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Ι
(Πρξειr για την ισχ των οποων απαιτεται δηµοσευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1172/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 25ηr Μαου 1998
σχετικ µε τιr στατιστικr καταγραφr των οδικν µεταφορν εµπορευµτων
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

περιφερειακο προορισµο των ενδοκοινοτικν µεταφορν, στιr διεr βσειr µε τιr εθνικr µεταφορr,
και να συσχετζονται οι µεταφορr εµπορευµτων
και οι διαδροµr των οχηµτων, προσδιορζονταr το
βαθµ χρησιµοποησηr των οχηµτων που εκτελον
τιr µεταφορr αυτr·

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
και ιδωr το ρθρο 213,
το σχδιο κανονισµο που υπβαλε η Επιτροπ (1),
τη γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου (2),

(5)

τι, σµφωνα µε την αρχ τηr επικουρικτηταr, η
θσπιση κοινν στατιστικν προτπων που να επιτρπουν την παροχ εναρµονισµνων πληροφοριν
αποτελε δρση η οποα δεν µπορε να διεκπεραιωθε
αποτελεσµατικ παρ µνον σε κοινοτικ εππεδο,
εν η συλλογ των στοιχεων θα γνεται σε κθε
κρτοr µλοr υπ την εποπτεα των οργανισµν και
φορων που εναι υπεθυνοι για την κατρτιση των
επσηµων στατιστικν·

(6)

τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συµβουλου,
τηr 17ηr Vεβρουαρου 1997, σχετικ µε τιr κοινοτικr στατιστικr (5), αποτελε το πλασιο αναφορr
για τιr διατξειr που προβλπει ο παρν κανονισµr,
ιδωr εκενεr που αφορον την πρσβαση στιr πηγr
διοικητικν στοιχεων, τη σχση κστουr/αποτελεσµατικτηταr των διαθσιµων πρων και το στατιστικ απρρητο·

(7)

τι η ανακονωση αννυµων ατοµικν στοιχεων
εναι αναγκαα για την εκτµηση τηr συνολικr ακρβειαr των αποτελεσµτων·

(8)

τι πρπει να εξασφαλιστε η κατλληλη διδοση
των στατιστικν πληροφοριν·

(9)

τι, κατ την περοδο εκκνησηr, η Κοιντητα θα
πρπει να εξασφαλζει στα κρτη µλη οικονοµικ
συνεισφορ για την εκτλεση των απαιτοµενων
εργασιν·

(10)

τι θα πρπει να προβλεφθε µια απλουστευµνη διαδικασα για την εφαρµογ και την προσαρµογ στην
οικονοµικ και τεχνικ προδο του παρντοr κανονισµο·

τη γνµη τηr Οικονοµικr και Κοινωνικr Επιτροπr (3),
Εκτιµνταr:
(1)

(2)

τι, για να εκπληρσει τα καθκοντα που τηr χουν
ανατεθε στο πλασιο τηr κοινr πολιτικr των µεταφορν, η Επιτροπ πρπει να διαθτει συγκρσιµεr,
αξιπιστεr, συγχρονισµνεr, τακτικr και πλρειr
στατιστικr, τσο για την κταση και την ανπτυξη
των οδικν µεταφορν εµπορευµτων που εκτελονται µε οχµατα εγγεγραµµνα στην Κοιντητα, σο
και για τον βαθµ χρησιµοποησηr των οχηµτων
που εκτελον τιr εν λγω µεταφορr·
τι η οδηγα 78/546/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 12ηr
Ιουνου 1978, περ των στατιστικν καταστσεων
για τιr οδικr µεταφορr εµπορευµτων, στο πλασιο
περιφερειακr στατιστικr (4), δεν προβλπει την
καταγραφ των τπων µεταφορν που δεν εχαν
εγκριθε τη στιγµ τηr κδοσηr αυτr τηr οδηγαr·
τι οι καταγραφr που προβλπει παρχουν πληροφορεr διαφορετικr ανλογα µε το αν πρκειται για
εθνικr  διεθνεr µεταφορr και τι δεν παρχει
καµα πληροφορα σον αφορ τον βαθµ χρησιµοποησηr των οχηµτων που τιr εκτελον·

(3)

την ανγκη να καταρτισθον πλρειr περιφερειακr
στατιστικr τσο για τιr µεταφορr εµπορευµτων
σο και για τιr διαδροµr των οχηµτων·

(4)

τι θα πρπει, συνεπr, να τροποποιηθε το σστηµα
που προβλπει η οδηγα 78/546/ΕΟΚ, ιδωr για να
εξασφαλζεται η περιγραφ τηr προλευσηr και του

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

ΕΕ C 341 τηr 11. 11. 1997, σ. 9.
ΕΕ C 104 τηr 6. 4. 1998.
ΕΕ C 95 τηr 30. 3. 1998, σ. 33.
ΕΕ L 168 τηr 26. 6. 1978, σ. 29· οδηγα πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ την πρξη προσχωρσεωr του 1994.

(5) ΕΕ L 52 τηr 22. 2. 1997, σ. 1.
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τι, σµφωνα µε το ρθρο 3 τηr απφασηr 89/382/
ΕΟΚ, Ευρατµ (1), ζητθηκε η γνµη τηr συσταθεσαr µε την εν λγω απφαση επιτροπr στατιστικο
προγρµµατοr, η οποα τχθηκε υπρ του παρντοr
κανονισµο,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Αντικεµενο και πεδο εφαρµογr
1. Κθε κρτοr µλοr καταρτζει κοινοτικr στατιστικr
σχετικ µε τιr οδικr µεταφορr εµπορευµτων που εκτελονται µε αυτοκνητα οδικ οχµατα µεταφορr εµπορευµτων εγγεγραµµνα στο κρτοr µλοr αυτ, καθr και
σχετικ µε τιr διαδροµr αυτν των οχηµτων.
2. Ο παρν κανονισµr εφαρµζεται στιr οδικr µεταφορr εµπορευµτων, πλην εκενων που εκτελονται µε:
α) αυτοκνητα οδικ οχµατα µεταφορr εµπορευµτων
των οποων το επιτρεπµενο βροr  οι επιτρεπµενεr
διαστσειr υπερβανουν τα ρια που γνονται συνθωr
δεκτ στα συγκεκριµνα κρτη µλη·
β) γεωργικ οχµατα, στρατιωτικ οχµατα και οχµατα
που ανκουν σε δηµσιεr διοικσειr, κεντρικr  τοπικr, εξαιρουµνων των αυτοκιντων οδικν οχηµτων
µεταφορr εµπορευµτων που ανκουν σε δηµσιεr επιχειρσειr, ιδωr στιr επιχειρσειr σιδηροδρµων·
Κθε κρτοr µλοr χει τη δυναττητα να αποκλεσει απ
το πεδο εφαρµογr του παρντοr κανονισµο τα αυτοκνητα οδικ οχµατα µεταφορr εµπορευµτων των
οποων το ωφλιµο φορτο  το µγιστο επιτρεπµενο µεικτ βροr εναι καττερο απ να ορισµνο ριο. Το ριο
αυτ δεν µπορε να υπερβανει τουr 3,5 τνουr ωφλιµου
φορτου  τουr 6 τνουr µγιστου επιτρεπµενου βρουr
για τα µεµονωµνα αυτοκνητα οχµατα.
ρθρο 2
Ορισµο
Για τουr σκοποr του παρντοr κανονισµο, νοονται ωr:
 «οδικr µεταφορr εµπορευµτων»: λεr οι µετακινσειr εµπορευµτων που εκτελονται µε αυτοκνητο
οδικ οχµα µεταφορr εµπορευµτων,
 «οδικ χηµα µεταφορr εµπορευµτων»: οδικ χηµα
σχεδιασµνο, αποκλειστικ  κατ κριο λγο, για τη
µεταφορ εµπορευµτων (φορτηγ, ρυµουλκοµενο,
ηµιρυµουλκοµενο),
 «αυτοκνητο οδικ χηµα µεταφορr εµπορευµτων»:
κθε µεµονωµνο αυτοκνητο οδικ χηµα (φορτηγ) 
συνδυασµr οδικν οχηµτων, τοι οδικr συρµr
(φορτηγ µε ρυµουλκοµενο)  αρθρωτ χηµα (οδικr
ελκυστραr µε ηµιρυµουλκοµενο), για τη µεταφορ
εµπορευµτων,
(1) ΕΕ L 181 τηr 28. 6. 1989, σ. 47.
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 «αυτοκνητο οδικ χηµα»: οδικ χηµα µε κινητρα
ωr µνο µσο κνησηr, που χρησιµοποιεται, κανονικ,
για την οδικ µεταφορ επιβατν  εµπορευµτων 
για την λξη σε οδ οχηµτων που χρησιµοποιονται
για τη µεταφορ επιβατν  εµπορευµτων,
 «φορτηγ»: µη αρθρωτ χηµα σχεδιασµνο, αποκλειστικ  κατ κριο λγο, για τη µεταφορ εµπορευµτων,
 «οδικr ελκυστραr»: οδικ χηµα µε κινητρα που
χει σχεδιαστε, αποκλειστικ  κατ κριο λγο, για
την λξη λλων µη αυτοκνητων οδικν οχηµτων
(κυρωr ηµιρυµουλκουµνων),
 «ρυµουλκοµενο»: οδικ χηµα µεταφορr εµπορευµτων που χει σχεδιαστε για να ρυµουλκεται απ
αυτοκνητο οδικ χηµα,
 «ηµιρυµουλκοµενο»: οδικ χηµα µεταφορr εµπορευµτων χωρr εµπρσθιο ξονα, που χει σχεδιαστε
κατ τρπον στε µροr του οχµατοr και σηµαντικ
µροr του φορτου του να βαρνουν τον οδικ
ελκυστρα,
 «αρθρωτ χηµα»: οδικr ελκυστραr συζευγµνοr µε
ηµιρυµουλκοµενο,
 «οδικr συρµr»: αυτοκνητο οδικ χηµα µεταφορr
εµπορευµτων στο οποο συνδεται ρυµουλκοµενο.
Αρθρωτ χηµα µε επιπλον ρυµουλκοµενο, περιλαµβνεται στην κατηγορα αυτ,
 «εγγεγραµµνο»: καταχωρισµνο σε µητρο οδικν
οχηµτων που τηρε επσηµοr οργανισµr σε να κρτοr µλοr, ανεξαρττωr του εν η καταχριση αυτ
συνεπγεται  χι τη χοργηση πινακδαr κυκλοφοραr.
Σε περπτωση που η µεταφορ εκτελεται απ συνδυασµ οδικν οχηµτων, τοι οδικ συρµ (φορτηγ µε
ρυµουλκοµενο)  αρθρωτ χηµα (οδικr ελκυστραr
µε ηµιρυµουλκοµενο), του οποου το αυτοκνητο οδικ
χηµα (φορτηγ  οδικr ελκυστραr) και το ρυµουλκοµενο  το ηµιρυµουλκοµενο εναι εγγεγραµµνα σε
διαφορετικr χρεr, η χρα εγγραφr του συνλου
καθορζεται απ τη χρα εγγραφr του αυτοκιντου
οδικο οχµατοr,
 «ωφλιµο φορτο»: µγιστο βροr εµπορευµτων που
κρνεται αποδεκτ απ την αρµδια αρχ τηr χραr
εγγραφr του οχµατοr.
Σε περπτωση που το αυτοκνητο χηµα µεταφορr
εµπορευµτων αποτελεται απ να φορτηγ και να
ρυµουλκοµενο, το ωφλιµο φορτο του συνλου ισοται µε το θροισµα των ωφλιµων φορτων του φορτηγο και του ρυµουλκοµενου,
 «µγιστο επιτρεπµενο βροr»: σνολο του βρουr του
οχµατοr ( του συνδυασµο οχηµτων) τοιµου για
κυκλοφορα, σε στση, και του βρουr του φορτου,
που κρνεται αποδεκτ απ την αρµδια αρχ τηr
χραr εγγραφr του οχµατοr,
 «Eurostat»: η υπηρεσα τηr Επιτροπr στην οποα χει
ανατεθε η εκπλρωση των καθηκντων που εµππτουν
σ’ αυτ το ργανο στον τοµα τηr κατρτισηr κοινοτικν στατιστικν.
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ρθρο 3
Συλλογ στοιχεων

L 163/3

Η πρτη διαββαση καλπτει το πρτο τρµηνο του τουr
1999.

β) στοιχεα σχετικ µε τη διαδροµ·

4. Επ µια µεταβατικ περοδο απ 1ηr Ιανουαρου 1999
ωr µια καταληκτικ ηµεροµηνα που θα καθοριστε
σµφωνα µε την παραγρφο 5, να κρτοr µλοr µπορε να
χρησιµοποιε µια απλουστευµνη κωδικοποηση για τιr
µεταβλητr του παραρτµατοr Α, µροr Α2, σηµεα 3, 4, 8
και 9 και µροr Α3, σηµεα 5 και 6.

γ) στοιχεα σχετικ µε το εµπρευµα.

Αυτ η απλουστευµνη κωδικοποηση συνσταται:

2. Οι στατιστικr µεταβλητr οι σχετικr µε κθε τοµα,
ο ορισµr τουr και τα εππεδα ονοµατολογιν που χρησιµοποιονται για την κατταξ τουr, αναφρονται στα
παραρτµατα.

 για τιr εθνικr µεταφορr: σε µια κωδικοποηση
σµφωνα µε το παρρτηµα Ζ,

1. Τα κρτη µλη καταγρφουν τα στατιστικ στοιχεα
που αφορον τουr παρακτω τοµεr:
α) στοιχεα σχετικ µε το χηµα·

3. Για τον καθορισµ τηr µεθδου που πρπει να χρησιµοποιεται για την καταγραφ των στατιστικν στοιχεων,
τα κρτη µλη δεν επιβλλουν καµµα διατπωση η οποα
πρπει να πληροται κατ τη διλευση των συνρων µεταξ
κρατν µελν.
4. Η προσαρµογ των χαρακτηριστικν τηr συλλογr
των στοιχεων και το περιεχµενο των παραρτηµτων, αποφασζονται µε τη διαδικασα που προβλπει το ρθρο 10.
ρθρο 4
Ακρβεια των αποτελεσµτων
Οι µθοδοι συλλογr και επεξεργασαr των πληροφοριν
πρπει να καθορζονται κατ τρπον στε τα στατιστικ
αποτελσµατα που διαβιβζουν τα κρτη µλη να πληρον
τιr ελχιστεr απαιτσειr ακρβειαr, λαµβνονταr υπψη τα
διαρθρωτικ χαρακτηριστικ των οδικν µεταφορν των
κρατν µελν. Οι απαιτσειr ακρβειαr θεσπζονται µε τη
διαδικασα που προβλπει το ρθρο 10.

 για τιr διεθνεr µεταφορr: σε µια κωδικοποηση κατ
χρα.
5. Η ηµεροµηνα λξηr τηr µεταβατικr περιδου που
προβλπεται στην παργραφο 4, θα καθοριστε, σµφωνα
µε τη διαδικασα του ρθρου 10, µλιr υπρξουν οι τεχνικr
προϋποθσειr για τη χρησιµοποηση αποτελεσµατικr περιφερειακr κωδικοποησηr τσο για τιr εθνικr σο και για
τιr διεθνεr µεταφορr, σµφωνα µε το παρρτηµα Ζ, παργραφοι 1 και 2.

ρθρο 6
∆ιδοση των αποτελεσµτων
Οι διατξειr σχετικ µε τη διδοση των στατιστικν αποτελεσµτων για τιr οδικr µεταφορr εµπορευµτων, καθr
και η δοµ και το περιεχµενο των προr διδοση αποτελεσµτων, καθορζονται σµφωνα µε τη διαδικασα που προβλπει το ρθρο 10.

ρθρο 7

ρθρο 5

Εκθσειr

∆ιαββαση των πληροφοριν στην Eurostat

1. Τα κρτη µλη διαβιβζουν στην Eurostat, το αργτερο τη στιγµ τηr διαββασηr των πρτων τριµηνιαων
πληροφοριν, κθεση για τιr χρησιµοποιοµενεr µεθδουr
καταγραφr.

1. Τα κρτη µλη διαβιβζουν αν τρµηνο στην Eurostat, τα δεντωr εξακριβωµνα ατοµικ στοιχεα που αντιστοιχον στιr µεταβλητr τιr οποεr αναφρει το ρθρο 3,
και οι οποεr απαριθµονται στο παρρτηµα Α, χωρr αναφορ του ονµατοr, τηr διεθυνσηr και του αριθµο κυκλοφοραr.
Στη διαββαση αυτ περιλαµβνονται, ενδεχοµνωr, τα
στοιχεα που αφορον τα προηγοµενα τρµηνα για τα
οποα τα διαβιβασθντα στοιχεα ταν προσωριν.
2. Οι λεπτοµρειεr διαββασηr των στοιχεων που αναφρει η παργραφοr 1, συµπεριλαµβανοµνων ενδεχοµνωr
των στατιστικν πινκων που βασζονται στα στοιχεα
αυτ, καθορζονται σµφωνα µε τη διαδικασα που προβλπει το ρθρο 10.
3. Η διαββαση πραγµατοποιεται εντr προθεσµαr 5
µηνν απ τη λξη κθε τριµνου παρατρησηr.

Ενδεχοµνωr, τα κρτη µλη κοινοποιον επσηr στην
Eurostat τιr σηµαντικr µεταβολr που επλθαν στιr χρησιµοποιοµενεr µεθδουr συλλογr.
2. Τα κρτη µλη ανακοιννουν, σε ετσια βση, στην
Eurostat, πληροφορεr σχετικ µε το µγεθοr των δειγµτων, τα ποσοστ των µη απαντντων και, υπ µορφ
τυπικr απκλισηr  διαστµατοr εµπιστοσνηr, την αξιοπιστα των κυριτερων αποτελεσµτων.
3. Μετ απ τρα τη συλλογr στοιχεων, η Επιτροπ
διαβιβζει κθεση στο Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο και στο
Συµβολιο, σχετικ µε την εµπειρα που χει αποκτηθε στο
πλασιο των εργασιν που εκτελονται σµφωνα µε τον
παρντα κανονισµ.
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ρθρο 8

ρθρο 10

Οικονοµικ συνεισφορ

∆ιαδικασα

1. Κατ τα τρα πρτα τη εφαρµογr των στατιστικν
καταγραφν που προβλπει ο παρν κανονισµr, τα κρτη
µλη δικαιονται συµµετοχr, υπ µορφν οικονοµικr
συνδροµr τηr Κοιντηταr, για τη χρηµατοδτηση του
κστουr τηr εκτλεσηr των απαιτοµενων εργασιν.

Η Επιτροπ επικουρεται απ την επιτροπ στατιστικο
προγρµµατοr, αποκαλοµενη στο εξr «επιτροπ».

2. Το ποσ των πιστσεων που χορηγονται ετησωr για
τη δρση αυτ καθορζεται στο πλασιο τηr ετσιαr διαδικασαr του προϋπολογισµο.
3. Η αρµδια για τον προϋπολογισµ αρχ καθορζει τιr
διαθσιµεr για κθε τοr πιστσειr.
4. Στην κθεση που προβλπεται στο ρθρο 7 παργραφοr 3, η Επιτροπ αναφρει τη χρησιµοποηση των κοινοτικν χρηµατοδοτσεων που χορηγθηκαν για τη δρση
αυτ.
Βσει τηr εκθσεωr αυτr, η Επιτροπ εκτιµ κατ πσον
απαιτονται λλεr οικονοµικr συνεισφορr για συµπληρωµατικ περοδο τριν ετν.
ρθρο 9
Λεπτοµρειεr εφαρµογr
Οι λεπτοµρειεr εφαρµογr του παρντοr κανονισµο,
συµπεριλαµβανοµνων των µτρων για την προσαρµογ του
στην οικονοµικ και τεχνικ προδο, θεσπζονται, εφσον
αυτ δεν συνεπγεται δυσανλογη αξηση του κστουr για
τα κρτη µλη /και τηr επιβρυνσηr για τουr απαντντεr,
σµφωνα µε τη διαδικασα που προβλπει το ρθρο 10.
Αφορον δε ιδωr:
 την προσαρµογ των χαρακτηριστικν τηr συλλογr
στοιχεων και του περιεχοµνου των παραρτηµτων,
 τιr απαιτσειr ακρβειαr,
 τουr τρπουr διαββασηr των στοιχεων στην Eurostat,
συµπεριλαµβανοµνων, ενδεχοµνωr, των στατιστικν
πινκων που βασζονται στα στοιχεα αυτ,
 τη διδοση των αποτελεσµτων,
 τον καθορισµ τηr ηµεροµηναr λξεωr τηr µεταβατικr
περιδου που προβλπεται στο ρθρο 5 παργραφοr 5,
για τη διαββαση των µεταβλητν που απαριθµονται
στο ρθρο 5 παργραφοr 4.

