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Ι
(Πρξειr για την ισχ των οποων απαιτεται δηµοσευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ, ΕΚΑΧ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 1197/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 5ηr Ιουνου 1998
για την τροποποηση του κανονισµο (ΕΟΚ, Ευρατµ, ΕΚΑΧ) αριθ. 260/68 περ καθορισµο
των ρων και τηr διαδικασαr επιβολr του φρου του θεσπισθντοr υπρ των Ευρωπαϊκν
Κοινοττων
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση Ενιαου Συµβουλου και Ενιααr
Επιτροπr των Ευρωπαϊκν Κοινοττων,
το πρωτκολλο περ των προνοµων και ασυλιν των Ευρωπαϊκν Κοινοττων, και ιδωr τα ρθρα 13 και 23,

ρθρο 1
Το ρθρο 12α του κανονισµο (ΕΟΚ, Ευρατµ, ΕΚΑΧ)
αριθ. 260/68 καταργεται απ την ηµρα που πεται τηr
ηµεροµηναr κατ την οποα περατοται η εκκαθριση του
Ευρωπαϊκο Νοµισµατικο Ιδρµατοr.

ρθρο 2

την πρταση τηr Επιτροπr (1),
τη γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου (2),
Εκτιµνταr:
(1)

τι το Ευρωπαϊκ Νοµισµατικ δρυµα διατπωσε
τη γνµη του (3)·

(2)

τι η Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρπεζα χει δη ιδρυθε·

(3)

τι εναι σκπιµο να επακταθε η εφαρµογ του
φρου του θεπισθντοr υπρ των Ευρωπαϊκν Κοινοττων υπ τουr ρουr και τη διαδικασα που προβλπονται στον κανονισµ (ΕΟΚ, Ευρατµ, ΕΚΑΧ)
αριθ. 260/68 (4), στιr αποδοχr, µισθοr και λοιπr
αµοιβr των µελν διοικητικο συµβουλου και του
γενικο συµβουλου τηr Ευρωπαϊκr Κεντρικr Τρπεζαr και προσωπικο τηr· τι η εφαρµογ αυτο του
φρου στο Ευρωπαϊκ Νοµισµατικ δρυµα θα
καταστε νευ αντικειµνου ταν περατωθε η
εκκαθριση του Ιδρµατοr,

(1) ΕΕ C 118 τηr 17. 4. 1998, σ. 14.
(2) Γνµη που διατυπθηκε στιr 28 Μαου 1998 (δεν χει ακµα
δηµοσιευθε στην Επσηµη Εφηµερδα).
(3) Γνµη που διατυπθηκε στιr 6 Απριλου 1998 (δεν χει ακµα
δηµοσιευθε στην Επσηµη Εφηµερδα).
(4) ΕΕ L 56 τηr 4. 3. 1968, σ. 8· κανονισµr πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατµ) αριθ. 2190/
97 (ΕΕ L 301 τηr 5. 11. 1997, σ. 1).

Παρεµβλλεται το ακλουθο κεµενο στον κανονισµ
(ΕΟΚ, Ευρατµ, ΕΚΑΧ) αριθ. 260/68:
«ρθρο 12γ
Ο παρν κανονισµr εφαρµζεται στα µλη του διοικητικο συµβουλου και του γενικο συµβουλου τηr
Ευρωπαϊκr Κεντρικr Τρπεζαr, στα µλη του προσωπικο τηr και στουr δικαιοχουr των συντξεων που
καταβλλονται απ την Τρπεζα και περιλαµβνονται
στιr κατηγορεr που προσδιορζονται απ το Συµβολιο,
κατ’ εφαρµογ του ρθρου 16 πρτο εδφιο του πρωτοκλλου περ των προνοµων και ασυλιν των Ευρωπαϊκν Κοινοττων, σον αφορ τιr αποδοχr, µισθοr
και λοιπr αµοιβr, καθr και τιr συντξειrr αναπηραr,
αρχαιτηταr και επιζντων που καταβλλονται απ την
Τρπεζα.»

ρθρο 3
Ο παρν κανονισµr εφαρµζεται απ την 1η Ιουνου 1998.

ρθρο 4
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την επµενη ηµρα
απ τη δηµοσευσ του στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
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Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Λουξεµβοργο, 5 Ιουνου 1998.
Για το Συµβολιο
Ο Πρεδροr
G. BROWN
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ, ΕΚΑΧ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 1198/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 5ηr Ιουνου 1998
για την τροποποηση του κανονισµο (Ευρατµ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) αριθ. 549/69 περ καθορισµο
των κατηγοριν των υπαλλλων και του λοιπο προσωπικο των Ευρωπαϊκν Κοινοττων
στουr οποουr εφαρµζονται οι διατξειr του ρθρου 12, του ρθρου 13 δετερη παργραφοr
και του ρθρου 14 του πρωτοκλλου περ των προνοµων και ασυλιν των Κοινοττων
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση Ενιαου Συµβουλου και Ενιααr
Επιτροπr των Ευρωπαϊκν Κοινοττων,
το πρωτκολλο περ των προνοµων και ασυλιν των Ευρωπαϊκν Κοινοττων, και ιδωr τα ρθρα 16 και 23,
την πρταση τηr Επιτροπr (1),
τη γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου (2),
τη γνµη του ∆ικαστηρου (3),
τη γνµη του Ελεγκτικο Συνεδρου (4),
Εκτιµνταr:
(1)
τι το Ευρωπαϊκ Νοµισµατικ δρυµα διατπωσε
τη γνµη του (5),
(2)
τι η Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρπεζα χει δη ιδρυθε.
(3)
τι εναι σκπιµο να επακταθε στην Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρπεζα η εφαρµογ του κανονισµο (Ευρατµ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) αριθ. 549/69 (6), προκειµνου να
εξασφαλισθε τι τα µλη του προσωπικο τηr Ευρωπαϊκr Κεντρικr Τρπεζαr απολαουν των διων
προνοµων, ασυλιν και διευκολνσεων, λαµβανοµνων υπψη των καθηκντων, των ευθνων και τηr
ιδιατερηr κατστασr τουr,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Το ρθρο 4α του κανονισµο (Ευρατµ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) αριθ.
549/69, καταργεται απ την ηµρα που πεται τηr ηµεροµη-

ναr κατ την οποα περατοται η εκκαθριση του Ευρωπαϊκο Νοµισµατικο Ιδρµατοr.
ρθρο 2
Παρεµβλλεται το ακλουθο κεµενο στον κανονισµ
(Ευρατµ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) αριθ. 549/69:
«ρθρο 4γ
Με την επιφλαξη του ρθρου 23 του πρωτοκλλου περ
των προνοµων και ασυλιν των Ευρωπαϊκν Κοινοττων σον αφορ τα µλη του διοικητικο συµβουλου και του γενικο συµβουλου τηr Ευρωπαϊκr Κεντρικr Τρπεζαr, τα προνµια και οι ασυλεr που προβλπονται στο ρθρο 12, στο ρθρο 13 δετερη παργραφοr και στο ρθρο 14 του εν λγω πρωτοκλλου
εφαρµζονται υπ τουr ρουr αυτοr και εντr των
αυτν ορων µε εκενουr που προβλπονται στα ρθρο
1, 2 και 3 του παρντοr κανονισµο:
 στο προσωπικ τηr Ευρωπαϊκr Κεντρικr Τρπεζαr,
 στουr δικαιοχουr συντξεων αναπηραr, αρχαιτηταr  επιζντων που καταβλλονται απ την Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρπεζα.»
ρθρο 3
Ο παρν κανονισµr εφαρµζεται απ την 1η Ιουνου 1998.
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.
Λουξεµβοργο, 5 Ιουνου 1998.
Για το Συµβολιο
Ο Πρεδροr
G. BROWN

(1) ΕΕ C 118 τηr 17. 4. 1998, σ. 15.
(2) Γνµη που διατυπθηκε στιr 28 Μαου 1998 (δεν χει ακµη
δηµοσιευθε στην Επσηµη Εφηµερδα).
(3) Γνµη που διατυπθηκε στιr 6 Μαου 1998 (δεν χει ακµη
δηµοσιευθε στην Επσηµη Εφηµερδα).
(4) Γνµη που διατυπθηκε στιr 14 Μαου 1998 (δεν χει ακµη
δηµοσιευθε στην Επσηµη Εφηµερδα).
(5) Γνµη που διατυπθηκε στιr 6 Απριλου 1998 (δεν χει ακµη
δηµοσιευθε στην Επσηµη Εφηµερδα).
(6) ΕΕ L 74 τηr 27. 3. 1969, σ. 1· Κανονισµr πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατµ,) αριθ.
2191/91 (ΕΕ L 301 5. 11. 1997, σ. 3).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1199/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 10ηr 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 11 Ιουνου 1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 10 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 10ηr 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
999
052
999
382
388
528
999
388
400
404
508
512
524
528
804
999
052
999
052
616
999

85,8
85,8
86,9
86,9
59,3
59,3
59,8
60,5
53,0
57,8
71,0
91,5
91,0
96,9
76,0
63,6
72,7
107,4
83,8
228,5
228,5
334,8
376,1
355,4

0707 00 05
0709 90 70
0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0809 10 00
0809 20 95

(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».

L 166/6

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

11. 6. 98

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1200/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 10ηr Ιουνου 1998
για τον καθορισµ των αντιπροσωπευτικν τιµν και των ποσν των πρσθετων δασµν
κατ την εισαγωγ µελσσαr στον τοµα τηr ζχαρηr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συµβουλου, τηr
30r Ιουνου 1981, για κοιν οργνωση αγορr στον τοµα
τηr ζχαρηr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1599/96 (2),
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1422/95 τηr Επιτροπr, τηr 23ηr
Ιουνου 1995, για καθορισµ των λεπτοµερειν εφαρµογr
για την εισαγωγ µελσσαr στον τοµα τηr ζχαρηr και
για τροποποηση του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 785/68 (3),
και ιδωr το ρθρο 1 παργραφοr 2 και το ρθρο 3 παργραφοr 1,
Εκτιµνταr:
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 1422/95 προβλπει τι η τιµ
cif κατ την εισαγωγ µελσσαr, αποκαλοµενη στο εξr
«αντιπροσωπευτικ τιµ», καθορζεται σµφωνα µε τον
κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 785/68 τηr Επιτροπr (4)· τι η τιµ
αυτ εννοεται τι καθορζεται για τον ποιοτικ τπο που
ορζεται στο ρθρο 1 του προαναφερµενου κανονισµο·
τι η αντιπροσωπευτικ τιµ τηr µελσσαr υπολογζεται
για να τπο διλευσηr των κοινοτικν συνρων, ο οποοr
εναι το µστερνταµ· τι η τιµ αυτ πρπει να υπολογζεται µε βση τιr πλον ευνοϊκr δυναττητεr αγορr στη
διεθν αγορ, οι οποεr διατυπνονται βσει των τιµν
αυτr τηr αγορr προσαρµοζµενων σε συνρτηση µε τιr
ενδεχµενεr διαφορr ποιτηταr σε σχση µε τον ποιοτικ
τπο· τι ο ποιοτικr τποr τηr µελσσαr καθορζεται απ
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 785/68·
τι, για τη διαπστωση των πλον ευνοϊκν δυνατοττων
αγορr στη διεθν αγορ, πρπει να λαµβνονται υπψη
λεr οι πληροφορεr σχετικ µε τιr προσφορr που γιναν
στη διεθν αγορ, οι τιµr που διαπιστθηκαν σε σηµαντικr αγορr στιr τρτεr χρεr και οι πρξειr πλησηr που
συνφθησαν στο πλασιο των διεθνν συναλλαγν, στοιχεα τα οποα η Επιτροπ πληροφορεται ετε µσω των
κρατν µελν ετε µε τα δικ τηr µσα· τι, για τη διαπστωση αυτ, σµφωνα µε το ρθρο 7 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 785/68, µπορε να βασιστε κανεr σε να µσο
ρο πολλν τιµν, µε την προϋπθεση τι αυτr ο µσοr
ροr µπορε να θεωρηθε αντιπροσωπευτικr τηr πραγµατικr τσηr τηr αγορr·
τι δεν λαµβνονται υπψη πληροφορεr ταν το εµπρευµα δεν εναι υγιr, ανθευτο και σµφωνο µε τα συναλλακτικ θη  ταν η τιµ που αναφρεται στην προσφορ
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

177
206
141
145

τηr
τηr
τηr
τηr

1. 7. 1981, σ. 4.
16. 8. 1996, σ. 43.
24. 6. 1995, σ. 12.
27. 6. 1968, σ. 12.

δεν αφορ παρ µνο µα µικρ και µη αντιπροσωπευτικ
ποστητα τηr αγορr· τι, επσηr, πρπει να αποκλεισθον
οι τιµr προσφορr που µπορον να θεωρηθον µη αντιπροσωπευτικr τηr πραγµατικr τσηr τηr αγορr·
τι, για να ληφθον συγκρσιµα στοιχεα µε τη µελσσα
του ποιοτικο τπου, πρπει οι τιµr, ανλογα µε την
ποιτητα τηr προσφερµενηr µελσσαr, να αυξνονται  να
µεινονται σε συνρτηση µε τα αποτελσµατα τηr εφαρµογr του ρθρου 6 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 785/68·
τι µα αντιπροσωπευτικ τιµ µπορε να διατηρηθε κατ’
εξαρεσην αµετβλητη κατ τη διρκεια µιαr περιορισµνηr
περιδου, εφσον η τιµ προσφορr που αποτλεσε βση
για τον προηγοµενο καθορισµ τηr αντιπροσωπευτικr
τιµr δεν υππεσε στην αντληψη τηr Επιτροπr και εφσον
οι διαθσιµεr τιµr προσφορr, οι οποεr δεν φανεται να
εναι αρκοντωr αντιπροσωπευτικr τηr πραγµατικr τσηr
τηr αγορr, θα οδηγοσαν σε απτοµεr και σηµαντικr
µεταβολr τηr αντιπροσωπευτικr τιµr·
τι, εφσον υπρχει µα διαφορ µεταξ τηr τιµr ενεργοποησηr για το εν λγω προϊν και τηr αντιπροσωπευτικr
τιµr, πρπει να καθοριστον πρσθετοι δασµο κατ την
εισαγωγ µε τουr ρουr που προβλπονται στο ρθρο 3 του
κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1422/95· τι, σε περπτωση αναστολr των δασµν κατ την εισαγωγ, σε εφαρµογ του
ρθρου 5 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1422/95, πρπει να
καθορισθον ιδιατερα ποσ γι’ αυτοr τουr δασµοr·
τι η εφαρµογ αυτν των διατξεων συνεπγεται τον
καθορισµ των αντιπροσωπευτικν τιµν και των πρσθετων δασµν κατ την εισαγωγ των εν λγω προϊντων
σµφωνα µε το παρρτηµα του παρντοr κανονισµο·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
ζχαρηr,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Οι αντιπροσωπευτικr τιµr και οι πρσθετοι δασµο που
εφαρµζονται κατ την εισαγωγ των προϊντων που αναφρονται στο ρθρο 1 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1422/95
καθορζονται σµφωνα µε το παρρτηµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 11 Ιουνου 1998.
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Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 10 Ιουνου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο για τον καθορισµ των αντιπροσωπευτικν τιµν και των ποσν των πρσθετων δασµν που
εφαρµζονται κατ την εισαγωγ µελσσαr στον τοµα τηr ζχαρηr

Κωδικr ΣΟ

Ποσ του δασµο που πρπει να
εφαρµζεται λγω τηr εισαγωγr
σε περπτωση αναστολr, η
Ποσ τηr αντιπροσωπευτικr τιµr
Ποσ του πρσθετου δασµο σε
οποα προβλπεται στο ρθρο 5
σε Ecu αν 100 χιλιγραµµα
Ecu αν 100 χιλιγραµµα καθαρο
του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1422/95
καθαρο βρουr του εν λγω
βρουr του εν λγω προϊντοr
σε Ecu αν 100 χιλιγραµµα
προϊντοr
καθαρο βρουr του εν λγω
προϊντοr (2)

1703 10 00 (1)

6,95

0,05



1703 90 00 (1)

8,27



0,00

(1) Καθορισµr για τον ποιοτικ τπο πωr καθορζεται στο ρθρο 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 785/68, πωr τροποποιθηκε.
(2) Το ποσ αυτ, σµφωνα µε το ρθρο 5 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1422/95, αντικαθιστ το δασµ του κοινο τελωνειακο
δασµολογου που αφορ τα προϊντα αυτ.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1201/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 10ηr Ιουνου 1998
για καθορισµ των επιστροφν κατ την εξαγωγ τηr λευκr ζχαρηr και τηr ακατργαστηr
ζχαρηr σε φυσικ κατσταση
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συµβουλου, τηr
1ηr Ιουνου 1981, περ κοινr οργανσεωr αγορr στον
τοµα τηr ζχαρηr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1599/96 (2), και ιδωr το ρθρο 19
παργραφοr 4 πρτο εδφιο στοιχεο α),
Εκτιµνταr:
τι, δυνµει του ρθρου 19 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
1785/81, η διαφορ µεταξ των τιµν τηr διεθνοr αγορr
των προϊντων που αναφρονται στο ρθρο 1 παργραφοr
1 στοιχεο α) του εν λγω κανονισµο και των τιµν των
προϊντων αυτν εντr τηr Κοιντηταr δναται να καλυφθε µε µια επιστροφ κατ την εξαγωγ·
τι, κατ τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81, οι επιστροφr για τη λευκ ζχαρη και την ακατργαστη ζχαρη, µη
µετουσιωµνεr, που εξγονται σε φυσικ κατσταση, καθορζονται αφο ληφθε υπψη η κατσταση τηr κοινοτικr
και τηr διεθνοr αγορr ζχαρηr, και ιδωr τα κοστολογικ
στοιχεα που αναφρονται στο ρθρο 17α του εν λγω
κανονισµο· τι κατ το ρθρο αυτ πρπει να λαµβνεται
υπψη η οικονοµικ πλευρ των σχεδιαζοµνων εξαγωγν·
τι, για την ακατργαστη ζχαρη, η επιστροφ καθορζεται
για τον αντιπροσωπευτικ ποιοτικ τπο· τι αυτ ορζεται
στο ρθρο 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 431/68 του Συµβουλου, τηr 9ηr Απριλου 1968, που καθορζει τον αντιπροσωπευτικ ποιοτικ τπο για την ακατργαστη ζχαρη
και τον τπο διελεσεωr στα σνορα τηr Κοιντηταr για
τον υπολογισµ των τιµν στον τοµα τηr ζχαρηr (3),
πωr τροποποιθηκε απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3290/
94 (4)· τι η επιστροφ αυτ καθορζεται, εξλλου, σµφωνα
µε το ρθρο 17α παργραφοr 4 του κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 1785/81· τι η ζχαρη candy ορσθηκε στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2135/95 τηr Επιτροπr, τηr 7ηr Σεπτεµβρου
1995, περ των λεπτοµερειν εφαρµογr τηr χορηγσεωr
των επιστροφν κατ την εξαγωγ στον τοµα τηr
ζχαρηr (5)· τι το ποσ τηr επιστροφr που υπολογζεται
κατ’ αυτν τον τρπο, σον αφορ την αρωµατισµνη 
µετ προσθκηr χρωστικν ουσιν ζχαρη, πρπει να
εφαρµοσθε στην περιεκτικτητ τουr σε σακχαρζη και να
(1)
(2)
( 3)
( 4)
( 5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

177 τηr 1. 7. 1981, σ. 4.
206 τηr 16. 8. 1996, σ. 43.
89 τηr 10. 4. 1968, σ. 3.
349 τηr 31. 12. 1994, σ. 105.
214 τηr 8. 9. 1995, σ. 16.

καθορισθε ωr εκ τοτου αν 1 % τηr περιεκτικτηταr
αυτr·
τι η κατσταση τηr διεθνοr αγορr  οι ειδικr απαιτσειr ορισµνων αγορν εναι δυνατν να καταστσουν αναγκαα τη διαφοροποηση τηr επιστροφr για τη ζχαρη
ανλογα µε τον προορισµ·
τι, σε ειδικr περιπτσειr, το ποσ τηr επιστροφr δναται
να καθορζεται απ πρξειr διαφορετικr φσεωr·
τι οι αντιπροσωπευτικr ισοτιµεr τηr αγορr που καθορζονται στο ρθρο 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92
του Συµβουλου (6), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 150/95 (7), χρησιµοποιονται για να
µετατραπε το ποσ που εκφρζεται σε νµισµα των τρτων
χωρν και αποτελον τη βση για τον καθορισµ των
γεωργικν ισοτιµιν των νοµισµτων των κρατν µελν·
τι οι λεπτοµρειεr εφαρµογr και ο καθορισµr των µετατροπν αυτν χουν καθορισθε στον κανονισµ (ΕΟΚ)
αριθ. 1068/93 τηr Επιτροπr (8), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 961/98 (9)·
τι η επιστροφ πρπει να καθορζεται αν δο εβδοµδεr·
τι εναι δυνατν να τροποποιηθε στην ενδιµεση χρονικ
περοδο·
τι η εφαρµογ των λεπτοµερειν αυτν στην παροσα
κατσταση τηr αγορr στον τοµα τηr ζχαρηr, και ιδωr
στιr ποσοστσειr  στιr τιµr ζχαρηr στην κοινοτικ και
στη διεθν αγορ, οδηγε στον καθορισµ τηr επιστροφr
πωr αναφρεται στο παρρτηµα του παρντοr κανονισµο·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
ζχαρηr,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Οι επιστροφr κατ την εξαγωγ των προϊντων που αναφρονται στο ρθρο 1 παργραφοr 1 στοιχεο α) του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 σε φυσικ κατσταση και µη
µετουσιωµνων καθορζονται στο παρρτηµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 11 Ιουνου 1998.
(6)
(7)
(8)
(9)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

387 τηr 31. 12. 1992, σ. 1.
22 τηr 31. 1. 1995, σ. 1.
108 τηr 1. 5. 1993, σ. 106.
135 τηr 8. 5. 1998, σ. 5.
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Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 10 Ιουνου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 10ηr Ιουνου 1998, για καθορισµ των επιστροφν κατ την εξαγωγ
τηr λευκr ζχαρηr και τηr ακατργαστηr ζχαρηr σε φυσικ κατσταση
Κωδικr προϊντοr

Επιστροφ
 Ecu/100 kg 

1701 11 90 9100
1701 11 90 9910
1701 11 90 9950
1701 12 90 9100
1701 12 90 9910
1701 12 90 9950

40,92
41,20
40,92
41,20

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)

 Ecu/1 % ζαχαρζηr × 100 kg 

1701 91 00 9000

0,4448
 Ecu/100 kg 

1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950

44,48
44,79
44,79
 Ecu/1 % ζαχαρζηr × 100 kg 

1701 99 90 9100

0,4448

(1) Το παρν ποσ εφαρµζεται στην ακατργαστη ζχαρη αποδσεωr 92 %. Αν η
απδοση τηr εξαγµενηr ακατργαστηr ζχαρηr απχει κατ 92 %, το ποσ τηr
εισφορr που εφαρµζεται υπολογζεται σµφωνα µε τιr διατξειr του ρθρου 17α
παργραφοr 4 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81.
(2) Καθορισµr που αναστλλεται απ τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 2689/85 τηr
Επιτροπr (ΕΕ L 255 τηr 26. 9. 1985, σ. 12), πωr τροποποιθηκε απ τον κανονισµ
(ΕΟΚ) αριθ. 3251/85 (ΕΕ L 309 τηr 21. 11. 1985, σ. 14).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1202/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 10ηr Ιουνου 1998
για καθορισµ του µγιστου ποσο τηr επιστροφr κατ την εξαγωγ τηr λευκr ζχαρηr
για την 42α τµηµατικ δηµοπρασα που πραγµατοποιεται στο πλασιο τηr διαρκοr δηµοπρασαr του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1408/97
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συµβουλου, τηr
30r Ιουνου 1981, περ κοινr οργανσεωr αγορr στον
τοµα τηr ζχαρηr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1599/96 (2), και ιδωr το ρθρο 17
παργραφοr 5 δετερο εδφιο στοιχεο β),

ιδωr, η κατσταση και η προβλεπµενη εξλιξη τηr αγορr
τηr ζχαρηr στην Κοιντητα και στη διεθν αγορ·
τι, µετ απ εξταση των προσφορν, πρπει να θεσπιστον για την 42α τµηµατικ δηµοπρασα οι διατξειr που
αναφρονται στο ρθρο 1·
τι η επιτροπ διαχερισηr ζχαρηr δεν διατπωσε γνµη
στην προθεσµα που ρισε ο πρεδρr τηr,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµνταr:
τι, δυνµει του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1408/97 τηr Επιτροπr, τηr 22αr Ιουλου 1997, περ διαρκοr δηµοπρασαr
για τον καθορισµ των εισφορν /και των επιστροφν
κατ την εξαγωγ λευκr ζχαρηr (3), την εξαγωγ τηr
ζχαρηr αυτr·
τι, κατ τιr διατξειr του ρθρου 9 παργραφοr 1 του
κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1408/97, καθορζεται να µγιστο
ποσ επιστροφr κατ την εξαγωγ, κατ περπτωση, για
την εν λγω τµηµατικ δηµοπρασα, αφο ληφθον υπψη,

ρθρο 1
Για την 42α τµηµατικ δηµοπρασα λευκr ζχαρηr, που
πραγµατοποιεται σµφωνα µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
1408/97, το αντατο ποσ τηr επιστροφr κατ την
εξαγωγ καθορζεται σε 47,800 Ecu αν 100 χιλιγραµµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 11 Ιουνου 1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 10 Ιουνου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 177 τηr 1. 7. 1981, σ. 4.
(2) ΕΕ L 206 τηr 16. 8. 1996, σ. 43.
(3) ΕΕ L 194 τηr 23. 7. 1997, σ. 16.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1203/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 9ηr Ιουνου 1998
για τη θσπιση των κατ µονδα αξιν για τον καθορισµ τηr δασµολογηταr αξαr
ορισµνων αναλσιµων εµπορευµτων
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλου, τηr
12ηr Οκτωβρου 1992, µε τον οποο καθιερνεται ο κοινοτικr τελωνειακr κδικαr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 82/97 (2),
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 τηr Επιτροπr, τηr 2αr
Ιουλου 1993, για τον καθορισµ ορισµνων διατξεων
εφαρµογr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλου µε τον οποο καθιερνεται ο κοινοτικr τελωνειακr κδικαr (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 75/98 (4), και ιδωr το ρθρο 173
παργραφοr 1,
Εκτιµνταr:
τι στα ρθρα 173 ωr 177 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
2454/93 προβλπονται τα κριτρια για τη θσπιση, εκ
µρουr τηr Επιτροπr, κατ µονδα αξιν περιοδικr
ισχοr για τα προϊντα που καθορζονται σµφωνα µε την

κατταξη που αναφρεται στο παρρτηµα 26 του εν λγω
κανονισµο·
τι η εφαρµογ των καννων και των κριτηρων, που καθορζονται στα ανωτρω ρθρα επ των στοιχεων που ανακοινθηκαν στην Επιτροπ, σµφωνα µε τιr διατξειr του
ρθρου 173 παργραφοr 2 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
2454/93, οδηγε, για τα σχετικ προϊντα, στον καθορισµ
των κατ µονδα αξιν σµφωνα µε τον τρπο που αναφρεται στο παρρτηµα του παρντοr κανονισµο,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Οι κατ µονδα αξεr που αναφρονται στο ρθρο 173
παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 καθορζονται σµφωνα µε τον πνακα του παραρτµατοr.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 12 Ιουνου 1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 9 Ιουνου 1998.
Για την Επιτροπ
Martin BANGEMANN

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

302 τηr 19. 10. 1992, σ. 1.
17 τηr 21. 1. 1997, σ. 1.
253 τηr 11. 10. 1993, σ. 1.
7 τηr 13. 1. 1998, σ. 3.

L 166/12

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

11. 6. 98

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Περιγραφ εµπορευµτων
Κδικαr

Εδη, ποικιλεr, κωδικr ΣΟ

ψοr των κατ µονδα αξιν/100 Kg καθαρο βρουr
a)
b)
c)

ECU
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

1.10

Παττεr πριµεr
0701 90 51
0701 90 59

a)
b)
c)

39,81
238,19
343,93

551,43
262,80
1 616,49

78,36
31,07
26,99

298,55
77 179,25

13 306,53
88,33

6 653,92
8 025,30

1.30

Κρεµµδια λλα και προr φτευση
0703 10 19

a)
b)
c)

46,52
278,34
401,90

644,37
307,09
1 888,95

91,57
36,30
31,54

348,87
90 187,86

15 549,36
103,22

7 775,45
9 377,97

1.40

Σκρδα
0703 20 00

a)
b)
c)

134,07
802,16
1 158,27

1 857,07
885,03
5 443,94

263,91
104,63
90,91

1 005,43
259 920,17

44 813,03
297,48

22 408,73
27 027,17

1.50

Πρσα
ex 0703 90 00

a)
b)
c)

39,59
236,87
342,03

548,38
261,34
1 607,56

77,93
30,90
26,84

296,90
76 752,74

13 233,00
87,84

6 617,15
7 980,95

1.60

Κουνουπδια και µπρκολα
ex 0704 10 10
ex 0704 10 05
ex 0704 10 80

a)
b)
c)

75,84
453,76
655,20

1 050,50
500,64
3 079,50

149,29
59,18
51,42

568,75
147 030,25

25 349,60
168,28

12 676,05
15 288,59

1.70

Λαχανκια Βρυξελλν
0704 20 00

a)
b)
c)

59,69
357,13
515,68

826,80
394,03
2 423,72

117,50
46,58
40,47

447,63
115 720,41

19 951,44
132,44

9 976,71
12 032,91

1.80

Κρµβεr λευκr και κρµβεr ερυθρr
0704 90 10

a)
b)
c)

49,38
295,45
426,61

683,99
325,97
2 005,08

97,20
38,54
33,48

370,31
95 732,51

16 505,31
109,57

8 253,47
9 954,51

1.90

Μπρκολα [Brassica oleracea L. convar. botrytis
(L.) Alef var. italica Plenck]
ex 0704 90 90

a)
b)
c)

105,95
633,92
915,33

1 467,57
699,40
4 302,12

208,56
82,68
71,84

794,55
205 404,21

35 413,89
235,09

17 708,69
21 358,46

1.100

Λχανο του εδουr κνοr
ex 0704 90 90

a)
b)
c)

57,59
344,57
497,53

797,71
380,17
2 338,45

113,36
44,94
39,05

431,88
111 649,16

19 249,52
127,78

9 625,71
11 609,57

1.110

Μαρολια στρογγυλ
0705 11 10
0705 11 05
0705 11 80

a)
b)
c)

152,67
913,45
1 318,96

2 114,71
1 007,81
6 199,20

300,53
119,14
103,52

1 144,92
295 979,80

51 030,10
338,75

25 517,57
30 776,75

1.120

Αντδια
ex 0705 29 00

a)
b)
c)

21,82
130,55
188,51

302,24
144,04
886,01

42,95
17,03
14,80

163,63
42 302,22

7 293,36
48,42

3 647,04
4 398,69

1.130

Καρτα
ex 0706 10 00

a)
b)
c)

43,10
257,87
372,35

597,00
284,51
1 750,08

84,84
33,63
29,22

323,22
83 557,54

14 406,22
95,63

7 203,82
8 688,53

1.140

Ραφανδεr
ex 0706 90 90

a)
b)
c)

173,89
1 040,41
1 502,28

2 408,64
1 147,89
7 060,84

342,30
135,70
117,91

1 304,05
337 118,80

58 122,91
385,84

29 064,32
35 054,49

1.160

Μπιζλια (Pisum sativum)
0708 10 90
0708 10 20
0708 10 95

a)
b)
c)

371,06
2 220,11
3 205,68

5 139,74
2 449,46
15 066,97

730,42
289,57
251,60

2 782,68
719 370,31

124 027,18
823,33

62 019,71
74 801,99

11. 6. 98

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

Περιγραφ εµπορευµτων
Κδικαr

Εδη, ποικιλεr, κωδικr ΣΟ

L 166/13

ψοr των κατ µονδα αξιν/100 Kg καθαρο βρουr
a)
b)
c)

ECU
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

a)
b)
c)

132,61
793,43
1 145,65

1 836,85
875,39
5 384,66

261,04
103,49
89,92

994,48
257 089,68

44 325,03
294,24

22 164,70
26 732,85

a)
b)
c)

138,76
830,22
1 198,78

1 922,03
915,99
5 634,38

273,14
108,29
94,09

1 040,60
269 012,62

46 380,67
307,89

23 192,62
27 972,63

310,51
123,10
106,96

1 182,94
305 808,96

52 724,75
350,00

26 364,98
31 798,81

1.170

Vασλια:

1.170.1

Vασλια (Vigna spp., Phaseolus spp.) αριθ.
ex 0708 20 90
ex 0708 20 20
ex 0708 20 95

1.170.2

Vασλια (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus
Savi)
ex 0708 20 90
ex 0708 20 20
ex 0708 20 95

1.180

Καµοι
ex 0708 90 00

a)
b)
c)

157,74
943,78
1 362,76

2 184,94
1 041,28
6 405,06

1.190

Αγγινρεr
0709 10 00

a)
b)
c)









1.200

Σπαργγια:

1.200.1

 Πρσινα
ex 0709 20 00

a)
b)
c)

