)
του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1222/94 (2)
– για τιr υπλοιπεr περιπτσειr

1006 20

ex 1006 30

1006 40 00

1,283
2,028

1,084
1,829
2,028

1,283
2,028

Ρζι αποφλοιωµνο:
– σε στρογγυλοr κκκουr
– σε µτριουr κκκουr
– σε µακρεr κκκουr





Ρζι λευκασµνο:
– σε στρογγυλοr κκκουr
– σε µτριουr κκκουr
– σε µακρεr κκκουr





Ρζι σε θρασµατα που χρησιµοποιθηκε υπ µορφ:
– αµλων του κωδικο ΣΟ 1108 19 10:
– – σε περπτωση εφαρµογr του ρθρου 4 παργραφοr 5 στοιχεο
β) του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1222/94 (2)
– – για τιr υπλοιπεr περιπτσειr
– λλων (ωr χουν)
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Κωδικr ΣΟ

Ποσοστ επιστροφν
αν 100 kg
των προϊντων βσεωr

1007 00 90

Σργο

1,885

1101 00

λευρα σιταριο:
– σε περπτωση εξαγωγr προϊντων των κωδικν ΣΟ 1902 11 και
1902 19, προr τιr Ηνωµνεr Πολιτεεr τηr Αµερικr
– για τιr υπλοιπεr περιπτσειr

0,985
1,515

1102 10 00

Αλερι σκαληr

4,081

1103 11 10

Πλιγορια και σιµιγδλια σιταριο σκληρο:
– σε περπτωση εξαγωγr προϊντων των κωδικν ΣΟ 1902 11 και
1902 19, προr τιr Ηνωµνεr Πολιτεεr τηr Αµερικr
– για τιr υπλοιπεr περιπτσειr




Πλιγορια και σιµιγδλια σιταριο µαλακο:
– σε περπτωση εξαγωγr προϊντων των κωδικν ΣΟ 1902 11 και
1902 19, προr τιr Ηνωµνεr Πολιτεεr τηr Αµερικr
– για τιr υπλοιπεr περιπτσειr

0,985
1,515

1103 11 90

(1)

Περιγραφ εµπορευµτων (1)

L 77/35

σον αφορ τα γεωργικ προϊντα που προρχονται απ τη µεταποηση του βασικο προϊντοr /και εκενα τα οποα
εξοµοιονται προr αυτ, εφαρµζονται οι συντελεστr που παρατθενται στο παρρτηµα Ε του τροποποιηµνου κανονισµο
(ΕΚ) αριθ. 1222/94 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 136 τηr 31. 5. 1994, σ 5).
(2) Τα προϊντα για τα οποα γνεται λγοr αναφρονται στο παρρτηµα Ι του τροποποιηµνου κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1722/93 τηr
Επιτροπr (ΕΕ L 159 τηr 1. 7. 1993, σ. 112).
(3) σον αφορ τα σιρπια που υπγονται στουr κωδικοr ΣΟ 1702 30 99, 1702 40 90 και 1702 60 90 τα οποα χουν κατασκευαστε
απ µεγµατα των σιροπιν γλυκζηr και φρουκτζηr δνει δικαωµα επιστροφr κατ την εξαγωγ.

L 77/36

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

14. 3. 98

Ο∆ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 16ηr Vεβρουαρου 1998
για τη διευκλυνση τηr µνιµηr σκησηr του δικηγορικο επαγγλµατοr σε κρτοr µλοr
διφορο εκενου στο οποο αποκτθηκε ο επαγγελµατικr ττλοr
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

λλοι µωr δικηγροι µε πλρωr αναγνωρισµνη
ιδιτητα πρπει να µπορον να ενταχθον µετ απ
ορισµνο
χρονικ
διστηµα
επαγγελµατικr
σκησηr στο κρτοr µλοr υποδοχr υπ τον επαγγελµατικ ττλο καταγωγr  να συνεχσουν τη
δραστηριτητ τουr υπ τον επαγγελµατικ ττλο
καταγωγr·

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
και ιδωr τα ρθρα 49 και 57 παργραφοr 1 και παργραφοr 2 πρτο και τρτο εδφιο,
την πρταση τηr Επιτροπr (1),
τη γνµη τηr Οικονοµικr και Επιτροπr (2),
Αποφασζονταr σµφωνα µε τη διαδικασα του ρθρου 189
Β τηr συνθκηr (3),

(4)

τι το χρονικ αυτ διστηµα πρπει να επιτρπει
στον δικηγρο να ενταχθε στο επγγελµα στο κρτοr µλοr υποδοχr, αφο εξακριβωθε τι χει επαγγελµατικ περα στο εν λγω κρτοr µλοr·

(5)

τι για το θµα αυτ δικαιολογεται δρση σε κοινοτικ εππεδο, χι µνο επειδ σε σχση µε το γενικ
σστηµα αναγνρισηr προσφρει στουr δικηγρουr
µια ευκολτερη λση που τουr επιτρπει την νταξη
στο επγγελµα στο κρτοr µλοr υποδοχr αλλ και
επειδ, παρχονταr στουr δικηγρουr τη δυναττητα
να ασκον σε µνιµη βση το επγγελµα στο κρτοr
µλοr υποδοχr υπ τον επαγγελµατικ τουr ττλο
καταγωγr, ανταποκρνεται στιr ανγκεr των
χρηστν του δικαου οι οποοι, λγω του συνεχr
αυξανµενου αριθµο των υποθσεων που απορρουν
κυρωr απ την εωτερικ αγορ, αναζητον νοµικr
συµβουλr κατ τιr διασυνοριακr συναλλαγr στιr
οποεr συχν εµπλκονται το διεθνr, το κοινοτικ
και τα εθνικ δκαια·

(6)

τι δρση σε κοινοτικ εππεδο δικαιολογεται και
απ το γεγονr τι µνον ορισµνα κρτη µλη επιτρπουν δη στο δαφr τουr την σκηση δικηγορικν δραστηριοττων, υπ λλη µορφ πλην τηr
παροχr υπηρεσιν, απ δικηγρουr που ρχονται
απ λλα κρτη µλη και ασκον το επγγελµα
βσει του επαγγελµατικο τουr ττλου καταγωγr·
τι, εντοτοιr, η δυναττητα αυτ, στα κρτη µλη
που υπρχει, υπκειται σε πολ διαφορετικr προϋποθσειr σον αφορ, για παρδειγµα, το πεδο
δραστηριτηταr και την υποχρωση εγγραφr στα
µητρα των αρµοδων αρχν· τι οι διαφορετικr
αυτr καταστσειr εκφρζονται µε ανιστητεr και
στρεβλσειr του ανταγωνισµο µεταξ των δικηγρων των κρατν µελν και αποτελον εµπδιο για
την ελεθερη κυκλοφορα· τι µνο µια οδηγα που
θεσπζει τουr ρουr σκησηr του επαγγλµατοr, υπ
λλη µορφ πλην τηr παροχr υπηρεσιν, απ δικηγρουr υπ τον επαγγελµατικ τουr ττλο καταγωγr
εναι ικαν να επιλσει τα προβλµατα αυτ και να
προσφρει σε λα τα κρτη µλη τιr διεr δυναττητεr για τουr δικηγρουr και τουr χρστεr του
δικαου·

Εκτιµνταr:
(1)

(2)

(3)

τι, δυνµει του ρθρου 7 Α τηr συνθκηr, η εσωτερικ αγορ περιλαµβνει να χρο χωρr εσωτερικ
σνορα και τι, σµφωνα µε το ρθρο 3 στοιχεο γ)
τηr συνθκηr, η εξλειψη, µεταξ των κρατν µελν,
των εµποδων στην ελεθερη κυκλοφορα των
προσπων και των υπηρεσιν αποτελε ναν απ
τουr στχουr τηr Κοιντηταr· τι για τουr υπηκουr
των κρατν µελν συνεπγεται ειδικτερα τη δυναττητα σκησηr ανεξρτητηr  µµισθηr επαγγελµατικr δραστηριτηταr σε κρτοr µλοr διαφορετικ
απ εκενο που χουν αποκτσει τα επαγγελµατικ
τουr προσντα·
τι ναr δικηγροr µε πλρωr αναγνωρισµνη αυτ
την ιδιτητ του σε να κρτοr µλοr δικαιοται
εφεξr να ζητ την αναγνριση του διπλµατr του,
προκειµνου να εγκατασταθε σε λλο κρτοr µλοr
για να ασκσει το επγγελµα του δικηγρου υπ τον
επαγγελµατικ ττλο αυτο του κρτουr µλουr,
σµφωνα µε την οδηγα 89/48/ΕΟΚ του Συµβουλου,
τηr 21ηr ∆εκεµβρου 1988, σχετικ µε να γενικ
σστηµα αναγνρισηr των διπλωµτων τριτοβθµιαr
εκπαδευσηr που πιστοποιον επαγγελµατικ εκπαδευση ελχιστηr διρκειαr τριν ετν (4)· τι η εν
λγω οδηγα στχο χει την πλρη επαγγελµατικ
νταξη του δικηγρου στο κρτοr µλοr υποδοχr
και δεν αποβλπει οτε στο να τροποποισει τουr
επαγγελµατικοr καννεr που εφαρµζονται στο
κρτοr αυτ οτε να απαλλξει το δικηγρο απ την
εφαρµογ τουr·
τι ναι µεν ορισµνοι δικηγροι µπορον να ενταχθον ταχωr στο επγγελµα στο κρτοr µλοr υποδοχr, ιδωr επιτυγχνονταr στη δοκιµασα επρκειαr πωr προβλπεται απ την οδηγα 89/48/ΕΟΚ,

(1) ΕΕ C 128 τηr 24. 5. 1995, σ. 6 και
ΕΕ C 355 τηr 25. 11. 1996, σ. 19.
(2) ΕΕ C 256 τηr 2. 10. 1995, σ. 14.
(3) Γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 19ηr Ιουνου 1996
(ΕΕ C 198 τηr 8. 7. 1996, σ. 85). Κοιν θση του Συµβουλου
τηr 24ηr Ιουλου 1997 (ΕΕ C 297 τηr 29. 9. 1997, σ. 6).
Απφαση του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 19ηr Νοεµβρου
1997. Απφαση του Συµβουλου τηr 15ηr ∆εκεµβρου 1997.
(4) ΕΕ L 19 τηr 24. 1. 1989, σ. 16.
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τι η παροσα οδηγα, σµφωνα µε τουr σκοποr
τηr, αποφεγει να ρυθµσει αµιγr εσωτερικr καταστσειr και δεν θγει τουr εθνικοr επαγγελµατικοr
καννεr παρ µνο στο µτρο που εναι απαρατητο
για να επιτχει πραγµατικ τον στχο τηr· τι, ιδωr,
δεν θγει τουr εθνικοr καννεr που διπουν την
πρσβαση στο επγγελµα του δικηγρου και την
σκησ του υπ τον επαγγελµατικ ττλο του κρτουr µλουr υποδοχr·
τι οι δικηγροι που εµππτουν στιr διατξειr τηr
παροσαr οδηγαr θα πρπει να υποχρεονται να
εγγρφονται στα µητρα τηr αρµδιαr αρχr του
κρτουr µλουr υποδοχr, στε η τελευταα να µπορε να βεβαινεται τι τηρον τουr επαγγελµατικοr
και δεοντολογικοr καννεr του κρτουr µλουr υποδοχr· τι το αποτλεσµα τηr εγγραφr αυτr σον
αφορ τιr δικαστικr περιφρειεr, τουr βαθµοr και
τουr τπουr δικαιοδοσαr των δικαστηρων ενπιον
των οποων οι δικηγροι δικαιονται να ασκον το
επγγελµα, καθορζεται απ τη νοµοθεσα που διπει
τουr δικηγρουr του κρτουr µλουr υποδοχr·
τι οι δικηγροι που δεν χουν ενταχθε στο επγγελµα στο κρτοr µλοr υποδοχr εναι υποχρεωµνοι να εργζονται σ’ αυτ το κρτοr υπ τον επαγγελµατικ τουr ττλο καταγωγr, στε να εξασφαλζεται η σωστ ενηµρωση των καταναλωτν και να
υπρχει δυναττητα δικρισηr µεταξ των εν λγω
δικηγρων και των δικηγρων του κρτουr µλουr
υποδοχr που ασκον δραστηριτητεr υπ τον επαγγελµατικ ττλο του κρτουr αυτο·
τι θα πρπει να επιτρπεται στουr δικηγρουr που
εµππτουν στιr διατξειr τηr παροσαr οδηγαr να
παρχουν νοµικr συµβουλr, ιδωr σε θµατα
δικαου του κρτουr µλουr καταγωγr, του κοινοτικο και διεθνοr δικαου, καθr και του δικαου του
κρτουr µλουr υποδοχr· τι αυτ επιτρεπταν δη
για την παροχ υπηρεσιν απ την οδηγα 77/249/
ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 22αr Μαρτου 1977, περ
διευκολνσεωr τηr πραγµατικr ασκσεωr τηr
ελεθερηr παροχr υπηρεσιν απ δικηγρουr (1)· τι
θα πρπει, ωστσο, να προβλεφθε, πωr στην οδηγα
77/249/ΕΟΚ, η δυναττητα να µη συµπεριληφθον
στιr δραστηριτητεr των δικηγρων που εργζονται
υπ τον επαγγελµατικ τουr ττλο καταγωγr στο
Ηνωµνο Βασλειο και την Ιρλανδα ορισµνεr πρξειr στον τοµα των ακιντων και των κληρονοµιν·
τι η παροσα οδηγα ουδλωr θγει τιr διατξειr
των κρατν µελν σµφωνα µε τιr οποεr ορισµνεr
δραστητιτητεr περιορζονται αποκλειστικ για
επαγγλµατα διφορα του δικηγρου· τι θα πρπει
επσηr να προβλεφθε, πωr στην οδηγα 77/249/
ΕΟΚ, η δυναττητα του κρτουr µλουr υποδοχr να
απαιτε απ τον δικηγρο που εργζεται υπ τον
επαγγελµατικ του ττλο καταγωγr, να ενεργε
κατπιν συµφωναr µε τοπικ δικηγρο για την
εκπροσπηση  υπερσπιση ενr πελτη ενπιον
των δικαστηρων· τι η υποχρωση να ενεργε κατ-

