7. 10. 98

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

L 270/1

Ι
(Πρξειr για την ισχ των οποων απαιτεται δηµοσευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2136/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 6ηr Οκτωβρου 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. 1498/98 (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 7 Οκτωβρου
1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 6 Οκτωβρου 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.
198 τηr 15. 7. 1998, σ. 4.
387 τηr 31. 12. 1992, σ. 1.
22 τηr 31. 1. 1995, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 6ηr Οκτωβρου 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

0707 00 05

052
999
052
999
052
388
524
528
999
052
064
400
999
060
064
388
400
442
999
052
064
999

91,5
91,5
93,0
93,0
66,0
98,6
78,4
55,9
74,7
95,3
50,8
159,9
102,0
40,4
37,6
35,2
65,9
43,2
44,5
86,3
55,6
71,0

0709 90 70
0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Ονοµατολογα των χωρν που καθορζεται απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2317/97 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 321 τηr 22. 11.
1997, σ. 19). Ο κωδικr «999» αντιπροσωπεει «λλεr καταγωγr».
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L 270/3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2137/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 5ηr Οκτωβρου 1998
περ πασεωr τηr αλιεαr του γδου απ πλοα µε σηµαα τηr Πορτογαλαr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συµβουλου, τηr
12ηr Οκτωβρου 1993, για τη θσπιση συστµατοr ελγχου
τηr κοινr αλιευτικr πολιτικr (1), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2635/97 (2), και
ιδωr το ρθρο 21 παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 62/98 του Συµβουλου, τηr
10ηr ∆εκεµβρου 1997 για τον καθορισµ, για το 1998 και
διαχερισηr των αλιευτικν µτρων τηr ζνηr διακανονισµο που ορζεται στη σµβαση για την πολυµερ συνεργασα στον τοµα τηr αλιεαr του βρειο δυτικο Ατλαντικο (3), προβλπει ποσστωση για τον γδο για το 1998·
τι, για να εξασφαλιστε η τρηση των διατξεων που
αφορον τουr ποσοτικοr περιορισµοr των αλιευµτων
αποθµατοr για το οποο υπρχει ποσστωση, εναι αναγκαο να καθορσει η Επιτροπ την ηµεροµηνα κατ την
οποα τα αλιεµατα που πραγµατοποιονται απ πλοα που
φρουν σηµαα κρτουr µλουr θεωρεται τι χουν
εξαντλσει την ποσστωση που χει διατεθε·
τι σµφωνα µε τιr πληροφορεr που ανακοινθηκαν στην
Επιτροπ, τα αλιεµατα γδου τηr Γροιλανδαr στα δατα
τηr ζνηr NAFO 3Μ απ σκφη που αλιεουν υπ πορτογαλικ σηµαα  εναι νηολογηµνα στην Πορτογαλα, προ-

σγγισαν το εππεδο των ποσοστσεων που τουr παραχωρθηκε για το 1998· τι η Πορτογαλα απαγρευσε την
αλιεα σ’ αυτ τα αποθµατα απ τιr 4 Νοεµβρου 1998· τι
πρπει εποµνωr να ληφθε υπψη η ηµεροµηνα αυτ,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Τα αλιεµατα του γδου στα δατα τηr ζνηr NAFO 3Μ
που πραγµατοποιθηκαν απ σκφη υπ πορτογαλικ
σηµαα  που εναι νηολογηµνα στην Πορτογαλα θεωρεται τι χουν εξαντλσει την ποσστωση που παραχωρθηκε στην Πορτογαλα για το 1998·
Απαγορεεται η αλιεα του γδου στα δατα τηr ζνηr
NAFO 3Μ απ πλοα µε σηµαα τηr Πορτογαλαr  που
εναι νηολογηµνα στην Πορτογαλα, καθr επσηr η
διατρηση επ του πλοου  η µεταφρτωση και η
εκφρτωση των αποθεµτων που αλιεθηκαν απ αυτ τα
πλοα µετ την ηµεροµηνα εφαρµογr του παρντοr κανονισµο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την ηµρα τηr δηµοσευσr του στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν
Κοινοττων.
Εφαρµζεται απ τιr 4 Σεπτεµβρου 1998.

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

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 261 τηr 20. 10. 1993, σ. 1.
(2) ΕΕ L 356 τηr 31. 12. 1997, σ. 14.
(3) ΕΕ L 12 τηr 19. 1. 1998, σ. 121.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2138/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 6ηr Οκτωβρου 1998
για την τροποποηση του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 για τον καθορισµ τηr ονοµατολογαr των γεωργικν προϊντων για τιr επιστροφr κατ την εξαγωγ
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 17
παργραφοr 14,
Εκτιµνταr:
τι ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 τηr Επιτροπr (3),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 1353/98 (4), χει καθορσει, µε βση τη συνδυασµνη
ονοµατολογα, ονοµατολογα των γεωργικν προϊντων για
τιr επιστροφr· τι στιr υποσηµεισειr του τοµα 9 του
παραρτµατοr, προβλπονται οι καννεr που πρπει να ακολουθηθον για τη χοργηση και τον υπολογισµ των επιστροφν για το γλα και τα γαλακτοκοµικ προϊντα· τι
οι καννεr αυτο αποσκοπον στο να εξαιρεθε απ τη
χοργηση επιστροφr το διθηµα που χει προστεθε στα
γαλακτοκοµικ προϊντα· τι πρπει να προσδιοριστε τι η
εξαρεση αυτ επεκτενεται επσηr στα προϊντα που συνστανται απ διθηµα·

τι προκειµνου να αποφευχθον προβλµατα εµπορικr
πρακτικr, κατ την εκπλρωση των τελωνειακν διατυπσεων, πρπει να αντικατασταθε η υποχρωση να δηλνεται
η πραγµατικ περιεκτικτητα των ουσιν που χουν προστεθε οι οποεr δεν εναι επιλξιµεr για τη χοργηση επιστροφr µε την υποχρωση να δηλνεται η αντατη περιεκτικτητα αυτν των προσθτων ουσιν·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχειρσεωr
γλακτοr και γαλακτοκοµικν προϊντων,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Στον τοµα 9 του παραρτµατοr του κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 3846/87 οι υποσηµεισειr 1, 2, 4, 8, 10, 13 και 14
αντικαθστανται απ τιr υποσηµεισειr που αναγρφονται
στο παρρτηµα.
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, 6 Οκτωβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

148
206
366
184

τηr
τηr
τηr
τηr

28.
16.
24.
27.

6. 1968, σ. 13.
8. 1996, σ. 21.
12. 1987, σ. 1.
6. 1998, σ. 29.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Σηµεισειr
(1) Ουδεµα επιστροφ χορηγεται ταν πρκειται για προϊν λακτζη που υπγεται στην κλση αυτ, το οποο
συνσταται απ διθηµα  ταν χουν προστεθε µη γαλακτικr ουσεr /και ορr γλακτοr /και παργωγα
προϊντα του ορο γλακτοr /και λακτζη /και καζενη /και καζεϊνικ λατα /και διθηµα /και
προϊντα που υπγονται στον κωδικ ΣΟ 3504.
Κατ την εκπλρωση των τελωνειακν διατυπσεων, ο ενδιαφερµενοr υποχρεοται να αναγρψει στη
δλωση που προβλπεται για το σκοπ αυτ αν προστθηκαν  χι µη γαλακτικr ουσεr /και ορr
γλακτοr /και παργωγα προϊντα του ορο γλακτοr /και λακτζη /και καζενη /και καζεϊνικ λατα
/και διθηµα /και προϊντα που υπγονται στον κωδικ ΣΟ 3504  αν το προϊν συνσταται απ διθηµα.
(2)

ταν πρκειται για προϊν που υπγεται στη δικριση αυτ, το οποο περιχει µη γαλακτικr λιπαρr ουσεr
/και ορ γλακτοr /και λακτζη /και τα παργωγα προϊντα του ορο γλακτοr /και καζενη /και
καζεϊνικ λατα /και διθηµα /και προϊντα που υπγονται στον κωδικ ΣΟ 3504 που χουν προστεθε,
το τµµα που αντιπροσωπεει τιr µη γαλακτικr ουσεr /και τον ορ γλακτοr /και παργωγα του ορο
γλακτοr /και λακτζη /και καζενη /και καζεϊνικ λατα /και διθηµα /και προϊντα που υπγονται
στον κωδικ ΣΟ 3504 που χουν προστεθε δεν λαµβνεται υπψη για τον υπολογισµ του ποσο τηr
επιστροφr.
Αν να προϊν που υπγεται στην κλση αυτ συνσταται απ διθηµα, δεν χορηγεται ουδεµα επιστροφ.
Κατ την εκπλρωση των τελωνειακν διατυπσεων, ο ενδιαφερµενοr υποχρεοται να αναγρψει στη
δλωση που προβλπεται για το σκοπ αυτ εν το προϊν συνσταται απ διθηµα, εν χουν προστεθε 
χι µη γαλακτικr λιπαρr ουσεr /και ορr γλακτοr /και παργωγα προϊντα του ορο γλακτοr /και
λακτζη /και καζενη /και καζεϊνικ λατα /και διθηµα /και προϊντα που υπγονται στον κωδικ
ΣΟ 3504 και εν χουν προστεθε:
— την αντατη περιεκτικτητα κατ βροr των µη γαλακτικν ουσιν /και ορο γλακτοr /και των
παραγγων προϊντων του ορο γλακτοr /και λακτζηr /και καζενηr /και καζεϊνικν αλτων
/και διηθµατοr /και παργωγων προϊντων που υπγονται στον κωδικ ΣΟ 3504 αν 100 χιλιγραµµα του τελικο προϊντοr
καθr και
— την περιεκτικτητα σε λακτζη του προστεθντοr ορο γλακτοr.

(4) Το ποσ τηr επιστροφr αν 100 χιλιγραµµα του προϊντοr που υπγεται στη δικριση αυτ ισοται µε το
θροισµα των ακολοθων στοιχεων:
α) το αναγραφµενο ποσ αν χιλιγραµµο πολλαπλασιαζµενο επ το βροr του µρουr του γλακτοr που
εµπεριχεται σε 100 χιλιγραµµα προϊντοr.
Εντοτοιr, στην περπτωση κατ την οποα χουν προστεθε στο προϊν ορr γλακτοr /και παργωγα
προϊντα του ορο γλακτοr /και λακτζη /και καζενη /και καζεϊνικ λατα /και διθηµα /και
προϊντα που υπγονται στον κωδικ ΣΟ 3504, το αναγραφµενο ποσ αν χιλιγραµµο πολλαπλασιζεται επ το βροr του µρουr γλακτοr, εκτr του ορο γλακτοr /και τηr λακτζηr /και των
παραγγων προϊντων του ορο γλακτοr /και καζενη /και καζεϊνικ λατα /και διθηµα /και
προϊντα που υπγονται στον κωδικ ΣΟ 3504 που χουν προστεθε, το οποο εµπεριχεται σε 100
χιλιγραµµα του προϊντοr·
β) να στοιχεο που υπολογζεται σµφωνα µε τιr διατξειr του ρθρου 12 παργραφοr 3 του κανονισµο
(ΕΚ) αριθ. 1466/95 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 144 τηr 28. 6. 1995, σ. 22).
Κατ την εκπλρωση των τελωνειακν διατυπσεων, ο ενδιαφερµενοr υποχρεοται να αναγρψει στη
δλωση που προβλπεται για το σκοπ αυτ εν το γαλακτικ µροr συνσταται απ διθηµα  εν χουν
προστεθε  χι µη γαλακτικr λιπαρr ουσεr /και ορr γλακτοr /και παργωγα προϊντα του ορο
γλακτοr /και λακτζη /και καζενη /και καζεϊνικ λατα /και διθηµα /και προϊντα που υπγονται
στον κωδικ ΣΟ 3504 και, εν χουν προστεθε:
— την πραγµατικ περιεκτικτητα κατ βροr των µη γαλακτικν ουσιν /και ορο γλακτοr /και των
παραγγων προϊντων του ορο γλακτοr /και τηr λακτζηr /και τηr καζενηr /και των καζεϊνικν
αλτων /και του διηθµατοr /και των προϊντων που υπγονται στον κωδικ ΣΟ 3504 αν 100
χιλιγραµµα του τελικο προϊντοr
καθr και
— την περιεκτικτητα σε λακτζη του προστεθντοr ορο γλακτοr. Εν το γαλακτικ µροr του προϊντοr
συνσταται απ διθηµα, δεν χορηγεται ουδεµα επιστροφ.
(8) Κατ την εκπλρωση των τελωνειακν διατυπσεων, ο ενδιαφερµενοr υποχρεοται να αναγρψει στη
δλωση που προβλπεται για το σκοπ αυτ:
— την πραγµατικ περιεκτικτητα κατ βροr του αποκορυφωµνου γλακτοr σε σκνη,
— εν χουν προστεθε  χι ορr γλακτοr /και παργωγα προϊντα του ορο γλακτοr /και λακτζη 
και καζενη /και καζεϊνικ λατα /και διθηµα /και προϊντα που υπγονται στον κωδικ ΣΟ 3504
και, εν χουν προστεθε:
— την αντατη περιεκτικτητα κατ βροr ορο γλακτοr /και των παραγγων προϊντων του ορο
γλακτοr /και τηr λακτζηr /και τηr καζενηr /και των καζεϊνικν αλτων /και του διηθµατοr
/και των προϊντων που υπγονται στον κωδικ ΣΟ 3504 τα οποα χουν προστεθε αν 100
χιλιγραµµα βρουr του τελικο προϊντοr,
καθr και
— την περιεκτικτητα σε λακτζη του ορο γλακτοr που χει προστεθε αν 100 χιλιγραµµα του
τελικο προϊντοr.
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ταν το προϊν περιχει µη γαλακτικr ουσεr /και καζενη /και καζεϊνικ λατα /και ορ γλακτοr
/και τα παργωγα προϊντα του ορο γλακτοr /και διθηµα /και προϊντα που υπγονται στον κωδικ
ΣΟ 3504, το µροr που αντιπροσωπεει πρσθετεr µη γαλακτικr ουσεr /και καζενη /και καζεϊνικ λατα
/και ορ γλακτοr /και παργωγα προϊντα του ορο γλακτοr (µε εξαρεση το βοτυρο του ορο
γλακτοr που υπγεται στον κωδικ ΣΟ 0405 10 50) /και λακτζη /και διθηµα /και προϊντα που
υπγονται στον κωδικ ΣΟ 3504 δεν πρπει να λαµβνονται υπψη για τον υπολογισµ του ποσο τηr
επιστροφr.
Κατ την εκπλρωση των τελωνειακν διατυπσεων, ο ενδιαφερµενοr πρπει να αναγρψει στη δλωση που
προβλπεται για το σκοπ αυτ εν χουν προστεθε  χι µη γαλακτικr ουσεr /και καζενη /και
καζεϊνικ λατα /και ορr γλακτοr /και παργωγα προϊντα του ορο γλακτοr /και τηr λακτζηr
/και διθηµα /και προϊντα που υπγονται στον κωδικ ΣΟ 3504 και, εν υπρξε προσθκη, την αντατη
περιεκτικτητα κατ βροr των µη γαλακτικν ουσιν /και τηr καζενηr /και των καζεϊνικν αλτων
/και του ορο γλακτοr /και παραγγων προϊντων του ορο γλακτοr (προσδιορζονταr, ενδεχοµνωr,
την περιεκτικτητα σε βοτυρο του ορο γλακτοr) /και τηr λακτζηr /και του διηθµατοr /και των
προϊντοr που υπγονται στον κωδικ ΣΟ 3504 τα οποα χουν προστεθε αν 100 χιλιγραµµα του τελικο
προϊντοr.

(13)

ταν το προϊν περιλαµβνει µη γαλακτικr ουσεr, το µροr που αντιπροσωπεει τιr µη γαλακτικr ουσεr
δεν λαµβνεται υπψη για τον υπολογισµ των επιστροφν.
Κατ την περτωση των τελωνειακν διατυπσεων, ο ενδιαφερµενοr υποχρεοται να αναγρψει στη
δλωση που προβλπεται για το σκοπ αυτ εν, ναι  χι, χουν προστεθε µη γαλακτικr λιπαρr ουσεr και
εν χουν προστεθε, την αντατη περιεκτικτητα κατ βροr των µη γαλακτικν ουσιν οι οποεr χουν
προστεθε σε 100 χιλιγραµµα του τελικο προϊντοr.

(14)

ταν το προϊν περιλαµβνει µη γαλακτικr ουσεr, εκτr απ τη σακχαρζη, το µροr που αντιπροσωπεει
τιr µη γαλακτικr ουσεr εκτr τηr σακχαρζηr δεν λαµβνεται υπψη για τον υπολογισµ του ποσο των
επιστροφν.
Το ποσ τηr επιστροφr αν 100 χιλιγραµµα του προϊντοr που υπγεται στη δικριση αυτ ισοται µε το
θροισµα των ακολοθων στοιχεων:
α) το αναγραφµενο ποσ αν χιλιγραµµο πολλαπλασιαζµενο επ το βροr του γαλακτικο µρουr που
περιλαµβνεται σε 100 χιλιγραµµα του προϊντοr·
β) να στοιχεο που υπολογζεται σµφωνα µε τιr διατξειr του ρθρου 12 παργραφοr 3 του κανονισµο
(ΕΚ) αριθ. 1466/95 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 144 τηr 28. 6. 1995, σ. 22).
Κατ την εκπλρωση των τελωνειακν διατυπσεων, ο ενδιαφερµενοr υποχρεοται να αναγρψει στη
δλωση που προβλπεται για το σκοπ αυτ την αντατη περιεκτικτητα κατ βροr σακχαρζηr /και
λλων µη γαλακτικν ουσιν που χουν προστεθε αν 100 χιλιγραµµα του τελικο προϊντοr.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2139/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 6ηr Οκτωβρου 1998
για συµπλρωση του παραρτµατοr του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2400/96 τηr Επιτροπr για
την εγγραφ ορισµνων ονοµασιν στο µητρο προστατευµενων ονοµασιν προλευσηr και
προστατευµενων γεωγραφικν ενδεξεων που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ.
2081/92 του Συµβουλου για την προστασα των γεωγραφικν ενδεξεων και των ονοµασιν
προλευσηr των γεωγραφικν προϊντων και των τροφµων
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συµβουλου, τηr
14ηr Ιουλου 1992, για την προστασα των γεωγραφικν
ενδεξεων και των ονοµασιν προλευσηr των γεωργικν
προϊντων και των τροφµων (1), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1068/97 (2), και
ιδωr το ρθρο 7 παργραφοr 5 στοιχεο β,
Εκτιµνταr:
τι σµφωνα µε το ρθρο 5 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
2081/92, η Γαλλα διαββασε στην Επιτροπ ατηση να
καταχωρηθε ονοµασα ωr γεωγραφικ νδειξη·
τι διαπιστθηκε, τι σµφωνα µε το ρθρο 6 παργραφοr
1 του εν λγω κανονισµο, η ατηση αυτ εναι σµφωνη µε
τον κανονισµ αυτ, περιλαµβνει ιδωr λα τα στοιχεα
που προβλπονται στο ρθρο 4 του εν λγω κανονισµο·
τι πολλr ενστσειr, κατ την ννοια του ρθρου 7 του εν
λγω κανονισµο, διαβιβσθηκαν στην Επιτροπ µετ τη
δηµοσευση στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν
Κοινοττων (3) τηr ονοµασαr που αναγρφεται στο
παρρτηµα του παρντοr κανονισµο, αλλ µνο µα
µεταξ αυτν θεωρθηκε βσιµη και συνεπr παραδεκτ·
τι οι ενστσειr που θεωρθηκαν απαρδεκτεr, ετε δεν
αποδεκνυαν τα στοιχεα στα οποα βασιζταν η νσταση,
ετε δεν αφορον τα εξαντλητικ ατια ενστσεωr που προβλπονται απ την παργραφο 4 του εν λγω ρθρου·
τι σµφωνα µε την παργραφο 5 του ρθρου 7 του αυτο
κανονισµο και δεδοµνου τι επρκειτο για νσταση
γλλων παραγωγν, η Επιτροπ κλεσε το ενδιαφερµενο
κρτοr µλοr να αναζητσει συµφωνα· τι εντοτοιr δεν
επλθε συµφωνα και συνεπr εναπκειται στην Επιτροπ
να αποφασσει την καταχρηση τηr εν λγω ονοµασαr·
τι σον αφορ την νσταση των δανν παραγωγν, η
Επιτροπ οδηγθηκε στο να αναθεωρσει τη θση τηr λαµβνονταr υπψη τα στοιχεα που δεν εχαν αποσαφηνισθε
κατ τη διαββαση τηr εν λγω ενστσεωr στην Επιτροπ·
τι κατ συνπεια και η νσταση αυτ πρπει να θεωρηθε
αποδεκτ·
τι σµφωνα µε την παργραφο 4 του ρθρου 13 του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92, που προστθηκε µε τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 535/97 του Συµβουλου (4), µπορε να
(1)
(2)
(3)
( 4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
C
L

208 τηr 24. 7. 1992, σ. 1.
156 τηr 13. 6. 1997, σ. 10.
22 τηr 22. 1. 1997, σ. 3.
83 τηr 25. 3. 1997, σ. 3.