334,19
1 999,51
2 887,15

4 629,03
2 206,07
13 569,85

657,84
260,80
226,60

2 506,18
647 890,81

111 703,34
741,52

55 857,18
67 369,36

1.200.2

 τερα
ex 0709 20 00

a)
b)
c)

219,37
1 312,53
1 895,19

3 038,60
1 448,12
8 907,56

431,82
171,19
148,75

1 645,12
425 290,43

73 324,64
486,75

36 665,94
44 222,80

1.210

Μελιτζνεr
0709 30 00

a)
b)
c)

100,34
600,35
866,86

1 389,86
662,37
4 074,33

197,52
78,30
68,04

752,48
194 528,15

33 538,75
222,64

16 771,03
20 227,54

1.220

Σλινα µε ραβδσειr [Apium graveolens L., var.
dulce (Mill.) Pers.]
ex 0709 40 00

a)
b)
c)

73,88
442,04
638,27

1 023,35
487,70
2 999,91

145,43
57,65
50,10

554,05
143 230,42

24 694,46
163,93

12 348,45
14 893,47

1.230

Μανιτρια του εδουr Chanterelles
0709 51 30

a)
b)
c)

1 156,82
6 921,44
9 994,07

16 023,69
7 636,46
46 972,91

2 277,17
902,76
784,40

8 675,32
2 242 715,37

386 668,24
2 566,82

193 353,21
233 203,34

1.240

Γλυκοπιπεριr
0709 60 10

a)
b)
c)

182,85
1 094,02
1 579,69

2 532,75
1 207,04
7 424,66

359,93
142,69
123,98

1 371,24
354 489,47

61 117,80
405,72

30 561,91
36 860,73

1.250

Μραθον
0709 90 50

a)
b)
c)

73,55
440,06
635,42

1 018,78
485,52
2 986,51

144,78
57,40
49,87

551,57
142 590,65

24 584,16
163,20

12 293,29
14 826,94

1.270

Γλυκοπαττεr ολκληρεr, νωπr (που προορζονται για την ανθρπινη κατανλωση)
0714 20 10

a)
b)
c)

90,95
544,17
785,74

1 259,79
600,38
3 693,04

179,03
70,98
61,67

682,06
176 323,86

30 400,13
201,81

15 201,56
18 334,61

2.10

Κστανα (Castanea spp.), νωπ
ex 0802 40 00

a)
b)
c)

140,29
839,38
1 212,00

1 943,23
926,09
5 696,50

276,16
109,48
95,13

1 052,07
271 978,82

46 892,07
311,28

23 448,35
28 281,06

2.30

Ανανδεr, νωπο
ex 0804 30 00

a)
b)
c)

69,89
418,16
603,80

968,08
461,36
2 837,90

137,58
54,54
47,39

524,12
135 495,04

23 360,80
155,08

11 681,55
14 089,13
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EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

Περιγραφ εµπορευµτων
Κδικαr

Εδη, ποικιλεr, κωδικr ΣΟ

2.40

Αχλδια τηr ποικιλαr Avocats, νωπ
ex 0804 40 90
ex 0804 40 20
ex 0804 40 95

2.50

Αχλδια τηr ποικιλαr goyaves και µγγεr,
νωπα
ex 0804 50 00

2.60

Πορτοκλια γλυκ, νωπ:

2.60.1

 Αιµατσαρκα και ηµιαιµατσαρκα
0805 10 10

2.60.2

 Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins
0805 10 30

11. 6. 98

ψοr των κατ µονδα αξιν/100 Kg καθαρο βρουr
a)
b)
c)

ECU
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

a)
b)
c)

105,70
632,42
913,17

1 464,10
697,15
4 291,97

208,07
82,49
71,67

792,67
204 919,53

35 330,33
234,53

17 666,91
21 308,06

a)
b)
c)

100,85
603,40
871,27

1 396,92
665,74
4 095,03

198,52
78,70
68,38

756,30
195 516,89

33 709,21
223,77

16 856,27
20 330,35

a)
b)
c)

a)
b)
c)
a)
b)
c)





40,05
239,63
346,00








554,75
264,38
1 626,24








78,84
31,25
27,16







300,35
77 644,53






13 386,75
88,87






6 694,04
8 073,68

2.60.3

 τερα
0805 10 50




2.70

Μανταρνια (στα οποα περιλαµβνονται και
τα Tangerines και τα Satsumas) νωπ. Κληµεντνεr (Clémentines), Wilkings και παρµοια υβρδια εσπεριδοειδν, νωπ:

2.70.1

 Clémentines
0805 20 10

a)
b)
c)

87,40
522,93
755,07

1 210,62
576,95
3 548,89

172,04
68,21
59,26

655,44
169 441,51

29 213,54
193,93

14 608,21
17 618,97

2.70.2

 Monréales και Satsumas
0805 20 30

a)
b)
c)

69,60
416,43
601,29

964,06
459,45
2 826,12

137,01
54,31
47,19

521,95
134 932,82

23 263,87
154,43

11 633,08
14 030,66

2.70.3

 Μανταρνια και εκενα του εδουr wilkings
0805 20 50

a)
b)
c)

81,55
487,93
704,53

1 129,59
538,33
3 311,35

160,53
63,64
55,30

611,57
158 100,17

27 258,17
180,95

13 630,43
16 439,66

2.70.4

 Tangerines και τερα
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

a)
b)
c)

65,21
390,16
563,37

903,26
430,47
2 647,87

128,36
50,89
44,22

489,03
126 421,97

21 796,51
144,69

10 899,33
13 145,68

2.85

Γλυκολµονα (Citrus aurantifolia), νωπ
ex 0805 30 90

a)
b)
c)

115,50
691,05
997,83

1 599,85
762,44
4 689,90

227,36
90,13
78,32

866,17
223 918,70

38 605,99
256,28

19 304,90
23 283,65

2.90

Vρπεr και γκριπ-φρουτ, νωπ:

2.90.1

 Λευκ
ex 0805 40 90
ex 0805 40 20
ex 0805 40 95

a)
b)
c)

53,51
320,16
462,29

741,19
353,23
2 172,78

105,33
41,76
36,28

401,29
103 739,30

17 885,77
118,73

8 943,77
10 787,08

2.90.2

 Ροζ
ex 0805 40 90
ex 0805 40 20
ex 0805 40 95

a)
b)
c)

60,41
361,44
521,90

836,77
398,78
2 452,96

118,92
47,14
40,96

453,03
117 116,26

20 192,10
134,04

10 097,05
12 178,05

2.100

Σταφυλα επιτραπζιοι
ex 0806 10 10

a)
b)
c)

223,35
1 336,34
1 929,58

3 093,73
1 474,39
9 069,17

439,66
174,30
151,45

1 674,96
433 006,41

74 654,96
495,58

37 331,17
45 025,13

11. 6. 98

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

Περιγραφ εµπορευµτων
Κδικαr

Εδη, ποικιλεr, κωδικr ΣΟ

2.110

Καρποζια
0807 11 00

2.120

Ππονεr (εκτr των υδροπεπνων):

2.120.1

 Amarillo, Cuper, Honey Dew (συµπεριλαµβνεται Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo
(συµπεριλαµβνεται Verde Liso), Rochet,
Tendral, Futuro
ex 0807 19 00

L 166/15

ψοr των κατ µονδα αξιν/100 Kg καθαρο βρουr
a)
b)
c)

ECU
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

a)
b)
c)

36,23
216,77
313,00

501,84
239,16
1 471,13

71,32
28,27
24,57

271,70
70 238,74

12 109,91
80,39

6 055,55
7 303,61

a)
b)
c)

59,74
357,43
516,11

827,49
394,36
2 425,75

117,60
46,62
40,51

448,01
115 817,34

19 968,15
132,55

9 985,06
12 042,99

a)
b)
c)

90,24
539,92
779,61

1 249,96
595,70
3 664,21

177,63
70,42
61,19

676,74
174 947,39

30 162,81
200,23

15 082,89
18 191,48

2.120.2

 τεροι
ex 0807 19 00

2.140

Αχλδια:

2.140.1

Αχλδια-Nashi (Pyrus pyrifolia)
ex 0808 20 50

a)
b)
c)

152,13
910,22
1 314,29

2 107,23
1 004,25
6 177,27

299,46
118,72
103,15

1 140,87
294 932,91

50 849,60
337,56

25 427,31
30 667,89

2.140.2

τεροι
ex 0808 20 50

a)
b)
c)

87,61
524,18
756,89

1 213,53
578,34
3 557,42

172,46
68,37
59,41

657,01
169 848,63

29 283,73
194,39

14 643,31
17 661,30

2.150

Βερκοκα
ex 0809 10 00

a)
b)
c)






















2.160

Κερσια
0809 20 05
0809 20 95

a)
b)
c)






















2.170

Ροδκινα
0809 30 90

a)
b)
c)

153,85
920,51
1 329,15

2 131,05
1 015,60
6 247,11

302,85
120,06
104,32

1 153,76
298 267,46

51 424,52
341,37

25 714,80
31 014,62

2.180

Ροδκινα υπ την ονοµασα Nectarines
ex 0809 30 10

a)
b)
c)

210,69
1 260,59
1 820,21

2 918,37
1 390,82
8 555,11

414,74
164,42
142,86

1 580,02
408 462,60

70 423,34
467,49

35 215,15
42 473,00

2.190

∆αµσκηνα
0809 40 05

a)
b)
c)

183,20
1 096,11
1 582,71

2 537,59
1 209,35
7 438,87

360,62
142,97
124,22

1 373,87
355 168,01

61 234,78
406,50

30 620,41
36 931,29

2.200

Vρουλεr
0810 10 10
0810 10 05
0810 10 80

a)
b)
c)

152,83
914,41
1 320,34

2 116,92
1 008,87
6 205,69

300,84
119,27
103,63

1 146,11
296 289,99

51 083,58
339,11

25 544,31
30 809,00

2.205

Σµουρα
0810 20 10

a)
b)
c)

1 368,45
8 187,66
11 822,40

18 955,09
9 033,48
55 566,19

2 693,75
1 067,91
927,90

10 262,39
2 653 000,33

457 405,78
3 036,40

228 725,47
275 865,84

2.210

Καρπο των φυτν Myrtilles (καρπο του Vaccinium myrtillus)
0810 40 30

a)
b)
c)

647,43
3 873,68
5 593,32

8 967,88
4 273,85
26 289,02

1 274,45
505,24
439,00

4 855,26
1 255 166,07

216 404,12
1 436,56

108 212,75
130 515,41

2.220

Ακτινδια (Actinidia chinensis Planch.)
0810 50 10
0810 50 20
0810 50 30

a)
b)
c)

123,25
737,42
1 064,79

1 707,20
813,60
5 004,59

242,61
96,18
83,57

924,29
238 943,54

41 196,44
273,47

20 600,25
24 845,97

L 166/16

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

Περιγραφ εµπορευµτων
Κδικαr

Εδη, ποικιλεr, κωδικr ΣΟ

11. 6. 98

ψοr των κατ µονδα αξιν/100 Kg καθαρο βρουr
a)
b)
c)

ECU
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

2.230

Ρδια
ex 0810 90 85

a)
b)
c)

156,12
934,09
1 348,76

2 162,50
1 030,59
6 339,28

307,32
121,83
105,86

1 170,79
302 668,28

52 183,27
346,41

26 094,21
31 472,23

2.240

∆ισπυροr (συµπεριλαµβνεται το Sharon)
ex 0810 90 85

a)
b)
c)

264,52
1 582,67
2 285,26

3 664,00
1 746,16
10 740,89

520,70
206,43
179,36

1 983,71
512 822,28

88 416,07
586,93

44 212,40
53 324,59

2.250

Λτσι
ex 0810 90 30

a)
b)
c)

449,92
2 691,94
3 886,98

6 232,07
2 970,03
18 269,09

885,65
351,11
305,08

3 374,08
872 255,40

150 386,21
998,31

75 200,53
90 699,37

11. 6. 98

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

L 166/17

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1204/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 9ηr Ιουνου 1998
για την επιβολ προσωρινο αντισταθµιστικο δασµο στιr εισαγωγr ορισµνων αντιβιοτικν ευροr φσµατοr καταγωγr Ινδαr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

σµαr που καθορστηκε στην ανακονωση για την
ναρξη τηr διαδικασαr.

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2026/97 του Συµβουλου, τηr 6ηr
Οκτωβρου 1997, για την µυνα κατ των εισαγωγν που
αποτελον αντικεµενο επιδοτσεων εκ µρουr χωρν µη
µελν τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr (1), και ιδωr το ρθρο
12,

(4)

Οι ινδικr δηµσιεr αρχr και οι εξγοντεr παραγωγο γνωστοποησαν τιr απψειr τουr γραπτr και
ζτησαν ακραση, η οποα τουr παρεσχθη.

(5)

Η Επιτροπ στειλε ερωτηµατολγια σε λα τα
γνωστ ωr ενδιαφερµενα µρη και λαβε απντηση
απ τουr καταγγλλοντεr κοινοτικοr παραγωγοr,
τιr ινδικr δηµσιεr αρχr, εννα ινδοr εξγοντεr
παραγωγοr καθr και ναν συνδεµενο και ναν µη
συνδεµενο εισαγωγα στην Κοιντητα.

(6)

Η Επιτροπ αναζτησε και επαλθευσε λεr τιr
πληροφορεr που θερησε αναγκαεr για τον προκαταρκτικ προσδιορισµ τηr πρακτικr επιδοτσεων
και τηr ζηµαr και διεξγαγε ρευνα στιr εγκαταστσειr των ακλουθων ενδιαφερµενων µερν:

Κατπιν διαβουλεσεων µε τη συµβουλευτικ επιτροπ,
Εκτιµνταr τα ακλουθα:
Α. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

1. ναρξη διαδικασαr
(1)

(2)

Στιr 12 Σεπτεµβρου 1997, η Επιτροπ ανγγειλε,
ανακονωση που δηµοσιεθηκε στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων (2), την ναρξη
διαδικασαr αντεπιδοτσεων σον αφορ τιr εισαγωγr στην Κοιντητα ορισµνων αντιβιοτικν ευροr
φσµατοr (τριυδροξειδου τηr αµοξικιλλνηr, τριυδροξειδου τηr αµπικιλνηr και κεφαλεζνηr)
καταγωγr Ινδαr και ρχισε την ρευνα.
Η διαδικασα κινθηκε κατπιν καταγγελαr που
υποβλθηκε τον Ιολιο 1997 απ ξι κοινοτικοr
παραγωγοr, και συγκεκριµνα τουr Antibioticos
SA, Ισπανα, Antibioticos SpA, Ιταλα, Biochemie
GmbH, Αυστρα, Biochemie SA, Ισπανα, Biochemie SpA, Ιταλα και ACS Dobfar SpA, Ιταλα, των
οποων η συλλογικ παραγωγ του εν λγω προϊντοr αντιπροσπευε το µεγαλτερο µροr τηr κοινοτικr παραγωγr των εν λγω αντιβιοτικν ευροr
φσµατοr.
Η καταγγελα περιεχε αποδεικτικ στοιχεα ωr προr
την παρξη πρακτικr επιδοτσεων σον αφορ το
εν λγω προϊν και τη σηµαντικ ζηµα που προκυψε απ την πρακτικ αυτ, τα οποα θεωρθηκαν
επαρκ για να δικαιολογσουν την ναρξη διαδικασαr.
2. ρευνα

(3)

Η Επιτροπ ενηµρωσε επισµωr τουr γνωστοr ωr
ενδιαφερµενουr εξγοντεr παραγωγοr και εισαγωγεr, τουr εκπροσπουr τηr χραr εξαγωγr και τουr
καταγγλλοντεr σχετικ µε την ναρξη τηr διαδικασαr, και παρσχε στα αµσωr ενδιαφερµενα µρη
την ευκαιρα να γνωστοποισουν γραπτr τιr απψειr τουr και να ζητσουν ακραση εντr τηr προθε-

(1) ΕΕ L 288 τηr 21. 10. 1997, σ. 1.
(2) ΕΕ C 277 τηr 12. 9. 1997, σ. 2.

α) Καταγγλλοντεr κοινοτικο παραγωγο:
 Antibioticos SA, Madrid (Ισπανα) που
απντησε επσηr στο ερωτηµατολγιο τηr Επιτροπr για λογαριασµ τηr Antibioticos SpA
(Ιταλα),
 Biochemie GmbH, Kundl (Αυστρα), που
απντησε επσηr στο ερωτηµατολγιο τηr Επιτροπr για λογαριασµ τηr Biochemie SA
(Ισπανα) και Biochemie SpA (Ιταλα),
 ACS Dobfar SpA, Tribiano (Ιταλα).
β) ∆ηµσιεr αρχr τηr Ινδαr:
 Υπουργεο Εµπορου, Νο ∆ελχ,
 Υφυπουργεο Τελωνεων, Νο ∆ελχ,
 Υπουργεο Οικονοµικν, Νο ∆ελχ.
γ) Παραγωγο/εξαγωγεr στην Ινδα:









Ranbaxy Laboratories Ltd, Νο ∆ελχ,
Vitara Chemicals Ltd, Mumbai,
Kopran Ltd, Mumbai,
Lupin Laboratories Ltd, Mumbai,
Gujarat Lyka Organics Ltd, Mumbai,
Torrent Pharmaceuticals Ltd, Ahmedabad,
Biochem Synergy Ltd, Indore,
Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd,
Chennai,
 Harshita Ltd, Νο ∆ελχ.

δ) Συνδεµενοr εισαγωγαr στην Κοιντητα:
 Ranbaxy (Netherlands) BV, Κτω Χρεr
(συνδεµενοr εισαγωγαr τηr Ranbaxy Laboratories Ltd).
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Η ρευνα για τον προσδιορισµ τηr πρακτικr επιδοτσεων κλυψε την περοδο απ 1ηr Ιουλου 1996
ωr 30 Ιουνου 1997 (εφεξr καλοµενη η «περοδοr
τηr ρευναr»). Η εξταση τηr ζηµαr κλυψε την
περοδο απ 1ηr Ιανουαρου 1993 ωr το τλοr τηr
περιδου ρευναr (εφεξr καλοµενη η «εξεταζµενη
περοδοr»).

Γ. ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ

1. Εισαγωγ
(11)

1. Υπ εξταση προϊν

(9)

Η παροσα διαδικασα καλπτει ορισµνα αντιβιοτικ ευροr φσµατοr, και συγκεκριµνα το τριυδροξεδιο τηr αµοξικιλλνηr, το τριυδροξεδιο τηr αµπικιλνηr και την κεφαλεζνη, σε µη επεξεργασµνη
µορφ, που υπγονται στουr κωδικοr ΣΟ ex
2941 10 10, ex 2941 10 20 και ex 2941 90 00 αντστοιχα.
Τα προαναφερµενα αντιβιοτικ εναι µη επεξεργασµνα αντιβιοτικ τηr οµδαr των βηταλακταµηνν
που χρησιµοποιονται για την παραγωγ τελικν
δοσολογικν µορφν, που προορζονται για τη θεραπεα διαφρων λοιµωδν νσων. Τα αντιβιοτικ
αυτ παργονται απ τιr διεr πρτεr λεr, την πενικιλνη G  την πενικιλνη V, που λαµβνονται µε
ζµωση. Η πενικιλνη που παργεται µε τον τρπο
αυτ µετατρπεται στη συνχεια µε χηµικ  βιοχηµικ σνθεση σε κατντη ενδιµεσεr ουσεr (καλοµενεr «6–APA» η «7–ADCA»), οι οποεr µετατρπονται µε τη σειρ τουr στιr προαναφερµενεr τρειr
µη επεξεργασµνεr ενεργοr ουσεr. Παρτι παρουσιζουν ορισµνεr τεχνικr διαφορr, τα τρα αυτ
αντιβιοτικ ανκουν στην δια κατηγορα
προϊντων, δηλαδ στα µη επεξεργασµνα ηµισυνθετικ αντιβιοτικ ευροr φσµατοr και χουν την δια
χρση, δεδοµνου τι εναι ενσωµατωµνα στιr τελικr δοσολογικr µορφr που θεραπεουν αποτελεσµατικ διφορεr λοιµδειr νσουr. Παρτι να
δεδοµνο αντιβιοτικ µπορε να προτιµται απ
κποιο λλο για τη θεραπεα µιαr συγκεκριµνηr
νσου, τα τρα αυτ αντιβιοτικ εναι σε µεγλο
βαθµ εναλλξιµα και, εποµνωr, θεωρεται τι αποτελον µα και µνο κατηγορα προϊντοr για τουr
σκοποr τηr παροσαr διαδικασαr.

2. Οµοειδr προϊν
(10)

Η ρευνα καθρισε τι τα αντιβιοτικ ευροr φσµατοr που παργονται στην Ινδα και πωλονται στην
εγχρια αγορ  εξγονται στην Κοιντητα και
εκενα που παργονται και πωλονται στην Κοιντητα απ τουr καταγγλλοντεr κοινοτικοr
παραγωγοr παρουσιζουν πργµατι πανοµοιτυπα
φυσικ χαρακτηριστικ και χρσειr και, εποµνωr,
αποτελον οµοειδ προϊντα κατ την ννοια του
ρθρου 1 παργραφοr 5 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
2026/97 (εφεξr καλοµενοr «βασικr κανονισµr»).

Βσει των πληροφοριν που περιχει η καταγγελα
και των απαντσεων στο ερωτηµατολγιο τηr Επιτροπr, η Επιτροπ διεξγαγε ρευνα σχετικ µε τα
ακλουθα πντε συστµατα στο πλασιο των οποων
χορηγονται, κατ τουr ισχυρισµοr, εξαγωγικr επιδοτσειr:
 σστηµα βιβλιαρου πιστσεων (Passbook
Scheme),
 σστηµα πιστσεων εισαγωγικν δασµν,
 σστηµα προθησηr των εξαγωγν που αφορον
κεφαλαιουχικ αγαθ,
 ελεθερεr βιοµηχανικr ζνεr εξαγωγν/µονδεr
µε εξαγωγικ προσανατολισµ,
 σστηµα απαλλαγr απ το φρο εισοδµατοr.

Β. ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΜΟΕΙ∆ΕΣ ΠΡΟΪΟΝ

(8)
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Περισστερεr λεπτοµρειεr σχετικ µε τα συστµατα
αυτ αναφρονται παρακτω.
(12)

Τα τσσερα πρτα συστµατα βασζονται στο νµο
του 1992 περ αναπτξεωr και ρυθµσεωr του εξωτερικο εµπορου (που ρχισε να ισχει στιr 7 Αυγοστου 1992), µε τον οποο καταργθηκε ο νµοr του
1947 περ ελγχου εισαγωγν και εξαγωγν. Ο νµοr
περ εξωτερικο εµπορου εξουσιοδοτε τιr ινδικr
δηµσιεr αρχr να δηµοσιεουν δηλσειr που αφορον την πολιτικ στον τοµα των εισαγωγν και
των εξαγωγν. Οι δηλσειr αυτr συνοψζονται στα
γγραφα µε ττλο «Πολιτικ εισαγωγν και
εξαγωγν» που δηµοσιεονται αν πενταετα και
αναπροσαρµζονται στην τρχουσα κατσταση ετησωr. Η περοδοr ρευναr καλπτεται απ δο
γγραφα για την πολιτικ εισαγωγν και εξαγωγν,
και συγκεκριµνα απ τα πενταετ προγρµµατα που
αφορον τα τη 1992–1997 και 1997–2000.
Το τελευταο σστηµα, που αφορ την απαλλαγ
φρου εισοδµατοr, βασζεται στο νµο του 1961
περ φρου εισοδµατοr, ο οποοr τροποποιεται ετησωr απ το νµο περ οικονοµικν.

(13)

Οι δεδηλωµνοι στχοι τηr πολιτικr εξαγωγν και
εισαγωγν που ακολουθε επ του παρντοr η Ινδα
εναι οι εξr:
 να επισπευσθε η µετβαση τηr χραr σε µια
δυναµικ οικονοµα µε παγκσµιο προσανατολισµ στε να συναχθον σο το δυνατ περισστερα οφλη απ τιr δυναττητεr που προσφρει η
σε πλρη νθηση παγκσµια αγορ,
 να τονωθε η αειφροr οικονοµικ ανπτυξη µε
την εξασφλιση τηr πρσβασηr στιr βασικr
πρτεr λεr, στα ενδιµεσα προϊντα, στα
αναλσιµα προϊντα και στα κεφαλαιουχικ
αγαθ που εναι απαρατητα για την αξηση τηr
παραγωγr,
 να ενισχυθον η τεχνολογικ ικαντητα και η
αποτελεσµατικτητα τηr ινδικr γεωργαr, βιοµηχαναr και υπηρεσιν, κατ τρπο στε να βελτιωθε η ανταγωνιστικτητ τουr και παρλληλα
να δηµιουργηθον νεr δυναττητεr απασχλησηr και να ενθαρρυνθε η τρηση των
διεθνr αποδεκτν ποιοτικν προτπων,
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προσθσει ο ινδr παραγωγr (δηλαδ συντελεστr
παραγωγr που χουν αγοραστε στην εσωτερικ
αγορ/κστοr εργασαr) στην αξα των εισαγµενων
συντελεστν παραγωγr, κατ την παραγωγ των
τελικν προϊντων. Οι ινδικr αρχr χουν καθορσει
33 % την ΕΠΑ για τιr εξαγωγr των υπ εξταση
προϊντων.

 να παρασχεθον στουr καταναλωτr προϊντα
καλr ποιτηταr σε ελογεr τιµr.
(14)

Η Επιτροπ εξτασε τα πντε αυτ συστµατα µε
βση τιr πολιτικr που αναπτσσονται στα σχετικ
προγρµµατα τηr «πολιτικr εισαγωγν και
εξαγωγν» και στον τροποποιηθντα νµο του 1961
περ φρου εισοδµατοr.
(19)

Η πστωση που χορηγεται εγγρφεται στο βιβλιριο
και µπορε να χρησιµοποιηθε για την εξφληση των
δασµν στιr µελλοντικr εισαγωγr οποιουδποτε
εµπορεµατοr (για παρδειγµα, πρτων υλν, κεφαλαιουχικν αγαθν, κ.λπ.) µε εξαρεση τα εµπορεµατα που περιλαµβνονται στον περιοριστικ κατλογο εισαγωγν (Negative List of Omports), πωr
καθορζει η πολιτικ εισαγωγν και εξαγωγν. Ο
κατλογοr αυτr απαριθµε τα εµπορεµατα που δεν
µπορον να εισαχθον  που µπορον να εισαχθον
µνο µετ τη χοργηση ειδικr δειαr εισαγωγr
απ τιr ινδικr δηµσιεr αρχr. Τα εισαγµενα εµπορεµατα δεν χρειζεται να χουν κατανγκη σχση
µε την τρχουσα παραγωγ του εξαγωγα και µπορον να πωληθον στην ινδικ αγορ.

(20)

Οι πιστσειr του βιβλιαρου δεν εναι µεταβιβσιµεr.
Η διρκεια ισχοr του βιβλιαρου εναι δο τη απ
την ηµεροµηνα κδοσr του. Κθε πστωση που
εναι διαθσιµη στο τλοr τηr διετοr αυτr περιδου
µπορε να χρησιµοποιηθε εντr των επµενων
δδεκα µηνν. Στο τλοr του τρτου τουr, οι µη
χρησιµοποιηθεσεr πιστσειr παουν να ισχουν. Το
γενικ αυτ χρονοδιγραµµα δεν συνεπγεται ειδικ
προθεσµα που πρπει να τηρεται κατ την υποβολ
αιτσεων χοργησηr πστωσηr για ειδικr εξαγωγr.

(21)

ταν εξαντληθον λεr οι πιστσειr που χουν
εγγραφε στο βιβλιριο, το βιβλιριο αυτ κλενει
και ο δικαιοχοr πρπει να καταβλει τλοr στιr
αρµδιεr αρχr.

(22)

Στην απντησ τουr στο ερωτηµατολγιο, οι ινδικr
δηµσιεr αρχr προβησαν στην ακλουθη διευκρνιση σχετικ µε το σστηµα του βιβλιαρου πιστσεων:

2. Βιβλιριο πιστσεων
(15)

να απ τα µσα τηr πολιτικr εισαγωγν και
εξαγωγν που συνσταται στην παροχ συνδροµr
κατ τιr εξαγωγr εναι το σστηµα του βιβλιαρου
πιστσεων (Passbook Scheme) που ρχισε να ισχει
στιr 30 Μαου 1995.
α) Επιλεξιµτητα

(16)

Το βιβλιριο πιστσεων εναι διαθσιµο σε ορισµνεr κατηγορεr εξαγωγων, και συγκεκριµνα στουr
εξαγωγεr που παργουν στην Ινδα και εν συνεχεα
εξγουν (παραγωγοr/εξαγωγεr) και στουr εξαγωγεr, ετε αυτο εναι παραγωγο ετε µνο µποροι
και χουν στην κατοχ τουr πιστοποιητικ «Export
House/Trading House/Star Trading House/SuperStar Trading House». Οι εξαγωγεr τηr τελευτααr
αυτr κατηγοραr, που ορζεται στο γγραφο τηr
πολιτικr εξαγωγν και εισαγωγν, οφελουν ιδωr
να προσκοµζουν αποδεικτικ στοιχεα προηγοµενηr εξαγωγικr επδοσηr.
β) Πρακτικ εφαρµογ

(17)

(18)

Κθε επιλξιµοr εξαγωγαr µπορε να υποβλει
ατηση παροχr βιβλιαρου πιστσεων. Πρκειται
για βιβλιριο στο οποο καταγρφονται τα ποσ των
δασµν σε πστωση  σε χρωση. Το βιβλιριο αυτ
εκδδεται αυτµατα αν η εταιρεα εναι αναγνωρισµνοr παραγωγr/εξαγωγαr  µποροr/εξαγωγαr.
Κατ την εξαγωγ τελικν προϊντων, ο εξαγωγαr
µπορε να ζητσει πστωση που θα χρησιµοποισει
για την εξφληση των δασµν στιr µεταγενστερεr
εισαγωγr του. Λαµβνονται υπψη διφορα στοιχεα για τον υπολογισµ του ποσο τηr πστωσηr
που µπορε να χορηγηθε σµφωνα µε τα συνθη
πρτυπα εισδου/εξδου (Standard Input/Output
norms), τα οποα δηµοσιεονται απ τιr ινδικr
δηµσιεr αρχr για τα εξαγµενα προϊντα. Τα πρτυπα αυτ διευκρινζουν τιr ποστητεr των πρτων
υλν που εισγονται κατ καννα, οι οποεr εναι
απαρατητεr για την παραγωγ µιαr µονδαr τελικο
προϊντοr. Καθορζονται απ την Special Advance
Licensing Committee µε βση τεχνικ ανλυση τηr
παραγωγικr διαδικασαr και τιr γενικr στατιστικr
πληροφορεr. Με την εφαρµογ των εν λγω προτπων, η πστωση χορηγεται µχρι του ποσο που
αντιστοιχε στουr βασικοr απαιτητοr δασµοr για
τουr κανονικ εισαγµενουr συντελεστr παραγωγr
που χρησιµοποιε η ινδικ βιοµηχανα αντιβιοτικν
για την παραγωγ του εξαγµενου προϊντοr. να
λλο στοιχεο εναι «η ελχιστη προστιθµενη αξα»
(ΕΠΑ). Η ΕΠΑ εναι η ελχιστη αξα που πρπει να
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«Το σστηµα αυτ επιτρπει την ανκτηση των
εισαγωγικν επιβαρνσεων επ των εξαγµενων
προϊντων, χι µωr την απαλλαγ απ εισαγωγικr
επιβαρνσειr για το οµοειδr προϊν που προορζεται
για κατανλωση στην χρα εξαγωγr. Ωr προr την
ποψη αυτ, το σστηµα εναι σµφωνο µε τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3284/94 (κανονισµr αντεπιδοτσεων).»
(23)

Ωr προr το θµα αυτ, εναι σκπιµο να σηµειωθε
τι δεν υπρχει διαφορ µεταξ του εν λγω κανονισµο, που καταργθηκε κτοτε, και του κανονισµο
που τον αντικαθιστ, δηλαδ του βασικο κανονισµο. Το ρθρο 2 παργραφοr 1 σηµεο ii) του βασικο κανονισµο ορζει τι η απαλλαγ ενr εξαγµενου προϊντοr απ δασµοr  φρουr δεν θεωρεται
ωr επιδτηση, υπ την προϋπθεση τι η εν λγω
απαλλαγ παρχεται σµφωνα µε τιr διατξειr των
παραρτηµτων Ι ωr ΙΙΙ του βασικο κανονισµο. Το
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στοιχεο θ) του παραρτµατοr Ι (επεξηγηµατικr
κατλογοr εξαγωγικν επιδοτσεων) διευκρινζει τι
η διαγραφ  η επιστροφ επιβαρνσεων επ των
εισαγωγν, καθ’ υπρβαση των επιβαρνσεων επ
των εισαγµενων συντελεστν παραγωγr που καταναλνονται για την παραγωγ του εξαγµενου
προϊντοr αποτελε εξαγωγικ επιδτηση. Επιπλον,
το παρρτηµα ΙΙ του βασικο κανονισµο απαιτε
απ τιr αρχr που προβανουν στην ρευνα να καθορσουν αν οι δηµσιεr αρχr τηr χραr εξαγωγr
χουν εγκαταστσει σστηµα  διαδικασα που επιτρπει να εξακριβωθε ποιοι συντελεστr παραγωγr
καταναλνονται στην παραγωγικ διαδικασα του
εισαγµενου προϊντοr. Στην παροσα υπθεση, δεν
υπρχει ττοιο σστηµα. Πργµατι, το φελοr που
παρχεται στην Ινδα στουr εξαγωγεr των υπ εξταση προϊντων υπ µορφ πιστσεων που εγγρφονται στο βιβλιρι τουr, υπολογζεται αυτµατα µε
βση τουr πρτυπουr καννεr εισδου/εξδου, ετε
χουν εισαχθε οι συντελεστr παραγωγr ετε χι,
ετε χουν καταβληθε οι δασµο ετε χι και ετε
χουν πργµατι χρησιµοποιηθε οι συντελεστr
παραγωγr ετε χι για την παραγωγ των εξαγµενων προϊντων.
Επιπλον, το σστηµα αυτ δεν υποχρενει σε καµα
περπτωση τον εξαγωγα να εισγει τουr συντελεστr
παραγωγr  να καταναλνει τα εισαγµενα προϊντα στην παραγωγικ διαδικασα. Κατ την εξαγωγ
ενr τελικο προϊντοr, χορηγεται στον εξαγωγα
πστωση τηr οποαr το ποσ καθορζεται µε βση το
ποσ του δασµο που θεωρεται τι χει καταβληθε
για τουr κανονικ εισαχθντεr συντελεστr
παραγωγr που χρησιµοποιθηκαν στην παραγωγ
του τελικο προϊντοr. Το εν λγω ποσ πστωσηr
µπορε να χρησιµοποιηθε για την εξφληση του
δασµο που εναι απαιτητr κατ τη µελλοντικ εισαγωγ οποιουδποτε λλου προϊντοr. Κατ την
εισαγωγ οποιουδποτε λλου προϊντοr (πρτων
υλν  κεφαλαιουχικν αγαθν), ο εξαγωγαr προσπορζεται φελοr υπ µορφ µη καταβληθντοr
δασµο. Το σστηµα αυτ επιτρπει εποµνωr σε
ναν εξαγωγα να εισγει εµπορεµατα χωρr να
καταβλλει δασµοr, εφσον χει εξαγγει προηγουµνωr ορισµνα προϊντα. Εποµνωr, το εν λγω
σστηµα δεν συνσταται στη διαγραφ/επιστροφ
κατ την ννοια του στοιχεου θ) του παραρτµατοr
Ι  του παραρτµατοr ΙΙ του βασικο κανονισµο.