(1) ΕΕ L 78 τηr 26. 3. 1977, σ. 17· οδηγα πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ την πρξη προσχρησηr του 1994.
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πιν συµφωναr εφαρµζεται σµφωνα µε την ερµηνεα που δωσε σχετικ το δικαστριο των Ευρωπαϊκν Κοινοττων, ιδωr µε την απφασ του τηr
25ηr Vεβρουαρου 1988 στην υπθεση 427/85 (Επιτροπ κατ Γερµαναr) (2)·
(11)

τι για να εξασφαλιστε η καλ λειτουργα τηr
δικαιοσνηr θα πρπει τα κρτη µλη να χουν τη
δυναττητα να επιφυλσσουν, µε ειδικοr καννεr,
την πρσβαση στα αντατα δικαστρι τουr µνον
σε ειδικευµνουr δικηγρουr, χωρr ωστσο να εµποδζουν την νταξη των δικηγρων των κρατν µελν
που πληρον τιr ζητοµενεr προϋποθσειr·

(12)

τι ο δικηγροr που εγγρφεται υπ τον επαγγελµατικ του ττλο καταγωγr στο κρτοr µλοr υποδοχr πρπει να παραµενει εγγεγραµµνοr στα
µητρα τηr αρµδιαr αρχr του κρτουr µλουr
καταγωγr, προκειµνου να διατηρσει την ιδιτητα
του δικηγρου και να ευεργετηθε απ τιr διατξειr
τηr παροσαr οδηγαr· τι, για το λγο αυτ, εναι
απαρατητη η στεν συνεργασα µεταξ των αρµοδων αρχν, ιδωr στο πλασιο ενδεχοµνων πειθαρχικν διαδικασιν·

(13)

τι οι δικηγροι που εµππτουν στιr διατξειr τηr
παροσαr οδηγαr δικαιονται, ανεξαρττωr τηr
ιδιτητr τουr ωr µµισθων  ανεξρτητων δικηγρων στο κρτοr µλοr καταγωγr, να ασκον το
επγγελµα ωr µµισθοι στο κρτοr µλοr υποδοχr
εφσον το συγκεκριµνο κρτοr µλοr παρχει αυτ
τη δυναττητα στουr ηµεδαποr δικηγρουr·

(14)

τι η παροσα οδηγα επιτρπει στουr δικηγρουr να
ασκον το επγγελµ τουr σε λλο κρτοr µλοr υπ
τον επαγγελµατικ τουr ττλο καταγωγr, µεταξ
λλων λγων και για να τουr διευκολνει να αποκτον τον επαγγελµατικ ττλο αυτο του κρτουr
µλουr υποδοχr· τι, δυνµει των ρθρων 48 και 52
τηr συνθκηr ΕΟΚ, πωr χουν ερµηνευθε απ το
∆ικαστριο, το κρτοr µλοr υποδοχr εναι πντοτε
υποχρεωµνο να λαµβνει υπψη του την επαγγελµατικ περα που χει αποκτηθε στην επικρτει του·
τι µετ απ τριετ πραγµατικ και τακτικ δραστηριτητα στο κρτοr µλοr υποδοχr και σε θµατα
δικαου του εν λγω κρτουr µλουr, συµπεριλαµβανοµνου του κοινοτικο δικαου, εναι ελογο να
τεκµαρεται τι οι δικηγροι αυτο χουν αποκτσει
τα προσντα που απαιτονται για την πλρη νταξ
τηr στο δικηγορικ επγγελµα του κρτουr µλουr
υποδοχr· τι, στο τλοr αυτr τηr περιδου, ο δικηγροr πρπει να εναι σε θση να αποκτσει τον
επαγγελµατικ ττλο αυτο του κρτουr εφσον µπορε, µε την επιφλαξη σχετικο ελγχου, να αποδεξει
επαγγελµατικ επρκεια στο κρτοr µλοr υποδοχr·
τι εν η τουλχιστον τριετr πραγµατικ και
τακτικ δραστηριτητα περιλαµβνει µικρτερη
διρκεια σκησηr στον τοµα του δικαου του κρτουr µλουr υποδοχr, η αρµδια αρχ πρπει να
λαµβνει επσηr υπψη κθε λλη γνση στον
τοµα αυτο του δικαου την οποα µπορε να ελγξει
κατ τη διρκεια συνντευξηr· τι εν δεν αποδεικνεται η πλρωση αυτν των προϋποθσεων, η απφαση τηr αρµδιαr αρχr του εν λγω κρτουr να µη

(2) Συλλογ ∆ΕΚ 1988, σ. 1123.
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χορηγσει τον επαγγελµατικ ττλο αυτο του κρτουr σµφωνα µε τιr λεπτοµρειεr διευκλυνσηr που
συνδονται µε αυτr τιr προϋποθσειr πρπει να εναι
αιτιολογηµνη και υποκεµενη σε προσφυγ ενπιον
των δικαστηρων δυνµει του εσωτερικο δικαου·
(15)

τι οι οικονοµικr και επαγγελµατικr εξελξειr στην
Κοιντητα δεχνουν τι η δυναττητα συλλογικr
σκησηr, συµπεριλαµβανοµνηr και τηr υπ µορφν
ενσεωr, του δικηγορικο επαγγλµατοr καθσταται
πραγµατικτητα· τι η σκηση του επαγγλµατοr
υπ συλλογικ µορφ στο κρτοr µλοr καταγωγr
δεν θα πρπει να αποτελε πρσχηµα για την παρεµβολ εµποδων και κωλυµτων στην εγκατσταση
των δικηγρων που εναι µλη τηr οµδαr αυτr στο
κρτοr µλοr υποδοχr· τι, ωστσο, πρπει να επιτρπεται στα κρτη µλη να λαµβνουν τα
κατλληλα µτρα για να επιτχουν τον θεµιτ στχο
εξασφλισηr τηr ανεξαρτησαr του επαγγλµατοr· τι
θα πρπει να προβλεφθον ορισµνεr εγγυσειr σε
λα τα κρτη µλη που επιτρπουν την σκηση του
επαγγλµατοr υπ συλλογικ µορφ,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ρθρο 1
Αντικεµενο, πεδο εφαρµογr και ορισµο
1. Η παροσα οδηγα χει ωr στχο να διευκολνει την
επ µονµου βσεωr σκηση του επαγγλµατοr του δικηγρου µε την ιδιτητα του ελεθερου επαγγελµατα  του
εµµσθου σε λλο κρτοr µλοr, διφορο εκενου στο οποο
αποκτθηκαν τα επαγγελµατικ προσντα.
2.

Για τουr σκοποr τηr παροσαr οδηγαr νοεται ωr:

α) δικηγροr, κθε πρσωπο, υπκοοr ενr κρτουr
µλουr, που δικαιοται να ασκε τιr επαγγελµατικr του
δραστηριτητεr υπ ναν απ τουr ακλουθουr επαγγελµατικοr ττλουr:
Βλγιο:

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

∆ανα:

Advokat

Γερµανα:

Rechtsanwalt

Ελλδα:

∆ικηγροr

Ισπανα:

Abogado/Advocat/Avogado/
Abokatu

Γαλλα:

Avocat

Ιρλανδα:

Barrister/Solicitor

Ιταλα:

Avvocato

Λουξεµβοργο:

Avocat

Κτω Χρεr:

Advocaat

Αυστρα:

Rechtsanwalt

Πορτογαλα:

Advogado

Vινλανδα:

Asianajaja/Advokat
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Σουηδα:

Advokat

Ηνωµνο Βασλειο:

Advocate/Barrister/Solicitor·

β) κρτοr µλοr καταγωγr, το κρτοr µλοr στο οποο ο
δικηγροr απκτησε το δικαωµα να φρει ναν απ
τουr επαγγελµατικοr ττλουr που αναφρονται στο
στοιχεο α), προτο ασκσει το επγγελµα του δικηγρου σε λλο κρτοr µλοr·
γ) κρτοr µλοr υποδοχr, το κρτοr µλοr στο οποο ο
δικηγροr ασκε επγγελµα σµφωνα µε τιr διατξειr
τηr παροσαr οδηγαr·
δ) επαγγελµατικr ττλοr καταγωγr, ο επαγγελµατικr
ττλοr του κρτουr µλουr στο οποο ο δικηγροr
απκτησε το δικαωµα να φρει τον ττλο αυτν πριν
ασκσει το επγγελµα του δικηγρου στο κρτοr µλοr
υποδοχr·
ε) οµδα, κθε νωση προσπων, µε  χωρr νοµικ
προσωπικτητα, που χει συσταθε σµφωνα µε τη
νοµοθεσα ενr κρτουr µλουr, στο πλασιο τηr
οποαr οι δικηγροι ασκον τιr επαγγελµατικr τουr
δραστηριτητεr συλλογικ και υπ κοιν επωνυµα·
στ) σχετικr επαγγελµατικr ττλοr  σχετικ επγγελµα,
κθε επαγγελµατικr ττλοr  επγγελµα που υπκειται
στην αρµδια αρχ, στα µητρα τηr οποαr εγγρφεται
ο δικηγροr σµφωνα µε τιr διατξειr του ρθρου 3,
και αρµδια αρχ, η εν λγω αρχ.
3. Η παροσα οδηγα εφαρµζεται τσο στουr δικηγρουr που ασκον το επγγελµα ωr ελεθεροι επαγγελµατεr,
σο και στουr δικηγρουr που ασκον το επγγελµα ωr
µµισθοι στο κρτοr µλοr καταγωγr και, υπ την επιφλαξη του ρθρου 8, στο κρτοr µλοr υποδοχr.
4. Η σκηση του επαγγλµατοr του δικηγρου, κατ την
ννοια τηr παροσαr οδηγαr, δεν αναφρεται στην παροχ
υπηρεσιν που αποτελον αντικεµενο τηr οδηγαr 77/249/
ΕΟΚ.
ρθρο 2
∆ικαωµα σκησηr του επαγγλµατοr υπ τον επαγγελµατικ ττλο καταγωγr
Κθε δικηγροr χει το δικαωµα να ασκε µονµωr, σε
κθε λλο κρτοr µλοr και υπ τον επαγγελµατικ του
ττλο καταγωγr, τιr δραστηριτητεr του δικηγρου πωr
καθορζονται στο ρθρο 5.
Η νταξη στο επγγελµα του δικηγρου του κρτουr µλουr
καταγωγr υπκειται στιr διατξειr του ρθρου 10.
ρθρο 3
Εγγραφ στα µητρα τηr αρµδιαr αρχr
1. Ο δικηγροr που επιθυµε να ασκσει επγγελµα σε
λλο κρτοr µλοr απ εκενο στο οποο απκτησε τον
επαγγελµατικ του ττλο εναι υποχρεωµνοr να εγγαφε
στα µητρα τηr αρµδιαr αρχr του εν λγω κρτουr
µλουr.
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2. Η αρµδια αρχ του κρτουr µλουr υποδοχr προβανει σε εγγραφ του δικηγρου κατπιν προσκοµσεωr του
πιστοποιητικο εγγραφr του στα µητρα τηr αρµδιαr
αρχr του κρτουr µλουr καταγωγr. Μπορε να απαιτσει
να µην χουν παρλθει περισστεροι απ τρειr µνεr απ
την ηµεροµηνα κδοσηr του πιστοποιητικο απ την αρµδια αρχ του κρτουr µλουr καταγωγr. Ενηµερνει για
την εγγραφ την αρµδια αρχ του κρτουr µλουr
καταγωγr.
3.