Ο αντιπρσωποr τηr Επιτροπr υποβλλει στην επιτροπ
σχδιο των µτρων που πρπει να ληφθον. Η επιτροπ
διατυπνει τη γνµη τηr για το σχδιο αυτ εντr προθεσµαr την οποα µπορε να καθορσει ο πρεδροr ανλογα
µε τον επεγοντα χαρακτρα του εκστοτε θµατοr. Η
γνµη διατυπνεται µε την πλειοψηφα που προβλπεται
στο ρθρο 148 παργραφοr 2 τηr συνθκηr, σον αφορ
την κδοση των αποφσεων που καλεται να λβει το Συµβολιο µε βση πρταση τηr Επιτροπr. Κατ την ψηφοφορα στο πλασιο τηr επιτροπr, οι ψφοι των αντιπροσπων
των κρατν µελν σταθµζονται πωr ορζεται στο ανωτρω ρθρο. Ο πρεδροr δεν συµµετχει στην ψηφοφορα.
Η Επιτροπ θεσπζει µτρα τα οποα µπορον να εφαρµοστον αµσωr. Ωστσο, εν τα µτρα αυτ δεν εναι
σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr, ττε η Επιτροπ τα
ανακοιννει αµσωr στο Συµβολιο. Στην περπτωση αυτ:
 Η Επιτροπ αναβλλει την εφαρµογ των µτρων που
αποφσισε για τρειr µνεr απ την ηµεροµηνα τηr
ανακονωσr τουr,
 το Συµβολιο, αποφασζονταr µε ειδικ πλειοψηφα,
δναται να λβει διαφορετικ απφαση εντr τηr
προθεσµαr που προβλπεται στην πρτη περπτωση.
ρθρο 11
Οδηγα 78/546/ΕΟΚ
1. Τα κρτη µλη παρχουν τα αποτελσµατα σχετικ µε
τα τη διαπστωσηr 1997 και 1998, σµφωνα µε την οδηγα
78/546/ΕΟΚ.
2. Η οδηγα 78/546/ΕΟΚ καταργεται απ 1ηr Ιανουαρου 1999.
ρθρο 12
ναρξη ισχοr
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την εικοστ ηµρα
απ τη δηµοσευσ του στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 25 Μαου 1998.
Για το Συµβολιο
Ο Πρεδροr
J. CUNNINGHAM
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παρρτηµα Α

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

Παρρτηµα Β

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΑΞΟΝΩΝ

Παρρτηµα Γ

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ

Παρρτηµα ∆

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Παρρτηµα Ε

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Παρρτηµα ΣΤ

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΩ∆ΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ VΟΡΤΙΟΥ

Παρρτηµα Ζ

ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ VΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚVΟΡΤΩΣΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
Τα στοιχεα που πρπει να παρχονται για κθε απογραφµενο χηµα διακρνονται σε:
Α1. στοιχεα σχετικ µε το χηµα,
Α2. στοιχεα σχετικ µε τη διαδροµ,
Α3. στοιχεα σχετικ µε το εµπρευµα (κατ τη στοιχειδη πρξη µεταφορr).
Α1 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ
Σµφωνα µε τον ορισµ του ρθρου 2 του κανονισµο, το αυτοκνητο οδικ χηµα για τη µεταφορ
εµπορευµτων εναι κθε µεµονωµνο αυτοκνητο οδικ χηµα (φορτηγ),  συνδυασµr οδικν οχηµτων,
τοι οδικr συρµr (φορτηγ µε ρυµουλκοµενο),  αρθρωτ χηµα (οδικr ελκυστραr µε
ηµιρυµουλκοµενο), για τη µεταφορ εµπορευµτων.
Στοιχεα που πρπει να παρχονται σχετικ µε το χηµα:
1.

δυναττητα χρησιµοποησηr των οχηµτων για την εκτλεση συνδυασµνων µεταφορν (προαιρετικ),

2.

διταξη των αξνων, σµφωνα µε το παρρτηµα Β (προαιρετικ),

3.

παλαιτητα του αυτοκνητου οδικο οχµατοr (φορτηγο  οδικο ελκυστρα), σε τη (µετ την πρτη
εγγραφ του),

4.

µγιστο επιτρεπµενο βροr, σε εκατοντδεr kg,

5.

ωφλιµο φορτο, σε εκατοντδεr kg,

6.

κλση δραστηριτηταr NACE (Αναθ. 1) (εππεδο 4 αριθµν) του εκµεταλλευοµνου το χηµα
µεταφορωr (προαιρετικ) (1),

7.

εδοr τηr µεταφορr (για λογαριασµ τρτων/για διο λογαριασµ),

8.

συνολικ απσταση που διανθηκε κατ την περοδο τηr ρευναr,

8.1. µε φορτο,
8.2. χωρr φορτο (περιλαµβανοµνηr τηr διαδροµr που οι οδικο ελκυστρεr διανουν νευ συρµο)
(προαιρετικ),
9.

στθµιση του οχµατοr, προr χρση για κατρτιση πλρων αποτελεσµτων µε βση στοιχειδη
δεδοµνα, σε περπτωση που η συλλογ των πληροφοριν γνεται µε δειγµατοληπτικ ρευνα.

∆ιαδοχικr διατξειr
Σε περπτωση που το αυτοκνητο οδικ χηµα που επελγη για τη στατιστικ ρευνα, εναι φορτηγ που
χρησιµοποιεται µνο του (δηλαδ χωρr ρυµουλκοµενο) κατ την περοδο τηr ρευναr, αποτελε, απ µνο
του, αυτοκνητο οδικ χηµα για τη µεταφορ εµπορευµτων.
Ωστσο, σε περπτωση που το αυτοκνητο οδικ χηµα που επελγη για τη στατιστικ ρευνα εναι οδικr
ελκυστραr οπτε συνδεται µε ηµιρυµουλκοµενο  σε περπτωση που πρκειται για φορτηγ το οποο
συνδεται µε ρυµουλκοµενο, τα ζητοµενα βσει του κανονισµο στοιχεα αφορον το αυτοκνητο οδικ
χηµα µεταφορr εµπορευµτων στο σνολ του. Στην περπτωση αυτ, µπορε να επλθει µεταβολ τηr
διταξηr κατ την περοδο διεξαγωγr τηr ρευναr (φορτηγ που ελκει ρυµουλκοµενο  αλλζει
ρυµουλκοµενο κατ τη διρκεια τηr περιδου· οδικr ελκυστραr που αλλζει ηµιρυµουλκοµενο): πρπει
λοιπν να ληφθον υπψη αυτr οι διαδοχικr διατξειr και να θεωρηθε τι τα στοιχεα σχετικ µε το
χηµα πρπει να παρχονται για κθε διαδροµ. Ωστσο, εν δεν εναι δυνατν να ληφθον υπψη αυτr οι
διαφορετικr διατξειr, θα επιλγονται, ωr τιµr µεταβλητν σχετικ µε το χηµα, οι τιµr που αντιστοιχον
στη διταξη κατ την αρχ τηr πρτηr διαδοχr µε φορτο που πραγµατοποιθηκε κατ την περοδο τηr
ρευναr  στη συχντερα χρησιµοποιηθεσα διταξη κατ την περοδο αυτ.
Αλλαγ του εδουr µεταφορr
Οµοωr, ανλογα µε τη διαδροµ, η µεταφορ µπορε να εκτελεται ετε για διο λογαριασµ ετε για
λογαριασµ τρτων, και το εδοr τηr µεταφορr πρπει να αναφρεται για κθε διαδροµ. Ωστσο, εν δεν
εναι δυνατν να ληφθον υπψη αυτr οι αλλαγr χρσηr, επιλγεται ωr τιµ µεταβλητr για το εδοr
µεταφορr η τιµ που αντιστοιχε στην κρια χρση.
(1) Στατιστικ ονοµατολογα των οικονοµικν δραστηριοττων στιr Ευρωπαϊκr Κοιντητεr.
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Α2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ
Κατ τη διρκεια τηr περιδου τηr ρευναr, το αυτοκνητο οδικ χηµα µεταφορr εµπορευµτων εκτελε
διαδροµr ετε κεν (το φορτηγ, το ρυµουλκοµενο  το ηµιρυµουλκοµενο δεν µεταφρουν εµπορεµατα,
οτε κενr συσκευασεr: εναι «εντελr δεια») ετε φορτωµνο (το φορτηγ, το ρυµουλκοµενο  το
ηµιρυµουλκοµενο µεταφρουν ετε εµπορεµατα ετε κενr συσκευασεr  οι κενr συσκευασεr θεωρονται
ωr ειδικ εµπρευµα). Η απσταση που διανει το φορτωµνο αυτοκνητο οδικ χηµα µεταφορr
εµπορευµτων εναι η απσταση µεταξ του πρτου τπου φρτωσηr και του τελευταου τπου εκφρτωσηr
(που το αυτοκνητο οδικ χηµα µεταφορr εµπορευµτων εκφορτνεται τελεωr). Μια διαδροµ µε φορτο
µπορε, τσι, να περιλαµβνει πολλr στοιχειδειr πρξειr µεταφορr.
Τα στοιχεα που θα πρπει να παρχονται για κθε διαδροµ εναι τα εξr:
1. τποr διαδροµr, σµφωνα µε την ονοµατολογα του παραρτµατοr Γ,
2. βροr του µεταφερµενου εµπορεµατοr κατ τη διρκεια τηr διαδροµr  κατ τη διρκεια κθε
τµµατοr τηr διαδροµr, µεικτ βροr σε εκατοντδεr kg,
3. τποr φρτωσηr (του αυτοκνητου οδικο οχµατοr µεταφορr εµπορευµτων, για µια διαδροµ µε
φορτο)
 ορισµr: ο τποr φρτωσηr εναι ο πρτοr τποr που τα εµπορεµατα φορτνονται στο αυτοκνητο
οδικ χηµα µεταφορr εµπορευµτων, το οποο ταν, προηγουµνωr, εντελr δειο ( ο τποr που
ο οδικr ελκυστραr συνδεται µε φορτωµνο ηµιρυµουλκοµενο). Για µια διαδροµ χωρr φορτο,
πρκειται για τον τπο εκφρτωσηr τηr διαδροµr µε φορτο που χει προηγηθε (ννοια του τπου
ναρξηr τηr διαδροµr χωρr φορτο),
 κωδικοποηση: ο τποr φρτωσηr κωδικοποιεται σµφωνα µε τιr διατξειr του παραρτµατοr Ζ,
4. τποr εκφρτωσηr (του αυτοκνητου οδικο οχµατοr µεταφορr εµπορευµτων, για διαδροµ µε
φορτο)
 ορισµr: ο τποr εκφρτωσηr εναι ο τελευταοr τποr που τα εµπορεµατα εκφορτνονται απ το
αυτοκνητο οδικ χηµα µεταφορr εµπορευµτων, απ τον οποο και µετ το χηµα εναι εντελr
δειο ( ο τποr που ο οδικr ελκυστραr αποσυνδεται απ φορτωµνο ηµιρυµουλκοµενο). Για
διαδροµ χωρr φορτο, εναι ο τποr φρτωσηr τηr διαδροµr µε φορτο που ακολουθε (ννοια του
τπου που τελεινει η διαδροµ χωρr φορτο),
 κωδικοποηση: ο τποr εκφρτωσηr κωδικοποιεται σµφωνα µε τιr διατξειr του παραρτµατοr Ζ,
5. διανυθεσα απσταση, πραγµατικ απσταση που διανθηκε µε εξαρεση τη διανυθεσα απσταση σε
περπτωση που το αυτοκνητο οδικ χηµα µεταφορr εµπορευµτων µεταφρεται απ λλο µεταφορικ
µσο,
6. τνοι x km τηr διαδροµr,
7. χρεr διλευσηr υπ καθεστr διαµετακµισηr (χι περισστερεr απ 5), κωδικοποιηµνεr µε βση τη
γεωγραφικ ονοµατολογα (1),
8. ενδεχοµνωr, τποr φρτωσηr του οδικο οχµατοr µε κινητρα σε λλο µεταφορικ µσο, σµφωνα µε
τιr διατξειr του παραρτµατοr Ζ (προαιρετικ),
9. ενδεχοµνωr, τποr εκφρτωσηr του οδικο οχµατοr µε κινητρα σε λλο µεταφορικ µσο, σµφωνα
µε τιr διατξειr του παραρτµατοr Ζ (προαιρετικ),
10. χαρακτραr «πλρουr φρτωσηr» (λεπτοµρεια 2)  «µη πλρουr φρτωσηr» (λεπτοµρεια 1) του
αυτοκιντου οδικο οχµατοr µεταφορr εµπορευµτων κατ την εξεταζµενη διαδροµ, απ πλευρr
µγιστου γκου που χρησιµοποιθηκε κατ τη διαδροµ (λεπτοµρεια 0 = ψηφο που χει συµφωνηθε
να χρησιµοποιεται για τιr διαδροµr χωρr φορτο) (προαιρετικ).
Α3 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ (κατ τη στοιχειδη πρξη µεταφορr)
Κατ τη διρκεια τηr διαδροµr τηr µε φορτο µπορον να εκτελεστον πολλr στοιχειδειr πρξειr
µεταφορr. Ωr στοιχειδηr πρξη µεταφορr νοεται η µεταφορ ενr εδουr εµπορεµατοr (που ορζεται µε
βση να συγκεκριµνο εππεδο ονοµατολογαr) µεταξ του τπου φρτωσηr και του τπου εκφρτωσr του.
Τα στοιχεα που πρπει να παρχονται σχετικ µε µια στοιχειδη πρξη µεταφορr κατ τη διαδροµ µε
φορτο, εναι τα εξr:
1. εδοr µεταφερµενου εµπορεµατοr, σµφωνα µε τιr οµδεr εµπορευµτων µε βση µια κατλληλη
ταξινµηση (βλπε παρρτηµα ∆),
2. βροr του εµπορεµατοr, µεικτ βροr σε εκατοντδεr kg,
3. ενδεχοµνωr, κατταξη του εµπορεµατοr σε κατηγορα επικνδυνων εµπορευµτων, οριζµενη σµφωνα
µε τιr κριεr κατηγορεr τηr οδηγαr 94/55/ΕΚ (2) που αναφρονται στο παρρτηµα Ε,
(1) Ονοµατολογα των χωρν για τιr στατιστικr του εξωτερικο εµπορου τηr Κοιντηταr.
(2) Οδηγα 94/55/ΕΚ του Συµβουλου, τηr 21ηr Νοεµβρου 1994, για την προσγγιση των νοµοθεσιν των κρατν µελν
σχετικ µε τιr οδικr µεταφορr επικνδυνων εµπορευµτων (ΕΕ L 319 τηr 12. 12. 1994, σ. 7)· οδηγα πωr τροποποιθηκε
απ την οδηγα 96/86/ΕΚ τηr Επιτροπr (ΕΕ L 335 τηr 24. 12. 1996, σ. 43). Για τιr τελευταεr τροποποισειr που γιναν
στα παραρτµατα, βλπε ΕΕ L 251 τηr 15. 9. 1997, σ. 1.
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4. τποr φορτου πωr αναφρεται στο παρρτηµα ΣΤ (προαιρετικ),
5. τποr φρτωσηr του εµπορεµατοr, κωδικοποιηµνοr σµφωνα µε τιr διατξειr του παραρτµατοr Ζ,
6. τποr εκφρτωσηr του εµπορεµατοr, κωδικοποιηµνοr σµφωνα µε τιr διατξειr του παραρτµατοr Ζ,
7. διανυθεσα απσταση, πραγµατικ απσταση που διανθηκε µε εξαρεση τη διανυθεσα απσταση σε
περπτωση που το αυτοκνητο οδικ χηµα µεταφορr εµπορευµτων µεταφρεται απ λλο µεταφορικ
µσο.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑVΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ «ΤΥΠΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ  ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ» (λεπτοµρεια 3 του τπου διαδροµr)
Για αυτν τον τπο διαδροµr, που περιλαµβνει πολλ σηµεα φρτωσηr /και εκφρτωσηr, εναι πρακτικ
αδνατο να ζητεται απ τουr µεταφορεr η περιγραφ των στοιχειωδν πρξεων µεταφορr.
Για τιr διαδροµr αυτr, που καθορζονται µε αυτr καθ’ αυτr, θα λαµβνεται υπψη, σε γενικr γραµµr, µα
µνο εικονικ πρξη µεταφορr, µε βση τιr πληροφορεr που αφορον τη διαδροµ.
Κθε κρτοr µλοr θα ανακοιννει στην Επιτροπ τον ορισµ που δνει σε αυτν τον τπο διαδροµr και θα
αναφρει τιr απλουστευµνεr παραδοχr που κατληξε να εφαρµζει για τη συλλογ των στοιχεων σχετικ µε τιr
αντστοιχεr πρξειr µεταφορr.

Μεθοδολογικ προσρτηµα
∆ιαδροµ µε φορτο και στοιχειδηr πρξη µεταφορr
Ανλογα µε τα κρτη µλη, η συλλογ πληροφοριν πραγµατοποιεται:
 ετε µε µφαση στην περιγραφ κθε στοιχειδουr πρξηr µεταφορr εµπορευµτων (µε συµπληρωµατικ
καταγραφ των διαδροµν χωρr φορτο),
 ετε µε µφαση στην περιγραφ των διαδροµν που χει εκτελσει το χηµα για τιr στοιχειδειr αυτr πρξειr
µεταφορr εµπορευµτων.
Στη µεγλη πλειοψηφα των περιπτσεων, σε περπτωση διαδροµr µε φορτο, εκτελεται µα και µνο
στοιχειδηr πρξη µεταφορr, µε:
 να µνο εδοr εµπορευµτων ωr φορτο (µε βση τη χρησιµοποιοµενη ονοµατολογα εµπορευµτων και,
στην περπτωση αυτ, τιr 24 παργωγεr οµδεr τηr ονοµατολογαr NSTR) (1),
 να µνο τπο φρτωσηr των εµπορευµτων,
 να µνο τπο εκφρτωσηr των εµπορευµτων.
Και οι δο χρησιµοποιοµενεr µθοδοι εναι απολτωr ισοδναµεr. Οι συλλεγµενεr πληροφορεr µε τη µα  την
λλη µθοδο επιτρπουν την περιγραφ, ταυτχρονα:
 των µεταφορν εµπορευµτων (σνολο στοιχειωδν πρξεων µεταφορr εµπορευµτων),
 των διαδροµν των οχηµτων που εκτελον τιr µεταφορr αυτr, µε καταγραφ των µεταφορικν ικανοττων
και τιr χρσειr των ικανοττων αυτν (διαδροµr µε φορτο, µε συντελεστ χρσηr· διαδροµr χωρr φορτο).
Στο πλασιο του παρντοr κανονισµο, θα πρπει να περιγραφον τσο οι µεταφορr εµπορευµτων σο και οι
διαδροµr των οχηµτων αλλ δεν εναι επιθυµητ να επιβληθε στουr µεταφορεr ιδιατερα υψηλr στατιστικr
φρτοr εργασαr, ζητνταr τουr να περιγρφουν, στο εξr, λεπτοµερr τσο τιr µεταφορr εµπορευµτων σο και
τιr διαδροµr των οχηµτων.
Συνεπr, οι στατιστικr υπηρεσεr των κρατν µελν θα αναλβουν, κατ τη φση κωδικοποησηr των ερωτηµατολογων, να συναγγουν τα στοιχεα που δεν ζητονται ρητ απ τουr µεταφορεr µε βση στοιχεα που
συλλγουν ετε απ την ποψη τηr στοιχειδουr πρξηr µεταφορr, ετε τηr διαδροµr των οχηµτων.
Το πρβληµα θα τεθε σε περπτωση που κατ τη διαδροµ µε φορτο εκτελονται πολλr στοιχειδειr πρξειr
µεταφορr, πργµα που µπορε να οφελεται:
 στο γεγονr τι υπρχουν αρκετο τποι φρτωσηr /και εκφρτωσηr των εµπορευµτων (αλλ περιορισµνοι
ωr προr τον αριθµ, διτι σε αντθετη περπτωση πρκειται για διαδροµ συλλογr  διανοµr για τιr οποεr
γνεται ειδικ επεξεργασα).
Στην περπτωση αυτ, καταγρφονται αυτ τα διφορα σηµεα φρτωσηr /και εκφρτωσηr για να
υπολογιστον σωστ οι τνοι x km τηr διαδροµr και να εναι η στατιστικ υπηρεσα σε θση να συναγγει
τιr στοιχειδειr πρξειr µεταφορr,
 /και στο γεγονr τι, κατ τη διαδροµ µε φορτο, υπρχουν αρκετ διαφορετικ εδη µεταφερµενων
εµπορευµτων, πργµα που διαφεγει, σε γενικr γραµµr, απ τη στατιστικ καταγραφ, εφσον ζητεται,
απλr, το (µνο  κριο) εδοr εµπορευµτων.
Συνεπr, εναι δεκτ η αντστοιχη απλεια πληροφοριν και τα κρτη µλη που προβανουν στην απλοστευση αυτ θα το αναφρουν ρητ στην Επιτροπ.

(1) NSTR: ενιαα ονοµατολογα εµπορευµτων για τιr στατιστικr των µεταφορν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΑΞΟΝΩΝ
Σε περπτωση συνδυασµο οχηµτων, ο αριθµr των αξνων υπολογζεται συνολικ, για το φορτηγ και το
ρυµουλκοµενο  τον οδικ ελκυστρα και το ηµιρυµουλκοµενο.
∆ιακρνονται οι εξr κατηγορεr:
Κωδικο

1. Αριθµr αξνων των µεµονωµνων οχηµτων (φορτηγ):
2
3
4
λλοr

120
130
140
199

2. Αριθµr αξνων των συνδυασµν οχηµτων:
φορτηγ και ρυµουλκοµενο:
2+1
2+2
2+3
3+2
3+3
λλοr

221
222
223
232
233
299

3. Αριθµr αξνων των συνδυασµν οχηµτων:
οδικr ελκυστραr και ηµιρυµουλκοµενο:
2+1
2+2
2+3
3+2
3+3
λλοr

321
322
323
332
333
399

4. Μνοr οδικr ελκυστραr

499

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ
1. ∆ιαδροµ µε φορτο που περιλαµβνει µα µνο στοιχειδη πρξη µεταφορr.
2. ∆ιαδροµ µε φορτο που περιλαµβνει περισστερεr πρξειr µεταφορr, αλλ δεν θεωρεται ωr διαδροµ
συλλογr  διανοµr.
3. ∆ιαδροµ µε φορτο του τπου διαδροµ συλλογr  διανοµr.
4. ∆ιαδροµ χωρr φορτο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Η ονοµατολογα των εµπορευµτων θα γνεται σµφωνα µε την ενιαα ονοµατολογα των εµπορευµτων για τιr
στατιστικr µεταφορν (NSTR) µχρι να αποφασσει η Επιτροπ την αντικατστασ τηr, µετ απ διαβολευση
µε τα κρτη µλη.

ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Οµδεr
εµπορευµτων

Κεφλαιο
µεταφορν
NSTR (1)

1

0

Οµδεr µεταφορν
NSTR (1)

Περιγραφ

01

Σιτηρ

2

02, 03

Παττεr, λλα νωπ  κατεψυγµνα λαχανικ, νωπ
φροτα

3

00, 06

Ζωνταν ζα, ζαχαρτευτλα

4

05

Ξυλεα και φελλr

5

04, 09

Υφαντικr λεr και απορρµµατα, λλεr πρτεr λεr
ζωικr  φυτικr προλευσηr

11, 12, 13, 14, 15,
16, 17

Εδη διατροφr και ζωοτροφr

18

Ελαιοχα προϊντα

6

1

7
8

2

21, 22, 23

Στερε ορυκτ κασιµα

9

3

31

Αργ πετρλαιο

32, 33, 34

Προϊντα πετρελαου

41, 46

Σιδηροµετλλευµα, παλαιοσδηροr, κνιr υψικαµνων

45

Μη σιδηροχα µεταλλεµατα και απορρµµατα

10
11

4

12
13

5

51, 52, 53, 54, 55,
56

Μεταλλουργικ προϊντα

14

6

64, 69

Τσιµντο, ασβστηr, µεταποιηµνα οικοδοµικ υλικ

61, 62, 63, 65

Ορυκτ, κατεργασµνα  µη

15
16

7

71, 72

Vυσικ  παρασκευασµνα λιπσµατα

17

8

83

Ανθρακοχηµικ προϊντα, πσσεr

18

81, 82, 89

Χηµικ προϊντα, εκτr των ανθρακοχηµικν προϊντων
και των πισσν

19

84

Κυτταρνη και απορρµµατα

91, 92, 93

Οχµατα και µεταφορικ υλικ, µηχανr, κινητρεr, στω
και αποσυναρµολογηµνοι, και εξαρτµατα

21

94

Μεταλλικ εδη

22

95

Γυαλ, προϊντα υαλουργαr, κεραµικ προϊντα

23

96, 97

∆ρµατα και δερµτινα προϊντα, κλωστοϋφαντουργικ
προϊντα, εδη νδυσηr, διφορα µεταποιηµνα εδη

24

99

∆ιφορα εδη

20

9

(1) ∆ηµοσευση τηr Στατιστικr Υπηρεσαr των Ευρωπαϊκν Κοινοττων, κδοση 1968.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (*)
1

Εκρηκτικr λεr και αντικεµενα

2

Συµπιεσµνα, υγροποιηµνα  διαλυµνα υπ πεση αρια

3

Εφλεκτεr υγρr λεr

4.1

Εφλεκτεr στερεr λεr

4.2

Αυτοαναφλεγµενεr λεr

4.3

λεr οι οποεr, σε επαφ µε νερ, προκαλον την κλυση εφλεκτων αερων

5.1

Οξειδωτικr λεr

5.2

Οργανικ υπεροξεδια

6.1

Τοξικr λεr

6.2

λεr ικανr να προκαλσουν λοιµξειr

7

Ραδιενεργr λεr

8

∆ιαβρωτικr λεr

9

∆ιφορεr επικνδυνεr λεr και αντικεµενα

(*) Κθε κατηγορα αντιστοιχε ετε σε κλση, ετε σε υποδιαρεση κλσηr τηr ονοµατολογαr επικνδυνων
εµπορευµτων τηr οδηγαr 94/55/ΕΚ, παρρτηµα Α, µροr Ι, νδειξη περιθωρου 2002 (1).

(1) Παραρτµατα Α και Β τηr οδηγαr 94/55/ΕΚ. Οι τελευταεr τροποποισειr που γιναν στα παραρτµατα αυτ, περιχονται στην
ΕΕ L 251 τηr 15. 9. 1997, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΩ∆ΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ VΟΡΤΙΟΥ (*)
0

Υγρ χµα (χωρr µονδα εµπορευµτων)

1

Στερε χµα (χωρr µονδα εµπορευµτων)

2

Μεγλα εµπορευµατοκιβτια

3

λλα εµπορευµατοκιβτια

4

Εµπορεµατα σε παλτεr

5

Εµπορεµατα προσυσκευασµνα σε αρτνεr

6

Κινητr, αυτοκινοµενεr µονδεr

7

λλεr κινητr µονδεr

8

(∆εσµευµνο)

9

λλοι τποι φορτου

(*) Ηνωµνα θνη, Οικονοµικ Επιτροπ για την Ευρπη. Κωδικο τπου φορτου, συσκευασιν και υλικν
συσκευασαr, σσταση 21 που εγκρθηκε απ την οµδα εργασαr για τη διευκλυνση των διαδικασιν
διεθνοr εµπορου, Γενεη, Μρτιοr 1986.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ VΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚVΟΡΤΩΣΗΣ
1. Εππεδο 3 τηr ονοµατολογαr των στατιστικν µονδων επικρατεαr (NUTS), για τα κρτη µλη τηr
Ευρωπαϊκr Κοιντηταr.
2. Κατλογοι των διοικητικν περιφερειν που παρχονται απ το ενδιαφερµενο τρτο κρτοr, για τα κρτη µη
µλη τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr, τα οποα εναι συµβαλλµενα µρη τηr συµφωναr για τον Ευρωπαϊκ
Οικονοµικ Χρο (ΕΟΧ), δηλαδ την Ισλανδα, το Λιχτενστιν και τη Νορβηγα.
3. Ονοµατολογα των κρατν που χρησιµοποιεται για τιr στατιστικr του εξωτερικο εµπορου τηr Κοιντηταr,
για τιr λοιπr τρτεr χρεr.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1173/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 5ηr Ιουνου 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 6 Ιουνου 1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 5 Ιουνου 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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του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 5ηr Ιουνου 1998, για τον καθορισµ των κατ’ αποκοπ τιµν κατ
την εισαγωγ για τον καθορισµ τιµν εισδου ορισµνων οπωροκηπευτικν
(σε Ecu/100 χιλιγραµµα)
Κωδικr ΣΟ

Κωδικr τρτηr χραr (1)

Κατ’ αποκοπ τιµ
κατ την εισαγωγ

0702 00 00

204
999
052
068
999
052
999
382
388
528
999
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

85,8
85,8
94,8
64,4
79,6
64,8
64,8
59,2
57,1
73,1
63,1
68,5
84,6
80,2
92,6
76,7
63,6
65,7
139,8
104,8
86,3

0707 00 05

0709 90 70
0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

(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. 1174/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 5ηr Ιουνου 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 2 ωr τιr 4 Ιουνου 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 6 Ιουνου 1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 5 Ιουνου 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. 1175/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 5ηr Ιουνου 1998
σχετικ µε την κδοση πιστοποιητικν εισαγωγr για τα σκρδα καταγωγr Κναr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλου, τηr 28ηr
Οκτωβρου 1996, περ κοινr οργανσεωr αγορr στον
τοµα των οπωροκηπευτικν (1), πωr τροποποιθηκε απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2520/97 τηr Επιτροπr (2),
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1137/98 τηr Επιτροπr, τηr 29ηr
Μαου 1998, για µτρο διασφαλσεωr που εφαρµζεται στιr
εισαγωγr σκρδων που κατγονται απ την Κνα (3) και
ιδωr το ρθρο 1 παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:
τι, κατ’ εφαρµογ του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1859/93
τηr Επιτροπr (4), πωr τροποποιθηκε απ τον κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 1662/94 (5), για να τεθον τα σκρδα που εισγονται απ τρτεr χρεr σε ελεθερη κυκλοφορα στην
Κοιντητα απαιτεται η προσκµιση πιστοποιητικο εισαγωγr·
τι το ρθρο 1 παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
1137/98 περιρισε, για τα σκρδα καταγωγr Κναr και για
τιr αιτσειr που υποβλλονται απ την 1η Ιουνου 1998 ωr
τιr 31 Μαου 1999, την κδοση πιστοποιητικν εισαγωγr
σε µια µγιστη µηνιαα ποστητα·
τι, λαµβανοµνων υπψη των κριτηρων που καθορζονται
στο ρθρο 1 παργραφοr 2 του εν λγω κανονισµο και
των πιστοποιητικν εισαγωγr που χουν δη εκδοθε, οι

ποστητεr για τιr οποεr υποβλθηκε ατηση στιr 1 και 2
Ιουνου 1998 υπερβανουν τη µγιστη µηνιαα ποστητα η
οποα αναφρεται στο παρρτηµα του εν λγω κανονισµο
για τον Ιονιο 1998· τι πρπει, εποµνωr, να προσδιορισθε
κατ πσο εναι δυνατν να εκδδονται πιστοποιητικ εισαγωγr γι’ αυτr τιr αιτσειr· τι πρπει να απορριφθε,
εποµνωr, η κδοση πιστοποιητικν για τιr αιτσειr που
υποβλθηκαν µετ τιr 2 Ιουνου και πριν τιr 3 Ιουλου 1998,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Τα πιστοποιητικ εισαγωγr για τα οποα υποβλθηκε
ατηση βσει του ρθρου 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
1859/93 στιr 1 και 2 Ιουνου 1998, για σκρδα που ανκουν
στον κωδικ ΣΟ 0703 20 00 καταγωγr Κναr, εκδδονται
µχρι ανωτρου ορου 7,19039 % τηr αιτοµενηr ποστηταr,
αφο ληφθον υπψη τα στοιχεα που λαβε η Επιτροπ
στιr 3 Ιουνου 1998.
Για τα ανωτρω προϊντα, απορρπτονται οι αιτσειr για
πιστοποιητικ εισαγωγr που υποβλθηκαν µετ τιr 2 Ιουνου και πριν τιr 3 Ιουλου 1998.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 6 Ιουνου 1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 5 Ιουνου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

297
346
157
170
176

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

21. 11. 1996, σ. 1.
17. 12. 1997, σ. 41.
30. 5. 1998, σ. 107.
13. 7. 1993, σ. 10.
9. 7. 1994, σ. 1.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1176/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 5ηr Ιουνου 1998
για την τροποποηση του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89 σχετικ µε την αγορ βοεου
κρατοr µε διαγωνισµ
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 τηr 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 ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89 τηr Επιτροπr, τηr
9ηr Ιουνου 1989, σχετικ µε την αγορ βοεου κρατοr µε
διαγωνισµ (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1047/98 (4), νοιξε τιr αγορr µε
διαγωνισµ σε ορισµνα κρτη µλη  περιοχr κρτουr
µλουr για ορισµνεr ποιοτικr οµδεr·
τι η εφαρµογ των διατξεων που προβλπονται στο
ρθρο 6 παργραφοι 2, 3 και 4 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
805/68 καθr και η αναγκαιτητα να περιοριστε η παρµβαση στιr αναγκαεr αγορr για να εξασφαλισθε ορθολο-

γικ στριξη τηr αγορr οδηγον, µε βση τιr τιµr τιr
οποεr γνωρζει η Επιτροπ, στην τροποποηση σµφωνα µε
το παρρτηµα του παρντοr κανονισµο του καταλγου
των κρατν µελν  περιοχν κρατν µελν που ο διαγωνισµr εναι ανοικτr καθr και των ποιοτικν οµδων
που µπορον να αποτελσουν αντικεµενο αγορν στην
παρµβαση·
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
Το παρρτηµα του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89 αντικαθσταται απ το παρρτηµα του παρντοr κανονισµο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 8 Ιουνου 1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 5 Ιουνου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

148
356
159
149

τηr
τηr
τηr
τηr

28.
31.
10.
20.

6. 1968, σ. 24.
12. 1997, σ. 13.
6. 1989, σ. 36.
5. 1998, σ. 19.
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ANEXO  BILAG  ANHANG  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ANNEX  ANNEXE  ALLEGATO 
BöLAGE  ANEXO  LIITE  BILAGA
Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado
1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) no 1627/89
Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1627/89
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 1627/89 genannten Qualitätsgruppen
Κρτη µλη  περιοχr κρατν µελν και οµδεr ποιτητοr που αναφρονται στο ρθρο 1 παργραφοr 1 του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89
Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1) of
Regulation (EEC) No 1627/89
États membres ou régions d’États membres et groupes de qualités visés à l’article 1er paragraphe 1
du règlement (CEE) no 1627/89
Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all’articolo 1, paragrafo 1 del
regolamento (CEE) n. 1627/89
In artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1627/89 bedoelde lidstaten of gebieden van een
lidstaat en kwaliteitsgroepen
Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no në 1 do
artigo 1ë do Regulamento (CEE) në 1627/89
Jäsenvaltiot tai alueet ja asetuksen (ETY) N:o 1627/89 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat laaturyhmät
Medlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr
1627/89

Estados miembros o regiones
de Estados miembros

Categoría A

Categoría C

Medlemsstat eller region

Kategori A

Kategori C

Mitgliedstaaten oder Gebiete
eines Mitgliedstaats

Kategorie A

Kategorie C

Κρτοr µλοr  περιοχr
κρτουr µλουr

Κατηγορα Α

Κατηγορα Γ

Member States or regions
of a Member State

Category A

Category C

États membres ou régions
d’États membres

Catégorie A

Catégorie C

Stati membri o regioni
di Stati membri

Categoria A

Categoria C

Lidstaat of gebied
van een lidstaat

Categorie A

Categorie C

Estados-membros ou regiões
de Estados-membros

Categoria A

Categoria C

Jäsenvaltiot tai alueet

Luokka A

Luokka C

Medlemsstater eller regioner

Kategori A

Kategori C

U

België/Belgique
Deutschland
Ireland
Österreich
Great Britain
Northern Ireland

R

O

U

R

O

×

×

×

×

×
×

×

×
×
×
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1177/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 5ηr ΙουνÄιου 1998
σχετικαÄ µε την τροποποÄιηση του κανονισµουÄ (ΕΚ) αριθ. 2629/97 οσον
Ä
αφοραÄ τη χρηση
Ä
αποÄ
την ΙταλÄια του συστηµατοr
Ä
αναγνωρισηr
Ä
των βοοειδων
Ä
(ΚεÄιµενο που παρουσιαζει
Ä
ενδιαφερον
Ä
για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑÆΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

οτι,
Ä
καταÄ συνεπεια,
Ä
πρεπει
Ä
να τροποποιηθεÄι ο κανονισµοr
Ä
(ΕΚ) αριθ. 2629/97·

ÄΕχονταr υποψη:
Ä
τη συνθηκη
Ä
για την ιÄ δρυση τηr ΕυρωπαÏικηr
Ä Κοινοτηταr,
Ä
τον κανονισµοÄ (ΕΚ) αριθ. 820/97 του ΣυµβουλÄιου, τηr 21ηr
ΑπριλÄιου 1997, σχετικαÄ µε τη θεσπιση
Ä
συστηµατοr
Ä
αναγνωÄ
ρισηr και καταγραφηr
Ä των βοοειδων
Ä και την επισηµανση
Ä
του βοεÄιου κρεατοr
Ä
και των προÏιοντων
Ä
µε βαση
Ä
το βοειο
Ä
Ä
10 στοιχεÄια α), β) και γ),
κρεαr
Ä (1), και ιδÄιωr το αρθρο
Εκτιµωνταr:
Ä
οτι
Ä ο κανονισµοr
Ä (ΕΚ) αριθ. 2629/97 τηr Επιτροπηr
Ä ()
θεσπÄιζει λεπτοµερεÄιr κανονεr
Ä
οσον
Ä
αφοραÄ τα ενωτια,
Ä
τα
µητρωα
Ä των εκµεταλλευσεων
Ä
και τα διαβατηρια
Ä
στο πλαÄισιο του συστηµατοr
Ä
αναγνωρισηr
Ä
και καταγραφηr
Ä των
βοοειδων·
Ä
2

οτι,
Ä
οσον
Ä
αφοραÄ τον κωδικοÄ για την αναγνωριση
Ä
των
βοοειδων,
Ä κρÄινεται σκοπιµο
Ä
να ληφθουν
Ä υποψη
Ä
οι δυσκολÄιεr που επεσηµαναν
Ä
οι ιταλικεr
Ä αρχεr
Ä και να τουr επιτραπεÄι να χρησιµοποιουν
Ä τρειr το πολυÄ επιπλεον
Ä χαρακτηρεr·
Ä
οτι
Ä εÄιναι σηµαντικοÄ να ορισθεÄι ρητωr
Ä οτι
Ä οι συµπληρωµατικοÄι αυτοÄι χαρακτηρεr
Ä
δεν πρεπει
Ä
να αποτελουν
Ä τµηµα
Ä
του
αριθµητικουÄ κωδικου·
Ä

οτι
Ä τα µετρα
Ä
που προβλεπονται
Ä
στον παροντα
Ä
κανονισµοÄ
εÄιναι συµφωνα
Ä
µε τη γνωµη
Ä
τηr επιτροπηr
Ä του ΕυρωπαÏικουÄ
ΓεωργικουÄ ΤαµεÄιου ΠροσανατολισµουÄ και Εγγυησεων,
Ä
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ÄΑρθρο 1
Στο αρθρο
Ä
1 του κανονισµουÄ (ΕΚ) αριθ. 2629/97 προστÄιθεται η ακολουθη
Ä
παραγραφοr:
Ä
«4. Επιπλεον
Ä
των στοιχεÄιων που προβλεπονται
Ä
στην
παραγραφο
Ä
1, η αρµοδια
Ä
κεντρικηÄ αρχηÄ τηr ΙταλÄιαr
µπορεÄι να χρησιµοποιησει
Ä
τρειr το πολυÄ προσθετουr
Ä
χαρακτηρεr.
Ä
Οι χαρακτηρεr
Ä
αυτοÄι δεν πρεπει
Ä
να αποτελουν
Ä τµηµα
Ä
του αριθµητικουÄ κωδικουÄ που προβλεπεται
Ä
στην παραγραφο
Ä
2 στοιχεÄιο β).»

ÄΑρθρο 2
Ο παρων
Ä κανονισµοr
Ä αρχÄιζει να ισχυει
Ä την εικοστηÄ ηµερα
Ä
αποÄ τη δηµοσÄιευσηÄ του στην ΕπÄισηµη ΕφηµερÄιδα των
.
ΕυρωπαÏικων
Ä Κοινοτητων
Ä

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
5 ΙουνÄιου 1998.

Για την ΕπιτροπηÄ
Franz FISCHLER

Μελοr
Ä
τηr Επιτροπηr
Ä

(1) ΕΕ L 117 τηr 7. 5. 1997, σ. 1.
(2) ΕΕ L 354 τηr 30. 12. 1997, σ. 19.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1178/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 5ηr Ιουνου 1998
για την ναρξη ρευναr σχετικ µε τουr ισχυρισµοr για καταστρατγηση των µτρων
αντιντµπινγκ που επιβλθηκαν µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1015/94 του Συµβουλου στιr
εισαγωγr ορισµνων συσκευν λψηr εικνων για την τηλεραση καταγωγr Ιαπωναr και
για την υπαγωγ των εν λγω εισαγωγν σε καταγραφ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:

Β. ΑΙΤΗΜΑ
(4)

τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συµβουλου, τηr 22αr
∆εκεµβρου 1995, για την µυνα κατ των εισαγωγν που
αποτελον αντικεµενο ντµπινγκ εκ µρουr χωρν µη
µελν τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr (1), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 905/98 (2), και
ιδωr τα ρθρα 13 και 14,
Κατπιν διαβουλεσεων στο πλασιο τηr συµβουλευτικr
επιτροπr,
Εκτιµνταr τα ακλουθα:
Α. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Τον Απρλιο του 1994, το Συµβολιο επβαλε, µε τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1015/94 (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
1952/97 (4), οριστικ δασµ αντιντµπινγκ στιr εισαγωγr συσκευν λψηr εικνων για την τηλεραση (εφεξr ΣΛΤ), καταγωγr Ιαπωναr. Ο συντελεστr του οριστικο δασµο αντιντµπινγκ ανερχταν σε 62,6 % για τη Sony Corporation (καλοµενη
εφεξr Sony), σε 82,9 % για την Ikegami Tsushinki
Co. Ltd (καλοµενη εφεξr Ikegami) και σε 52,7 %
για την Hitachi Denshi Ltd (καλοµενη εφεξr
Hitachi).

(1)

(2)

Τον Οκτβριο του 1995, το Συµβολιο, µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2474/95 (5), τροποποησε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1015/94, σον αφορ ειδικτερα
τον καθορισµ του οµοειδοr προϊντοr και ορισµνουr τπουr επαγγελµατικν συσκευν λψηr
εικνων για την τηλεραση, οι οποοι εξαιρθηκαν
ρητr απ το πεδο εφαρµογr του οριστικο
δασµο αντιντµπινγκ.

(3)

Τον Οκτβριο του 1997, το Συµβολιο τροποποησε,
µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1952/97, τουr συντελεστr του οριστικο δασµο αντιντµπινγκ σε 108,3 %
για τη Sony Corporation και σε 200,3 % για την
Ikegami Tsushinki, σµφωνα µε το ρθρο 12 του
κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 384/96 (καλοµενου εφεξr
«ο βασικr κανονισµr»). Επιπλον, το Συµβολιο
αποφσισε τι ορισµνοι τποι επαγγελµατικν
συσκευν λψηr εικνων για την τηλεραση πρπει
να εξαιρεθον ρητr απ το πεδο εφαρµογr του
οριστικο δασµο αντιντµπινγκ και, εποµνωr, να
προστεθον στο παρρτηµα του προαναφερθντοr
κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1015/94.

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

56 τηr 6. 3. 1996, σ. 1.
128 τηr 30. 4. 1998, σ. 18.
111 τηr 30. 4. 1994, σ. 106.
276 τηr 9. 10. 1997, σ. 20.
255 τηr 25. 10. 1995, σ. 11.