καταναλνονται στην παραγωγικ διαδικασα του
εξαγµενου προϊντοr, κατ την ννοια του στοιχεου θ) του παραρτµατοr Ι και των παραρτηµτων
ΙΙ και ΙΙΙ του βασικο κανονισµο. Το σηµεο 5 τηr
παραγρφου ΙΙ του παραρτµατοr ΙΙ και το σηµεο 3
τηr παραγρφου ΙΙ του παραρτµατοr ΙΙΙ του εν
λγω κανονισµο ορζουν τι ταν καθοριστε τι οι
δηµσιεr αρχr τηr χραr εξαγωγr δεν χουν θεσπσει να ττοιο σστηµα, η χρα εξαγωγr οφελει να
προβανει σε συµπληρωµατικ εξταση, µε βση τουr
πραγµατικοr συντελεστr παραγωγr που χουν
χρησιµοποιηθε,  τιr συναλλαγr που ντωr χουν
πραγµατοποιηθε, αντστοιχα, προκειµνου να διαπιστωθε κατ πσον χει καταβληθε ποσ µεγαλτερο του κανονικο. Οι ινδικr δηµσιεr αρχr δεν
προβησαν σε ττοια εξταση. Εποµνωr, η Επιτροπ
δεν εξτασε αν ταν πργµατι µεγαλτερο του
κανονικο το επιστραφν ποσ των εισαγωγικν επιβαρνσεων επ των εισαγµενων συντελεστν
παραγωγr που καταναλθηκαν στην παραγωγ του
εξαχθντοr προϊντοr.
(25)

Το σστηµα αποτελε επιδτηση, δεδοµνου τι η
χρηµατοδοτικ συνεισφορ των ινδικν δηµσιων
αρχν, υπ µορφ παρατησηr απ απατηση εισαγωγικν δασµν, αποφρει φελοr στο δικαιοχο
του βιβλιαρου πιστσεων, ο οποοr µπορε να εισγει εµπορεµατα µε δασµολογικ ατλεια χρησιµοποινταr τιr πιστσειr που εξασφαλζει χρη στιr
εξαγωγr. Πρκειται για επιδτηση που εξαρτται de
jure απ την επτευξη εξαγωγικr επδοσηr και, εποµνωr, θεωρεται τι χει ατοµικ χαρακτρα
σµφωνα µε το ρθρο 3 παργραφοr 4 στοιχεο α)
του βασικο κανονισµο. Επιπλον, η προϋπθεση
τηr ΕΠΑ (βλπε αιτιολογικ σκψη 18 παραπνω)
απαιτε τη χρησιµοποηση εγχριων κατ προτµηση
και χι εισαγµενων προϊντων. Απ την ποψη
αυτ, το σστηµα του βιβλιαρου πιστσεων αποτελε απιδτηση µε ατοµικ χαρακτρα κατ την
ννοια του ρθρου 3 παργραφοr 4 στοιχεο β) του
βασικο κανονισµο.

(26)

Στιr αρχr του 1997, οι ινδικr δηµσιεr αρχr ανγγειλαν τι το σστηµα εχε λξει και τι δεν µποροσαν πλον να υποβλλονται αιτσειr χοργησηr
πστωσηr για τιr συναλλαγr µε αντικεµενο εξαγωγr που πραγµατοποιονται µετ τιr 31 Μαρτου
1997. Ωστσο, οι εξαγωγεr µπορον να εξακολουθσουν να χρησιµοποιον τα πιστωτικ βιβλιρια που
χουν δη εκδοθε, για περοδο τριν χρνων µετ
την ηµεροµηνα κδοσηr. Επιπλον, δεν χει καθοριστε προθεσµα για την υποβολ αιτσεων
χοργησηr πστωσηr που βασζονται σε συναλλαγr
µε αντικεµενο εξαγωγr που πραγµατοποιθηκαν
πριν απ τιr 31 Μαρτου 1997. Αν και το σστηµα
χει λξει απ τεχνικr πλευρr, οι εξαγωγεr µορον
να εξακολουθον να επωφελονται απ αυτ εισγονταr εµπορεµατα µε δασµολογικ ατλεια µχρι την
εξντληση λων των πιστσεν τουr  µχρι τιr 31
Μαρτου 2000 το αργτερο. Υπ τιr συνθκεr αυτr,
θεωρεται τι το σστηµα µπορε να υποβληθε σε
αντισταθµιστικ µτρα.

γ) Συµπρασµα σχετικ µε το σστηµα του βιβλιαρου πιστσεων
(24)

Το σστηµα του βιβλιαρου πιστσεων δεν εναι
επιτρεπµενο σστηµα διαγραφr/επιστροφr 
σστηµα επιστροφr σε περιπτσειr υποκατστασηr,
σµφωνα µε τιr διατξειr του βασικο κανονισµο,
δεδοµνου τι η πστωση που εγγρφεται στο βιβλιριο δεν υπολογζεται σε συνρτηση µε τουr συντελεστr παραγωγr που πρπει πργµατι να καταναλωθον κατ την παραγωγικ διαδικασα. Επιπλον,
ο εξαγωγαr δεν εναι υποχρεωµνοr να εισγει µε
τελωνειακ απαλλαγ εµπορεµατα που πρπει να
χρησιµοποιηθον στην παραγωγικ διαδικασα.
Εν πσει περιπτσει, ακµη και αν υποτεθε τι το
εν λγω σστηµα συνσταται σε διαγραφ/επιστροφ  επιστροφ σε περιπτσειr υποκατστασηr,
δεν υπρχει καννα σστηµα  διαδικασα που επιτρπει να καθοριστε ποιοι συντελεστr παραγωγr
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δ) Υπολογισµr του ποσο επιδτησηr
(27)

Το φελοr που προσπορζονται οι εξαγωγεr υπολογστηκε µε βση το ποσ του κανονικ απαιτητο
δασµο επ των εισαγωγν που πραγµατοποιθηκαν
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κατ την περοδο τηr ρευναr, αλλ που δεν καταβλθηκε στο πλασιο του συστµατοr. Προκειµνου
να καθοριστε η συνολικ αξα του οφλουr που
προσπορζεται ο δικαιοχοr στο πλασιο του συστµατοr αυτο, γινε προσαρµογ του εν λγω ποσο
µε την πρθεση σ’ αυτ του τκου που αντιστοιχε
στην περοδο τηr ρευναr. ∆εδοµνου τι οι εξαγωγεr προσπορζονταν κανονικ κατ την περοδο τηr
ρευναr τα οφλη που απορρουν απ την απαλλαγ
των εισαγωγικν δασµν, τα οφλη αυτ ισοδυναµον µε σειρ επιχορηγσεων. Εναι συνθηr πρακτικ το φελοr που προσπορζεται ο δικαιοχοr να
εκφρζεται µε εφπαξ επιχορηγσειr µε την πρσθεση του ετησου εµπορικο επιτοκου στο ονοµαστικ ποσ τηr επιχοργησηr, υπ την προϋπθεση
τι η επιχοργηση καταβλθηκε την πρτη ηµρα
τηr περιδου ρευναr. Ωστσο, στην παροσα
υπθεση, εναι σαφr τι ατοµικr επιχορηγσειr
µπορον να καταβληθον αν πσα στιγµ µεταξ
τηr πρτηr και τηr τελευτααr ηµραr τηr περιδου
ρευναr. Εποµνωr, αντ να προστεθε το ετσιο επιτκιο στο συνολικ ποσ, κρνεται σκπιµο να υποτεθε τι ελφθη µση επιχοργηση στα µσα τηr
περιδου ρευναr· τσι, το επιτκιο πρπει να καλψει περοδο ξι µηνν και, εποµνωr, να θεωρηθε
σο µε το µισυ του ετσιου εµπορικο επιτοκου
που σχυε στην Ινδα κατ την περοδο τηr ρευναr,
δηλαδ 7,575 %. Το ποσ αυτ (δηλαδ ο µη καταβληθεr δασµr συν τον τκο) κατανεµθηκε σε λεr
τιr εξαγωγr που πραγµατοποιθηκαν κατ την
περοδο τηr ρευναr.
Τρειr εταιρεεr επωφελθηκαν απ το σστηµα αυτ
κατ την περοδο τηr ρευναr και τυχαν επιδοτσεων µεταξ 0,01 και 5,89 %. Καµα απ τιr εταιρεεr
αυτr δεν ζτησε αφαρεση του τλουr για την υποβολ τηr σχετικr ατησηr  λλου αναγκαου εξδου που πραγµατοποιθηκε µε σκοπ την εξασφλιση του δικαιµατοr προr επιδτηση  τη λψη τηr
επιδτησηr. Η Biochem Synergy δεν προσκµισε
καµα επαληθεσιµη πληροφορα σχετικ µε το
σστηµα αυτ. Σµφωνα µε τιr διατξειr του ρθρου
28 παργραφοr 1 του βασικο κανονισµο, τα
προσωριν συµπερσµατα σχετικ µε τιr επιδοτσειr
που λαβε η εν λγω εταιρεα στο πλασιο του
συστµατοr, συνχθησαν µε βση τα διαθσιµα
στοιχεα. Λγω ελλεψεωr λλων αξιπιστων πληροφοριν απ ανεξρτητεr πηγr και για να µην επιβραβευθε η ρνηση συνεργασαr, κρθηκε σκπιµο
να εφαρµοστε στην εταιρεα αυτ το υψηλτερο
ποσοστ κρδουr στο πλασιο του εν λγω συστµατοr που καθορστηκε για τουr λλουr συνεργασθντεr εξαγωγεr, δηλαδ 5,89 %.

 τιr πιστσειr εισαγωγικν δασµν που χορηγονται µετ την εξαγωγ.
α) Επιλεξιµτητα των πιστσεων εισαγωγικν
δασµν που χορηγονται πριν απ την εξαγωγ
(29)

να λλο µσο τηr πολιτικr εισαγωγν και
εξαγωγν που συνσταται στην παροχ συνδροµr
κατ τιr εξαγωγr εναι το σστηµα πιστσεων εισαγωγικν δασµν που ρχισε να ισχει στιr 7
Απριλου 1997. Το σστηµα αυτ διαδχεται το
σστηµα του βιβλιαρου πιστσεων, το οποο ληξε
στιr 31 Μαρτου 1997. Το σστηµα παρουσιζεται µε
δο µορφr:
 τιr πιστσειr εισαγωγικν δασµν που χορηγονται πριν απ την εξαγωγ,

Μπορον να επωφεληθον απ το σστηµα αυτ οι
παραγωγο/εξαγωγεr (δηλαδ κθε παραγωγr στην
Ινδα που πραγµατοποιε εξαγωγr)  οι µποροι/
εξαγωγεr (δηλαδ οι εµπορικο φορεr) που συνδονται µε τουr παραγωγοr. Για να εναι επιλξιµη στο
πλασιο του συστµατοr αυτο, η εταιρεα πρπει να
χει πραγµατοποισει εξαγωγr επ µια τριετα πριν
υποβλει ατηση πστωσηr.
β) Πρακτικ εφαρµογ των πιστσεων εισαγωγικν
δασµν που χορηγονται πριν απ την εξαγωγ

(30)

Οποιοσδποτε επιλξιµοr εξαγωγαr µπορε να
ζητσει δεια χοργησηr πιστωτικο ποσο το οποο
χρησιµοποιεται για την εξφληση των απαιτητν
δασµν επ των µελλοντικν εισαγωγν εµπορευµτων. Η δεια αυτ, µε την οποα χορηγεται
πστωση που αντιστοιχε στο 5 % τηr ετσιαr µσηr
αξαr λων των εξαγωγν που πραγµατοποιθηκαν
κατ την προηγοµενη τριετα, εκδδεται αυτµατα.
Η χοργηση τηr δειαr εξαρτται απ την ανληψη
εξαγωγικr υποχρωσηr, απ την οποα ο κτοχοr
τηr δειαr αυτr απαλλσσεται, µλιr πραγµατοποισει εξαγωγr αξαr ττοιαr που του επιτρπει να
ζητσει πστωση ισοδναµη µε εκενη που χει δη
χορηγηθε στο πλασιο του εν λγω συστµατοr.

(31)

Αντθετα µε το σστηµα του βιβλιαρου πιστσεων,
το σστηµα πιστσεων εισαγωγικν δασµν που
χορηγονται πριν απ την πραγµατοποηση
εξαγωγν επιτρπει τη χρησιµοποηση των πιστσεων αυτν µνο για τουr απαιτητοr δασµοr επ
των µεταγενστερων εισαγωγν συντελεστν
παραγωγr (που δεν περιλαµβνονται στον «Περιοριστικ κατλογο των εισαγωγν»), οι οποοι εναι
απαρατητοι για την παραγωγ προϊντων στιr εγκαταστσειr τηr εν λγω εταιρεαr («προϋπθεση του
πραγµατικο χρστη»). Οι εν λγω εισαγµενοι
συντελεστr παραγωγr δεν µπορον να µεταβιβαστον, να µισθωθον, να πωληθον, να εκχωρηθον
 να διατεθον σε καµα περπτωση.

(32)

Οι πιστσειr του εν λγω συστµατοr δεν εναι
µεταβιβσιµεr. Η δεια ισχει για περοδο δδεκα
µηνν, αρχr γενοµνηr απ την ηµεροµηνα
χοργησr τηr. Τη στιγµ τηr εισαγωγr, ο εξαγωγαr αναλαµβνει να χρησιµοποισει τουr συντελεστr παραγωγr για την εξαγωγ του τελικο προϊντοr. ταν µια εταιρεα χρησιµοποισει λεr τιr
χορηγοµενεr πιστσειr, µπορε να ζητσει επιπλον
πστωση, η οποα αντιστοιχε στο 5 % τηr µσηr
αξαr των εξαγωγν που πραγµατοποιθηκαν κατ
την προηγοµενη τριετα.

(33)

ταν µια εταιρεα λβει πστωση, µπορε να εισαγγει συντελεστr παραγωγr µε δασµολογικ ατλεια.
σον αφορ την προϋπθεση του πραγµατικο
χρστη, οι ινδικr δηµσιεr αρχr αναφρουν τι οι
ινδικr τελωνειακr αρχr γνωρζουν συνθωr τιr
γενικr ανγκεr εισαγωγν του εισαγωγα. Ωστσο,
δεν υπρχει καµα διαδικασα ελγχου που επιτρπει
να διασφαλιστε η τρηση τηr προϋπθεσηr αυτr.

3. Σστηµα πιστσεων εισαγωγικν δασµν
(28)
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EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

ταν χρησιµοποιηθον λεr οι πιστσειr, η εταιρεα
οφελει να καταβλει τλοr στην αρµδια αρχ.

εξαγωγν που πραγµατοποιθηκαν κατ την περοδο
τηr ρευναr.
Μια εταιρεα προσφυγε στο σστηµα αυτ κατ την
περοδο τηr ρευναr και αποκµισε φελοr 0,05 %.
Κατ τον υπολογισµ του οφλουr, τα ξοδα που
πραγµατοποιθηκαν κατ’ ανγκη για την εξασφλιση τηr επιδτησηr αφαιρθηκαν κατπιν αιτσεωr
τηr εταιρεαr. Μια λλη εταιρεα, η Biochem
Synergy δεν προσκµισε καµα επαληθεσιµη πληροφορα σχετικ µε το σστηµα αυτ. Σµφωνα µε τιr
διατξειr του ρθρου 28 παργραφοr 1 του βασικο
κανονισµο, τα προσωριν συµπερσµατα σχετικ
µε τιr επιδοτσειr που λαβε η εν λγω εταιρεα στο
πλασιο του συστµατοr αυτο πριν απ την
εξαγωγ, συνχθησαν µε βση τα διαθσιµα στοιχεα. Λγω ελλεψεωr λλων αξιπιστων πληροφοριν απ ανεξρτητεr πηγr και για να µην επιβραβευθε η ρνηση συνεργασαr, κρθηκε σκπιµο να
εφαρµοστε στην εταιρεα αυτ το υψηλτερο ποσοστ κρδουr που καθορστηκε για τουr λλουr συνεργασθντεr εξαγωγεr, δηλαδ 0,05 %.

γ) Συµπρασµα σχετικ µε τιr εισαγωγικr πιστσειr που χορηγονται πριν απ την εξαγωγ
(35)

(36)

Το σστηµα αυτ δεν εναι επιτρεπµενο σστηµα
διαγραφr/επιστροφr  σστηµα επιστροφr σε
περιπτσειr υποκατστασηr, σµφωνα µε τιr διατξειr του βασικο κανονισµο, δεδοµνου τι, παρ
την παρξη τηr «προϋπθεσηr του πραγµατικο
χρστη», η χορηγοµενη πστωση δεν υπολογζεται
σε συνρτηση µε τουr συντελεστr παραγωγr που
πρπει πργµατι να καταναλωθον κατ την
παραγωγικ διαδικασα. Επιπλον, δεν υπρχει
σστηµα  διαδικασα που επιτρπει να εξακριβωθε
ποιοι συντελεστr παραγωγr χουν καταναλωθε
στην παραγωγικ διαδικασα του εισαγµενου προϊντοr και σε ποιεr ποστητεr. Το σηµεο 5 τηr παραγρφου ΙΙ του παραρτµατοr ΙΙ και το σηµεο 3 τηr
παραγρφου ΙΙ του παραρτµατοr ΙΙΙ του βασικο
κανονισµο ορζουν τι ταν καθοριστε τι οι δηµσιεr αρχr τηr χραr εξαγωγr δεν χουν θεσπσει
να ττοιο σστηµα, η χρα εξαγωγr οφελει κατ
καννα να προβανει σε συµπληρωµατικ εξταση µε
βση τουr πραγµατικοr συντελεστr παραγωγr που
χουν χρησιµοποιηθε,  τιr συναλλαγr που ντωr
χουν πραγµατοποιηθε, αντστοιχα, προκειµνου να
διαπιστωθε κατ πσον χει καταβληθε ποσ µεγαλτερο του κανονικο. Οι ινδικr δηµσιεr αρχr δεν
προβησαν σε ττοια εξταση. Εποµνωr, η Επιτροπ
δεν εξτασε αν ταν πργµατι µεγαλτερο του κανονικο το επιστραφν ποσ των εισαγωγικν επιβαρνσεων επ των εισαγµενων συντελεστν
παραγωγr που καταναλθηκαν στην παραγωγ του
εξαχθντοr προϊντοr.
Το σστηµα αποτελε επιδτηση, δεδοµνου τι η
χρηµατοδοτικ συνεισφορ των ινδικν δηµσιων
αρχν, υπ µορφ παρατησηr απ απατηση εισαγωγικν δασµν, αποφρει φελοr στην εταιρεα,
η οποα µπορε να εισγει εµπορεµατα µε δασµολογικ ατλεια. Πρκειται για επιδτηση που εξαρτται de jure απ την επτευξη εξαγωγικr επδοσηr
και, εποµνωr, θεωρεται τι χει ατοµικ χαρακτρα
σµφωνα µε το ρθρο 3 παργραφοr 4 στοιχεο α)
του βασικο κανονισµο.

ε) Επιλεξιµτητα για το σστηµα πιστσεων εισαγωγικν δασµν που χορηγονται µετ την
εξαγωγ
(38)

Το φελοr που προσπορζονται οι εξαγωγεr υπολογστηκε µε βση το ποσ του κανονικ απαιτητο
δασµο επ των εισαγωγν που πραγµατοποιθηκαν
κατ την περοδο τηr ρευναr, αλλ που δεν καταβλθηκε στο πλασιο του συστµατοr αυτο. Προκειµνου να καθοριστε η συνολικ αξα του οφλουr
που προσπορζεται ο δικαιοχοr στο πλασιο του
συστµατοr αυτο, το ποσ αυτ προσαρµστηκε µε
την πρσθεση του τκου που αντιστοιχε στην
περοδο τηr ρευναr. Λαµβανοµνου υπψη του
χαρακτρα τηr επιδτησηr αυτr, η οποα ισοδυναµε µε σειρ επιχορηγσεων, κρθηκε κατλληλο, για
τουr διουr λγουr µε εκενουr που διευκρινζονται
στην αιτιολογικ σκψη 27, να ποσοστ 7,575 %,
δηλαδ το µισυ του εµπορικο επιτοκου που σχυε
στην Ινδα κατ την περοδο τηr ρευναr. Το ποσ
του οφλουr κατανεµθηκε επ του συνλου των

Το σστηµα αυτ εναι σχεδν πανοµοιτυπο µε το
σστηµα των πιστωτικν βιβλιαρων που περιγρφεται παραπνω. Μπορον να επωφεληθον απ το
σστηµα αυτ οι παραγωγο/εξαγωγεr (δηλαδ κθε
παραγωγr στην Ινδα που πραγµατοποιε εξαγωγr)
 οι µποροι/εξαγωγεr (δηλαδ οι φορεr).
στ) Πρακτικ εφαρµογ του συστµατοr πιστσεων
εισαγωγικν δασµν µετ την εξαγωγ

(39)

Στο πλασιο του συστµατοr αυτο, κθε επιλξιµοr
εξαγωγαr µπορε να ζητσει πιστσειr που αντιστοιχον σε ποσοστ τηr αξαr των εξαγµενων
τελικν προϊντων. Τα ποσοστ αυτ χουν καθοριστε απ τιr ινδικr δηµσιεr αρχr για το µεγαλτερο µροr των προϊντων, συµπεριλαµβανοµνων
των εξεταζµενων προϊντων, µε βση τα καθιερωµνα πρτυπα εισδου/εξδου. Μια δεια που αναφρει το ποσ τηr χορηγοµενηr πστωσηr εκδδεται
αυτµατα.
Το σστηµα προβλπει τη χρησιµοποηση των πιστσεων αυτν για κθε µεταγενστερη εισαγωγ (για
παρδειγµα πρτων υλν  κεφαλαιουχικν
αγαθν) που δεν περιλαµβνεται στον περιοριστικ
κατλογο εισαγωγν. Τα εισαγµενα αυτ προϊντα
µπορον να πωληθον στην εγχρια αγορ (µε καταβολ του φρου επ των πωλσεων)  να χρησιµοποιηθον µε λλο τρπο.
Οι πιστσειr αυτr µπορον να µεταβιβαστον
ελεθερα. Η δεια ισχει για περοδο δδεκα µηνν,
αρχr γενοµνηr απ την ηµεροµηνα χοργησr τηr.

(40)

ταν χρησιµοποιηθον λεr οι πιστσειr, η εταιρεα
οφελει να καταβλει τλοr στην αρµδια αρχ.

δ) Υπολογισµr του ποσο τηr επιδτησηr για τιr
πιστσειr των εισαγωγικν δασµν που χορηγονται πριν απ την εξαγωγ
(37)
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ζ) Συµπρασµα σχετικ µε το σστηµα πιστσεων
εισαγωγικν δασµν που χορηγονται µετ την
εξαγωγ
(41)

Το σστηµα αυτ εξαρτται σαφr απ την προϋπθεση επτευξηr εξαγωγικr επδοσηr. ταν µια
εταιρεα εξγει εµπορεµατα, λαµβνει πστωση την
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οποα µπορε να χρησιµοποισει για την εξφληση
των απαιτητν δασµν επ των µελλοντικν εισαγωγν οποιουδποτε εµπορεµατοr (πρτων υλν
 κεφαλαιουχικν αγαθν).
πωr το βιβλιριο
πιστσεων, για τουr διουr λγουr που εκτθενται
στην αιτιολογικ σκψη 24, δεν πρκειται για επιτρεπµενο σστηµα επιστροφr  σστηµα επιστροφr
σε περιπτσειr υποκατστασηr. Το σστηµα αυτ
αποτελε επιδτηση, δεδοµνου τι η χρηµατοδοτικ
συνεισφορ των ινδικν δηµσιων αρχν, υπ
µορφ παρατησηr απ απατηση εισαγωγικν
δασµν, αποφρει φελοr στην εταιρεα, η οποα
µπορε να εισγει εµπορεµατα µε δασµολογικ ατλεια. Πρκειται για επιδτηση που εξαρτται de jure
απ την επτευξη εξαγωγικr επδοσηr και, εποµνωr,
θεωρεται τι χει ατοµικ χαρακτρα σµφωνα µε
το ρθρο 3 παργραφοr 4 στοιχεο α) του βασικο
κανονισµο.

η) Υπολογισµr του ποσο τηr επιδτησηr για το
σστηµα πιστσεων εισαγωγικν δασµν που
χορηγονται µετ την εξαγωγ
(42)

∆εν προκυψαν στοιχεα που να αποδεικνουν τι οι
εταιρεεr επωφελθηκαν απ το σστηµα αυτ κατ
την περοδο τηr ρευναr. Ωστσο, η Biochem
Synergy δεν προσκµισε καµα επαληθεσιµη πληροφορα σχετικ µε το σστηµα αυτ. Σµφωνα µε τιr
διατξειr του ρθρου 28 παργραφοr 1 του βασικο
κανονισµο, τα προσωριν συµπερσµατα σχετικ
µε τιr επιδοτσεr που λαβε η εν λγω εταιρεα στο
πλασιο του συστµατοr αυτο, συνχθησαν µε βση
τα διαθσιµα στοιχεα. Λγω ελλεψεωr λλων αξιπιστων πληροφοριν απ ανεξρτητεr πηγr και για
να αποφευχθε η επιβρβευση τηr ρνησηr συνεργασαr, εφαρµστηκε ποσοστ 3,75 % στην εταιρεα
αυτ. Το ποσοστ αυτ υπολογστηκε µε βση το
πραγµατικ ποσοστ 15 % που εφαρµζεται για τιr
εξαγωγr κεφαλεζνηr (του µοναδικο προϊντοr που
εξγει η εταιρεα αυτ) και λαµβανοµνου υπψη
του γεγοντοr τι το σστηµα αυτ σχυε µνο κατ
το τελευταο τρµηνο τηr περιδου ρευναr.

4. Σστηµα προθησηr των εξαγωγν που αφορον
κεφαλαιουχικ αγαθ
(43)

να λλο µσο τηr πολιτικr εισαγωγν και
εξαγωγν που συνσταται στην παροχ συνδροµr
κατ τιr εξαγωγr εναι το σστηµα πρωθησηr των
εξαγωγν που αφορον κεφαλαιουχικ αγαθ, το
οποο θεσπστηκε την 1η Απριλου 1990 και τροποποιθηκε στιr 5 Ιουνου 1995.

α) Επιλεξιµτητα
(44)

Μπορον να επωφεληθον απ το σστηµα αυτ οι
παραγωγο/εξαγωγεr (δηλαδ κθε παραγωγr στην
Ινδα που πραγµατοποιε εξαγωγr)  οι µποροι/
εξαγωγεr (δηλαδ οι εµπορικο φορεr). Απ την 1η
Απριλου 1997, οι παραγωγο που συνδονται µε
εµπρουr/εξαγωγεr µπορον επσηr να επωφεληθον
απ το σστηµα αυτ.
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β) Πρακτικ εφαρµογ
(45)

Για να µπορσει να επωφεληθε απ το σστηµα
αυτ, µια εταιρεα πρπει να παρσχει στιr αρµδιεr
αρχr πληροφορεr σχετικ µε τον τπο και την αξα
των κεφαλαιουχικν αγαθν που πρπει να εισαχθον. Ανλογα µε τιr εξαγωγικr δεσµεσειr που
προτθεται να αναλβει, η εταιρεα µπορε να εισαγγει τα κεφαλαιουχικ αγαθ µε µηδενικ 
µειωµνο δασµ. Εκδδεται αυτνοµα δεια που επιτρπει την εισαγωγ µε προτιµησιακ δασµ.

(46)

Προκειµνου να εκπληρωθε η εξαγωγικ υποχρωση, τα εισαγµενα κεφαλαιουχικ αγαθ πρπει
να χουν χρησιµοποιηθε για την παραγωγ των εξαγµενων προϊντων.

(47)

Για τη λψη δειαr, καταβλλεται τλοr για την
υποβολ τηr σχετικr ατησηr.
γ) Συµπρασµα σχετικ µε το σστηµα προθησηr
των εξαγωγν που αφορον κεφαλαιουχικ
αγαθ

(48)

Το σστηµα αυτ εναι αντισταθµσιµη επιδτηση,
δεδοµνου τι η καταβολ απ τον εξαγωγα µηδενικο  µειωµνου δασµο αποτελε χρηµατοδοτικ
συνεισφορ των ινδικν δηµσιων αρχν, η δηµσια
διοκηση παραιτεται απ την απατηση εσδων και
ο δικαιοχοr προσπορζεται φελοr, δεδοµνου τι
καταβλλει χαµηλτερουr δασµοr  απαλλσσεται
απ την καταβολ εισαγωγικν δασµν.

(49)

Πρκειται για επιδτηση που εξαρτται de jure απ
την επτευξη εξαγωγικr επδοσηr σµφωνα µε το
ρθρο 3 παργραφοr 4 στοιχεο α) του βασικο
κανονισµο, δεδοµνου τι µπορε να ληφθε µνον
εφσον αναληφθε δσµευση εξαγωγr προϊντων,
και εποµνωr θεωρεται τι χει ατοµικ χαρακτρα.
δ) Υπολογισµr του ποσο τηr επιδτησηr

(50)

Το φελοr που προσπορστηκαν οι εξαγωγεr υπολογστηκε µε βση το ποσ του µη καταβληθντοr
απαιτητο δασµο επ των εισαγµενων κεφαλαιουχικν αγαθν, το οποο κατανεµθηκε σε περοδο
που αντιστοιχε στην κανονικ διρκεια απσβεσηr
των εν λγω κεφαλαιουχικν αγαθν στον κλδο
των αντιβιοτικν. Η περοδοr αυτ καθορστηκε µε
τον υπολογισµ του µσου σταθµισµνου ρου (µε
βση τον γκο τηr παραγωγr των υπ εξταση
προϊντων) των περιδων απσβεσηr των κεφαλαιουχικν αγαθν που εισγαγε πργµατι κθε εταιρεα
στο πλασιο του συστµατοr, πργµα που οδγησε
σε κανονικ περοδο απσβεσηr δκα ετν. Το ποσ
που υπολογστηκε κατ τον τρπο αυτ, το οποο
αποδδεται στην περοδο τηr ρευναr, προσαρµστηκε µε την προσθκη του τκου που αντιστοιχε
στην περοδο τηr ρευναr κατ τρπο στε να καθοριστε η συνολικ αξα του οφλουr που προσπορστηκε ο δικαιοχοr δυνµει του συστµατοr αυτο.
Λγω του χαρακτρα τηr επιδτησηr αυτr, που
αντιστοιχε σε εφπαξ επιχοργηση, κρθηκε
κατλληλο το εµπορικ επιτκιο που σχυε στην
Ινδα κατ την περοδο τηr ρευναr, δηλαδ 15,5 %.
Το ποσ αυτ κατανεµθηκε στη συνχεια επ του
συνλου των εξαγωγν που πραγµατοποιθηκαν
κατ την περοδο τηr ρευναr.
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βιοµηχανικr ζνεr εξαγωγν και οι µονδεr µε εξαγωγικ προσανατολισµ αναγνωρζονται για µια πενταετα. Η περοδοr αυτ µπορε να παραταθε.