Για την εφαρµογ τηr παραγρφου 1:

 στο Ηνωµνο Βασλειο και την Ιρλανδα, οι δικηγροι
που εργζονται υπ επαγγελµατικ ττλο διαφορετικ
απ εκενουr του Ηνωµνου Βασιλεου και τηr Ιρλανδαr, εγγρφονται στα µητρα ετε τηr αρχr που εναι
αρµδια για το επγγελµα του «barrister»  του «advocate» ετε τηr αρχr που εναι αρµδια για το επγγελµα του «solicitor»,
 στο Ηνωµνο Βασλειο, αρµδια αρχ για ναν «barrister» τηr Ιρλανδαr εναι εκενη του επαγγλµατοr του
«barrister»  του «advocate» και, για ναν «solicitor»
τηr Ιρλανδαr, εκενη του επαγγλµατοr του «solicitor»,
 στην Ιρλανδα, αρµδια αρχ για ναν «barrister» 
ναν «advocate» του Ηνωµνου Βασιλεου εναι εκενη
του επαγγλµατοr του «barrister» και, για ναν «solicitor» του Ηνωµνου Βασιλεου, εκενη του επαγγλµατοr
του «solicitor».
4.
ταν
δηµοσιεει
µνοι στα
δικηγρων
οδηγαr.

η αρµδια αρχ του κρτουr µλουr υποδοχr
τα ονµατα των δικηγρων που εναι εγγεγραµµητρα τηr, δηµοσιεει και τα ονµατα των
που εναι εγγεγραµµνοι δυνµει τηr παροσαr

ρθρο 4
σκηση επαγγλµατοr υπ τον επαγγελµατικ ττλο
καταγωγr
1. Ο δικηγροr που ασκε επγγελµα στο κρτοr µλοr
υποδοχr υπ τον επαγγελµατικ του ττλο καταγωγr
εναι υποχρωµνοr να το ασκε υπ τον ττλο αυτ, ο
οποοr πρπει να εναι διατυπωµνοr στη γλσσα  σε µα
απ τιr επσηµεr γλσσεr του κρτουr µλουr καταγωγr,
αλλ κατ τρπο σαφ και µη επιτρποντα σγχυση µε τον
επαγγελµατικ ττλο του κρτουr µλουr υποδοχr.
2. Για την εφαρµογ τηr παραγρφου 1, το κρτοr µλοr
υποδοχr δναται να απαιτσει απ τον δικηγρο που
εργζεται υπ τον επαγγελµατικ του ττλο καταγωγr, να
αναφρει την επωνυµα τηr επαγγελµατικr οργνωσηr του
κρτουr µλουr καταγωγr στην οποα ανκει  την ονοµασα του δικαστηρου στο οποο επιτρπεται να παρσταται
κατ’ εφαρµογ τηr νοµοθεσαr του κρτουr µλουr
καταγωγr. Το κρτοr µλοr υποδοχr µπορε επσηr να
ζητσει απ τον δικηγρο που εργζεται υπ τον επαγγελµατικ του ττλο καταγωγr να αναφρει την εγγραφ του
στα µητρα τηr αρµδιαr αρχr του εν λγω κρτουr
µλουr.

L 77/39
ρθρο 5

Τοµαr δραστηριτηταr
1. Υπ την επιφλαξη των παραγρφων 2 και 3, ο δικηγροr που ασκε επγγελµα υπ τον επαγγελµατικ του
ττλο καταγωγr ασκε τιr διεr δραστηριτητεr µε τον
δικηγρο που ασκε επγγελµα υπ τον ενδεδειγµνο επαγγελµατικ ττλο του κρτουr µλουr υποδοχr και µπορε,
ειδικτερα, να παρχει νοµικr συµβουλr σε θµατα
δικαου του κρτουr µλουr καταγωγr, του κοινοτικο και
του διεθνοr δικαου, καθr και του δικαου του κρτουr
µλουr υποδοχr. Σε κθε περπτωση, ο εν λγω δικηγροr
τηρε τουr διαδικαστικοr καννεr που ισχουν στα εθνικ
δικαστρια.
2. Τα κρτη µλη, που στην επικρτει τουr επιτρπουν
σε συγκεκριµνη κατηγορα δικηγρων να συντσσουν
γγραφα βσει των οποων παρχεται η εξουσα διαχερισηr
τηr περιουσαr αποβισαντοr,  τα οποα αναφρονται
στην κτση  µεταββαση εµπραγµτων δικαιωµτων επ
ακιντων, και των οποων η σνταξη σε λλα κρτη µλη
ανατθεται αποκλειστικ σε επαγγλµατα διαφορετικ απ
εκενα του δικηγρου, δνανται να αποκλεσουν απ τιr
δραστηριτητεr αυτr τουr δικηγρουr που ασκον επγγελµα υπ επαγγελµατικ ττλο καταγωγr κτηθντα σε
κποιο απ τα εν λγω κρτη µλη.
3. Για την σκηση των δραστηριοττων εκπροσπησηr
και υπερσπισηr ενr πελτη ενπιον δικαστηρου και στο
µτρο που το δκαιο του κρτουr µλουr υποδοχr επιφυλσσει τιr δραστηριτητεr αυτr στουr δικηγρουr που
ασκον επγγελµα υπ επαγγελµατικ ττλο του κρτουr
αυτο, το τελευταο µπορε να επιβλει στουr δικηγρουr
που εργζονται υπ τον επαγγελµατικ τουr ττλο
καταγωγr να ενεργον κατπιν συµφωναr ετε µε ναν
δικηγρο που ασκε τη δραστηριτητ του ενπιον του
δικαστηρου που επελφθη τηr υποθσεωr και ο οποοr θα
εναι υπεθυνοr, εν χρειαστε, ναντι του δικαστηρου
αυτο, ετε µε ναν «avoué» που ασκε τη δραστηριτητ
του ενπιον του εν λγω δικαστηρου.
Ωστσο, προr εξασφλιση τηr καλr λειτουργαr τηr
δικαιοσνηr, τα κρτη µλη µπορον να θεσπζουν ειδικοr
καννεr πρσβασηr στα αντατα δικαστρια, πωr η
χρησιµοποηση ειδικευµνων δικηγρων.
ρθρο 6
Ισχοντεr επαγγελµατικο και δεοντολογικο καννεr
1. Ανεξρτητα απ τουr επαγγελµατικοr και δεοντολογικοr καννεr στουr οποουr υπκειται στο κρτοr µλοr
καταγωγr του, ο δικηγροr που ασκε επγγελµα υπ τον
επαγγελµατικ του ττλο καταγωγr υπκειται στουr διουr
επαγγελµατικοr και δεοντολογικοr καννεr πωr οι δικηγροι που ασκον επγγελµα υπ τον σχετικ επαγγελµατικ ττλο του κρτουr µλουr υποδοχr, για λεr τιr
δραστηριτητεr που ασκε στην επικρτεια του κρτουr
αυτο.
2. Πρπει να εξασφαλζεται η κατλληλη εκπροσπηση
των δικηγρων που ασκον επγγελµα υπ τον επαγγελµατικ τουr ττλο καταγωγr, στα επαγγελµατικ σωµατεα
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του κρτουr µλουr υποδοχr. Η εκπροσπηση αυτ περιλαµβνει τουλχιστον το δικαωµα ψφου κατ τιr εκλογr
για την ανδειξη των οργνων τουr.
3. Το κρτοr µλοr υποδοχr δναται να υποχρεσει τον
δικηγρο που ασκε επγγελµα υπ τον επαγγελµατικ του
ττλο καταγωγr ετε να συνψει ασφλεια επαγγελµατικr
ευθνηr ετε να εγγραφε σε ταµεο επαγγελµατικν εγγυσεων, σµφωνα µε τουr καννεr τουr οποουr το κρτοr
αυτ ορζει για τιr επαγγελµατικr δραστηριτητεr που
ασκονται στο δαφr του. Εντοτοιr, ο δικηγροr που
ασκε επγγελµα υπ τον επαγγελµατικ του ττλο
καταγωγr απαλλσσεται απ την υποχρωση αυτ σε
περπτωση που αποδεξει τι καλπτεται απ ασφλεια 
εγγηση που χει συσταθε σµφωνα µε τουr καννεr του
κρτουr µλουr καταγωγr εφσον η εν λγω ασφλεια 
εγγηση εναι ισοδναµη τσο ωr προr τουr ρουr σο και
ωr προr την κταση τηr κλυψηr. ταν η ισοδυναµα εναι
µνο µερικ, η αρµδια αρχ του κρτουr µλουr υποδοχr
δναται να απαιτσει τη σναψη συµπληρωµατικr ασφλειαr  εγγησηr για να καλυφθον σα στοιχεα δεν καλπτονται απ την ασφλεια  την εγγηση που χει συναφθε σµφωνα µε τουr καννεr του κρτουr µλουr
καταγωγr.

ρθρο 7
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4. Η αρµδια αρχ του κρτουr µλουr καταγωγr αποφασζει για τη συνχεια που πρπει να δοθε, κατ’ εφαρµογ των ιδων αυτο ουσιαστικν και δικονοµικν
καννων, στην απφαση η οποα χει ληφθε απ την αρµδια αρχ του κρτουr µλουr υποδοχr κατ του δικηγρου
που ασκε επγγελµα υπ τον επαγγελµατικ του ττλο
καταγωγr.
5. Χωρr να αποτελε αναγκαα προϋπθεση για την απφαση τηr αρµδιαr αρχr του κρτουr µλουr υποδοχr, η
προσωριν  οριστικ αφαρεση τηr δειαr ασκσεωr επαγγλµατοr απ την αρµδια αρχ του κρτουr µλουr
καταγωγr συνεπγεται αυτµατα για τον ενδιαφερµενο
δικηγρο την προσωριν  οριστικ απαγρευση ασκσεωr
του επαγγλµατοr υπ τον επαγγελµατικ ττλο καταγωγr
στο κρτοr µλοr υποδοχr.