προβλεφθε µεταβατικ περοδοr πντε ετν κατ’ αντατο
ριο, στο πλασιο του ρθρου 7 παργραφοr 5 στοιχεο β),
µεταξ λλων, για ατιο πωr εκενο τηr περιπτσεωr που
αφορ την παρξη προϊντων που βρσκονται νοµµωr στην
αγορ απ πενταεταr τουλχιστον πριν απ την ηµεροµηνα δηµοσιεσεωr που προβλπεται στο ρθρο 6 παργραφοr 2 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92· τι αυτ η
µεταβατικ περοδοr µπορε να προβλεφθε µνο υπ την
προϋπθεση τι οι επιχειρσειr εχαν νοµµωr διαθσει στο
εµπριο τα εν λγω προϊντα χρησιµοποινταr κατ τρπο
συνεχ τιr σχετικr ονοµασεr κατ τη διρκεια τουλχιστον πντε ετν πριν απ την ηµεροµηνα δηµοσιεσεωr
που προβλπεται στο ρθρο 6 παργραφοr 2 του ιδου
αυτο κανονισµο· τι σµφωνα µε το συγκεκριµνο κρτοr µλοr πληρονται οι προϋποθσειr αυτr·
τι λαµβνονταr υπψη τα επιχειρµατα που επικαλσθηκαν τα µρη θεωρεται σκπιµη µεταβατικ περοδοr των
τριν ετν· τι αυτ η µεταβατικ περοδοr εφαρµζεται
µνο για τιr εταιρεεr «Salaisons du Pays d’Oc», «Sørwi
A/S», «Sørwi A/S», «Suhls Pålæg A/S», «Steff-Houlberg»,
«Vestjyske Slagterier A.m.b.a.», «Danish Crown»· τι
πργµατι, αυτr οι εταιρεεr πληρον τιr προϋποθσειr που
προβλπονται απ την παργραφο 4 του ρθρου 13 του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92·
τι κατ συνπεια η ονοµασα αυτ αξζει να εγγραφε στο
µητρο προστατευµενων ονοµασιν προλευσηr και προστατευµενων γεωγραφικν ενδεξεων και κατ συνπεια
να προστατεεται σε κοινοτικ εππεδο ωr γεωγραφικ
νδειξη·
τι το παρρτηµα του παρντοr κανονισµο συµπληρνει
το παρρτηµα του κανονισµο (ΕΚ) αριθ 2400/96 (5), πωr
τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
2008/98 (6)·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr γεωγραφικν
ενδεξεων και ονοµασιν προελεσεωr,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Το παρρτηµα του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2400/96
συµπληρνεται µε την ονοµασα που αναγρφεται στο
παρρτηµα του παρντοr κανονισµο και η ονοµασα αυτ
(5) ΕΕ L 327 τηr 18. 12. 1996, σ. 11.
(6) ΕΕ L 266 τηr 1. 10. 1998, σ. 24.
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εγγρφεται στο µητρο προστατευµενων ονοµασιν προλευσηr και προστατευµενων γεωγραφικν ενδεξεων ωr
προστατευµενη γεωγραφικ νδειξη (ΠΓΕ), που προβλπεται στο ρθρο 6 παργραφοr 3 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
2081/92.
Οι εταιρεεr «Salaisons du Pays d’Oc», «Sørwi A/S»,
«Sørwi A/S», «Suhls Pälæg A/S», «Steff-Houlberg», «Vestjyske Slagterier A.m.b.a.», «Danish Crown» µπορον να
συνεχσουν να διαθτουν στο εµπριο το προϊν µε την
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ονοµασα «Jambon de Bayonne» κατ τη διρκεια περιδου τριν ετν η οποα υπολογζεται απ την ηµρα ενρξεωr ισχοr του παρντοr κανονισµο, δεδοµνου τι στην
ετικττα αναγρφεται σαφr η πραγµατικ καταγωγ του
προϊντοr.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την ηµρα τηr δηµοσευσr 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, 6 Οκτωβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ∆ΙΑΤΡΟVΗ
Προϊντα µε βση το κραr:
ΓΑΛΛΙΑ
— Jambon de Bayonne (ΠΓΕ)
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2140/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 6ηr Οκτωβρου 1998
για την τροποποηση του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1014/90 περ λεπτοµερν καννων εφαρµογr για τον ορισµ, το χαρακτηρισµ και την παρουσαση των αλκοολοχων ποτν
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συµβουλου, τηr
29ηr Μαου 1989, για τη θσπιση των γενικν καννων
σχετικ µε τον ορισµ, το χαρακτηρισµ και την παρουσαση των αλκοολοχων ποτν (1), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ την πρξη προσχρησηr τηr Αυστραr, τηr
Vινλανδαr και τηr Σουηδαr, και ιδωr το ρθρο 6,
Εκτιµνταr:
τι οι λεπτοµρειεr εφαρµογr για τον ορισµ, το χαρακτηρισµ και την παρουσαση των αλκολοχων ποτν χουν
καθοριστε απ τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1014/90 τηr
Επιτροπr (2), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 2523/97 (3)· τι για να προστατευθε απ
τον αθµητο ανταγωνισµ το παραδοσιακ ποτ «Bierbrand»  «Eau de vie de bière», µε προσθκη ζχαρηr 
χι, σµφωνα µε τιr εθνικr παραδσειr και να διατηρηθε
το υψηλ ποιοτικ εππεδο για το ποτ αυτ, πρπει να
επιφυλαχθε η χρησιµοποηση του ρου αυτο στο αλκολοχο ποτ που ορζεται στο παρρτηµα του παρντοr
κανονισµο·

τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr εφαρµογr για
τα αλκοολοχα ποτ,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Στο παρρτηµα του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1014/90 προστθεται το ακλουθο σηµεο 13:
«13.
“Bierbrand”  “Eau de vie de bière”: το αλκοολοχο ποτ:
— που λαµβνεται αποκλειστικ απ την απευθεαr
απσταξη φρσκιαr µπραr αλκοµετρικο βαθµο
χαµηλοτρου απ 86 % vol ειr τρπον στε το λαµβανµενο απσταγµα να παρουσιζει τα οργανοληπτικ χαρακτηριστικ τηr µπραr,
— που χει ελχιστο αλκοολικ ογκοµετρικ ττλο
38 % vol για να µπορε να παραδοθε στην µεση
ανθρπινη κατανλωση στην Κοιντητα.»
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την τρτη 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, 6 Οκτωβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 160 τηr 12. 6. 1989, σ. 1.
(2) ΕΕ L 105 τηr 25. 4. 1990, σ. 9.
(3) ΕΕ L 346 τηr 17. 12. 1997, σ. 46.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2141/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 6ηr Οκτωβρου 1998
για δκατη κτη τροποποηση του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 913/97, για τη θσπιση κτακτων
µτρων στριξηr τηr αγορr στον τοµα του χοιρεου κρατοr στην Ισπανα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,

δρση αυτ, επιβλλεται, µεση θση σε ισχ του παρντοr
κανονισµο·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr του
χοιρεου κρατοr,

τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συµβουλου, τηr
29ηr Οκτωβρου 1975, περ κοινr οργανσεωr αγορr στον
τοµα του χοιρεου κρατοr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3290/94 (2), και ιδωr το
ρθρο 20,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµνταr:

Ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 913/97 τροποποιεται ωr εξr:

τι, λγω τηr εµφανσεωr τηr κλασσικr πανληr των
χορων σε ορισµνεr παραγωγικr περιφρειεr τηr Ισπαναr,
αυτ το κρτοr µλοr λαβε κτακτα µτρα στριξηr τηr
αγορr του χοιρεου κρατοr µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
913/97 τηr Επιτροπr (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1809/98 (4)·
τι για τα χοιρδια βρουr µεταξ 6 και 13 χιλιογρµµων,
πρπει να εισαχθε να µθοδοr υπολογισµο που θα επιτρπει την τακτικ και αυτµατη προσαρµογ τηr ενισχσεωr
στιr διακυµνσειr των τιµν τηr αγορr·
τι πρπει να προσαρµοσθε ο κατλογοr των επιλεξµων
ζωνν που προβλπονται στο παρρτηµα ΙΙ του κανονισµο
(ΕΚ) αριθ. 913/97 στην παροσα κτηνιατρικ και υγειονοµικ κατσταση·
τι λγω τηr ναr µεθδου υπολογισµο τηr ενισχσεωr για
τα χοιρδια που θα επιτρπει να µειωθον οι δαπνεr για τη

ρθρο 1
1. το κεµενο του ρθρου 4 παργραφοr 4, τελευταο εδφιο αντικαθσταται απ το ακλουθο κεµενο:
«Για τα χοιρδια µσου βρουr αν παρτδα σου 
µεγαλτερου απ 6 χιλιγραµµα, αλλ καττερου απ
13 χιλιγραµµα, η ενσχυση που αναφρεται στο ρθρο 1
παργραφοr 4 ισοται µε το 90 % τηr ενσχυσηr που χει
καθοριστε σµφωνα µε τιr διατξειr του πρτου εδαφου τηr παροσαr παραγρφου για τα χοιρδια µσου
βρουr 13 χιλιογρµµων»·
2. το παρρτηµα ΙΙ αντικαθσταται απ το παρρτηµα ΙΙ
του παρντοr κανονισµο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την ηµρα τηr δηµοσευσr 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, 6 Οκτωβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

282
349
131
233

τηr
τηr
τηr
τηr

1. 11. 1975, σ. 1.
31. 12. 1994, σ. 105.
23. 5. 1997, σ. 14.
20. 8. 1998, σ. 10.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Μροr 1
— Στην επαρχα τηr Sevilla, οι ζνεr προστασαr και επιτρησηr πωr ορζονται στα παραρτµατα Ι και ΙΙ του
διατγµατοr τηr Junta de Andalucía τηr 23ηr Απριλου 1998, που χει δηµοσιευθε στην Επσηµη Εφηµερδα
τηr Junta τηr 28ηr Απριλου 1998, σελδα 4951.
Μροr 2
Οι κτηνιατρικr περιφρειεr (comarcas) των επαρχιν τηr Zaragoza και τηr Sevilla που αναφρονται στο
παρρτηµα Ι τηr απφασηr 98/339/ΕΚ.»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2142/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 6ηr Οκτωβρου 1998
για την ναρξη πλησηr µε απλ δηµοπρασα για εξαγωγ αλκοολν οινικr προλευσηr
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, περ κοινr οργανσεωr τηr αµπελοοινικr αγορr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1627/98 (2),
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3877/88 του Συµβουλου, τηr
12ηr ∆εκεµβρου 1988, για τη θσπιση των γενικν
καννων σχετικ µε τη διθεση των αλκοολν απ τιr
αποστξειr που αναφρονται στα ρθρα 35, 36 και 39 του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 και βρσκονται στην
κατοχ των οργανισµν παρµβασηr (3),

ορθr εκτλεσηr για να διασφαλισθε ειδικτερα η ξοδοr
των αλκοολν απ τιr αποθκεr και η χρησιµοποηση τηr
αλκοληr που χει κατακυρωθε για τουr προβλεπµενουr
σκοποr·
τι ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 2192/93 τηr Επιτροπr (6),
που αφορ ορισµνα γενεσιουργ ατια των γενικν ισοτιµιν που χρησιµοποιονται στον αµπελοοινικ τοµα και
τροποποιε, µεταξ λλων, τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 377/
93, προβλπει τιr γεωργικr ισοτιµεr που εφαρµζονται για
τη µετατροπ σε εθνικ νµισµα των πληρωµν και των
εγγυσεων οι οποεr προβλπονται στο πλασιο των απλν
δηµοπρασιν·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
ονων,

Εκτιµνταr:
τι ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 377/93 τηr Επιτροπr (4),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 1448/97 (5), θσπισε τιr λεπτοµρειεr εφαρµογr σχετικ µε τη διθεση των αλκοολν που λαµβνονται απ τιr
αποστξειr που αναφρονται στα ρθρα 35, 36 και 39 του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 και βρσκονται στην
κατοχ των οργανισµν παρµβασηr·
τι µικρ ποστητα αλκοληr του τπου teste e code, που
αποτελε υποπροϊν το οποο λαµβνεται κατ την απσταξη οινικr αλκοληr που προρχεται απ τιr υποχρεωτικr αποστξειr που προβλπονται στα ρθρα 35, 36 και 39
του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 822/87, αποθεµατοποιεται σε
µεγλο αριθµ αποστακτηρων στην Ιταλα· τι πρπει να
διατεθε γργορα αυτ η ποστητα αλκοληr λγω του
γενικο κστουr αποθεµατοποησηr και των χαρακτηριστικν τηr εν λγω αλκοληr που καθιστ δσκολη τη
µακροχρνια αποθεµατοποησ τηr· τι εναι σκπιµο για
λογιστικοr λγουr να περιληφθον οι αλκολεr αυτr
«teste e code» σε παρτδα αλκοληr που προορζεται για
εξαγωγ προr ορισµνεr χρεr τηr Καραϊβικr και τηr Κεντρικr Αµερικr·
τι εναι επσηr, σκπιµο να τεθον προr πληση οι αποθεµατοποιηµνεr οινικr αλκολεr στην Ελλδα λγω του
γενικο κστουr αποθεµατοποησηr και να περιληφθον
στη δηµοπρασα αυτ για λογιστικοr λγουr·
τι πρπει να προβλεφθε ειδικ εγγηση για να διασφαλισθε η φυσικ εξαγωγ των αλκοολν απ το τελωνειακ
δαφοr τηr Κοιντηταr και να επιβληθον κυρσειr για την
αθτιση τηr ηµεροµηναr που προβλπεται για την εξαγωγ
µε βαθµιαο τρπο· τι η εγγηση που ονοµζεται εγγηση
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

84 τηr 27. 3. 1987, σ. 1.
210 τηr 28. 7. 1998, σ. 8.
346 τηr 15. 12. 1988, σ. 7.
43 τηr 20. 2. 1993, σ. 6.
198 τηr 25. 7. 1997, σ. 4.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Πραγµατοποιεται πληση µε µα απλ δηµοπρασα,
αριθµηµνη 245/98 ΕΚ, συνολικr ποστηταr 201 430,442
εκατολτρων αλκοληr που προρχεται απ τιr αποστξειr
που αναφρονται στα ρθρα 35, 36 και 39 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 822/87 που κατχουν ο ιταλικr και ελληνικr
οργανισµr παρµβασηr.
ρθρο 2
Η αλκολη που τθεται σε πληση:
— προορζεται για εξαγωγ εκτr τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
— πρπει να εισαχθε και να αφυδατωθε σε µα απ τιr
ακλουθεr τρτεr χρεr:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Κστα Ρκα,
Γουατεµλα,
Ονδορα, συµπεριλαµβανοµνων των νσων Σουν,
Ελ Σαβαδρ,
Νικαργουα,
γιοr Χριστοφροr και Νβιr,
Μπαχµεr,
∆οµινικαν ∆ηµοκρατα,
Αντγκουα και Μπαρµποντα,
Ντοµνικα,
Βρετανικr Παρθνοι Νσοι και Μονσερτ,
Τζαµικα,

(6) ΕΕ L 196 τηr 5. 8. 1993, σ. 19.
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— Αγα Λουκα,
— γιοr Βικντιοr (συµπεριλαµβανοµνων των
Βορεων Γρεναδων Νσων),
— Μπαρµπντοr,
— Τρινιντντ και Τοµπγκο,
— Μπελζε,
— Γρενδα (συµπεριλαµβανοµνων των Νοτων Γρεναδων Νσων),
— Αροµπα,
— Ολλανδικr Αντλλεr (Κουρασο, Μπονρ, γιοr
Ευστθιοr, Σµπα και το ντιο τµµα του Αγου
Μαρτνου),
— Γουινα,
— Παρθνοι Νσοι των Ηνωµνων Πολιτειν τηr Αµερικr,
— Αϊτ,
— πρπει να χρησιµοποιηθε µνο στον τοµα των καυσµων.
ρθρο 3
Ο τποr αποθεµατοποησηr και οι αναφορr των σχετικν
δεξαµενν, ο γκοr τηr αλκοληr που περιχεται σε κθε
δεξαµεν, ο αλκοολικr ττλοr και τα χαρακτηριστικ τηr
αλκοληr, καθr και ορισµνοι ειδικο ροι, εµφανονται
στο παρρτηµα Ι του παρντοr κανονισµο.
ρθρο 4
Η πληση διεξγεται σµφωνα µε τιr διατξειr των ρθρων
13 ωr 18 καθr επσηr και των ρθρων 30 ωr 38 του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 377/93.
Εντοτοιr κατ παρκκλιση απ το ρθρο 15 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 377/93, η ηµεροµηνα λξεωr για την
υποβολ των προσφορν στο πλασιο τηr δηµοπρασαr που
αναφρεται στον παρντα κανονισµ, εναι µεταξ τηr 8ηr
και 25ηr ηµραr, µετ την ηµεροµηνα δηµοσιεσεωr τηr
απλr δηµοπρασαr.

L 270/13

2. Η εγγηση που πρπει να διασφαλσει την εξαγωγ
ανρχεται σε ποσ 5 Ecu αν εκατλιτρο σε 100 % vol.
Η εγγηση αυτ που διασφαλζει την εξαγωγ των
αλκοολν αποδεσµεεται µνο απ τον οργανισµ παρεµβσεωr που κατχει την αλκολη για κθε ποστητα
αλκοληr για την οποα χει προσκοµισθε απδειξη τι
αυτ εξχθη εντr τηr προθεσµαr που προβλπεται στο
ρθρο 6 του παρντοr κανονισµο. Κατ παρκκλιση απ
το ρθρο 23 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 και εκτr
απ περπτωση ανωτραr βαr ταν υπρχει υπρβαση τηr
προθεσµαr εξαγωγr που αναφρεται στο ρθρο 6, η
εγγηση η οποα θα πρπει να διασφαλσει την εξαγωγ η
οποα ανρχεται σε 5 Ecu αν εκατλιτρο αλκοληr σε
100 vol παρακρατεται ωr:
α) 15 % σε οποιαδποτε περπτωση·
β) 0,33 % του εναποµνοντοr ποσο µετ µεωση κατ
15 %, αν ηµρα υπερβσεωr τηr σχετικr προθεσµαr
εξαγωγr.
3. Η εγγηση ορθr εκτλεσηr ανρχεται σε ποσ 25 Ecu
αν εκατλιτρο αλκοληr σε 100 % vol.
Η εγγηση αυτ αποδεσµεεται σµφωνα µε τιr διατξειr
του ρθρου 34 παργραφοr 3 στοιχεο β) του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 377/93.
4. Κατ παρκκλιση απ το ρθρο 17 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 377/93, η εγγηση που θα πρπει να διασφαλσει την εξαγωγ και η εγγηση ορθr εκτλεσηr συνιστνται ταυτοχρνωr στον ελληνικ και ιταλικ οργανισµ
παρεµβσεωr, για τιr αντστοιχεr ποστητεr των 183 948,80
και 17 481,642 εκατλιτρων το αργτερο την ηµεροµηνα
εκδσεωr τηr πρτηr απδειξηr ανληψηr.
5. Για την εγγηση που θα πρπει να διασφαλσει την
εξαγωγ εκφρασµνη σε Ecu αν εκατλιτρο σε 100 % vol.,
η γεωργικ ισοτιµα που θα εφαρµοσθε για τη µετατροπ
σε εθνικ νµισµα εναι εκενη που ισχει την ηµρα
λξεωr τηr υποβολr των προσφορν.

ρθρο 5

ρθρο 6

1. Η εγγηση συµµετοχr που προβλπεται στο ρθρο 15
του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 377/93 αντιστοιχε σε 3,622
Ecu αν εκατλιτρο αλκοληr σε 100 % vol, που πρπει να
συσταθε στον ιταλικ οργανισµ παρµβασηr και στον
ελληνικ οργανισµ παρµβασηr για τιr αντστοιχεr
ποστητεr των 183 948,80 εκατλιτρων και 17 481,642 εκατλιτρων. Η διατρηση τηr προσφορr µετ τη λψη τηr
προθεσµαr για την υποβολ των προσφορν και η
σσταση τηr εγγησηr για να διασφαλισθε η εξαγωγ και
τηr εγγησηr ορθr εκτλεσηr συνιστον τιr πρωτογενεr
αιτσειr ορθr εκτλεσηr συνιστον τιr πρωτογενεr αιτσειr κατ την ννοια του ρθρου 20 του κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 2220/85 τηr Επιτροπr (1), για την εγγηση συµµετοχr.

1. Η εξαγωγ αλκοληr που χει κατακυρωθε για τη
δηµοπρασα η οποα αναφρεται στο ρθρο 1 του παρντοr
κανονισµο πρπει να χει περατωθε το αργτερο ωr τιr
30 Ιουνου 1999.

Η εγγηση συµµετοχr που χει συσταθε για τη δηµοπρασα που αναφρεται στο ρθρο 1 του παρντοr κανονισµο
αποδεσµεεται αµσωr εφσον δεν χει γνει αποδεκτ η
προσφορ  εφσον ο υπερθεµατιστr χει συστσει το
σνολο τηr εγγησηr για να διασφαλισθε η εξαγωγ και
τηr εγγησηr ορθr εκτλεσηr για τη συγκεκριµνη δηµοπρασα.
(1) ΕΕ L 205 τηr 3. 8. 1985, σ. 5.

2. Η χρησιµοποηση τηr κατακυρωµνηr αλκοληr πρπει
να χει περατωθε εντr διετοr προθεσµαr, τηr οποαr ο
υπολογισµr αρχζει απ την ηµεροµηνα τηr πρτηr
ανληψηr.
ρθρο 7
Για να εναι αποδεκτ η προσφορ, πρπει να περιλαµβνει
νδειξη του τπου τελικr χρσηr τηr αλκοληr που χει
κατακυρωθε, καθr επσηr και τη δσµευση του προσφροντοr να µην τροποποισει αυτν τον προορισµ. Η προσφορ περιλαµβνει επσηr στοιχεα που αποδεικνουν τι ο
προσφρων χει αναλβει δεσµευτικr υποχρεσειr µε µα
επιχερηση στον τοµα των καυσµων σε µα απ τιr τρτεr
χρεr, που εµφανεται στο ρθρο 2 του παρντοr κανονισµο και που αναλαµβνει την υποχρωση να αφυδατσει
τιr αλκολεr που χουν κατακυρωθε σε µα απ αυτr τιr
χρεr, καθr επσηr και να τιr εξαγγει για να χρησιµοποιηθον αποκλειστικ και µνο στον τοµα των καυσµων.
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ρθρο 8
1. Πριν απ την ανληψη τηr αλκοληr που κατακυρθηκε, ο ενδιαφερµενοr οργανισµr παρµβασηr και ο
υπερθεµατιστr προβανουν σε λψη δεγµατοr κατ’ αντιπαρθεση και στην ανλυση του δεγµατοr αυτο προκειµνου να επαληθεεται ο αλκοολικr ττλοr αυτr που εκφρζεται σε % vol.
Εν το τελικ αποτλεσµα των πραγµατοποιουµνων αναλσεων στο εν λγω δεγµα αποδεικνει διαφορ µεταξ
του αλκοολικο ττλου τηr αλκοληr που πρπει να αναληφθε και του ελχιστου αλκοολικο ττλου τηr αλκοληr
που περιλαµβνεται στην προκρυξη τηr δηµοπρασαr,
εφαρµζονται οι ακλουθεr διατξειr:
i) ο οργανισµr παρµβασηr πληροφορε σχετικ την δια
ηµρα τιr υπηρεσεr τηr Επιτροπr σνφωβα νε τι
παρρτηµα ΙΙ, καθr επσηr και τον προβανοντα σε
αποθεµατοποηση και τον υπερθεµατιστ,
ii) ο υπερθεµατιστr δναται:
— ετε να αποδεχθε να παραλβει την παρτδα µε τα
διαπιστωθντα χαρακτηριστικ, µε την επιφλαξη
τηr σµφωνηr γνµηr τηr Επιτροπr,
— ετε να αρνηθε να παραλβει την εν λγω παρτδα.
Στιr περιπτσειr αυτr, πληροφορε την δια ηµρα τον
οργανισµ παρµβασηr και την Επιτροπ σµφωνα µε
το παρρτηµα ΙΙΙ.
Εφσον τηρηθον οι διατυπσειr αυτr, σε περπτωση
ρνησηr παραλαβr τηr σχετικr παρτδαr, ο υπερθεµατιστr αποδεσµεεται αµσωr απ λεr τιr υποχρεσειr του
για την εν λγω παρτδα.
2. Στην περπτωση ρνησηr παραλαβr του εµπορεµατοr απ τον υπερθεµατιστ, η οποα αναφρεται στην παργραφο 1, ο οργανσιµr παρµβασηr του παρχει, εντr
µγιστηr προθεσµαr οκτ ηµερν, λλη ποστητα
αλκοληr, που ανταποκρνεται στην προβλεπµενη
ποιτητα, χωρr πρσθετεr δαπνεr.
3. Εν η φυσικ ανληψη τηr αλκοληr σε σχση µε την
ηµεροµηνα αποδοχr τηr παρτδαr που πρπει να αναληφθε απ τον υπερθεµατιστ, καθυστερσει νω των πντε
εργασµων ηµερν για λγουr που οφελονται στον οργανι-
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σµ παρµβασηr, το κρτοr µλοr θα πρπει να αναλβει
τιr δαπνεr αποζηµωσηr.
ρθρο 9
1. Στην περπτωση που αλκολεr του τπου teste e code
παραλαµβνονται και µεταποιονται χωριστ κατ παρκκλιση απ το ρθρο 34 παργραφοr 2 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 377/93, θεωρεται τι η αλκολη του τπου
teste e code χρησιµοποιεται εξ ολοκλρου για τουr προβλεπµενουr προορισµοr, ταν:
— προσκοµζονται οι αποδεξειr φιξηr στον προορισµ
και χρησιµοποησηr των εν λγω µεταποιηµνων
αλκοολν στον τοµα των καυσµων,
— αιτιολογονται οι απλειεr αλκοληr µετ τιr εργασεr
µεταποησηr που αφορον τιr αλκολεr teste e code· οι
απλειεr αυτr πιστοποιονται απ τη διεθν εταιρεα
εποπτεαr που ορζεται σµφωνα µε τιr διατξειr του
ρθρου 38 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 377/93.
2. Στην περπτωση που οι αλκολεr του τπου teste e
code αναµειγνονται µε λλεr αλκολεr για τον υπολογισµ των απωλειν αλκοληr, εφαρµζεται το ρθρο 34
παργραφοr 2 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 377/93.
ρθρο 10
Κατ παρκκλιση απ το ρθρο 36 παργραφοr 2 πρτο
εδφιο του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 377/93, η αλκολη των
δεξαµενν που αναφρονται στην ανακονωση των κρατν
µελν η οποα προβλπεται στο ρθρο 36 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 377/93 και που ισχει για τιr δηµοπρασεr που
προβλπονται στο ρθρο 1 του παρντοr κανονισµο, εναι
δυνατ να αντικαθσταται απ τουr σχετικοr οργανισµοr
παρµβασηr στην κατοχ των οποων βρσκεται η αλκολη,
µε αλκολη του διου εδουr, σε συµφωνα µε την Επιτροπ,
 να αναµειγνεται µε λλεr αλκολεr που χουν παραδοθε στον οργανισµ παρµβασηr, µχρι την κδοση µιαr
σχετικr απδειξηr παραλαβr ιδωr λγω οργανωτικν
προβληµτων.
ρθρο 11
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την ηµρα τηr δηµοσευσr 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, 6 Οκτωβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