Η Επιτροπ λαβε ατηµα, σµφωνα µε το ρθρο 13
παργραφοr 3 του βασικο κανονισµο, µε το οποο
τηr ζητεται να ερευνσει τον ισχυρισµ τι οι
δασµο αντιντµπινγκ που επιβλθηκαν µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1015/94 στιr εισαγωγr ΣΛΤ,
καταγωγr Ιαπωναr, καταστρατηγονται µε την εισαγωγ δοµοστοιχεων, σειρν προr συναρµολγηση, υποσυνλων και µερν απ την Ιαπωνα, τα
οποα χρησιµοποιονται, κατ τουr ισχυρισµοr, για
τη συναρµολγηση στην Κοιντητα ΣΛΤ· να υπαγγει τιr εισαγωγr των ανωτρω δοµοστοιχεων,
σειρν προr συναρµολγηση, υποσυνλων και µερν
σε καταγραφ απ τιr τελωνειακr αρχr, σµφωνα
µε το ρθρο 14 παργραφοr 5 του βασικο κανονισµο και να προτενει στο Συµβολιο, εφσον αυτ
δικαιολογεται, την επκταση των προαναφερθντων
δασµν αντιντµπινγκ σε αυτr τιr εισαγωγr.
Γ. ΑΙΤΩΝ

(5)

Το ατηµα υποβλθηκε στιr 23 Απριλου 1998 απ
την επιχερηση Philips Broadcast Television
Systems bv.
∆. ΠΡΟΪΟΝ

(6)

Το προϊν που αφορ ο ισχυρισµr περ καταστρατγησηr εναι δοµοστοιχεα, σειρr προr συναρµολγηση, υποσνολα και µρη συσκευν λψηr
εικνων για την τηλεραση καταγωγr Ιαπωναr, τα
οποα χρησιµοποιονται για τη συναρµολγηση στην
Ευρωπαϊκ Κοιντητα συσκευν λψηr εικνων για
την τηλεραση. Αυτ τα προϊντα κατατσσονται
επ του παρντοr στουr ακλουθουr κωδικοr τηr
ΣΟ: ex 8529 90 72, ex 8529 90 81, ex 8542 13 72, ex
8531 20 59, ex 8531 20 80, ex 8538 10 00, ex 8538 90 91
και ex 9002 90 90. Οι ωr νω κωδικο παρχονται
µνον ενηµερωτικ.
Ε. ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(7)

Το ατηµα περιχει επαρκ προκαταρκτικ αποδεικτικ στοιχεα, σµφωνα µε το ρθρο 13 παργραφοr 3 του βασικο κανονισµο, στε να κινηθε
ρευνα προκειµνου να εξεταστε κατ πσον οι
δασµο αντιντµπινγκ στιr εισαγωγr των συσκευν
λψηr εικνων για την τηλεραση καταγωγr Ιαπωναr καταστρατηγονται µε τιr εισαγωγr δοµοστοιχεων, σειρν προr συναρµολγηση, υποσυνλων και
µερν απ τη συγκεκριµνη χρα, τα οποα χρησιµοποιονται στη συνχεια σε εργασεr συναρµολγησηr
 ολοκλρωσηr στην Κοιντητα. Το ατηµα αφορ
µνο δο Ιπωνεr εξαγωγεr, και συγκεκριµνα τιr
Sony και Ikegami.
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Τα αποδεικτικ στοιχεα χουν ωr εξr:
α) Μετ τη θσπιση των δασµν αντιντµπινγκ το
1994, και ειδικτερα µετ την επιβολ περαιτρω
δασµν το 1997 στιr εισαγωγr τηr Ikegami και
τηr Sony, σµφωνα µε το ρθρο 12 του βασικο
κανονισµο, χει σηµειωθε αλλαγ στη διρθρωση του εµπορου µεταξ τηr Ιαπωναr και τηr
Ευρωπαϊκr Κοιντηταr. Μεταξ των ετν 1995
και 1997, οι εισαγωγr ΣΛΤ απ την Ιαπωνα
µειθηκαν σηµαντικ, εν οι γκοι πωλσεων, ο
κκλοr εργασιν και τα µερδια αγορr του εν
λγω προϊντοr των ιαπνων εισαγωγων/
µονδων συναρµολγησηr στην Κοιντητα παρµειναν σταθερ  ακµη αυξθηκαν.
Κατ τουr ισχυρισµοr, αυτ η µεταβολ στη
διρθρωση του εµπορου οφελεται στην αξηση
των εργασιν συναρµολγησηr στην Κοιντητα,
για τιr οποεr υποστηρζεται τι δεν υπρχει
αποχρν λγοr  οικονοµικ αιτιολγηση πρα
απ την παρξη των δασµν αντιντµπινγκ. Οι
δο προαναφερθντεr ιπωνεr εξαγωγεr καθιρωσαν τιr εργασεr συναρµολγησηr ταν επιβλθηκαν οι δασµο αντιντµπινγκ το 1994. Η προφανστερη αιτα τηr ωr νω µεταβολr στι διρθρωση
του εµπορου εναι τι οι εισαγωγr δοµοστοιχεων, σειρν προr συναρµολγηση, υποσυνλων
και µερν συσκευν λψηr εικνων για την
τηλεραση δεν υπκεινται στο δασµ αντιντµπινγκ, ο οποοr επιβλλεται στιr εισαγωγr των
δη συναρµολογηµνων ΣΛΤ καταγωγr Ιαπωναr
και ανρχεται σε 108,3 % και 200,3 % για τιr
συσκευr που παργονται απ τη Sony και την
Ikegami, αντστοιχα.
Επιπλον, µαζ µε την ατηση για την ναρξη
ρευναr προσκοµζονται προκαταρκτικ αποδεικτικ στοιχεα τι η αξα των ιαπωνικν µερν 
εξαρτηµτων ισοται τουλχιστον µε το 60 % τηr
συνολικr αξαr των µερν τηr ΣΛΤ που συναρµολογονται στην Κοιντητα και τι η προστιθµενη αξα των εισαγµενων µερν, κατ τη διρκεια των εργασιν ολοκλρωσηr τηr συναρµολγησηr στην Κοιντητα, δεν υπερβανει το 25 %
του κστουr κατασκευr.
β) Επιπλον, το ατηµα περιχει προκαταρκτικ αποδεικτικ στοιχεα για το ντµπινγκ σε σχση µε
τιr κανονικr αξεr που διαπιστθηκαν κατ τιr
προηγοµενεr ρευνεr που αφοροσαν ΣΛΤ
καταγωγr Ιαπωναr. Απ αυτ τα στοιχεα προκπτει τι οι τιµr των ΣΛΤ που συναρµολογονται στην Κοιντητα απ ιαπωνικ δοµοστοιχεα,
σειρr προr συναρµολγηση, υποσνολα και µρη
εναι χαµηλτερεr απ το εππεδο των τιµν
εξαγωγr χωρr ντµπινγκ των ΣΛΤ, πωr διαπιστθηκαν στην προηγοµενη ρευνα, που διενεργθηκε σµφωνα µε το ρθρο 12.
γ) Τλοr, το ατηµα περιλαµβνει προκαταρκτικ
αποδεικτικ στοιχεα τι η υποτιθµενη καταστρατγηση εξουδετερνει τιr επανορθωτικr
συνπειεr των υφιστµενων δασµν αντιντµπινγκ σον αφορ τιr ποστητεr και τιr τιµr
του συναρµολογηµνου οµοειδοr προϊντοr.
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(9)

Με βση τα αποδεικτικ στοιχεα που περιλαµβνονται στο ατηµα, η Επιτροπ κατληξε στο συµπρασµα τι υπρχουν επαρκ αποδεικτικ στοιχεα
στε να κινηθε ρευνα σµφωνα µε το ρθρο 13
παργραφοr 3 του βασικο κανονισµο και να υπαχθον σε καταγραφ οι εισαγωγr απ την Ιαπωνα
των δοµοστοιχεων, σειρν προr συναρµολγηση,
υποσυνλων και µερν συσκευν λψηr εικνων για
την τηλεραση που αναφρονται στην αιτιολογικ
σκψη 7, σµφωνα µε το ρθρο 14 παργραφοr 5 του
εν λγω κανονισµο.
ρευνα

(10)

Λγω τηr πολπλοκηr φσηr του υπ εξταση προϊντοr και των ιδιοµορφιν αυτr τηr περπτωσηr,
καθr επσηr και τηr σοβαρτηταr τηr υποτιθµενηr
καταστρατγησηr των δασµν αντιντµπινγκ απ
τουr ενδιαφερµενουr εξαγωγεr, η Επιτροπ θεωρε
σκπιµο να αρχσει την ρευν τηr πραγµατοποινταr επισκψειr και διενεργνταr επιθεωρσειr,
ιδωr, µεταξ των εισαγωγων και των µερν που
συνδονται µε ενδιαφερµενουr εξαγωγεr, προκειµνου να συγκεντρσει τα στοιχεα που φανονται
απαρατητα για τη διεξαγωγ µιαr αποδοτικr ρευναr.
Αυτr οι επισκψειr θα πραγµατοποιηθον αµσωr
µετ τη δηµοσευση του παρντοr κανονισµο στην
Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.

(11)

Η Επιτροπ, προκειµνου να συλλξει τα στοιχεα
που κρνει απαρατητα για την ρευνα, µπορε να
αποστελει ερωτηµατολγια στουr ιπωνεr παραγωγοr συσκευν λψηr εικνων για την τηλεραση οι
οποοι κατονοµζονται στην ατηση, καθr επσηr
και στουr συνδεµενουr µε αυτοr εισαγωγεr στην
Κοιντητα που θεωρονται µονδεr συναρµολγησηr συσκευν λψηr εικνων για την τηλεραση.

(12)

λλα ενδιαφερµενα µρη, τα οποα εναι σε θση να
αποδεξουν τι ενδχεται να θιγον απ το αποτλεσµα τηr ρευναr, πρπει να ζητσουν αντγραφο του
ερωτηµατολογου το συντοµτερο δυνατν, δεδοµνου τι υπκεινται επσηr στην προθεσµα που τσσεται µε τον παρντα κανονισµ. Κθε ατηση αποστολr ερωτηµατολογου πρπει να υποβλλεται
γραπτr στη διεθυνση που αναφρεται στη συνχεια και να αναφρει το ονοµατεπνυµο, τη
διεθυνση και τουr αριθµοr τηλεφνου και τηλεοµοιοτυπαr του αιτοντοr.
Πιστοποιητικ µη καταστρατγησηr

(13)

Σµφωνα µε το ρθρο 13 παργραφοr 4 του βασικο
κανονισµο, εναι δυνατ η χοργηση πιστοποιητικν, µε τα οποα οι εισαγωγr των υπ εξταση
προϊντων εξαιρονται απ την καταγραφ  απ τα
επιβληθντα µτρα, εφσον η εισαγωγ τουr δεν
συνιστ καταστρατγηση. Καθr για την κδοση
αυτν των πιστοποιητικν απαιτεται εκ των προτρων γκριση εκ µρουr των οργνων τηr Κοιντηταr, η κδοση ττοιων εγκρσεων πρπει να ζητεται
απ την Επιτροπ σο το δυνατν νωρτερα κατ τη
διρκεια τηr ρευναr, οτωr στε οι σχετικr αιτσειr να µπορον να εξεταστον µε βση λεπτοµερ
αξιολγηση του περιεχοµνου τουr.
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(14)

Η. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Σµφωνα µε το ρθρο 14 παργραφοr 5 του βασικο
κανονισµο, οι τελωνειακr αρχr επιφορτζονται µε
την καταγραφ των εισαγωγν των δοµοστοιχεων,
σειρν προr συναρµολγηση, υποσυνλων και µερν
που παρατθενται στον κατωτρω πνακα, οτωr
στε να εξασφαλιστε τι, αν οι δασµο αντιντµπινγκ που χουν επιβληθε στιr εισαγγr συσκευν
λψηr εικνων για την τηλεραση καταγωγr Ιαπωναr σον αφορ τη Sony και την Ikegami επεκταθον και στιr ανωτρω εισαγωγr, αυτο θα µπορον να εισπραχθον δη απ την ηµεροµηνα
ναρξηr τηr καταγραφr:
 στοιχεα περιβλµατοr συσκευν λψηr εικνων
για την τηλεραση, στω και συναρµολογηµνα,
 διαχωριστr χρµατοr µε προσαρτηµνεr τρειr τουλχιστον διατξειr ανληψηr µε ζεξη φορτου,
συµπεριλαµβανοµνων (υπο)συναρµολογσεων, µε
 χωρr τροχ φλτρου,
 ευρυγνια οπτικ συστµατα
συσκευν λψηr εικνων για
συµπεριλαµβανοµνων οπτικν
ορισµνεr επικαλψειr αποφυγr
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για σκπευτρα
την τηλεραση,
συστηµτων µε
των ανακλσεων,

 τυπωµνα κυκλµατα µε ενεργ στοιχεα του
εδουr που χρησιµοποιεται για συσκευr λψηr
εικνων για την τηλεραση, πνακεr λειτουργικο
ελγχου, πνακεr κεντρικο ελγχου και βασικο
σταθµο συσκευν συσκευν λψηr εικνων για
την τηλεραση,
 επεξεργαστr σµατοr µε µορφ ολοκληρωµνου
κυκλµατοr τεχνολογαr MOS, ικανο να επεξεργζεται και να διορθνει (συµπεριλαµβανοµνηr
τηr διρθωσηr φσµατοr, τηr διρθωσηr περιγρµµατοr, τηr διρθωσηr θµβωσηr και τηr διρθωσηr
διαρρεντων εικονοστοιχεων) ψηφιακr (µαγνητοσκοπικr) εικνεr για συσκευr λψηr εικνων για
την τηλεραση,
 οθνεr υγρο κρυστλλου του τπου που χρησιµοποιεται σε συστµατα ελγχου συσκευν λψηr
εικνων,
 πνακεr, πλασια, κονσλεr, αναλγια, ερµρια και
λλεr βσειr του τπου που χρησιµοποιεται σε
συστµατα ελγχου συσκευν λψηr εικνων.

(15)

Για τουr λγουr χρηστr διαχερισηr, ορζεται περοδοr 40 ηµερν απ την ηµεροµηνα δηµοσευσηr του
παρντοr κανονισµο στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων, εντr τηr οποαr τα ενδιαφερµενα µρη δνανται να γνωστοποισουν
γραπτr τιr απψειr τουr, εφσον εναι σε θση να
αποδεξουν τι ενδχεται να θιγον απ τα αποτελσµατα τηr ρευναr. Επσηr, ορζεται χρονικ περοδοr, εντr τηr οποαr τα ενδιαφερµενα µρη δνανται να υποβλουν γραπτr ατηση ακρασηr και να
αποδεξουν τι χουν ιδιατερουr λγουr, για τουr
οποουr αυτ πρπει να τουr παραχωρηθε.
Επιπλον, υπενθυµζεται τι, ταν να ενδιαφερµενο
µροr αρνεται την πρσβαση σε απαρατητεr πληροφορεr  γενικτερα δεν τιr παρχει εντr τηr ταχθεσαr προθεσµαr  παρακωλει σηµαντικ την
ρευνα, εναι δυνατ η συναγωγ προσωρινν 
τελικν συµπερασµτων, ετε καταφατικν ετε αποφατικν, µε βση τα διαθσιµα στοιχεα, σµφωνα
µε το ρθρο 18 του βασικο κανονισµο,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Αρχζει ρευνα, σµφωνα µε το ρθρο 13 παργραφοr 3 του
κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 384/96, σον αφορ τιr εισαγωγr
δοµοστοιχεων, σειρν προr συναρµολγηση, υποσυνλων
και µερν συσκευν λψηr εικνων για την τηλεραση που
υπγονται στουr κωδικοr ΣΟ ex 8529 90 72, ex 8529 90 81,
ex 8542 13 72, ex 8531 20 59, ex 8531 20 80, ex 8538 10 00, ex
8538 90 91 και ex 9002 90 90, καταγωγr Ιαπωναr, τα οποα
χρησιµοποιονται για εργασεr συναρµολγησηr συσκευν
λψηr εικνων για την τηλεραση στην Κοιντητα. Οι
ανωτρω κωδικο παρχονται µνον ενηµερωτικ, εναι
ενδεικτικο και δεν χουν δεσµευτικ αποτλεσµα για την
κατταξη του προϊντοr.
ρθρο 2
Οι τελωνειακr αρχr επιφορτζονται, σµφωνα µε το ρθρο
13 παργραφοr 3 και το ρθρο 14 παργραφοr 5 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 384/96, να λβουν τα κατλληλα µτρα
για την καταγραφ των εισαγωγν απ την Ιαπωνα των
ακλουθων µερν:

Μρη/δοµοστοιχεα

Κωδικr ΣΟ

Στοιχεα περιβλµατοr συσκευν λψηr εικνων για την τηλεραση, στω και συναρµολογηµνα

ex 8529 90 81
(Κωδικr Taric 8529 90 81*39)

∆ιαχωριστr χρµατοr µε προσαρτηµνεr τρειr τουλχιστον διατξειr ανληψηr µε ζεξη φορτου, συµπεριλαµβανοµνων
(υπο)συναρµολογσεων, µε  χωρr τροχ φλτρου

ex 8529 90 72
(Κωδικr Taric 8529 90 72*40)

Ευρυγνια οπτικ συστµατα για σκπευτρα συσκευν λψηr
εικνων για την τηλεραση, συµπεριλαµβανοµνων οπτικν
συστηµτων µε ορισµνεr επικαλψειr αποφυγr των ανακλσεων

ex 9002 90 90
(Κωδικr Taric 9002 90 90*40)

Τυπωµνα κυκλµατα µε ενεργ στοιχεα τουr εδουr που χρησιµοποιεται για συσκευr λψηr εικνων για την τηλεραση, πνακεr λειτουργικο ελγχου, πνακεr κεντρικο ελγχου και βασικο
σταθµο συσκευν λψηr εικνων για την τηλεραση

ex 8529 90 72
(Κωδικr Taric 8529 90 72*50)
ex 8538 90 91
(Κωδικr Taric 8538 90 91*91)
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Επεξεργαστr σµατοr µε µορφ ολοκληρωµνου κυκλµατοr τεχνολογαr MOS, ικανο να επεξεργζεται και να διορθνει
(συµπεριλαµβανοµνων τηr διρθωσηr φσµατοr, τηr διρθωσηr
περιγρµµατοr, τηr διρθωσηr θµβωσηr και τηr διρθωσηr διαρρεντων εικονοστοιχεων) ψηφιακr (µαγνητοσκοπικr) εικνεr για
συσκευr λψηr εικνων για την τηλεραση

ex 8542 13 72
(Κωδικr Taric 8542 13 72*10)

Οθνεr υγρο κρυστλλου του τπου που χρησιµοποιεται σε
συστµατα ελγχου συσκευν λψηr εικνων

ex 8531 20 59
(Κωδικr Taric 8531 20 59*30)
ex 8531 20 80
(Κωδικr Taric 8531 20 80*40)

Πνακεr, πλασια, κονσλεr, αναλγια, ερµρια και λλεr βσειr
του τπου που χρησιµοποιεται σε συστµατα ελγχου συσκευν
λψηr εικνων

Η καταγραφ τερµατζεται εννα µνεr µετ την ηµεροµηνα ενρξεωr ισχοr του παρντοr κανονισµο.
Οι εισαγωγr δεν καταγρφονται ταν συνοδεονται απ
τελωνειακ πιστοποιητικ εκδοθν σµφωνα µε το ρθρο
13 παργραφοr 4 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 384/96.
ρθρο 3
Τα ενδιαφερµενα µρη οφελουν, αν επιθυµον να
ληφθον υπψη οι παρατηρσειr τουr κατ τη διρκεια τηr
ρευναr, να αναγγελθον, να παρουσισουν γραπτr τιr
απψειr τουr, να αποστελουν στοιχεα και να ζητσουν να
γνουν δεκτ σε ακραση απ την Επιτροπ ενr 40 ηµερν
απ τη ηµεροµηνα δηµοσευσηr του παρντοr κανονισµο
στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
Αυτ η προθεσµα ισχει επσηr για λα τα ενδιαφερµενα
µρη που δεν κατονοµζονται στην ατηση για την ναρξη
ρευναr· κατ συνπεια, εναι προr το συµφρον λων
αυτν των µερν να λθουν το συντοµτερο σε επαφ µε
την Επιτροπ ση διεθυνση που παρατθεται στη συνχεια.

ex 8538 10 00
(Κωδικr Taric 8538 10 00*91)

Κθε σχετικ στοιχεο, καθr και οι ενδεχµενεr αιτσειr
ακρασηr πρπει να αποστλλονται στην ακλουθη
δειθυνση:
Ευρωπαϊκ Επιτροπ
Γενικ διεθυνση Ι
Εξωτερικr σχσειr: Εµπορικ πολιτικ και σχσειr µε τη
Βρεια Αµερικ, την πω Ανατολ, την Αυστραλα και τη
Να Ζηλανδα
∆ιευθνσειr Γ και Ε
DM 24, 8/144
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Βρυξλλεr
τλεφαξ αριθ.: (32 2) 295 65 05.
ρθρο 4
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την επµενη ηµρα
απ τη δηµοσευσ του στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 5 Ιουνου 1998.
Για την Επιτροπ
Leon BRITTAN

Αντιπρεδροr
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1179/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 5ηr Ιουνου 1998
για την κδοση πιστοποιητικν εξαγωγr του συστµατοr Β 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 5 παργραφοr
5,
Εκτιµνταr:
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 983/98 τηr Επιτροπr (3) καθρισε τιr ενδεικτικr ποστητεr για τιr οποεr δναται να
εκδδονται πιστοποιητικ εξαγωγr του συστµατοr Β,
εκτr απ εκενα που ζητονται στο πλασιο τηr επισιτιστικr βοθειαr·
τι, λαµβανοµνων υπψη των στοιχεων που διαθτει
σµερα η Επιτροπ για τιr τοµτεr, τα ροδκινα και τα
νεκταρνια, οι ενδεικτικr ποστητεr που προβλπονται για
την τρχουσα εξαγωγικ περοδο υπρχει κνδυνοr να ξεπερασθον προσεχr· τι οι υπερβσειr αυτr θα ταν επιζ-