ρθρο 8
σκηση του επαγγλµατοr µε την ιδιτητα του εµµσθου
Ο δικηγροr που εναι εγγεγραµµνοr στο κρτοr µλοr
υποδοχr υπ τον επαγγελµατικ του ττλο καταγωγr µπορε να εργζεται υπ την ιδιτητα του µµισθου δικηγρου
σε λλο δικηγρο, νωση  εταιρεα δικηγρων,  δηµσια
 ιδιωτικ επιχερηση, εφσον το κρτοr µλοr υποδοχr
το επιτρπει στουr δικηγρουr που εναι εγγεγραµµνοι υπ
τον επαγγελµατικ ττλο αυτο του κρτουr µλουr.

Πειθαρχικr διαδικασεr
1. Σε περπτωση µη συµµρφωσηr του δικηγρου, που
ασκε επγγελµα υπ τον επαγγελµατικ του ττλο
καταγωγr, προr τιr ισχουσεr στο κρτοr µλοr υποδοχr
υποχρεσειr, εφαρµζονται οι δικονοµικο καννεr, οι
κυρσειr και οι προσφυγr που προβλπονται στο κρτοr
µλοr υποδοχr.
2. Πριν κινηθε πειθαρχικ διαδικασα κατ του δικηγρου που ασκε επγγελµα υπ τον επαγγελµατικ ττλο
καταγωγr, η αρµδια αρχ του κρτουr µλουr υποδοχr
ενηµερνει σχετικ, το συντοµτερο δυνατ, την αρµδια
αρχ του κρτουr µλουr καταγωγr, παρχοντr τηr λεr
τιr χρσιµεr πληροφορεr.
Το πρτο εδφιο εφαρµζεται mutatis mutandis κατ την
κνηση πειθαρχικr διαδικασαr απ την αρµδια αρχ του
κρτουr µλουr καταγωγr, η οποα ενηµερνει σχετικ
την αρµδια αρχ του κρτουr µλουr  των κρατν µελν
υποδοχr.
3. Χωρr να θγονται οι εξουσεr τηr αρµδιαr αρχr του
κρτουr µλουr υποδοχr ωr προr την λψη αποφσεων, η
εν λγω αρχ συνεργζεται καθ’ λη τη διρκεια τηr
πειθαρχικr διαδικασαr µε την αρµδια αρχ του κρτουr
µλουr καταγωγr. Ειδικτερα, το κρτοr µλοr υποδοχr
λαµβνει τα απαιτοµενα µτρα στε η αρµδια αρχ του
κρτουr µλουr καταγωγr να µπορσει να διατυπσει τα
επιχειρµατ τηr ενπιον τηr αρµδιαr για την εκδκαση
τηr προσφυγr αρχr.

ρθρο 9
Αιτιολογα και προσφυγr
Οι αποφσειr απρριψηr  ανκλησηr τηr εγγραφr που
αναφρεται στο ρθρο 3, καθr και οι αποφσειr επιβολr
πειθαρχικν κυρσεων, πρπει να αιτιολογονται.
Κατ των αποφσεων αυτν µπορε να ασκηθε προσφυγ
ενπιον των δικαστηρων βσει του εσωτερικο δικαου.

ρθρο 10
Εξοµοωση µε δικηγρο του κρτουr µλουr υποδοχr
1. Ο δικηγροr που ασκε επγγελµα υπ τον επαγγελµατικ του ττλο καταγωγr και αποδεικνει τριετ τουλχιστον πραγµατικ και τακτικ επαγγελµατικ δραστηριτητα στο κρτοr µλοr υποδοχr και στον τοµα του
δικαου του εν λγω κρτουr µλουr, συµπεριλαµβανοµνου
του κοινοτικο δικαου, απαλλσσεται απ τουr ρουr που
προβλπονται απ το ρθρο 4 παργραφοr 1 στοιχεο β)
τηr οδηγαr 89/48/ΕΟΚ για την πρσβαση στο επγγελµα
του δικηγρου στο κρτοr µλοr υποδοχr. Με τον ρο
«πραγµατικ και τακτικ επαγγελµατικ δραστηριτητα»
νοεται η πραγµατικ σκηση τηr δραστηριτηταr χωρr
λλη διακοπ, εκτr απ εκενεr που απορρουν απ την
καθηµεριν ζω.
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Εναπκειται στον ενδιαφερµενο δικηγρο να αποδεξει
στην αρµδια αρχ του κρτουr µλουr υποδοχr τι επ
µια τριετα τουλχιστον σκησε πραγµατικ και τακτικ
αυτ τη δραστηριτητα στον τοµα του δικαου του κρτουr µλουr υποδοχr. Προr τοτο:
α) ο δικηγροr υποβλλει στην αρµδια αρχ του κρτουr
µλουr υποδοχr κθε χρσιµο στοιχεο και γγραφο,
ιδωr σχετικ µε τον αριθµ και τη φση των φακλλων
που χει χειριστε·
β) η αρµδια αρχ του κρτουr µλουr υποδοχr µπορε να
ελγξει τον πραγµατικ και τακτικ χαρακτρα τηr ασκηθεσαr δραστηριτηταr και να καλσει, εν ανγκη, τον
δικηγρο να υποβλει προφορικr  γραπτr πρσθετεr
εξηγσειr  διευκρινσειr σχετικ µε τα στοιχεα και
γγραφα που αναφρονται στο στοιχεο α).
Η απφαση τηr αρµδιαr αρχr του κρτουr µλουr υποδοχr να µην χορηγσει την απαλλαγ εν δεν αποδεικνεται η πλρωση των απαιτσεων που ορζονται στο πρτο
εδφιο, πρπει να εναι αιτιολογηµνη και υποκεµενη σε
προσφυγ ενπιον των δικαστηρων δυνµει του εσωτερικο δικαου.
2. Ο δικηγροr που ασκε επγγελµα υπ τον επαγγελµατικ του ττλο καταγωγr σε κρτοr µλοr υποδοχr µπορε, αν πσα στιγµ, να ζητσει την αναγνριση του
διπλµατr του σµφωνα µε την οδηγα 89/48/ΕΟΚ, προκειµνου να χει πρσβαση στο επγγελµα του δικηγρου
του κρτουr µλουr υποδοχr και να το ασκε υπ τον
επαγγελµατικ ττλο που αντιστοιχε στο επγγελµα αυτ
στο εν λγω κρτοr µλοr.
3. Ο δικηγροr που ασκε επγγελµα υπ τον επαγγελµατικ του ττλο καταγωγr και ο οποοr αποδεικνει τριετ
τουλχιστον πραγµατικ και τακτικ επεγγελµατικ
δραστηριτητα στο κρτοr µλοr υποδοχr, αλλ µικρτερη
διρκεια σκησηr στον τοµα του δικαου του συγκεκριµνου κρτουr µλουr, µπορε να λβει απ την αρµδια αρχ
του εν λγω κρτουr δεια πρσβασηr στο επγγελµα του
δικηγρου του κρτουr µλουr υποδοχr και σκησηr του
επαγγλµατοr υπ τον επαγγελµατικ ττλο που αντιστοιχε
σε αυτ το επγγελµα σε αυτ το κρτοr µλοr, χωρr να
πληρο τουr ρουr του ρθρου 4 παργραφοr 1 στοιχεο β)
τηr οδηγαr 89/48/ΕΟΚ, εφσον πληρονται οι προϋποθσειr και οι ροι που ακολουθον:
α) η αρµδια αρχ του κρτουr µλουr υποδοχr λαµβνει
υπψη τηr την πραγµατικ και τακτικ δραστηριτητα
κατ την ανωτρω περοδο, καθr και κθε γνση και
επαγγελµατικ περα στον τοµα του δικαου του κρτουr µλουr υποδοχr και κθε συµµετοχ σε µαθµατα
 σεµινρια που αφορον το δκαιο του κρτουr µλουr
υποδοχr, συµπεριλαµβανοµνων των επαγγελµατικν
και δεοντολογικν καννων·
β) ο δικηγροr παρχει στην αρµδια αρχ του κρτουr
µλουr υποδοχr κθε χρσιµη πληροφορα και
γγραφο, ιδωr σχετικ µε τουr φακλλουr που χει χειριστε. Η αξιολγηση τηr πραγµατικr και τακτικr
δραστηριτηταr του δικηγρου στο κρτοr µλοr υποδοχr, πωr και η αξιολγηση τηr ικαντητr του να
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συνεχσει την εκε ασκηθεσα δραστηριτητα, γνεται
στο πλασιο συνντευξηr µε την αρµδια αρχ του κρτουr µλουr υποδοχr, αντικεµενο τηr οποαr εναι η
εξακρβωση του πραγµατικο και τακτικο χαρακτρα
τηr ασκηθεσαr δραστηριτηταr.
Η απφαση τηr αρµδιαr αρχr του κρτουr µλουr υποδοχr να µην χορηγσει την δεια εν δεν αποδεικνεται η
πλρωση των απαιτσεων που ορζονται στο πρτο εδφιο,
πρπει να εναι αιτιολογηµνη και υποκεµενη σε προσφυγ
ενπιον των δικαστηρων δυνµει του εσωτερικο δικαου.
4. Η αρµδια αρχ του κρτουr µλουr υποδοχr µπορε,
µε αιτιολογηµνη απφαση υποκεµενη σε προσφυγ ενπιον των δικαστηρων βσει του εσωτερικο δικαου, να
αρνηθε την εφαρµογ των διατξεων του παρντοr ρθρου
στον δικηγρο, εν κρνει τι προσβλλεται η δηµσια
τξη λγω, ιδωr, πειθαρχικν διξεων, καταγγελιν 
λλων οιασδποτε φσεωr γεγοντων.
5. Οι εκπρσωποι τηr αρµδιαr αρχr στουr οποουr ανατθεται η εξταση τηr αιτσεωr, εξασφαλζουν το απρρητο
των πληροφοριν που χουν στη διθεσ τουr.
6. Ο δικηγροr που εισρχεται στο επγγελµα στο κρτοr µλοr υποδοχr σµφωνα µε τιr προϋποθσειr που προβλπονται στιr παραγρφουr 1, 2 και 3 χει δικαωµα να
χρησιµοποιε, παρλληλα µε τον επαγγελµατικ ττλο που
αντιστοιχε στο επγγελµα του δικηγρου στο κρτοr
µλοr υποδοχr, τον επαγγελµατικ ττλο καταγωγr διατυπωµνο στην επσηµη  σε µα απ τιr επσηµεr γλσσεr
του κρτουr µλουr καταγωγr.