7. 10. 98

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

L 270/15

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΠΛΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ αριθ. 245/98 ΕΚ

I. Τποr αποθεµατοποησηr, γκοr και χαρακτηριστικ τηr τιθµενηr σε πληση αλκοληr

Κρτοr µλοr

ΙΤΑΛΙΑ

Τποr αποθεµατοποησηr

Αριθµr
παρτδων
(cuves)

γκοr
αλκοληr σε
εκατλιτρα
σε
100 % vol

Αναφορ
κανονισµο
(ΕΟΚ)
αριθ. 822/87

Τποr αλκοληr

206,62

35

teste e code

Aniello Esposito Srl  Pomigliano

86,47

36

teste e code

Aniello Esposito Srl  Pomigliano

235,53

39

teste e code

Bertolino SpA  Partinico-Platini

9 000,00

35

ακατργαστη

Bertolino SpA  Partinico-Platini

94,30

35

teste e code

146,36

35

teste e code

25 000,00

35

ακατργαστη

Bonollo SpA  Fontana-Anagni

38,13

35

teste e code

Bonollo SpA  Paduni-Anagni

987,71

35

teste e code

Bonollo SpA  Torrita di Siena

695,10

35

teste e code

Bonollo SpA  Fontana-Anagni

43,00

36

teste e code

Bonollo SpA  Paduni-Anagni

17,14

36

teste e code

Bonollo SpA  Paduni-Anagni

324,21

39

teste e code

Bonollo Umberto SpA  Conselve Padova 74

845,96

35

ακατργαστη

Bonollo Umberto SpA  Conselve Padova 74

1 000,00

39

ακατργαστη

Bonollo Umberto SpA  Conselve Padova 74

232,51

35

teste e code

Camel SpA  Povoletto

161,20

39

ακατργαστη

Cantine Sociali Venete  Ponte di Piave

30,09

35

καλ γεση

Cantine Sociali Venete  Ponte di Piave

748,66

35

ακατργαστη

Cantine Sociali Venete  Ponte di Piave

128,46

35

teste e code

67,00

35

teste e code

Caviro-Coop Srl  Faenza

22 000,00

35

ακατργαστη

Caviro-Coop Srl  Faenza

417,33

35

teste e code

Dist. Acquavite Srl

Bocchino & C. SpA  Calamandrana
Bonollo SpA  Paduni-Anagni

Carlino Reg SnC  Via Milano 49
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Τποr αποθεµατοποησηr

Caviro-Coop Srl  Faenza

Αριθµr
παρτδων
(cuves)

γκοr
αλκοληr σε
εκατλιτρα
σε
100 % vol

7. 10. 98

Αναφορ
κανονισµο
(ΕΟΚ)
αριθ. 822/87

Τποr αλκοληr

31,95

36

teste e code

CO.NA.FRU.VIT.SOC.COOP.  Quistello

880,33

39

ακατργαστη

DCA SpA  Aprutina

289,32

35

teste e code

DCA SpA  Aprutina

40,74

36

teste e code

DCA SpA  Aprutina

17,14

39

teste e code

D’Auria SpA  Caldari

6 000,00

35

ακατργαστη

D’Auria SpA  Caldari

245,44

35

teste e code

D’Auria SpA  Caldari

366,41

36

teste e code

D’Auria SpA  Caldari

612,99

39

teste e code

De Luca Giacomo SAS  Via Trepuzzi 35

5 000,00

35

ακατργαστη

De Luca Giacomo SAS  Via Trepuzzi 35

65,80

35

teste e code

Del Salento SpA  Taviano

4 768,43

35

ουδτερη

Del Salento SpA  Taviano

315,36

36

ουδτερη

Del Salento SpA  Castel S. Giorgio

512,22

35

teste e code

Del Salento SpA  Taviano

320,92

35

teste e code

70,57

36

teste e code

Del Salento SpA  Taviano

891,72

36

teste e code

Del Salento SpA  Castel S. Giorgio

624,16

39

teste e code

16,03

39

teste e code

Del Sud SpA  Rutigliano

927,05

35

teste e code

Del Sud SpA  Rutigliano

287,61

36

teste e code

Del Sud SpA  Rutigliano

401,57

39

teste e code

DI.CO.VI.SA. Srl  Assemini

894,16

36

ακατργαστη

DI.CO.VI.SA. Srl  Assemini

28,41

35

teste e code

DI.CO.VI.SA. Srl  Assemini

1,38

36

teste e code

Dister  COOP.S.C.R.L.  Faenza

3 000,00

39

ακατργαστη

Dister  COOP.S.C.R.L.  Faenza

24,98

35

teste e code

Del Salento SpA  Castel S. Giorgio

Del Salento SpA  Gallipoli
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Τποr αποθεµατοποησηr

Dister  COOP.S.C.R.L.  Faenza

Αριθµr
παρτδων
(cuves)

γκοr
αλκοληr σε
εκατλιτρα
σε
100 % vol
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Αναφορ
κανονισµο
(ΕΟΚ)
αριθ. 822/87

Τποr αλκοληr

10,61

39

teste e code

399,58

39

teste e code

8 000,00

35

ακατργαστη

F. Palma SpA  Palo Del Colle

8,09

35

ακατργαστη

F. Palma SpA  Palo Del Colle

682,23

36

ακατργαστη

F. Palma SpA  Sant’Antimo

137,47

35

teste e code

F. Palma SpA  Sant’Antimo

28,11

36

teste e code

F. Palma SpA  Sant’Antimo

45,77

39

teste e code

F.lli Balice SnC  Valenzano

7 000,00

35

ακατργαστη

F.lli Balice SnC  Valenzano

4,54

35

teste e code

F.lli Cipriani SpA  Chizzola di Ala

5 000,00

35

ακατργαστη

F.lli Cipriani SpA  Chizzola di Ala

336,20

35

teste e code

F.lli Cipriani SpA  Chizzola di Ala

810,41

39

teste e code

F.lli Russo  S. Venerina via Ducci

1 800,00

36

ακατργαστη

F.lli Russo  S. Venerina via Ducci

0,27

35

teste e code

F.lli Russo  S. Venerina via Ducci

33,11

39

teste e code

G. Di Lorenzo Srl  Ponte Valleceppi

7 000,00

35

ακατργαστη

G. Di Lorenzo Srl  Ponte Valleceppi

1,50

35

teste e code

G. Di Lorenzo Srl  Torgiano

542,65

35

teste e code

G. Di Lorenzo Srl  Torgiano

16,70

39

teste e code

GE.DIS SpA  Marsala Bartolotta

7 000,00

35

ακατργαστη

I.C.V. SpA  Borgoricco

2 461,77

35

ακατργαστη

I.C.V. SpA  Borgoricco

1 000,00

39

ακατργαστη

Inga e C. Srl  via Garibaldi 10

230,35

35

ακατργαστη

Inga e C. Srl  via Garibaldi 10

422,32

39

ακατργαστη

Inga e C. Srl  via Garibaldi 10

42,41

35

teste e code

Kronion SpA  Fid. Scunchipani

5 000,00

35

ακατργαστη

Kronion SpA  Fid. Scunchipani

119,46

35

teste e code

Kronion SpA  Fid. Scunchipani

86,26

36

teste e code

Enalco Srl  Savignamo
Enodistil SpA  Alcamo 1 Scampati
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γκοr
αλκοληr σε
εκατλιτρα
σε
100 % vol

Αναφορ
κανονισµο
(ΕΟΚ)
αριθ. 822/87

Mazzari SpA  via Giardino 8/10

18 980,81

35

ακατργαστη

Mazzari SpA  via Giardino 8/10

299,55

35

teste e code

Neri Srl  S. Silvestro

14 000,00

35

ακατργαστη

Neri Srl  S. Silvestro

240,64

35

teste e code

3,94

36

ακατργαστη

75,30

35

teste e code

RO.DI. San Severo Srl  Castel S. Giorgio

167,47

36

teste e code

RO.DI. San Severo Srl  Fid. S. Severo

898,48

36

teste e code

RO.DI. San Severo Srl  Castel S. Giorgio

157,52

39

teste e code

RO.DI. San Severo Srl  Fid. S. Severo

416,35

39

teste e code

S.A.P.I.S SpA  Castel S. Giorgio

16,53

39

teste e code

S.A.P.I.S SpA  S. Egidio M. Albino

18,26

39

teste e code

S.A.S.R.I.V. SpA  Materdomini

0,88

36

ακατργαστη

S.A.S.R.I.V. SpA  Materdomini

20,79

35

teste e code

S.V.A. SpA  Ortona

3 000,00

35

ακατργαστη

Villapana SpA  Villapana

6 000,00

35

ακατργαστη

Vinum SpA  Marsala  via Noto

2 200,00

35

ακατργαστη

Vinum SpA  Marsala  via Noto

83,00

36

teste e code

845,91
906,70
912,92
691,04
984,80
965,97
294,21
420,65
954,29
961,77
969,23
961,48

35+36
35+36
35
35+36
36
36
36
35
35
35
35
35

ακατργαστη
ακατργαστη
ακατργαστη
ακατργαστη
ακατργαστη
ακατργαστη
ακατργαστη
ακατργαστη
ακατργαστη
ακατργαστη
ακατργαστη
ακατργαστη

1 022,27
1 008,46
842,57
988,27
1 008,69
994,62
992,48

35+36
35+36
35+36
35+36
35+36
35+36
35+36

ακατργαστη
ακατργαστη
ακατργαστη
ακατργαστη
ακατργαστη
ακατργαστη
ακατργαστη

Κρτοr µλοr

Τποr αποθεµατοποησηr

Αριθµr
παρτδων
(cuves)

RO.DI. San Severo Srl  Castel S. Giorgio
RO.DI. San Severo Srl  Fid. S. Severo

Σνολο
ΕΛΛΑ∆Α
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UCA Πτραr
Ανθαr 38
ΑΝΘΙΑ

Βιοµηχανικ ζνη του Μελιγαλ
Ελληνικ Ταρταρικ ΑΕ,
Καλαµτα

Τποr αλκοληr

183 948,80
A3
A4
A5
A6
A1
A2
A7
A7
A12
A13
A14
A15
1
2
3
4
5
7
8
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Κρτοr µλοr

Τποr αποθεµατοποησηr

Π.Α. Τζραr
∆οκr (Χαλκδα)
Εβοια

Αριθµr
παρτδων
(cuves)

4016
8
10

Σνολο

γκοr
αλκοληr σε
εκατλιτρα
σε
100 % vol

217,72
204,12
333,48
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Αναφορ
κανονισµο
(ΕΟΚ)
αριθ. 822/87

35+36
35+36
35+36

Τποr αλκοληr

ακατργαστη
ακατργαστη
ακατργαστη

17 481,642

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

201 430,442

Κθε ενδιαφερµενοr, απευθυνµενοr στο σχετικ οργανισµ παρµβασηr, µπορε να λβει, ναντι πληρωµr
ποσο 2,415 Ecu αν λτρο  του αντιτµου σε ιταλικr λρεr  ελληνικr δραχµr, δεγµατα αλκοληr που
διατθενται σε πληση και χουν ληφθε απ αντιπρσωπο του σχετικο οργανισµο παρµβασηr.
II. Προορισµr και χρησιµοποηση τηr αλκοληr
Η αλκολη που τθεται σε πληση προορζεται για εξαγωγ εκτr τηr Κοιντηταr. Πρπει να εισαχθε και να
αφυδατωθε σε µα απ τιr τρτεr χρεr των οποων ο κατλογοr αναφρεται στο παρρτηµα ΙΙ του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 377/93, προκειµνου να χρησιµοποιηθε αποκλειστικ στον τοµα των καυσµων.
Οι αποδεξειr σχετικ µε τον προορισµ και τη χρησιµοποηση τηr αλκοληr παρχονται απ διεθν εταιρεα
ελγχου και προσκοµζονται στον ενδιαφερµενο οργανισµ παρµβασηr.
Τα σχετικ ξοδα αναλαµβνονται απ τον υπερθεµατιστ.
III. Υποβολ των προσφορν
1. Οι προσφορr υποβλλονται για την ποστητα των 50 000 εκατολτρων αλκοληr που εκφρζονται σε
εκατλιτρα αλκοληr σε 100 % vol.
∆εν γνονται δεκτr οι προσφορr που αφορον καττερη ποστητα.
2. Οι προσφορr πρπει:
— ετε να αποσταλον µε συστηµνη επιστολ στην Επιτροπ των Ευρωπαϊκν Κοινοττων, rue de la
Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
— ετε να κατατεθον στο χρο υποδοχr του κτιρου «Loi 130» τηr Επιτροπr των Ευρωπαϊκν
Κοινοττων, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel, απ 11.00 ωr 12.00, την ηµρα που
αναφρεται στο σηµεο 4.
3. Οι προσφορr περιλαµβνονται σε φκελο σφραγισµνο µε ισπανικ κηρ που φρει την νδειξη «Υποβολ
απλr δηµοπρασαr αριθ. 245/98 ΕΚ αλκοληr, Γ∆ VI-(E-2), να ανοιχθε µνο κατ τη συνεδραση τηr
οµδαr», ο οποοr εσωκλεεται σε φκελο που φρει τη διεθυνση τηr Επιτροπr.
4. Οι προσφορr πρπει να φθσουν στην Επιτροπ το αργτερο στιr 19 Οκτωβρου 98, στιr 12.00 (ρα
Βρυξελλν).
5. Κθε προσφορ φρει το ονοµατεπνυµο και τη διεθυνση του υποβλλοντοr την προσφορ και αναφρει:
α) την αναφορ στην απλ δηµοπρασα αριθ. 245/98 ΕΚ·
β) την τιµ που προσφρεται εκφραζοµνη σε Ecu αν εκατλιτρο αλκοληr σε 100 % vol·
γ) το σνολο των υποχρεσεων και δηλσεων που προβλπονται στο ρθρο 31 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
377/93, τον τελικ τπο προορισµο τηr κατακυρωµνηr αλκοληr, καθr επσηr και την απδειξη που
αφορ τη δσµευση µε µια επιχερηση για την αφυδτωση και τη χρησιµοποηση αποκλειστικ και µνο
στον τοµα των καυσµων.
6. Κθε προσφορ πρπει να συνοδεεται απ βεβαισειr καταθσεωr εγγυσεωr συµµετοχr που εκδδονται
απ κθε ναν απ τουr ακλουθουr οργανισµοr παρµβασηr:
— AIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma (τηλ.: 47 49 91· τλεξ: 62 03 31, 62 02 52 και 61 30 03· φαξ: 445 39 40
και 495 39 40), για την ποστητα των 183 948,80 εκατολτρων.
— Υπουργεο Γεωργαr, ∆Ι∆ΑΓΕΠ, 241, Οδr Αχαρνν, Αθνα (τηλ.: 867 76 18· τλεξ: 221701· φαξ: 867 11 11),
για την ποστητα των 17 481,642 εκατολτρων.
Αυτ η εγγηση πρπει να αντιστοιχε σε ποσ 3,622 Ecu αν εκατλιτρο αλκοληr σε 100 % vol.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Οι αριθµο κλσεωr που µπορετε να χρησιµοποισετε στιr Βρυξλλεr εναι:
Γ∆ VI (E-2) (προr κκ. Chiappone/Carnielli):
 τλεξ:
 φαξ:

22037 AGREC B
22070 AGREC B (ελληνικο χαρακτρεr)·
(32-2) 295 92 52.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Ανακονωση απρριψηr  αποδοχr παρτδων στο πλασιο απλr δηµοπρασαr για την εξαγωγ αλκοληr
οινικr προελεσεωr που πραγµατοποιεται βσει του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2142/98
 Ονοµατεπνυµο του υποβλλοντοr την προσφορ στον οποον κατακυρθηκε η δηµοπρασα:
 Ηµεροµηνα τηr δηµοπρασαr:
 Ηµεροµηνα απρριψηr  αποδοχr τηr παρτδαr εκ µρουr του υπερθεµατιστ:
Αριθµr
παρτδαr

Ποστητα
σε εκατλιτρα

Η αλκολη
βρσκεται

Αιτιολγηση τηr ρνησηr παραλαβr
 τηr αποδοχr τηr

7. 10. 98
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2143/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 6ηr Οκτωβρου 1998
για την ναρξη πωλσεων µε απλr δηµοπρασεr για εξαγωγ αλκοολν οινικr προλευσηr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:

τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
ονων,

τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 του Συµβουλου, τηr
16ηr Μαρτου 1987, περ κοινr οργανσεωr τηr αµπελοοινικr αγορr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1627/98 (2),
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3877/88 του Συµβουλου, τηr
12ηr ∆εκεµβρου 1988, για τη θσπιση των γενικν
καννων σχετικ µε τη διθεση των αλκοολν απ τιr
αποστξειr που αναφρονται στα ρθρα 35, 36 και 39 του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 και βρσκονται στην
κατοχ των οργανισµν παρµβασηr (3),
Εκτιµνταr:
τι ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 377/93 τηr Επιτροπr (4),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 1448/97 (5), θσπισε τιr λεπτοµρειεr εφαρµογr σχετικ µε τη διθεση των αλκοολν που λαµβνονται απ τιr
αποστξειr που αναφρονται στα ρθρα 35, 36 και 39 του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 και βρσκονται στην
κατοχ των οργανισµν παρµβασηr·
τι πρπει να προβοµε σε απλr δηµοπρασεr για την
εξαγωγ οινικr αλκοληr προr ορισµνεr χρεr τηr Καραϊβικr και τηr Κεντρικr Αµερικr προκειµνου να διασφαλισθε η συνχεια του εφοδιασµο των χωρν αυτν και να
µειωθον τα κοινοτικ αποθµατα οινικr αλκοληr·
τι πρπει να προβλεφθε ειδικ εγγηση για να διασφαλισθε η φυσικ εξαγωγ των αλκοολν απ το τελωνειακ
δαφοr τηr Κοιντηταr και να επιβληθον κυρσειr για την
αθτιση τηr ηµεροµηναr που προβλπεται για την εξαγωγ
µε βαθµιαο τρπο· τι η εγγηση αυτ πρπει να εναι
ανεξρτητη απ την εγγηση που ονοµζεται εγγηση
ορθr εκτλεσηr για να διασφαλισθε ειδικτερα η ξοδοr
των αλκοολν απ τιr αποθκεr και η χρησιµοποηση τηr
αλκοληr που χει κατακυρωθε για τουr προβλεπµενουr
σκοποr·
τι ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 2192/93 τηr Επιτροπr (6),
που αφορ ορισµνα γενεσιουργ ατια των γεωργικν ισοτιµιν που χρησιµοποιονται στον αµπελοοινικ τοµα και
τροποποιε, µεταξ λλων, τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 377/
93, προβλπει τιr γεωργικr ισοτιµεr που εφαρµζονται για
τη µετατροπ σε εθνικ νµισµα των πληρωµν και των
εγγυσεων οι οποεr προβλπονται στο πλασιο των απλν
δηµοπρασιν·
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

84 τηr 27. 3. 1987, σ. 1.
210 τηr 28. 7. 1998, σ. 8.
346 τηr 15. 12. 1988, σ. 7.
43 τηr 20. 2. 1993, σ. 6.
198 τηr 25. 7. 1997, σ. 4.
196 τηr 5. 8. 1993, σ. 19.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Πραγµατοποιεται πληση µε ξι απλr δηµοπρασεr,
αριθµηµνεr 252/98 ΕΚ, 253/98 ΕΚ, 254/98 ΕΚ, 255/98 ΕΚ,
256/98 ΕΚ και 257/98 ΕΚ, συνολικr ποστηταr 300 000
εκατολτρων αλκοληr που προρχεται απ τιr αποστξειr
που αναφρονται στα ρθρα 35 και 36 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 822/87 που κατχουν ο ισπανικr και ο γαλλικr οργανισµr παρµβασηr.
Καθεµα απ τιr απλr δηµοπρασεr αριθ. 252/98 ΕΚ, 253/
98 ΕΚ, 254/98 ΕΚ, 255/98 ΕΚ, 256/98 ΕΚ και 257/98 ΕΚ
αφορ ποστητα 50 000 εκατολτρων αλκοληr σε 100 %
vol.
ρθρο 2
Η αλκολη που τθεται σε πληση:
— προορζεται για εξαγωγ εκτr τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
— πρπει να εισαχθε και να αφυδατωθε:
— για τιr απλr δηµοπρασεr αριθ. 252/98 ΕΚ, 253/98
ΕΚ και 254/98 ΕΚ σε µα απ τιr ακλουθεr τρτεr
χρεr:
— Κστα Ρκα,
— Γουατεµλα,
— Ονδορα, συµπεριλαµβανοµνων των νσων
Σουν,
— Ελ Σαλβαδρ,
— Νικαργουα,
— για τιr απλr δηµοπρασεr αριθ. 255/98 ΕΚ, 256/98
ΕΚ και 257/98 ΕΚ σε µα απ τιr ακλουθεr τρτεr
χρεr:
—
—
—
—
—
—
—
—
—

γιοr Χριστφοροr και Νβιr,
Μπαχµεr,
∆οµινικαν ∆ηµοκρατα,
Αντγκουα και Μπαρµποντα,
Ντοµνικα,
Βρετανικr Παρθνοι Νσοι και Μονσερτ,
Τζαµικα,
Αγα Λουκα,
γιοr Βικντιοr (συµπεριλαµβανοµνων των
Βορεων Γρεναδνων Νσων),
— Μπαρµπντοr,
— Τρινιντντ και Τοµπγκο,
— Μπελζε,
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— Γρενδα (συµπεριλαµβανοµνων των Νοτων
Γρεναδνων Νσων),
— Αροµπα,
— Ολλανδικr Αντλλεr (Κουρασο, Μπονρ,
γιοr Ευστθιοr, Σµπα και το ντιο τµµα του
Αγου Μαρτνου),
— Γουινα,
— Παρθνοι Νσοι των Ηνωµνων Πολιτειν τηr
Αµερικr,
— Αϊτ,
— πρπει να χρησιµοποιηθε µνο στον τοµα των καυσµων.
ρθρο 3
Ο τποr αποθεµατοποησηr και οι αναφορr των σχετικν
δεξαµενν, ο γκοr τηr αλκοληr που περιχεται σε κθε
δεξαµεν, ο αλκοολικr ττλοr και τα χαρακτηριστικ τηr
αλκοληr, καθr και ορισµνοι ειδικο ροι, εµφανονται
στο παρρτηµα Ι του παρντοr κανονισµο.
ρθρο 4
Η πληση διεξγεται σµφωνα µε τιr διατξειr των ρθρων
13 ωr 18 καθr επσηr και των ρθρων 30 ωr 38 του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 377/93.
Εντοτοιr κατ παρκκλιση απ το ρθρο 15 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 377/93, η ηµεροµηνα λξεωr για την
υποβολ των προσφορν στο πλασιο των δηµοπρασιν
που αναφρονται στον παρντα κανονισµ, εναι µεταξ
τηr 8ηr και 25ηr ηµραr, µετ την ηµεροµηνα δηµοσιεσεωr των απλν δηµοπρασιν.
ρθρο 5
1. Η εγγηση συµµετοχr που προβλπεται στο ρθρο 15
του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 377/93 αντιστοιχε σε 3,622
Ecu αν εκατλιτρο αλκοληr σε 100 % vol, που πρπει να
συσταθε για τη συνολικ ποστητα η οποα τθεται σε
πληση στο πλασιο καθεµαr απ τιr δηµοπρασεr που
αναφρονται στο ρθρο 1 του παρντοr κανονισµο.
Η διατρηση τηr προσφορr µετ τη λξη τηr προθεσµαr
για την υποβολ των προσφορν και η σσταση τηr
εγγησηr για να διασφαλισθε η εξαγωγ και τηr εγγησηr
ορθr εκτλεσηr συνιστον τιr πρωτογενεr αιτσειr κατ
την ννοια του ρθρου 20 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
2220/85 τηr Επιτροπr (1), για την εγγηση συµµετοχr.
Η εγγηση συµµετοχr που χει συσταθε για καθεµα απ
τιr δηµοπρασεr που αναφρονται στο ρθρο 1 του παρντοr κανονισµο αποδεσµεεται αµσωr εφσον δεν χει
γνει αποδεκτ η προσφορ  εφσον ο υπερθεµατιστr
χει συστσει το σνολο τηr εγγησηr για να διασφαλισθε
η εξαγωγ και τηr εγγησηr ορθr εκτλεσηr για τη συγκεκριµνη δηµοπρασα.
2. Η εγγηση που πρπει να διασφαλσει την εξαγωγ
και η οποα ανρχεται σε ποσ 5 Ecu αν εκατλιτρο σε
100 % vol, πρπει να συσταθε για κθε ποστητα αλκοληr
για την οποα υπρχει απδειξη παραλαβr για καθεµα
απ τιr δηµοπρασεr που αναφρονται στο ρθρο 1 του
παρντοr κανονισµο.
(1) ΕΕ L 205 τηr 3. 8. 1985, σ. 5.