µιεr για την καλ λειτουργα του καθεσττοr των εξαγωγικν επιστροφν στον τοµα των οπωροκηπευτικν·
τι, για να αντιµετωπισθε η κατσταση αυτ, πρπει να
απορριφθον οι αιτσειr των πιστοποιητικν του συστµατοr Β για τιr τοµτεr, τα ροδκινα και τα νεκταρνια που
εξγονται µετ τιr 5 Ιουνου 1998, και τοτο ωr το τλοr
τηr τρχουσαr εξαγωγικr περιδου,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Για τιr τοµτεr, τα ροδκινα και τα νεκταρνια οι αιτσειr
των πιστοποιητικν εξαγωγr του συστµατοr Β που κατατθηκαν δυνµει του ρθρου 1 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
983/98, για τιr οποεr η διασφηση εξαγωγr των
προϊντων γινε αποδεκτ µετ απ τιr 5 Ιουνου 1998, και
πριν απ την 1η Ιουλου 1998, απορρπτονται.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 6 Ιουνου 1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 5 Ιουνου 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 137 τηr 9. 5. 1998, σ. 12.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1180/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 5ηr Ιουνου 1998
για την τροποποηση 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 οι δασµο κατ την εισαγωγ στον τοµα των σιτηρν
χουν καθοριστε απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1105/98
τηr Επιτροπr (5)·

τι το ρθρο 2 παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
1249/96 προβλπει τι αν κατ τη διρκεια τηr περιδου
εφαρµογr του, ο µσοr ροr των υπολογιζοµνων δασµν
κατ την εισαγωγ αποκλνει κατ 5 Ecu αν τνο του
καθορισµνου δασµο, επρχεται αντστοιχη προσαρµογ·
τι υπρξε η εν λγω απκλιση· τι πρπει, συνεπr, να
προσαρµοστον οι δασµο κατ την εισαγωγ που καθορστηκαν στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 929/98,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Τα παραρτµατα Ι και ΙΙ του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1105/
98 αντικαθστανται απ τα παραρτµατα Ι και ΙΙ του παρντοr κανονισµο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 6 Ιουνου 1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 5 Ιουνου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

181
126
161
292
146

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

1. 7. 1992, σ. 21.
24. 5. 1996, σ. 37.
29. 6. 1996, σ. 125.
25. 10. 1997, σ. 10.
16. 5. 1998, σ. 19.
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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)

7,19

0,00

1001 10 00

Σιτρι σκληρ (1)

1001 90 91

Σιτρι µαλακ που προορζεται για σπορ:

51,53

41,53

1001 90 99

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

51,53

41,53

µσηr ποιτηταr

76,84

66,84

βασικr ποιτηταr

98,09

88,09

1002 00 00

Σκαλη

108,30

98,30

1003 00 10

Κριθρι που προορζεται για σπορ

108,30

98,30

1003 00 90

Κριθρι εκτr απ αυτ που προορζεται για σπορ (3)

108,30

98,30

1005 10 90

Καλαµπκι για σπορ εκτr απ το υβρδιο

98,71

88,71

1005 90 00

Καλαµπκι εκτr απ αυτ που προορζεται για
σπορ (3)

98,71

88,71

1007 00 90

Σργο σε κκκουr εκτr απ το υβρδιο που προορζεται για σπορ

108,30

98,30

(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 29. 05. 1998 ωr τιr 04. 06. 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

119,99

106,09

94,20

86,68

177,86 (1)

76,75 (1)

Πριµοδτηση για τον Κλπο του Μεξικο
(Ecu/τνο)



11,15

1,78

8,69





Πριµοδτηση
(Ecu/τνο)

13,53











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

για

τιr

µεγλεr

λµνεr

(1) Fob Duluth.

2. Ναλοr/κστοr: Κλποr του Μεξικο  Rotterdam: 11,52 Ecu/τνο. Μεγλεr Λµνεr-Rotterdam: 20,54 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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ΙΙ
(Πρξειr για την ισχ των οποων δεν απαιτεται δηµοσευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟVΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 6ηr Μαου 1998
για την εκκαθριση των λογαριασµν που υποβλλονται απ τα κρτη µλη σον αφορ τιr
δαπνεr για το 1994 του τµµατοr Εγγυσεων του Ευρωπαϊκο Γεωργικο Ταµεου Προσανατολισµο και Εγγυσεων
[κοινοποιηθεσα υπ τον αριθµ Ε(1998) 1124]
(Τα κεµενα στην ισπανικ, δανικ, γερµανικ, ελληνικ, αγγλικ, γαλλικ, ιταλικ, ολλανδικ και
πορτογαλικ γλσσα εναι τα µνα αυθεντικ)

(98/358/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 729/70 του Συµβουλου, τηr
21ηr Απριλου 1970, για τη χρηµατοδτηση τηr κοινr
γεωργικr πολιτικr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1287/95 (2), και ιδωr το ρθρο 5
παργραφοr 2,
Μετ απ διαβολευση τηr επιτροπr του Ταµεου,
Εκτιµνταr:
τι, βσει του ρθρου 5 παργραφοr 2 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 729/70, η Επιτροπ, µε βση τουr ετσιουr
λογαριασµοr που υποβλλονται απ τα κρτη µλη,
εκκαθαρζει τουr λογαριασµοr των αρχν και οργανισµν
που αναφρονται στο ρθρο 4 του εν λγω κανονισµο·
τι τα κρτη µλη διαββασαν στην Επιτροπ τα γγραφα
που απαιτονται για την εκκαθριση του λογαριασµο για
το 1994· τι το ρθρο 5 παργραφοr 2 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 729/70 προβλπει τι το δηµοσιονοµικ τοr
1994 ρχισε στιr 16 Οκτωβρου 1993 και ληξε στιr 15
Οκτωβρου 1994·
τι η Επιτροπ διενργησε τουr ελγχουr που προβλπονται
στο ρθρο 9 παργραφοr 2 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
729/70·
(1) ΕΕ L 94 τηr 28. 4. 1970, σ. 13.
(2) ΕΕ L 125 τηr 8. 6. 1995, σ. 1.

τι το ρθρο 8 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1723/72 του
Συµβουλου, τηr 26ηr Ιουλου 1972, περ εκκαθαρσεωr
λογαριασµν για το Ευρωπαϊκ Γεωργικ Ταµεο Προσανατολισµο και Εγγυσεων, τµµα Εγγυσεων (3), πωr
τροποποιθηκε απ τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 295/88 (4),
προβλπει τι η απφαση για την εκκαθριση των λογαριασµν πρπει να περιλαµβνει τον καθορισµ του ποσο
των δαπανν που πραγµατοποιθηκαν σε κθε κρτοr
µλοr κατ τη διρκεια του σχετικο δηµοσιονοµικο
τουr, το οποο αναγνωρζεται τι βαρνει το τµµα Εγγυσεων του Ταµεου· τι το ρθρο 102 του δηµοσιονοµικο
κανονισµο τηr 21 ∆εκεµβρου 1977 (5), πωr τροποποιθηκε απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2449/97 (6), προβλπει
τι το αποτλεσµα τηr απφασηr εκκαθρισηr, δηλαδ,
οποιαδποτε διαφορ, η οποα µπορε να προκψει µεταξ
των συνολικν δαπανν που καταχωρθηκαν στουr λογαριασµοr για να δηµοσιονοµικ τοr βσει των ρθρων
100 και 101 και των συνολικν δαπανν που αναγνωρζονται απ την Επιτροπ κατ την εκκαθριση των λογαριασµν, πρπει να καταχωρεται, σε να ενιαο ρθρο, ωr
πρσθετη δαπνη  µεωση δαπνηr·
τι, βσει των ρθρων 2 και 3 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
729/70, µπορον να χρηµατοδοτηθον µνο οι επιστροφr
κατ την εξαγωγ σε τρτεr χρεr και η παρµβαση για τη
σταθεροποηση των γεωργικν αγορν, οι οποεr χορηγονται και αναλαµβνονται, αντστοιχα, σµφωνα µε τουr
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

186 τηr 16. 8. 1972, σ. 1.
30 τηr 2. 2. 1988, σ. 7.
356 τηr 31. 12. 1977, σ. 1.
340 τηr 11. 12. 1997, σ. 1.
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κοινοτικοr καννεr στο πλασιο τηr κοινr οργνωσηr
γεωργικν αγορν· τι οι επιθεωρσειr που πραγµατοποιθηκαν δεχνουν τι µροr των δαπανν που δηλθηκαν
απ τα κρτη µλη δεν πληρο τουr ρουr αυτοr και, ωr εκ
τοτου, πρπει να απορριφθε· τι τα ποσ που δηλθηκαν
απ καθνα απ τα ενδιαφερµενα κρτη µλη εκενα που
αναγνωρζονται τι βαρνουν το ΕΓΤΠΕ, τµµα Εγγυσεων, και η διαφορ µεταξ των δο αυτν ποσν καθr
και η διαφορ µεταξ των δαπανν που αναγνωρζονται
τι βαρνουν το ΕΓΤΠΕ, τµµα Εγγυσεων, καθr και των
δαπανν που καταλογζονται στο σχετικ τοr, επισυνπτονται στην παροσα απφαση·
τι οι δαπνεr που δηλθηκαν απ το Βλγιο, τη ∆ανα, τη
Γερµανα, την Ισπανα, τη Γαλλα, την Ιρλανδα, την Ιταλα,
το Λουξεµβοργο, την Ολλανδα, την Πορτογαλα και το
Ηνωµνο Βασλειο για τη στριξη των παραγωγν ορισµνων αροτραων καλλιεργειν ανρχονται, αντστοιχα,
σε 37 610 355 βελγικ φργκα, 261 991 880,28 δανικr κορνεr, 600 977 770,84 γερµανικ µρκα, 72 776 981 668 ισπανικr πεστεr 2 572 344 612,45 γαλλικ φργκα, 458 554,44
ιρλανδικr λρεr, 110 362 227 405 ιταλικr λρεr, 14 188 574
φργκα Λουξεµβοργου, 1 178 066,51 ολλανδικ φιορνια,
3 562 835 605 πορτογαλικ εσκοδα και 85 024 800,11 λρεr
στερλνεr, δεν καλφθηκαν απ την απφαση για την
εκκαθριση των λογαριασµν του ΕΓΤΠΕ για το 1993,
λγω του τι οι τελικr πληρωµr για τουr ελαιοχουr
σπρουr δεν εχαν πραγµατοποιηθε µχρι το 1994 και τα
αποτελσµατα των ερευνν του ΕΓΤΠΕ κλυπταν λεr τιr
δαπνεr αναφορικ µε τη συγκοµιδ του 1993 και χι µνο
τιr προκαταβολr που πραγµατοποιθηκαν κατ τη διρκεια του 1993· τι οι δαπνεr που δηλθηκαν απ την
Ισπανα για το ελαιοκοµικ µητρο ανρχονται σε
600 038 445 ισπανικr πεστεr, απ τη Γαλλα για την
παση και τη µεωση τηr παραγωγr γλακτοr ανρχονται
σε 531 272 940,06 γαλλικ φργκα και για την πριµοδτηση
του καπνο σε φλλα και οι οποεr ανρχονται σε 7 160 544
γαλλικ φργκα, απ την Ιταλα για την εγκατλειψη οινοπαραγωγικν εκτσεων, βσει τηr ρευναr παρνοµων
φυτεσεων ανρχονται σε 31 861 816 140 ιταλικr λρεr, που
δεν καλπτονται απ την απφαση για την εκκαθριση των
λογαριασµν του ΕΓΤΠΕ για το 1993· τι, ωr εκ τοτου, τα
ποσ αυτ προστθηκαν στιr δαπνεr που δηλθηκαν απ
τα κρτη µλη για την εκκαθριση του 1994 και η εκκαθρισ τουr θα πραγµατοποιηθε τρα·
τι οι δαπνεr που δηλθηκαν απ το Βλγιο, τη ∆ανα, τη
Γερµανα, την Ελλδα, την Ισπανα, τη Γαλλα, την Ιρλανδα, την Ιταλα, το Λουξεµβοργο, την Ολλανδα, την Πορτογαλα και το Ηνωµνο Βασλειο για τη στριξη των
παραγωγν ορισµνων αροτραων καλλιεργειν ανρχονται, αντστοιχα, σε 44 488 205 βελγικ φργκα,
217 632 480,18 δανικr κορνεr, 625 580 204,80 γερµανικ
µρκα, 704 353 447 δραχµr, 53 526 391 438 ισπανικr πεστεr, 3 032 760 954,71 γαλλικ φργκα, 1 399 246,84 ιρλανδικr λρεr, 171 798 906 560 ιταλικr λρεr 13 226 892 φργκα
Λουξεµβοργου,
201 888,89
ολλανδικ
φιορνια,
6 586 838 460 πορτογαλικ εσκοδα και 88 604 051,26 λρεr
στερλνεr. Οι δαπνεr αυτr δεν καλπτονται απ την
παροσα απφαση, λγω του τι οι τελικr πληρωµr για
ελαιοχουr σπρουr δεν πραγµατοποιθηκαν µχρι το 1995
και τα αποτελσµατα των ερευνν του ΕΓΤΠΕ καλπτουν
λεr τιr δαπνεr αναφορικ µε τη συγκοµιδ του 1994 και
χι µνο τιr προκαταβολr που πραγµατοποιθηκαν κατ
τη διρκεια του 1994· τι, ωr εκ τοτου, τα ποσ αυτ
αφαιρθηκαν απ τιr δαπνεr που δηλθηκαν απ τα
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κρτη µλη για την τρχουσα εκκαθριση και θα εκκαθαρισθον αργτερα·
τι οι δαπνεr που δηλθηκαν απ τη Γερµανα αναφορικ
µε την εσπραξη τελν για τη χρηµατοδτηση τηr διαχερισηr του καθεσττοr αροτραων καλλιεργειν στο Schleswig-Holstein, οι οποεr ανρχονται σε 271 964 γερµανικ
µρκα, απ την Ιταλα για το ελαιλαδο τηr παρµβασηr,
και οι οποεr ανρχονται σε 202 034 589 024 ιταλικr λρεr,
απ την Ισπανα σχετικ µε την ενσχυση στην κατανλωση ελαιολδου και οι οποεr ανρχονται σε
42 574 312 665 ισπανικr πεστεr και σχετικ µε την πριµοδτηση αιγοπροβεου που ανρχονται σε 1 390 733 000
ισπανικr πεστεr, καθr και για τη βελτωση τηr ποιτηταr του γλακτοr που ανρχεται σε 101 802 242 ισπανικr
πεστεr, και απ το Ηνωµνο Βασλειο (µροr µνον τηr
συνολικr δαπνηr) σχετικ µε την δηµσια αποθεµατοποηση βοεου κρατοr και οι οποεr ανρχονται σε
1 849 000 λρεr στερλνεr, δεν καλπτονται απ την
παροσα απφαση γιατ απαιτονται περισστερεr ρευνεr·
τι, ωr εκ τοτου, το ποσ αυτ αφαιρθηκε απ τιr δαπνεr που δηλθηκαν απ αυτ τα κρτη µλη για την τρχουσα εκκαθριση και θα εκκαθαριστον αργτερα·
τι περαιτρω διορθσειr εναι απαρατητεr για τιr εκκρεµοσεr, απ τιr εµπορικr περιδουr 1985/86 ωr 1992/93,
συµπληρωµατικr εισφορr για το γλα εξ αιταr των
νοµικν αντιδικιν µεταξ των αγοραστν/παραγωγν και
των αρµοδων υπηρεσιν ορισµνων κρατν µελν· τι οι
αρνητικr αυτr διορθσειr για τη Γαλλα, το Βλγιο, το
Λουξεµβοργο, το Ηνωµνο Βασλειο και τιr Κτω Χρεr
ανρχονται σε 114 387 058 γαλλικ φργκα, 32 139 050 βελγικ φργκα, 11 979 538 φργκα Λουξεµβοργου, 105 928,21
λρεr στερλνεr και 3 043 965,97 ολλανδικ φιορνια, αντιστοχωr· τι η Επιτροπ, εντοτοιr, επιφυλσσεται για τη
δυναττητα να επανεξετσει τιr διορθσειr που γνονται µε
αυτ την εκκαθριση των λογαριασµν εν, µετ το πραr
των νοµικν διαδικασιν, ορισµνα ποσ θα θεωρηθον ωr
µη χρεωστοµενα η µη δυνµενα να ανακτηθον·
τι εναι απαρατητεr διορθσειr για τιr πληρωµr που
γιναν πραν των προβλεπµενων απ τουr κανονισµοr
προθεσµιν· τι οι διορθσειr αυτr για το Βλγιο, την
Ισπανα, την Ελλδα, την Ιρλανδα, την Ιταλα, τιr Κτω
Χρεr, την Πορτογαλα και το Ηνωµνο Βασλειο ανρχονται για τα διφορα µτρα σε 440 888 βελγικ φργκα
752 182 204 ισπανικr πεστεr 666 812 006 δραχµr,
943 665,56 ιρλανδικr λρεr, 26 383 487 618 ιταλικr λρεr,
221 924,10 ολλανδικ φιορνια, 139 943 090 πορτογαλικ
εσκοδα και 9 407,41 λρεr στερλνεr, αντστοιχα· τι τα
ποσ αυτ χουν δη επιστραφε στην Επιτροπ δι’ αφαιρσεωr απ τιr µηνιαεr προκαταβολr· τι η Επιτροπ επιθυµε να δοθε η ευκαιρα στα κρτη µλη να κνουν χρση
τηr διαδικασαr συµβιβασµο· τι, εν γνει χρση τηr
διαδικασαr αυτr, η Επιτροπ θα επανεξετσει τιr διορθσειr αυτr µε βση τιr εκθσειr που συντσσονται απ το
ργανο συµβιβασµο· τι η παροσα απφαση εναι εντοτοιr µεσα εκτελεστ·
τι, µε βση την απφαση τηr Επιτροπr τηr 2αr Vεβρουαρου 1995, δεν ταν δυνατν να καταχωρηθον στουr λογαριασµοr τηr χρσηr 1994 ορισµνεr δαπνεr που δηλθηκαν απ τη Γαλλα και την Ιταλα λγω λλειψηr πιστσεων στιr σχετικr γραµµr του προϋπολογισµο· τι, σαν
επακλουθο, η Επιτροπ δεν µποροσε να αναλβει αυτr
τιr δαπνεr στη χρση του 1994 και, εποµνωr, οι σχετικr
προκαταβολr που πληρθηκαν πρεπε να µειωθον κατ

L 163/30

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

το ποσ των 179 945 575,32 γαλλικν φργκων και
36 421 853 436 ιταλικν λιρν αντιστοχωr· τι, επειδ τα
ποσ αυτ δηλθηκαν απ τη Γαλλα και την Ιταλα στη
δλωση του 1994, εναι απαρατητο, για την εκκαθριση
των ποσν αυτν, να περιληφθον στα παραρτµατα τηr
παροσαr απφασηr τα ποσ που θα πρπει να καταχωρηθον σε αυτ τα κρτη µλη·
τι, πριν καθοριστε απ την Επιτροπ µια δηµοσιονοµικ
διρθωση που εναι επιλξιµη για τη διαδικασα συµβιβασµο που θεσπζεται µε την απφαση 94/442/ΕΚ τηr Επιτροπr (1), εναι αναγκαο να δοθε µια ευκαιρα στο κρτοr µλοr, εφσον το επιθυµε, να κνει χρση τηr εν λγω
διαδικασαr· τι, εφσον συµβε αυτ, εναι απαρατητο η
Επιτροπ να µελετσει την κθεση που συντσεται απ το
ργανο συµβιβασµο· τι η προθεσµα που ορζεται για την
διαδικασα δεν θα χει λξει, αναφορικ µε λεr τιr επιλξιµεr διορθσειr, µχρι την ηµεροµηνα κδοσηr τηr παροσαr απφασηr· τι η απφαση εκκαθρισηr δεν θα πρπει,
εντοτοιr, να καθυστερσει περαιτρω· τι, ωr εκ τοτου,
τα αντστοιχα ποσ αφαιρθηκαν απ τιr δαπνεr που
δηλθηκαν απ τα ενδιαφερµενα κρτη µλη αναφορικ
µε το υπ εξταση τοr και θα εκκαθαριστον αργτερα·
τι το ρθρο 8 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 729/70 προβλπει τι οι δηµοσιονοµικr συνπειεr που προκπτουν απ
παρατυπεr  αµλεια δεν πρπει να βαρνουν την Κοιντητα, εφσον εναι αποτλεσµα παρατυπιν  αµλειαr
που οφελεται σε διοικητικr αρχr  λλα ργανα των
κρατν µελν· τι ορισµνεr απ τιr δηµοσιονοµικr εκενεr συνπειεr, οι οποεr δεν µπορον να αναληφθον απ
τον κοινοτικ προϋπολογισµ, θα πρπει να συµπεριληφθον στο πεδο τηr παροσαr απφασηr·
τι η παροσα απφαση λαµβνεται µε την επιφλαξη
οποιωνδποτε δηµοσιονοµικν συνεπειν, οι οποεr µπορον να καθοριστον σε οποιαδποτε µεταγενστερη
εκκαθριση λογαριασµν, αναφορικ µε κρατικr ενισχσειr  παραβσειr, για τιr οποεr οι διαδικασεr που προβλπονται βσει των ρθρων 93 και 169 τηr συνθκηr,
βρσκονται τρα στο στδιο τηr εφαρµογr  περατθηκαν
µετ τιr 31 ∆εκεµβρου 1997·