ρθρο 11
Συλλογικ σκηση του επαγγλµατοr
ταν στο κρτοr µλοr υποδοχr επιτρπεται η συλλογικ
σκηση του επαγγλµατοr στουr δικηγρουr που εργζονται υπ τον σχετικ επαγγελµατικ ττλο, οι ακλουθεr
διατξειr ισχουν για τουr δικηγρουr που επιθυµον να
εργασθον υπ’ αυτν τον ττλο  που εγγρφονται στα
µητρα τηr αρµδιαr αρχr:
1. ναr  περισστεροι δικηγροι που ασκον το επγγελµα υπ τον επαγγελµατικ ττλο καταγωγr σε κρτοr µλοr υποδοχr και που εναι µλη τηr διαr οµδαr
στο κρτοr µλοr καταγωγr, µπορον να ασκον τιr
επαγγελµατικr τουr δραστηριτητεr στο πλασιο ενr
υποκαταστµατοr  πρακτορεου τηr οµδαr τουr στο
κρτοr µλοr υποδοχr. Ωστσο, ταν οι θεµελιδειr
καννεr που διπουν τη λειτουργα τηr οµδαr αυτr
στο κρτοr µλοr καταγωγr δεν συµβιβζονται µε τουr
θεµελιδειr καννεr που απορρουν απ τιr νοµοθετικr,
κανονιστικr και διοικητικr διατξειr του κρτουr
µλουr υποδοχr, αυτr οι τελευταεr διατξειr εφαρµζονται εφσον η τρησ τουr δικαιολογεται απ το
γενικ συµφρον τηr προστασαr των πελατν και των
τρτων.
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2. Κθε κρτοr µλοr παρχει σε δο  περισστερουr
δικηγρουr, που προρχονται απ την δια οµδα 
κατγονται απ το διο κρτοr µλοr και ασκον επγγελµα υπ τον επαγγελµατικ τουr ττλο καταγωγr στο
δαφr του, τη δυναττητα να υιοθετσουν µια συλλογικ µορφ σκησηr του επαγγλµατοr. Εν το κρτοr
µλοr υποδοχr επιτρπει διαφορετικr συλλογικr µορφr σκησηr του επαγγλµατοr στουr δικηγρουr του, οι
διεr συλλογικr µορφr πρπει να εναι προσιτr και
στουr προαναφερµενουr δικηγρουr. Οι ροι σµφωνα
µε τουr οποουr οι δικηγροι αυτο ασκον τιr δραστηριτητr τουr συλλογικ στο κρτοr µλοr υποδοχr
διπονται απ τιr νοµοθετικr, κανονιστικr και διοικητικr διατξειr του εν λγω κρτουr µλουr.
3. Το κρτοr µλοr υποδοχr λαµβνει τα µτρα που απαιτονται για να καταστε δυνατ και η συλλογικ
σκηση του επαγγλµατοr:
α) µεταξ πολλν δικηγρων που ασκον επγγελµα
υπ τον επαγγελµατικ τουr ττλο καταγωγr και
προρχονται απ διαφορετικ κρτη µλη·
β) µεταξ ενr  περισσοτρων δικηγρων που αναφρονται στο στοιχεο α) και ενr  περισσοτρων δικηγρων του κρτουr µλουr υποδοχr.
Οι λεπτοµρειεr σµφωνα µε τιr οποεr οι δικηγροι
αυτο ασκον τιr δραστηριτητr τουr συλλογικ στο
κρτοr µλοr υποδοχr διπονται απ τιr νοµοθετικr,
κανονιστικr και διοικητικr διατξειr του εν λγω κρτουr µλουr.
4. Ο δικηγροr που επιθυµε να εργασθε υπ τον επαγγελµατικ του ττλο καταγωγr ενηµερνει την αρµδια
αρχ του κρτουr µλουr υποδοχr για το γεγονr τι
εναι µλοr οµδαr στο κρτοr µλοr καταγωγr του και
παρχει λεr τιr χρσιµεr πληροφορεr σχετικ µε την
οµδα αυτ.
5. Κατ παρκκλιση των σηµεων 1 ωr 4, το κρτοr µλοr
υποδοχr, στο µτρο που απαγορεει στουr δικηγρουr
υπ τον σχετικ επαγγελµατικ ττλο του κρτουr
µλουr υποδοχr την σκηση του δικηγορικο επαγγλµατοr στο πλασιο οµδαr συµπεριλαµβνουσαr τοµα
ξνα προr το επγγελµα, δναται να αρνηθε σε ναν
δικηγρο εγγεγραµµνο υπ τον επαγγελαµατικ του
ττλο καταγωγr να εργασθε στο δαφr του υπ την
ιδιτητα του µλουr τηr οµδαr αυτr. Η οµδα θεωρεται τι συµπεριλαµβνει τοµα ξνα προr το επγγελµα
ταν:
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ρθρο 12

Επωνυµα τηr οµδαr
Ανεξαρττωr των ρων υπ τουr οποουr ασκον το επγγελµα οι δικηγροι που εργζονται στο κρτοr µλοr υποδοχr υπ τον επαγγελµατικ τουr ττλο καταγωγr, δνανται να αναφρουν την επωνυµα τηr οµδαr στην οποα
ανκουν στο κρτοr µλοr καταγωγr.
Το κρτοr µλοr υποδοχr µπορε να απαιτσει να αναφρεται, εκτr απ την επωνυµα που αναφρεται στο πρτο
εδφιο, και η νοµικ µορφ τηr οµδαr στο κρτοr µλοr
καταγωγr /και τα ονµατα των µελν τηr οµδαr που
ασκον το επγγελµα στο κρτοr µλοr υποδοχr.
ρθρο 13
Συνεργασα µεταξ των αρµοδων αρχν του κρτουr
µλουr υποδοχr και καταγωγr και απρρητο
Για να διευκολυνθε η εφαρµογ τηr παροσαr οδηγαr και
να αποφευχθον τυχν καταστρατηγσειr των διατξεν
τηr µε µοναδικ σκοπ τη µη εφαρµογ των καννων που
ισχουν στο κρτοr µλοr υποδοχr, η αρµδια αρχ του εν
λγω κρτουr και η αρµδια αρχ του κρτουr µλουr
καταγωγr συνεργζονται στεν µεταξ τουr και παρχουν
η µα στην λλη αµοιβαα συνδροµ.
Οι αρχr αυτr τηρον το απρρητο των πληροφοριν που
ανταλλσσουν.
ρθρο 14
Ορισµr των αρµοδων αρχν
Τα κρτη µλη ορζουν, το αργτερο ωr τιr 14 Μαρτου
2000, τιr αρµδιεr αρχr που εξουσιοδοτονται να δχονται
τιr αιτσειr και να λαµβνουν τιr αποφσειr που αναφρονται στην παροσα οδηγα. Πληροφορον σχετικ τα λλα
κρτη µλη και την Επιτροπ.
ρθρο 15
κθεση τηr Επιτροπr
∆κα τη το αργτερο απ την ναρξη ισχοr τηr παροσαr
οδηγαr, η Επιτροπ θα υποβλει στο Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο και στο Συµβολιο κθεση σχετικ µε την πορεα
τηr εφαρµογr τηr οδηγαr.

 το κεφλαι τηr κατχεται εν λω  εν µρει, 
 η επωνυµα υπ την οποα ασκε τη δραστηριτητ
τηr χρησιµοποιεται, 
 η εξουσα λψηr αποφσεων ασκεται, εκ των πραγµτων  εκ του δικαου,
απ τοµα µη χοντα την ιδιτητα του δικηγρου κατ
την ννοια του ρθρου 1 παργραφοr 2.

Αφο προβε σε λεr τιr αναγκαεr διαβουλεσειr, θα
παρουσισει, µε αυτ την ευκαιρα, τα συµπερσµατ τηr
και τιr τυχν τροποποισειr οι οποεr θα µποροσαν να
επλθουν στο ισχον σστηµα.

ταν οι θεµελιδειr καννεr που διπουν µια ττοια
οµδα δικηγρων στο κρτοr µλοr καταγωγr εναι
ασµβατοι ετε µε τουr ισχοντεr καννεr στο κρτοr
µλοr υποδοχr ετε µε τιr δατξειr του πρτου εδαφου,
ττε το κρτοr µλοr υποδοχr µπορε, χωρr τουr περιορισµοr που προβλπονται στο σηµεο 1, να εναντιωθε
στο νοιγµα υποκαταστµατοr  πρακτορεου στο δαφr του.

1. Τα κρτη µλη θεσπζουν τιr αναγκαεr νοµοθετικr,
κανονιστικr και διοικητικr διατξειr για να συµµορφωθον προr την παροσα οδηγα το αργτερο µχρι τιr 14
Μαρτου 2000. Ενηµερνουν αµσωr την Επιτροπ σχετικ.

ρθρο 16
Μεταφορ στο εθνικ δκαιο

Οι διατξειr αυτr, ταν θεσπζονται απ τα κρτη µλη,
αναφρονται στην παροσα οδηγα  συνοδεονται απ την
αναφορ αυτ κατ την επσηµη δηµοσευσ τουr. Οι

14. 3. 98

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

λεπτοµερεr διατξειr τηr αναφορr αυτr εκδδονται απ
τα κρτη µλη.
2. Τα κρτη µλη ανακοιννουν στην Επιτροπ το κεµενο των ουσιωδν διατξεων εσωτερικο δικαου τιr
οποεr θεσπζουν στον τοµα που διπεται απ την
παροσα οδηγα.
ρθρο 17
Η παροσα οδηγα αρχζει να ισχει την ηµρα τηr δηµοσευσr τηr στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν
Κοινοττων.
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ρθρο 18
Αποδκτεr

Η παροσα οδηγα απευθνεται στα κρτη µλη.
Βρυξλλεr, 16 Vεβρουαρου 1998.
Για το Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο

Για το Συµβολιο

Ο Πρεδροr

Ο Πρεδροr

J. M. GIL–ROBLES

J. CUNNINGHAM
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ΕπÄισηµη ΕφηµερÄιδα των ΕυρωπαÏικων
Ä Κοινοτητων
Ä
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ΕΙΚΟΣΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ Ο∆ΗΓΙΑ 98/16/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 5ηr ΜαρτÄιου 1998
για προσαρµογηÄ στην τεχνικηÄ προοδο
Ä
των παραρτηµατων
Ä
ΙΙ, ΙΙΙ, VΙ και VΙΙ τηr οδηγÄιαr
76/768/ΕΟΚ του ΣυµβουλÄιου περÄι προσεγγÄισεωr των νοµοθεσιων
Ä των κρατων
Ä µελων
Ä των
αναφεροµενων
Ä
στα καλλυντικαÄ προιÏοντα
Ä
(ΚεÄιµενο που παρουσιαζει
Ä
ενδιαφερον
Ä
για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑÆΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ÄΕχονταr υποψη:
Ä
τη συνθηκη
Ä
για την ιÄ δρυση τηr ΕυρωπαÏικηr
Ä Κοινοτηταr,
Ä
την οδηγÄια 76/768/ΕΟΚ του ΣυµβουλÄιου, τηr 27ηr ΙουλÄιου
1976, περÄι προσεγγÄισεωr των νοµοθεσιων
Ä των κρατων
Ä
µελων
Ä των αναφεροµενων
Ä
στα καλλυντικαÄ προÏιοντα
Ä
(1),
οπωr
Ä
τροποποιηθηκε
Ä
τελευταÄια αποÄ την οδηγÄια 97/45/ΕΚ
τηr Επιτροπηr
Ä (2), και ιδÄιωr το αρθρο
Ä
8 παραγραφοr
Ä
2,
Εκτιµωνταr:
Ä
οτι,
Ä
µε την οδηγÄια 97/1/ΕΚ τηr Επιτροπηr
Ä (3), απαγορευÄ
θηκε προληπτικαÄ και σε προσωρινηÄ βαση
Ä
η χρησιµοποÄιηση
ιστων
Ä και βιολογικων
Ä υγρων,
Ä προερχοµενων
Ä
αποÄ τον εγκεÄ
φαλο, το νωτιαÄιο µυελοÄ και τουr οφθαλµουr
Ä βοοειδων
Ä και
αιγοπροβατων,
Ä
καθωr
Ä και συστατικων
Ä που παραγονται
Ä
αποÄ
τα µερη
Ä αυτα·
Ä οτι,
Ä µεταÄ την ολοκληρωση
Ä
τηr εξετασηr
Ä
των
στοιχεÄιων στα οποÄια βασÄιστηκε η οδηγÄια, επρεπε
Ä
να επανεξεταστεÄι και, γενικοτερα,
Ä
να αναπροσαρµοστεÄι αναλογα
Ä
µε
τιr εξελÄιξειr στιr επιστηµονικεr
Ä γνωσειr·
Ä
οτι
Ä
η αποφαση
Ä
97/534/ΕΟΚ τηr Επιτροπηr,
Ä τηr 30ηr
Ä
ΙουλÄιου 1997, σχετικαÄ µε την απαγορευση
Ä
τηr χρησηr
Ä
υλικων
Ä που παρουσιαζουν
Ä
κÄινδυνο αποÄ αποψη
Ä
µεταδοτικων
Ä
σπογγωδων
Ä εγκεφαλοπαθειων
Ä (4), ορÄιζει τι νοεÄιται ωr ειδικοÄ
υλικοÄ κινδυνου,
Ä
προβλεπει
Ä
την αποµακρυνσ
Ä
ηÄ του στην πηγηÄ
και απαγορευει
Ä την εισαγωγηÄ του στην Κοινοτητα·
Ä
οτι
Ä η οδηγÄια 76/768/ΕΟΚ επιβαλλει
Ä
στα κρατη
Ä
µελη
Ä
να
λαµβανουν
Ä
ολα
Ä
τα αναγκαÄια µετρα,
Ä
ωστε
Ä
µονο
Ä
τα καλλυντικαÄ προÏιοντα
Ä
που εÄιναι συµφωνα
Ä
προr τιr διαταξειr
Ä
τηr
οδηγÄιαr αυτηr
Ä να µπορουν
Ä να διατÄιθενται στην αγοραÄ στην
ΕυρωπαÏικηÄ ÄΕνωση, ειδικοτερα
Ä
δε, επιβαλλει
Ä
στα κρατη
Ä
µελη
Ä να απαγορευουν
Ä
τη διαθεση
Ä
στην αγοραÄ των καλλυντικων
Ä προÏιοντων,
Ä
τα οποÄια περιεχουν
Ä
ουσÄιεr που απαριθµουÄ
νται στο παραρτηµα
Ä
ΙΙ·
οτι
Ä οι ανωτερω
Ä
διαταξειr
Ä
ισχυουν
Ä
για ολα
Ä
τα καλλυντικαÄ
προÏιοντα
Ä
που διατÄιθενται στην κοινοτικηÄ αγορα,
Ä ανεξαρÄ
τητα αποÄ την προελευση
Ä
του προÏιοντοr
Ä
ηÄ των συστατικων
Ä
του· οτι,
Ä
συνεπωr,
Ä τα κρατη
Ä
µελη
Ä
ελεγχουν
Ä
και εξακριβωÄ
νουν τη συµµορφωση
Ä
προr την κοινοτικηÄ νοµοθεσÄια των
καλλυντικων
Ä προÏιοντων,
Ä
των πρωτων
Ä
υλων
Ä τουr, καθωr
Ä και
των ενδιαµεσων
Ä
προÏιοντων,
Ä
που εισαγονται
Ä
στην ΚοινοÄ
τητα µε σκοποÄ να χρησιµοποιηθουν
Ä στην παρασκευηÄ
καλλυντικων
Ä προÏιοντων·
Ä
(1) ΕΕ
(2) ΕΕ
(3) ΕΕ
(4) ΕΕ