Τρειr εταιρεεr επωφελθηκαν απ το σστηµα αυτ
κατ την περοδο τηr ρευναr και τυχαν επιδοτσεων
µεταξ 0,03 και 1,17 %. Καµα απ τιr εταιρεεr αυτr
δεν ζτησε αφαρεση του τλουr για την υποβολ τηr
σχετικr ατησηr  λλου αναγκαου εξδου που πραγµατοποιθηκε µε σκοπ την εξασφλιση του δικαιµατοr προr επιδτηση  τη λψη τηr επιδτησηr.
5. Ελεθερεr βιοµηχανικr ζνεr εξαγωγν/Μονδεr µε εξαγωγικ προσανατολισµ
(51)

γ) Συµπρασµα σχετικ µε τιr ελεθερεr βιοµηχανικr ζνεr εξαγωγν και τιr µονδεr µε εξαγωγικ
προσανατολισµ
(54)

Το σστηµα αυτ συνσταται στη χοργηση αντισταθµσιµων επιδοτσεων, δεδοµνου τι οι εκχωρσειr που
παρχονται δυνµει του συστµατοr αποτελον χρηµατοδοτικ συνεισφορ των ινδικν δηµσιων αρχν, η
δηµσια διοκηση παραιτεται απ την απατηση
εσδων και ο δικαιοχοr προσπορζεται φελοr. Οι
εκχωρσειr που χορηγονται αφορον την αναστολ
τηr εσπραξηr των απαιτητν δασµν επ των κεφαλαιουχικν αγαθν κατ την περοδο τηr τελωνειακr
επβλεψηr, την απαλλαγ απ δασµοr επ των πρτων
υλν και των αναλσιµων προϊντων, την απαλλαγ
απ ειδικοr φρουr κατανλωσηr επ των εµπορευµτων που αγορζονται απ εγχριεr πηγr και την
επιστοφ του κεντρικο φρου επ των πωλσεων που
καταβλλεται για τα εµπορεµατα που αγορζονται
στην εγχρια αγορ. Η αναστολ τηr εσπραξηr των
δασµν επ των κεφαλαιουχικν αγαθν θεωρεται τι
ισοδυναµε µε απαλλαγ, δεδοµνου τι ενσω η εταιρεα πληρο τιr εξαγωγικr υποχρεσειr τηr, µπορε,
κατ τη διακριτικ τηr ευχρεια, να αποφασσει αν
πσα στιγµ αν και πτε πρπει να αποδεσµεσει απ
το τελωνεο τα κεφαλαιουχικ αγαθ.

(55)

λεr οι προαναφερµενεr επιδοτσειr εξαρτνται de
jure απ την επτευξη εξαγωγικr επδοσηr κατ την
ννοια του ρθρου 3 παργραφοr 4 στοιχεο α) του
βασικο κανονισµο, δεδοµνου τι µπορον να
ληφθον µνον αν η εταιρεα αναλβει εξαγωγικ
υποχρωση και, εποµνωr, θεωρονται τι χουν ατοµικ χαρακτρα.

να λλο µσο τηr πολιτικr εισαγωγν και εξαγωγν
που συνσταται στην παροχ συνδροµr κατ τιr
εξαγωγr εναι το σστηµα των ελεθερων βιοµηχανικν ζωνν εξαγωγν/µονδων µε εξαγωγικ προσανατολισµ, που θεσπστηκε στιr 22 Ιουνου 1994.
α) Επιλεξιµτητα

(52)

Οι εταιρεεr που βρσκονται σε µια απ τιr επτ
ελεθερεr βιοµηχανικr ζνεr εξαγωγν που χουν
προσδιοριστε, οι οποεr αναλαµβνουν να εξαγγουν
τουλχιστον το 75 % τηr παραγωγr τουr, µπορον να
τχουν ορισµνων οφελν. Οι µονδεr µε εξαγωγικ
προσανατολισµ (οι οποεr κατονοµζονται επσηr
αυτνοµεr βιοµηχανικr ζνεr εξαγωγν), που µπορον
να βρσκονται σε οποιοδποτε σηµεο τηr Ινδαr, τυγχνουν των διων οφελν. Οι τελευταεr εναι µονδεr
υπ τελωνειακ λεγχο που υπκεινται στην επιτρηση
των τελωνειακν αρχν. Απ 1ηr Απριλου 1997, οι
εταιρεεr που βρσκονται στα τεχνολογικ πρκα για
την παραγωγ ηλεκτρονικο εξοπλισµο και λογισµικο, µπορον επσηr να τχουν παρµοιων οφελν µε
εκενα που παρχονται στιr επιχειρσειr των ελεθερων
βιοµηχανικν ζωνν εξαγωγν και στιr µονδεr µε
εξαγωγικ προσανατολισµ.
β) Πρακτικ εφαρµογ

(53)

Οι εταιρεεr που εναι εγκατεστηµνεr στιr ελεθερεr
βιοµηχανικr ζνεr εξαγωγν και οι µονδεr µε
εξαγωγικ προσανατολισµ µπορον να τχουν των
ακλουθων οφελν:
 αναστολ τηr εσπραξηr των δασµν που εναι
απαιτητο επ των αγορν κεφαλαιουχικν
αγαθν κατ τη διρκεια τηr περιδου τελωνειακr επβλεψηr,
 απαλλαγ απ τουr δασµοr που εναι απαιτητο
επ των αγορν πρτων υλν και αναλσιµων
προϊντων,
 απαλλαγ απ τουr ειδικοr φρουr κατανλωσηr επ των εµπορευµτων που αγορζονται
στην εγχρια αγορ,
 επιστροφ του κεντρικο φρου επ των
πωλσεων που χει καταβληθε για τα εµπορεµατα που χουν αγοραστε στην εγχρια αγορ.
Οι εταιρεεr που εναι εγατεστηµνεr στιr ελεθερεr
βιοµηχανικr ζνεr εξαγωγν και εκενεr που επιθυµον να τχουν τηr µεταχερησηr που προβλπεται για
τιr µονδεr µε εξαγωγικ προσανατολισµ πρπει να
υποβλουν σχετικ ατηση στιr αρµδιεr αρχr. Η
ατηση αυτ πρπει να περιχει λεπτοµρειεr σχετικr,
µεταξ λλων, µε τιr προβλεπµενεr ποστητεr
παραγωγr, την προβλεπµενη αξα των εξαγωγν, τιr
ανγκεr εισαγωγν και τιr εγχριεr ανγκεr για την
επµενη πενταετα. Αν οι αρχr δεχθον την ατηση
τηr εταιρεαr, η εταιρεα ενηµερνεται για τουr ρουr
και τιr προϋποθσειr που απορρουν απ την αποδοχ
αυτ. Οι εταιρεεr που βρσκονται στιr ελεθερεr
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δ) Υπολογισµr του ποσο τηr επιδτησηr
(56)

Το φελοr που προσπορζονται οι εξαγωγεr υπολογστηκε µε βση το ποσ του κανονικ απαιτητο
δασµο  φρου επ των εισαγµενων  εγχωρωr αγορασθντων εµπορενµτων (δηλαδ των πρτων υλν
και των κεφαλαιουχικν αγαθν) κατ την περοδο
τηr ρευναr. Προκειµνου να καθοριστε η συνολικ
αξα του οφλουr που προσπορζεται ο δικαιοχοr στο
πλασιο του συστµατοr αυτο, το ποσ αυτ προσαρµστηκε µε την πρσθεση σ’ αυτ του τκου που αντιστοιχε στην περοδο τηr ρευναr. Λαµβανοµνου υπψη του χαρακτρα τηr επιδτησηr αυτr, η οποα ισοδυναµε µε σειρ επιχορηγσεων, κρθηκε κατλληλο,
σον αφορ τιr πρτεr λεr, για τουr διουr λγουr µε
εκενουr που διευκρινζονται στην αιτιολογικ σκψη
27, ποσοστ 7,575 %, δηλαδ το µισυ του εµπορικο
επιτοκου που σχυε στην Ινδα κατ την περοδο τηr
ρευναr. Για τα κεφαλαιουχικ αγαθ, κρθηκε κατλληλο το εµπορικ επιτκιο που σχυε στην Ινδα
κατ την περοδο τηr ρευναr, δηλαδ 15,15 %, δεδοµνου τι η επιδτηση ισοδυναµε µε εφπαξ χοργηση,
και το ποσ αυτ κατανεµθηκε σε περοδο που αντιστοιχε στην κανονικ διρκεια απσβεσηr των εν λγω κεφαλαιουχικν αγαθν στον κλδο των αντιβιοτικν (δηλαδ δκα τη), πωr επεξηγεται στην αιτιολογικ σκψη 50 παραπνω. Το ποσ του οφλουr που
καθορστηκε κατ τον τρπο αυτ, το οποο καταλογζεται στην περοδο τηr ρευναr, κατανεµθηκε επ του
συνλου των εξαγωγν που πραγµατοποιθηκαν κατ
την περοδο τηr ρευναr.
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Μια εταιρεα, η Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd, εναι αναγνωρισµνη µονδα µε εξαγωγικ
προσανατολισµ. Η εταιρεα αυτ προσπορστηκε
λα τα οφλη που προσφρει το σστηµα αυτ µε
ποσοστ 34,38 %.
(57)

(58)

(59)

(60)

6. Σστηµα απαλλαγr απ το φρο εισοδµατοr
Το σστηµα απαλλαγr απ το φρο εισοδµατοr
βασζεται στο νµο του 1961 περ φρου εισοδµατοr. Ο νµοr αυτr, που τροποποιεται κθε χρνο
απ το νµο περ οικονοµικν, ορζει τουr ρουr
εσπραξηr των φρων καθr και τιr διφορεr απαλλαγr/µεισειr που µπορον να ζητηθον. Μεταξ
των απαλλαγν που µπορον να ζητηθον απ τιr
εταιρεεr, περιλαµβνονται εκενεr που καλπτονται
απ τα ρθρα 10Α, 10Β και 80HHC του νµου.
α) Επιλεξιµτητα
Η απαλλαγ δυνµει του τµµατοr 10Α µπορε να
ζητηθε απ τιr εταιρεεr που βρσκονται στιr ζνεr
ελεθερου εµπορου. Η απαλλαγ δυνµει του τµµατοr 10Β µπορε να ζητηθε απ τιr µονδεr µε εξαγωγικ προσανατολισµ. Η απαλλαγ δυνµει του
τµµατοr 80HHC µπορε να ζητηθε απ οποιαδποτε επιχερηση που εξγει εµπορεµατα.

αρχν, οι οποεr παραιτονται απ την απατηση
δηµσιων εσδων υπ µορφ µεσων φρων οι
οποοι θα ταν διαφορετικ απαιτητο αν δεν εχε
ζητσει η εταιρεα απαλλαγ φρου εισοδµατοr. Η
χρηµατοδοτικ αυτ συνεισφορ αποφρει φελοr
στον δικαιοχο, δεδοµνου τι µεινει το φρο εισοδµατr του.
(61)

Η επιδτηση εξαρτται de jure απ την επτευξη
εξαγωγικr επδοσηr κατ την ννοια του ρθρου 3
παργραφοr 4 στοιχεο α) του βασικο κανονισµο,
δεδοµνου τι τα κρδη που αποκοµζονται απ τιr
εξαγωγικr πωλσειr απαλλσσονται απ φρουr
και, εποµνωr, θεωρεται τι χει ατοµικ
χαρακτρα.
δ) Υπολογισµr του ποσο τηr επιδτησηr

(62)

β) Πρακτικ εφαρµογ
Για να επωφεληθε απ τιr απαλλαγr/µεισειr των
προαναφερµενων φρων, µια εταιρεα πρπει να
υποβλει ατηση τη στιγµ κατθεσηr τηr φορολογικr τηr δλωσηr στη διοκηση στο τλοr του φορολογικο τουr. Το φορολογικ τοr διαρκε απ 1ηr
Απριλου ωr 31 Μαρτου. Η φορολογικ δλωση
πρπει να υποβληθε στιr διοικητικr αρχr πριν απ
τιr 30 του επµενου Νοεµβρου. Η τελικ αξιολγηση απ τιr αρχr µπορε να διαρκσει µχρι τρα
τη απ την υποβολ τηr φορολογικr δλωσηr. Μια
εταιρεα µπορε να ζητσει µα µνον απ τιr µεισειr που προβλπονται στα προαναφερµενα τρα
τµµατα.
∆υνµει των τµηµτων 10Α, 10Β και 80HHC, οι
εταιρεεr µπορον να ζητσουν απαλλαγr για τα
φορολογητα εισοδµατα που αντιστοιχον στα
κρδη που απφεραν οι εξαγωγικr πωλσειr. ∆υνµει των τµηµτων 10Α και 10Β µνο, οι εταιρεεr
που συστθηκαν µετ την 1η Απριλου 1994 µπορον
να πραγµατοποισουν το 25 % των πωλσεν τουr
στην Ινδα και να επωφεληθον απ απαλλαγ κατ
100 % για τα φορολογητα εισοδµατα που αντιστοιχον στα κρδη που πραγµατοποιθηκαν επ του
συνλου των πωλσεων (δηλαδ των εξαγωγικν και
εγχριων πωλσεων) οι εταιρεεr που συστθηκαν
πριν απ την 1η Απριλου 1994, µπορον να
ζητσουν αναλογικ µεωση των φορολογητων εισοδηµτων τουr µε βση τη σχση µεταξ των εγχριων και των εξαγωγικν πωλσεων.
γ) Συµπρασµα σχετικ µε το σστηµα απαλλαγr
απ το φρο εισοδµατοr
Το στοιχεο ε) του επεξηγηµατικο καταλγου
εξαγωγικν επιδοτσεων (Παρρτηµα Ι του βασικο
κανονισµο) αναφρει τι «η ολοσχερr  µερικ
απαλλαγ [ . . . ] ειδικr για τιr εξαγωγr και αφορον µεσουr φρουr» αποτελον εξαγωγικ επιδτηση. Στο πλασιο του συστµατοr αυτο, υπρχει
χρηµατοδοτικ συνεισφορ των δηµσιων ινδικν
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Οπωr αναφρεται στην αιτιολογικ σκψη 59 παραπνω, οι αιτσειr δυνµει των τµηµτων 10Α, 10Β
και 80HHC υποβλλονται στο τλοr του φορολογικο τουr, συγχρνωr µε τη φορολογικ δλωση.
∆εδοµνου τι το φορολογικ τοr στην Ινδα διαρκε απ 1ηr Απριλου ωr 31 Μαρτου, κρνεται σκπιµο να υπολογιστε το φελοr που αποφρει το
σστηµα αυτ µε βση το φορολογικ τοr 1996/97
(δηλαδ απ 1ηr Απριλου 1996 ωr 31 Μαρτου
1997) που καλπτει εννα µνεr τηr περιδου ρευναr. Εποµνωr, το φελοr που αποκµισαν οι εξαγωγεr υπολογστηκε µε βση τη διαφορ µεταξ του
κανονικ απαιτητο ποσο του φρου χωρr απαλλαγ και του ποσο του φρου αυτο µε απαλλαγ.
Ελφθη υπψη το γεγονr τι ορισµνεr εταιρεεr
υπκεινται στον ελχιστο εναλλακτικ φρο που
αποτελε εναλλακτικ µθοδο υπολογισµο του προβλεπµενου φρου στο πλασιο τυ νµου περ
φρου εισοδµατοr. Το ποσοστ φρου των εταιρειν ανερχταν σε 43 % για το τρχον φορολογικ
τοr. Προκειµνου να καθοριστε η συνολικ αξα
του οφλουr που προσπορζεται ο δικαιοχοr, το
ποσ αυτ προσαρµστηκε µε την πρσθεση σ’ αυτ
του τκου που αντιστοιχε στην περοδο τηr ρευναr.
Λγω του χαρακτρα τηr επιδτησηr αυτr, που
αντιστοιχε σε εφπαξ επιχοργηση, κρθηκε
κατλληλο το εµπορικ επιτκιο που σχυε στην
Ινδα κατ την περοδο τηr ρευναr, δηλαδ 15,5 %.
Το ποσ του οφλουr κατανεµθηκε επ του συνλου
των εξαγωγν που πραγµατοποιθηκαν κατ το
φορολογικ τοr 1996/97. Οσον αφορ τιr απαλλαγr
δυνµει των τµηµτων 10Α και 10Β του νµου,
ακµη και αν εξοικονοµηθον φροι σε σχση µε τιr
εγχριεr πωλσειr δυνµει των τµηµτων αυτν,
θεωρεται τι, επειδ το σστηµα εξαρτται απ την
επτευξη εξαγωγικr επδοσηr, οι συνολικο εξοικονοµοµενοι φροι πρπει να κατανεµηθον επ των
εξαγωγικν πωλσεων µνο.
Κατ το φορολογικ τοr 1996/97, µια εταιρεα επωφελθηκε απ το σστηµα αυτ δυνµει του τµµατοr 10Β και προσπορστηκε φελοr 2,88 %, εν ξι
εταιρεεr επωφελθηκαν απ το σστηµα αυτ δυνµει του τµµατοr 80HHC και τυχαν επιδοτσεων
απ 0,82 % ωr 6,46 %.
7. Ποσ των αντισταθµσιµων επιδοτσεων

(63)

Για καθναν απ τουr εξαγωγεr που αποτλεσαν
αντικεµενο τηr ρευναr, το ποσ των αντισταθµσιµων επιδοτσεων καθορζεται ωr εξr:
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Πιστσειr
εισαγωγικν δασµν
%

Πιστωτικ
βιβλιριο
Πριν απ
την εξαγωγ

ναρξη ισχοr

30. 5. 1995

Μετ την
εξαγωγ

1. 4. 1990
(τροποποιθηκε στιr
5. 6. 1995)

7. 4. 1997

(65)

Ελεθερεr
βιοµηχανικr
ζνεr
εξαγωγν/
Vροr
µονδεr µε εισοδµατοr
εξαγωγικ
προσανατολισµ

22. 6. 1994

Σνολο

ετησωr

Ranbaxy Laboratories
Ltd

0,01

0,05

0

0,15

0

6,46

6,67

Vitara Chemicals Ltd

0

0

0

0

0

1,08

1,08

Kopran Ltd

5,43

0

0

1,17

0

2,23

8,83

Lupin Laboratories Ltd

5,89

0

0

0,03

0

5,34

11,26

Gujarat Lyka Organics
Ltd

0

0

0

0

0

0

0

Torrent Pharmaceuticals Ltd

0

0

0

0

0

0,82

0,82

Biochem Synergy Ltd

5,89

0,05

3,75

0

0

0

9,69

Orchid Chemicals &
Pharmaceuticals Ltd

0

0

0

0

Harshita Ltd

0

0

0

0

Βσει των πληροφοριν που διθετε η Επιτροπ τη
στιγµ τηr ναρξηr τηr διαδικασαr, οι καταγγλλοντεr κοινοτικο παραγωγο αντιπροσπευαν το µεγαλτερο µροr τηr συνολικr παραγωγr του υπ εξταση προϊντοr στην Κοιντητα. Εποµνωr, θεωρθηκε τι αποτελον τον κοινοτικ κλδο
παραγωγr σµφωνα µε το ρθρο 10 παργραφοr 8
τον βασικο κανονισµο.
Ορισµνα µρη υποστριξαν τι οι καταγγλλοντεr
κοινοτικο παραγωγο δεν αντιπροσωπεουν το µεγαλτερο µροr τηr κοινοτικr παραγωγr του οµοειδοr προϊντοr σµφωνα µε τον βασικ κανονισµ,
επειδ η εταιρεα Gist–Brocades BV, Delft, Κτω
Χρεr, που αποτελε ναν απ τουr κυριτερουr
παραγωγοr αντιβιοτικν, δεν εχε λβει µροr στην
καταγγελα. Τα εν λγω µρη αµφισβτησαν την
αντιπροσωπευτικτητα των καταγγελλντων και
κθε µεταγενστερο συµπρασµα σχετικ µε τη
ζηµα που υπστη ο κοινοτικr κλδοr παραγωγr.
Μετ απ αποστολ ερωτηµατολογου µε σκοπ τη
διεξοδικτερη εξταση του ισχυρισµο αυτο, καθορστηκε τι η εταιρεα Gist–Brocades BV, µεωνε
σταθερ την παραγωγ του υπ εξταση προϊντοr
στην Κοιντητα κατ την υπ εξταση περοδο και,
αντθετα, εχε συγκεντρσει τιr δραστηριτητr τηr
στην εισαγωγ τον εν λγω προϊντοr απ θυγατρικr εταιρεεr  κοινr επιχειρσειr που βρσκονται
εκτr τηr Κοιντηταr.
Επιπλον, βσει των διαθσιµων στοιχεων, η Επιτροπ καθρισε τι πραν των καταγγελλντων
παραγωγν και τηr Gist–Brocades BV, δεν υπρ-

34,38
0

2,88

37,26

9,61

9,61

χουν στην Κοιντητα λλοι σηµαντικο παραγωγο
του υπ εξταση προϊντοr, δεδοµνου τι οι µοναδικο λλοι παραγωγο στην Κοιντητα του εν λγω
προϊντοr δεν πωλον το εν λγω προϊν αυτ
καθαυτ, αλλ το παργουν για δεσµευµνη χρση,
δηλαδ το ενσωµατνουν σε τελικr δοσολογικr
µορφr.

∆. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
(64)

Προθηση
εξαγωγν
κεφαλαιουχικν
αγαθν

11. 6. 98

Εποµνωr, µπορε να συναχθε το συµπρασµα τι οι
καταγγλλοντεr κοινοτικο παραγωγο (εφεξr
καλοµενοι «κοινοτικr κλδοr παραγωγr») αντιπροσωπεουν σχεδν ολκληρη την παραγωγ του
προϊντοr που αποτελε αντικεµενο τηr ρευναr.
Ε. ΖΗΜΙΑ

1. Κατανλωση στην Κοιντητα
(66)

Για τον υπολογισµ τηr φαινοµνηr κοινοτικr
κατανλωσηr του υπ εξταση προϊντοr, η Επιτροπ πρσθεσε:
 το συνολικ γκο των πωλσεων που πραγµατοποησαν στην Κοιντητα οι καταγγλλοντεr κοινοτικο παραγωγο του υπ εξταση προϊντοr,
 τιr συνολικr εισαγωγr στην Κοιντητα του υπ
εξταση προϊντοr απ λεr τιr τρτεr χρεr,
συµπεριλαµβανοµνηr τηr Ινδαr.

(67)

Προκειµνου να καθοριστον, για ολκληρη την υπ
εξταση περοδο, συνεκτικ αριθµητικ στοιχεα
σχετικ µε τη διηυρυµνη Κοιντητα των ∆εκαπντε,
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οι συνολικr εισαγωγr υπολογστηκαν µε βση τιr
στατιστικr τηr Eurostat για τουr κωδικοr ΣΟ ex
2941 10 10, ex 2941 10 20, και ex 2941 90 00, και τιr
εθνικr στατιστικr τηr Αυστραr, τηr Vινλανδαr
και τηr Σουηδαr πριν απ την προσχρησ τουr
στην Κοιντητα. Πρπει να σηµειωθε τι να κρτοr
µλοr ζτησε να µενουν εµπιστευτικr οι στατιστικr σχετικ µε τιr εισαγωγr του προϊντοr που αποτελε αντικεµενο τηr ρευναr και, εποµνωr, οι στατιστικr αυτr δεν ταν αµσωr διαθσιµεr. Ωστσο,
το εν λγω κρτοr µλοr συµφνησε να παρσχει τα
εν λγω αριθµητικ στοιχεα στην Επιτροπ, σε
εµπιστευτικ βση και µνο για τουr σκοποr τηr
παροσαr ρευναr. Εποµνωr, λα τα κατωτρω
αριθµητικ στοιχεα που αφορον τιr εισαγωγr του
προϊντοr που αποτλεσε αντικεµενο τηr ρευναr
στην Κοιντητα παρχονται υπ µορφ δεικτν.
(68)

τηr Κοιντηταr συγκρθηκαν µε τιr τιµr των καταγγελλντων κοινοτικν παραγωγν.
(72)

Οι τιµr των καταγγελλντων κοινοτικν
παραγωγν προσαρµστηκαν, µε βση τιr διαθσιµεr πληροφορεr, σε στδιο που ταν γνωστ τι
εναι συγκρσιµο µε εκενο των ινδικν εξαγωγν,
δηλαδ το στδιο εκ του εργοστασου, µετ απ
αφαρεση των εξδων µεταφορr και ασφλισηr.
Επιπλον, αφαιρθηκαν οι τυχν µεισειr, εκπτσειr
 προµθειεr πωλσεων που χορηγθηκαν  καταβλθηκαν.

(73)

Ορισµνα ενδιαφερµενα µρη υποστριξαν τι κατ
τη σγκριση των τιµν των εξαγντων παραγωγν
µε τιr τιµr του κοινοτικο κλδου παραγωγr
πρεπε να γνει προσαρµογ στε να ληφθον υπψη
οι διαφορr του σταδου εµποραr, δεδοµνου τι οι
περισστερεr πωλσειr των παραγωγν/εξαγωγων
προορζονταν για εµπρουr, εν οι περισστερεr
πωλσειr του κοινοτικο κλδου παραγωγr προορζονταν για τελικοr χρστεr. Ωστσο, το ατηµα
αυτ δεν ταν δεντωr αιτιολογηµνο και δεν µπρεσε να ληφθε υπψη στο στδιο αυτ. Εξλλου, οι
πληροφορεr που προσκµισαν οι διοι οι συνεργασθντεr εξγοντεr παραγωγο στιr απαντσειr τουr
στο ερωτηµατολγιο τηr Επιτροπr φανερνουν τι
οι εξγοντεr παραγωγο πραγµατοποιον πωλσειr
τσο σε εµπρουr χονδρικr πλησηr σο και σε
τελικοr χρστεr στην Κοιντητα. Επιπλον, βσει
των πληροφοριν αυτν, δεν ταν δυνατ να διαπιστωθον συστηµατικ διαφορετικ εππεδα τιµν
µεταξ των πωλσεων στουr εµπρουr και των
πωλσεων στουr τελικοr χρστεr.

(74)

Πρπει να σηµειωθε τι οι πωλσειr πραγµατοποιονται σε συγκεκριµνη βση και, εποµνωr, τι
οι τιµr ποικλλουν καθ’ λη τη διρκεια του τουr
ανλογα µε την πεση που ασκεται στην αγορ.
Ορισµνοι παργοντεr πωr οι συναλλαγµατικr διακυµνσειr µπορον να επηρεσουν τιr τσειr τηr
αγορr, ανλογα µε τη στιγµ κατ την οποα συνπτεται µια σµβαση. Τα εππεδα τιµν των ινδικν
εισαγωγν αναλθηκαν, σε µηνιαα βση, για
ολκληρη την περοδο τηr ρευναr. Απ την ανλυση
αυτ προκυψε τι πραγµατοτοντο πωλσειr σε
τιµr χαµηλτερεr των κοινοτικν καθ’ λη την
περοδο τηr ρευναr µε αντατο σηµεο κατ το
δετερο τρµηνο του 1997. Εποµνωr, τα περιθρια
των χαµηλτερων τιµν αποτελον νδειξη τηr συνεχοr πεσηr επ των τιµν που ασκοσαν οι ινδικr
εισαγωγr στην κοινοτικ αγορ.

(75)

Τα αποτελσµατα τηr σγκρισηr, εκφραζµενα σε
ποσοστ των τιµν πλησηr των καταγγελλντων
κοινοτικν παραγωγν κατ την περοδο τηr ρευναr, φανερνουν την παρξη σηµαντικν περιθωρων
απκλισηr τιµν. Υπολογιζµενα αν εταιρεα, τα
περιθρια αυτ κυµανονται µεταξ 0 % και 11,8 %.

Στη βση αυτ, διαπιστθηκε τι η φαινοµνη κοινοτικ κατανλωση του προϊντοr που αποτλεσε
αντικεµενο τηr ρευναr αυξθηκε κατ 54,6 %
µεταξ του 1993 και τηr περιδου ρευναr.
2. Παργοντεr και εκτιµσειr σχετικ µε τιr επιδοτοµενεr εισαγωγr
α)

(69)

γκοr και µερδιο αγορr των επιδοτοµενων
εισαγωγν

Ο γκοr των επιδοτοµενων εισαγωγν του υπ εξταση προϊντοr καταγωγr Ινδαr αυξθηκε κατ
300 % περπου µεταξ του 1993 και τηr περιδου
ρευναr. Κατ την δια περοδο, το µερδιο αγορr
τηr Κοιντηταr που κατχουν οι εν λγω εισαγωγr
αυξθηκε κατ 157 %. Οσον αφορ το καθεστr τηr
Ινδαr ωr αναπτυσσµενηr χραr και τιr διατξειr
τον ρθρου 14 παργραφοr 4 του βασικο κανονισµο, διαπιστθηκε τι ο γκοr των εισαγωγν
καταγωγr Ινδαr ταν σαφr µεγαλτεροr απ το
4 % των συνολικν εισαγωγν τον οµοειδοr προϊντοr στην Κοιντητα κατ την περοδο τηr ρευναr.
β) Τιµr των επιδοτοµενων εισαγωγν

(70)

(71)

Απ τα συνολικ στοιχεα τηr Eurostat και των
εθνικν στατιστικν υπηρεσιν τηr Αυστραr, τηr
Vινλανδαr και τηr Σουηδαr προκπτει τι η τιµ
εισαγωγr του προϊντοr καταγωγr Ινδαr που αποτελε αντικεµενο τηr ρευναr µειθηκε κατ 40 %
µεταξ του 1993 και τηr περιδου ρευναr. Ωστσο,
πρπει να σηµειωθε τι, επειδ οι προαναφερµενοι
κωδικο ΣΟ µπορον επσηr να καλψουν τα εν λγω
αντιβιοτικ ευροr φσµατοr σε τελικr δοσολογικr
µορφr, η σγκριση των τιµν που βασζονται σε
στοιχεα τηr Eurostat δεν εναι πργµατι ξια λγου
και πρπει να θεωρηθε ωr απλ νδειξη τηr πτωτικr
τσηr των τιµν.
Για την περοδο τηr ρευναr, οι υπηρεσεr τηr Επιτροπr συνκριναν τιr τιµr πλησηr των εξαγντων
παραγωγων µε τιr τιµr των καταγγελλντων κοινοτικν παραγωγν. Για τουr εξγοντεr παραγωγοr,
ελλεψει καταβλητων δασµν κατ την εισαγωγ,
οι τιµr βασστηκαν στιr τιµr εξαγωγr cif. Για
ναν συνδεµενο εισαγωγα, οι τιµr που εφαρµστηκαν ναντι του πρτου ανεξρτητου αγοραστ
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3. Κατσταση τον κοινοτικο κλδου παραγωγr
α) Παραγωγ, ικαντητα παραγωγr και χρησιµοποηση ικαντηταr
(76)

Συνολικ, η παραγωγ του υπ εξταση προϊντοr
απ τον κοινοτικ κλδο παραγωγr αυξθηκε απ
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(77)

(78)

(79)

(80)

(81)
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3 698 τνουr το 1993 σε 4 795 τνουr κατ την
περοδο τηr ρευναr, δηλαδ σηµεωσε αξηση κατ
30 %. Η αξηση αυτ τηr παραγωγr οφελεται σε
µεγλο µροr στιr εξαγωγικr αγορr· πργµατι, οι
εξαγωγr εκτr τηr Κοιντηταr αυξθηκαν απ 2 122
τνουr το 1993 σε 3 215 τνουr κατ την περοδο τηr
ρευναr, πργµα που αντιπροσωπεει αξηση 52 %
των εξαγωγν του προϊντοr που αποτελε αντικεµενο τηr ρευναr απ τον κοινοτικ κλδο
παραγωγr.
Το υψηλ αυτ ποσοστ χρησιµοποησηr τηr ικαντηταr παρµεινε σταθερ σε σχετικ υψηλ εππεδο. Ο συντελεστr χρησιµοποησηr τηr ικαντηταr
ανλθε σε 92 % το 1993, στη συνχεια µειθηκε σε
87 % το 1994 για να ανλθει εκ νου σε 95 % 1995 και
το 1996 και στη συνχεια να µειωθε εκ νου ελαφρ
σε 92 % κατ την περοδο τηr ρευναr. Ο υψηλr
αυτr συντελεστr χρησιµοποησηr εναι συνθηr
για αυτ το βιοµηχανικ κλδο του τπου αυτο.
Πρπει να σηµειωθε το γεγονr τι ο κοινοτικr
κλδοr παραγωγr κατρθωσε να αυξσει την
παραγωγ του χωρr να αυξσει αισθητ την ικαντητα παραγωγr του, πργµα που οφελειται
κυρωr στη βελτωση τηr αποδοτικτητr του.
β) Πωλσειr και µερδιο αγορr
Κατ την υπ εξταση περοδο, ο γκοr των
πωλσεων του κοινοτικο κλδου παραγωγr στην
κοινοτικ αγορ αυξθηκε απ 1 040 τνουr το 1993
σε 1 253 τνουr κατ την περοδο τηr ρευναr,
πργµα που αντιπροσωπεει αξηση 21 % µνο. Οι
τσειr αυτr πρπει να εξεταστον σε σχση µε την
αξηση τηr συνολικr φαινοµνηr κοινοτικr κατανλωσηr, η οποα ισοδυναµοσε µε 54,6 % κατ την
δια περοδο.
Απ τη σγκριση µεταξ του γκου των πωλσεων
στην Κοιντητα και τηr φαινοµνηr κοινοτικr
κατανλωσηr προκπτει τι το µερδιο αγορr που
κατχει ο κοινοτικr κλδοr παραγωγr µειθηκε
απ 25 % το 1993 σε 18,1 % το 1996 για να ανλθει
στη συνχεια ελαφρ σε 19,5 % κατ την περοδο τηr
ρευναr, δηλαδ µειθηκε συνολικ κατ 5,5 % που
αντιπροσωπεει πτση 22 %.
γ) Αποθµατα
Αν και ο κοινοτικr κλδοr παραγωγr δεν συνηθζει να διατηρε αποθµατα ενεργν ουσιν πωr των
αντιβιοτικν ευροr φσµατοr (λγω των ηµεροµηνιν λξεωr) και το εππεδο των αποθεµτων παρµεινε οριακ καθ’ λη την περοδο τηr ρευναr,
σηµειθηκαν ορισµνεr αυξσειr στα εππεδα των
αποθεµτων, οι οποεr συνπεσαν µε τιr περιδουr
αξησηr των ινδικν εισαγωγν.
δ) Τιµr και αποδοτικτητα των καταγγελλντων
κοινοτικν παραγν
Οι τιµr πλησηr του κοινοτικο κλδου παραγωγr
µειθηκε κατ 4 % µεταξ του 1993 και τηr περιδου
ρευναr.
Η συνολικ αποδοτικτητα του υπ εξταση προϊντοr στην κοινοτικ αγορ αυξθηκε απ 16,8 % του
κκλου εργασιν το 1993 σε 21,1 % το 1994 για να
µειωθε στη συνχεια σταθερ σε 5,6 % κατ την
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περοδο τηr ρευναr. Στη συγκεκριµνη περπτωση, η
εν λγω µεωση τηr αποδοτικτηταr θεωρεται ιδιατερα σοβαρ, δεδοµνου τι ο κοινοτικr κλδοr
παραγωγr πρπει να εναι σε θση να επενδει σε
δραστηριτητεr ρευναr και ανπτυξηr (εφεξr
«Ε&Α») στε να βελτινει την παραγωγικ διαδικασα των υφιστµενων προϊντων και, κυρωr, να
χρηµατοδοτε την ρευνα µε σκοπ τη διθεση νων
προϊντων στην αγορ.
(82)

Επσηr, δεν πρπει να λησµονεται τι αν δεν εχε
βελτισει την παραγωγικτητ του, ο κοινοτικr
κλδοr παραγωγr θα εχε υποστε απλειεr.
Ωστσο, δεν µπορε να υποτεθε τι ο κοινοτικr
κλδοr θα εξακολουθσει να πραγµατοποιε στο µλλον παρµοιεr αυξσειr παραγωγικτηταr. Τοτο
ισχει, ιδωr, επειδ η µεωση τον επιπδου των
κερδν θα χει επιπτσειr στο εππεδο των πρων
που εναι διαθσιµοι για τιr δραστηριτητεr Ε&Α.
ε) Απασχληση

(83)

Η απασχληση παρµεινε σταθερ καθ’ λη τη διρκεια, τηr εξεταζµενηr περιδου. Το απασχολοµενο
απ τον κοινοτικ κλδο παραγωγr προσωπικ για
την παραγωγ του προϊντοr που αποτλεσε αντικεµενο τηr ρευναr ανλθε σε 1 166 τοµα το 1993 και
σε 1 173 τοµα κατ την περοδο τηr ρευναr,
δηλαδ αυξθηκε κατ 0,5 %.