7. 10. 98

Η εγγηση αυτ που διασφαλζει την εξαγωγ των
αλκοολν αποδεσµεεται µνο απ τον οργανισµ παρεµβσεωr που κατχει την αλκολη για κθε ποστητα
αλκοληr για την οποα χει προσκοµισθε απδειξη τι
αυτ εξχθη εντr τηr προθεσµαr που προβλπεται στο
ρθρο 6 του παρντοr κανονισµο. Κατ παρκκλιση απ
το ρθρο 23 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 και εκτr
απ περπτωση ανωτραr βαr ταν υπρχει υπρβαση τηr
προθεσµαr εξαγωγr που αναφρεται στο ρθρο 6, η
εγγηση η οποα θα πρπει να διασφαλσει την εξαγωγ η
οποα ανρχεται σε 5 Ecu αν εκατλιτρο αλκοληr σε
100 % vol παρακρατεται ωr:
α) 15 % σε οποιαδποτε περπτωση·
β) 0,33 % του εναποµνοντοr ποσο µετ µεωση κατ
15 %, αν ηµρα υπερβσεωr τηr σχετικr προθεσµαr
εξαγωγr.
3. Η εγγηση ορθr εκτλεσηr ανρχεται σε ποσ 25 Ecu
αν εκατλιτρο αλκοληr σε 100 % vol.
Η εγγηση αυτ αποδεσµεεται σµφωνα µε τιr διατξειr
του ρθρου 34 παργραφοr 3 στοιχεο β) του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 377/93.
4. Κατ παρκκλιση απ το ρθρο 17 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 377/93, η εγγηση που θα πρπει να διασφαλσει την εξαγωγ και η εγγηση ορθr εκτλεσηr συνιστνται ταυτοχρνωr σε κθε σχετικ οργανισµ παρεµβσεωr, για καθεµα απ τιr δηµοπρασεr που αναφρονται
στο ρθρο 1 του παρντοr κανονισµο και το αργτερο την
ηµεροµηνα εκδσεωr τηr απδειξηr παραλαβr για τη σχετικ ποστητα αλκοληr.
5. Για την εγγηση που θα πρπει να διασφαλσει την
εξαγωγ εκφρασµνη σε Ecu αν εκατλιτρο σε 100 % vol.,
η γεωργικ ισοτιµα που θα εφαρµοσθε για τη µετατροπ
σε εθνικ νµισµα εναι εκενη που ισχει την ηµρα
λξεωr τηr υποβολr των προσφορν για τη σχετικ δηµοπρασα.
ρθρο 6
1. Η εξαγωγ αλκοληr που χει κατακυρωθε για τιr
δηµοπρασεr οι οποεr αναφρονται στο ρθρο 1 του παρντοr κανονισµο πρπει να χει περατωθε το αργτερο ωr
τιr 31 Μαου 1999.
2. Η χρησιµοποηση τηr κατακυρωµνηr αλκοληr πρπει
να χει περατωθε εντr διετοr προθεσµαr, τηr οποαr ο
υπολογισµr αρχζει απ την ηµεροµηνα τηr πρτηr
ανληψηr.
ρθρο 7
Για να εναι αποδεκτ η προσφορ, πρπει να περιλαµβνει
νδειξη του τπου τελικr χρσηr τηr αλκοληr που χει
κατακυρωθε, καθr επσηr και τη δσµευση του προσφροντοr να µην τροποποισει αυτν τον προορισµ. Η προσφορ περιλαµβνει επσηr στοιχεα που αποδεικνουν τι
ο προσφρων χει αναλβει δεσµευτικr υποχρεσειr µε µα
επιχερηση στον τοµα των καυσµων σε µα απ τιr τρτεr
χρεr, που εµφανεται στο ρθρο 2 του παρντοr κανονισµο και που αναλαµβνει την υποχρωση να αφυδατσει
τιr αλκολεr που χουν κατακυρωθε σε µα απ αυτr τιr
χρεr, καθr επσηr και να τιr εξαγγει για να χρησιµοποιηθον αποκλειστικ και µνο στον τοµα των καυσµων.
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ρθρο 8
1. Πριν απ την ανληψη τηr αλκοληr που κατακυρθηκε, ο οργανισµr παρµβασηr και ο υπερθεµατιστr
προβανουν σε λψη δεγµατοr κατ’ αντιπαρθεση και στην
ανλυση του δεγµατοr αυτο προκειµνου να επαληθεεται
ο αλκοολικr ττλοr αυτr που εκφρζεται σε % vol.
Εν το τελικ αποτλεσµα των πραγµατοποιουµνων αναλσεων στο εν λγω δεγµα αποδεικνει διαφορ µεταξ
του αλκοολικο ττλου τηr αλκοληr που πρπει να αναληφθε και του ελχιστου αλκοολικο ττλου τηr αλκοληr
που περιλαµβνεται στην προκρυξη τηr δηµοπρασαr,
εφαρµζονται οι ακλουθεr διατξειr:
i) ο οργανισµr παρµβασηr πληροφορε σχετικ την δια
ηµρα τιr υπηρεσεr τηr Επιτροπr σµφωνα µε το
παρρτηµα ΙΙ, καθr επσηr και τον προβανοντα σε
αποθεµατοποηση και τον υπερθεµατιστ,
ii) ο υπερθεµατιστr δναται:
— ετε να αποδεχθε να παραλβει την παρτδα µε τα
διαπιστωθντα χαρακτηριστικ, µε την επιφλαξη
τηr σµφωνηr γνµηr τηr Επιτροπr,
— ετε να αρνηθε να παραλβει την εν λγω παρτδα.
Στιr περιπτσειr αυτr, πληροφορε την δια ηµρα τον
οργανισµ παρµβασηr και την Επιτροπ σµφωνα µε
το παρρτηµα ΙΙΙ.
Εφσον τηρηθον οι διατυπσειr αυτr, σε περπτωση
ρνησηr παραλαβr τηr σχετικr παρτδαr, ο υπερθεµατιστr αποδεσµεεται αµσωr απ λεr τιr υποχρεσειr του
για την εν λγω παρτδα.
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2. Στην περπτωση ρνησηr παραλαβr του εµπορεµατοr απ τον υπερθεµατιστ, η οποα αναφρεται στην παργραφο 1, ο οργανισµr παρµβασηr του παρχει, εντr
µγιστηr προθεσµαr οκτ ηµερν, λλη ποστητα
αλκοληr, που ανταποκρνεται στην προβλεπµενη
ποιτητα, χωρr πρσθετεr δαπνεr.
3. Εν η φυσικ ανληψη τηr αλκοληr σε σχση µε την
ηµεροµηνα αποδοχr τηr παρτδαr που πρπει να αναληφθε απ τον υπερθεµατιστ, καθυστερσει νω των πντε
εργασµων ηµερν για λγουr που οφελονται στον οργανισµ παρµβασηr, το κρτοr µλοr θα πρπει να αναλβει
τιr δαπνεr αποζηµωσηr.
ρθρο 9
Κατ παρκκλιση απ το ρθρο 36 παργραφοr 2 πρτο
εδφιο του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 377/93, η αλκολη των
δεξαµενν που αναφρονται στην ανακονωση των κρατν
µελν η οποα προβλπεται στο ρθρο 36 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 377/93 και που ισχει για τιr δηµοπρασεr που
προβλπονται στο ρθρο 1 του παρντοr κανονισµο, εναι
δυνατ να αντικαθσταται απ τουr σχετικοr οργανισµοr
παρµβασηr στην κατοχ των οποων βρσκεται η αλκολη,
µε αλκολη του διου εδουr, σε συµφωνα µε την Επιτροπ,
 να αναµειγνεται µε λλεr αλκολεr που χουν παραδοθε στον οργανισµ παρµβασηr, µχρι την κδοση µιαr
σχετικr απδειξηr παραλαβr ιδωr λγω οργανωτικν
προβληµτων.
ρθρο 10
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την ηµρα τηr δηµοσευσr 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, 6 Οκτωβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΠΛΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ αριθ. 252/98 ΕΚ
I. Τποr αποθεµατοποησηr, γκοr και χαρακτηριστικ τηr τιθµενηr σε πληση αλκοληr

Κρτοr µλοr

ΓΑΛΛΙΑ

Τποr αποθεµατοποησηr

Port-la-Nouvelle
boîte postale 62,
avenue Adolphe Turrel
11200 Port-la-Nouvelle

Αριθµr
παρτδων
(cuves)

γκοr
αλκοληr
σε εκατλιτρα
σε 100 % vol

Αναφορ
κανονισµο
(ΕΟΚ)
αριθ. 822/87

Τποr αλκοληr

1
8

48 160
1 840

35
35

ακατργαστη+92 %
ακατργαστη+92 %

Σνολο

50 000

Κθε ενδιαφερµενοr, απευθυνµενοr στο σχετικ οργανισµ παρµβασηr, µπορε να λβει, ναντι πληρωµr
ποσο 2,415 Ecu αν λτρο  του αντιτµου σε γαλλικ φργκα, δεγµατα αλκοληr που διατθενται σε πληση
και χουν ληφθε απ αντιπρσωπο του σχετικο οργανισµο παρµβασηr.
II. Προορισµr και χρησιµοποηση τηr αλκοληr
Η αλκολη που τθεται σε πληση προορζεται για εξαγωγ εκτr τηr Κοιντηταr. Πρπει να εισαχθε και να
αφυδατωθε σε µα απ τιr τρτεr χρεr των οποων ο κατλογοr αναφρεται στο ρθρο 2 του παρντοr
κανονισµο, προκειµνου να χρησιµοποιηθε αποκλειστικ στον τοµα των καυσµων.
Οι αποδεξειr σχετικ µε τον προορισµ και τη χρησιµοποηση τηr αλκοληr παρχονται απ διεθν εταιρεα
ελγχου και προσκοµζονται στον ενδιαφερµενο οργανισµ παρµβασηr.
Τα σχετικ ξοδα αναλαµβνονται απ τον υπερθεµατιστ.
III. Υποβολ των προσφορν
1. Οι προσφορr υποβλλονται για την ποστητα των 50 000 εκατολτρων αλκοληr που εκφρζονται σε
εκατλιτρα αλκοληr σε 100 % vol.
∆εν γνονται δεκτr οι προσφορr που αφορον καττερη ποστητα.
2. Οι προσφορr πρπει:
— ετε να αποσταλον µε συστηµνη επιστολ στην Επιτροπ των Ευρωπαϊκν Κοινοττων, rue de la
Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
— ετε να κατατεθον στο χρο υποδοχr του κτιρου «Loi 130» τηr Επιτροπr των Ευρωπαϊκν
Κοινοττων, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel, απ 11.00 ωr 12.00, την ηµρα που
αναφρεται στο σηµεο 4.
3. Οι προσφορr περιλαµβνονται σε φκελο σφραγισµνο µε ισπανικ κηρ που φρει την νδειξη «Υποβολ
απλr δηµοπρασαr αριθ. 252/98 ΕΚ αλκοληr, Γ∆ VI-(E-2), να ανοιχθε µνο κατ τη συνεδραση τηr
οµδαr», ο οποοr εσωκλεεται σε φκελο που φρει τη διεθυνση τηr Επιτροπr.
4. Οι προσφορr πρπει να φθσουν στην Επιτροπ το αργτερο στιr 19 Οκτωβρου 1998, στιr 12.00 (ρα
Βρυξελλν).
5. Κθε προσφορ φρει το ονοµατεπνυµο και τη διεθυνση του υποβλλοντοr την προσφορ και αναφρει:
α) την αναφορ στην απλ δηµοπρασα αριθ. 252/98 ΕΚ·
β) την τιµ που προσφρεται εκφραζοµνη σε Ecu αν εκατλιτρο αλκοληr σε 100 % vol·
γ) το σνολο των υποχρεσεων και δηλσεων που προβλπονται στο ρθρο 31 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
377/93, καθr και η νδειξη του τελικο τπου προορισµο τηr κατακυρωµνηr αλκοληr, καθr επσηr και
η απδειξη που αφορ τη δσµευση µε µια επιχερηση για την αφυδτωση και τη χρησιµοποηση
αποκλειστικ και µνο στον τοµα των καυσµων.
6. Κθε προσφορ πρπει να συνοδεεται απ βεβαισειr καταθσεωr εγγυσεωr συµµετοχr που εκδδονται
απ τον ακλουθο οργανισµ παρµβασηr:
— SAV, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (τηλ.:
05-57 55 20 00· τλεξ: 572 025· τλεφαξ: 05-57 55 20 59).
Αυτ η εγγηση πρπει να αντιστοιχε σε ποσ 3,622 Ecu αν εκατλιτρο αλκοληr σε 100 % vol.
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ΑΠΛΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ αριθ. 253/98 ΕΚ
I. Τποr αποθεµατοποησηr, γκοr και χαρακτηριστικ τηr τιθµενηr σε πληση αλκοληr

Κρτοr µλοr

ΓΑΛΛΙΑ

Τποr αποθεµατοποησηr

Αριθµr
παρτδων
(cuves)

γκοr
αλκοληr
σε εκατλιτρα
σε 100 % vol

Αναφορ
κανονισµο
(ΕΟΚ)
αριθ. 822/87

Τποr αλκοληr

Port-la-Nouvelle
boîte postale 62,
avenue Adolphe Turrel
11200 Port-la-Nouvelle

8
13
14
16

20 215
12 510
12 610
4 665

35
36
36
36

ακατργαστη+92 %
ακατργαστη+92 %
ακατργαστη+92 %
ακατργαστη+92 %

Σνολο

50 000

Κθε ενδιαφερµενοr, απευθυνµενοr στο σχετικ οργανισµ παρµβασηr, µπορε να λβει, ναντι πληρωµr
ποσο 2,415 Ecu αν λτρο  του αντιτµου σε γαλλικ φργκα, δεγµατα αλκοληr που διατθενται σε πληση
και χουν ληφθε απ αντιπρσωπο του σχετικο οργανισµο παρµβασηr.
II. Προορισµr και χρησιµοποηση τηr αλκοληr
Η αλκολη που τθεται σε πληση προορζεται για εξαγωγ εκτr τηr Κοιντηταr. Πρπει να εισαχθε και να
αφυδατωθε σε µα απ τιr τρτεr χρεr των οποων ο κατλογοr αναφρεται στο ρθρο 2 του παρντοr
κανονισµο, προκειµνου να χρησιµοποιηθε αποκλειστικ στον τοµα των καυσµων.
Οι αποδεξειr σχετικ µε τον προορισµ και τη χρησιµοποηση τηr αλκοληr παρχονται απ διεθν εταιρεα
ελγχου και προσκοµζονται στον ενδιαφερµενο οργανισµ παρµβασηr.
Τα σχετικ ξοδα αναλαµβνονται απ τον υπερθεµατιστ.
III . Υποβολ των προσφορν
1. Οι προσφορr υποβλλονται για την ποστητα των 50 000 εκατολτρων αλκοληr που εκφρζονται σε
εκατλιτρα αλκοληr σε 100 % vol.
∆εν γνονται δεκτr οι προσφορr που αφορον καττερη ποστητα.
2. Οι προσφορr πρπει:
— ετε να αποσταλον µε συστηµνη επιστολ στην Επιτροπ των Ευρωπαϊκν Κοινοττων, rue de la
Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
— ετε να κατατεθον στο χρο υποδοχr του κτιρου «Loi 130» τηr Επιτροπr των Ευρωπαϊκν
Κοινοττων, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel, απ 11.00 ωr 12.00, την ηµρα που
αναφρεται στο σηµεο 4.
3. Οι προσφορr περιλαµβνονται σε φκελο σφραγισµνο µε ισπανικ κηρ που φρει την νδειξη «Υποβολ
απλr δηµοπρασαr αριθ. 253/98 ΕΚ αλκοληr, Γ∆ VI-(E-2), να ανοιχθε µνο κατ τη συνεδραση τηr
οµδαr», ο οποοr εσωκλεεται σε φκελο που φρει τη διεθυνση τηr Επιτροπr.
4. Οι προσφορr πρπει να φθσουν στην Επιτροπ το αργτερο στιr 19 Οκτωβρου 1998, στιr 12.00 (ρα
Βρυξελλν).
5. Κθε προσφορ φρει το ονοµατεπνυµο και τη διεθυνση του υποβλλοντοr την προσφορ και αναφρει:
α) την αναφορ στην απλ δηµοπρασα αριθ. 253/98 ΕΚ·
β) την τιµ που προσφρεται εκφραζοµνη σε Ecu αν εκατλιτρο αλκοληr σε 100 % vol·
γ) το σνολο των υποχρεσεων και δηλσεων που προβλπονται στο ρθρο 31 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
377/93, καθr και η νδειξη του τελικο τπου προορισµο τηr κατακυρωµνηr αλκοληr, καθr επσηr και
η απδειξη που αφορ τη δσµευση µε µια επιχερηση για την αφυδτωση και τη χρησιµοποηση
αποκλειστικ και µνο στον τοµα των καυσµων.
6. Κθε προσφορ πρπει να συνοδεεται απ βεβαισειr καταθσεωr εγγυσεωr συµµετοχr που εκδδονται
απ τον ακλουθο οργανισµ παρµβασηr:
— SAV, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (τηλ.:
05-57 55 20 00· τλεξ: 572 025· τλεφαξ: 05-57 55 20 59).
Αυτ η εγγηση πρπει να αντιστοιχε σε ποσ 3,622 Ecu αν εκατλιτρο αλκοληr σε 100 % vol.
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ΑΠΛΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ αριθ. 254/98 ΕΚ
I. Τποr αποθεµατοποησηr, γκοr και χαρακτηριστικ τηr τιθµενηr σε πληση αλκοληr

Κρτοr µλοr

ΙΣΠΑΝΙΑ

Αριθµr
παρτδων
(cuves)

γκοr
αλκοληr
σε εκατλιτρα
σε 100 % vol

Αναφορ
κανονισµο
(ΕΟΚ)
αριθ. 822/87

Τποr αλκοληr

Tomelloso

5

25 380

35+36

ακατργαστη+92 %

Villarrobledo

2

24 380

35+36

ακατργαστη+92 %

Τποr αποθεµατοποησηr

Σνολο

50 000

Κθε ενδιαφερµενοr, απευθυνµενοr στο σχετικ οργανισµ παρµβασηr, µπορε να λβει, ναντι πληρωµr
ποσο 2,415 Ecu αν λτρο  του αντιτµου σε ισπανικr πεστεr, δεγµατα αλκοληr που διατθενται σε πληση
και χουν ληφθε απ αντιπρσωπο του σχετικο οργανισµο παρµβασηr.
II. Προορισµr και χρησιµοποηση τηr αλκοληr
Η αλκολη που τθεται σε πληση προορζεται για εξαγωγ εκτr τηr Κοιντηταr. Πρπει να εισαχθε και να
αφυδατωθε σε µα απ τιr τρτεr χρεr των οποων ο κατλογοr αναφρεται στο ρθρο 2 του παρντοr
κανονισµο, προκειµνου να χρησιµοποιηθε αποκλειστικ στον τοµα των καυσµων.
Οι αποδεξειr σχετικ µε τον προορισµ και τη χρησιµοποηση τηr αλκοληr παρχονται απ διεθν εταιρεα
ελγχου και προσκοµζονται στον ενδιαφερµενο οργανισµ παρµβασηr.
Τα σχετικ ξοδα αναλαµβνονται απ τον υπερθεµατιστ.
III. Υποβολ των προσφορν
1. Οι προσφορr υποβλλονται για την ποστητα των 50 000 εκατολτρων αλκοληr που εκφρζονται σε
εκατλιτρα αλκοληr σε 100 % vol.
∆εν γνονται δεκτr οι προσφορr που αφορον καττερη ποστητα.
2. Οι προσφορr πρπει:
— ετε να αποσταλον µε συστηµνη επιστολ στην Επιτροπ των Ευρωπαϊκν Κοινοττων, rue de la
Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
— ετε να κατατεθον στο χρο υποδοχr του κτιρου «Loi 130» τηr Επιτροπr των Ευρωπαϊκν
Κοινοττων, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel, απ 11.00 ωr 12.00, την ηµρα που
αναφρεται στο σηµεο 4.
3. Οι προσφορr περιλαµβνονται σε φκελο σφραγισµνο µε ισπανικ κηρ που φρει την νδειξη «Υποβολ
απλr δηµοπρασαr αριθ. 254/98 ΕΚ αλκοληr, Γ∆ VI-(E-2), να ανοιχθε µνο κατ τη συνεδραση τηr
οµδαr», ο οποοr εσωκλεεται σε φκελο που φρει τη διεθυνση τηr Επιτροπr.
4. Οι προσφορr πρπει να φθσουν στην Επιτροπ το αργτερο στιr 19 Οκτωβρου 1998, στιr 12.00 (ρα
Βρυξελλν).
5. Κθε προσφορ φρει το ονοµατεπνυµο και τη διεθυνση του υποβλλοντοr την προσφορ και αναφρει:
α) την αναφορ στην απλ δηµοπρασα αριθ. 254/98 ΕΚ·
β) την τιµ που προσφρεται εκφραζοµνη σε Ecu αν εκατλιτρο αλκοληr σε 100 % vol·
γ) το σνολο των υποχρεσεων και δηλσεων που προβλπονται στο ρθρο 31 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
377/93, τον τελικ τπο προορισµο τηr κατακυρωµνηr αλκοληr, καθr επσηr και την απδειξη που
αφορ τη δσµευση µε µια επιχερηση για την αφυδτωση και τη χρησιµοποηση αποκλειστικ και µνο
στον τοµα των καυσµων.
6. Κθε προσφορ πρπει να συνοδεεται απ βεβαισειr καταθσεωr εγγυσεωr συµµετοχr που εκδδονται
απ τον ακλουθο οργανισµ παρµβασηr:
— FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (τηλ.: 913 47 65 00· τλεξ: 23427 FEGA· τλεφαξ: 915 21 98 32).
Αυτ η εγγηση πρπει να αντιστοιχε σε ποσ 3,622 Ecu αν εκατλιτρο αλκοληr σε 100 % vol.
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ΑΠΛΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ αριθ. 255/98 ΕΚ
I. Τποr αποθεµατοποησηr, γκοr και χαρακτηριστικ τηr τιθµενηr σε πληση αλκοληr