L
L
L
L

262 τηr 27. 9. 1976, σ. 169.
196 τηr 24. 7. 1997, σ. 77.
16 τηr 18. 1. 1997, σ. 85.
216 τηr 8. 8. 1997, σ. 95.

οτι
Ä εÄιναι σκοπιµο
Ä
να τροποποιηθεÄι η οδηγÄια 76/768/ΕΟΚ,
καταÄ τροπον
Ä
ωστε
Ä
ο καταλογοr
Ä
των απαγορευµενων
Ä
ζωικων
Ä
εκχυλισµατων
Ä
να εÄιναι συµφωνοr
Ä
µε τον καταλογο
Ä
ειδικων
Ä
υλικων
Ä κινδυνου
Ä
που περιλαµβανει
Ä
η αποφαση
Ä
97/534/ΕΚ·
οτι,
Ä
καταÄ τη γνωµη
Ä
τηr επιστηµονικηr
Ä επιτροπηr
Ä καλλυντικων,
Ä τηr 24ηr ΙουνÄιου 1997, τα παραγωγα
Ä
ζωικουÄ λÄιπουr
που χρησιµοποιουνται
Ä
στην παρασκευηÄ καλλυντικων,
Ä οπωr
Ä
τα λιπαραÄ οξεα,
Ä η γλυκερολη,
Ä
οι εστερεr
Ä
λιπαρων
Ä οξεων
Ä και
οι σαπωνεr,
Ä
θεωρουνται
Ä
ασφαλη,
Ä εφοσον
Ä
εχουν
Ä
ληφθεÄι
τουλαχιστον
Ä
µε τιr µεθοδουr
Ä
που ορÄιζονται στη γνωµη
Ä
και
οι οποÄιεr πρεπει
Ä
να πιστοποιουντια
Ä
αυστηρα·
Ä οτι,
Ä συµφωνα
Ä
µε την ιÄ δια γνωµη,
Ä
θεωρουνται
Ä
επιπλεον
Ä ασφαληÄ τα λοιπαÄ
παραγωγα
Ä
ζωικουÄ λÄιπουr, παραδεÄιγµατοr χαρη
Ä
οι λιπαρεr
Ä
αλκοολεr
Ä
και τα αµÄιδια των λιπαρων
Ä οξεων,
Ä
τα οποÄια
λαµβανονται
Ä
αποÄ τα προαναφεροµενα
Ä
παραγωγα
Ä
και
υποβαλλονται
Ä
κατοπιν
Ä
σε επεξεργασÄια·
οτι,
Ä
µε βαση
Ä
την ανωτερω
Ä
επιστηµονικηÄ γνωµοδοτηση,
Ä
εÄιναι δυνατον
Ä να προβλεφθεÄι παρεκκλιση
Ä
οσον
Ä
αφοραÄ τα
παραγωγα
Ä
ζωικουÄ λÄιπουr· οτι
Ä η παρεκκλιση
Ä
αυτηÄ πρεπει
Ä
επÄισηr να καλυπτει
Ä
τα λοιπαÄ παραγωγα
Ä
ζωικουÄ λÄιπουr,
οπωr
Ä
οι λιπαρεr
Ä αλκοολεr,
Ä
οι λιπαρεr
Ä αµÄινεr και τα αµÄιδια
των λιπαρων
Ä οξεων,
Ä
τα οποÄια λαµβανονται
Ä
αποÄ τα ανωτερω
Ä
παραγωγα
Ä
—που εχουν
Ä
υποστεÄι κατεργασÄια µε τιr υποδεικνυοµενεr
Ä
στο παραρτηµα
Ä
µεθοδουr—
Ä
και υποβαλλονται
Ä
κατοπιν
Ä
σε επεξεργασÄια·
οτι
Ä τα µετρα
Ä
που προβλεπονται
Ä
στην παρουσα
Ä
οδηγÄια εÄιναι
συµφωνα
Ä
µε τη γνωµη
Ä
τηr επιτροπηr
Ä για την προσαρµογηÄ
στην τεχνικηÄ προοδο
Ä
των οδηγιων
Ä που αποβλεπουν
Ä
στην
εξαλειψη
Ä
των τεχνικων
Ä εµποδÄιων στιr συναλλαγεr
Ä στον
τοµεα
Ä των καλλυντικων
Ä προÏιοντων·
Ä
οτι
Ä τα κρατη
Ä
µελη
Ä εχουν
Ä
το δικαÄιωµα να διατηρησουν
Ä
σε
ισχυÄ τα µετρα
Ä
που εχουν
Ä
λαβει
Ä
κατ’ εφαρµογηÄ τηr οδηγÄιαr
97/1/ΕΚ εωr
Ä
την 1η ΑπριλÄιου 1998,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ÄΑρθρο 1
Η οδηγÄια 76/768/ΕΟΚ τροποποιεÄιται συµφωνα
Ä
µε το
παραρτηµα.
Ä

ÄΑρθρο 2
Τα κρατη
Ä
µελη
Ä λαµβανουν
Ä
τα αναγκαÄια µετρα,
Ä
ωστε,
Ä
αποÄ
την 1η ΑπριλÄιου 1998, να µην µπορουν
Ä να διατεθουν
Ä στην
αγοραÄ τα καλλυντικαÄ που περιεχουν
Ä
τιr απαριθµουµενεr
Ä
στο παραρτηµα
Ä
ουσÄιεr. Η διαταξη
Ä
αυτηÄ δεν εχει
Ä
εφαρµογηÄ
στα προÏιοντα
Ä
που εχουν
Ä
παραχθεÄι πριν αποÄ την 1η ΑπριλÄιου 1998.
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ÄΑρθρο 3

ÄΑρθρο 4

1. Τα κρατη
Ä µελη
Ä θετουν
Ä
σε ισχυÄ τιr αναγκαÄιεr νοµοθετικεr,
Ä
κανονιστικεr
Ä και διοικητικεr
Ä διαταξειr
Ä
για να
συµµορφωθουν
Ä προr την παρουσα
Ä
οδηγÄια το αργοτερο
Ä
την
1η ΙανουαρÄιου 1998. Πληροφορουν
Ä αµεσωr
Ä
την ΕπιτροπηÄ
σχετικα.
Ä

Η παρουσα
Ä
οδηγÄια αρχÄιζει να ισχυει
Ä την τρÄιτη ηµερα
Ä
αποÄ
τη δηµοσÄιευσηÄ τηr στην ΕπÄισηµη ΕφηµερÄιδα των ΕυρωπαÏικων
Ä Κοινοτητων
Ä
.

Οι διαταξειr
Ä
που θεσπÄιζουν τα κρατη
Ä
αυτοÄ περιλαµβανουν
Ä
αναφοραÄ στην
συνοδευονται
Ä
αποÄ σχετικηÄ αναφοραÄ
δηµοσÄιευσηÄ τουr. Ο τροποr
Ä
αναφοραr
Ä
κρατη
Ä
µελη.
Ä

Η παρουσα
Ä
οδηγÄια απευθυνεται
Ä
στα κρατη
Ä
µελη.
Ä

µελη
Ä
για το σκοποÄ
παρουσα
Ä
οδηγÄια ηÄ
καταÄ την επÄισηµη
καθορÄιζεται αποÄ τα

2. Τα κρατη
Ä
µελη
Ä
γνωστοποιουν
Ä στην ΕπιτροπηÄ το
κεÄιµενο των διαταξεων
Ä
εσωτερικουÄ δικαÄιου, τιr οποÄιεr
θεσπÄιζουν στον τοµεα
Ä που διεπεται
Ä
αποÄ την παρουσα
Ä
οδηγÄια.

ÄΑρθρο 5

Βρυξελλεr,
Ä
5 ΜαρτÄιου 1998.

Για την ΕπιτροπηÄ
Martin BANGEMANN

Μελοr
Ä
τηr Επιτροπηr
Ä
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ο αυξων
Ä
αριθµοr
Ä 419 του παραρτηµατοr
Ä
ΙΙ τηr οδηγÄιαr 76/768/ΕΟΚ τροποποιεÄιται ωr εξηr:
Ä
«419 α) το κρανÄιο, συµπεριλαµβανοµενου
Ä
του εγκεφαλου
Ä
και των οφθαλµων,
Ä οι αµυγδαλεr
Ä και ο νωτιαÄιοr
µυελοr:
Ä
— βοοειδων
Ä ηλικÄιαr ανω
Ä
των 12 µηνων,
Ä
— αιγοπροβατων
Ä
ηλικÄιαr ανω
Ä
των 12 µηνων
Ä ηÄ των οποÄιων εχει
Ä
προβαλει
Ä
εναr
Ä
µονιµοr
Ä
κοπτηραr,
Ä
και συστατικαÄ που λαµβανονται
Ä
αποÄ τα ανωτερω·
Ä
β) η σπληνα
Ä
αιγοπροβατων
Ä
και συστατικαÄ που λαµβανονται
Ä
αποÄ αυτη.
Ä
Επιτρεπεται,
Ä
ωστοσο,
Ä
να χρησιµοποιουνται
Ä
παραγωγα
Ä
ζωικουÄ λÄιπουr (στεαρ)
Ä
µε την επιφυλαξη
Ä
τηr
εφαρµογηr
Ä των ακολουθων
Ä
µεθοδων,
Ä
που πρεπει
Ä
να πιστοποιουνται
Ä
αυστηραÄ αποÄ τον παραγωγο:
Ä
— µετεστεροποÄιηση ηÄ υδρολυση
Ä
σε θερµοκρασÄια και πÄιεση τουλαχιστον:
Ä
200 HC, 40 bar (40 000 hPa)
επÄι 20 λεπταÄ (γλυκερολη,
Ä
λιπαραÄ οξεα
Ä και οι εστερεr
Ä
τουr),
— σαπωνοποÄιηση µε NaOH 12M (γλυκερολη
Ä
και σαπωνεr)
Ä
— ασυνεχηr
Ä διεργασÄια: σε θερµοκρασÄια 95 HC επÄι τρειr ωρεr,
Ä
ηÄ
— συνεχηr
Ä διεργασÄια: σε θερµοκρασÄια 140 HC και πÄιεση 2 bar (2 000 hPa) επÄι 8 λεπταÄ ηÄ αναλογεr
Ä
συνθηκεr.»
Ä
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ΙΙ
(Πραξειr
Ä
για την ισχυÄ των οποÄιων δεν απαιτεÄιται δηµοσÄιευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟVΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 27ηr VεβρουαρÄιου 1998
που επιτρεπει
Ä
στην ΙταλÄια να εφαρµοσει
Ä
τιr απαιτησειr
Ä
του αρθρου
Ä
4 τµηµα
Ä
Α τηr οδηγÄιαr
64/433/ΕΟΚ του ΣυµβουλÄιου σε ορισµενα
Ä
σφαγεÄια που επεξεργαζονται
Ä
2 000 µοναδεr
Ä
χονδρουÄ ζωου
Ä
κατ’ ανωτατο
Ä
οριο
Ä
ετησÄιωr
(Το κεÄιµενο στην ιταλικηÄ γλωσσα
Ä
εÄιναι το µονο
Ä αυθεντικο)
Ä
(ΚεÄιµενο που παρουσιαζει
Ä
ενδιαφερον
Ä
για τον ΕΟΧ)