(84)

Παρ την αξηση τηr παραγωγr του και, εποµνωr,
τη µεωση του αν µονδα κστουr, ο κοινοτικr
κλδοr παραγωγr υπστη σταθερ διβρωση του
µεριδου αγορr του στην Κοιντητα, απ 25 % το
1993 σε 18 % το 1996 για να ανλθει σε 19,5 % κατ
την περοδο τηr ρευναr.

(85)

Υπ τιr συνθκεr αυτr, θεωρεται τι η πεση που
ασκθηκε στιr τιµr του κοινοτικο κλδου
παραγωγr, οι οποεr µειθηκαν κατ 4 % µεταξ
του 1993 και τηr περιδου ρευναr, οδγησε στην
πενιχρ χρηµατοοικονοµικ κατσταση του κοινοτικο κλδου παραγωγr. Πρπει να σηµειωθε τι η
αγορ των ηµισυνθετικν αντιβιοτικν που αποτελον αντικεµενο τηr ρευναr, τα οποα αποτελον
µη επεξεργασµνα βασικ προϊντα, εναι ιδιατερα
ευασθητη στην εξλιξη των τιµν και αντιδρ
γργορα σε κθε προr τα κτω πεση.

(86)

Η πεση που ασκθηκε στιr τιµr οδγησε σε πτση
τηr αποδοτικτηταr τον κοινοτικο κλδου
παραγωγr, η οποα µειθηκε κατ 66,5 % µεταξ
του 1993 και τηr περιδου ρευναr. Ο τελευταοr
αυτr αριθµr εναι ιδιατερα ανησυχητικr, δεδοµνου τι το ελχιστο απαιτοµενο κρδοr για τον
φαρµακευτικ κλδο παραγωγr εναι 15 % επ του
κκλου εργασιν. Η συνεχr αποτυχα επτευξηr του
στχου αυτο απ τον κοινοτικ κλδο παραγωγr,
θα επιδενωνε σταθερ την κατστασ του µε αποτλεσµα να θξει, σε τελικ ανλυση, την ανταγωνιστικτητ του.

(87)

Βσει των προεκτεθντων, συνχθη το συµπρασµα
τι ο κοινοτικr κλδοr παραγωγr υπστη σηµαντικ ζηµα κατ την ννοια του ρθρου 8 παργραφοr 1 του βασικο κανονισµο.

4. Συµπρασµα
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ΣΤ. ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

(94)

1. Εισαγωγ
(88)

(89)

Σµφωνα µε το ρθρο 8 παργραφοr 7 του βασικο
κανονισµο, η Επιτροπ εξτασε αν η ζηµα που
υπστη ο κοινοτικr κλδοr παραγωγr προκλθηκε
απ τιr επιδοτοµενεr ινδικr εισαγωγr και αν η
ζηµα αυτ οφελεται εν λω  εν µρει σε λλουr
παργοντεr.
Πρπει να υπενθυµιστε τι τα αντιβιοτικ που παργονται στην Κοιντητα και τα αντιβιοτικ που εισγονται βρσκονται σε µεσο ανταγωνισµ, ιδωr
στο εππεδο των τιµν. Πργµατι, το προϊν που
αποτελε αντικεµενο τηr ρευναr εναι µη επεξεργασµνο προϊν και δεν υπρχει καµα αισθητ διαφορ µεταξ του εισαγµενου προϊντοr και του
προϊντοr που παργεται στην Κοιντητα σον
αφορ την ποιτητα  τιr εφαρµογr. Στο πλασιο
αυτ, η διαφορ τιµν εναι ο παργων που καθορζει κυρωr τιr πωλσειr. Ακµη και σχετικ µικρr
ποστητεr που προτενονται σε τιµr χαµηλτερεr
απ τιr τιµr που εφαρµζουν οι καταγγλλοντεr
κοινοτικο παραγωγο µπορον να χουν σηµαντικr
αρνητικr επιπτσειr στην αγορ.

(95)

(91)

σον αφορ τιr τιµr, καθορστηκε επσηr τι, µε
βση τιr εξακριβωµνεr συναλλαγr µε αντικεµενο
εξαγωγr, οι τιµr των ινδικν εισαγωγν µειθηκαν
κατ την εξεταζµενη περοδο.

(92)

Επιπλον, καθορστηκε τι η αδυναµα του κοινοτικο κλδου παραγωγr να διατηρσει την αποδοτικτητ του συνπεσε µε την αξηση του γκου των
επιδοτοµενων εισαγωγν απ την Ινδα. Σε µα
αγορ που εναι ευασθητη στην εξλιξη των τιµν, η
πολιτικ αυτ των χαµηλν τιµν προκλεσε
συµπεση των τιµν του κοινοτικο κλδου
παραγωγr.

(93)

Πργµατι, διαπιστθηκε τι ο κοινοτικr κλδοr
παραγωγr αναγκστηκε να προσαρµσει τιr τιµr
του προr τα κτω λγω των χαµηλτερων τιµν των
ινδικν εισαγωγν. Η αµυντικ αυτ συµπεριφορ
του κοινοτικο κλδου παραγωγr εξηγεται απ το
γεγονr τι, λγω του υψηλο πγιου κστουr
παραγωγr, ο κλδοr αυτr δεν µποροσε να διακυνδυνεσει αξηση του αν µονδα κστουr µετ τη
µεωση του γκου πωλσεων και πρεπε να προστατεσει οπωσδποτε τον γκο παραγωγr µε τη
διατρηση του µεριδου αγορr του.

Εξετστηκαν επσηr διφοροι λλοι παργοντεr,
πραν των εισαγωγν σε χαµηλr τιµr απ την
Ινδα, που θα µποροσαν να εχαν προκαλσει την
αποδυνµωση του κοινοτικο κλδου παραγωγr 
να εχαν συµβλει σ’ αυτν, και ιδωr οι εισαγωγr
απ λλεr χρεr εκτr τηr Ινδαr.
α) Εισαγωγr απ λλεr τρτεr χρεr

(96)

Μεταξ του 1993 και τηr περιδου ρευναr, οι εισαγωγr απ χρεr που δεν αφορ η παροσα διαδικασα αυξθηκαν κατ 56,4 %, δηλαδ µε ρυθµ που
προσεγγζει την αξηση 54,6 % τηr κοινοτικr κατανλωσηr. Μεταξ των τρτων αυτν χωρν, o κυριτεροr προµηθεντr τηr κοινοτικr αγορr ταν οι
Ηνωµνεr Πολιτεεr τηr Αµερικr (ΗΠΑ), που αξησαν το µερδιο αγορr τουr σχεδν κατ 100 %. ναr
λλοr σηµαντικr προµηθευτr τηr κοινοτικr αγορr ταν η Λαϊκ ∆ηµοκρατα τηr Κναr, τηr οποαr
το µερδιο αγορr µειθηκε κατ 43 % µεταξ του
1993 και τηr περιδου ρευναr. Οσον αφορ τιr τιµr,
η µση τιµ λλων εισαγωγν εκτr εκενων που
προρχονται απ την Ινδα, σµφωνα µε τα στοιχεα
τηr Eurostat, ταν σαφr υψηλτερη απ τιr τιµr
των ινδικν εισαγωγν, ακµη και αν η εκτµηση
αυτ δεν εναι κατηγορηµατικ, δεδοµνου τι θεωρεται οτι οι εισαγωγr απ τιr ΗΠΑ περιλαµβνουν
σηµαντικr ποστητεr προϊντων σε τελικ δοσολογικ µορφ µε µεγαλτερη αξα.

(97)

Εποµνωr, θεωρεται τι οι εισαγωγr απ χρεr
λλεr εκτr τηr Ινδαr δεν µπορε να προκλεσαν την
επισφαλ κατσταση του κοινοτικο κλδου
παραγωγr. Με βση τη σκψη αυτ, συνχθη το
συµπρασµα τι οι επιπτσειr των εισαγωγν απ
λλεr τρτεr χρεr δεν ταν τσο σηµαντικr στε
να εξαλεψουν την αιτιδη συνφεια µεταξ των
επιδοτοµενων ινδικν εισαγωγν και τηr ζηµαr
του κοινοτικο κλδου παραγωγr.

Ο κοινοτικr κλδοr παραγωγr υπστη τιr ζηµιογνουr επιπτσειr τηr παρουσαr στην κοινοτικ αγορ
των επιδοτοµενων εισαγωγν απ την ναρξη δη
τηr εξεταζµενηr περιδου, και κυρωr απ το 1995.
Πργµατι, διαπιστθηκε τι οι ινδικr εισαγωγr
αυξθηκαν κατ 300 % περπου κατ την εξεταζµενη περοδο. Η Ινδα εναι πλον ο δετεροr µεγλοr εξαγωγαr του προϊντοr που αποτελε αντικεµενο τηr ρευναr στην Κοιντητα.

Εποµνωr, συνχθη το συµπρασµα τι οι επιδοτοµενεr εισαγωγr απ την Ινδα εχαν σηµαντικr
αρνητικr επιπτσειr, ιδωr ωr προr την αποδοτικτητα, στην κατσταση τον κοινοτικο κλδου
παραγωγr, κατ την εξεταζµενη περοδο.
3. Επιπτσειr λλων παραγντων

2. Επιπτσειr των επιδοτοµενων εισαγωγν
(90)
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β) Εξλιξη τηr κατανλωσηr στην κοινοτικ αγορ
(98)

Πρπει να υπενθυµιστε τι η κοινοτικ κατανλωση
των προϊντων που αποτελον αντικεµενο τηr ρευναr αυξθηκε κατ 54,6 % µεταξ του 1993 και τηr
περιδου ρευναr. Εποµνωr, η ζηµα που υπστη ο
κοινοτικr κλδοr παραγωγr δεν µπορε να αποδοθε σε συµπεση τηr ζτησηr στην αγορ τηr Κοιντηταr.
γ) Πλεονζουσα ικαντητα του κοινοτικο κλδου
παραγωγr

(99)

Ορισµνα ενδιαφερµενα µρη υποστριξαν τι η
πλεονζουσα ικαντητα του κοινοτικο κλδου
παραγωγr για το προϊν που αποτλεσε αντικεµενο
τηr ρευναr ταν µα απ τιr κριεr αιτεr τηr αρνη-
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εκενη των λλων δο καταγγελλντων κοινοτικν
παραγωγν που χρησιµοποιον την πενικιλνη G.
Εξλλου, τα µρη που προβαλαν το επιχερηµα αυτ
υπογρµµισαν τι το επιχερηµ τουr βασζεται στο
γεγονr τι ταν οι τιµr τηr πρτηr ληr µεινονται (πενικιλνη G), οι επιχειρσειr µε καθετοποιηµνη παραγωγ πλττονται εν οι παραγωγο που
εφοδιζονται την πενικιλνη G απ εξωτερικr πηγr
επηρεζονται λιγτερο. Απ την ρευνα ωστσο
προκυψε τι ναr απ τουr καταγγλλοντεr κοινοτικοr παραγωγοr που χρησιµοποιε την πενικιλνη G
δεν χει καθετοποιηµνη παραγωγ και αγορζει την
πρτη αυτ λη στην αγοραα τιµ. ∆εδοµνου τι η
κατσταση του παραγωγο αυτο δεν ταν αισθητ
διαφορετικ απ το µσο ρο του κοινοτικο κλδου
παραγωγr, δεν ταν δυνατ να καταλογιστε η
ζηµα που υπστη ο εν λγω κλδοr στη µεωση των
τιµν τηr πενικιλνηr G. Τλοr, εναι σκπιµο να
υπενθυµιστε τι η µεωση των τιµν τηr πενικιλυηr
G οφελεται, σε µεγλο βαθµ, στην ανπτυξη νων
ικανοττων στην Ινδα.

τικr εξλιξηr των τιµν. Απ την ρευνα ωστσο
προκυψε τι η αξηση τηr παραγωγικr ικαντηταr
των καταγγελλντων κοινοτικν παραγωγν χι
µνο δεν ταν πλεονζουσα αλλ στην πραγµατικτητα ταν χαµηλτερη απ την αξηση τηr κοινοτικr κατανλωσηr. Πρπει επσηr να ληφθε υπψη
τι ο κοινοτικr κλδοr παραγωγr πρπει να αυξσει την ικαντητ του µε ρυθµ που του επιτρπει να
αντιµετωπσει την προβλεπµενη αξηση τηr ζτησηr
στην κοινοτικ και παγκσµια αγορ. Πργµατι,
εναι πολ δσκολο να αντιµετωπιστον βραχυπρθεσµα ελλεψειr ικαντηταr, δεδοµνου τι η
θση σε λειτουργα νων εγκαταστσεων παραγωγr
απαιτε σηµαντικ κεφλαια και µακροχρνιεr
περιδουr. Αν υπρχει πλεονζουσα ικαντητα στην
παγκσµια αγορ για το προϊν που αποτελε αντικεµενο τηr ρευναr, τοτο οφελεται κυρωr στην
ανπτυξη νων ικανοττων παραγωγr στην Ινδα
και τη Λαϊκ ∆ηµοκρατα τηr Κναr παρ στην Κοιντητα.
δ) Ανταγωνιστικτητα
παραγωγr
(100)

του

κοινοτικο

κλδου

Η ανταγωνιστικτητα του κοινοτικο κλδου
παραγωγr, ο οποοr βρσκεται στην παγκσµια
πρωτοπορα σον αφορ το εν λγω προϊν, εναι
αναµφισβτητη. Τοτο αποδεικνεται τσο απ τιr
εξαγωγικr επιδσειr του σο και απ τη µεωση του
κστουr και την επακλουθη αξηση τηr παραγωγικτηταr, που οφελονται εν µρει τουλχιστον στιr
προσπθειεr που χουν καταβληθε στον τοµα τηr
Ε&Α. Επσηr, πρπει να σηµειωθε τι ο κοινοτικr
κλδοr παραγωγr κατρθωσε να αυξσει τον γκο
τηr παραγωγr του κατ 30 % εν η απασχληση
παρµεινε σταθερ.

(103)

(104)

ε) ∆ιακµανση τηr τιµr ορισµνων πρτων υλν
Ορισµνα ενδιαφερµενα µρη υποστριξαν τι η
ζηµα που υπστη ο κοινοτικr κλδοr παραγωγr
οφελειται κυρωr στιr διακυµνσειr των τιµν τηr
πρτηr ληr, και συγκεκριµνα τηr πενικιλνηr G,
στην παγκσµια αγορ.

(102)

Το επιχερηµα αυτ εξετστηκε µε ιδιατερη προσοχ. Πρτα–πρτα πρπει να υπενθυµιστε τι η
πενικιλνη G, αν και αποτελε βασικ πρτη λη για
την παραγωγ του προϊντοr που αποτελε αντικεµενο τηr ρευναr, δεν εναι απαρατητη, δεδοµνου
τι υπρχουν εναλλακτικr πρτεr λεr. Εν προκειµνω, καθορστηκε απ την ρευνα τι ναr απ τουr
καταγγλλοντεr κοινοτικοr παραγωγοr, που χρησιµοποιε την πενικιλνη V αντ τηr πενικιλνηr G για
την παραγωγ τηr αµοξικιλλνηr και τηr αµπικιλνηr,
δεν βρισκταν σε ιδιατερα διαφορετικ κατσταση,
σον αφορ τα συµπερσµατα τηr ζηµαr, απ

Εποµνωr, και µε την επιφλαξη κθε νου αποδεικτικο στοιχεου που θα µποροσε να προσκοµιστε
σχετικ µε το θµα αυτ, συνγεται το συµπρασµα
τι η ευδεχµενη εππτωση των διακυµνσεων τηr
τιµr τηr πενικιλνηr G στην παγκσµια αγορ δεν
µποροσε να εξαλεψει την αιτιδη συνφεια µεταξ
των επιδοτοµενων εισαγωγν καταγωγr Ινδαr και
τηr ζηµαr που υπστη ο κοινοτικr κλδοr
παραγωγr.
4. Συµπρασµα

Εξλλου, παρτι εναι δσκολο να συγκριθον οι
παραγωγικr διαδικασεr αυτr καθαυτr, µπρεσε
να διαπιστωθε τι σον αφορ το υπ εξταση
προϊν που παργεται στην Κοιντητα δεν υπρχαν
ανεπρκειεr
ωr
προr
το
κστοr
αν
τνο.απασχλησηr.

(101)

11. 6. 98

Βσει των προεκτεθντων, η Επιτροπ θεωρε τι, αν
και διφοροι λλοι παργοντεr µπορε να συνβαλαν
στη συµπεση τηr αγορr των υπ εξταση
προϊντων, οι επιδοτοµενεr εισαγωγr καταγωγr
Ινδαr, εξεταζµενεr µεµονωµνα, προκλεσαν σηµαντικ ζηµα στον κοινοτικ κλδο παραγωγr. Πργµατι, θεωρεται τι αν δεν υπρχε το φελοr των
επιδοτσεων, οι ινδικr εισαγωγr δεν θα υπολεποντο των τιµν του κοινοτικο κλδου παραγωγr ,
τουλχιστον, χι στο βαθµ που διαπιστθηκε, και
τι, εποµνωr, δεν θα µποροσαν να προκαλσουν τη
ζηµα που υπστη ο κοινοτικr κλδοr παραγωγr.
Το συµπρασµα αυτ βασζεται στα διφορα στοιχεα που αναπτχθηκαν παραπνω, ιδωr στιr
ποστητεr και τιr τιµr εισαγωγr που σκησαν
ντονη πεση προr τα κτω στην τιµ του υπ εξταση προϊντοr στην κοινοτικ αγορ, και ιδωr στιr
τιµr και στην αποδοτικτητα του κοινοτικο κλδου παραγωγr.
Ζ. ΣΥΜVΕΡΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1. Προκαταρκτικ παρατρηση
(105)

Με βση τα αποδεικτικ στοιχεα που προσκοµστηκαν, η Επιτροπ εξτασε αν, παρ τα συµπερσµατα
τα σχετικ µε τιr ζηµιογνουr επιπτσειr των επιδοτοµενων εισαγωγν, υπρχουν επιτακτικο λγοι
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διαπιστωθε ο γκοr τηr παραγωγr του στην Κοιντητα και ο γκοr των εισαγωγν του απ τρτεr
χρεr, καθr και για να αξιολογηθον οι επιπτσειr
που θα µποροσε να χει η επιβολ µτρων στην
εταιρεα αυτ. Πρπει να υπενθυµιστε τι η εταιρεα
Gist–Brocades BV. δεν εχε λβει µροr στην
καταγγελα και, εποµνωr, δεν συµπεριλαµβνεται
(οτε θα µποροσε εξλλου να συµπεριληφθε) στον
ορισµ του κοινοτικο κλδου παραγωγr για τουr
σκοποr τηr ρευναr σχετικ µε τη ζηµα. Στην
απντησ τηr, η εταιρεα αυτ, που κατ τα τελευταα τη µεωσε τον γκο παραγωγr του προϊντοr
που αποτελε αντικεµενο τηr ρευναr στην Κοιντητα, δλωσε τι υποστηρζει ανεπιφλακτα την
επιβολ αντισταθµιστικν µτρων, εφσον η ρευνα
καταλξει στο συµπρασµα τι τα µτρα αυτ εναι
αιτιολογηµνα.

που µπορον να οδηγσουν στο συµπρασµα τι η
επιβολ µτρων στο πλασιο τηr παροσαr υπθεσηr
αντιβανει προr το συµφρον τηr Κοιντηταr. Προr
το σκοπ αυτ, σµφωνα µε το ρθρο 31 παργραφοr 1 του βασικο κανονισµο, η Επιτροπ εξτασε
τιr επιπτσειr των ενδεχµενων µτρων για λα τα
µρη που αφορ η παροσα διαδικασα, καθr και
τιr συνπειεr τηr µη επιβολr µτρων. Προκειµνου
να εκτιµηθε κατ πσον η επιβολ µτρων ταν
προr το συµφρον τηr Κοιντηταr, απεστλησαν
ερωτηµατολγια στουr χρστεr και τουr εισαγωγεr
του υπ εξταση προϊντοr, στουr ανντη προµηθευτr πρτων υλν καθr και στη Gist–Brocades BV.
2. Συµφρον του κοινοτικο κλδου παραγωγr
(106)

(107)

πωr διευκρινζεται παραπνω, ο κοινοτικr κλδοr
παραγωγr που παργει το προϊν που αποτελε
αντικεµενο τηr ρευναr αντιµετπισε δυσχρειεr που
συνδονται µε την παρουσα των επιδοτοµενων
ινδικν εισαγωγν. Πρπει να υπενθυµιστε το γεγονr τι οι καταγγλλοντεr κοινοτικο παραγωγο βρσκονται στην παγκσµια πρωτοπορα σον αφορ το
προϊν που αποτελε αντικεµενο τηr ρευναr, καθr
και τι ο κοινοτικr κλδοr παραγωγr πραγµατοποιε θετικr εξαγωγικr επιδσειr, δεδοµνου τι τα
στοιχεα αυτ αποτελον σαφεr δεκτεr τηr ανταγωνιστικτητr τουr.
Θεωρεται τι αν δεν επιβληθον µτρα για την επανρθωση των επιπτσεων των επιδοτοµενων εισαγωγν, ο κοινοτικr κλδοr παραγωγr θα εξακολουθε να βρσκεται αντιµτωποr µε την πραγµατοποηση πωλσεων σε χαµηλτερεr τιµr και την επακλουθη συµπεση των τιµν που προκλεσε την
επιδενωση τηr αποδοτικτητr του. Σε περπτωση
που συνεχιστε η κατσταση αυτ, οι καταγγλλοντεr κοινοτικο παραγωγο δεν θα χουν λλη επιλογ απ το να διακψουν τη λειτουργα ορισµνων
αλυσδων παραγωγr,  ακµη και ολκληρων εγκαταστσεων που προορζονται αποκλειστικ για την
παραγωγ των αντιβιοτικν που αποτελον αντικεµενο τηr παροσαr ρευναr.

4. Συµφρον των εισαγωγων/εµπρων
(109)

3. Συµφρον λλων εταιρειν εγκατεστηµνων στην
Κοιντητα
(108)

πωr αναφρθηκε παραπνω, απεστλη ερωτηµατολγιο στον κοινοτικ παραγωγ Gist–Brocades BV,
ο οποοr βρσκεται στην παγκσµια πρωτοπορα
σον αφορ τα ηµισυνθετικ αντιβιοτικ, για να

πωr αναφρθηκε παραπνω, απεστλησαν ερωτηµατολγια σε λουr τουr γνωστοr εισαγωγεr/εµπρουr του προϊντοr που αποτελε αντικεµενο τηr
ρευναr, αλλ ναr µνον απ αυτοr στειλε γκυρη
απντηση. Απ τιr πληροφορεr που χουν ληφθε
µχρι στιγµr προκπτει τι οι εισαγωγεr/µποροι
στην Κοιντητα εφοδιζονται το προϊν που αποτελε αντικεµενο τηr ρευναr απ διφορεr πηγr,
µεταξ των οποων συµπεριλαµβνονται η Ινδα και
ο κοινοτικr κλδοr παραγωγr.
∆εδοµνου τι δεν υπρχουν θεµελιδειr ποιοτικr
διαφορr µεταξ του εισαγµενου προϊντοr απ την
Ινδα  απ λλεr χρεr και του προϊντοr που
παργεται στην Κοιντητα, θεωρεται τι οι εισαγωγεr/µποροι τηr Κοιντηταr δεν θα εχαν καµα
δυσχρεια να λβουν το προϊν που αποτελε αντικεµενο τηr ρευναr τσο απ την Ινδα σο και απ
λλεr πηγr, ιδωr επειδ δεν υπρχει λλειψη προσφορr στην παγκσµια αγορ.

(110)

Εν η επιβωση των καταγγελλντων κοινοτικν
παραγωγν δεν θα θιγε, πιθανr, αν δεν επιβληθον
µτρα, δεδοµνου τι, στιr περισστερεr περιπτσειr,
παργουν λλα προϊντα και ανκουν σε µεγλουr
οµλουr, οι προαναφερµενεr εγκαταστσειr που κινδυνεουν να κλεσουν απασχολον 1 173 τοµα και
βρσκονται ωr επ το πλεστον σε περιοχr τηr Κοιντηταr που δεν προσφρουν λλεr προοπτικr απασχλησηr.
Προφανr, η διακοπ λειτουργαr των εγκαταστσεων αυτν, που εν πση περιπτσει δεν θα ταν
αποτλεσµα κανονικν συνθηκν ανταγωνισµο,
αντιβανει προr το συµφρον τηr Κοιντηταr.
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Επιπλον, ταν κλθηκαν να διατυπσουν τιr
παρατηρσειr τουr σχετικ µε τιr επιπτσειr που θα
µποροσε να χει στιr δραστηριτητr τουr η ενδεχµενη επιβολ αντισταθµιστικν µτρων, οι εισαγωγεr/µποροι δεν προβαλαν το επιχερηµα τι η επιβολ ττοιων µτρων θα µποροσε να χει αρνητικr
επιπτσειr σ’ αυτοr.
Βσει των στοιχεων αυτν, συνγεται προσωριν
το συµπρασµα τι η επιβολ αντισταθµιστικν
µτρων δεν θα πρπει να θξει αισθητ τουr εισαγωγεr/εµπρουr τηr Κοιντηταr.
5. Συµφρον των ανντη προµηθευτν

(111)

Προκειµνου να εκτιµηθον οι πιθανr επιπτσειr
που θα µποροσε να χει η επιβολ αντισταθµιστικν µτρων στουr ανντη προµηθευτr του κοινοτικο κλδου παραγωγr, απεστλη ερωτηµατολγιο
σε λουr τουr γνωστοr ανντη προµηθευτr. Συνολικ, απεστλησαν ξι ερωτηµατολγια και παρελφθησαν τρειr απαντσειr. Οι τρειr εταιρεεr που
απντησαν παργουν διφορεr πρτεr λεr οι οποεr
ενσωµατνονται στο προϊν που αποτελε αντικε-
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µενο τηr ρευναr, πωr τα σιρπια απ ζχαρα, τα
λατα και διφορεr χηµικr ουσεr. Τα προϊντα
αυτ πωλονται στην κοινοτικ αγορ στουr καταγγλλοντεr κοινοτικοr παραγωγοr, αλλ και, στην
περπτωση µαr εταιρεαr, εξγονται στην Ινδα.
ταν κλθηκαν να διατυπσουν τιr παρατηρσειr
τουr σχετικ µε τιr επιπτσειr που θα µποροσαν να
χουν τα αντισταθµιστικ µτρα στιr δραστηριτητr τουr, οι τρειr αυτr εταιρεεr δλωσαν τι τα
µτρα αυτ θα εχαν θετικr επιπτσειr, δεδοµνου
τι θα συνβαλαν στην αξηση των παραγγελιν του
κοινοτικο κλδου παραγωγr.

1. Εππεδο εξλειψηr τηr ζηµαr
(116)

Εποµνωr, µπορε να συναχθε προσωριν το συµπρασµα τι η επιβολ αντισταθµιστικν µτρων δεν
θα εχε σε καµα περπτωση αρνητικr επιπτσειr
και θα µποροσε µλιστα να χει θετικr επιπτσειr
στουr κοινοτικοr παραγωγοr πρτων υλν που
ενσωµατνονται στα προϊντα που αποτελον αντικεµενο τηr ρευναr.
6. Συµφρον
(112)

(113)

των

χρηστν του
προϊντοr

υπ

εξταση

Ερωτηµατολγια απεστλησαν και σε πντε
γνωστοr κοινοτικοr χρστεr του προϊντοr που
αποτελε αντικεµενο τηr ρευναr. Τρειr απ τουr
χρστεr αυτοr, που αποτελον φαρµακευτικr εταιρεεr παραγωγr κατντη προϊντων, στα οποα
ενσωµατνεται το προϊν που αποτελε αντικεµενο
τηr ρευναr, προσκµισαν γκυρεr απαντσειr. Απ
τιr απαντσειr αυτr προκπτει τι οι κατντη
χρστεr, ακµη και αν γνει δεκτ τι η επιβολ
µτρων θα µποροσε να προκαλσει αξηση των
τιµν των πρτων υλν τουr, δεν τσσονται κατ
τηr επιβολr αντισταθµιστικν µτρων στιr ινδικr
εισαγωγr. ναr µλιστα απ τουr χρστεr φανεται
τι δχθηκε ευνοϊκ την επιβολ αντισταθµιστικν
µτρων, δεδοµνου τι αντιµετπιζε δυσχρειεr στην
πληση των προϊντων του λγω του ανταγωνισµο
των προϊντων που περιχουν τα επιδοτοµενα
προϊντα που εισγονται σε χαµηλr τιµr.

(114)

Αφο εξτασε τα διφορα συµφροντα που διακυβεονται και λεr τιr προαναφερµενεr πτυχr, η
Επιτροπ καταλγει προσωριν στο συµπρασµα τι
δεν υπρχουν επιτακτικο λγοι για τουr οποουr δεν
πρπει να ληφθον µτρα κατ των εν λγω εισαγωγν, που θα επιτρψουν να αποκατασταθε
ανταγωνιστικ αγορ, χαρακτηριζµενη απ θεµιτr
πρακτικr σον αφορ τον καθορισµ των τιµν,
και να αποφευχθε η περαιτρω ζηµα του κοινοτικο
κλδου παραγωγr.
Η. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ

(115)

Για τον καθορισµ του επιπδου του προσωρινο
δασµο, η Επιτροπ λαβε υπψη το εππεδο των
επιδοτσεων που διαπιστθηκαν και το ποσ του
δασµο που εναι απαρατητο για να εξαλειφθε η
ζηµα του κοινοτικο κλδου παραγωγr.