Κρτοr µλοr

ΓΑΛΛΙΑ

Τποr αποθεµατοποησηr

Αριθµr
παρτδων
(cuves)

γκοr
αλκοληr
σε εκατλιτρα
σε 100 % vol

Αναφορ
κανονισµο
(ΕΟΚ)
αριθ. 822/87

Τποr αλκοληr

Port-la-Nouvelle
boîte postale 62,
avenue Adolphe Turrel
11200 Port-la-Nouvelle

16
18
19
30

7 995
12 745
11 905
17 355

36
36
36
35

ακατργαστη+92 %
ακατργαστη+92 %
ακατργαστη+92 %
ακατργαστη+92 %

Σνολο

50 000

Κθε ενδιαφερµενοr, απευθυνµενοr στο σχετικ οργανισµ παρµβασηr, µπορε να λβει, ναντι πληρωµr
ποσο 2,415 Ecu αν λτρο  του αντιτµου σε γαλλικ φργκα, δεγµατα αλκοληr που διατθενται σε πληση
και χουν ληφθε απ αντιπρσωπο του σχετικο οργανισµο παρµβασηr.
II. Προορισµr και χρησιµοποηση τηr αλκοληr
Η αλκολη που τθεται σε πληση προορζεται για εξαγωγ εκτr τηr Κοιντηταr. Πρπει να εισαχθε και να
αφυδατωθε σε µα απ τιr τρτεr χρεr των οποων ο κατλογοr αναφρεται στο ρθρο 2 του παρντοr
κανονισµο, προκειµνου να χρησιµοποιηθε αποκλειστικ στον τοµα των καυσµων.
Οι αποδεξειr σχετικ µε τον προορισµ και τη χρησιµοποηση τηr αλκοληr παρχονται απ διεθν εταιρεα
ελγχου και προσκοµζονται στον ενδιαφερµενο οργανισµ παρµβασηr.
Τα σχετικ ξοδα αναλαµβνονται απ τον υπερθεµατιστ.
III. Υποβολ των προσφορν
1. Οι προσφορr υποβλλονται για την ποστητα των 50 000 εκατολτρων αλκοληr που εκφρζονται σε
εκατλιτρα αλκοληr σε 100 % vol.
∆εν γνονται δεκτr οι προσφορr που αφορον καττερη ποστητα.
2. Οι προσφορr πρπει:
— ετε να αποσταλον µε συστηµνη επιστολ στην Επιτροπ των Ευρωπαϊκν Κοινοττων, rue de la
Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
— ετε να κατατεθον στο χρο υποδοχr του κτιρου «Loi 130» τηr Επιτροπr των Ευρωπαϊκν
Κοινοττων, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel, απ 11.00 ωr 12.00, την ηµρα που
αναφρεται στο σηµεο 4.
3. Οι προσφορr περιλαµβνονται σε φκελο σφραγισµνο µε ισπανικ κηρ που φρει την νδειξη «Υποβολ
απλr δηµοπρασαr αριθ. 255/98 ΕΚ αλκοληr, Γ∆ VI-(E-2), να ανοιχθε µνο κατ τη συνεδραση τηr
οµδαr», ο οποοr εσωκλεεται σε φκελο που φρει τη διεθυνση τηr Επιτροπr.
4. Οι προσφορr πρπει να φθσουν στην Επιτροπ το αργτερο στιr 19 Οκτωβρου 1998, στιr 12.00 (ρα
Βρυξελλν).
5. Κθε προσφορ φρει το ονοµατεπνυµο και τη διεθυνση του υποβλλοντοr την προσφορ και αναφρει:
α) την αναφορ στην απλ δηµοπρασα αριθ. 255/98 ΕΚ·
β) την τιµ που προσφρεται εκφραζοµνη σε Ecu αν εκατλιτρο αλκοληr σε 100 % vol·
γ) το σνολο των υποχρεσεων και δηλσεων που προβλπονται στο ρθρο 31 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
377/93, καθr και η νδειξη του τελικο τπου προορισµο τηr κατακυρωµνηr αλκοληr, καθr επσηr και
η απδειξη που αφορ τη δσµευση µε µια επιχερηση για την αφυδτωση και τη χρησιµοποηση
αποκλειστικ και µνο στον τοµα των καυσµων.
6. Κθε προσφορ πρπει να συνοδεεται απ βεβαισειr καταθσεωr εγγυσεωr συµµετοχr που εκδδονται
απ τον ακλουθο οργανισµ παρµβασηr:
— SAV, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (τηλ.:
05-57 55 20 00· τλεξ: 572 025· τλεφαξ: 05-57 55 20 59).
Αυτ η εγγηση πρπει να αντιστοιχε σε ποσ 3,622 Ecu αν εκατλιτρο αλκοληr σε 100 % vol.
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ΑΠΛΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ αριθ. 256/98 ΕΚ
I. Τποr αποθεµατοποησηr, γκοr και χαρακτηριστικ τηr τιθµενηr σε πληση αλκοληr

Κρτοr µλοr

ΓΑΛΛΙΑ

Τποr αποθεµατοποησηr

Port-la-Nouvelle
boîte postale 62,
avenue Adolphe Turrel
11200 Port-la-Nouvelle

Αριθµr
παρτδων
(cuves)

γκοr
αλκοληr
σε εκατλιτρα
σε 100 % vol

Αναφορ
κανονισµο
(ΕΟΚ)
αριθ. 822/87

Τποr αλκοληr

30
32
33

4 995
22 465
22 540

35
35
35

ακατργαστη+92 %
ακατργαστη+92 %
ακατργαστη+92 %

Σνολο

50 000

Κθε ενδιαφερµενοr, απευθυνµενοr στο σχετικ οργανισµ παρµβασηr, µπορε να λβει, ναντι πληρωµr
ποσο 2,415 Ecu αν λτρο  του αντιτµου σε γαλλικ φργκα, δεγµατα αλκοληr που διατθενται σε πληση
και χουν ληφθε απ αντιπρσωπο του σχετικο οργανισµο παρµβασηr.
II. Προορισµr και χρησιµοποηση τηr αλκοληr
Η αλκολη που τθεται σε πληση προορζεται για εξαγωγ εκτr τηr Κοιντηταr. Πρπει να εισαχθε και να
αφυδατωθε σε µα απ τιr τρτεr χρεr των οποων ο κατλογοr αναφρεται στο ρθρο 2 του παρντοr
κανονισµο, προκειµνου να χρησιµοποιηθε αποκλειστικ στον τοµα των καυσµων.
Οι αποδεξειr σχετικ µε τον προορισµ και τη χρησιµοποηση τηr αλκοληr παρχονται απ διεθν εταιρεα
ελγχου και προσκοµζονται στον ενδιαφερµενο οργανισµ παρµβασηr.
Τα σχετικ ξοδα αναλαµβνονται απ τον υπερθεµατιστ.
III. Υποβολ των προσφορν
1. Οι προσφορr υποβλλονται για την ποστητα των 50 000 εκατολτρων αλκοληr που εκφρζονται σε
εκατλιτρα αλκοληr σε 100 % vol.
∆εν γνονται δεκτr οι προσφορr που αφορον καττερη ποστητα.
2. Οι προσφορr πρπει:
— ετε να αποσταλον µε συστηµνη επιστολ στην Επιτροπ των Ευρωπαϊκν Κοινοττων, rue de la
Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
— ετε να κατατεθον στο χρο υποδοχr του κτιρου «Loi 130» τηr Επιτροπr των Ευρωπαϊκν
Κοινοττων, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel, απ 11.00 ωr 12.00, την ηµρα που
αναφρεται στο σηµεο 4.
3. Οι προσφορr περιλαµβνονται σε φκελο σφραγισµνο µε ισπανικ κηρ που φρει την νδειξη «Υποβολ
απλr δηµοπρασαr αριθ. 256/98 ΕΚ αλκοληr, Γ∆ VI-(E-2), να ανοιχθε µνο κατ τη συνεδραση τηr
οµδαr», ο οποοr εσωκλεεται σε φκελο που φρει τη διεθυνση τηr Επιτροπr.
4. Οι προσφορr πρπει να φθσουν στην Επιτροπ το αργτερο στιr 19 Οκτωβρου 1998, στιr 12.00 (ρα
Βρυξελλν).
5. Κθε προσφορ φρει το ονοµατεπνυµο και τη διεθυνση του υποβλλοντοr την προσφορ και αναφρει:
α) την αναφορ στην απλ δηµοπρασα αριθ. 256/98 ΕΚ·
β) την τιµ που προσφρεται εκφραζοµνη σε Ecu αν εκατλιτρο αλκοληr σε 100 % vol·
γ) το σνολο των υποχρεσεων και δηλσεων που προβλπονται στο ρθρο 31 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
377/93, καθr και η νδειξη του τελικο τπου προορισµο τηr κατακυρωµνηr αλκοληr, καθr επσηr και
η απδειξη που αφορ τη δσµευση µε µια επιχερηση για την αφυδτωση και τη χρησιµοποηση
αποκλειστικ και µνο στον τοµα των καυσµων.
6. Κθε προσφορ πρπει να συνοδεεται απ βεβαισειr καταθσεωr εγγυσεωr συµµετοχr που εκδδονται
απ τον ακλουθο οργανισµ παρµβασηr:
— SAV, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (τηλ.:
05-57 55 20 00· τλεξ: 572 025· τλεφαξ: 05-57 55 20 59).
Αυτ η εγγηση πρπει να αντιστοιχε σε ποσ 3,622 Ecu αν εκατλιτρο αλκοληr σε 100 % vol.
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ΑΠΛΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ αριθ. 257/98 ΕΚ
I. Τποr αποθεµατοποησηr, γκοr και χαρακτηριστικ τηr τιθµενηr σε πληση αλκοληr

Κρτοr µλοr

ΙΣΠΑΝΙΑ

Αριθµr
παρτδων
(cuves)

γκοr
αλκοληr
σε εκατλιτρα
σε 100 % vol

Αναφορ
κανονισµο
(ΕΟΚ)
αριθ. 822/87

Τποr αλκοληr

Tarancón

A-7

24 653

35+36

ακατργαστη+92 %

Tomelloso

5

25 347

35+36

ακατργαστη+92 %

Τποr αποθεµατοποησηr

Σνολο

50 000

Κθε ενδιαφερµενοr, απευθυνµενοr στο σχετικ οργανισµ παρµβασηr, µπορε να λβει, ναντι πληρωµr
ποσο 2,415 Ecu αν λτρο  του αντιτµου σε ισπανικr πεστεr, δεγµατα αλκοληr που διατθενται σε πληση
και χουν ληφθε απ αντιπρσωπο του σχετικο οργανισµο παρµβασηr.
II. Προορισµr και χρησιµοποηση τηr αλκοληr
Η αλκολη που τθεται σε πληση προορζεται για εξαγωγ εκτr τηr Κοιντηταr. Πρπει να εισαχθε και να
αφυδατωθε σε µα απ τιr τρτεr χρεr των οποων ο κατλογοr αναφρεται στο ρθρο 2 του παρντοr
κανονισµο, προκειµνου να χρησιµοποιηθε αποκλειστικ στον τοµα των καυσµων.
Οι αποδεξειr σχετικ µε τον προορισµ και τη χρησιµοποηση τηr αλκοληr παρχονται απ διεθν εταιρεα
ελγχου και προσκοµζονται στον ενδιαφερµενο οργανισµ παρµβασηr.
Τα σχετικ ξοδα αναλαµβνονται απ τον υπερθεµατιστ.
III. Υποβολ των προσφορν
1. Οι προσφορr υποβλλονται για την ποστητα των 50 000 εκατολτρων αλκοληr που εκφρζονται σε
εκατλιτρα αλκοληr σε 100 % vol.
∆εν γνονται δεκτr οι προσφορr που αφορον καττερη ποστητα.
2. Οι προσφορr πρπει:
— ετε να αποσταλον µε συστηµνη επιστολ στην Επιτροπ των Ευρωπαϊκν Κοινοττων, rue de la
Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
— ετε να κατατεθον στο χρο υποδοχr του κτιρου «Loi 130» τηr Επιτροπr των Ευρωπαϊκν
Κοινοττων, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel, απ 11.00 ωr 12.00, την ηµρα που
αναφρεται στο σηµεο 4.
3. Οι προσφορr περιλαµβνονται σε φκελο σφραγισµνο µε ισπανικ κηρ που φρει την νδειξη «Υποβολ
απλr δηµοπρασαr αριθ. 257/98 ΕΚ αλκοληr, Γ∆ VI-(E-2), να ανοιχθε µνο κατ τη συνεδραση τηr
οµδαr», ο οποοr εσωκλεεται σε φκελο που φρει τη διεθυνση τηr Επιτροπr.
4. Οι προσφορr πρπει να φθσουν στην Επιτροπ το αργτερο στιr 19 Οκτωβρου 1998, στιr 12.00 (ρα
Βρυξελλν).
5. Κθε προσφορ φρει το ονοµατεπνυµο και τη διεθυνση του υποβλλοντοr την προσφορ και αναφρει:
α) την αναφορ στην απλ δηµοπρασα αριθ. 257/98 ΕΚ·
β) την τιµ που προσφρεται εκφραζοµνη σε Ecu αν εκατλιτρο αλκοληr σε 100 % vol·
γ) το σνολο των υποχρεσεων και δηλσεων που προβλπονται στο ρθρο 31 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
377/93, τον τελικ τπο προορισµο τηr κατακυρωµνηr αλκοληr, καθr επσηr και την απδειξη που
αφορ τη δσµευση µε µια επιχερηση για την αφυδτωση και τη χρησιµοποηση αποκλειστικ και µνο
στον τοµα των καυσµων.
6. Κθε προσφορ πρπει να συνοδεεται απ βεβαισειr καταθσεωr εγγυσεωr συµµετοχr που εκδδονται
απ τον ακλουθο οργανισµ παρµβασηr:
— FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (τηλ.: 913 47 65 00· τλεξ: 23427 FEGA· τλεφαξ: 915 21 98 32).
Αυτ η εγγηση πρπει να αντιστοιχε σε ποσ 3,622 Ecu αν εκατλιτρο αλκοληr σε 100 % vol.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Οι αριθµο κλσεωr που µπορετε να χρησιµοποισετε στιr Βρυξλλεr εναι:
Γ∆ VI (E-2) (Προr κκ. Chiappone/Carnielli):
— τλεξ:
— τλεφαξ:

22037 AGREC B
22070 AGREC B (ελληνικο χαρακτρεr)·
(32-2) 295 92 52.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Ανακονωση απρριψηr  αποδοχr παρτδων στο πλασιο απλr δηµοπρασαr για την εξαγωγ αλκοληr
οινικr προελεσεωr που πραγµατοποιεται βσει του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2143/98
 Ονοµατεπνυµο του υποβλλοντοr την προσφορ στον οποον κατακυρθηκε η δηµοπρασα:
 Ηµεροµηνα τηr δηµοπρασαr:
 Ηµεροµηνα απρριψηr  αποδοχr τηr παρτδαr εκ µρουr του υπερθεµατιστ:
Αριθµr
παρτδαr

Ποστητα
σε εκατλιτρα

Η αλκολη
βρσκεται

Αιτιολγηση τηr ρνησηr παραλαβr
 τηr αποδοχr τηr
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2144/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 6ηr Οκτωβρου 1998
για την πληση, µε τιµ που καθορζεται κατ’ αποκοπ εκ των προτρων, βοεου κρατοr που
κατχεται απ ορισµνουr οργανισµοr παρεµβσεωr για να µεταποιηθε στην Κοιντητα και
την κατργηση του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 884/98
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συµβουλου, τηr
27ηr Ιουνου 1968, περ κοινr οργανσεωr αγορr στον
τοµα του βοεου κρατοr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1633/98 (2), και ιδωr το
ρθρο 7 παργραφοr 3,

κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92, µτρα ελγχου που βασζονται σε φυσικοr ελγχουr ποιτηταr και ποστηταr·
τι θα πρπει να καταργηθε ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ.
884/98 τηr Επιτροπr (8), πωr τροποποιθηκε τελευταα
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1825/98 (9)·
τι τα µτρα που προβλπονται στο παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
βοεου κρατοr,

Εκτιµνταr:
τι η εφαρµογ των µτρων παρεµβσεωr στον τοµα του
βοεου κρατοr δηµιουργε αποθµατα σε πολλ κρτη
µλη· τι, για να αποφευχθε υπερβολικ παρταση τηr
αποθεµατοποησηr, πρπει µροr των αποθεµτων να τεθε
προr πληση µε διαγωνισµ, µε σκοπ να µεταποιηθε στην
Κοιντητα·

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1

τι η πληση αυτ θα πρπει να υπγεται στουr καννεr
που καθορζονται απ τουr κανονισµοr τηr Επιτροπr
(ΕΟΚ) αριθ. 2173/79 (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2417/95 (4), (ΕΟΚ) αριθ. 3002/
92 (5), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 770/96 (6), και (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77 (7), πωr
τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
2417/95, µε την επιφλαξη ορισµνων ειδικν εξαιρσεων
λγω τηr ειδικr χρσηr στην οποα υπκεινται τα εν λγω
προϊντα·

1. Τθενται προr πληση, µε σκοπ τη µεταποησ τουr
στην Κοιντητα, τα προϊντα παρµβασηr που χουν αγορασθε σµφωνα µε το ρθρο 6 του κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 805/68:

τι, για να εξασφαλισθε τακτικ και οµοιµορφη διαδικασα πλησηr, πρπει να εφαρµοσθον ιδωr οι διατξειr που
προβλπονται στον ττλο Ι του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
2173/79·

— περπου 400 τνοι εµπρσθιων τεταρτηµορων µε
κκαλα που κατχονται απ τον πορτογαλικ οργανισµ παρµβασηr,

τι, για να διασφαλισθε η οικονοµικ διαχεριση των
αποθεµτων, εναι αναγκαο να προβλεφθε τι οι οργανισµο παρµβασηr πωλον κατ προτεραιτητα τα κρατα,
των οποων η διρκεια αποθεµατοποησηr εναι µεγαλτερη·
τι πρπει να προβλεφθον παρεκκλσειr στιr διατξειr του
ρθρου 2 παργραφοr 2 δετερο εδφιο του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 2173/79, λαµβανοµνων υπψη των διοικητικν δυσχερειν που δηµιουργε η εφαρµογ του εδαφου
αυτο στα κρτη µλη που αφορ·
τι, για να διασφαλιστε ο βλτιστοr λεγχοr για τον προορισµ του βοεου κρατοr παρµβασηr, πρπει να προβλεφθον, εκτr απ τα µτρα που προβλπονται απ τον
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
( 7)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L
L

148
210
251
248
301
104
251

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

28. 6. 1968, σ. 24.
28. 7. 1997, σ. 17.
5. 10. 1979, σ. 12.
14. 10. 1995, σ. 39.
17. 10. 1992, σ. 17.
27. 4. 1996, σ. 13.
1. 10. 1977, σ. 60.

— περπου 90 τνοι εµπρσθιων τεταρτηµορων µε κκαλα
που κατχονται απ το βελγικ οργανισµ παρµβασηr,
— περπου 34 τνοι εµπροσθων τεταρτηµορων µε κκαλα
που κατχονται απ τον ολλανδικ οργανισµ παρµβασηr,

— περπου 2 000 τνοι εµπρσθιων τεταρτηµορων µε
κκαλα που κατχονται απ το γερµανικ οργανισµ
παρµβασηr,
— περπου 1 000 τνοι εµπρσθιων τεταρτηµορων µε
κκαλα που κατχονται απ τον αυστριακ οργανισµ
παρµβασηr,
— περπου 500 τνοι εµπρσθιων τεταρτηµορων µε
κκαλα που κατχονται απ το δανικ οργανισµ
παρµβασηr,
— περπου 2 000 τνοι εµπρσθιων τεταρτηµορων µε
κκαλα που κατχονται απ το γαλλικ οργανισµ
παρµβασηr,
— περπου 2 000 τνοι εµπρσθιων τεταρτηµορων µε
κκαλα που κατχονται απ τον ιταλικ οργανισµ
παρµβασηr,
— περπου 2 000 τνοι εµπρσθιων τεταρτηµορων µε
κκαλα που κατχονται απ τον ισπανικ οργανισµ
παρµβασηr,
(8) ΕΕ L 124 τηr 24. 4. 1998, σ. 42.
(9) ΕΕ L 236 τηr 22. 8. 1998, σ. 13.
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— περπου 380 τνοι εµπρσθιων τεταρτηµορων µε
κκαλα που κατχονται απ τον ιρλανδικ οργανισµ
παρµβασηr,

2. Κατ παρκκλιση απ το ρθρο 3 παργραφοι 1 και 2
του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77, η προσφορ πρπει
να συνοδεεται απ:

— περπου 420 τνοι οπισθων τεταρτηµορων µε κκαλα,
που κατχονται απ τον ιρλανδικ οργανισµ παρµβασηr,

— την νδειξη του προϊντοr που αναφρεται ετε στο
ρθρο 3, παργραφοr 2, ετε στο ρθρο 3 παργραφοr
3,
— γγραφη ανληψη υποχρωσηr του αγοραστ, που αναφρει τι θα µεταποισει τα κρατα στο προϊν που
καθορζεται, µ’ αυτοr τουr ρουr, εντr τηr προθεσµαr
που αναφρεται στο ρθρο 5 παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77,
— την ακριβ νδειξη τηr εγκατστασηr  των εγκαταστσεων που θα µεταποιηθον τα κρατα που αγορστηκαν.

— περπου 4 000 τνοι βοεων κρετων χωρr κκαλα που
κατχονται απ τον ιρλανδικ οργανισµ παρµβασηr,
— περπου 87 τνοι βοεων κρετων χωρr κκαλα που
κατχονται απ τον ισπανικ οργανισµ παρµβασηr,
— περπου 3 500 τνοι βοεων κρετων χωρr κκαλα που
κατχονται απ τον γαλλικ οργανισµ παρµβασηr,
— περπου 6 000 τνοι βοεων κρετων χωρr κκαλα που
κατχονται απ τον οργανισµ παρµβασηr του Ηνωµνου Βασιλεου,
Λεπτοµερ στοιχεα σχετικ µε τα προϊντα και τιr τιµr
πλησr τουr, παρατθενται στο παρρτηµα Ι.