(98/202/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑÆΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ÄΕχονταr υποψη:
Ä
τη συνθηκη
Ä
για την ιÄ δρυση τηr ΕυρωπαÏικηr
Ä Κοινοτηταr,
Ä
την οδηγÄια 64/433/ΕΟΚ του ΣυµβουλÄιου, τηr 26ηr ΙουνÄιου
1964, περÄι υγειονοµικων
Ä προβληµατων
Ä
στον τοµεα
Ä των
ενδοκοινοτικων
Ä
συναλλαγων
Ä
νωπων
Ä
κρεατων
Ä
(1), οπωr
Ä
τροποποιηθηκε
Ä
τελευταÄια αποÄ την οδηγÄια 95/23/ΕΚ (2), και
ιδÄιωr το αρθρο
Ä
4 τµηµα
Ä
∆,

πληθυσµουÄ των εν λογω
Ä
αποµακρυσµενων
Ä
γεωγραφικων
Ä
περιοχων·
Ä
οτι
Ä οι γεωργικεr
Ä δραστηριοτητεr
Ä
στιr περιοχεr
Ä αυτεr
Ä βασÄιζονται στη ζωικηÄ παραγωγηÄ και οι αποστασειr
Ä
για την
µεταφοραÄ των ζωων
Ä
που προορÄιζονται για σφαγηÄ εÄιναι
πολυÄ µεγαλεr·
Ä
οτι
Ä τα µετρα
Ä
που προβλεπονται
Ä
στην παρουσα
Ä
αποφαση
Ä
εÄιναι συµφωνα
Ä
µε τη γνωµη
Ä
τηr µονιµηr
Ä
κτηνιατρικηr
Ä
επιτροπηr,
Ä

Εκτιµωνταr:
Ä
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

οτι
Ä η οδηγÄια 64/433/ΕΟΚ προσφερει
Ä
στα κρατη
Ä
µελη
Ä
τη
δυνατοτητα
Ä
να ζητησουν
Ä
εγκριση
Ä
για να εφαρµοσουν
Ä
τιr
απαιτησειr
Ä
του τµηµατοr
Ä
Α του αρθρου
Ä
4 σε ορισµενα
Ä
σφαγεÄια που επεξεργαζονται
Ä
2 000 µοναδεr
Ä
χονδρουÄ ζωου
Ä
κατ’ ανωτατο
Ä
οριο
Ä
ετησÄιωr·

ÄΑρθρο 1

οτι
Ä η ΙταλÄια ζητησε
Ä
εγκριση
Ä
για να εφαρµοσει
Ä
τιr ανωτερω
Ä
απαιτησειr
Ä
σε ορισµενα
Ä
σφαγεÄια·

Επιτρεπεται
Ä
στην ΙταλÄια να εφαρµοσει
Ä
τιr απαιτησειr
Ä
του
τµηµατοr
Ä
Α του αρθρου
Ä
4 τηr οδηγÄιαr 64/433/ΕΟΚ στα
σφαγεÄια που απαριθµουνται
Ä
στο παραρτηµα
Ä
τηr παρουσαr
Ä
αποφασηr.
Ä

οτι
Ä τα εν λογω
Ä
σφαγεÄια βρÄισκονται σε ορεινεr
Ä περιοχεr
Ä µε
ειδικαÄ γεωγραφικαÄ προβληµατα·
Ä

ÄΑρθρο 2

οτι
Ä οι εν λογω
Ä
περιοχεr
Ä αντιµετωπÄιζουν δυσκολÄιεr εφοδιασµου,
Ä διοτι
Ä
δεν υπαρχουν
Ä
αλλεr
Ä
εγκαταστασειr
Ä
για τη
σφαγηÄ των ζωων
Ä
και για τον εφοδιασµοÄ σε κρεαr
Ä
του
(1) ΕΕ 121 τηr 29. 7. 1964, σ. 2012/64.
(2) ΕΕ L 243 τηr 11. 10. 1995, σ. 7.

Η παρουσα
Ä
παρεκκλιση
Ä
χορηγεÄιται υποÄ τον ορο
Ä
οτι:
Ä
— οι εγκαταστασειr
Ä
βρÄισκονται σε περιοχεr
Ä µε δυσκολη
Ä
προσβαση
Ä
λογω
Ä
του οτι
Ä οι υποδοµεr
Ä για την µεταφοραÄ
και η συνδεση
Ä
µε την υπολοιπη
Ä
χωρα
Ä
δεν επαρκουν
Ä για
να εξασφαλÄισουν τον καταλληλο
Ä
εφοδιασµο,
Ä ηÄ παρουσιαζουν
Ä
ειδικαÄ γεωγραφικαÄ προβληµατα,
Ä
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— η αποσταση
Ä
για τη µεταφοραÄ των ζωων
Ä
που προορÄιζονται για σφαγηÄ αποÄ την περιοχηÄ αυτηÄ προr εγκεκριµενο
Ä
σφαγεÄιο, συµφωνα
Ä
µε το αρθρο
Ä
10 τηr οδηγÄιαr 64/433/
ΕΟΚ, εÄιναι µεγαλυτερη
Ä
αποÄ την αποσταση
Ä
για τη µεταφοραÄ των ζωων
Ä
προr τιr εγκαταστασειr
Ä
του παραρτηµαÄ
τοr και διαρκεÄι πανω
Ä
αποÄ µÄια ωρα
Ä
υποÄ ευνοÏικεr
Ä
συνθηκεr,
Ä
— τα ζωα
Ä που εχουν
Ä
σφαγεÄι προερχονται
Ä
αποÄ την περιοχηÄ
στην οποÄια βρÄισκεται το σφαγεÄιο,
— η παραγωγηÄ των σφαγεÄιων εξασφαλÄιζει παραγωγηÄ
συµφωνη
Ä
µε τουr κανονεr
Ä
υγιεινηr
Ä και η ανωτατη
Ä
αποδοση
Ä
δεν υπερβαÄινει τιr 2 000 µοναδεr
Ä
χονδρουÄ ζωου
Ä
ετησÄιωr,
— τουλαχιστον
Ä
εναr
Ä
επÄισηµοr κτηνÄιατροr εÄιναι συνεχωr
Ä
παρων
Ä καταÄ τιr ωρεr
Ä
λειτουργÄιαr.

14. 3. 98

ÄΑρθρο 3
Η παρουσα
Ä
αποφαση
Ä
εφαρµοζεται
Ä
αποÄ τιr 20 VεβρουαρÄιου
1998.

ÄΑρθρο 4
Η παρουσα
Ä
αποφαση
Ä
απευθυνεται
Ä
στην ΙταλικηÄ ∆ηµοκρατÄια.
Βρυξελλεr,
Ä
27 VεβρουαρÄιου 1998.

Για την ΕπιτροπηÄ
Franz FISCHLER

Μελοr
Ä
τηr Επιτροπηr
Ä
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣVΑΓΕΙΩΝ
ΟνοµασÄια τηr εγκαταστασηr
Ä

Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Mattatoio Suini Galiffa A.
Serafini Amedeo
Comunale
Comunale
Comunale
Campoletizia
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Pubblico
Meridional Carni di Panetta C.
CE.ZO.M.
Pubblico
Pubblico
Vigorita Francesco
Le Lauretana
La Masseria
Pubblico
Pubblico
Euromeat
Pubblico
Pubblico
Pubblico
Pubblico
Pubblico
Cestari Giuseppe
Malzoni Amedeo
MA. BES.
Torre Carni
Pubblico

ΤοποθεσÄια

Atri
Nereto
Castiglione Messer Raimondo
Castelnuovo Vomano
S. Egidio alla Vibrata
Civitella del Tronto
Avezzano
Alfedena
Vasto
Miglianico
Venosa
Rionero in Vulture
Ruvo del Monte
Avigliano
Campomaggiore
Muro Lucano
Tolve
Corleto Perticara
Lagonegro
Lauria
Chiaromonte
Bernalda
Miglionico
Salandra
Tricarico
Accettura
Pisticci
Stigliano
Polistena
Grotteria
Vico Equense
Pietrastornina
Solofra
S. Michele di Serino
Lauro
Lauro
Caposele
Lacedonia
Greci
Pellezzano
Rutino
Monte San Giacomo
Sant’Arsenio
Buonabitacolo
Montesano sulla Marcellana
Montecorice
Casalvelino
Torre Orsaia
Cerreto Sannita

ΕπαρχÄια

TE
TE
TE
TE
TE
TE
AQ
AQ
CH
CH
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
RC
RC
NA
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
BN

Περιφερεια
Ä

Abruzzo
Abruzzo
Abruzzo
Abruzzo
Abruzzo
Abruzzo
Abruzzo
Abruzzo
Abruzzo
Abruzzo
Basilicata
Basilicata
Basilicata
Basilicata
Basilicata
Basilicata
Basilicata
Basilicata
Basilicata
Basilicata
Basilicata
Basilicata
Basilicata
Basilicata
Basilicata
Basilicata
Basilicata
Basilicata
Calabria
Calabria
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
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ΟνοµασÄια τηr εγκαταστασηr
Ä

Pubblico
Pubblico
Pubblico
Pubblico
Pubblico
Pubblico
Pubblico
Pubblico
De Palma Rosalia
Longo Antonio
Goglio Calabrese Luigi
D’Alessandro Raffaele
La Collina Verde
Pubblico
Pubblico
Comunale
Comunale
Intercomunale
Comunale
Vitali
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Battilana F.lli Snc
Tilatti Claudio e Gianni
Dariotti Flavio
Pubblico
Agricola Carni di Di Fasan V.
Larice Carni di Pio e Paolo Larice
Di Biase Domenico
Pubblico
Pubblico
Gattel Franco
Pubblico GMP
Pubblico
Comunale
Lafrate Maria
Pubblico
Pubblico
Salumificio Proietti
Unimarket
Lo.Be.Ca
Valnegri e Monti
Az. Agr. Negri
Pubblico
Pubblico
Pubblico
Pubblico
Comunale
Comunale
Finamore Giovanni
F.lli Leone
Ca.Ba. Srl