∆εδοµνου τι η ζηµα συνστατο κυρωr σε µεωση
των τιµν και των κερδν, θεωρθηκε τι η ζηµα
αυτ θα µποροσε να εξουδετερωθε µε τον καθορισµ µη ζηµιογνου επιπδου τιµν, δηλαδ του επιπδου τιµν που θα επικρατοσε αν δεν υπρχαν
επιδοτοµενεr εισαγωγr απ την Ινδα. Στη συγκεκριµνη περπτωση, µπορε να υποτεθε τι τα εν
λγω µη ζηµιογνα εππεδα τιµν θα επτρεπαν
στον κοινοτικ κλδο παραγωγr να καλψει το
κστοr του και να πραγµατοποισει ελογο κρδοr.
Εν προκειµνω, θεωρθηκε τι το εππεδο τιµν που
ενδεκνυται για την εξουδετρωση τηr ζηµαr πρπει
να υπολογιστε µε βση το σταθµισµνο κστοr
παραγωγr των καταγγελλντων κοινοτικν
παραγωγν, προσαυξηµνο µε περιθριο κρδουr
15 % επ του κκλου εργασιν. Το περιθριο αυτ
κρδουr θεωρεται ωr η ελχιστη απαιτοµενη προϋπθεση στε να µπορσει ο κοινοτικr κλδοr
παραγωγr να πραγµατοποισει επενδσειr σε Ε&Α
και, µε τον τρπο αυτ, να παραµενει ανταγωνιστικr και, µακροπρθεσµα, βισιµοr. να ττοιο
ποσοστ απδοσηr εναι εκενο που θα µποροσε να
αναµνει ελογα ο κοινοτικr κλδοr παραγωγr, αν
δεν υπρχαν οι ζηµιογνεr επιδοτσειr.
Το εν λγω εππεδο εξλειψηr τηr ζηµαr συγκρθηκε
στη συνχεια µε το µσο ρο των τιµν εισαγωγr
cif που ανφεραν οι ενδιαφερµενοι εξαγωγεr.
2. Μορφ και εππεδο των προσωρινν µτρων

(117)

∆εδοµνου τι τα περιθρια εξλειψηr τηr ζηµαr
που καθορστηκαν µε τον τρπο αυτ εναι, για τσσεριr εταιρεεr, υψηλτερα απ τα περιθρια, επιδτησηr, επιβλλονται για τιr εν λγω εταιρεεr
δασµο που αντιστοιχον στα περιθρια επιδτησηr.
Για λλεr δο εταιρεεr, για τιr οποεr τα περιθρια
εξλειψηr τηr ζηµαr εναι χαµηλτερα απ τα
περιθρια επιδτησηr, εναι σκπιµο να επιβληθον
δασµο που αντιστοιχον στα περιθρια εξλειψηr
τηr ζηµαr, σµφωνα µε το ρθρο 12 παργραφοr 1
του βασικο κανονισµο. Για λλεr δο εταιρεεr, το
εππεδο επιδτησηr που διαπιστθηκε εναι ασµαντο, δηλαδ χαµηλτερο απ 3 %, σµφωνα µε το
ρθρο 14 παργραφοr 5 στοιχεο β) του βασικο
κανονισµο, εν µια λλη εταιρεα δεν τυχε ουδεµαr επιδτησηr. Για τιr τρειr αυτr εταιρεεr, το
ποσοστ του δασµο καθορζεται σε 0 %.

(118)

σον αφορ τη µορφ των µτρων, εδθη ιδιατερη
προσοχ στο γεγονr τι η ζηµα που διαπιστθηκε
συνστατο κυρωr σε συµπεση των τιµν των καταγγελλντων κοινοτικν παραγωγν, καθr και στιr
αρνητικr επιπτσειr των εν λγω χαµηλν τιµν
στην αποδοτικτητα των παραγωγν αυτν. Εποµνωr, θεωρθηκε προσωριν τι ο καλτεροr τρποr
επανρθωσηr τηr ζηµαr συνσταται στην επιβολ
κατ’ αξαν δασµο.

(119)

∆εδοµνου τι οι συνεργασθντεr εξαγωγεr δεν αντιπροσωπεουν το µεγαλτερο µροr των ινδν εξαγωγων στην Κοιντητα και για, να µην επιβραβευθε η
ρνηση συνεργασαr, το υπλοιπο του δασµο πρπει
να καβοριστε µε βση το µσο περιθριο εξλειψηr
τηr ζηµαr που καθορστηκε για τουr µη συνεργασθντεr εξαγωγεr, δηλαδ 14,6 %, το οποο εναι µεγαλτερο απ τον υψηλτερο ατοµικ δασµ που
επιβλθηκε σε συνεργασθεσα εταιρεα.

Βσει των προεκτεθντων, η Επιτροπ θεωρε τι οι
επιπτσειr των ενδεχµενων µτρων θα εχε αµελητεr επιπτσειr στουr χρστεr του προϊντοr που
αποτελε αντικεµενο τηr ρευναr.
7. Συµπρασµα
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Θ. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑVΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
(120)

Για λγουr χρηστr διαχερισηr, ορζεται χρονικ
περοδοr εντr τηr οποαr τα ενδιαφερµενα µρη
δνανται να γνωστοποισουν γραπτr τιr απψειr
τουr και να ζητσουν ακραση. Επιπλον, πρπει να
αναφερθε τι λα τα συµπερσµατα που χουν
συναχθε για τουr σκοποr του παρντοr κανονισµο εναι προσωριν και ενδεχοµνωr πρπει να
επανεξεταστον ενψει προτσεωr τηr Επιτροπr για
την επιβολ οριστικο δασµο,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
1. Επιβλλεται προσωρινr αντισταθµιστικr δασµr
στιr εισαγωγr τριυδροξειδου τηr αµοξικιλλνηr, τριυδροξειδου τηr αµπικιλνηr και κεφαλεζνηr σε µη επεξεργασµνη µορφ, που υπγονται στουr κωδικοr ΣΟ ex
2941 10 10 (κωδικr Taric 2941 10 10*10), ex 2941 10 20
(κωδικr Taric 2941 10 20*10) και ex 2941 90 00 (κωδικr
Taric 2941 90 00*30), καταγωγr Ινδαr.
2. Το ψοr του εφαρµοστου δασµο στην τιµ ελεθερο
στα κοινοτικ σνορα, πριν απ τον εκτελωνισµ, για τιr
εισαγωγr των προϊντων που κατασκευζονται απ τιr
ακλουθεr εταιρεεr, καθορζεται ωr εξr:
 9,6 % για τη Biochem Synergy Ltd, Indore (πρσθετοr
κωδικr Taric 8219),
 9,6 % για τη Narshita Ltd, Νο ∆ελχ (πρσθετοr κωδικr Taric 8219),
 8,8 % για τη Kopran Ltd, Mumbai (πρσθετοr κωδικr
Taric 8220),
 6,6 % για τη Ranbaxy Laboratories Ltd, Νο ∆ελχ (πρσθετοr κωδικr Taric 8221),
 4,6 % για τη Lupin Laboratories Ltd, Mumbai (πρσθετοr κωδικr Taric 8222),
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 12 % για την Orchid Chemicals & Pharmaceuticals
Ltd, Chennai (πρσθετοr κωδικr Taric 8224),
 0 % για την Torrent Pharmaceuticals Ltd, Ahmedabad
(πρσθετοr κωδικr Taric 8225),
 0 % για τη Vitara Chemicals Ltd, Mumbai (πρσθετοr
κωδικr Taric 8225),
 0 % για τη Gujarat Lyka Organics Ltd, Mumbai (πρσθετοr κωδικr Taric 8225),
 14,6 % για λλεr εταιρεεr (πρσθετοr κωδικr Taric
8900).
3. Με την επιφλαξη τυχν διαφορετικr ρθµισηr, εφαρµζονται οι διατξειr που ισχουν για τουr τελωνειακοr
δασµοr.
4. Η θση σε ελεθερη κυκλοφορα στην Κοιντητα των
προϊντων που αναφρονται στην παργραφο 1 εξαρτται
απ την παροχ εγγησηr σηr µε το ποσ του προσωρινο
δασµο.
ρθρο 2
Με την επιφλαξη του ρθρου 30 του κανονισµο (ΕΚ)
αριθ. 2026/97, τα ενδιαφερµενα µρη δνανται να γνωστοποισουν γραπτr τιr απψειr τουr και να ζητσουν να
γνουν δεκτ σε ακραση απ την Επιτροπ εντr δεκαπντε ηµερν απ την ναρξη ισχοr του παρντοr κανονισµο.
Σµφωνα µε το ρθρο 31 παργραφοr 4 του κανονισµο
(ΕΚ) αριθ. 2026/97, τα ενδιαφερµενα µρη δνανται να
υποβλουν παρατηρσειr σχετικ µε την εφαρµογ του
παρντοr κανονισµο εντr προθεσµαr ενr µηνr απ την
ηµεροµηνα ναρξηr ισχοr του παρντοr κανονισµο.
ρθρο 3
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, 9 Ιουνου 1998.
Για την Επιτροπ
Leon BRITTAN

Αντιπρεδροr
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1205/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 10ηr Ιουνου 1998
για τον καθορισµ του ποσο τηr προκαταβολr επ του κστουr διθεσηr ορισµνων
προϊντων απσταξηr για το 1999
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 του Συµβουλου, τηr
16ηr Μαρτου 1987, για κοιν οργνωση τηr αµπελοοινικr
αγορr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2087/97 (2), και ιδωr το ρθρο 37 παργραφοr 2,
Εκτιµνταr:

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Το ποσ τηr προκαταβολr επ του κστουr τηr διθεσηr
των προϊντων των αποστξεων, οι οποεr προβλπονται
στα ρθρα 35 και 36 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 822/87,
καθορζεται µε εφαρµογ ενr συντελεστ επ τηr αξαr
των αγορν που πραγµατοποιονται απ τουr οργανισµοr
παρµβασηr.
Ο συντελεστr αυτr καθορζεται σε 0,70 για το οικονοµικ
τοr 1999.
ρθρο 2

τι, σον αφορ τιr προερχµενεr απ την απσταξη
αλκολεr που αναφρονται στα ρθρα 35 και 36 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 822/87, το Ευρωπαϊκ Γεωργικ Ταµεο
Προσανατολισµο και Εγγυσεων (ΕΓΤΠΕ) εναι δυνατν
να αναλβει µνον τα ξοδα που προκπτουν απ τη
διθεσ τουr· τι πρπει, ωr εκ τοτου, να καθοριστε το
ποσ τηr προκαταβολr επ των εξδων διθεσηr των
προϊντων αυτν, λαµβανοµνηr υπψη τηr παρεµφεροr
µεισεωr τηr τιµr που εφαρµζεται για τιr αλκολεr που
προρχονται απ την αναφερµενη απσταξη στο ρθρο 35
του εν λγω κανονισµο,

Τα ποσ των δαπανν που υπολογζονται µε τον τρπο
αυτ ανακοιννονται στην Επιτροπ στα πλασια των
δηλσεων που καταρτζονται βσει του κανονισµο (ΕΚ)
αριθ. 296/96 τηr Επιτροπr (3)
ρθρο 3
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την βδοµη ηµρα
απ τη δηµοσευσ του στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
Εφαρµζεται απ την 1η Οκτωβρου 1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 10 Ιουνου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 84 τηr 27. 3. 1987, σ. 1.
(2) ΕΕ L 292 τηr 25. 10. 1997, σ. 1.

(3) ΕΕ L 39 τηr 17. 2. 1996, σ. 5.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1206/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 10ηr Ιουνου 1998
που καθορζει τουr συντελεστr µεωσηr που πρπει να εφαρµζονται κατ την αγορ
γεωργικν προϊντων στην παρµβαση κατ το οικονοµικ τοr 1999
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1883/78 του Συµβουλου, τηr
2αr Αυγοστου 1978, περ των γενικν καννων χρηµατοδοτσεωr των παρεµβσεων απ το Ευρωπαϊκ Γεωργικ
Ταµεο Προσανατολισµο και Εγγυσεων, τµµα Εγγυσεων (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 1259/96 (2), και ιδωr το ρθρο 8,
Εκτιµνταr:
τι, σµφωνα µε το ρθρο 8 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
1883/78, η συστηµατικ µεωση τηr αξαr των αγορν
γεωργικν προϊντων στη δηµσια παρµβαση πρπει να
πραγµατοποιεται κατ τη στιγµ τηr αγορr· τι, για τον
λγο αυτ, η Επιτροπ καθορζει, για κθε προϊν υπψη,
το ποσοστ το ποσοστ τηr µεωσηr πριν απ την ναρξη
κθε οικονοµικο τουr· τι το εν λγω ποσοστ µεωσηr
αντιστοιχε στη διαφορ µεταξ τηr τιµr αγορr και τηr
κατ το µγιστο προβλεπµενηr τιµr διθεσηr κθε προϊντοr·
τι, σµφωνα µε το ρθρο 8 παργραφοr 3, του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 1883/78, η Επιτροπ µπορε να περιορσει τη
µεωση κατ τη στιγµ τηr αγορr σε τµµα του εν λγω
ποσοστο µεωσηr το οποο δεν µπορε να εναι καττερο
απ το 70 %· τι εναι σκπιµο να καθοριστον επσηr για
το οικονοµικ τοr 1999 οι συντελεστr που πρπει να
εφαρµζονται απ τουr οργανισµοr παρµβασηr στιr
µηνιαεr τιµr αγορr των προϊντων, στε οι εν λγω
οργανισµο να εναι δυνατν να διαπιστνουν τα ποσ τηr
µεωσηr·

τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr Επιτροπr του ΕΓΤΠΕ,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Για τα προϊντα που εµφανονται στο παρρτηµα και τα
οποα, µετ απ αγορ στη δηµσιαπαρµβαση, χουν εισλθει σε αποθκεr  χουν αναληφθε απ τουr οργανισµοr παρµβασηr µεταξ τηr 1ηr Οκτωβρου 1998 και 30
Σεπτεµβρου 1999, πραγµατοποιεται µεωση τηr αξαr τουr
που καλπτει τη διαφορ µεταξ τηr τιµr αγορr και τηr
προβλεπµενηr τιµr πλησηr των εν λγω προϊντων.
ρθρο 2
Για να υπολογσουν το ποσοστ τηr µεωσηr οι οργανισµο
παρµβασηr εφαρµζουν κθε µνα στην αξα των αγοραζµενων προϊντων τουr συντελεστr που εµφανονται στο
παρρτηµα.
Τα ποσ των δαπανν που υπολογζονται µε τον τρπο
αυτ ανακοιννονται στην Επιτροπ στα πλασια των
δηλσεων που καταρτζονται βσει του κανονισµο (ΕΚ)
αριθ. 296/96 τηr Επιτροπr (3).
ρθρο 3
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την βδοµη ηµρα
απ τη δηµοσευσ του στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
Εφαρµζεται απ την 1η Οκτωβρου 1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 10 Ιουνου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 216 τηr 5. 8. 1978, σ. 1.
(2) ΕΕ L 163 τηr 2. 7. 1996, σ. 10.

(3) ΕΕ L 39 τηr 17. 2. 1996, σ. 5.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Συντελεστr «κ» µεωσηr (ρθρο 8 παργραφοr 3 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1883/78), που εφαρµζονται στιr µηνιαεr τιµr αγορr
Προϊν

κ

Μαλακr αρτοποισιµοr στοr

0,03

Σκληρr στοr

0,00

Κριθ

0,10

Σκαλη

0,25

Αραβσιτοr

0,11

Σοργr

0,11

Ρζι µε το φλοι του (ρζι, paddy)

0,20

Ελαιλαδο

0,15

Βοτυρο

0,50

Γλα αποκορυφωµνο σε σκνη

0,45

Βειο κραr

0,55

Αλκολη, που αναφρεται στο ρθρο 40 παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
822/87 (1)

0,70

(1) ΕΕ L 84 τηr 27. 3. 1987, σ. 1.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1207/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 10ηr Ιουνου 1998
για την τροποποηση του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2191/81 περ τηr χορηγσεωr ενισχσεωr
για την αγορ βουτρου απ µη κερδοσκοπικ ιδρµατα και οργανισµοr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συµβουλου, τηr
27ηr Ιουνου 1968, περ κοινr οργανσεωr αγορr στον
τοµα του γλακτοr και των γαλακτοκοµικν
προϊντων (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1587/96 (2), και ιδωr το ρθρο 12
παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:
τι ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 2191/81 τηr Επιτροπr (3),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 2196/95 (4), προβλπει τη χοργηση ενισχσεωr για
την αγορ βουτρου απ µη κερδοσκοπικ ιδρµατα και
οργανισµοr· τι, λαµβνονταr υπψη την παροσα κατ-

σταση τηr αγορr του βουτρου και τιr πωλσειr βσει του
κανονισµο αυτο, πρπει να µειωθε η ενσχυση·
τι η επιτροπ διαχερισηr γλακτοr και γαλακτοκοµικν
προϊντων δεν διατπωσε γνµη στην προθεσµα που ρισε
ο πρεδρr τηr,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Στο ρθρο 2 παργραφοr 1 πρτο εδφιο του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 2191/81, το ποσ «139 Ecu» αντικαθσταται
απ το ποσ «105 Ecu».
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την βδοµη 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, 10 Ιουνου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

148
206
213
221

τηr
τηr
τηr
τηr

28. 6. 1968, σ. 13.
16. 8. 1996, σ. 21.
1. 8. 1981, σ. 20.
19. 9. 1995, σ. 1.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1208/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 10ηr Ιουνου 1998
για την κδοση πιστοποιητικν εισαγωγr για τα βεια κρατα εκλεκτr ποιτηταr, νωπ,
διατηρηµνα µε απλ ψξη  κατεψυγµνα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 936/97 τηr Επιτροπr, τηr 27ηr
Μαου 1997, για το νοιγµα και τον τρπο διαχερισηr των
δασµολογικν ποσοστσεων για τα βεια κρατα εκλεκτr
ποιτηταr νωπ, διατηρηµνα µε απλ ψξη  κατεψυγµνα
και για το κατεψυγµνο κραr βουβλου (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 260/98 (2),
Εκτιµνταr:
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 936/97 προβλπει, στα ρθρα 4
και 5, τουr ρουr των αιτσεων και τηr εκδσεωr των
πιστοποιητικν εισαγωγr των κρετων που αναφρονται
στο ρθρο 2 στοιχεο στ)·
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 936/97 που αναφρθηκε παραπνω, στο ρθρο 2 στοιχεο στ), καθρισε σε 11 500 τνουr
την ποστητα βοεων κρετων υψηλr ποιτηταr, νωπν,
διατηρηµνων µε απλ ψξη  κατεψυγµνων, καταγωγr
και προελεσεωr Ηνωµνων Πολιτειν Αµερικr και
Καναδ, που µπορον να εισαχθον µε ειδικοr ρουr για

την περοδο απ την 1η Ιουλου 1997 ωr τιr 30 Ιουνου
1998·
τι θα πρπει να υπενθυµιστε τι τα πιστοποιητικ που
προβλπονται απ τον παρντα κανονισµ δνανται να
χρησιµοποιηθον καθ’ λη τη διρκεια ισχοr τουr, µε την
επιφλαξη των υπαρχντων καθεσττων σε κτηνιατρικ
θµατα,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Κθε ατηση για πιστοποιητικ εισαγωγr που κατατθεται
απ την 1η ωr τιr 5 Ιουνου 1998 για τα βεια κρατα
υψηλr ποιτηταr, νωπ, διατηρηµνα µε απλ ψξη 
κατεψυγµνα, τα οποα αναφρονται στο ρθρο 2 στοιχεο
στ) του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 936/97 ικανοποιεται καθ’
ολοκληραν.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 11 Ιουνου 1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 10 Ιουνου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 137 τηr 28. 5. 1997, σ. 10.
(2) ΕΕ L 25 τηr 31. 1. 1998, σ. 42.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1209/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 10ηr ΙουνÄιου 1998
για την πωληση
Ä
στιr ενοπλεr
Ä
δυναµειr,
Ä
σε προκαθορισµενεr
Ä
τιµεr,
Ä βοεÄιου κρεατοr
Ä
που
κατεχει
Ä
το Ηνωµενο
Ä ΒασÄιλειο
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑÆΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ÄΕχονταr υποψη:
Ä
τη συνθηκη
Ä
για την ιÄ δρυση τηr ΕυρωπαÏικηr
Ä Κοινοτηταr,
Ä
τον κανονισµοÄ (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του ΣυµβουλÄιου, τηr
27ηr ΙουνÄιου 1968, περÄι κοινηr
Ä οργανωσεωr
Ä
τηr αγοραr
Ä στον
Ä
τροποποιηθηκε
Ä
τελευτοµεα
Ä του βοεÄιου κρεατοr
Ä
(1), οπωr
ταÄια αποÄ τον κανονισµοÄ (ΕΚ) αριθ. 2634/97 (2), και ιδÄιωr το
αρθρο
Ä
7 παραγραφοr
Ä
3,
Εκτιµωνταr:
Ä
οτι
Ä η θεσπιση
Ä
του συστηµατοr
Ä
παρεµβασηr
Ä
στον τοµεα
Ä του
βοεÄιου κρεατοr
Ä
οδηγησε
Ä
στην συσσωρευση
Ä
αποθεµατων·
Ä
οτι,
Ä για να προληφθεÄι η υπερβολικαÄ παρατεταµενη
Ä αποθεµατοποÄιηση, πρεπει
Ä
να πωληθουν
Ä τα εν λογω
Ä
αποθεµατα·
Ä
οτι,
Ä
στο Ηνωµενο
Ä
ΒασÄιλειο, το βοειο
Ä
κρεαr
Ä
παρεµβασηr
Ä
υποκειται
Ä
σε ορισµενουr
Ä
περιορισµουr
Ä ωr προr τη διακÄινηση, οπωr
Ä
θεσπÄιζεται µε την αποφαση
Ä
98/256/ΕΚ του
ΣυµβουλÄιου (3)· οτι,
Ä καταÄ συνεπεια,
Ä
θα πρεπει
Ä
να εξευρεθουν
Ä
οι καταλληλεr
Ä
αγορεr
Ä για τη διαθεση
Ä
του βοεÄιου κρεατοr
Ä
στο εν λογω
Ä
κρατοr
Ä
µελοr·
Ä
οτι
Ä οι ενοπλεr
Ä
δυναµειr
Ä
και το
πολιτικοÄ προσωπικοÄ τουr αποτελουν
Ä µÄια αποÄ τιr εν λογω
Ä
αγορεr·
Ä
οτι
Ä η πωληση
Ä
στιr ενοπλεr
Ä
δυναµειr
Ä
θα πρεπει
Ä
να υποκειται
Ä
στουr κανονεr
Ä
που προβλεπονται
Ä
στον κανονισµοÄ (ΕΟΚ)
Ä
τροποποιηθηκε
Ä
τελευταÄια αποÄ τον
αριθ. 2173/79 (4), οπωr
κανονισµοÄ (ΕΚ) αριθ. 2417/95 (5), και ιδÄιωr τουr τÄιτλουr Ι
και ΙΙ, καθωr
Ä και στον κανονισµοÄ (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92 (6),
οπωr
Ä
τροποποιηθηκε
Ä
τελευταÄια αποÄ τον κανονισµοÄ (ΕΚ)
Ä
παρεκαριθ. 770/96 (7), και ιδÄιωr τον τÄιτλο ΙΙ, µε ορισµενεr
κλÄισειr λογω
Ä
τηr ειδικηr
Ä χρησηr
Ä
που θα εχουν
Ä
τα εν λογω
Ä
προÏιοντα·
Ä
οτι,
Ä
για να διασφαλιστεÄι η οικονοµικηÄ διαχεÄιριση των
αποθεµατων,
Ä
ο οργανισµοr
Ä παρεµβασηr
Ä
πρεπει
Ä
να δωσει
Ä
προτεραιοτητα
Ä
στην πωληση
Ä
των κρεατων
Ä
που εχουν
Ä
αποθεµατοποιηθεÄι για το µεγαλυτερο
Ä
χρονικοÄ διαστηµα·
Ä
οτι
Ä πρεπει
Ä
να θεσπιστουν
Ä διαταξειr
Ä
για να καλυψουν
Ä
την
περÄιπτωση στην οποÄια τα προÏιοντα
Ä
αγοραζονται
Ä
αποÄ εναν
Ä
εξουσιοδοτηµενο
Ä αντιπροσωπο
Ä
που ενεργεÄι εξ ονοµατοr
Ä
των
δικαιουχων·
Ä
οτι
Ä τα µετρα
Ä
που προβλεπονται
Ä
στον παροντα
Ä
κανονισµοÄ
εÄιναι συµφωνα
Ä
µε τη γνωµη
Ä
τηr επιτροπηr
Ä διαχεÄιρισηr
βοεÄιου κρεατοr,
Ä
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ÄΑρθρο 1
1. Επιτρεπεται
Ä
στον οργανισµοÄ παρεµβασηr
Ä
του ΗνωµεÄ
νου ΒασιλεÄιου να πωλησει
Ä
στιr ενοπλεr
Ä
δυναµειr
Ä
του
(1) ΕΕ
(2) ΕΕ
(3) ΕΕ
(4) ΕΕ
(5) ΕΕ
(6) ΕΕ
(7) ΕΕ

L
L
L
L
L
L
L

148
356
113
251
248
301
104

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

28. 6. 1968, σ. 24.
31. 12. 1997, σ. 13.
15. 4. 1998, σ. 32.
5. 10. 1979, σ. 12.
14. 10. 1995, σ. 39.
17. 10. 1992, σ. 17.
27. 4. 1996, σ. 13.

Ηνωµενου
Ä
ΒασιλεÄιου, αποθεµατα
Ä
βοεÄιου κρεατοr
Ä
χωρÄιr
κοκαλα
Ä
τα οποÄια κατεχει
Ä
και τα οποÄια προορÄιζονται για τιr
ενοπλεr
Ä
δυναµειr
Ä
του Ηνωµενου
Ä
ΒασιλεÄιου και το πολιτικοÄ
προσωπικοÄ τουr, µε την επιφυλαξη
Ä
των διαταξεων
Ä
τηr
αποφασηr
Ä
98/256/ΕΚ του ΣυµβουλÄιου.
2. ΛεπτοµερηÄ στοιχεÄια σχετικαÄ µε τα προÏιοντα
Ä
και την
τιµηÄ πωλησ
Ä
ηr
Ä τουr παρεχονται
Ä
στο παραρτηµα
Ä
Ι.
3. Για τουr σκοπουr
Ä του παροντοr
Ä
κανονισµου,
Ä ωr «πολιτικοÄ προσωπικο»
Ä νοουνται
Ä
τα ατοµα
Ä
που απασχολουνται
Ä
αποÄ τιr ενοπλεr
Ä
δυναµειr
Ä
του Ηνωµενου
Ä
ΒασιλεÄιου ωr πολιτικοÄ προσωπικοÄ και τα ατοµα
Ä
που επισκεπτονται
Ä
τιr στρατιωτικεr
Ä εγκαταστασειr.
Ä
4. Οι πωλησειr
Ä
πραγµατοποιουνται
Ä
συµφωνα
Ä
µε τιr
διαταξειr
Ä
του κανονισµουÄ (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79 και ειδικοÄ
τερα των τÄιτλων Ι και ΙΙΙ, καθωr
Ä και συµφωνα
Ä
µε τιr διαταÄ
ξειr του παροντοr
Ä
κανονισµου.
Ä
5. Για καθε
Ä προÏιον
Ä που αναφερεται
Ä
στο παραρτηµα
Ä
του
παροντοr
Ä
κανονισµουÄ ο οργανισµοr
Ä παρεµβασηr
Ä
πωλεÄι
αρχικαÄ τα κρεατα
Ä
τα οποÄια εχουν
Ä
αποθεµατοποιηθεÄι για το
µεγαλυτερο
Ä
χρονικοÄ διαστηµα.
Ä
6. ΚαταÄ παρεκκλιση
Ä
τηr δευτερηr
Ä
υποπαραγραφου
Ä
του
αρθρου
Ä
2 παραγραφοr
Ä
2 του κανονισµουÄ (ΕΟΚ) αριθ.
2173/79, οι αιτησειr
Ä
αγοραr
Ä δεν θα αναφερουν
Ä
την ηÄ τιr
αποθηκεr
Ä
στιr οποÄιεr φυλασσονται
Ä
τα κρεατα.
Ä

ÄΑρθρο 2
1. Ο αγοραστηr
Ä που αναφερεται
Ä
στο αρθρο
Ä
1 δυναται
Ä
να
αναθεσει
Ä
γραπτωr
Ä σε ενα
Ä
αντιπροσωπο
Ä
την παραλαβη,
Ä εξ
ονοµατ
Ä
οr
Ä του, των προÏιοντων
Ä
τα οποÄια αγοραζει.
Ä
Στην περÄιπτωση αυτη,
Ä ο αντιπροσωποr
Ä
υποβαλλει
Ä
την αÄιτηση αγοραr
Ä
εκ µερουr
Ä
του αγοραστηÄ τον οποÄιο εκπροσωπεÄι, µαζÄι µε την
γραπτηÄ εντοληÄ που αναφερεται
Ä
ανωτερω.
Ä
2. Οι αγοραστεr
Ä και οι αντιπροσωποÄ
Ä
ι τουr που αναφεροÄ
νται στην προηγουµενη
Ä
παραγραφο
Ä
διατηρουν
Ä και ενηµερωÄ
νουν ενα
Ä λογιστικοÄ συστηµα
Ä
το οποÄιο επιτρεπει
Ä
την εξακρÄιβωση τηr παραδοσηr
Ä
των προÏιοντων
Ä
σε στρατιωτικηÄ
µοναδα,
Ä
ιδÄιωr για να διασφαλιστεÄι οτι
Ä οι αγορασθεÄισεr
ποσοτητεr
Ä
προÏιοντων
Ä
συµφωνουν
Ä µε τιr παραδοθεÄισεr.

ÄΑρθρο 3
1. Στα χαρτοκιβωτια
Ä
βοεÄιου κρεατοr
Ä
που διατÄιθεται
δυναµει
Ä
του παροντοr
Ä
κανονισµουÄ πρεπει
Ä
να αναγραφεται
Ä
µε ευκρινηÄ και ανεξÄιτηλη σηµανση
Ä
το ακολουθο:
Ä
«Intervention beef sold to the armed forces».
2. Η αρµοδια
Ä
αρχηÄ δυναται,
Ä
µε αÄιτηµα του αγοραστη,
Ä να
επιτρεπει
Ä
την πρωτη
Ä µεταποÄιηση και την επανασυσκευασÄια
του βοεÄιου κρεατοr
Ä
σε µη στρατιωτικηÄ εγκατασταση,
Ä
υποÄ
τον ορο
Ä
οτι
Ä οι σχετικεr
Ä εργασÄιεr θα εκτελουνται
Ä
υποÄ την
καταλληλη
Ä
επÄιβλεψη.
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Στην περÄιπτωση αυτηÄ τα χαρτοκιβωτια
Ä
επανασυσκευασÄιαr
του κρεατοr
Ä
πρεπει
Ä
να αναγραφεται
Ä
η σηµανση,
Ä
που αναφεÄ
ρεται στην παραγραφο
Ä
1.

2. Εκτοr
Ä αποÄ τιr απαιτησειr
Ä
που θεσπÄιζονται στο αρθρο
Ä
15 παραγραφοr
Ä
3 του κανονισµουÄ (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79, η
παραδοση
Ä
του βοεÄιου κρεατοr
Ä
σε στρατιωτκηÄ µοναδα
Ä
αποτελεÄι επÄισηr κυρια
Ä
απαÄιτηση.

ÄΑρθρο 4

ÄΑρθρο 5

1. Η εγγυηση
Ä
που προβλεπεται
Ä
στο αρθρο
Ä
15 παραγραφοr
Ä
1 του κανονισµουÄ (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79, ανερχεται
Ä
σε 12
ECU αναÄ 100 χιλιογραµµα.
Ä

Ο παρων
Ä κανονισµοr
Ä αρχÄιζει να ισχυει
Ä την εβδοµη
Ä
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
10 ΙουνÄιου 1998.