3. Ο αγοραστr που αναφρεται στην παργραφο 1 δναται να αναθτει γραπτr σε αντιπρσωπο να παραλβει για
λογαριασµ του τα προϊντα που αγορζει. Στην περπτωση
αυτ, ο αντιπρσωποr υποβλλει την ατηση αγορr του
αγοραστ που αντιπροσωπεει, καθr και την γγραφη
εξουσιοδτηση που αναφρεται ανωτρω.

2. Με την επιφλαξη των διατξεων του παρντοr κανονισµο, τα προϊντα που αναφρονται στην παργραφο 1
πωλονται σµφωνα µε τιr διατξειr των κανονισµν
(ΕΟΚ) αριθ. 2173/79, και ιδωr των ττλων Ι και ΙΙΙ, (ΕΟΚ)
αριθ. 2182/77 και (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92.

4. Οι αγοραστr και οι εντολοδχοι που αναφρονται
στιr προηγοµενεr παραγρφουr τηρον και ενηµερνουν
λογιστικ βιβλα στα οποα καθιστον εµφαν τον προορισµ και τη χρση των προϊντων, ιδωr ενψει εξακριβσεωr τηr αντιστοιχαr των ποσοττων που χουν αγορασθε
µε αυτr που χουν µεταποιηθε.

3. Οι πληροφορεr σχετικ µε τιr ποστητεr και τουr
τπουr που εναι αποθεµατοποιηµνα τα προϊντα µπορον να ληφθον απ τουr ενδιαφερµενουr στιr διευθνσειr που αναφρονται στο παρρτηµα ΙΙ του παρντοr
κανονισµο.
4. Για κθε προϊν που αναφρεται στο παρρτηµα Ι, οι
σχετικο οργανισµο παρεµβσεωr πωλον κατ προτεραιτητα τα κρατα των οποων η διρκεια αποθεµατοποισεωr εναι η µεγαλτερη.
5. Κατ παρκκλιση απ το ρθρο 2 παργραφοr 2
τερο εδφιο του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79,
αιτσειr αγορr δεν πρπει να υπρχει νδειξη τηr 
ψυκτικν εγκαταστσεων που βρσκεται το κραr
αποτελε αντικεµενο τηr ατησηr.

δεστιr
των
που

ρθρο 2
1. Η ατηση αγορr ισχει µνον εν χει υποβληθε απ
φυσικ  νοµικ πρσωπο  για λογαριασµ του, το οποο,
κατ το δωδεκµηνο πριν απ την ναρξη ισχοr του παρντοr κανονισµο, ασχολετο µε την παραγωγ µεταποιηµνων προϊντων που περιχουν βειο κραr και το οποο
εναι εγγεγραµµνο στο εθνικ µητρο VΠΑ. Επιπλον, η
εν λγω ατηση πρπει να υποβλλεται απ µεταποιητικ
εγκατσταση, εγκεκριµνη δυνµει του ρθρου 8 τηr οδηγαr 77/99/ΕΟΚ του Συµβουλου (1),  για λογαριασµ τηr.
(1) ΕΕ L 26 τηr 31. 1. 1977, σ. 85.

ρθρο 3
1. Το κραr που πωλεται βσει του παρντοr κανονισµο πρπει να µεταποιηθε σε προϊντα που ανταποκρνονται στουr ορισµοr των προϊντων «Α»  «Β» που αναφρονται στιr παραγρφουr 2 και 3.
2. Ωr «προϊν Α», ορζεται το µεταποιηµνο προϊν που
υπγεται στουr κωδικοr ΣΟ 1602 10 00, 1602 50 31,
1602 50 39  1602 50 80, το οποο περιχει µνον κραr
βοοειδν µε αναλογα κολλαγνου/πρωτενηr που δεν υπερβανει το 0,45 % (2), και περιχει κατ βροr τουλχιστον
20 % (3) παχο κραr [εκτr απ τα παραπροϊντα σφαγων (4) και τα λπη], το δε κραr και η πηκτ αποτελον
τουλχιστον το 85 % του συνολικο καθαρο βρουr.
Το προϊν πρπει να υποβλλεται σε κατλληλη θερµικ
επεξεργασα, για να εξασφαλζεται η πξη των πρωτεϊνν
κρατοr σε λο το προϊν και στο οποο, ρα, δεν εµφανζονται χνη ροζ υγρο στην κοµµνη πλευρ, ταν το
προϊν κβεται κατ µκοr γραµµr που διρχεται απ το
πιο παχ σηµεο του.
(2) Προσδιορισµr τηr περιεκτικτηταr σε κολλαγνο: περιεκτικτητα σε κολλαγνο θεωρεται η περιεκτικτητα σε υδροξυπρολνη πολλαπλασιαζµενη επ τον συντελεστ 8. Η περιεκτικτητα σε υδροξυπρολνη πρπει να προσδιορζεται σµφωνα µε
τη µθοδο ISO 3496-1978.
3) Η περιεκτικτητα σε παχο βειο κραr, µη συµπεριλαµβανο(
µνου του λπουr, καθορζεται σµφωνα µε τη διαδικασα που
περιγρφεται στο παρρτηµα του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2429/
86 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 210 τηr 1. 8. 1986, σ. 39).
(4) Στα παραπροϊντα σφαγων περιλαµβνονται τα εξr: κεφλια
και τεµχια αυτν (συµπεριλαµβανοµνων των αυτιν), πδια,
ουρr, καρδιr, µαστο, συκτια, νεφρ, γλυκδια (θµοr αδναr
και πγκρεαr), µυαλ, πνευµνια, λαιµο, διαφργµατα, σπλνεr,
γλσσεr, σκπεr, νωτιαοι µυελο, βρσιµο δρµα, ργανα
αναπαραγωγr (δηλαδ µτρεr, ωοθκεr και ρχειr), θυροειδεr
αδνεr, υποφσειr.
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3. Ωr «προϊν Β», ορζεται το µεταποιηµνο προϊν που
περιχει βειο κραr εκτr απ:
— εκενα που ορζονται στο ρθρο 1 παργραφοr 1 στοιχεο α) του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 805/68, 
— εκενα που αναφρονται στην παργραφο 2.
Ωστσο, να µεταποιηµνο προϊν που υπγεται στον
κωδικ ΣΟ 0210 20 90, το οποο εναι αποξηραµνο  καπνιστ και συνεπr το χρµα και η ουσα του νωπο κρατοr
χουν εξαφανιστε εντελr και το οποο παρουσιζει αναλογα δατοr/πρωτεϊνν που δεν υπερβανει το 3,2, θεωρεται προϊν Β.
ρθρο 4
1. Τα κρτη µλη θεσπζουν σστηµα φυσικο ελγχου
και ελγχου των εγγρφων, για να εξασφαλιστε τι λα τα
κρατα µεταποιονται σµφωνα µε τιr διατξειr των
ρθρων 2 και 3.
Το σστηµα πρπει να περιλαµβνει φυσικοr ελγχουr τηr
ποστηταr και τηr ποιτηταr κατ την ναρξη, κατ τη
διρκεια και µετ το τλοr τηr µεταποησηr. Για το σκοπ
αυτ, οι µεταποιητr πρπει οποιαδποτε στιγµ να εναι σε
θση να αποδεξουν την ταυττητα και τη χρση του κρατοr µσω των κατλληλων µητρων παραγωγr.
Κατ τη διρκεια του τεχνικο ελγχου, τηr µεθδου
παραγωγr απ την αρµδια αρχ, στο βαθµ που εναι
απαρατητο, µπορον να λαµβνονται υπψη οι απλειεr
υγρν και ξακριδιν κρατοr.
Για να εξακριβωθε η ποιτητα του τελικο προϊντοr και η
αντιστοιχα µε την µθοδο του µεταποιητ, τα κρτη µλη
λαµβνουν αντιπροσωπευτικ δεγµατα και πραγµατοποιον αναλσειr των προϊντων. Το κστοr των εργασιν
αυτν βαρνει το σχετικ µεταποιητ.
2. Κατπιν αιτσεωr του µεταποιητ, το κρτοr µλοr
µπορε να επιτρψει την αφαρεση των κοκλων απ τα
τεταρτηµρια µε κκαλο σε λλη εγκατσταση απ αυτ
που προβλπεται για τη µεταποηση, εφσον οι σχετικr
εργασεr λαβαν χρα στο διο κρτοr µλοr υπ
κατλληλο λεγχο.
3. Το ρθρο 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77 δεν
εφαρµζεται.
ρθρο 5
1. Το ποσ τηr εγγησηr που προβλπεται στο ρθρο 15
παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79 καθορζεται σε 12 Ecu αν 100 χιλιγραµµα.
2. Το ποσ τηr εγγησηr που προβλπεται στο ρθρο 4
παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77 καθορζεται:
— για τα εµπρσθια τεταρτηµρια µε κκαλα που προορζονται για τα προϊντα «Α», σε 1 300 Ecu,
— για τα εµπρσθια τεταρτηµρια µε κκαλα που προορζονται για τα προϊντα «Β»  σε να µεγµα προϊντων
«Α» και προϊντων «Β» σε 1 150 Ecu,
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— για τα οπσθια τεταρτηµρια µε κκαλα που προορζονται για τα προϊντα «Α», σε 1 600 Ecu,
— για τα οπσθια τεταρτηµρια µε κκαλα που προορζονται για τα προϊντα «Β»  σε να µεγµα προϊντων
«Α» και προϊντων «Β» σε 1 450 Ecu,
— για τα κρατα χωρr κκαλα που προορζονται για τα
προϊντα «Α» σε 1 600 Ecu,
— για τα κρατα χωρr κκαλα που προορζονται για τα
προϊντα «Β»  σε µεγµα προϊντων «Α» και
προϊντων «Β» σε 1 750 Ecu.
3. Κατ παρκκλιση απ το ρθρο 5 παργραφοr 3 του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77, η µεταποηση λου του
αγορασθντοr κρατοr σε τελικ προϊντα, πωr αναφρεται στην ατηση αγορr, αποτελε βασικ απατηση.
ρθρο 6
Κατ παρκκλιση απ το ρθρο 9 του κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 2182/77, επιπλον των ενδεξεων που αναφρονται
στον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92:
— Η θση 104 του αντιτπου ελγχου Τ5 πρπει να περιλαµβνει να  περισστερα απ τα ακλουθα στοιχεα:
— Para transformación [Reglamentos (CEE) no 2182/
77 y (CE) no 2144/98]
— Til forarbejdning (forordning (EØF) nr. 2182/77 og
(EF) nr. 2144/98)
— Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnungen
(EWG) Nr. 2182/77 und (EG) Nr. 2144/98)
— Για µεταποηση [κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77
και (ΕΚ) αριθ. 2144/98]
— For processing (Regulations (EEC) No 2182/77
and (EC) No 2144/98)
— Destinés à la transformation [règlements (CEE) no
2182/77 et (CE) no 2144/98]
— Destinate alla trasformazione [regolamenti (CEE)
n. 2182/77 e (CE) n. 2144/98]
— Bestemd om te worden verwerkt (Verordeningen
(EEG) nr. 2182/77 en (EG) nr. 2144/98)
— Para transformação [Regulamentos (CEE) në 2182/
/77 e (CE) në 2144/98]
— Jalostettavaksi (Asetukset (ETY) N:o 2182/77 ja
(EY) N:o 2144/98)
— För bearbetning (Förordningarna (EEG) nr 2182/
77 och (EG) nr 2144/98).
— Η θση 106 του αντιτπου ελγχου Τ5 πρπει να
συµπληρνεται µε την ηµεροµηνα τηr σµβασηr
πλησηr.
ρθρο 7
Ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 884/98 καταργεται.
ρθρο 8
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την τρτη ηµρα
µετ 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.
Βρυξλλεr, 6 Οκτωβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr
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ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BöLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I
Estado miembro

Productos (1)

Medlemsstat

Produkter ( )

Mitgliedstaat

Erzeugnisse (1)

Κρτοr µλοr

Προϊντα (1)

Member State

Products (1)

État membre

Produits (1)

Stato membro

Prodotti (1)

Lidstaat

Producten (1)

Estado-membro

Produtos (1)

Jäsenvaltio

Tuotteet ( )

Medlemsstat

Produkter ( )

1

1

1

Cantidad aproximada
(toneladas)
Tilnærmet mængde
(tons)
Ungefähre Mengen
(Tonnen)
Κατ προσγγιση
ποστητα
(τνοι)
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
Τιµr πλησηr εκφραζµενεr σε Ecu αν τνο
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

a) Carne con hueso  Kød, ikke udbenet  Fleisch mit Knochen  Κρατα µε κκαλα  Bone-in beef  Viande avec
os  Carni non disossate  Vlees met been  Carne com osso  Luullinen naudanliha  Kött med ben
BELGIQUE/BELGIE
DEUTSCHLAND
DANMARK
ITALIA
IRELAND
FRANCE
ÖSTERREICH
PORTUGAL
ESPAÑA
NEDERLAND
IRELAND













Quartiers avant/Voorvoeten
Vorderviertel
Forfjerdinger
Quarti anteriori
Forequarters
Quartiers avant
Vorderviertel
Quartos dianteiros
Cuartos delanteros
Voorvoeten
Hindquarters

90
2 000
500
2 000
380
2 000
1 000
400
2 000
34
420

(a) (2)

(b) (3)

650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
900

800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
1 050

b) Carne deshuesada  Udbenet kød  Fleisch ohne Knochen  Κρατα χωρr κκαλα  Boneless beef  Viande
désossée  Carni senza osso  Vlees zonder been  Carne desossada  Luuton naudanliha  Benfritt kött
FRANCE

UNITED
KINGDOM

IRELAND

ESPAÑA

Jarret arrière d’intervention (INT 11)
Flanchet d’intervention (INT 18)
Jarret avant d’intervention (INT 21)
Épaule d’intervention (INT 22)
Poitrine d’intervention (INT 23)
Avant d’intervention (INT 24)
Intervention shank (INT 11)
Intervention thick flank (INT 12)
Intervention silverside (INT 14)
Intervention flank (INT 18)
Intervention forerib (INT 19)
Intervention shin (INT 21)
Intervention shoulder (INT 22)
Intervention brisket (INT 23)
Intervention forequarter (INT 24)
Intervention shank (INT 11)
Intervention flank (INT 18)
Intervention shin (INT 21)
Intervention shoulder (INT 22)
Intervention brisket (INT 23)
Intervention forequarter (INT 24)
Falda (INT 18)
Morcillo (INT 21)
Paleta (INT 22)
Pecho (INT 23)
Cuartos delanteros (INT 24)

150
1 000
500
600
250
1 000
500
500
1 000
500
500
500
1 000
500
1 000
500
500
500
1 000
500
1 000
77
1
3
2
4

800
700
800
1 100
800
1 100
700
1 200
1 400
600
1 000
700
1 000
700
1 000
800
700
800
1 100
800
1 100
700
800
1 100
800
1 100

950
850
950
1 250
950
1 250
850
1 350
1 550
750
1 150
850
1 100
850
1 150
950
850
950
1 250
950
1 250
850
950
1 250
950
1 250
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(1) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) no 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4.9.1993, p. 4); Reglamento 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 Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4.9.1993, s. 4); forordningen er 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).
(1) Βλπε παραρτµατα V και VII του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 225 τηr 4.9.1993, σ. 4), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (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 de la Commission (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 della Commissione (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 van de Commissie (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 da Comissão (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), liitteet 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).
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

Precio aplicable a la transformación exclusivamente en los productos “A” contemplados en el apartado 2 del artículo 3.
Pris udelukkende for forarbejdning til A-produkter som omhandlet i artikel 3, stk. 2.
Geltender Preis nur für die Verarbeitung zu A-Erzeugnissen gemäß Artikel 3 Absatz 2.
Τιµ που εφαρµζεται για τη µεταποηση, µνο σε προϊντα “Α” που αναφρονται στο ρθρο 3 παργραφοr 2.
Price applying for processing solely into A products as referred to in Article 3(2).
Prix applicable uniquement pour la transformation en produits “A” visés à l’article 3, paragraphe 2.
Prezzo applicabile unicamente per la trasformazione in prodotti “A” di cui all’articolo 3, paragrafo 2.
Prijs uitsluitend voor verwerking tot de in artikel 3, lid 2, bedoelde A-producten.
Preço aplicável para a transformação apenas em produtos “A” referidos no në 2 do artigo 3ë
Hinta jota sovelletaan jalostettaessa ainoastaan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuiksi A-luokan tuotteiksi.
Pris för bearbetning endast till A-produkter i enlighet med artikel 3.2.

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

Precio aplicable a la transformación en los productos “B” contemplados en el apartado 3 del artículo 3, o en una mezcla de productos “A” y productos “B”.
Pris for forarbejdning til B-produkter som omhandlet i artikel 3, stk. 3, eller en blanding af A- og B-produkter.
Geltender Preis für die Verarbeitung zu B-Erzeugnissen gemäß Artikel 3 Absatz 3 oder eine Mischung aus A- und B-Erzeugnissen.
Τιµ που εφαρµζεται για τη µεταποηση σε προϊντα “Β” που αναφρονται στο ρθρο 3 παργραφοr 3,  σε µεγµα προϊντων Α και προϊντων Β.
Price applying for processing into B products as referred to in Article 3(3) or a mix of A products and B products.
Prix applicable pour la transformation en produits “B” visés à l’article 3, paragraphe 3, ou pour un mélange de produits “A” et de produits “B”.
Prezzo applicabile per la trasformazione in prodotti “B” di cui all’articolo 3, paragrafo 3, o per un miscuglio di prodotti “A” e di prodotti “B”.
Prijs voor verwerking tot de in artikel 3, lid 3, bedoelde B-producten of tot een mengeling van A-producten en B-producten.
Preço aplicável para a transformação em produtos “B” referidos no në 3 do artigo 3ë, ou uma mistura de produtos “A” e produtos “B”.
Hinta, jota sovelletaan jalostettaessa 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuiksi B-luokan tuotteiksi, tai A- ja B-luokan tuotteiden seokseksi.
Pris för bearbetning till B-produkter i enlighet med artikel 3.3 eller en blandning av A- och B-produkter.
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠAPAPTHMA 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 — ∆ιευθνσειr των οργανισµν παρεµβσεωr — 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
BELGIQUE/BELGIË
Bureau d’intervention et de restitution belge
Rue de Trèves 82
B-1040 Bruxelles
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
Trierstraat 82
B-1040 Brussel
Tel. (32-2) 287 24 11; télex: BIRB. BRUB/24076-65567; télécopieur: (32-2) 230 2533/280 03 07
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Postfach 180203, D-60083 Frankfurt am Main
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Tel.: (49) 69 1564-704/7772; Telex: 411727; Telefax: (49) 69 15 64-790/791
DANMARK
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
EU-direktoratet
Kampmannsgade 3
DK-1780 København V
Tlf. (45) 33 92 70 00; telex 151317 DK; fax (45) 33 92 69 48, (45) 33 92 69 23
ESPAÑA
FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)
Beneficencia, 8
E-28005 Madrid
Tel.: (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (34) 915 21 98 32,
915 22 43 87
FRANCE
OFIVAL
80, avenue des Terroirs-de-France
F-75607 Paris Cedex 12
Téléphone: (33 1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33
ITALIA
AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo)
Via Palestro 81
I-00185 Roma
Tel. 49 49 91; telex: 61 30 03; telefax: 445 39 40/445 19 58
IRELAND
Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House
Kildare Street
IRL-Dublin 2
Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806
Telex 93292 and 93607, telefax (01) 661 62 63, (01) 678 52 14 and (01) 662 01 98
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NEDERLAND
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserĳ, Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau
p/a LASER, Zuidoost
Slachthuisstraat 71
Postbus 965
6040 AZ Roermond
Tel. (31-475) 35 54 44; telex 56396 VIBNL; fax (31-475) 31 89 39
ÖSTERREICH
AMA-Agrarmarkt Austria
Dresdner Straße 70
A-1201 Wien
Tel.: (431) 33 15 12 20; Telefax: (431) 33 15 1297
PORTUGAL
Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola
Rua Fernando Curado Ribeiro, në 4-G
P-1600 Lisboa
Tel.: (351-1) 751 85 00; telefax: (351-1) 751 86 15
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. 2145/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 6ηr Οκτωβρου 1998
για την πληση, στο πλασιο τηr διαδικασαr που καθορζεται στον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ.
2539/84, βοεου κρατοr που κατχεται απ ορισµνουr οργανισµοr παρµβασηr και προορζεται για εξαγωγ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συµβουλου, τηr
27ηr Ιουνου 1968, περ κοινr οργανσεωr αγορr στον
τοµα του βοεου κρατοr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1633/98 (2), και ιδωr το
ρθρο 7 παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:
τι η εφαρµογ των µτρων παρµβασηr στον τοµα του
βοεου κρατοr οδγησε στη δηµιουργα αποθεµτων σε
πολλ κρτη µλη· τι υπρχουν αγορr σε ορισµνεr τρτεr
χρεr για τα εν λγω προϊντα· τι, για να αποφευχθε η
υπερβολικ παρταση τηr αποθεµατοποησηr, πρπει να
πουληθε να τµµα των αποθεµτων αυτν µε διαγωνισµ
για εξαγωγ προr τιr εν λγω χρεr· τι, για να καταστε
δυνατ η πληση προϊντων ενιααr ποιτηταr, πρπει να
τεθε σε πληση το κραr που αγορζεται σµφωνα µε το
ρθρο 6 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 805/68·
τι ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 2539/84 τηr Επιτροπr, τηr
5ηr Σεπτεµβρου 1984, που καθορζει τιr ειδικr λεπτοµρειεr εφαρµογr σον αφορ ορισµνεr πωλσειr κατεψυγµνου βοεου κρατοr του κατχεται απ οργανισµοr
παρµβασηr (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2417/95 (4), προβλπει τη δυναττητα
εφαρµογr τηr διαδικασαr πωλσεωr σε δο διαδοχικr
φσειr, ταν πωλεται βειο κραr απ αποθµατα στην
παρµβαση·
τι εναι σκπιµο να πραγµατοποιηθε η πληση αυτ
βσει του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2539/84, καθr και του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92 τηr Επιτροπr, τηr 16ηr
Οκτωβρου 1992, περ θεσπσεωr κοινν λεπτοµερν
καννων για τον λεγχο τηr χρησιµοποησηr /και του
προορισµο των προϊντων που προρχονται απ την
παρµβαση (5), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 770/96 (6)·
τι για να εξασφαλιστε τακτικ και οµοιµορφη διαδικασα διαγωνισµο, πρπει να ληφθον µτρα επιπλον
εκενων που ορζονται στο ρθρο 8 παργραφοr 1 του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79 τηr Επιτροπr, τηr 4ηr
Οκτωβρου 1979, περ των λεπτοµερειν εφαρµογr που
αφορον τη διθεση των βοεων κρετων που αγορζονται
(1)
(2)
(3)
(4)
( 5)
( 6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

148
210
238
248
301
104

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

28. 6. 1968, σ. 24.
28. 7. 1998, σ. 17.
6. 9. 1984, σ. 13.
14. 10. 1995, σ. 39.
17. 10. 1992, σ. 17.
27. 4. 1996, σ. 13.