ΤοποθεσÄια

San Salvatore Telesino
Casalduni
Circello
San Marco dei Cavoti
Apice
Limatola
Airola
Morcone
Pago Velano
Pontelandolfi
Vitulano
Calvi
Visciano
Pratola Serra
Montefalcione
Borgo Val di Taro
Castelnuovo ne’Monti
Lama Mocogno
Porretta Terme
Gaggio Montano
Castiglione dei Pepoli
Santa Sofia
Sogliano al Rubicone
Bagno di Romagna
Sarsina
Bertiolo
Bertiolo
Chions
Aviano
Azzano Decimo
Amaro
Cavazzo Carnico
Cividale
Buia
Cordenons
Sora
Anguillara Sabazia
Gallicano nel Lazio
Arpino
Leonessa
Cottanello
Cittaducale
Saronno
Lomazzo
Galbiate
Sirone
Travalgiato
Montichiari
Carpenedolo
Varzi
Agnone
Capracotta
Bagnoli del Trigno
Campobasso
Bagnoli del Trigno

ΕπαρχÄια

BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
NA
AV
AV
PR
RE
MO
BO
BO
BO
FO
FO
FO
FO
UD
UD
PN
PN
PN
UD
UD
UD
UD
PN
FR
RM
RM
FR
RI
RI
RI
VA
CO
LC
LC
BS
BS
BS
PV
IS
IS
IS
CB
IS
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Περιφερεια
Ä

Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Campania
Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Friuli-Venezia Giulia
Friuli-Venezia Giulia
Friuli-Venezia Giulia
Friuli-Venezia Giulia
Friuli-Venezia Giulia
Friuli-Venezia Giulia
Friuli-Venezia Giulia
Friuli-Venezia Giulia
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Lazio
Lazio
Lazio
Lazio
Lazio
Lazio
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Molise
Molise
Molise
Molise
Molise
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ΟνοµασÄια τηr εγκαταστασηr
Ä

ΤοποθεσÄια

ΕπαρχÄια

Comunale
Comunale
Ferrero Carlo
Comunale
Comunale
Armand Elio
Comunale
Mosca Giovanni
Puliani Silvano
Coop. Agr. Buschese
Salumificio Val Ellero
Moretti Renzo
Alpi Care
CMV
Monferrato Carni
Bassa Langa F.lli Merlo SAS
Del Mastro Franca
Omegna & Giachino
Pubblico
Fara Pieraldo
Eredi Roba Massimino
Bagliani Lorenzo & C. S. nc
Pubblico

Riccia
Bonefro
Giaveno
Carmagnola
Moncalieri
Cumiana
Pomaretto
Sandigliano
Villette
Busca
Roccadebaldi
Dogliani
Magliano Alpi
Villafalletto
Incisa Scapaccino
Monastero Bormida
Cunico
Cocconato
Asti
Bosco Marengo
Bistagno
Novi Ligure
Merano

CB
CB
TO
TO
TO
TO
TO
BI
VB
CN
CN
CN
CN
CN
AT
AT
AT
AT
AT
AL
AL
AL
BZ

Pechlaner Carlo

Collalbo/Renon

BZ

Viehverwertungsgemeinschaft Sarntal

Sarentino

BZ

Comunale

Cles

TN

Comunale
Comunale
Comunale
Menga
Giannello Carmela
MA.LA.CA
Pubblico
Pubblico
Pubblico
Pubblico
Coop. Nuova Frontiera
Pubblico
Pubblico
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Cocco Margherita
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale

Castellaneta
Ginosa
Mottola
Tuturano
Sandonaci
Lecce
Monopoli
Altamura
Monteleone
Gravina
Carpino
Mandas
Sarule
Bitti
Settimo S.P.
Oliena
Calangianus
Aggius
Buddusu
Cabras
Uras
Samugheo
Iglesias
Carbonia
Fluminimaggiore

TA
TA
TA
BR
BR
LE
BA
BA
FG
BA
FG
CA
NU
N + D60
CA
NU
SS
SS
SS
OR
OR
OR
CA
CA
CA
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Molise
Molise
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Provincia
Bolzano
Provincia
Bolzano
Provincia
Bolzano
Provincia
Trento
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna

autonoma

di

autonoma

di

autonoma

di

autonoma

di
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ΟνοµασÄια τηr εγκαταστασηr
Ä

Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
I.S.E
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Nutini
Pubblico
Pubblico
Pubblico
Fattoria di Rimaggio
Pubblico
Pubblico
MA.RI.
Bonelli Bruno
Pubblico
Pubblico
Pubblico
Pubblico
Pubblico
Pubblico
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
F.lli Nicco
Coop. Charleston 2 Srl
Magnone Franco
Comunale
Ronzani Gino
Consorzio Caseifici Altipiano

ΤοποθεσÄια

Arzachena
Villagrande
Pozzomaggiore
Seneghe
Ardara
Thiesi
Licata
Realmonte
Mussomeli
Piedimonte Etneo
Vizzini
Militello Val di Catania
Troina
Piazza Armerina
Castell’Umberto
Librizzi
Bagheria
Belmonte Mezzagno
Bisacquino
Caccamo
Caltavuturo
Cefalù
Marineo
Palermo
Valledolmo
Ventimiglia
Avola
Coreglia Antelminelli
Pienza
Abbadia S. Salvatore
Colle Val d’Elsa
Pergine Valdarno
Badia Tedalda
Monte San Savino
Castel del Piano
Castel del Piano
Massa Marittima
Pitigliano
Borgo San Lorenzo
Pietrasanta
Pontremoli
Cecina
Sigillo
Marsciano
Massa Martana
Norcia
Gualdo Tadino
Lugnano in Teverina
Donnas
Brusson
Valtournanche
Longarone
Lusiana
Asiago

ΕπαρχÄια

SS
NU
SS
OR
SS
SS
AG
AG
CL
CT
CT
CT
EN
EN
ME
ME
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
SR
LU
SI
SI
SI
AR
AR
AR
GR
GR
GR
GR
FI
LU
MS
LI
PG
PG
PG
PG
PG
TR
AO
AO
AO
BL
VI
VI
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Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Umbria
Umbria
Umbria
Umbria
Umbria
Umbria
Valle d’Aosta
Valle d’Aosta
Valle d’Aosta
Veneto
Veneto
Veneto
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ΑΠΟVΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 3ηr Μαρτου 1998
για την τροποποηση τηr απφασηr 97/660/ΕΚ για την γκριση του προγρµµατοr για την
κατανοµ στα κρτη µλη των πρων που θα καταλογισθον στο τοr προπολογισµο 1998
για την παροχ τροφµων που προρχονται απ τα αποθµατα παρµβασηr στα πορα τοµα
τηr Κοιντηταr
(98/203/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3730/87 του Συµβουλου, τηr
10ηr ∆εκεµβρου 1987, που καθορζει τουr γενικοr καννεr
για την παροχ τροφµων απ τα αποθµατα παρµβασηr
σε ορισµνουr οργανισµοr µε σκοπ τη διανοµ τουr στα
πορα τοµα τηr Κοιντηταr (1), πωr τροποποιθηκε απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2535/95 (2), και ιδωr το ρθρο 6,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92 τηr Επιτροπr, τηr 29ηr
Οκτωβρου 1992, για τον καθορισµ των λεπτοµερν
καννων εφαρµογr για την παροχ τροφµων που προρχονται απ τα αποθµατα παρµβασηr στα πορα τοµα
τηr Κοιντηταr (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 267/96 (4), και ιδωr το ρθρο 7 παργραφοr 1 πρτο εδφιο,
Εκτιµνταr:
τι η Επιτροπ, µε την απφαση 97/660/ΕΚ (5), πωr τροποποιθηκε απ την απφαση 98/101/ΕΚ (6), χει εγκρνει να
πργραµµα µε το οποο θα χορηγηθον προι στα κρτη
µλη για το οικονοµικ τοr 1998· τι µε το πργραµµα
αυτ καθορζονται τα χρηµατοδοτικ µσα που διατθενται
για την εκτλεση του προγρµµατοr 1998 σε κθε κρτοr
µλοr που συµµετχει σ’ αυτ· επσηr, µε το πργραµµα
αυτ καθορζονται οι ποστητεr κθε τπου προϊντοr που
πρπει να αποσυρθε απ τα αποθµατα παρµβασηr εντr
του ορου αυτν των χρηµατοδοτικν µσων· τι πρπει να
προσαρµοστε το εν λγω πργραµµα σε συνρτηση µε το
ποσ των πιστσεων που θα χορηγηθον απ τη δηµοσιονοµικ αρχ κατ την περτωση τηr δηµοσιονοµικr διαδι-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

352 τηr 15. 12. 1987, σ. 1.
260 τηr 31. 10. 1995, σ. 3.
313 τηr 30. 10. 1992, σ. 50.
36 τηr 14. 2. 1996, σ. 2.
278 τηr 11. 10. 1997, σ. 29.
23 τηr 30. 1. 1998, σ. 36.

κασαr· τι χρειζεται, εξλλου, να επιτραπον, υπ τουr
ρουr που προβλπονται στο ρθρο 7 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 3149/92, οι ενδοκοινοτικr χρηµατικr µεταφορr που εναι απαρατητεr για τη χρησιµοποηση αυτν των
ποσοττων προϊντων·
τι τα µτρα που προβλπονται στην παροσα απφαση
εναι σµφωνα µε τη γνµη λων των σχετικν επιτροπν
διαχερισηr,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

ρθρο 1
Τα σηµεα α) και β) του παραρτµατοr τηr απφασηr 97/
660/ΕΚ αντικαθστανται απ τα σηµεα α) και β) του
παραρτµατοr Ι τηr παροσαr απφασηr.
ρθρο 2
Επιτρπονται οι ενδοκοινοτικr χρηµατικr µεταφορr που
προβλπονται στο παρρτηµα ΙΙ.
ρθρο 3
Η παροσα απφαση απευθνεται στα κρτη µλη.
Βρυξλλεr, 3 Μαρτου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Ετσιο πργραµµα διανοµr για το τοr προπολογισµο 1998
α) Τα χρηµατοδοτικ µσα που διατθενται για την εκτλεση του προγρµµατοr σε κθε κρτοr µλοr
(σε Ecu)
Κρτοr µλοr

Χρηµατοδοτικ µσα

Βλγιο

3 422 000

∆ανα

1 192 000

Ελλδα

15 499 000

Ισπανα

43 416 000

Γαλλα

30 304 000

Ιρλανδα

2 031 000

Ιταλα

51 517 000

Λουξεµβοργο

44 000

Πορτογαλα

16 451 000

Vινλανδα

1 934 000

Ηνωµνο Βασλειο

29 190 000
Σνολο

195 000 000

β) Ποστητα κθε τπου προϊντοr που αποσρεται απ τα αποθµατα παρµβασηr τηr Κοιντηταr προκειµνου
να διανεµηθε σε κθε κρτοr µλοr µε αντατο ριο τα ποσ που αναφρονται στο στοιχεο α)
(σε τνουr)
Προϊντα
Κρτοr µλοr

Βλγιο

Σιτηρ

Ρζι

Ελαιλαδο

4 557

Γλα
σε σκνη

Βοτυρο

479

Βειο
κραr

500

∆ανα

327

Ελλδα

10 000

2 582

Ισπανα

29 550

8 564

7 149

Γαλλα

15 000

2 000

6 084

Ιρλανδα

1 760
524

4 000
60

Ιταλα
Πορτογαλα
Vινλανδα

35 000

7 200

5 690

9 910

3 000

500

9 582

5 000

4 417

750

11 390

140

Ηνωµνο Βασλειο
Σνολο

5 340

8 000
101 187

37 674

3 000

30 293

584

26 317
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Ενδοκοινοτικr χρηµατικr µεταφορr που επιτρπονται δυνµει τηr παροσαr απφασηr
Προϊν

Ποστητεr
(σε τνουr)

1. Βειο κραr

140

2. Βειο κραr

Κτοχοr

Παραλπτηr

Οργανισµr παρµβασηr,
Σουηδα

Υπουργεο Γεωργαr,
Vινλανδα

1 760

OFIVAL

Υπουργεο Γεωργαr,
Ελλδα

3. Γλα σε σκνη

4 417

Υπουργεο Γεωργαr,
Ιρλανδα

INGA

4. Ρζι

9 910

FEGA

INGA

5. ∆ηµητριακ

35 000

BLE

AIMA

6. ∆ηµητριακ

4 557

BLE

BIRB