Για την ΕπιτροπηÄ
Franz FISCHLER

Μελοr
Ä
τηr Επιτροπηr
Ä
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ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Productos (1)

Estado miembro

1

Medlemsstat

Produkter ( )

Mitgliedstaat

Erzeugnisse (1)

Κρατοr
Ä
µελοr
Ä

ΠροÏιοντα
Ä
(1)

Member State

Products (1)
1

État membre

Produits ( )

Stato membro

Prodotti (1)

Lidstaat

Producten (1)

Estado-membro

Produtos (1)

Jäsenvaltio

Tuotteet (1)
1

Medlemsstat

Produkter ( )

Cantidad aproximada
(toneladas)
Tilnærmet mængde
(tons)
Ungefähre Mengen
(Tonnen)
ΚαταÄ προσεγγιση
Ä
ποσοτητα
Ä
(τονοι)
Ä
Approximate quantity
(tonnes)
Quantité approximative
(tonnes)
Quantità approssimativa
(tonnellate)
Hoeveelheid bij
benadering
(ton)
Quantidade aproximada
(toneladas)
Arvioitu määrä
(tonneina)
Ungefärlig kvantitet
(ton)

Precio de venta expresado en ecus por tonelada
Salgspriser i ECU/ton
Verkaufspreise, ausgedrückt in ECU/Tonne
Τιµεr
Ä πωλησηr
Ä
εκφραζοµενεr
Ä
σε Ecu αναÄ τονο
Ä
Selling prices expressed in ecus per tonne
Prix de vente exprimés en écus par tonne
Prezzi di vendita espressi in ecu per tonnellata
Verkoopprijzen uitgedrukt in ECU per ton
Preço de venda expresso em ecus por tonelada
Myyntihinta ecuina tonnilta
Försäljningspris i ecu per ton

Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρεατα
Ä
χωρÄιr κοκαλα
Ä
— Boneless beef — Viande
désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött
UNITED
KINGDOM

—
—
—
—
—
—
—

Intervention thick flank (INT 12)
Intervention topside (INT 13)
Intervention silverside (INT 14)
Intervention fillet (INT 15)
Intervention rump (INT 16)
Intervention striploin (INT 17)
Intervention forerib (INT 19)

95
265
90
80
380
270
20

2 750
2 950
2 650
6 600
3 250
4 200
1 850

(1) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) no 2456/93 (DO L 225 de 4. 9. 1993, p. 4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
2602/97 (DO L 351 de 23. 12. 1997, p. 20).
(1) Se bilag V og VII til forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4. 9. 1993, s. 4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2602/97 (EFT L 351 af 23. 12.
1997, s. 20).
(1) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 (ABl. L 225 vom 4. 9. 1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2602/97
(ABl. L 351 vom 23. 12. 1997, S. 20).
Ä
παραρτηµατα
Ä
V και VII του κανονισµουÄ (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 (ΕΕ L 225 τηr 4. 9. 1993, σ. 4), οπωr
Ä
τροποποιηθηκε
Ä
τελευταÄια αποÄ τον
(1) Βλεπε
κανονισµοÄ (ΕΚ) αριθ. 2602/97 (ΕΕ L 351 τηr 23. 12. 1997, σ. 20).
(1) See Annexes V and VII to Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2602/97 (OJ L 351,
23.12.1997, p. 20).
(1) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) no 2456/93 (JO L 225 du 4. 9. 1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2602/97
(JO L 351 du 23. 12. 1997, p. 20).
(1) Cfr. allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 (GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2602/97 (GU L 351
del 23. 12. 1997, pag. 20).
(1) Zie de bijlagen V en VII van Verordening (EEG) nr. 2456/93 (PB L 225 van 4. 9. 1993, blz. 4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2602/97 (PB L
351 van 23. 12. 1997, blz. 20).
(1) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) në 2456/93 (JO L 225 de 4. 9. 1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) në 2602/97 (JO L 351 de 23. 12. 1997, p. 20).
(1) Katso asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4. 9. 1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2602/97 (EYVL L 351,
23.12.1997, s. 20), liitteitä V ja VII.
(1) Se bilagorna V och VII i förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2602/97 (EGT L 351,
23.12.1997, s. 20).
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — ∆ιευθυνσειr
Ä
των οργανισµων
Ä παρεµβασεωr
Ä
— Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d’intervention — Indirizzi degli
organismi d’intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser
UNITED KINGDOM
Intervention Board Executive Agency
Kings House
33 Kings Road
Reading RG1 3BU
Berkshire
Tel. (01189) 58 36 26
Fax (01189) 56 67 50
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1210/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 10ηr Ιουνου 1998
για τροποποηση των αντιπροσωπευτικν τιµν και των προσθτων εισαγωγικν δασµν
ορισµνων προϊντων του τοµα τηr ζχαρηr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συµβουλου, τηr
30r Ιουνου 1981, περ κοινr οργανσεωr τηr αγορr στον
τοµα τηr ζχαρηr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1599/96 (2),
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1423/95 τηr Επιτροπr, τηr 23ηr
Ιουνου 1995, περ καθορισµο των λεπτοµερειν εφαρµογr για την εισαγωγ προϊντων του τοµα τηr ζχαρηr
λλων απ τιr µελσσεr (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 624/98 (4), και ιδωr το
ρθρο 1 παργραφοr 2 δετερο εδφιο και το ρθρο 3
παργραφοr 1,
Εκτιµνταr:
τι οι αντιπροσωπευτικr τιµr και οι πρσθετοι εισαγωγικο δασµο που εφαρµζονται στη λευκ ζχαρη, στην ακατργαστη ζχαρη και ορισµνα σιρπια χουν καθορισθε
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1222/97 τηr Επιτροπr (5),

πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 1152/98 (6)·
τι, απ την εφαρµογ των καννων και των λεπτοµερειν
καθορισµο που υπενθυµζονται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
1423/95, τα στοιχεα τα οποα διαθτει, θα πρπει να τροποποιον τα ισχοντα ποσ σµφωνα µε το παρρτηµα του
παρντοr κανονισµο,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Οι αντιπροσωπευτικr τιµr και οι πρσθετοι εισαγωγικο
δασµο που εφαρµζονται στα προϊντα που αναφρονται
στο ρθρο 1 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1423/95 καθορζονται πωr αναγρφεται στο παρρτηµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 11 Ιουνου 1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 10 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

177 τηr 1. 7. 1981, σ. 4.
206 τηr 16. 8. 1996, σ. 43.
141 τηr 24. 6. 1995, σ. 16.
85 τηr 20. 3. 1998, σ. 5.
173 τηr 1. 7. 1997, σ. 3.

(6) ΕΕ L 159 τηr 3. 6. 1998, σ. 49.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στον κανονισµ τηr Επιτροπr, τηr 10ηr Ιουνου 1998, για τροποποηση των αντιπροσωπευτικν τιµν και
πρσθετων δασµν που εφαρµζονται κατ την εισαγωγ τηr λευκr ζχαρηr, τηr ακατργαστηr ζχαρηr, και
των προϊντων του κωδικο ΣΟ 1702 90 99
(σε Ecu)
Κωδικr ΣΟ

Αντιπροσωπευτικ τιµ
αν 100 χιλιγραµµα καθαρο βρουr
του εν λγω προϊντοr

Πρσθετοr δασµr
αν 100 χιλιγραµµα καθαρο βρουr
του εν λγω προϊντοr

1701 11 10 (1)
1701 11 90 (1)
1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 (3)

17,31
17,31
17,31
17,31
22,59
22,59
22,59
0,23

7,65
13,83
7,46
13,31
14,59
9,42
9,42
0,41

(1) Καθορισµr για τον αντιπροσωπευτικ ποιοτικ τπο πωr ορζεται στο ρθρο 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 431/68 του
Συµβουλου (ΕΕ L 89 τηr 10. 4. 1968, σ. 3) πωr τροποποιθηκε.
(2) Καθορισµr για τον αντιπροσωπευτικ ποιοτικ τπο πωr ορζεται στο ρθρο 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 793/72 του
Συµβουλου (ΕΕ L 94 τηr 21. 4. 1972, σ. 1).
(3) Καθορισµr αν 1 % τηr περιεκτικτηταr σε σακχαρζη.
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Ο∆ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 19ηr Μαου 1998
σχετικ µε το αµετκλητο του διακανονισµο στα συστµατα πληρωµν και στα συστµατα
διακανονισµο αξιογρφων
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

η διαδικασα αφερεγγυτηταr η στρεφµενη κατ
ενr συµµετχοντοr σ’ αυτ το σστηµα·

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
και ιδωr το ρθρο 100 Α,

(5)

τι µια πρταση οδηγαr για την εξυγανση και την
εκκαθριση των πιστωτικν ιδρυµτων, που υποβλθηκε το 1985 και τροποποιθηκε στιr 8 Vεβρουαρου 1988, εκκρεµε ακµη ενπιον του Συµβουλου·
τι η σµβαση περ διαδικασιν αφερεγγυτηταr που
κατρτισαν στιr 23 Νοεµβρου 1995 τα κρτη µλη
συνελθντα στο πλασιο του Συµβουλου, εξαιρε
ρητ τιr ασφαλιστικr εταιρεεr, τα πιστωτικ ιδρµατα και τιr εταιρεεr επενδσεων·

(6)

τι σκοπr τηr παροσαr οδηγαr εναι να καλψει
τσο τα εγχρια σο και τα διασυνοριακ συστµατα πληρωµν και διακανονισµο αξιογρφων· τι
η οδηγα εφαρµζεται στα κοινοτικ συστµατα και
την πρσθετη ασφλεια που παρχουν οι συµµετχοντεr σε αυτ, ετε απ την Κοιντητα ετε απ τρτεr
χρεr, σε συνρτηση µε την συµµετοχ τουr στα εν
λγω συστµατα·

(7)

τι τα κρτη µλη µπορον να εφαρµζουν τιr διατξειr τηr παροσαr οδηγαr στα ιδρµατα τηr χραr
τουr που συµµετχουν µεσα σε συστµατα τρτηr
χραr, αλλ και στην πρσθετη ασφλεια που παρχεται σε συνρτηση µε τη συµµετοχ στα εν λγω
συστµατα·

(8)

τι θα πρπει να επιτραπε στα κρτη µλη να ορζουν τι καλπτεται απ την παροσα οδηγα να
σστηµα, του οποου η κρια δραστηριτητα συνσταται στο διακανονισµ αξιογρφων, ακµη και αν
το σστηµα αυτ ασχολεται, σε περιορισµνο
βαθµ, µε παραστατικ συναλλαγν οι οποεr χουν
αντικεµενο βασικ προϊντα·

(9)

τι ο περιορισµr του συστηµικο κινδνου απαιτε
ιδωr το αµετκλητο του διακανονισµο και την
σκηση των εκ των ασφαλειν δικαιωµτων· τι οι
πρσθετεr ασφλειεr θεωρεται τι περιλαµβνουν
λα τα µσα που παρχει ναr απ τουr συµµετχοντεr σε σστηµα πληρωµν /και διακανονισµο
αξιογρφων στουr υπλοιπουr συµµετχοντεr για την
ασφλιση των δικαιωµτων και υποχρεσεων που
απορρουν απ αυτ το σστηµα, στα οποα µσα
συµπεριλαµβνονται σµφωνα εξωνσεωr, εµπργµατεr ασφλειεr και καταπιστευµατικr µεταβιβσειr· τι η ρθµιση απ την εθνικ νοµοθεσα του
εδουr τηr πρσθετηr ασφλειαr που µπορε να
χρησιµοποιηθε δεν θα πρπει να θιγε απ τον ορισµ τηr πρσθετηr ασφλειαr που δδεται απ την
παροσα οδηγα·

την πρταση τηr Επιτροπr (1),
τη γνµη του Ευρωπαϊκο Νοµισµατικο Ιδρµατοr (2),
τη γνµη τηr Οικονοµικr και Κοινωνικr Επιτροπr (3),
Αποφασζονταr σµφωνα µε τη διαδικασα που προβλπεται στο ρθρο 189 Β τηr συνθκηr (4),
Εκτιµνταr:
(1)

τι η κθεση Lamfalussy του 1990 προr τουr διοικητr των κεντρικν τραπεζν τηr Οµδαr των ∆κα
κατδειξε το σηµαντικ συστηµικ κνδυνο που ενχουν τα συστµατα πληρωµν τα οποα λειτουργον
βσει περισσοτρων νοµικν µορφν συµψηφισµο
πληρωµν, και ιδωr πολυµεροr συµψηφισµο· τι ο
περιορισµr των νοµικν κινδνων απ τη συµµετοχ στα συστµατα ακαθριστου διακανονισµο σε
πραγµατικ χρνο χει πρωταρχικ σηµασα λγω
τηr αυξανµενηr ανπτυξηr των συστηµτων αυτν·

(2)

τι χει επσηr πρα πολ µεγλη σηµασα η
ελττωση του κινδνου του απορροντοr απ τη συµµετοχ σε συστµατα διακανονισµο αξιογρφων,
ιδωr ταν τα συστµατα αυτ συνδονται στεν µε
συστµατα πληρωµν·

(3)

τι σκοπr τηr παροσαr οδηγαr εναι να συµβλλει
στην αποτελεσµατικ και, απ πλευρr κστουr,
συµφρουσα διενργεια διασυνοριακν πληρωµν
αλλ και συναλλαγν µε αντικεµενο διακανονισµ
αξιογρφων εντr τηr Κοιντηταr, πργµα που ενισχει την ελεθερη κνηση των κεφαλαων στο πλασιο τηr εσωτερικr αγορr· τι η παροσα οδηγα
συνεχζει τσι την προδο που χει επιτευχθε ωr
προr την ολοκλρωση τηr εσωτερικr αγορr, και
ιδιατερα ωr προr την ελευθερα παροχr υπηρεσιν
και την ελευθρωση των κινσεων κεφαλαων, ενψη
τηr υλοποησηr τηr Οικονοµικr και Νοµισµατικr
νωσηr·

(4)

τι εναι ευκταο να επιδιωχθε, µσω τηr νοµοθεσαr των κρατν µελν, η µεγαλτερη δυνατ περιστολ τηr ανασττωσηr που επιφρει σ’ να σστηµα

(1) ΕΕ C 207 τηr 18. 7. 1996, σ. 13 και
ΕΕ C 259 τηr 26. 8. 1997, σ. 6.
(2) Γνµη που διατυπθηκε στιr 21 Νοεµβρου 1996.
(3) ΕΕ C 56 τηr 24. 2. 1997, σ. 1.
(4) Γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 9ηr Απριλου 1997
(ΕΕ C 132 τηr 28. 4. 1997, σ. 74), κοιν θση του Συµβουλου
τηr 13ηr Οκτωβρου 1997 (ΕΕ C 375 τηr 10. 12. 1997, σ. 34),
απφαση του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 29ηr Ιανουαρου
1998 (EE C 56 τηr 23. 2. 1998). Απφαση του Συµβουλου τηr
27ηr Απριλου 1998.
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τι η παροσα οδηγα, καλπτονταr την πρσθετη
ασφλεια που παρχεται σε συνρτηση µε τιr πρξειr των κεντρικν τραπεζν των κρατν µελν υπ
την ιδιτητ τουr ωr κεντρικν τραπεζν, στιr
οποεr συµπεριλαµβνονται και οι πρξειr νοµισµατικr πολιτικr, επικουρε το Ευρωπαϊκ Νοµισµατικ δρυµα στην σκηση του καθκοντr του να
προγει την αποτελεσµατικτητα των διασυνοριακν πληρωµν µε στχο την προπαρασκευ του
τρτου σταδου τηr Οικονοµικr και Νοµισµατικr
νωσηr και, εποµνωr, συµβλλει στην ανπτυξη
του απαρατητου νοµικο πλαισου µσα στο οποο η
µελλοντικ Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρπεζα θα µπορε
να αναπτξει την πολιτικ τηr·

(11)

τι οι εντολr µεταββασηr και ο συµψηφισµr τουr
θα πρπει να εναι νοµικr εκτελεστr στιr ννοµεr
τξειr λων των κρατν µελν και δεσµευτικr ναντι των τρτων·

(12)

τι οι καννεr για το αµετκλητο του συµψηφισµο
δεν θα πρπει να εµποδζουν τα συστµατα να ελγχουν, πριν πραγµατοποιηθε ο συµψηφισµr, εν οι
εντολr που χουν εισαχθε στο σστηµα εναι συµβατr µε τουr καννεr αυτο του συστµατοr και
επιτρπουν την πραγµατοποηση του διακανονισµο
αυτο του συστµατοr·

(13)

τι βσει τηr παροσαr οδηγαr ναr συµµετχων 
ναr τρτοr δεν θα πρπει να κωλεται να ασκε κθε
κατ νµον δικαωµα  αξωση προr ανκτηση 
απδοση, που απορρει απ την υποκεµενη δικαιοπραξα σε σχση µε εντολ µεταββασηr που χει
εισαχθε σε σστηµα, π.χ. στην περπτωση απτηr 
τεχνικο σφλµατοr, εφσον αυτ δεν ανατρπει τον
συµψηφισµ οτε ανακαλε την εντολ µεταββασηr
στο σστηµα·

(14)

τι εναι απαρατητο να εξασφαλισθε τι οι εντολr
µεταββασηr δεν εναι δυνατν να ανακληθον µετ
απ να χρονικ σηµεο οριζµενο απ τουr καννεr
του συστµατοr·

(15)

τι εναι αναγκαο τα κρτη µλη να ανακοιννουν
αµσωr στα λλα κρτη µλη την ναρξη διαδικασιν αφερεγγυτητοr κατ συµµετχοντοr στο
σστηµα·

(16)

τι οι διαδικασεr αφερεγγυτηταr δεν θα πρπει να
χουν αναδροµικ αποτελσµατα επ των δικαιωµτων και υποχρεσεων των συµµετεχντων σ’ να
σστηµα·

(17)

(18)

τι, σε περπτωση που κινηθε διαδικασα αφερεγγυτηταr κατ ενr απ τουr συµµετχοντεr σε να
σστηµα, η παροσα οδηγα αποσκοπε περαιτρω
στον καθορισµ τηr νοµοθεσαr περ αφερεγγυτηταr που εφαρµζεται στα δικαιµατα και τιr υποχρεσειr αυτο του συµµετχοντοr σε σχση µε τη
συµµετοχ του σε να σστηµα·
τι οι πρσθετεr αφλειεr θα πρπει να διαχωρισθον απ τα αποτελσµατα τηr νοµοθεσαr περ
αφερεγγυτηταr που εφαρµζεται στον αφεργγυο
συµµετχοντα·
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(19)

τι οι διατξειr του ρθρου 9 παργραφοr 2 θα
πρπει να εφαρµζονται µνον σε µητρο, λογαριασµ  κεντρικ σστηµα καταθσεων που αποδεικνει την παρξη εµπραγµτων δικαιωµτων επ των
συγκεκριµνων αξιογρφων  για την παρδοση  τη
µεταββαση των εν λγω αξιογρφων·

(20)

τι οι διατξειr του ρθρου 9 παργραφοr 2 αποσκοπον να διασφαλσουν τι εν ο συµµετχων, η Κεντρικ Τρπεζα ενr κρτουr µλουr  η µελλοντικ
Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρπεζα χει γκυρη και πραγµατικ πρσθετη ασφλεια, πωr καθορζεται
σµφωνα µε το δκαιο του κρτουr µλουr που
τηρεται το σχετικ µητρο, ο λογαριασµr  το
κεντρικ σστηµα καταθσεων, το κροr και ο εκτελεστr χαρακτραr αυτr τηr πρσθετηr ασφλειαr
ναντι αυτο του συστµατοr (και του φορα του)
και ναντι οποιουδποτε προσπου χει µεσεr 
µµεσεr αξισειr θα πρπει να καθορζεται µνον
σµφωνα µε το δκαιο αυτο του κρτουr µλουr·

(21)

τι οι διατξειr του ρθρου 9 παργραφοr 2 δεν
αποσκοπον να θξουν τη λειτουργα και τιr συνπειεr του δικαου του κρτουr µλουr στο οποο
χουν συσταθε τα αξιγραφα  του δικαου του
κρτουr µλουr στο οποο µπορε να βρσκονται µε
λλο τρπο τα αξιγραφα αυτ (συµπεριλαµβανοµνου χωρr καννα περιορισµ και του δικαου που
αφορ τη σσταση, κυριτητα  η µεταββαση αυτν
των αξιογρφων  των δικαιωµτων επ’ αυτν) και
δεν θα πρπει να ερµηνεονται υπ την ννοια τι
αυτ η πρσθετη ασφλεια εναι µεσα εκτελεστ 
τι µπορε να αναγνωρζεται σε κθε κρτοr µλοr
διαφορετικ απ τα προβλεπµενα στο δκαιο αυτο
του κρτουr µλουr·

(22)

τι εναι επιθυµητ να προσπαθσουν τα κρτη µλη
να αποκαταστσουν επαρκ σνδεση µεταξ λων
των συστηµτων διακανονισµο αξιογρφων που
καλπτονται απ την παροσα οδηγα, αποβλπονταr
στην προαγωγ τηr µεγαλτερηr δυνατr διαφνειαr
και νοµικr ασφλειαr των συναλλαγν που αφορον αξιγραφα·

(23)

τι η κδοση τηr παροσαr οδηγαr αποτελε τον
πλον πρσφορο τρπο πραγµτωσηr των ωr νω
στχων και περιχει µνον τα προr τοτο αναγκαα
στοιχεα,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ΤΜΗΜΑ 1
ΠΕ∆ΙΟ ΕVΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ρθρο 1
Οι διατξειr τηr παροσαr οδηγαr εφαρµζονται:
α) στα συστµατα, πωr ορζονται στο ρθρο 2 στοιχεο
α), τα οποα διπονται απ το δκαιο κρτουr µλουr και
τα οποα διενεργον πρξειr σε οιοδποτε νµισµα, σε
Ecu,  σε διφορα νοµσµατα αµοιβαωr µετατρψιµα·
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β) στουr συµµετχοντεr σε ττοια συστµατα·
γ) στην πρσθετη ασφλεια που παρχεται σε συνρτηση
µε:
 τη συµµετοχ σε να σστηµα 
 τιr πρξειr των κεντρικν τραπεζν των κρατν
µελν τηr Κοιντηταr υπ την ιδιτητ τουr ωr
κεντρικν τραπεζν.
ρθρο 2
Για τουr σκοποr τηr παροσαr οδηγαr νοονται ωr:
α) «σστηµα»: η τυπικ συµφωνα
 µεταξ τριν  περισσοτρων συµµετεχντων,
στουr οποουr δεν συναριθµεται o τυχν διακανονιστr, ο τυχν κεντρικr αντισυµβαλλµενοr, το
τυχν συµψηφιστικ γραφεο  ο τυχν εµµσωr
συµµετχων, µε κοινοr καννεr και τυποποιηµνεr
ρυθµσειr για την εκτλεση των εντολν µεταββασηr µεταξ των συµµετεχντων,
 η οποα διπεται απ το δκαιο του κρτουr µλουr
που επιλγουν οι συµµετχοντεr· οι συµµετχοντεr
µπορον, ωστσο, να επιλξουν µνον το δκαιο
του κρτουr µλουr στο οποο ναr τουλχιστον
απ αυτοr χει την κεντρικ διοκηση και
 η οποα, υπ την επιφλαξη λλων αυστηρτερων
ρων γενικr εφαρµογr που προβλπονται απ το
εθνικ δκαιο, ορζεται ωr σστηµα και ανακοιννεται στην Επιτροπ απ το κρτοr µλοr το δκαιο
του οποου εναι εφαρµοστο, εφσον αυτ το κρτοr µλοr κρνει ικανοποιητικοr τουr καννεr του
συστµατοr.
Με την επιφλαξη των προϋποθσεων που αναφρονται
στο πρτο εδφιο, να κρτοr µλοr δναται να
χαρακτηρζει σστηµα την τυπικ συµφωνα τηr οποαr
το αντικεµενο συνσταται στην εκτλεση εντολν,
µεταββασηr πωr ορζονται στη δετερη περπτωση
του στοιχεου ι) και, σε περιορισµνη κλµακα, στην
εκτλεση εντολν µε αντικεµενο λλα µσα τηr κεφαλαιαγορr, εν αυτ το κρτοr µλοr κρνει τι υφστανται τα εχγγυα απ πλευρr συστηµικο κινδνου.
να κρτοr µλοr δναται επσηr να χαρακτηρζει,
κατ περπτωση, ωr σστηµα την τυπικ συµφωνα δο
συµµετεχντων, στουr οποουr δεν συναριθµονται ο
τυχν διακανονιστr, o τυχν κεντρικr αντισυµβαλλµενοr, το τυχν συµψηφιστικ γραφεο  ο τυχν
εµµσωr συµµετχων, εν το κρτοr µλοr κρνει τι
υφστανται τα εχγγυα απ πλευρr συστηµικο κινδνου·
β) «δρυµα»:
 το πιστωτικ δρυµα, πωr ορζεται στην πρτη
περπτωση του ρθρου 1 τηr οδηγαr 77/780/
ΕΟΚ (1), συµπεριλαµβανοµνων των ιδρυµτων που
περιχονται στον κατλογο του ρθρου 2 παργραφοr 2 τηr εν λγω οδηγαr, 
(1) Πρτη οδηγα 77/780/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 12ηr ∆εκεµβρου 1977, περ του συντονισµο των νοµοθετικν, κανονιστικν και διοικητικν διατξεων που αφορον την ανληψη
και την σκηση δραστηριτηταr πιστωτικο ιδρµατοr (ΕΕ L
322 τηr 17. 12. 1977, σ. 30)· οδηγα πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την οδηγα 96/13/ΕΚ (ΕΕ L 66 τηr 16. 3. 1996, σ.
15).
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 η επενδυτικ εταιρεα, πωr ορζεται στο σηµεο 2
του ρθρου 1 τηr οδηγαr 93/22/ΕΟΚ (2), εξαιρουµνων των ιδρυµτων που περιχονται στον κατλογο του ρθρου 2 παργραφοr 2 στοιχεα α) ωr
ια) τηr εν λγω οδηγαr, 
 οι δηµσιεr αρχr  οι επιχειρσειr µε εγγηση του
∆ηµοσου 
 η επιχερηση που χει την κεντρικ τηr διοκηση
εκτr τηr Κοιντηταr και που οι εργασεr τηr εναι
ανλογεr προr εκενεr των πιστωτικν ιδρυµτων 
των επενδυτικν εταιρειν τηr Κοιντηταr, πωr
ορζονται στην πρτη και δετερη περπτωση,
εφσον συµµετχει σε σστηµα και ευθνεται για την
εκπλρωση των οικονοµικν υποχρεσεων οι οποεr
απορρουν απ εντολr µεταββασηr στο πλασιο του
συστµατοr αυτο.
Εν να σστηµα τελε υπ εποπτεα βσει τηr εθνικr
νοµοθεσαr και εκτελε µνο εντολr µεταββασηr πωr
ορζονται στο στοιχεο ι) δετερη περπτωση, καθr
και πληρωµr απορρουσεr απ ττοιεr εντολr, το κρτοr µλοr δναται να αποφασσει τι οι επιχειρσειr
που συµµετχουν σ’ αυτ το σστηµα και ευθνονται
για τιr οικονοµικr υποχρεσειr τιr απορρουσεr απ
εντολr µεταββασηr στο πλασιο του συστµατοr
αυτο, µπορον να χαρακτηρισθον ιδρµατα, αρκε
τρειr τουλχιστον συµµετχοντεr στο σστηµα αυτ να
καλπτονται απ τιr κατηγορεr που αναφρονται στο
πρτο εδφιο και, ωr προr την απφαση αυτ, υφστανται τα εχγγυα απ πλευρr συστηµικο κινδνου·
γ) «κεντρικr αντισυµβαλλµενοr»: ο οργανισµr ο
οποοr παρεµβλλεται µεταξ των ιδρυµτων ενr
συστµατοr και ο οποοr δρα ωr ο αποκλειστικr αντισυµβαλλµενοr αυτν των ιδρυµτων σον αφορ τιr
εντολr τουr µεταββασηr·
δ) «διακανονιστr»: ο οργανισµr ο οποοr παρχει, σε
ιδρµατα /και σε κεντρικ αντισυµβαλλµενο που
συµµετχουν σε συστµατα, λογαριασµοr διακανονισµο µσω των οποων γνεται ο διακανονισµr
εντολν µεταββασηr στο πλασιο των συστηµτων
αυτν και ο οποοr, αν συντρχει περπτωση, παρχει
την πστωση στα εν λγω ιδρµατα /και κεντρικοr
αντισυµβαλλοµνουr χριν του διακανονισµο·
ε) «συµψηφιστικ γραφεο»: ο οργανισµr που εναι
υπεθυνοr για τον υπολογισµ τηr καθαρr θσηr των
ιδρυµτων, του τυχν κεντρικο αντισυµβαλλοµνου /
και τυχν διακανονιστ·
στ) «συµµετχων»: δρυµα, κεντρικr αντισυµβαλλµενοr,
διακανονιστr  συµψηφιστικ γραφεο.
Σµφωνα µε τουr καννεr του συστµατοr, ο διοr
συµµετχων µπορε να δρα ωr κεντρικr αντισυµβαλλµενοr, διακανονιστr  γραφεο συµψηφισµο  να
εκτελε µροr λων αυτν των καθηκντων.
(2) Οδηγα 93/22/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 10ηr Μαου 1973,
σχετικ µε τιr επενδυτικr υπηρεσεr στον τοµα των κινητν
αξιν (ΕΕ L 141 τηr 11. 6. 1993, σ. 27)· οδηγα πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την οδηγα 97/9/ΕΚ (ΕΕ L 84 τηr 26. 3.
1997, σ. 22).
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να κρτοr µλοr µπορε να αποφασσει τι για τουr
σκοποr τηr παροσαr οδηγαr ναr µµεσοr συµµετχων µπορε να θεωρηθε συµµετχων εν αυτ
δικαιολογεται µε κριτριο το συστηµικ κνδυνο και
υπ τον ρο τι ο µµεσοr συµµετχων εναι γνωστr
στο σστηµα·
ζ) «µµεσοr συµµετχων»: το πιστωτικ δρυµα, πωr ορζεται στο στοιχεο β) πρτη περπτωση, το οποο χει
συµβατικ σχση µε δρυµα που συµµετχει σε
σστηµα που εκτελε εντολr µεταββασηr πωr ορζονται στο στοιχεο ι) πρτη περπτωση, πργµα που
επιτρπει στο προαναφερµενο πιστωτικ δρυµα να
δδει εντολr µεταββασηr µσω του συστµατοr·

11. 6. 98

συνρτηση µε να σστηµα  που παρχονται στιr
κεντρικr τρπεζεr των κρατν µελν  στη µελλοντικ
Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρπεζα.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

ΣΥΜΨΗVΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ρθρο 3
η) «αξιγραφα»: λα τα µσα που αναφρονται στο τµµα
Β του παραρτµατοr τηr οδηγαr 93/22/ΕΟΚ·
θ) «εντολ µεταββασηr»:
 κθε οδηγα ενr συµµετχοντοr να τεθε στη
διθεση ενr αποδκτη χρηµατικ ποσ µσω λογιστικr εγγραφr στουr λογαριασµοr πιστωτικο
ιδρµατοr, κεντρικr τρπεζαr,  διακανονιστ 
κθε εντολ η οποα συνεπγεται την ανληψη 
την εκπλρωση οφειλr πληρωµr, πωr ορζεται
απ τουr καννεr του συστµατοr 
 κθε οδηγα ενr συµµετχοντοr να µεταβιβαστε
το δικαωµα επ  το συµφρον εξ αξιογρφου 
αξιογρφων συµφρον µσω λογιστικr εγγραφr
σε µητρο  κατ’ λλο τρπο·
ι)

«διαδικασα αφερεγγυτηταr»: το συλλογικ µτρο το
οποο προβλπεται απ το δκαιο κρτουr µλουr 
τρτηr χραr και αφορ ετε την εκκαθριση ετε την
αναδιοργνωση του συµµετχοντοr, εφσον αυτ το
µτρο συνεπγεται την αναστολ των µεταβιβσεων 
των πληρωµν  την επιβολ περιορισµν σ’ αυτr·

ια) «συµψηφισµr»: η µετατροπ σε καθαρ απατηση 
καθαρ οφειλ, απαιτσεων και οφειλν που προκπτουν απ εντολr µεταββασηr τιr οποεr ναr συµµετχων  συµµετχοντεr απευθνουν προr  λαµβνουν
απ ναν  περισστερουr λλουr συµµετχοντεr µε
τελικ εξαγµενο µα µνον καθαρ απατηση 
καθαρ οφειλ·
ιβ) «λογαριασµr διακανονισµο»: ο λογαριασµr σε κεντρικ τρπεζα, διακανονιστ  κεντρικ αντισυµβαλλµενο που χρησιµοποιεται για την κατοχ κεφαλαων
και αξιογρφων, καθr και για το διακανονισµ
συναλλαγν µεταξ των συµµετεχντων σε σστηµα·
ιγ) «πρσθετη ασφλεια»: λα τα ρευστοποισιµα περιουσιακ στοιχεα που παρχονται δυνµει ενεχρου
(συµπεριλαµβανοµνου του χρµατοr που παρχεται µε
αυτ τον τρπο) συµφνου εξωνσεωr  παρεµφεροr
συµφωναr  λλωr, για την ασφλιση δικαιωµτων
και υποχρεσεων που ενδχεται να προκψουν σε

1. Οι εντολr µεταββασηr και ο συµψηφισµr εναι
νοµικ εκτελεστο και αντιτσσονται ναντι των τρτων
ακµη και σε περπτωση διαδικασαr αφερεγγυτηταr κατ
συµµετχοντοr, εφσον οι εντολr µεταββασηr εισχθησαν
στο σστηµα πριν απ την ναρξη τηr διαδικασαr αφερεγγυτηταr πωr ορζεται στο ρθρο 6 παργραφοr 1.
ταν, κατ’ εξαρεση, οι εντολr µεταββασηr εισρχονται
στο σστηµα µετ τη στιγµ ναρξηr τηr διαδικασαr αφερεγγυτηταr και εκτελονται την ηµρα τηr ναρξηr αυτr,
εναι νοµικ εκτελεστr και αντιτσσονται ναντι των
τρτων µνο εν, µετ τη χρονικ στιγµ του διακανονισµο, o διακανονιστr, ο κεντρικr αντισυµβαλλµενοr 
το συµψηφιστικ γραφεο αποδεξουν τι δεν γνριζαν 
δεν φειλαν να γνωρζουν την ναρξη τηr διαδικασαr αφερεγγυτηταr.
2. Ο συµψηφισµr δεν ανατρπεται βσει νµου, κανονισµο, καννων  πρακτικν σχετικ µε την ακρωση συµβσεων  λλων δικαιοπραξιν που χουν συναφθε πριν
απ την ναρξη τηr διαδικασαr αφερεγγυτηταr πωr ορζεται στο ρθρο 6 παργραφοr 1.
3. Ο χρνοr εισαγωγr µιαr εντολr µεταββασηr στο
σστηµα καθορζεται µε ακρβεια απ τουr καννεr του
συστµατοr. Εν το εθνικ δκαιο που διπει το σστηµα
θτει ρουr ωr προr τη χρονικ στιγµ τηr εισαγωγr, οι
καννεr του συστµατοr πρπει να εναι σµφωνοι µε τουr
ρουr αυτοr.