απ τουr οργανισµοr παρµβασηr (7), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2417/95·
τι πρπει να προβλεφθον παρεκκλσειr απ τιr διατξειr
του ρθρου 8 παργραφοr 2 στοιχεο β) του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 2173/79, λαµβανοµνων υπψη των διοικητικν δυσκολιν που προκπτουν απ την εφαρµογ του εν
λγω σηµεου στα σχετικ κρτη µλη·
τι για διοικητικοr λγουr, πρπει να καθοριστε µια ελχιστη ποστητα για την προσφορ, λαµβνονταr υπψη
ταυτοχρνωr την εµπορικ πρακτικ·
τι, για πρακτικοr λγουr, δεν χορηγεται καµα επιστροφ κατ την εξαγωγ για το κραr που πωλεται στο
πλασιο του παρντοr κανονισµο· τι, ωστσο, οι αγοραστr υποχρεονται να ζητσουν πιστοποιητικ εξαγωγr
για την ποστητα που χορηγεται σµφωνα µε τιr διατξειr
του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1445/95 τηr Επιτροπr, τηr 26ηr
Ιουνου 1995, για τιr λεπτοµρειεr εφαρµογr του καθεσττοr των πιστοποιητικν εισαγωγr και εξαγωγr στον
τοµα του βοεου κρατοr (8), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 759/97 (9)· τι πρπει,
συνεπr, να προσαρµοστε η προθεσµα ανληψηr που αναφρεται στο ρθρο 6 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2539/84·
τι, για να εξασφαλιστε η εξαγωγ των κρετων που χουν
πωληθε προr τιr επιλξιµεr τρτεr χρεr, πρπει να προβλεφθε η σσταση εγγησηr πριν απ την ανληψη των
προϊντων και να καθοριστον οι βασικr σχετικr απαιτσειr·
τι τα προϊντα που προρχονται απ το απθεµα τηr
παρµβασηr µπορε να χουν υποστε σε ορισµνεr περιπτσειr πολλοr χειρισµοr· τι για την εξασφλιση τηr καλr
παρουσασηr και εµποραr πρπει να επιτραπε, υπ συγκεκριµνουr ρουr, η εκ νου συσκευασα των εν λγω
προϊντων·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
βοεου κρατοr,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
1. Πραγµατοποιεται πληση των προϊντων παρµβασηr
που αγορστηκαν σµφωνα µε το ρθρο 6 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 805/68, περπου:
α) — 2 000 τνων βοεου κρατοr µε κκαλα, που κατχονται απ τον ισπανικ οργανισµ παρµβασηr,
(7) ΕΕ L 251 τηr 5. 10. 1979, σ. 12.
(8) ΕΕ L 143 τηr 27. 6. 1995, σ. 35.
(9) ΕΕ L 105 τηr 4. 4. 1998, σ. 7.
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— 2 000 τνων βοεου κρατοr µε κκαλα, που κατχονται απ το γερµανικ οργανισµ παρµβασηr,
— 2 000 τνων βοεου κρατοr µε κκαλα, που κατχονται απ τον αυστριακ οργανισµ παρµβασηr,
— 500 τνων βοεου κρατοr µε κκαλα, που κατχονται απ το δανικ οργανισµ παρµβασηr,
— 250 τνων βοεου κρατοr µε κκαλα, που κατχονται απ το βελγικ οργανισµ παρµβασηr,
— 2 000 τνων βοεου κρατοr µε κκαλα, που κατχονται απ το γαλλικ οργανισµ παρµβασηr,
— 2 000 τνων βοεου κρατοr µε κκαλα, που κατχονται απ τον ιταλικ οργανισµ παρµβασηr,
— 250 τνων βοεου κρατοr µε κκαλα, που κατχονται απ τον ολλανδικ οργανισµ παρµβασηr·
β) — 4 000 τνων
χονται απ
— 1 700 τνων
χονται απ

βοεου κρατοr χωρr κκαλα, που καττον ιρλανδικ οργανισµ παρµβασηr,
βοεου κρατοr χωρr κκαλα, που καττο γαλλικ οργανισµ παρµβασηr.

2. Τα εν λγω κρατα προορζονται να εξαχθον προr
τουr προορισµοr τηr ζνηr «03» που αναφρεται στο
παρρτηµα ΙΙ του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1560/98 τηr Επιτροπr (1)·
3. Με την επιφλαξη των διατξεων του παρντοr κανονισµο, η εν λγω πληση πραγµατοποιεται σµφωνα µε
τιr διατξειr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2539/84 και του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92.
ρθρο 2
1. Οι ποιτητεr και οι ελχιστεr τιµr που αναφρονται
στο ρθρο 3 παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
2539/84 καθορζονται στο παρρτηµα Ι.
2. Για κθε προϊν που αναφρεται στο παρρτηµα Ι, οι
σχετικο οργανισµο παρµβασηr πωλον κατ προτεραιτητα τα κρατα εκενα που βρσκονται επ περισστερο
χρνο στην αποθεµατοποηση.
Στοιχεα για τιr ποστητεr και τουr τπουr αποθεµατοποησηr των προϊντων θα εναι στη διθεση των ενδιαφεροµνων µερν στιr διευθνσειr που παρατθενται στο
παρρτηµα ΙΙ.
3. Λαµβνονται υπψη µνον οι προσφορr που υποβλλονται το αργτερο στιr 12 Οκτωβρου 1998, ρα 12.00,
στουr σχετικοr οργανισµοr παρµβασηr.
4. Η προσφορ  η ατηση αγορr εναι γκυρη µνο εν
αφορ ελχιστη ποστητα 15 τνων.
5. Κατ παρκκλιση απ το ρθρο 8 παργραφοr 1 του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79, η προσφορ στο πλασιο
διαγωνισµο πρπει να υποβλλεται στο σχετικ οργανισµ
παρµβασηr σε κλειστ φκελο και να περιλαµβνει αναφορ στο σχετικ κανονισµ. Ο κλειστr φκελοr δεν πρπει να ανοιχθε απ τον οργανισµ παρµβασηr πριν απ
τη λξη τηr προθεσµαr του διαγωνισµο που αναφρεται
στην παργραφο 3.
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7. Το ποσ τηr εγγησηr που προβλπεται στο ρθρο 5
παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2539/84 καθορζεται σε 12 Ecu αν 100 χιλιγραµµα.
Επιπλον των πρωτογενν απαιτσεων που προβλπονται
στο ρθρο 5 παργραφοr 2 του εν λγω κανονισµο η
ατηση του πιστοποιητικο εξαγωγr που αναφρεται στο
ρθρο 3 παργραφοr 2 αποτελε επσηr πρωτογεν
απατηση.
ρθρο 3
1. Οι πληροφορεr εκ µρουr του οργανισµο παρµβασηr σχετικ µε τα αποτελσµατα των προσφορν  των
αιτσεων αγορr αποστλλονται µε φαξ σε κθε ενδιαφερµενο επιχειρηµατα.
2. Ο επιχειρηµαταr ζητ εντr πντε εργσιµων ηµερν
µετ την ηµρα τηr γνωστοποησηr που αναφρεται στην
παργραφο 1, να  περισστερα πιστοποιητικ εξαγωγr
που αναφρονται στο ρθρο 8 παργραφοr 2 πρτη
περπτωση του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1445/95 για την
κλυψη τηr ποστηταr που χορηγεται. Η ατηση πρπει να
συνοδεεται απ το φαξ που αναφρεται στην παργραφο 1
και πρπει να περιλαµβνει στο τετραγωνδιο 7 νδειξη µιαr
απ τιr επιλξιµεr χρεr που αναφρονται στο ρθρο 1
παργραφοr 2. Επιπλον, η ατηση περιλαµβνει στο
τετραγωνδιο 20 την ακλουθη νδειξη:
— Productos de intervención sin restitución [Reglamento
(CE) no 2145/98]
— Interventionsvarer uden restitution (forordning (EF)
nr. 2145/98)
— Interventionserzeugnisse ohne Erstattung [Verordnung
(EG) Nr. 2145/98]
— Προϊντα παρµβασηr χωρr επιστροφ [Κανονισµr
(ΕΚ) αριθ. 2145/98]
— Intervention products without refund [Regulation
(EC) No 2145/98]
— Produits d’intervention sans restitution [règlement
(CE) no 2145/98]
— Prodotti d’intervento senza restituzione [Regolamento
(CE) n. 2145/98]
— Producten uit interventievoorraden zonder restitutie
(Verordening (EG) nr. 2145/98)
— Produtos de intervenção sem restituição [Regulamento
(CE) në 2145/98]
— Interventiotuotteita – ei vientitukea (Asetus (EY) N:o
2145/98)
— Interventionsprodukt utan exportbidrag (Förordning
(EG) nr 2145/98).
ρθρο 4

6. Κατ παρκκλιση απ το ρθρο 8 παργραφοr 2 στοιχεο β) του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79, στιr προσφορr δεν περιλαµβνεται νδειξη τηr αποθκηr  των
αποθηκν που εναι αποθηκευµνα τα προϊντα.

1. Πρπει να συσταθε εγγηση απ τον αγοραστ για να
εξασφαλιστε η εξαγωγ προr τιr χρεr που αναφρονται
στο ρθρο 1 παργραφοr 2 πριν απ την ανληψη των
προϊντων. Η εισαγωγ σε µα απ τιr χρεr αυτr αποτελε πρωτογεν απατηση κατ την ννοια του ρθρου 20
του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 τηr Επιτροπr (2).

(1) ΕΕ L 202 τηr 18. 7. 1998, σ. 58.

(2) ΕΕ L 205 τηr 3. 8. 1985, σ. 5.
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2. Η εγγηση που αναφρεται στην παργραφο 1 ορζεται αν τνο:

η διασφηση εξαγωγr και, ενδεχοµνωr, το ανττυπο ελγχου Τ 5 περιλαµβνουν την ακλουθη νδειξη:

— για τα οπσθια τεταρτηµρια µε κκαλα, σε 1 700 Ecu,
— για τα εµπρσθια τεταρτηµρια µε κκαλα, σε 1 000
Ecu,
— για τα κρατα χωρr κκαλα των κωδικν ΙΝΤ 12 ωr
ΙΝΤ 17 και ΙΝΤ 19, σε 2 000 Ecu,
— για τα λλα κρατα χωρr κκαλα σε 1 300 Ecu.

— Productos de intervención sin restitución [Reglamento
(CE) no 2145/98]
— Interventionsvarer uden restitution (forordning (EF)
nr. 2145/98)
— Interventionserzeugnisse ohne Erstattung [Verordnung
(EG) Nr. 2145/98]
— Προϊντα παρµβασηr χωρr επιστροφ [Κανονισµr
(ΕΚ) αριθ. 2145/98]
— Intervention products without refund [Regulation
(EC) No 2145/98]
— Produits d’intervention sans restitution [règlement
(CE) no 2145/98]
— Prodotti d’intervento senza restituzione [Regolamento
(CE) n. 2145/98]
— Producten uit interventievoorraden zonder restitutie
(Verordening (EG) nr. 2145/98)
— Produtos de intervenção sem restituição [Regulamento
(CE) në 2145/98]
— Interventiotuotteita – ei vientitukea (Asetus (EY) N:o
2145/98)
— Interventionsprodukt utan exportbidrag (Förordning
(EG) nr 2145/98).

ρθρο 5
Κατ παρκκλιση απ το ρθρο 6 του κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 2539/84, η προθεσµα ανληψηr των προϊντων εναι
45 ηµρεr.
ρθρο 6
Οι αρµδιεr αρχr µπορον να επιτρψουν για τα προϊντα
παρµβασηr των οποων η συσκευασα χει σχισθε  λερωθε να δοθε να συσκευασα του ιδου τπου, υπ τον
λεγχ τουr και πριν απ την παρουσαση των προϊντων
για την αποστολ στο τελωνεο φιξηr.
ρθρο 7
σον αφορ τα κρατα που πωλονται βσει του παρντοr
κανονισµο δεν χορηγεται επιστροφ κατ την εξαγωγ.
Η εντολ απσυρσηr που αναφρεται στο ρθρο 3 παργραφοr 1 στοιχεο β) του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92,

ρθρο 8
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, 6 Οκτωβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr
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ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BöLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κρτοr µλοr

Προϊντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lidstaat

Producten

Estado-membro

Produtos

Jäsenvaltio

Tuotteet

Medlemsstat

Produkter

Cantidad aproximada
(toneladas)
Tilnærmet mængde
(tons)
Ungefähre Mengen
(Tonnen)
Κατ προσγγιση
ποστητα
(τνοι)
Approximate quantity
(tonnes)
Quantité approximative
(tonnes)
Quantità approssimativa
(tonnellate)
Hoeveelheid bij
benadering
(ton)
Quantidade aproximada
(toneladas)
Arvioitu määrä
(tonneina)
Ungefärlig kvantitet
(ton)

Precio mínimo expresado en ecus por tonelada (1)
Mindstepriser i ECU/ton (1)
Mindestspreise, ausgedrückt in ECU/Tonne (1)
Ελχιστεr τιµr πλησηr εκφραζµενεr
σε Ecu αν τνο (1)
Minimum prices expressed in ECU per tonne (1)
Prix minimaux exprimés en écus par tonne (1)
Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata (1)
Minimumprĳzen uitgedrukt in ECU per ton (1)
Preço mínimo expresso em ecus por tonelada (1)
Alimmat hinnat ecuina tonnilta (1)
Lägsta priser i ecu per ton (1)

a) Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρατα µε κκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non
disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben
DEUTSCHLAND

— Vorderviertel
— Hinterviertel

1 000
1 000

800
1 000

DANMARK

— Forfjerdinger
— Bagfjerdinger

250
250

800
1 000

ITALIA

— Quarti anteriori
— Quarti posteriori

1 000
1 000

800
1 000

FRANCE

— Quartiers avant
— Quartiers arrière

1 000
1 000

800
1 000

BELGIQUE

— Quartiers arrière/Achtervoeten

250

1 000

ÖSTERREICH

— Vorderviertel
— Hinterviertel

1 000
1 000

800
1 000

NEDERLAND

— Achtervoeten

250

1 000

ESPAÑA

— Cuartos delanteros
— Cuartos traseros

1 000
1 000

800
1 000

b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρατα χωρr κκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni
senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött
IRELAND

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

shank (code INT 11)
thick flank (code INT 12)
topside (code INT 13)
silverside (code INT 14)
rump (code INT 16)
striploin (code INT 17)
flank (code INT 18)
fore rib (code INT 19)
shin (code INT 21)
shoulder (code INT 22)
brisket (code INT 23)
forequarter (code INT 24)

400
400
200
200
200
200
400
400
400
400
400
400

900
1 450
1 500
1 350
1 350
2 000
800
1 200
900
1 200
800
1 200

FRANCE

—
—
—
—
—

Semelle (code INT 14)
Flanchet (code INT 18)
Entrecôte (code INT 19)
Épaule (code INT 22)
Quartier avant (code INT 24)

200
900
100
400
100

1 350
800
1 200
1 200
1 200
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(1) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) no 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4.9.1993, p. 4); Reglamento 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 Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4.9.1993, s. 4); forordningen er 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).
(1) Βλπε παραρτµατα V και VII του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 225 τηr 4. 9. 1993, σ. 4), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 2602/97 (ΕΕ L 351 τηr 23. 12. 1997, σ. 20).
(1) See Annexes V and VII to Commission 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 de la Commission (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 della Commissione (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 van de Commissie (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 da Comissão (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), liitteet 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 — ΠAPAPTHMA 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 Interventionssteller — ∆ιευθνσειr των οργανισµν παρεµβσεωr — 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
BELGIQUE/BELGIË
Bureau d’intervention et de restitution belge
Rue de Trèves 82
B-1040 Bruxelles
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
Trierstraat 82
B-1040 Brussel
Tel. (32-2) 287 24 11; télex: BIRB. BRUB/24076-65567; télécopieur: (32-2) 230 2533/280 03 07
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Postfach 180203, D-60083 Frankfurt am Main
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Tel.: (49) 69 1564-704/7772; Telex: 411727; Telefax: (49) 69 15 64-790/791
DANMARK
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
EU-direktoratet
Kampmannsgade 3
DK-1780 København V
Tlf. (45) 33 92 70 00; telex 151317 DK; fax (45) 33 92 69 48, (45) 33 92 69 23
ESPAÑA
FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)
Beneficencia, 8
E-28005 Madrid
Tel.: (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (34) 915 21 98 32,
915 22 43 87
FRANCE
OFIVAL
80, avenue des Terroirs-de-France
F-75607 Paris Cedex 12
Téléphone: (33 1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33
ITALIA
AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo)
Via Palestro 81
I-00185 Roma
Tel. 49 49 91; telex: 61 30 03; telefax: 445 39 40/445 19 58
IRELAND
Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House
Kildare Street
IRL-Dublin 2
Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806
Telex 93292 and 93607, telefax (01) 661 62 63, (01) 678 52 14 and (01) 662 01 98

7. 10. 98

7. 10. 98

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

NEDERLAND
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserĳ, Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau
p/a LASER, Zuidoost
Slachthuisstraat 71
Postbus 965
6040 AZ Roermond
Tel. (31-475) 35 54 44; telex 56396 VIBNL; fax (31-475) 31 89 39
ÖSTERREICH
AMA-Agrarmarkt Austria
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2146/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 6ηr Οκτωβρου 1998
για καθορισµ τηr τιµr τηr παγκσµιαr αγορr του µη εκκοκκισµνου βαµβακιο και για
καθορισµ του ποσο τηr προκαταβολr τηr ενσχυσηr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
την πρξη προσχρησηr τηr Ελλδαr, και ιδωr τιr παραγρφουr 3 και 10 του πρωτοκλλου αριθ. 4 σον αφορ το
βαµβκι, πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1553/95 του Συµβουλου (1),
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1554/95 του Συµβουλου, τηr 29ηr
Ιουνου 1995, περ καθορισµο των γενικν καννων του
καθεσττοr ενσχυσηr για το βαµβκι και περ καταργσεωr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2169/81 (2), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1419/
98 (3), και ιδωr τα ρθρα 3, 4 και 5,
Εκτιµνταr:
τι, σµφωνα µε το ρθρο 3 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
1554/95, καθορζεται περιοδικ η τιµ τηr παγκσµιαr αγορr του µη εκκοκκισµνου βαµβακιο, επ τη βσει τηr
τιµr τηr παγκσµιαr αγορr που χει διαπιστωθε για το
εκκοκκισµνο βαµβκι, και λαµβνονταr υπψη την ιστορικ σχση µεταξ τηr τιµr που χει διαπιστωθε για το
εκκοκκισµνο βαµβκι, και τηr τιµr που υπολογζεται για
το µη εκκοκκισµνο· τι αυτ η ιστορικ σχση ορζεται
στο ρθρο 1 παργραφοr 2 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
1201/89 τηr Επιτροπr, τηr 3ηr Μαου 1989, περ λεπτοµερειν εφαρµογr του καθεσττοr ενσχυσηr για το βαµβκι (4), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 1664/98 (5)· τι, στην περπτωση που η τιµ τηr
παγκσµιαr αγορr δεν εναι δυνατν να προσδιοριστε µ’
αυτν τον τρπο, η τιµ αυτ καθορζεται επ τη βσει τηr
τελευτααr προσδιορισµνηr τιµr·
τι, σµφωνα µε το ρθρο 4 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
1554/95, η τιµ τηr παγκσµιαr αγορr του εκκοκκισµνου
βαµβακιο προσδιορζεται για να προϊν το οποο ανταποκρνεται σε ορισµνα χαρακτηριστικ, και λαµβνονταr
υπψη τιr ευνοϊκτερεr προσφορr και τιµr στην παγκσµια αγορ µεταξ αυτν που θεωρονται ωr αντιπροσωπευτικr τηr πραγµατικr τσηr τηr αγορr· τι, για να
πραγµατοποιηθε αυτr ο προσδιορισµr, καθορζεται ναr
µσοr ροr των προσφορν και των τιµν που χουν διαπιστωθε σε να  περισστερα ευρωπαϊκ χρηµατιστρια
για να προϊν «cif» για να λιµνι τηr Βρειαr Ευρπηr
και το οποο προρχεται απ διφορεr χρεr προµθειαr οι
οποεr θεωρονται τι εναι οι αντιπροσωπευτικτερεr για
το διεθνr εµπριο· τι, εντοτοιr, προβλπονται προσαρµο(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

148
148
190
123
211

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

30. 6. 1995, σ. 45.
30. 6. 1995, σ. 48.
4. 7. 1998, σ. 4.
4. 5. 1989, σ. 23.
29. 7. 1998, σ. 9.

γr αυτν των κριτηρων για τον προσδιορισµ τηr τιµr
τηr παγκσµιαr αγορr του εκκοκκισµνου βαµβακιο, τσι
στε να λαµβνονται υπψη διαφορr οι οποεr αιτιολογονται απ την ποιτητα του παραδιδµενου προϊντοr 
απ τη φση των προσφορν και των τιµν· τι οι προσαρµογr αυτr προβλπονται στο ρθρο 2 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 1201/89·
τι η εφαρµογ των προαναφεροµνων κριτηρων οδηγε
στον καθορισµ τηr τιµr τηr παγκσµιαr αγορr του µη
εκκοκκισµνου βαµβακιο στο εππεδο το οποο περιγρφεται στη συνχεια του παρντοr κειµνου·
τι το ρθρο 5 παργραφοr 3α πρτο εδφιο του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1554/95 προβλπει τι το ποσ τηr προκαταβολr τηr ενσχυσηr ισοται µε την τιµ στχου η οποα
µεινεται µε αφαρεση τηr παγκσµιαr αγορr, καθr και
µε αφαρεση ενr ποσο το οποο υπολογζεται σµφωνα µε
τον τπο που εφαρµζεται σε περπτωση υπρβασηr τηr
µγιστηr εγγυηµνηr ποστηταr, επ τη βσει τηr κατ’
εκτµηση παραγωγr µη εκκοκκισµνου βαµβακιο, µε προσαξηση κατ 15 %· τι, στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1844/
98 τηr Επιτροπr (6), καθορζεται το εππεδο τηr εκτιµηθεσαr παραγωγr για την περοδο 1998/99· τι η εφαρµογ
αυτr τηr µεθδου οδηγε στον καθορισµ του ποσο τηr
προκαταβολr για κθε κρτοr µλοr στο εππεδο το οποο
προβλπεται ακολοθωr,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
1. Η τιµ τηr παγκσµιαr αγορr του µη εκκοκκισµνου
βαµβακιο, πωr προβλπεται στο ρθρο 3 του κανονισµο
(ΕΚ) αριθ. 1554/95, καθορζεται σε 26,737 Ecu αν 100
χιλιγραµµα.
2. Το ποσ τηr προκαταβολr τηr ενσχυσηr που προβλπεται στο ρθρο 5 παργραφοr 3α πρτο εδφιο του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1554/95 χει ωr εξr:
— 43,846 Ecu αν 100 χιλιγραµµα για την Ισπανα,
— 42,783 Ecu αν 100 χιλιγραµµα για την Ελλδα,
— 79,563 Ecu αν 100 χιλιγραµµα για τα λοιπ κρτη
µλη.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 7 Οκτωβρου
1998.
(6) ΕΕ L 240 τηr 28. 8. 1998, σ. 3.
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Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 6 Οκτωβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr
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ΙΙ
(Πρξειr για την ισχ των οποων δεν απαιτεται δηµοσευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 24ηr Σεπτεµβρου 1998
για την ανπτυξη τηr ανταγωνιστικτηταr τηr ευρωπαϊκr βιοµηχαναr οπτικοακουστικν
υπηρεσιν και υπηρεσιν πληροφρησηr µσω τηr προθησηr εθνικν πλαισων µε σκοπ
την επτευξη συγκρσιµου και αποτελεσµατικο επιπδου προστασαr των ανηλκων και τηr
ανθρπινηr αξιοπρπειαr
(98/560/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
και ιδωr το ρθρο 130,
την πρταση τηr Επιτροπr,
τη γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου (1),
τη γνµη τηr Οικονοµικr και Κοινωνικr Επιτροπr (2),
Εκτιµνταr:
(1)

(2)

(3)

τι η Επιτροπ ενκρινε το Πρσινο Βιβλο για την
προστασα των ανηλκων και τηr ανθρπινηr αξιοπρπειαr στο πλασιο των οπτικοακουστικν υπηρεσιν και των υπηρεσιν πληροφρησηr στιr 16
Οκτωβρου 1996 και τι το Συµβολιο το υποδχτηκε
ευνοϊκ κατ τη σνοδ του τηr 16ηr ∆εκεµβρου
1996·
τι το Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο (3), η Οικονοµικ και
Κοινωνικ Επιτροπ (4) και η Επιτροπ των Περιφερειν (5) εξδωσαν γνµεr σχετικ µε το Πρσινο
Βιβλο·
τι τα συµπερσµατα τηr διαδικασαr διαβολευσηr
των ενδιαφερµενων µερν υποβλθηκαν απ την
Επιτροπ στο Συµβολιο κατ τη σνοδ του τηr
30r Ιουνου 1997 και τυχαν οµφωνηr θετικr υποδοχr απ το τελευταο·

(1) Γνµη που διατυπθηκε στιr 13 Μαου 1998 (δεν χει ακµα
δηµοσιευθε στην Επσηµη Εφηµερδα).
(2) ΕΕ C 214 τηr 10. 7. 1998, σ. 25.
(3) ΕΕ C 339 τηr 10. 11. 1997, σ. 420.
(4) ΕΕ C 287 τηr 22. 9. 1997, σ. 11.
(5) ΕΕ C 215 τηr 16. 7. 1997, σ. 37.