(1) ΕΕ L 182 τηr 16. 7. 1994, σ. 45.
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τι η παροσα απφαση λαµβνεται µε την επιφλαξη
οποιωνδποτε δηµοσιονοµικν συνεπειν που θα αποφασσει η Επιτροπ, κατ τη διρκεια µεταγενστερηr διαδικασαr εκκαθρισηr λογαριασµν, βσει ερευνν που βρσκονται στο στδιο τηr διεξαγωγr κατ το χρνο τηr παροσαr απφασηr, οι οποεr αφορον παρατυπεr κατ την
ννοια του ρθρου 8 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 729/70, 
αποφσεων του Ευρωπαϊκο ∆ικαστηρου σε περιπτσειr
που βρσκονται ενπιν του στιr 31 ∆εκεµβρου 1997 αναφορικ µε θµατα που καλπτονται απ την παροσα απφαση,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

ρθρο 1
Οι λογαριασµο των κρατν µελν αναφορικ µε δαπνεr
που χρηµατοδοτονται απ το ΕΓΤΠΕ, τµµα Εγγυσεων,
σον αφορ το τοr 1994, εκκαθαρζονται µε την παροσα
απφαση σµφωνα µε το παρρτηµα.
ρθρο 2
Τα ποσ του σηµεου 3 του παραρτµατοr πρπει να
καταχωρηθον ωr µροr των δαπανν που αναφρονται
στο ρθρο 4 παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
296/96 (2), τηr Επιτροπr σον αφορ το δετερο µνα µετ
την ηµεροµηνα κοινοποησηr τηr παροσαr απφασηr.
ρθρο 3
Η παροσα απφαση απευθνεται στα κρτη µλη τηr Κοιντηταr, µε βση τη σνθεσ τηr στιr 31 ∆εκεµβρου 1994.
Βρυξλλεr, 6 Μαου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(2) ΕΕ L 39 τηr 17. 2. 1996, σ. 5.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΒΕΛΓΙΟ
∆απνεr στα πλασια του ΕΓΤΠΕ, τµµα Εγγυσεων
Οικονοµικ τοr: 1994

Βελγικ φργκα

1. ∆απνεr που αναγνωρζονται
α) ∆απνεr που χουν δηλωθε απ το κρτοr µλοr στα πλασια τηr
παροσαr εκκαθρισηr

46 868 963 651

β) ∆απνεr που χουν δηλωθε κατ το προηγοµενο οικονοµικ τοr και
που εξαιρθηκαν απ την εκκαθριση για το τοr αυτ

37 610 355

γ) ∆απνεr που χουν δηλωθε και που εξαιρονται απ την παροσα
εκκαθριση

– 44 488 205

δ) ∆απνεr που χουν δηλωθε και αποτελον δη αντικεµενο µιαr
απφασηr εκκαθρισηr

0

ε) ∆απνεr που χουν δηλωθε και αποτελον αντικεµενο τηr παροσαr
εκκαθρισηr (α + β + γ + δ)

46 862 085 801

στ) ∆απνεr που δεν αναγνωρζονται
ζ) Σνολο δαπανν που αναγνωρζονται (ε + στ)

– 415 690 144
46 446 395 658

2. ∆απνεr που καταλογζονται
α) ∆απνεr που καταλογζονται στα πλασια του τρχοντοr οικονοµικο
τουr

46 865 740 200

β) ∆απνεr που καταλογζονται στα πλασια του προηγοµενου οικονοµικο
τουr και που εξαιρθηκαν απ την εκκαθριση για το τοr αυτ

37 610 355

γ) ∆απνεr που καταλογζονται στο πλασιο του τρχοντοr οικονοµικο
τουr, αλλ εξαιρονται απ την παροσα εκκαθριση

– 44 488 205

δ) ∆απνεr που χουν καταλογισθε στα πλασια του παρντοr οικονοµικο
τουr και αποτελον δη αντικεµενο µιαr απφασηr εκκαθρισηr

0

ε) ∆απνεr που καταλογζονται στα πλασια του προηγοµενου οικονοµικο
τουr

0

στ) Σνολο δαπανν που χουν καταλογισθε και αποτελον αντικεµενο τηr
παροσαr εκκαθρισηr (α + β + γ + δ + ε)

46 858 862 350

3. ∆απνεr που επιβαρνουν  προr καταβολ στο κρτοr µλοr µετ την εκκαθριση των λογαριασµν (2στ – 1ζ)

412 466 693

-
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∆ΑΝΙΑ
∆απνεr στα πλασια του ΕΓΤΠΕ, τµµα Εγγυσεων
Οικονοµικ τοr: 1994

∆ανικr κορνεr

1. ∆απνεr που αναγνωρζονται
α) ∆απνεr που χουν δηλωθε απ το κρτοr µλοr στα πλασια τηr
παροσαr εκκαθρισηr

9 693 942 824,61

β) ∆απνεr που χουν δηλωθε κατ το προηγοµενο οικονοµικ τοr και
που εξαιρθηκαν απ την εκκαθριση για το τοr αυτ

261 991 880,28

γ) ∆απνεr που χουν δηλωθε και που εξαιρονται απ την παροσα
εκκαθριση

– 217 632 480,18

δ) ∆απνεr που χουν δηλωθε και αποτελον δη αντικεµενο µιαr
απφασηr εκκαθρισηr

0,00

ε) ∆απνεr που χουν δηλωθε και αποτελον αντικεµενο τηr παροσαr
εκκαθρισηr (α + β + γ + δ)

9 738 302 224,71

στ) ∆απνεr που δεν αναγνωρζονται
ζ) Σνολο δαπανν που αναγνωρζονται (ε + στ)

– 34 594 787,72
9 703 707 436,99

2. ∆απνεr που καταλογζονται
α) ∆απνεr που καταλογζονται στα πλασια του τρχοντοr οικονοµικο
τουr

9 670 777 437,62

β) ∆απνεr που καταλογζονται στα πλασια του προηγοµενου οικονοµικο
τουr και που εξαιρθηκαν απ την εκκαθριση για το τοr αυτ

261 991 880,28

γ) ∆απνεr που καταλογζονται στο πλασιο του τρχοντοr οικονοµικο
τουr, αλλ εξαιρονται απ την παροσα εκκαθριση

– 217 632 480,18

δ) ∆απνεr που χουν καταλογισθε στα πλασια του παρντοr οικονοµικο
τουr και αποτελον δη αντικεµενο τηr παροσαr εκκαθρισηr

0,00

ε) ∆απνεr που καταλογζονται στα πλασια του προηγοµενου οικονοµικο
τουr

0,00

στ) Σνολο δαπανν που χουν καταλογισθε και αποτελον αντικεµενο τηr
παροσαr εκκαθρισηr (α + β + γ + δ + ε)

9 715 136 837,72

3. ∆απνεr που επιβαρνουν  προr καταβολ στο κρτοr µλοr µετ την εκκαθριση των λογαριασµν (2στ – 1ζ)

11 429 400,73

-
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ
∆απνεr στα πλασια του ΕΓΤΠΕ, τµµα Εγγυσεων
Οικονοµικ τοr: 1994

Γερµανικ µρκα

1. ∆απνεr που αναγνωρζονται
α) ∆απνεr που χουν δηλωθε απ το κρτοr µλοr στα πλασια τηr
παροσαr εκκαθρισηr

9 928 904 555,58

β) ∆απνεr που χουν δηλωθε κατ το προηγοµενο οικονοµικ τοr και
που εξαιρθηκαν απ την εκκαθριση για το τοr αυτ

600 977 770,84

γ) ∆απνεr που χουν δηλωθε και που εξαιρονται απ την παροσα
εκκαθριση

– 625 852 168,80

δ) ∆απνεr που χουν δηλωθε και αποτελον δη αντικεµενο µιαr
απφασηr εκκαθρισηr

0,00

ε) ∆απνεr που χουν δηλωθε και αποτελον αντικεµενο τηr παροσαr
εκκαθρισηr (α + β + γ + δ)

9 904 030 157,62

στ) ∆απνεr που δεν αναγνωρζονται
ζ) Σνολο δαπανν που αναγνωρζονται (ε + στ)

– 43 076 291,12
9 860 953 866,50

2. ∆απνεr που καταλογζονται
α) ∆απνεr που καταλογζονται στα πλασια του τρχοντοr οικονοµικο
τουr

9 928 293 557,67

β) ∆απνεr που καταλογζονται στα πλασια του τρχοντοr οικονοµικο
τουr και που εξαιρθηκαν απ την εκκαθριση για το τοr αυτ

600 977 770,84

γ) ∆απνεr που καταλογζονται στο πλασιο του τρχοντοr οικονοµικο
τουr, αλλ εξαιρονται απ την παροσα εκκαθριση

– 625 852 168,80

δ) ∆απνεr που καταλογζονται στα πλασια του παρντοr οικονοµικο
τουr και αποτελον δη αντικεµενο τηr παροσαr εκκαθρισηr

0,00

ε) ∆απνεr που καταλογζονται στα πλασια του προηγοµενου οικονοµικο
τουr

0,00

στ) Σνολο δαπανν που χουν καταλογισθε και αποτελον αντικεµενο τηr
παροσαr εκκαθρισηr (α + β + γ + δ + ε)

9 903 419 159,71

3. ∆απνεr που επιβαρνουν  προr καταβολ στο κρτοr µλοr µετ την εκκαθριση των λογαριασµν (2στ – 1ζ)

42 465 293,21

-
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ΕΛΛΑ∆Α
∆απνεr στα πλασια του ΕΓΤΠΕ, τµµα Εγγυσεων
Οικονοµικ τοr: 1994

∆ραχµr

1. ∆απνεr που αναγνωρζονται
α) ∆απνεr που χουν δηλωθε απ το κρτοr µλοr στα πλασια τηr
παροσαr εκκαθρισηr

773 412 247 306

β) ∆απνεr που χουν δηλωθε κατ το προηγοµενο οικονοµικ τοr και
που εξαιρθηκαν απ την εκκαθριση για το τοr αυτ

0

γ) ∆απνεr που χουν δηλωθε και που εξαιρονται απ την παροσα
εκκαθριση

– 14 056 031 234

δ) ∆απνεr που χουν δηλωθε και αποτελον δη αντικεµενο µιαr
απφασηr εκκαθρισηr

0

ε) ∆απνεr που χουν δηλωθε και αποτελον αντικεµενο τηr παροσαr
εκκαθρισηr (α + β + γ + δ)

759 356 216 072

στ) ∆απνεr που δεν αναγνωρζονται
ζ) Σνολο δαπανν που αναγνωρζονται (ε + στ)

– 4 562 037 494
754 794 178 578

2. ∆απνεr που καταλογζονται
α) ∆απνεr που καταλογζονται στα πλασια του τρχοντοr οικονοµικο
τουr

773 469 535 426

β) ∆απνεr που καταλογζονται στα πλασια του τρχοντοr οικονοµικο
τουr και που εξαιρθηκαν απ την εκκαθριση για το τοr αυτ

0

γ) ∆απνεr που καταλογζονται στο πλασιο του τρχοντοr οικονοµικο
τουr, αλλ εξαιρονται απ την παροσα εκκαθριση

– 14 056 031 234

δ) ∆απνεr που καταλογζονται στα πλασια του παρντοr οικονοµικο
τουr και αποτελον δη αντικεµενο µιαr απφασηr εκκαθρισηr

0

ε) ∆απνεr που καταλογζονται στα πλασια του προηγοµενου οικονοµικο
τουr

0

στ) Σνολο δαπανν που χουν καταλογισθε και αποτελον αντικεµενο τηr
παροσαr εκκαθρισηr (α + β + γ + δ + ε)

759 413 504 192

3. ∆απνεr που επιβαρνουν  προr καταβολ στο κρτοr µλοr µετ την εκκαθριση των λογαριασµν (2στ – 1ζ)

4 619 325 614

-
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ΙΣΠΑΝΙΑ
∆απνεr στα πλασια του ΕΓΤΠΕ, τµµα Εγγυσεων
Οικονοµικ τοr: 1994

Ισπανικr πεστεr

1. ∆απνεr που αναγνωρζονται
α) ∆απνεr που χουν δηλωθε απ το κρτοr µλοr στα πλασια τηr
παροσαr εκκαθρισηr

729 971 500 509

β) ∆απνεr που χουν δηλωθε κατ το προηγοµενο οικονοµικ τοr και
που εξαιρθηκαν απ την εκκαθριση για το τοr αυτ

73 377 020 113

γ) ∆απνεr που χουν δηλωθε και που εξαιρονται απ την παροσα
εκκαθριση

– 102 176 374 897

δ) ∆απνεr που χουν δηλωθε και αποτελον δη αντικεµενο µιαr
απφασηr εκκαθρισηr

0

ε) ∆απνεr που χουν δηλωθε και αποτελον αντικεµενο τηr παροσαr
εκκαθρισηr (α + β + γ + δ)

701 172 145 725

στ) ∆απνεr που δεν αναγνωρζονται
ζ) Σνολο δαπανν που αναγνωρζονται (ε + στ)

– 1 616 908 294
699 555 237 431

2. ∆απνεr που καταλογζονται
α) ∆απνεr που καταλογζονται στα πλασια του τρχοντοr οικονοµικο
τουr

729 459 474 816

β) ∆απνεr που καταλογζονται στα πλασια του τρχοντοr οικονοµικο
τουr και που εξαιρθηκαν απ την εκκαθριση για το τοr αυτ

73 377 020 113

γ) ∆απνεr που καταλογζονται στο πλασιο του τρχοντοr οικονοµικο
τουr, αλλ εξαιρονται απ την παροσα εκκαθριση

– 102 176 374 897

δ) ∆απνεr που καταλογζονται στα πλασια του παρντοr οικονοµικο
τουr και αποτελον δη αντικεµενο µιαr απφασηr εκκαθρισηr

0

ε) ∆απνεr που καταλογζονται στα πλασια του προηγοµενου οικονοµικο
τουr

0

στ) Σνολο δαπανν που χουν καταλογισθε και αποτελον αντικεµενο τηr
παροσαr εκκαθρισηr (α + β + γ + δ + ε)

700 660 120 032

3. ∆απνεr που επιβαρνουν  προr καταβολ στο κρτοr µλοr µετ την εκκαθριση των λογαριασµν (2στ – 1ζ)

1 104 882 601

-
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ΓΑΛΛΙΑ
∆απνεr στα πλασια του ΕΓΤΠΕ, τµµα Εγγυσεων
Οικονοµικ τοr: 1994

Γαλλικ φργκα

1. ∆απνεr που αναγνωρζονται
α) ∆απνεr που χουν δηλωθε απ το κρτοr µλοr στα πλασια τηr
παροσαr εκκαθρισηr

52 981 388 267,23

β) ∆απνεr που χουν δηλωθε κατ το προηγοµενο οικονοµικ τοr και
που εξαιρθηκαν απ την εκκαθριση για το τοr αυτ

3 110 778 096,51

γ) ∆απνεr που χουν δηλωθε και που εξαιρονται απ την παροσα
εκκαθριση

– 3 070 415 234,71

δ) ∆απνεr που χουν δηλωθε και αποτελον δη αντικεµενο µιαr
απφασηr εκκαθρισηr

0,00

ε) ∆απνεr που χουν δηλωθε και αποτελον αντικεµενο τηr παροσαr
εκκαθρισηr (α + β + γ + δ)

53 021 751 129,03

στ) ∆απνεr που δεν αναγνωρζονται
ζ) Σνολο δαπανν που αναγνωρζονται (ε + στ)

– 518 731 862,82
52 503 019 266,21

2. ∆απνεr που καταλογζονται
α) ∆απνεr που καταλογζονται στα πλασια του τρχοντοr οικονοµικο
τουr

52 802 730 864,61

β) ∆απνεr που καταλογζονται στα πλασια του τρχοντοr οικονοµικο
τουr και που εξαιρθηκαν απ την εκκαθριση για το τοr αυτ

3 110 778 096,51

γ) ∆απνεr που καταλογζονται στο πλασιο του τρχοντοr οικονοµικο
τουr, αλλ εξαιρονται απ την παροσα εκκαθριση

– 3 070 415 234,71

δ) ∆απνεr που καταλογζονται στα πλασια του παρντοr οικονοµικο
τουr και αποτελον δη αντικεµενο µιαr απφασηr εκκαθρισηr

0,00

ε) ∆απνεr που καταλογζονται στα πλασια του προηγοµενου οικονοµικο
τουr

179 945 575,32

στ) Σνολο δαπανν που χουν καταλογισθε και αποτελον αντικεµενο τηr
παροσαr εκκαθρισηr (α + β + γ + δ + ε)

53 023 039 301,73

3. ∆απνεr που επιβαρνουν  προr καταβολ στο κρτοr µλοr µετ την εκκαθριση των λογαριασµν (2στ – 1ζ)

520 020 035,52

-
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ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ
∆απνεr στα πλασια του ΕΓΤΠΕ, τµµα Εγγυσεων
Οικονοµικ τοr: 1994

Ιρλανδικr λρεr

1. ∆απνεr που αναγνωρζονται
α) ∆απνεr που χουν δηλωθε απ το κρτοr µλοr στα πλασια τηr
παροσαr εκκαθρισηr

1 181 045 319,52

β) ∆απνεr που χουν δηλωθε κατ το προηγοµενο οικονοµικ τοr και
που εξαιρθηκαν απ την εκκαθριση για το τοr αυτ

458 554,44

γ) ∆απνεr που χουν δηλωθε και που εξαιρονται απ την παροσα
εκκαθριση

– 3 344 334,65

δ) ∆απνεr που χουν δηλωθε και αποτελον δη αντικεµενο µιαr
απφασηr εκκαθρισηr

0,00

ε) ∆απνεr που χουν δηλωθε και αποτελον αντικεµενο τηr παροσαr
εκκαθρισηr (α + β + γ + δ)

1 178 159 539,31

στ) ∆απνεr που δεν αναγνωρζονται
ζ) Σνολο δαπανν που αναγνωρζονται (ε + στ)

– 3 438 853,29
1 174 720 686,02

2. ∆απνεr που καταλογζονται
α) ∆απνεr που καταλογζονται στα πλασια του τρχοντοr οικονοµικο
τουr

1 178 258 927,22

β) ∆απνεr που καταλογζονται στα πλασια του τρχοντοr οικονοµικο
τουr και που εξαιρθηκαν απ την εκκαθριση για το τοr αυτ

458 554,44

γ) ∆απνεr που καταλογζονται στο πλασιο του τρχοντοr οικονοµικο
τουr, αλλ εξαιρονται απ την παροσα εκκαθριση

– 3 344 334,65

δ) ∆απνεr που καταλογζονται στα πλασια του παρντοr οικονοµικο
τουr και αποτελον δη αντικεµενο µιαr απφασηr εκκαθρισηr

0,00

ε) ∆απνεr που καταλογζονται στα πλασια του προηγοµενου οικονοµικο
τουr

0,00

στ) Σνολο δαπανν που χουν καταλογισθε και αποτελον αντικεµενο τηr
παροσαr εκκαθρισηr (α + β + γ + δ + ε)

1 175 373 147,01

3. ∆απνεr που επιβαρνουν  προr καταβολ στο κρτοr µλοr µετ την εκκαθριση των λογαριασµν (2στ – 1ζ)

652 460,99

-
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ΙΤΑΛΙΑ
∆απνεr στα πλασια του ΕΓΤΠΕ, τµµα Εγγυσεων
Οικονοµικ τοr: 1994

Ιταλικr λρεr

1. ∆απνεr που αναγνωρζονται
α) ∆απνεr που χουν δηλωθε απ το κρτοr µλοr στα πλασια τηr
παροσαr εκκαθρισηr

7 269 367 990 162

β) ∆απνεr που χουν δηλωθε κατ το προηγοµενο οικονοµικ τοr και
που εξαιρθηκαν απ την εκκαθριση για το τοr αυτ

328 052 868 479

γ) ∆απνεr που χουν δηλωθε και που εξαιρονται απ την παροσα
εκκαθριση

– 449 078 987 827

δ) ∆απνεr που χουν δηλωθε και αποτελον δη αντικεµενο µιαr
απφασηr εκκαθρισηr

0

ε) ∆απνεr που χουν δηλωθε και αποτελον αντικεµενο τηr παροσαr
εκκαθρισηr (α + β + γ + δ)

7 148 341 870 814

στ) ∆απνεr που δεν αναγνωρζονται
ζ) Σνολο δαπανν που αναγνωρζονται (ε + στ)

– 191 864 370 710
6 956 477 500 104

2. ∆απνεr που καταλογζονται
α) ∆απνεr που καταλογζονται στα πλασια του τρχοντοr οικονοµικο
τουr

7 220 045 509 560

β) ∆απνεr που καταλογζονται στα πλασια του τρχοντοr οικονοµικο
τουr και που εξαιρθηκαν απ την εκκαθριση για το τοr αυτ

328 052 868 479

γ) ∆απνεr που καταλογζονται στο πλασιο του τρχοντοr οικονοµικο
τουr, αλλ εξαιρονται απ την παροσα εκκαθριση

– 449 078 987 827

δ) ∆απνεr που καταλογζονται στα πλασια του παρντοr οικονοµικο
τουr και αποτελον δη αντικεµενο µιαr απφασηr εκκαθρισηr

0

ε) ∆απνεr που καταλογζονται στα πλασια του προηγοµενου οικονοµικο
τουr

36 421 859 436

στ) Σνολο δαπανν που χουν καταλογισθε και αποτελον αντικεµενο τηr
παροσαr εκκαθρισηr (α + β + γ + δ + ε)

7 135 441 249 648

3. ∆απνεr που επιβαρνουν  προr καταβολ στο κρτοr µλοr µετ την εκκαθριση των λογαριασµν (2στ – 1ζ)

178 963 749 544

-
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ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
∆απνεr στα πλασια του ΕΓΤΠΕ, τµµα Εγγυσεων
Οικονοµικ τοr: 1994

Vργκα Λουξεµβοργου

1. ∆απνεr που αναγνωρζονται
α) ∆απνεr που χουν δηλωθε απ το κρτοr µλοr στα πλασια τηr
παροσαr εκκαθρισηr

477 297 768

β) ∆απνεr που χουν δηλωθε κατ το προηγοµενο οικονοµικ τοr και
που εξαιρθηκαν απ την εκκαθριση για το τοr αυτ