ρθρο 4
Τα κρτη µλη µπορον να ορσουν τι η ναρξη διαδικασαr αφερεγγυτηταr κατ συµµετχοντοr δεν κωλει τη
χρησιµοποηση των κεφαλαων  αξιογρφων, που εναι
διαθσιµα στο λογαριασµ διακανονισµο αυτο του συµµετχοντοr, για την εκπλρωση των υποχρεσεν του στο
σστηµα την ηµρα ενρξεωr τηr διαδικασαr αφερεγγυτηταr. Επιπλον, τα κρτη µλη µπορον επσηr να ορσουν
τι η πιστωτικ διευκλυνση αυτο του συµµετχοντοr η
οποα συνδεται µε το σστηµα θα χρησιµοποιεται ναντι
διαθσιµηr υφιστµενηr πρσθετηr ασφλειαr για την
εκπλρωση των υποχρεσεων του συµµετχοντοr στο
σστηµα.
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ρθρο 5
Η εντολ µεταββασηr δεν ανακαλεται οτε απ συµµετχοντα στο σστηµα οτε απ τρτον, µετ τη χρονικ
στιγµ που ορζουν οι καννεr του συστµατοr.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ
ΜΕ
ΤΗ
ΑVΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

ρθρο 6
1. Για τουr σκοποr τηr παροσαr οδηγαr, χρνοr
ναρξηr τηr διαδικασαr αφερεγγυτηταr θεωρεται η
στιγµ κατ την οποα η αρµδια δικαστικ  διοικητικ
αρχ εκδδει την απφασ τηr.
2. µα τη λψει τηr αποφσεωr σµφωνα µε την παργραφο 1, η αρµδια δικαστικ  διοικητικ αρχ την κοινοποιε πραυτα στην αρχ την οποα επλεξε προr τοτο το
κρτοr µλοr τηr.
3. Το κρτοr µλοr που αναφρεται στην παργραφο 2
ειδοποιε αµσωr τα λλα ενδιαφερµενα κρτη µλη.
ρθρο 7
Τα αποτελσµατα τηr διαδικασαr αφερεγγυτηταr επ των
δικαιωµτων και υποχρεσεων ενr συµµετχοντοr που
προκπτουν απ  συνδονται µε τη συµµετοχ του σε
σστηµα δεν ανατρχουν σε χρνο προγενστερο τηr κατ’
ρθρο 6 παργραφοr 1 ενρξεωr τηr διαδικασαr.
ρθρο 8
Σε περπτωση ενρξεωr διαδικασαr αφερεγγυτηταr κατ
συµµετχοντοr σε σστηµα, τα δικαιµατα και οι υποχρεσειr που προκπτουν απ τη συµµετοχ του στο σστηµα 
που συνδονται µε αυτν, διπονται απ το δκαιο που
διπει το σστηµα.

ΤΜΗΜΑ IV
∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕΡ ΩΝ Η ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣVΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑVΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΟΣ

ρθρο 9
1.

Τα δικαιµατα:

 ενr συµµετχοντοr επ τηr πρσθετηr ασφλειαr που
του παραχωρεται στο πλασιο ενr συστµατοr και
 των κεντρικν τραπεζν των κρατν µελν  τηr µελλοντικr Ευρωπαϊκr Κεντρικr Τρπεζαr επ τηr πρσθετηr ασφλειαr που τουr παραχωρεται,
δεν θγονται απ τη διαδικασα αφερεγγυτηταr κατ του
συµµετχοντοr,  του αντισυµβαλλµενου Κεντρικν Τραπεζν των κρατν µελν  τηr µελλοντικr Ευρωπαϊκr
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Κεντρικr Τρπεζαr που παραχρησε την πρσθετη ασφλεια. Η πρσθετη αυτ ασφλεια δυνατν να ρευστοποιηθε
προr ικανοποηση αυτν των δικαιωµτων.
2.
ταν παρχονται αξιγραφα (συµπεριλαµβανοµνων
των δικαιωµτων επ αξιογρφων) ωr πρσθετη ασφλεια
σε συµµετχοντεr /και Κεντρικr Τρπεζεr των κρατν
µελν  στη µελλοντικ Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρπεζα
πωr περιγρφεται στην παργραφο 1 και το δικαωµ τουr
( το δικαωµα οποιουδποτε αντιπροσπου, µεστη  τρτου ενεργοντοr για λογαριασµ τουr) σε σχση µε τα
αξιγραφα καταχωρεται νοµµωr σε µητρο  σε λογαριασµ  σε κεντρικ σστηµα καταθσεων που βρσκεται σε
κρτοr µλοr, ο καθορισµr των δικαιωµτων αυτν των
φορων ωr κατχων πρσθετηr ασφλειαr σε σχση µε τα
αξιγραφα αυτ διπεται απ το δκαιο αυτο του κρτουr
µλουr.

ΤΜΗΜΑ V

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ρθρο 10
Τα κρτη µλη κατονοµζουν τα συστµατα που εµππτουν
στο πεδο εφαρµογr τηr παροσαr οδηγαr, τα γνωστοποιον στην Επιτροπ και ενηµερνουν την Επιτροπ σχετικ µε τιr αρχr που χουν επιλξει σµφωνα µε το ρθρο
6 παργραφοr 2.
Το σστηµα γνωστοποιε στο κρτοr µλοr του οποου το
δκαιο εφαρµζεται τουr συµµετχοντεr στο σστηµα, και
κθε τυχν µµεσο συµµετχοντα, καθr και κθε αλλαγ
τουr.
Εκτr απ τη γνωστοποηση που καθορζεται στο δετερο
εδφιο, τα κρτη µλη µπορον να υποβλλουν τα συστµατα που εµππτουν στη δικαιοδοσα τουr σε υποχρωση
εποπτεαr  γκρισηr.
Οιοσδποτε χει νµιµο συµφρον µπορε να απαιτσει απ
να ργανο να ενηµερωθε για τα συστµατα στα οποα
συµµετχει το τελευταο και για τουr βασικοr καννεr που
διπουν τη λειτουργα των εν λγω συστηµτων.
ρθρο 11
1. Τα κρτη µλη θτουν σε ισχ τιr αναγκαεr νοµοθετικr, κανονιστικr και διοικητικr διατξειr για να συµµορφωθον µε την παροσα οδηγα πριν απ τιr 11 ∆εκεµβρου
1999. Ενηµερνουν αµσωr σχετικ την Επιτροπ.
Οι διατξειr αυτr, ταν θεσπζονται απ τα κρτη µλη,
αναφρονται στην παροσα οδηγα  συνοδεονται απ την
αναφορ αυτ κατ την επσηµη δηµοσευσ τουr. Οι
λεπτοµερεr διατξειr τηr αναφορr αυτr εκδδονται απ
τα κρτη µλη.
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2. Τα κρτη µλη κοινοποιον στην Επιτροπ το κεµενο
των διατξεων εσωτερικο δικαου που θεσπζουν στον
τοµα που διπεται απ την παροσα οδηγα. Κατ την
κοινοποηση αυτ τα κρτη µλη υποβλλουν πνακα αντιστοιχαr µεταξ των υφισταµνων  των θεσπιζοµνων
εθνικν διατξεων και των σχετικν ρθρων τηr παροσαr
οδηγαr.
ρθρο 12
Το αργτερο εντr τριν ετν απ την ηµεροµηνα που
αναφρεται στο ρθρο 11 παργραφοr 1, η Επιτροπ θα
υποβλει στο Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο και το Συµβολιο
κθεση σχετικ µε την εφαρµογ τηr παροσαr οδηγαr,
συνοδευµενη, αν χρειζεται, απ προτσειr για την
αναθερησ τηr.

11. 6. 98
ρθρο 13

Η παροσα απφαση αρχζει να ισχει την ηµρα τηr δηµοσευσr τηr στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν
Κοινοττων.
ρθρο 14
Η παροσα οδηγα απευθνεται στα κρτη µλη.
Βρυξλλεr, 19 Μαου 1998.
Για το Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο

Για το Συµβολιο

Ο Πρεδροr

Ο Πρεδροr

J. M GIL-ROBLES

G. BROWN
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Ο∆ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 19ηr Μαου 1998
περ των αγωγν παραλεψεωr στον τοµα τηr προστασαr των συµφερντων των
καταναλωτν
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

κτικr σε λλη χρα για να εκφγει οιουδποτε
νοµικο καταναγκασµο· τι το γεγονr αυτ συνιστ στρβλωση του ανταγωνισµο·

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
και ιδωr το ρθρο 100 Α,

(5)

τι οι δυσκολεr αυτr µπορε να κλονσουν την εµπιστοσνη των καταναλωτν στην εσωτερικ αγορ
και να περιορσουν το πεδο δρσεωr των οργανσεων εκπροσπησηr των συλλογικν συµφερντων
των καταναλωτν  των ανεξρτητων δηµσιων
οργανισµν των αρµδιων για την προστασα των
συλλογικν συµφερντων των καταναλωτν, οι
οποοι βλπτονται απ µια πρακτικ παραβιζουσα
το κοινοτικ δκαιο·

(6)

τι οι εν λγω πρακτικr συχν εκτενονται και
πραν των συνρων µεταξ των κρατν µελν· τι,
συνεπr, εναι επεγον να προσεγγσουν σε ορισµνο
βαθµ οι εθνικr διατξειr που επιτρπουν να διαταχθε ο τερµατισµr των προαναφερθεισν παρνοµων πρακτικν ανεξρτητα απ την χρα που η
παρνοµη πρακτικ παργει τα αποτελσµατ τηr·
τι, σον αφορ τη δικαιοδοσα, δεν θγονται οι
καννεr του ιδιωτικο διεθνοr δικαου και των συµβσεων που ισχουν µεταξ των κρατν µελν οτε
η τρηση των εκ τηr συνθκηr γενικν υποχρεσεων
των κρατν µελν και δη των συνδεοµνων µε την
οµαλ λειτουργα τηr εσωτερικr αγορr·

(7)

τι ο στχοr τηr προτεινµενηr δρσηr µπορε να
επιτευχθε µνο απ την Κοιντητα· τι εναπκειται
συνεπr σ’ αυτν να ενεργσει·

(8)

τι το ρθρο 3 Β τρτο εδφιο τηr συνθκηr επιβλλει στην Κοιντητα να µην υπερβανει τα αναγκαα
ρια για την επτευξη των στχων τηr συνθκηr· τι,
κατ’ εφαρµογν του ρθρου αυτο, πρπει να λαµβνονται κατ το δυνατν υπψη τα ιδιατερα
χαρακτηριστικ των εθνικν νοµικν συστηµτων,
παρεχοµνηr στα κρτη µλη τηr δυναττηταr να
επιλγουν µεταξ διαφορετικν λσεων που δνουν
ισοδναµα αποτελσµατα· τι τα δικαστρια  οι
διοικητικr αρχr που εναι αρµδια επ των διαδικασιν που αναφρονται στο ρθρο 2 τηr παροσαr
οδηγαr θα πρπει να δικαιονται να εξετζουν τα
αποτελσµατα προηγοµενων αποφσεων·

(9)

τι µια απ τιr εναλλακτικr λσειr θα πρπει να
ενχει την απατηση να ασκονται τα δικαιµατα
που ορζονται στην παροσα οδηγα απ ναν 

την πρταση τηr Επιτροπr (1),
τη γνµη τηr Οικονοµικr και Κοινωνικr Επιτροπr (2),
Αποφασζονταr σµφωνα µε τη διαδικασα του ρθρου 189
Β τηr συνθκηr (3),
Εκτιµνταr:
(1)

τι ορισµνεr οδηγεr περιλαµβανµενεr στον κατλογο ο οποοr προσαρτται στην παροσα οδηγα
ορζουν καννεr περ προστασαr των συµφερντων
των καταναλωτν·

(2)

τι οι µηχανισµο που υπρχουν σµερα, τσο σε
εθνικ σο και κοινοτικ εππεδο, για την εξασφλιση τηr τρησηr αυτν των οδηγιν, δεν επιτρπουν
πντοτε τον γκαιρο τερµατισµ των παραβσεων
που θγουν τα συλλογικ συµφροντα των καταναλωτν· τι ωr συλλογικ νοονται τα συµφροντα
που δεν περιλαµβνουν την απλ σρευση των συµφερντων των ατµων που εθγησαν απ συγκεκριµνη παρβαση· τι τα ανωτρω δεν θγουν την
σκηση επιµρουr αγωγν απ τοµα που χουν
θιγε απ συγκεκριµνη παρβαση·

(3)

(4)

τι, σον αφορ την επιδιωκµενη παση πρακτικν
αθεµτων δυνµει των εφαρµοστων εθνικν διατξεων, η αποτελεσµατικτητα των εθνικν µτρων
που µεταφρουν τιr ανωτρω οδηγεr συµπεριλαµβανοµνων και των προστατευτικν µτρων τα οποα
υπερβανουν αυτ που απαιτον οι εν λγω οδηγεr,
εφσον συµβαδζουν µε τη συνθκη και επιτρπονται
απ τιr οδηγεr αυτr, µπορε να εξουδετερνεται
ταν οι πρακτικr αυτr παργουν αποτελσµατα σε
κρτοr µλοr διφορο τηr προελεσεr τουr·
τι οι δυσκολεr αυτr µπορον να θξουν την
ερυθµη λειτουργα τηr εσωτερικr αγορr, επειδ
αρκε να µετατεθε η πηγ µιαr παρνοµηr πρα-

(1) ΕΕ C 107 τηr 13. 4. 1996, σ. 3 και
ΕΕ C 80 τηr 13. 3. 1997, σ. 10.
(2) ΕΕ C 30 τηr 30. 1. 1997, σ. 112.
(3) Γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 14ηr Νοεµβρου 1996
(ΕΕ C 362 τηr 2. 12. 1996, σ. 236), κοιν θση του Συµβουλου
τηr 30r Οκτωβρου 1997 (ΕΕ C 389 τηr 22. 12. 1997, σ. 51) και
απφαση του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 12ηr Μαρτου 1998
(ΕΕ C 104 τηr 6. 4. 1998). Απφαση του Συµβουλου τηr 23ηr
Απριλου 1998.
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περισστερουr ανεξρτητουr δηµσιουr οργανισµοr,
ειδικ επιφορτισµνουr µε την προστασα των συλλογικν συµφερντων των καταναλωτν· τι µια
λλη επιλογ θα πρπει να προβλπει την σκηση
αυτν των δικαιωµτων απ οργανσειr που χουν
στχο την προστασα των συλλογικν συµφερντων
των καταναλωτν, σµφωνα µε τα κριτρια που
καθορζει η εθνικ νοµοθεσα·
(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

τι τα κρτη µλη θα πρπει να µπορον να επιλγουν µεταξ των εναλλακτικν λσεων  να τιr συνδυζουν, καθορζονταr σε εθνικ εππεδο τουr οργανισµοr /και τιr οργανσειr που θα εναι αρµδιοι
για τουr σκοποr τηr παροσαr οδηγαr·
τι, για την αντιµετπιση των ενδοκοινοτικν παραβσεων, θα πρπει να ισχσει η αρχ τηr αµοιβααr
αναγνρισηr των εν λγω οργανισµν /και
οργανσεων· τι τα κρτη µλη, κατ’ ατηση των
εθνικν φορων, θα πρπει να γνωστοποιον στην
Επιτροπ το νοµα και το σκοπ των εθνικν
φορων που νοµιµοποιονται να εγερουν αγωγ στη
χρα τουr σµφωνα µε τιr διατξειr τηr παροσαr
οδηγαr·
τι η Επιτροπ εναι αρµδια για τη δηµοσευση
καταλγου αυτν των νοµιµοποιουµνων φορων
στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων· τι, ωr του δηµοσιευθε δλωση περ του
αντιθτου, τεκµαρεται τι ο νοµιµοποιοµενοr
φοραr χει νοµικ ικαντητα εφσον το νοµ του
περιλαµβνεται στον κατλογο αυτ·
τι τα κρτη µλη θα πρπει να χουν τη δυναττητα
να απαιτον απ τον σκοπεοντα να ασκσει αγωγ
παραλεψεωr την προηγοµενη διεξαγωγ διαβολευσηr, προκειµνου να δοθε στον εναγµενο η
δυναττητα να θσει τρµα στη σχετικ παρβαση·
τι τα κρτη µλη θα πρπει να χουν τη δυναττητα
να ζητον να γνεται η προηγοµενη διαβολευση σε
συνεργασα µε ανεξρτητο δηµσιο οργανισµ οριζµενο υπ’ αυτν·
τι σα κρτη µλη ορσουν προηγοµενη διαβολευση θα πρπει να τσσουν προθεσµα δο εβδοµδων αφτου ληφθε η ατηση διεξαγωγr διαβολευσηr, προβλπονταr τι, εν εντr αυτr δεν πασει η παρβαση, ο αιτν δικαιοται να ασκσει,
χωρr λλη καθυστρηση, αγωγ στο αρµδιο
δικαστριο  διοικητικ αρχ·
τι η Επιτροπ εναι σκπιµο να υποβλλει εκθσειr
σχετικ µε τη λειτουργα τηr παροσαr οδηγαr, και
ιδωr σον αφορ το πεδο εφαρµογr τηr και τη
διεξαγωγ προηγοµενηr διαβολευσηr·
τι η εφαρµογ τηr παροσαr οδηγαr δεν θα πρπει
να θγει την εφαρµογ των κοινοτικν καννων περ
ανταγωνισµο,
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ρθρο 1
Πεδο εφαρµογr
1. Στχοr τηr παροσαr οδηγαr εναι η προσγγιση των
νοµοθετικν, κανονιστικν και διοικητικν διατξεων των
κρατν µελν σχετικ µε τιr αγωγr παραλεψεωr που
αναφρονται στο ρθρο 2 και αποσκοπον στην προστασα
των συλλογικν συµφερντων των καταναλωτν που περιλαµβνονται στιr οδηγεr οι οποεr απαριθµονται στο
παρρτηµα, προκειµνου να εξασφαλισθε η ερυθµη λειτουργα τηr εσωτερικr αγορr.
2. Για τουr σκοποr τηr παροσαr οδηγαr, ωr παρβαση
νοεται κθε ενργεια αντθετη προr τιr οδηγεr που απαριθµονται στο παρρτηµα, πωr χουν µεταφερθε στην
εσωτερικ ννοµη τξη των κρατν µελν, η οποα θγει τα
συλλογικ συµφροντα που αναφρονται στην παργραφο
1.
ρθρο 2
Αγωγr παραλεψεωr
1. Τα κρτη µλη ορζουν τα δικαστρια  τιr διοικητικr αρχr που εναι αρµδιεr επ διαδικασιν κινουµνων
απ νοµιµοποιοµενουr φορεr, κατ την ννοια του ρθρου 3, µε τιr οποεr επιδικεται:
α) να διαταχθε, µε την δουσα ταχτητα και, ταν ενδεκνυται, µε τη διαδικασα των ασφαλιστικν µτρων, η
παση  η απαγρευση οποιασδποτε παρβασηr·
β) ταν αυτ ενδεκνυται, η λψη µτρων, πωr η
κατλληλη δηµοσευση του συνλου  µρουr τηr απφασηr, /και η δηµοσευση επανορθωτικr δλωσηr
στε να εκλεψουν τα συνεχιζµενα αποτελσµατα τηr
παρβασηr·
γ) εφσον επιτρπεται απ το νοµικ σστηµα του συγκεκριµνου κρτουr µλουr, να διαταχθε ο ηττηθεr εναγµενοr να καταβλει προr το ∆ηµσιο Ταµεο 
οιονδποτε οριζµενο ωr δικαιοχο απ την εθνικ
νοµοθεσα, σε περπτωση µη τρησηr τηr απφασηr
µετ τη λξη τηr προθεσµαr που χουν τξει τα
δικαστρια  οι αρµδιεr διοικητικr αρχr, συγκεκριµνο ποσ αν ηµρα καθυστρησηr  κθε λλο ποσ
που προβλπεται απ την εθνικ νοµοθεσα για την
εξασφλιση τηr τρησηr των αποφσεων.
2. Η παροσα οδηγα δεν θγει τουr καννεr του ιδιωτικο διεθνοr δικαου περ του εφαρµοστου δικαου, κατ
τουr οποουr εφαρµζεται ετε το δκαιο του κρτουr
µλουr προλευσηr τηr παρβασηr, ετε το δκαιο του κρτουr µλουr που επλθαν τα αποτελσµατ τηr.
ρθρο 3
Vορεr νοµιµοποιοµενοι προr γερση αγωγr
Για τουr σκοποr τηr παροσαr οδηγαr, ωr «νοµιµοποιοµενοι φορεr» νοονται οι οργανισµο  οργανσειr που
χουν δεντωr συσταθε σµφωνα µε τη νοµοθεσα κρτουr
µλουr και χουν ννοµο συµφρον να επιβλλουν την
τρηση των διατξεων που αναφρονται στο ρθρο 1, και
συγκεκριµνα:
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α) ναr  περισσστεροι ανεξρτητοι δηµσιοι οργανισµο,
επιφορτισµνοι ειδικ µε την προστασα των συµφερντων που αναφρονται στο ρθρο 1, στα κρτη µλη
που υπρχουν ττοιοι οργανισµο και/
β) οι οργανσειr των οποων ο σκοπr συνσταται στην
προστασα των συµφερντων που αναφρονται στο
ρθρο 1, σµφωνα µε τα κριτρια που θεσπζει η εθνικ
νοµοθεσα.
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δεν επιτευχθε εντr δο εβδοµδων µετ την υποβολ του
αιτµατοr προr διαβολευση, ο ενδιαφερµενοr µπορε νευ
ετρου να ασκσει αγωγ παραλεψεωr.
2. Οι ρυθµσειr για την προηγοµενη διαβολευση που
θεσπζονται απ τα κρτη µλη κοινοποιονται στην Επιτροπ και δηµοσιεονται στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
ρθρο 6

ρθρο 4
Ενδοκοινοτικr παραβσειr
1. Κθε κρτοr µλοr λαµβνει τα αναγκαα µτρα στε,
σε περπτωση παραβσεωr που διαπρχθηκε στην επικρτει του, κθε νοµιµοποιοµενοr φοραr απ λλο κρτοr
µλοr, ταν θγονται τα συµφροντα τα οποα προστατεει,
να µπορε να προσφεγει στο δικαστριο  τη διοικητικ
αρχ που προβλπεται στο ρθρο 2, επιδεικνονταr τον
κατλογο που προβλπεται στην παργραφο 3. Τα δικαστρια  οι διοικητικr αρχr δχονται τον κατλογο αυτ ωr
απδειξη τηr νοµικr ικαντηταr του νοµιµοποιοµενου
φορα, επιφυλαττµενεr του δικαιµατr τουr να εξετσουν
κατ πσον ο σκοπr του φορα δικαιολογε την γερση
αγωγr στη συγκεκριµνη περπτωση.
2. Για τουr σκοποr τηr αντιµετπισηr των ενδοκοινοτικν παραβσεων και µε την επιφλαξη των δικαιωµτων
που αναγνωρζει η εθνικ νοµοθεσα σε λλουr φορεr, τα
κρτη µλη, κατ’ ατηση των οικεων νοµιµοποιοµενων
φορων, γνωστοποιον στην Επιτροπ τι οι εν λγω
φορεr νοµιµοποιονται να εγερουν αγωγ σµφωνα µε το
ρθρο 2. Τα κρτη µλη γνωστοποιον επσηr στην Επιτροπ το νοµα και το σκοπ αυτν των φορων.
3. Η Επιτροπ καταρτζει κατλογο των νοµιµοποιοµενων φορων που αναφρονται στην παργραφο 2, προσδιορζονταr το σκοπ τουr. Ο κατλογοr αυτr, δηµοσιεεται στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων·
οι τροποποισειr αυτο του καταλγου δηµοσιεονται
αµελλητ, εν ο ενηµερωµνοr κατλογοr δηµοσιεεται αν
εξµηνο.

ρθρο 5

Εκθσειr
1. Αν τριετα και για πρτη φορ πντε τη µετ την
ναρξη ισχοr τηr παροσαr οδηγαr, το αργτερο, η Επιτροπ υποβλλει στο Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο και το Συµβολιο κθεση σχετικ µε την εφαρµογ τηr παροσαr
οδηγαr.
2.

Στην πρτη κθεσ τηr η Επιτροπ εξετζει ιδωr:

 το πεδο εφαρµογr τηr παροσαr οδηγαr σον αφορ
την προστασα των συλλογικν συµφερντων
προσπων που ασκον εµπορικ, βιοµηχανικ, βιοτεχνικ  ελεθερη επαγγελµατικ δραστηριτητα,
 το πεδο εφαρµογr τηr παροσαr οδηγαr, πωr καθορζεται απ τιr οδηγεr που απαριθµονται στο
παρρτηµα,
 εν η προηγοµενη διαβολευση του ρθρου 5 συνβαλε στην αποτελεσµατικ προστασα των καταναλωτν.
ταν ενδεκνυται, η κθεση αυτ συνοδεεται απ προτσειr για την τροποποηση τηr παροσαr οδηγαr.
ρθρο 7
∆υναττητα ευρτερηr δρσηr
Η παροσα οδηγα δεν εµποδζει τα κρτη µλη να εισγουν  να διατηρσουν διατξειr που αποσκοπον να
εξασφαλσουν ευρτερα δικαιµατα για την γερση αγωγr
σε εθνικ εππεδο, στουr νοµιµοποιοµενουr φορεr καθr
και σε πντα ενδιαφερµενο.
ρθρο 8

Προηγοµενη διαβολευση

Εφαρµογ

1. Τα κρτη µλη µπορον να εισγουν  να διατηρον
εν ισχι διατξειr σµφωνα µε τιr οποεr ο διδικοr που
σκοπεει να ασκσει αγωγ παραλεψεωr, πριν κινσει τη
διαδικασα αυτ, πρπει οπωσδποτε να επιδιξει την
παση τηr παραβσεωr κατπιν διαβουλεσεωr ετε µε τον
εναγµενο, ετε µε τον εναγµενο και µε κποιον νοµιµοποιοµενο φορα, κατ την ννοια του ρθρου 3 στοιχεο
α), του κρτουr µλουr στο οποο θα ασκηθε η αγωγ.
Εναπκειται στο κρτοr µλοr να αποφασσει κατ πσον
ο επισπεδων διδικοr πρπει να προβε σε διαβολευση µε
τον νοµιµοποιοµενο φορα. Εν η παση τηr παρβασηr

1. Τα κρτη µλη θεσπζουν τιr νοµοθετικr, κανονιστικr και διοικητικr διατξειr που εναι αναγκαεr για να
συµµορφωθον προr την παροσα οδηγα το αργτερο 30
µνεr µετ την ναρξη ισχοr τηr. Αµσωr ενηµερνουν την
Επιτροπ σχετικ.
Οι διατξειr αυτr, ταν θεσπζονται απ τα κρτη µλη,
αναφρονται στην παροσα οδηγα  συνοδεονται απ
παρµοια αναφορ κατ την επσηµη δηµοσευσ τουr. Οι
λεπτοµρειεr τηr αναφορr αυτr καθορζονται απ τα
κρτη µλη.
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2. Τα κρτη µλη ανακοιννουν στην Επιτροπ τιr διατξειr εσωτερικο δικαου τιr οποεr θεσπζουν στον τοµα
που διπεται απ την παροσα οδηγα.
ρθρο 9
ναρξη ισχοr
Η παροσα οδηγα αρχζει να ισχει την εικοστ ηµρα
απ τη δηµοσευσ τηr στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
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ρθρο 10
Αποδκτεr

Η παροσα οδηγα απευθνεται στα κρτη µλη.
Βρυξλλεr, 19 Μαου 1998.
Για το Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο

Για το Συµβολιο

Ο Πρεδροr

Ο Πρεδροr

J. M GIL-ROBLES

G. BROWN
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 (*)
1. Οδηγα 84/450/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 10ηr Σεπτεµβρου 1984, για την προσγγιση των νοµοθετικν,
κανονιστικν και διοικητικν διατξεων των κρατν µελν σχετικ µε την παραπλανητικ διαφµιση (ΕΕ L
250 τηr 19. 9. 1984, σ. 17).
2. Οδηγα 85/577/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 20r ∆εκεµβρου 1985, για την προστασα των καταναλωτν κατ τη
σναψη συµβσεων εκτr εµπορικο καταστµατοr (ΕΕ L 372 τηr 31. 12. 1985, σ. 31).
3. Οδηγα 87/102/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 22αr ∆εκεµβρου 1986, για την προσγγιση των νοµοθετικν,
κανονιστικν και διοικητικν διατξεων των κρατν µελν που διπουν την καταναλωτικ πστη, (ΕΕ L 42
τηr 12. 2. 1987, σ. 48), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την οδηγα 98/7/ΕΚ (ΕΕ L 101 τηr 1. 4. 1998, σ. 17).
4. Οδηγα 89/552/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 3ηr Οκτωβρου 1989, για το συντονισµ ορισµνων νοµοθετικν,
κανονιστικν και διοικητικν διατξεων των κρατν µελν σχετικ µε την σκηση τηλεοπτικν
δραστηριοττων: ρθρα 10 ωr 21 (ΕΕ L 298 τηr 17. 10. 1989, σ. 23, πωr τροποποιθηκε απ την οδηγα
97/36/ΕΚ (ΕΕ L 202 τηr 30. 7. 1997, σ. 60).
5. Οδηγα 90/314/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 13ηr Ιουνου 1990, για τα οργανωµνα ταξδια και οργανωµνεr
διακοπr και περιηγσειr (ΕΕ L 158 τηr 23. 6. 1990, σ. 59).
6. Οδηγα 92/28/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 31ηr Μαρτου 1992, για τη διαφµιση των φαρµκων που
προορζονται για ανθρπουr (ΕΕ L 113 τηr 30. 4. 1992, σ. 13).
7. Οδηγα 93/13/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 5ηr Απριλου 1993, σχετικ µε τιr καταχρηστικr ρτρεr των
συµβσεων που συνπτονται µε καταναλωτr (ΕΕ L 95 τηr 21. 4. 1993, σ. 29).
8. Οδηγα 94/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου και του Συµβουλου, τηr 26ηr Οκτωβρου 1994, περ τηr
προστασαr των αγοραστν ωr προr ορισµνεr πλευρr των συµβσεων που αφορον την απκτηση
δικαιµατοr χρσηr ακιντων υπ καθεστr χρονοµεριστικr µσθωσηr (ΕΕ L 280 τηr 29. 10. 1994, σ. 83).
9. Οδηγα 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου και του Συµβουλου, τηr 20r Μαου 1997, για την προστασα
των καταναλωτν κατ τιr εξ αποστσεωr συµβσειr (ΕΕ L 144 τηr 4. 6. 1997, σ. 19).

(*) Οι οδηγεr αριθ. 1, 6, 7 και 9 περιχουν ειδικr διατξειr για τιr αγωγr παραλεψεωr
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ΕπÄισηµη ΕφηµερÄιδα των ΕυρωπαÏικων
Ä Κοινοτητων
Ä

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
∆ιορθωτικοÄ στον κανονισµοÄ (ΕΚ) αριθ. 2571/97 τηr Επιτροπηr,
Ä τηr 15ηr ∆εκεµβρÄιου 1997, σχετικαÄ µε την
πωληση
Ä
σε µειωµενη
Ä τιµηÄ βουτυρου
Ä
για τη χορηγηση
Ä
ενÄισχυσηr στην κρεµα
Ä γαλακτοr,
Ä
στο βουτυρο
Ä
και
στο συµπυκνωµενο
Ä βουτυρο
Ä
που προορÄιζονται για την παρασκευηÄ προιÏοντων
Ä
ζαχαροπλαστικηr,
Ä παγωτων
Ä
και αλλων
Ä
προιÏοντων
Ä
διατροφηr
Ä

(ΕπÄισηµη ΕφηµερÄιδα των ΕυρωπαÏικων
Ä Κοινοτητων
Ä
L 350 τηr 20ηr
Ä ∆εκεµβρÄιου 1997)
ΣελÄιδα 5, κεφαλαιο
Ä
ΙΙ, αρθρο
Ä
4, παραγραφοr
Ä
1, στοιχεÄιο β), σηµεÄιο i), πεµπτη
Ä
και εκτη
Ä
σειρα:
Ä

αντÄι:
διαβαζε:
Ä

«. . . αυγαÄ ηÄ κροκοι
Ä
αυγων
Ä . . .»,
«. . . αυγαÄ ηÄ κροκοι
Ä
αυγων
Ä σε σκονη
Ä
. . .».

∆ιορθωτικοÄ στην αποφαση
Ä
αριθ. 1/98 του συµβουλÄιου συνδεσηr
Ä
ΕΚ-ΤουρκÄιαr, τηr 25ηr VεβρουαρÄιου
1998, περÄι του καθεστωτοr
Ä
εµπορÄιαr γεωργικων
Ä προιÏοντων
Ä
(98/223/ΕΚ)
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Ä Κοινοτητων
Ä
L 86 τηr 20ηr
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Ä
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