14 188 574

γ) ∆απνεr που χουν δηλωθε και που εξαιρονται απ την παροσα
εκκαθριση

– 13 226 892

δ) ∆απνεr που χουν δηλωθε και αποτελον δη αντικεµενο µιαr
απφασηr εκκαθρισηr

0

ε) ∆απνεr που χουν δηλωθε και αποτελον αντικεµενο τηr παροσαr
εκκαθρισηr (α + β + γ + δ)

478 259 450

στ) ∆απνεr που δεν αναγνωρζονται
ζ) Σνολο δαπανν που αναγνωρζονται (ε + στ)

– 11 962 119
466 297 331

2. ∆απνεr που καταλογζονται
α) ∆απνεr που καταλογζονται στα πλασια του τρχοντοr οικονοµικο
τουr

477 315 187

β) ∆απνεr που καταλογζονται στα πλασια του τρχοντοr οικονοµικο
τουr και που εξαιρθηκαν απ την εκκαθριση για το τοr αυτ

14 188 574

γ) ∆απνεr που καταλογζονται στο πλασιο του τρχοντοr οικονοµικο
τουr, αλλ εξαιρονται απ την παροσα εκκαθριση

– 13 226 892

δ) ∆απνεr που καταλογζονται στα πλασια του παρντοr οικονοµικο
τουr και αποτελον δη αντικεµενο µιαr απφασηr εκκαθρισηr

0

ε) ∆απνεr που καταλογζονται στα πλασια του προηγοµενου οικονοµικο
τουr

0

στ) Σνολο δαπανν που χουν καταλογισθε και αποτελον αντικεµενο τηr
παροσαr εκκαθρισηr (α + β + γ + δ + ε)

478 276 869

3. ∆απνεr που επιβαρνουν  προr καταβολ στο κρτοr µλοr µετ την εκκαθριση των λογαριασµν (2στ – 1ζ)

11 979 538

-
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ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
∆απνεr στα πλασια του ΕΓΤΠΕ, τµµα Εγγυσεων
Οικονοµικ τοr: 1994

Ολλανδικ φιορνια

1. ∆απνεr που αναγνωρζονται
α) ∆απνεr που χουν δηλωθε απ το κρτοr µλοr στα πλασια τηr
παροσαr εκκαθρισηr

4 198 939 679,42

β) ∆απνεr που χουν δηλωθε κατ το προηγοµενο οικονοµικ τοr και
που εξαιρθηκαν απ την εκκαθριση για το τοr αυτ

1 178 066,51

γ) ∆απνεr που χουν δηλωθε και που εξαιρονται απ την παροσα
εκκαθριση

– 585 742,36

δ) ∆απνεr που χουν δηλωθε και αποτελον δη αντικεµενο µιαr
απφασηr εκκαθρισηr

0,00

ε) ∆απνεr που χουν δηλωθε και αποτελον αντικεµενο τηr παροσαr
εκκαθρισηr (α + β + γ + δ)

4 199 532 003,57

στ) ∆απνεr που δεν αναγνωρζονται
ζ) Σνολο δαπανν που αναγνωρζονται (ε + στ)

– 19 949 266,06
4 179 582 737,51

2. ∆απνεr που καταλογζονται
α) ∆απνεr που καταλογζονται στα πλασια του τρχοντοr οικονοµικο
τουr

4 188 600 170,18

β) ∆απνεr που καταλογζονται στα πλασια του τρχοντοr οικονοµικο
τουr και που εξαιρθηκαν απ την εκκαθριση για το τοr αυτ

1 178 066,51

γ) ∆απνεr που καταλογζονται στο πλασιο του τρχοντοr οικονοµικο
τουr, αλλ εξαιρονται απ την παροσα εκκαθριση

– 585 742,36

δ) ∆απνεr που καταλογζονται στα πλασια του παρντοr οικονοµικο
τουr και αποτελον δη αντικεµενο µιαr απφασηr εκκαθρισηr

0,00

ε) ∆απνεr που καταλογζονται στα πλασια του προηγοµενου οικονοµικο
τουr

0,00

στ) Σνολο δαπανν που χουν καταλογισθε και αποτελον αντικεµενο τηr
παροσαr εκκαθρισηr (α + β + γ + δ + ε)

4 189 192 494,33

3. ∆απνεr που επιβαρνουν  προr καταβολ στο κρτοr µλοr µετ την εκκαθριση των λογαριασµν (2στ – 1ζ)

9 609 756,82

-
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
∆απνεr στα πλασια του ΕΓΤΠΕ, τµµα Εγγυσεων
Οικονοµικ τοr: 1994

Πορτογαλικ εσκοδα

1. ∆απνεr που αναγνωρζονται
α) ∆απνεr που χουν δηλωθε απ το κρτοr µλοr στα πλασια τηr
παροσαr εκκαθρισηr

141 216 244 963

β) ∆απνεr που χουν δηλωθε κατ το προηγοµενο οικονοµικ τοr και
που εξαιρθηκαν απ την εκκαθριση για το τοr αυτ

3 562 835 605

γ) ∆απνεr που χουν δηλωθε και που εξαιρονται απ την παροσα
εκκαθριση

– 7 014 592 645

δ) ∆απνεr που χουν δηλωθε και αποτελον δη αντικεµενο µιαr
απφασηr εκκαθρισηr

0

ε) ∆απνεr που χουν δηλωθε και αποτελον αντικεµενο τηr παροσαr
εκκαθρισηr (α + β + γ + δ)

137 764 487 923

στ) ∆απνεr που δεν αναγνωρζονται
ζ) Σνολο δαπανν που αναγνωρζονται (ε + στ)

– 1 041 254 951
136 723 232 972

2. ∆απνεr που καταλογζονται
α) ∆απνεr που καταλογζονται στα πλασια του τρχοντοr οικονοµικο
τουr

139 567 752 059

β) ∆απνεr που καταλογζονται στα πλασια του τρχοντοr οικονοµικο
τουr και που εξαιρθηκαν απ την εκκαθριση για το τοr αυτ

3 562 835 605

γ) ∆απνεr που καταλογζονται στο πλασιο του τρχοντοr οικονοµικο
τουr, αλλ εξαιρονται απ την παροσα εκκαθριση

– 7 014 592 645

δ) ∆απνεr που καταλογζονται στα πλασια του παρντοr οικονοµικο
τουr και αποτελον δη αντικεµενο µιαr απφασηr εκκαθρισηr

0

ε) ∆απνεr που καταλογζονται στα πλασια του προηγοµενου οικονοµικο
τουr

0

στ) Σνολο δαπανν που χουν καταλογισθε και αποτελον αντικεµενο τηr
παροσαr εκκαθρισηr (α + β + γ + δ + ε)

136 115 995 019

3. ∆απνεr που επιβαρνουν  προr καταβολ στο κρτοr µλοr µετ την εκκαθριση των λογαριασµν (2στ – 1ζ)

– 607 237 953

-
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ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
∆απνεr στα πλασια του ΕΓΤΠΕ, τµµα Εγγυσεων
Οικονοµικ τοr: 1994

Λρεr στερλνεr

1. ∆απνεr που αναγνωρζονται
α) ∆απνεr που χουν δηλωθε απ το κρτοr µλοr στα πλασια τηr
παροσαr εκκαθρισηr

2 240 923 484,89

β) ∆απνεr που χουν δηλωθε κατ το προηγοµενο οικονοµικ τοr και
που εξαιρθηκαν απ την εκκαθριση για το τοr αυτ

85 024 800,11

γ) ∆απνεr που χουν δηλωθε και που εξαιρονται απ την παροσα
εκκαθριση

– 90 772 775,92

δ) ∆απνεr που χουν δηλωθε και αποτελον δη αντικεµενο µιαr
απφασηr εκκαθρισηr

0,00

ε) ∆απνεr που χουν δηλωθε και αποτελον αντικεµενο τηr παροσαr
εκκαθρισηr (α + β + γ + δ)

2 235 175 509,08

στ) ∆απνεr που δεν αναγνωρζονται
ζ) Σνολο δαπανν που αναγνωρζονται (ε + στ)

– 33 622 873,37
2 201 552 635,71

2. ∆απνεr που καταλογζονται
α) ∆απνεr που καταλογζονται στα πλασια του τρχοντοr οικονοµικο
τουr

2 241 069 652,02

β) ∆απνεr που καταλογζονται στα πλασια του τρχοντοr οικονοµικο
τουr και που εξαιρθηκαν απ την εκκαθριση για το τοr αυτ

85 024 800,11

γ) ∆απνεr που καταλογζονται στο πλασιο του τρχοντοr οικονοµικο
τουr, αλλ εξαιρονται απ την παροσα εκκαθριση

– 90 772 775,92

δ) ∆απνεr που καταλογζονται στα πλασια του παρντοr οικονοµικο
τουr και αποτελον δη αντικεµενο µιαr απφασηr εκκαθρισηr

0,00

ε) ∆απνεr που καταλογζονται στα πλασια του προηγοµενου οικονοµικο
τουr

0,00

στ) Σνολο δαπανν που χουν καταλογισθε και αποτελον αντικεµενο τηr
παροσαr εκκαθρισηr (α + β + γ + δ + ε)

2 235 321 676,21

3. ∆απνεr που επιβαρνουν  προr καταβολ στο κρτοr µλοr µετ την εκκαθριση των λογαριασµν (2στ – 1ζ)

33 769 040,50
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ΑΠΟVΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 15ηr Μαου 1998
για την γκριση του προγρµµατοr σχετικ µε τη λοιµδη αιµατοποιητικ νκρωση και την
ιογεν αιµορραγικ σηψαιµα που υποβλθηκε απ την Ιταλα για την αυτνοµη επαρχα του
Trento
[κοινοποιηθεσα υπ τον αριθµ Ε(1998) 1337]
(Το κεµενο στην ιταλικ γλσσα εναι το µνο αυθεντικ)
(Κεµενο που παρουσιζει ενδιαφρον για τον ΕΟΧ)

(98/359/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
την οδηγα 91/67/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 28ηr Ιανουαρου 1991, σχετικ µε τουr ρουr υγειονοµικο ελγχου που
διπουν την εµπορα ζων και προϊντων υδατοκαλλιργειαr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την οδηγα
97/79/ΕΚ (2), και ιδωr το ρθρο 10 παργραφοr 2,
Εκτιµνταr:
τι τα κρτη µλη δνανται να υποβλουν στην Επιτροπ
πργραµµα που αποβλπει στο να τουr επιτρψει να
αποκτσουν για µα  περισστερεr περιφρειεr το
καθεστr εγκεκριµνηr ζνηr απρσβλητηr απ τη λοιµδη
αιµατοποιητικ νκρωση (ΛΑΝ) και την ιογεν αιµορραγικ σηψαιµα (ΙΑΣ)·
τι η Ιταλα, µε επιστολr τηr τηr 23ηr ∆εκεµβρου 1996 και
τηr 14ηr Ιουλου 1997, και σµφωνα µε τιr διαδικασεr που
προβλπονται στο ρθρο 10 τηr οδηγαr 91/67/ΕΟΚ, υπβαλε πργραµµα για τη χοργηση του καθεσττοr εγκεκριµνηr ζνηr για την αυτνοµη επαρχα του Trente αναφορικ µε τη ΛΑΝ και την ΙΑΣ·
τι το εν λγω πργραµµα καθορζει τιr γεωγραφικr ζνεr,
τα µτρα που πρπει να ληφθον απ τιr επσηµεr υπηρεσεr, τιr διαδικασεr που πρπει να ακολουθηθον απ τα
εργαστρια, τη σηµασα των σχετικν ασθενειν και τα
µτρα καταπολµησηr σε περπτωση ανχνευσηr µιαr των εν
λγω ασθενειν·
τι το εν λγω πργραµµα προβλπει επσηr τι κατ την
περοδο εφαρµογr του εν λγω προγρµµατοr επιτρπονται µνον οι µετακινσειr αυγν και ζντων ιχθων που

(1) ΕΕ L 46 τηr 19. 2. 1991, σ. 1.
(2) ΕΕ L 24 τηr 30. 1. 1998, σ. 31.

προρχονται απ εγκεκριµνεr εγκαταστσειr προr λλεr
εγκαταστσειr·
τι, κατπιν εξετσεωr, το εν λγω πργραµµα κρθηκε
σµφωνο προr τιr διατξειr του ρθρου 10 τηr οδηγαr
91/67/ΕΟΚ·
τι τα µτρα που προβλπονται στην παροσα απφαση
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr µνιµηr κτηνιατρικr επιτροπr,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

ρθρο 1
Το πργραµµα σχετικ µε τη λοιµδη αιµατοποιητικ
νκρωση και την ιογεν αιµορραγικ σηψαιµα, που υποβλθηκε απ την Ιταλα για την αυτνοµη επαρχα του
Trento, εγκρνεται.
ρθρο 2
Η Ιταλα θτει σε ισχ τιr αναγκαεr νοµοθετικr, κανονιστικr και διοικητικr διατξειr για να συµµορφωθον µε
το πργραµµα που αναφρεται στο ρθρο 1.
ρθρο 3
Η παροσα απφαση απευθνεται στην Ιταλικ ∆ηµοκρατα.
Βρυξλλεr, 15 Μαου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr
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ΑΠΟVΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 18ηr ΜαιÈου 1998
για την τροποποÄιηση των αποφασεων
Ä
92/260/ΕΟΚ, 92/195/ΕΟΚ, 93/196/ΕΟΚ και
93/197/ΕΟΚ οσον
Ä
αφοραÄ τα ιπποειδηÄ που προερχονται
Ä
αποÄ την Οµοσπονδη
Ä
∆ηµοκρατÄια τηr
ΓιουγκοσλαβÄιαr
[κοινοποιηθεÄισα υποÄ τον αριθµοÄ Ε(1998) 1341]
(ΚεÄιµενο που παρουσιαζει
Ä
ενδιαφερον
Ä
για τον ΕΟΧ)

(98/360/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑÆΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ÄΕχονταr υποψη:
Ä
τη συνθηκη
Ä
για την ιÄ δρυση τηr ΕυρωπαÏικηr
Ä Κοινοτηταr,
Ä
την οδηγÄια 90/426/ΕΟΚ του ΣυµβουλÄιου, τηr 26ηr ΙουνÄιου
1990, σχετικαÄ µε τουr ορουr
Ä
υγειονοµικουÄ ελεγχου
Ä
που
διεπουν
Ä
την διακÄινηση των ιπποειδων
Ä και τιr εισαγωγεr
Ä
Ä
τροποποιηÄ
ιπποειδων
Ä προελευσηr
Ä
τρÄιτων χωρων
Ä (1), οπωr
θηκε τελευταÄια αποÄ την πραξη
Ä προσχωρησηr
Ä
τηr ΑυστρÄιαr,
τηr VινλανδÄιαr και τηr ΣουηδÄιαr, και ιδÄιωr τα αρθρα
Ä
14, 15,
16, 18 και 19 σηµεÄιο ii),
Εκτιµωνταr:
Ä
οτι
Ä η αποφαση
Ä
97/736/ΕΚ τηr Επιτροπηr
Ä (2) για την τροποποÄιηση τηr αποφασηr
Ä
79/542/ΕΟΚ του ΣυµβουλÄιου (3)
επιτρεπει
Ä
τιr εισαγωγεr
Ä ιπποειδων
Ä που προερχονται
Ä
αποÄ την
Οµοσπονδη
Ä
∆ηµοκρατÄια τηr ΓιουγκοσλαβÄιαr·
οτι
Ä οι υγειονοµικοÄι οροι
Ä
και η υγειονοµικηÄ πιστοποÄιηση
που απαιτουνται
Ä
για την προσωρινηÄ αποδοχηÄ των καταχωρηµενων
Ä
ιπποειδων
Ä και για τιr εισαγωγεr
Ä καταχωρηµενων
Ä
ιπποειδων
Ä αναπαραγωγηr
Ä και κρεατοπαραγωγηr
Ä ορÄιζονται,
αντιστοÄιχωr, στιr αποφασειr
Ä
τηr Επιτροπηr
Ä 92/260/ΕΟΚ (4)
Ä
εχουν
Ä
αµφοτερεr
Ä
τροποποιηθεÄι
και 93/197/ΕΟΚ (5), οπωr
Ä
τελευταÄια αποÄ την αποφαση
Ä
97/160/ΕΚ (6) τηr Επιτροπηr·
για την επανεισαγωγηÄ των εγγεγραµµενων
Ä
ιπποειδων
Ä µεταÄ
αποÄ προσωρινηÄ εξαγωγη,
Ä στην αποφαση
Ä
93/195/ΕΟΚ (7),
οπωr
Ä
τροποποιηθηκε
Ä
τελευταÄια αποÄ την αποφαση
Ä
Ä ιπποειδων
Ä προr
97/684/ΕΚ (8), και, για τιr εισαγωγεr
Ä
σφαγη,
Ä στην αποφαση
Ä
93/196/ΕΟΚ τηr Επιτροπηr
Ä (9), οπωr
τροποποιηθηκε
Ä
τελευταÄια αποÄ την αποφαση
Ä
97/36/ΕΚ (10)·
οτι
Ä
εποµενωr,
Ä
οι αποφασειr
Ä
92/260/ΕΟΚ, 93/195/ΕΟΚ,
93/196/ΕΟΚ και 93/197/ΕΟΚ πρεπει
Ä
να τροποποιηθουν
Ä
ουτωr
Ä
ωστε
Ä
να θεσπιστουν
Ä οι οροι
Ä
υγειονοµικουÄ ελεγχου
Ä
και υγειονοµικηr
Ä πιστοποÄιησηr για τα διαφορα
Ä
εÄιδη εισαγωγων
Ä ιπποειδων
Ä που προερχονται
Ä
αποÄ την Οµοσπονδη
Ä
∆ηµοκρατÄια τηr ΓιουγκοσλαβÄιαr· οτι
Ä τα πιστοποιητικαÄ που
χρησιµοποιουνται
Ä
για αλλεr
Ä
χωρεr
Ä
τηr ανατολικηr
Ä Ευρωπηr
Ä
θα πρεπει
Ä
να ισχυουν
Ä
και για τα ιπποειδηÄ που προερχονται
Ä
αποÄ την Οµοσπονδη
Ä
∆ηµοκρατÄια τηr ΓιουγκοσλαβÄιαr·
(1) ΕΕ L 224 τηr 18. 8. 1990, σ. 42.
(2) ΕΕ L 295 τηr 29. 10. 1997, σ. 37.
(3) ΕΕ L 146 τηr 14. 6. 1979, σ. 15.
(4) ΕΕ L 130 τηr 15. 5. 1992, σ. 67.
(5) ΕΕ L 86 τηr 6. 4. 1993, σ. 16.
(6) ΕΕ L 62 τηr 4. 3. 1997, σ. 39.
(7) ΕΕ L 86 τηr 6. 4. 1993, σ. 1.
(8) ΕΕ L 287 τηr 21. 10. 1997, σ. 49.
(9) ΕΕ L 86 τηr 6. 4. 1993, σ. 7.
(10) ΕΕ L 14 τηr 17. 1. 1997, σ. 57.

οτι,
Ä επιπλεον,
Ä
προr αποφυγηÄ συγχυσεων,
Ä
ο τÄιτλοr του πιστοποιητικουÄ ∆ του παραρτηµατοr
Ä
ΙΙ τηr αποφασηr
Ä
92/
260/ΕΟΚ θα πρεπει
Ä
να τροποποιηθεÄι συµφωνα
Ä
µε το παραρÄ
τηµα Ι τηr παρουσαr
Ä
αποφασηr·
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
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

ÄΑρθρο 1
Η αποφαση
Ä
92/260/ΕΟΚ τροποποιεÄιται ωr εξηr:
Ä
1. Στο παραρτηµα
Ä
Ι, ο καταλογοr
Ä
των χωρων
Ä τηr οµαδαr
Ä
Β
αντικαθÄισταται αποÄ τον ακολουθο
Ä
καταλογο:
Ä
«ΑυστραλÄια (AU), ΒοσνÄια-ΕρζεγοβÄινη (BA), ΒουλγαρÄια
(BG), ΛευκορωσÄια (BY), Κυπροr
Ä
(CY), ∆ηµοκρατÄια τηr
ΤσεχÄιαr (CZ), ΕσθονÄια (EE), ΚροατÄια (HR), ΟυγγαρÄια
(HU), ΛιθουανÄια (LI), ΛετονÄια (LV), Πρωην
Ä
ΓιουγκοσλαβικηÄ ∆ηµοκρατÄια τηr ΜακεδονÄιαr (807), Νεα
Ä ΖηλανδÄια
(NZ), ΠολωνÄια (PL), ΡουµανÄια (RO), ΡωσÄια (1) (RU),
∆ηµοκρατÄια τηr ΣλοβακÄιαr (SK), ΣλοβενÄια (SL), ΟυκρανÄια (UA), Οµοσπονδη
Ä
∆ηµοκρατÄια τηr ΓιουγκοσλαβÄιαr
(YU).»
2. Στο παραρτηµα
Ä
ΙΙ, ο τÄιτλοr του πιστοποιητικουÄ Β αντικαθÄισταται αποÄ το ακολουθο
Ä
κεÄιµενο:
«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

για την προσωρινηÄ αποδοχηÄ στο κοινοτικοÄ εδαφοr
Ä
καταχωρηµενων
Ä
ιπποειδων
Ä που προερχονται
Ä
αποÄ τιr ακολουÄ
θεr χωρεr:
Ä
ΑυστραλÄια, ΒοσνÄια-ΕρζεγοβÄινη, ΒουλγαρÄια,
ΛευκορωσÄια, Κυπροr,
Ä
∆ηµοκρατÄια τηr ΤσεχÄιαr, ΕσθονÄια,
ΚροατÄια, ΟυγγαρÄια, ΛιθουανÄια, ΛετονÄια, Πρωην
Ä
ΓιουγκοσλαβικηÄ
∆ηµοκρατÄια τηr ΜακεδονÄιαr, Νεα
Ä
ΖηλανδÄια, ΠολωνÄια, ΡουµανÄια, ΡωσÄια (1), ∆ηµοκρατÄια
τηr ΣλοβακÄιαr, ΣλοβενÄια, ΟυκρανÄια, Οµοσπονδη
Ä
∆ηµοκρατÄια τηr ΓιουγκοσλαβÄιαr, για χρονικηÄ περÄιοδο µικροÄ
τερη των 90 ηµερων.»
Ä
3. Στο παραρτηµα
Ä
ΙΙ, η τρÄιτη περÄιπτωση του στοιχεÄιου δ)
του κεφαλαÄιου ΙΙΙ των πιστοποιητικων
Ä Α, Β, Γ, ∆ και Ε,
αντικαθÄισταται αποÄ το ακολουθο
Ä
κεÄιµενο:
«— ΑυστραλÄια (AU), ΒοσνÄια-ΕρζεγοβÄινη (BA), ΒουλγαρÄια (BG), ΛευκορωσÄια (BY), Καναδαr
Ä (CA), ΕλβετÄια
(CH), Κυπροr
Ä
(CY), ∆ηµοκρατÄια τηr ΤσεχÄιαr (CZ),
ΕσθονÄια (EE), ΓροιλανδÄια (GL), Χονγκ Κονγκ (HK),
ΚροατÄια (HR), ΟυγγαρÄια (HU), ΙσλανδÄια (IS), Ιαπω-

6. 6. 98

¬ EL ¬

ΕπÄισηµη ΕφηµερÄιδα των ΕυρωπαÏικων
Ä Κοινοτητων
Ä

νÄια (JA), ΛιθουανÄια (LI), ΛετονÄια (LV), Πρωην
Ä
ΓιουγκοσλαβικηÄ ∆ηµοκρατÄια τηr ΜακεδονÄιαr (807),
Μακαο
Ä (MO), ΜαλαισÄια (χερσονησοr)
Ä
(MY), ΝορβηγÄια (NO), Νεα
Ä ΖηλανδÄια (NZ), ΠολωνÄια (PL),
ΡουµανÄια (RO), ΡωσÄια (1) (RU), ∆ηµοκρατÄια τηr
ΣλοβακÄιαr (SK), Σιγκαπουρη
Ä
(SG), ΣλοβενÄια (SL),
ΟυκρανÄια (UA), Ηνωµενεr
Ä
ΠολιτεÄιεr τηr Αµερικηr
Ä
(US), Οµοσπονδη
Ä
∆ηµοκρατÄια τηr ΓιουγκοσλαβÄιαr
(YU).»
4. Στο παραρτηµα
Ä
ΙΙ, ο τÄιτλοr του πιστοποιητικουÄ ∆ αντικαθÄισταται αποÄ το ακολουθο
Ä
κεÄιµενο:
«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

για την προσωρινηÄ αποδοχηÄ στο κοινοτικοÄ εδαφοr
Ä
καταχωρηµενων
Ä
ιπποειδων
Ä που προερχονται
Ä
αποÄ την Αργεντινη,
Ä τιr νησουr
Ä
Μπαρµπειντοr,
Ä
τιr νησουr
Ä
Βερµουδεr,
Ä
τη ΒολιβÄια, τη ΒραζιλÄια, τη Χιλη,
Ä την Κουβα,
Ä
τη
Τζαµαικα,
Ä
το Μεξικο,
Ä την Παραγουαη,
Ä την Ουρουγουαη,
Ä
για χρονικηÄ περÄιοδο µικροτερη
Ä
των 90 ηµερων.»
Ä

ÄΑρθρο 2
Η αποφαση
Ä
93/195/ΕΟΚ τροποποιεÄιται ωr εξηr:
Ä
1. Στο παραρτηµα
Ä
Ι, ο καταλογοr
Ä
των χωρων
Ä τηr οµαδαr
Ä
Β
αντικαθÄισταται αποÄ το ακολουθο
Ä
κεÄιµενο:
«ΑυστραλÄια (AU), ΒοσνÄια-ΕρζεγοβÄινη (BA), ΒουλγαρÄια
(BG), ΛευκορωσÄια (BY), Κυπροr
Ä
(CY), ∆ηµοκρατÄια τηr
ΤσεχÄιαr (CZ), ΕσθονÄια (EE), ΚροατÄια (HR), ΟυγγαρÄια
(HU), ΛιθουανÄια (LI), ΛετονÄια (LV), Πρωην
Ä
ΓιουγκοσλαβικηÄ ∆ηµοκρατÄια τηr ΜακεδονÄιαr (807), Νεα
Ä ΖηλανδÄια
(NZ), ΠολωνÄια (PL), ΡουµανÄια (RO), ΡωσÄια (1) (RU),
∆ηµοκρατÄια τηr ΣλοβακÄιαr (SK), ΣλοβενÄια (SL), ΟυκρανÄια (UA), Οµοσπονδη
Ä
∆ηµοκρατÄια τηr ΓιουγκοσλαβÄιαr
(YU).»
2. Στο παραρτηµα
Ä
ΙΙ, ο καταλογοr
Ä
των χωρων
Ä τηr οµαδαr
Ä
Β
στον τÄιτλο του υγειονοµικουÄ πιστοποιητικουÄ αντικαθÄισταται αποÄ τον ακολουθο
Ä
καταλογο:
Ä
«ΑυστραλÄια, ΒοσνÄια-ΕρζεγοβÄινη, ΒουλγαρÄια, ΛευκορωσÄια, Κυπροr,
Ä
∆ηµοκρατÄια τηr ΤσεχÄιαr, ΕσθονÄια,
ΚροατÄια, ΟυγγαρÄια, ΛιθουανÄια, ΛετονÄια, Πρωην
Ä
ΓιουγκοσλαβικηÄ
∆ηµοκρατÄια τηr ΜακεδονÄιαr, Νεα
Ä
ΖηλανδÄια, ΠολωνÄια, ΡουµανÄια, ΡωσÄια (1), ∆ηµοκρατÄια
τηr ΣλοβακÄιαr, ΣλοβενÄια, ΟυκρανÄια, Οµοσπονδη
Ä
∆ηµοκρατÄια τηr ΓιουγκοσλαβÄιαr.»

ÄΑρθρο 3
Στο παραρτηµα
Ä
ΙΙ, στην υποσηµεÄιωση 3 τηr αποφασηr
Ä
93/195/ΕΟΚ, ο καταλογοr
Ä
των χωρων
Ä τηr οµαδαr
Ä
Β αντικαθÄισταται αποÄ τον ακολουθο
Ä
καταλογο:
Ä
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«ΑυστραλÄια, ΒοσνÄια-ΕρζεγοβÄινη, ΒουλγαρÄια, ΛευκορωσÄια, Κυπροr,
Ä
∆ηµοκρατÄια τηr ΤσεχÄιαr, ΕσθονÄια,
ΚροατÄια, ΟυγγαρÄια, ΛιθουανÄια, ΛετονÄια, Πρωην
Ä
ΓιουγκοσλαβικηÄ ∆ηµοκρατÄια τηr ΜακεδονÄιαr, Νεα
Ä
ΖηλανδÄια, ΠολωνÄια, ΡουµανÄια, ΡωσÄια (1), ∆ηµοκρατÄια
τηr ΣλοβακÄιαr, ΣλοβενÄια, ΟυκρανÄια, Οµοσπονδη
Ä
∆ηµοκρατÄια τηr ΓιουγκοσλαβÄιαr.»

ÄΑρθρο 4
Η αποφαση
Ä
93/197/ΕΟΚ τροποποιεÄιται ωr εξηr:
Ä
1. Στο παραρτηµα
Ä
Ι, ο καταλογοr
Ä
των χωρων
Ä τηr οµαδαr
Ä
Β
αντικαθÄισταται αποÄ τον ακολουθο
Ä
καταλογο:
Ä
«ΑυστραλÄια (AU), ΒοσνÄια-ΕρζεγοβÄινη (BA), ΒουλγαρÄια
(BG), ΛευκορωσÄια (BY), Κυπροr
Ä
(CY), ∆ηµοκρατÄια τηr
ΤσεχÄιαr (CZ), ΕσθονÄια (EE), ΚροατÄια (HR), ΟυγγαρÄια
(HU), ΛιθουανÄια (LI), ΛετονÄια (LV), Πρωην
Ä
ΓιουγκοσλαβικηÄ ∆ηµοκρατÄια τηr ΜακεδονÄιαr (807), Νεα
Ä ΖηλανδÄια
(NZ), ΠολωνÄια (PL), ΡουµανÄια (RO), ΡωσÄια (1) (RU),
∆ηµοκρατÄια τηr ΣλοβακÄιαr (SK), ΣλοβενÄια (SL), ΟυκρανÄια (UA), Οµοσπονδη
Ä
∆ηµοκρατÄια τηr ΓιουγκοσλαβÄιαr
(YU).»
2. Στο παραρτηµα
Ä
ΙΙ, ο τÄιτλοr του πιστοποιητικουÄ Β αντικαθÄισταται αποÄ το ακολουθο
Ä
κεÄιµενο:
«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

για τιr εισαγωγεr
Ä στο κοινοτικοÄ εδαφοr
Ä
καταχωρηµενων
Ä
ιπποειδων
Ä αναπαραγωγηr
Ä και κρεατοπαραγωγηr
Ä που
προερχονται
Ä
αποÄ την ΑυστραλÄια, τη ΒοσνÄια-ΕρζεγοβÄινη,
τη ΒουλγαρÄια, τη ΛευκορωσÄια, την Κυπρο,
Ä
τη ∆ηµοκρατÄια τηr ΤσεχÄιαr, την ΕσθονÄια, την ΚροατÄια, την
ΟυγγαρÄια, τη ΛιθουανÄια, τη ΛετονÄια, την Πρωην
Ä
ΓιουγκοσλαβικηÄ ∆ηµοκρατÄια τηr ΜακεδονÄιαr, τη Νεα
Ä
ΖηλανδÄια, την ΠολωνÄια, τη ΡουµανÄια, τη ΡωσÄια (1), τη
∆ηµοκρατÄια τηr ΣλοβακÄιαr, τη ΣλοβενÄια, την ΟυκρανÄια,
την Οµοσπονδη
Ä
∆ηµοκρατÄια τηr ΓιουγκοσλαβÄιαr.»

ÄΑρθρο 5
Η παρουσα
Ä
αποφαση
Ä
απευθυνεται
Ä
στα κρατη
Ä
µελη.
Ä
Βρυξελλεr,
Ä
18 ΜαιÈου 1998.

Για την ΕπιτροπηÄ
Franz FISCHLER

Μελοr
Ä
τηr Επιτροπηr
Ä
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ΑΠΟVΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 18ηr ΜαιÈου 1998
για την καταρτιση
Ä
καταλογου
Ä
των εγκεκριµενων
Ä
ζωνων
Ä
οσον
Ä
αφοραÄ τη λοιµωδη
Ä
αιµατοποιητικηÄ νεκρωση
Ä
και ιογενηÄ αιµορραγικηÄ σηψαιµÄια στην ΙσπανÄια
[κοινοποιηθεÄισα υποÄ τον αριθµοÄ Ε(1998) 1342]
(ΚεÄιµενο που παρουσιαζει
Ä
ενδιαφερον
Ä
για τον ΕΟΧ)

(98/361/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑÆΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ÄΕχονταr υποψη:
Ä
τη συνθηκη
Ä
για την ιÄ δρυση τηr ΕυρωπαÏικηr
Ä Κοινοτηταr,
Ä
την οδηγÄια 91/67/ΕΟΚ του ΣυµβουλÄιου, τηr 28ηr ΙανουαρÄιου 1991, σχετικαÄ µε τουr ορουr
Ä
υγειονοµικουÄ ελεγχου
Ä
που
διεπουν
Ä
την εµπορÄια ζωων
Ä
και προÏιοντων
Ä
υδατοκαλλιερÄ
Ä
τροποποιηθηκε
Ä
τελευταÄια αποÄ την οδηγÄια
γειαr (1), οπωr
Ä
5 παραγραφοr
Ä
2,
95/22/ΕΚ (2), και ιδÄιωr το αρθρο
Εκτιµωνταr:
Ä
οτι
Ä τα κρατη
Ä µελη
Ä µπορουν
Ä να αποκτησουν
Ä
για την επικραÄ
τειαÄ τουr ηÄ για τµηµατα
Ä
αυτηr
Ä το καθεστωr
Ä εγκεκριµενηr
Ä
ζωνηr
Ä
απαλλαγµενηr
Ä
αποÄ ορισµενεr
Ä
νοσουr
Ä
ιχθυων·
Ä
οτι
Ä η ΙσπανÄια, υπεβαλε
Ä
στην ΕπιτροπηÄ προγραµµα
Ä
για τη
χορηγηση
Ä
του καθεστωτοr
Ä
εγκεκριµενηr
Ä
ζωνηr
Ä
για την
περιοχηÄ τηr Asturias αναφορικαÄ µε την λοιµωδη
Ä αιµατοποιητικηÄ νεκρωση
Ä
(ΛΑΝ) και την ιογενηÄ αιµορραγικηÄ σηψαιµÄια
(ΙΑΣ)·
οτι
Ä το εν λογω
Ä
προγραµµα
Ä
εγκρÄιθηκε µε την αποφαση
Ä
94/862/ΕΚ τηr Επιτροπηr
Ä (3)·
οτι,
Ä
κατοπιν
Ä
εξετασεωr
Ä
των στοιχεÄιων που υπεβαλε
Ä
η
ΙσπανÄια, φαÄινεται οτι
Ä το εν λογω
Ä
προγραµµα
Ä
εχει
Ä
ολοκληρωθεÄι επιτυχωr
Ä και δεν εχει
Ä
διαπιστωθεÄι κρουσµα
Ä
λοιµωÄ
δουr αιµατοποιητικηr
Ä νεκρωσηr
Ä
ηÄ ιογενουr
Ä αιµορραγικηr
Ä
σηψαιµÄιαr στην Asturias·

(1) ΕΕ L 46 τηr 19. 2. 1991, σ. 1.
(2) ΕΕ L 24 τηr 30. 1. 1998, σ. 31.
(3) ΕΕ L 352 τηr 31. 12. 1994, σ. 72.

οτι,
Ä εποµενωr,
Ä
πληρουνται
Ä
οι οροι
Ä
για την χορηγηση
Ä
στην
περιφερεια
Ä
τηr Asturias του καθεστωτοr
Ä
εγκεκριµενηr
Ä
ζωνηr
Ä
οσον
Ä
αφοραÄ τη ΛΑΝ και την ΙΑΣ·
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
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

ÄΑρθρο 1
1. Οι λεκανεr
Ä
απορροηr
Ä που περιλαµβανονται
Ä
στο τµηµα
Ä
Ι του παραρτηµατοr
Ä
αναγνωρÄιζονται ωr εγκεκριµενεr
Ä
µεσοÄ
γειεr ζωνεr
Ä
οσον
Ä
αφοραÄ τη ΛΑΝ και την ΙΑΣ.
2. Οι παρακτιεr
Ä
ζωνεr
Ä
που περιλαµβανονται
Ä
στο τµηµα
Ä
ΙΙ
του παραρτηµατοr
Ä
αναγνωρÄιζονται ωr εγκεκριµενεr
Ä
παραÄ
κτιεr ζωνεr
Ä
οσον
Ä
αφοραÄ τη ΛΑΝ και την ΙΑΣ.

ÄΑρθρο 2
Η παρουσα
Ä
αποφαση
Ä
απευθυνεται
Ä
στα κρατη
Ä
µελη.
Ä
Βρυξελλεr,
Ä
18 ΜαιÈου 1998.

Για την ΕπιτροπηÄ
Franz FISCHLER

Μελοr
Ä
τηr Επιτροπηr
Ä
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΟΣΟ ΑVΟΡΑ ΤΗΝ ΛΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΙΣΠΑΝΙΑ
Ι. Μεσογειεr
Ä
ζωνεr
Ä
ÄΟλεr οι λεκανεr
Ä
απορροηr
Ä στην περιφερεια
Ä
τηr Asturias, εκτοr
Ä αποÄ τη λεκανη
Ä απορροηr
Ä τηr περιοχηr
Ä
Río Eo.
ΙΙ. Παρακτιεr
Ä
ζωνεr
Ä
ÄΟλη η ακτηÄ τηr Asturias.
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ΑΠΟVΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 19ηr Μαου 1998
µε την οποα τροποποιεται για δετερη φορ η απφαση 93/42/ΕΟΚ για επιπρσθετεr
εγγυσειr σον αφορ τη µολυσµατικ ρινοτραχειτιδα των βοοειδν για τα βοοειδ που
προορζονται για τα κρτη µλη  για τιr περιφρειεr των κρατν µελν που εναι ελεθερεr
απ την νσο αυτ σε σχση µε τη Σουηδα και για τροποποηση τηr απφασηr 95/109/ΕΚ
[κοινοποιηθεσα υπ τον αριθµ Ε(1998) 1355]
(Κεµενο που παρουσιζει ενδιαφρον για τον ΕΟΧ)

(98/362/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
την οδηγα 64/432/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 26ηr Ιουνου
1964, περ προβληµτων υγειονοµικο ελγχου του τοµα
των ενδοκοινοτικν συναλλαγν βοοειδν και χοιροειδν (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την οδηγα
97/12/ΕΚ (2), και ιδωr το ρθρο 9 παργραφοr 3 και το
ρθρο 10 παργραφοr 2,
Εκτιµνταr:
τι, µε την απφαση 95/71/ΕΚ τηr Επιτροπr (3), χει
εγκριθε να πργραµµα εξλειψηr τηr µολυσµατικr ρινοτραχειτιδαr των βοοειδν (ΜΡΒ) στη Σουηδα· τι εκτιµται τι, χρη σε αυτ το πργραµµα, η εν λγω νσοr χει
εξαλειφθε απ τη Σουηδα·
τι, για να εξασφαλιστε η συνχιση και η επιτυχr
ολοκλρωση αυτο του προγρµµατοr εξλειψηr τηr ΜΡΒ,
η Σουηδα θσπισε ορισµνεr επιπρσθετεr εγγυσειr µε την
απφαση 95/109/ΕΚ τηr Επιτροπr (4)·
τι η Σουηδα εκτιµ τι το δαφr τηr εναι ελεθερο απ
τη µολυσµατικ ρινοτραχειτιδα των βοοειδν και χει
παρουσισει στην Επιτροπ τη σχετικ συνοδευτικ τεκµηρωση·
τι οι αρχr τηr Σουηδαr επιδικουν να τουr αναγνωρισθε
τι οι καννεr που ισχουν στη χρα τουr σον αφορ τιr
µετακινσειr των βοοειδν εναι τουλχιστον ισοδναµοι
µε τουr καννεr που προβλπονται στην παροσα απφαση·
τι η απφαση 93/42/ΕΟΚ τηr Επιτροπr (5), πωr τροποποιθηκε απ την απφαση 94/962/ΕΚ (6), παρχει επιπρσθεστεr εγγυσειr σε σχση µε τη µολυσµατικ ρινοτραχει-

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

121 τηr 29. 7. 1964, σ. 1977/64.
L 109 τηr 25. 4. 1997, σ. 1.
L 59 τηr 17. 3. 1997, σ. 33.
L 79 τηr 7. 4. 1995, σ. 32.
L 16 τηr 25. 1. 1993, σ. 50.
L 371 τηr 31. 12. 1994, σ. 27.

τιδα των βοοειδν, για τα βοοειδ που προορζονται για τη
∆ανα και τη Vινλανδα·
τι εναι σκπιµο να προταθον ορισµνεr επιπρσθετεr
εγγυσειr για να διασφαλισθε η προδοr που χει επιτευχθε στη Σουηδα· τι εναι, εποµνωr, σκπιµο να τροποποιηθε αυτ η απφαση οτωr στε να παρχονται στη
Σουηδα οι διεr εγγυσειr·
τι τα µτρα που προβλπονται στην παροσα απφαση
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr µνιµηr κτηνιατρικr επιτροπr,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

ρθρο 1
Το παρρτηµα τηr απφασηr 93/42/ΕΟΚ αντικαθσταται
απ το παρρτηµα τηr παροσαr απφασηr.
ρθρο 2
Απαλεφεται η δετερη σειρ του παραρτµατοr τηr απφασηr 95/109/ΕΚ.
ρθρο 3
Η παροσα απφαση απευθνεται στα κρτη µλη.
Βρυξλλεr, 19 Μαου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κρτοr µλοr

Περιοχ

∆ανα

λεr οι περιοχr

Vινλανδα

λεr οι περιοχr

Σουηδα

λεr οι περιοχr
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∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
∆ιορθωτικοÄ στην αποφαση
Ä
98/144/ΕΚ τηr Επιτροπηr,
Ä τηr 3ηr VεβρουαρÄιου 1997, για τροποποÄιηση τηr
αποφασηr
Ä
88/566/ΕΟΚ για τον καθορισµοÄ του καταλογου
Ä
των προιÏοντων
Ä
που αναφερονται
Ä
στο αρθρο
Ä
3
παραγραφοr
Ä
1 δευτερο
Ä
εδαφιο
Ä
του κανονισµουÄ (ΕΟΚ) αριθ. 1898/87 του ΣυµβουλÄιου µεταÄ την προσχωÄ
ρηση τηr ΑυστρÄιαr, τηr VινλανδÄιαr και τηr ΣουηδÄιαr

(ΕπÄισηµη ΕφηµερÄιδα των ΕυρωπαÏικων
Ä Κοινοτητων
Ä
L 42 τηr 14ηr VεβρουαρÄιου 1998)
ΣελÄιδα 62, στο παραρτηµα:
Ä
στο σηµεÄιο 1:

αντÄι:
διαβαζε:
Ä

«Magarinestreichkäse»,
«Margarinestreichkäse»·

στο σηµεÄιο 2. Χ:

αντÄι:
διαβαζε:
Ä

«Magarinost»,
«Margarinost».
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