(5)

(6)

τι η Επιτροπ ενκρινε στιr 16 Οκτωβρου 1996 την
ανακονωση για το παρνοµο και επιβλαβr υλικ
στο Ιντερντ (∆ιαδκτυο)· τι στιr 17 Vεβρουαρου
1997, το Συµβολιο και οι αντιπρσωποι των
κυβερνσεων των κρατν µελν, συνελθντεr στο
πλασιο του Συµβουλου ενκριναν το φφισµα για
το παρνοµο και επιβλαβr περιεχµενο του Ιντερντ (6)· τι, στιr 24 Απριλου 1997, το Ευρωπαϊκ
Κοινοβολιο εξδωσε γνµη σχετικ µε την ανακονωση τηr Επιτροπr για το παρνοµο και επιβλαβr υλικ στο Ιντερντ, τι οι εργασεr αυτr συνεχζονται κατ τρπο που συµπληρνει την παροσα
σσταση, εφσον ασχολονται µε λεr τιr µορφr
παρνοµου και επιβλαβοr υλικο ειδικ στο Ιντερντ·
τι η παροσα σσταση αφορ, ειδικτερα,
ζητµατα προστασαr των ανηλκων και τηr ανθρπινηr αξιοπρπειαr στιr οπτικοακουστικr υπηρεσεr
και υπηρεσεr πληροφρησηr που καθστανται διαθσιµεr για το κοιν, ανεξρτητα απ τον τρπο µετδοσηr (π.χ. εκποµπ, ιδικτητεr υπηρεσεr µεσηr
επικοινωναr (on-line)  υπηρεσεr στο Ιντερντ)·
τι, για την ανπτυξη τηr ανταγωνιστικτηταr τηr
ευρωπαϊκr βιοµηχαναr οπτικοακουστικν υπηρεσιν και υπηρεσιν πληροφρησηr και την προσαρµογ τηr στην τεχνολογικ εξλιξη και τιr διαρθρωτικr αλλαγr, χουν κεφαλαιδη σηµασα η ενηµρωση, η ευαισθητοποηση και η εκπαδευση των
χρηστν· τι αυτ αποτελε επσηr προϋπθεση για
την πλρη συµµετοχ του ευρωπαου πολτη στην
κοινωνα τηr πληροφοραr· τι, για το λγο αυτ,
πραν των µτρων προστασαr των ανηλκων και
καταπολµησηr του παρνοµου υλικο που θγει την

(6) ΕΕ C 70 τηr 6. 3. 1997, σ. 1.
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ανθρπινη αξιοπρπεια, πρπει να προωθηθε η
νµιµη και υπεθυνη χρση των οπτικοακουστικν
υπηρεσιν και των υπηρεσιν πληροφρησηr, µεταξ
λλων και µσω τηr σκησηr µτρων γονικο ελγχου·
(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

τι η οδηγα 97/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου και του Συµβουλου, τηr 30r Ιουνου 1997, για
την τροποποηση τηr οδηγαr 89/552/ΕΟΚ του Συµβουλου, για τον συντονισµ ορισµνων νοµοθετικν, κανονιστικν και διοικητικν διατξεων των
κρατν µελν σχετικ µε την σκηση τηλεοπτικν
δραστηριοττων (1), και ιδωr τα ρθρα 22, 22α και
22β, προβλπει πλρεr σνολο µτρων για την προστασα των ανηλκων απ τιr τηλεοπτικr εκποµπr
οτωr στε να εξασφαλσει την ελεθερη κυκλοφορα των τελευταων·
τι η ανπτυξη των οπτικοακουστικν υπηρεσιν
και των υπηρεσιν πληροφρησηr εναι ζωτικr
σηµασαr για την Ευρπη λαµβανοµνων υπψη των
σηµαντικν δυνατοττων τουr τσο στον τοµα τηr
εκπαδευσηr, τηr πρσβασηr στην πληροφορα και
στον πολιτισµ, σο και στην οικονοµικ ανπτυξη
και τη δηµιουργα θσεων απασχλησηr·
τι η πλρηr αξιοποηση των δυνατοττων αυτν
προϋποθτει την παρξη αποδοτικr και καινοτµου
βιοµηχαναr στην Κοιντητα· τι η ευθνη περιρχεται πρωτστωr στιr επιχειρσειr για εξασφλιση και
βελτωση τηr ανταγωνιστικτητr τουr, µε τη
στριξη των δηµσιων αρχν, που αυτ εναι σκπιµο·
τι η δηµιουργα του κλµατοr εµπιστοσνηr που
εναι αναγκαο για την ανπτυξη τηr βιοµηχαναr
οπτικοακουστικν υπηρεσιν και υπηρεσιν πληροφρησηr µσω τηr αποµκρυνσηr των εµποδων για
την ανπτυξη και την πλρη ανταγωνιστικτητα τηr
εν λγω βιοµηχαναr προωθεται µε την προστασα
ορισµνων σηµαντικν γενικν συµφερντων, πωr
η προστασα των ανηλκων και τηr ανθρπινηr αξιοπρπειαr·
τι η ανπτυξη περιβλλοντοr που ευνοε τη συνεργασα µεταξ επιχειρσεων του τοµα σε ζητµατα
προστασαr των ανηλκων και τηr ανθρπινηr αξιοπρπειαr θα συµβλει στη βελτωση τηr γενικr
ανταγωνιστικτηταr τηr ευρωπαϊκr βιοµηχαναr
οπτικοακουστικν υπηρεσιν και υπηρεσιν πληροφρησηr·
τι η παρξη ορισµνων τεχνολογικν προϋποθσεων επιτρπει υψηλ εππεδο προστασαr των προαναφεροµνων σηµαντικν γενικν συµφερντων,
ιδωr τηr προστασαr των ανηλκων και τηr ανθρπινηr αξιοπρπειαr, και, κατ συνπεια, την αποδοχ
των υπηρεσιν αυτν απ λουr τουr χρστεr·
τι, συνεπr, εναι σηµαντικ οι επιχειρσειr να
ενθαρρυνθον να αναπτξουν να εθνικ δκτυο
αυτορρθµισηr µσω τηr συνεργασαr τουr µε τα
λλα ενδιαφερµενα µρη· τι η αυτορρθµιση µπορε να προσφρει στιr επιχειρσειr τα µσα ταχ-

(1) ΕΕ L 202 τηr 30. 7. 1997, σ. 60.
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τατηr προσαρµογr τουr στην επιταχυνµενη τεχνικ
προδο και τιr αγορr παγκσµιαr κλµακαr·
(14)

τι η προστασα των γενικν συµφερντων µε τον
τρπο αυτ πρπει να επιδιωχθε εντr των πλαισων
των θεµελιωδν αρχν του σεβασµο του ιδιωτικο
βου και τηr ελευθεραr τηr κφρασηr, πωr αυτr
καθιερνονται στα ρθρα 8 και 10 τηr ευρωπαϊκr
σµβασηr για την προστασα των δικαιωµτων του
ανθρπου και των θεµελιωδν ελευθεριν και πωr
αναγνωρζονται στο ρθρο ΣΤ παργραφοr 2 τηr
συνθκηr για την Ευρωπαϊκ νωση καθr και απ
τη νοµολογα του Ευρωπαϊκο ∆ικαστηρου ωr γενικr αρχr κοινοτικο δικαου·

(15)

τι οποιοδποτε µτρο για τον περιορισµ αυτν
των δικαιωµτων και ελευθεριν πρπει να µην εισγει διακρσειr και να εναι αναγκαο για την επτευξη του επιδιωκµενου στχου καθr και αυστηρ
ανλογο προr τουr περιορισµοr που επιβλλει·

(16)

τι ο παγκσµιοr χαρακτραr των δικτων επικοινωναr καθιστ αναγκαα τη διεθν προσγγιση των
ζητηµτων προστασαr των ανηλκων και τηr ανθρπινηr αξιοπρπειαr στιr οπτικοακουστικr υπηρεσεr
και τιr υπηρεσεr πληροφρησηr, τι, υπ’ αυτ την
ννοια, η ανπτυξη ενr κοινο ενδεικτικο πλαισου
σε ευρωπαϊκ εππεδο καθιστ δυνατ την προθηση των ευρωπαϊκν αξιν και ταυτχρονα συµβλλει αποφασιστικ στη διεθν συζτηση·

(17)

τι εναι θεµελιδουr σηµασαr να γνεται δικριση
µεταξ των ζητηµτων που αφορον παρνοµο περιεχµενο που θγει την ανθρπινη αξιοπρπεια και των
ζητηµτων που αφορον υλικ που, αν και νµιµο,
ενδχεται να βλψει τουr ανηλκουr θγονταr τη
σωµατικ, πνευµατικ  ηθικ τουr ανπτυξη· τι οι
δο αυτr προβληµατικr πιθανν να απαιτον διαφορετικ προσγγιση και διαφορετικr λσειr·

(18)

τι οι εθνικr νοµοθεσεr των κρατν µελν που
ορζουν τουr καννεr και τιr αρχr που διπουν την
προστασα των ανηλκων και τηr ανθρπινηr αξιοπρπειαr, αντανακλον την πολυµορφα του πολιτισµο και τιr εθνικr και τοπικr ευαισθησεr· τι,
στο πλασιο αυτ, πρπει να δοθε ιδιατερη προσοχ
στην εφαρµογ τηr αρχr τηr επικουρικτηταr·

(19)

τι, λγω του διεθνικο χαρακτρα των δικτων επικοινωνιν, η αποτελεσµατικτητα των εθνικν
µτρων θα ενισχυθε, στο εππεδο τηr Κοιντηταr, µε
το συντονισµ των εθνικν πρωτοβουλιν και των
αρχν που χουν αναλβει την εφαρµογ τουr
σµφωνα µε τιr αντστοιχεr ευθνεr και λειτουργεr
των ενδιαφεροµνων µερν και µε την ανπτυξη τηr
συνεργασαr και την ανταλλαγ καννων ορθr πρακτικr σε συναφεr τοµεr·

(20)

τι, ωr συµπληρωµατικ µτρο, το οποο να σβεται
πλρωr τα συναφ κανονιστικ πλασια σε εθνικ
και κοινοτικ εππεδο, η ανπτυξη τηr αυτορρθµισηr των φορων θα πρπει να συµβλλει στην
ταχεα εφαρµογ συγκεκριµνων λσεων στα
προβλµατα προστασαr των ανηλκων και τηr
ανθρπινηr αξιοπρπειαr, διατηρνταr παρλληλα
την αναγκαα ευελιξα οτωr στε να λαµβνονται
υπψη οι αλµατδειr εξελξειr των οπτικοακου-
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στικν υπηρεσιν και των υπηρεσιν πληροφρησηr·
(21)

(22)

τι η συµβολ τηr Κοιντηταr, η οποα αποσκοπε
στη συµπλρωση τηr δρσηr των κρατν µελν σε
θµατα προστασαr των ανηλκων και τηr ανθρπινηr αξιοπρπειαr στον τοµα των οπτικοακουστικν υπηρεσιν και των υπηρεσιν πληροφρησηr, θα πρπει να στηρζεται στην πλρη εκµετλλευση των υφιστµενων µσων·
τι θα πρπει να υπρχει στενr συντονισµr των
διφορων σχετικν πρωτοβουλιν που χουν αναληφθε παρλληλα µε την παρακολοθηση του Πρσινου Βιβλου, ιδωr των εργασιν που διεξγονται
στο πλασιο τηr παρακολοθησηr τηr ανακονωσηr
«Παρνοµο και επιβλαβr υλικ στο Ιντερντ», στιr
οποεr περιλαµβνεται το ψφισµα που ενκριναν
στιr 17ηr Vεβρουαρου 1997 το Συµβολιο και οι
αντιπρσωποι των κυβερνσεων των κρατν µελν,
συνελθντεr στα πλασια του Συµβουλου, το ψφισµα του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου του 1997 και οι
δο εκθσειr τηr οµδαr εργασαr που υποβλθηκαν
στο Συµβολιο στιr 28 Νοεµβρου 1996 και στιr 27
Ιουνου 1997, των εργασιν που πραγµατοποιθηκαν
σµφωνα µε τιr διατξειr του ρθρου 22β τηr οδηγαr 89/552/ΕΟΚ του Συµβουλου για το συντονισµ
ορισµνων νοµοθετικν, κανονιστικν και διοικητικν διατξεων των κρατν µελν σχετικ µε την
σκηση τηλεοπτικν δραστηριοττων (1), και των
εργασιν για θµατα συνεργασαr στουr τοµεr τηr
δικαιοσνηr και των εσωτερικν υποθσεων·
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— τηr θσπισηr εθνικο πλαισου για την αυτορρθµιση απ τουr φορεr εκµετλλευσηr υπηρεσιν µεσηr επικοινωναr (on-line), λαµβανοµνων υπψη των ενδεικτικν αρχν και τηr
µεθδου που περιγρφονται στ παρρτηµα,
— τηr συνεργασαr, σε εππεδο Κοιντηταr, για την
ανπτυξη συγκρσιµων µεθδων αξιολγησηr·
2) ενθαρρνονταr τουr ραδιοτηλεοπτικοr οργανισµοr
που υπγονται στην αρµοδιτητ τουr να πραγµατοποιον ρευνα και να πειραµατζονται, σε εθελοντικ βση, σχετικ µε να µσα προστασαr των
ανηλκων και ενηµρωσηr των θεατν, ωr
συµπλρωµα των εθνικν και κοινοτικν κανονιστικν πλαισων που διπουν τιr ραδιοτηλεοπτικr
µεταδσειr·
3) λαµβνονταr αποτελεσµατικ µτρα, που χρειζεται και εναι εφικτ, για να µεισουν τα πιθαν
εµπδια στην ανπτυξη τηr βιοµηχαναr υπηρεσιν
µεσηr επικοινωναr (on-line), χωρr να εγκαταλεπουν την καταπολµηση του παρνοµου περιεχοµνου που θγει την ανθρπινη αξιοπρπεια, µσω:
— τηr διεκπεραωσηr καταγγελιν και τηr διαββασηr των απαρατητων πληροφοριν σχετικ
µε ισχυρισµοr περ παρανµου περιεχοµνου
στιr αρµδιεr αρχr σε εθνικ εππεδο,
— τηr διεθνικr συνεργασαr µεταξ των αρχν
που εναι αρµδιεr για την εξταση των καταγγελιν, µε σκοπ την καλτερη εφαρµογ των
εθνικν µτρων·

τι η εφαρµογ τηr παροσαr σστασηr θα εναι
στεν συντονισµνη µε την εφαρµογ οποιουδποτε
ενδεχµενου νου µτρου που απορρει απ τιr εργασεr για την παρακολοθηση τηr ανακονωσηr τηr
Επιτροπr για το παρνοµο και επιβλαβr υλικ στο
Ιντερντ,

4) προωθνταr, µε σκοπ την ενθρρυνση τηr αξιοποησηr των τεχνολογικν εξελξεων, επιπλον των
υφισταµνων νοµικν και λοιπν µτρων σχετικ µε
τιr υπηρεσεr ραδιοτηλεοπτικν εκποµπν, σε
συµφωνα µε αυτ και σε στεν συνεργασα µε τα
ενδιαφερµενα µρη:

I. ΣΥΝΙΣΤΑ στα κρτη µλη να συµβλουν στη δηµιουργα
κλµατοr εµπιστοσνηr, το οποο θα προαγγει την
ανπτυξη τη βιοµηχαναr οπτικοακουστικν υπηρεσιν
και υπηρεσιν πληροφρησηr, µε τουr ακλουθουr τρπουr:

— δρση που να δδει στουr ανηλκουr τη δυναττητα να χρησιµοποιον υπεθυνα τιr on-line
οπτικοακουστικr υπηρεσεr και υπηρεσεr
πληροφρησηr, ιδωr µε µεγαλτερη ευαισθητοποηση των γονων και των πσηr φσεωr παιδαγωγν σχετικ µε τιr δυναττητεr των νων
υπηρεσιν και µε τα κατλληλα µσα προστασαr των ανηλκων,

(23)

1) προγονταr, συµπληρωµατικ ωr προr το κανονιστικ πλασιο, την εθελοντικ θσπιση εθνικν
πλαισων για την προστασα των ανηλκων και τηr
ανθρπινηr αξιοπρπειαr στιr οπτικοακουστικr
υπηρεσεr και τιr υπηρεσεr πληροφρησηr, µσω:
— τηr ενθρρυνσηr, σµφωνα µε τιr εθνικr παραδσειr και πρακτικr, τηr συµµετοχr των ενδιαφεροµνων µερν (πωr χρστεr, καταναλωτr,
επιχειρσειr και δηµσιεr αρχr) στον καθορισµ, την εφαρµογ και την αξιολγηση των
εθνικν µτρων στουr τοµεr που καλπτει η
παροσα σσταση,
(1) ΕΕ L 298 τηr 17. 10. 1989, σ. 23· οδηγα πωr τροποποιθηκε
απ την οδηγα 97/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου και
του Συµβουλου (ΕΕ L 202 τηr 30. 7. 1997, σ. 60).

— δρση που να διευκολνει, που ενδεκνυται και
εναι απαρατητο, τον προσδιορισµ υλικο και
υπηρεσιν ποιτηταr και την πρσβαση των ανηλκων σε αυτ, µεταξ λλων δι τηr παροχr
µσων πρσβασηr σε εκπαιδευτικ ιδρµατα και
δηµσιουr χρουr.
II. ΣΥΝΙΣΤΑ στιr ενδιαφερµενεr βιοµηχανεr και µρη:
1) να συνεργαστον, σµφωνα µε τιr εθνικr παραδσειr και πρακτικr, µε τιr αρµδιεr αρχr για τη
δηµιουργα διαρθρσεων εκπροσπησηr λων των
ενδιαφερµενων µερν σε εθνικ εππεδο, προκειµνου, µεταξ λλων, να διευκολνουν τη συµµετοχ
στο συντονισµ σε ευρωπαϊκ και διεθνr εππεδο
στουr τοµεr που καλπτει η παροσα σσταση·
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2) να συνεργαστον στη σνταξη κωδκων δεοντολογαr για την προστασα των ανηλκων και τηr
ανθρπινηr αξιοπρπειαr που θα ισχουν για την
παροχ on-line υπηρεσιν, προκειµνου, µεταξ
λλων, να δηµιουργσουν ευνοϊκ περιβλλον για
την ανπτυξη των νων υπηρεσιν, λαµβνονταr
υπψη τιr αρχr και τη µθοδο που περιγρφονται
στο Παρρτηµα·
3) να αναπτξουν και να εφαρµσουν πειραµατικ, σε
εθελοντικ βση, να µσα προστασαr των ανηλκων και ενηµρωσηr των θεατν, σον αφορ τιr
υπηρεσεr ραδιοτηλεοπτικr µετδοσηr, προκειµνου
να ενθαρρυνθε η καινοτοµα και ταυτχρονα να
βελτιωθε η προστασα αυτ·
4) να αναπτξουν θετικ µτρα υπρ των ανηλκων,
µεταξ των οποων πρωτοβουλεr για τη διευκλυνση τηr ευρτερηr πρσβασr τουr στιr οπτικοακουστικr υπηρεσεr και υπηρεσεr πληροφρησηr,
αποφεγονταr ταυτχρονα το εν δυνµει επιζµιο
υλικ·
5) να συνεργζονται στην τακτικ παρακολοθηση και
αξιολγηση των πρωτοβουλιν που αναλαµβνονται
σε εθνικ εππεδο κατ’ εφαρµογ τηr παροσαr
σστασηr.
III. ΚΑΛΕΙ την Επιτροπ:
1) να διευκολνει, ποτε χρειζεται µε τα υφιστµενα
κοινοτικ χρηµατοδοτικ µσα, τη δικτωση των
αρχν που χουν αναλβει τον καθορισµ και την
εφαρµογ εθνικν δικτων αυτορρθµισηr, καθr
και την ανταλλαγ εµπειριν και στοιχεων ορθr
πρακτικr, ιδωr σε σχση µε καινοτµεr προσεγγσειr, σε εππεδο Κοιντηταr, ανµεσα στα κρτη
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µλη και τα ενδιαφερµενα µρη στουr διφορουr
τοµεr που καλπτονται απ την παροσα σσταση·
2) να ενθαρρνει τη συνεργασα καθr και την ανταλλαγ εµπειριν και στοιχεων ορθr πρακτικr
µεταξ των διαρθρσεων αυτορρθµισηr και των
διαρθρσεων διεκπεραωσηr καταγγελιν, οτωr
στε να συµβλει στη δηµιουργα κλµατοr εµπιστοσνηr µσω τηr καταπολµησηr τηr κυκλοφοραr
παρνοµου περιεχοµνου που θγει την ανθρπινη
αξιοπρπεια στιr on-line οπτικοακουστικr υπηρεσεr και υπηρεσεr πληροφρησηr·
3) να διευκολνει, µε τα κρτη µλη, τη διεθν συνεργασα στουr διφορουr τοµεr που καλπτονται απ
την παροσα σσταση, ιδωr µε την ανταλλαγ περαr και ορθr πρακτικr µεταξ φορων και λοιπν
ενδιαφερµενων µερν τηr Κοιντηταr και των
εταρων τουr σε λλα µρη του κσµου·
4) να αναπτξει, σε συνεργασα µε τιr αρµδιεr εθνικr
αρχr, µεθοδολογα αξιολγησηr των µτρων που
λαµβνονται σµφωνα µε την παροσα σσταση, µε
ιδιατερη προσοχ στην εκτµηση τηr ωφλειαr απ
τη διαδικασα συνεργασαr στο εππεδο τηr Κοιντηταr, και να υποβλει, δο τη µετ την κδοση τηr
παροσαr σστασηr, κθεση αξιολγησηr των αποτελεσµτων τηr στο Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο και το
Συµβολιο.
Βρυξλλεr, 24 Σεπτεµβρου 1998.
Για το Συµβολιο
Ο Πρεδροr
J. FARNLEITNER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕVΑΡΜΟΓΗ, ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο, ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ
ΣΤΙΣ ΟΝ-LINE ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟVΟΡΗΣΗΣ
Στχοr
Οι παροσεr κατευθυντριεr γραµµr αποσκοπον στη δηµιουργα κλµατοr εµπιστοσνηr στη βιοµηχανα
οπτικοακουστικν υπηρεσιν οη-line και υπηρεσιν πληροφρησηr, µσω τηr εξασφλισηr ευρεαr συνοχr, σε
εππεδο Κοιντηταr, κατ την ανπτυξη, εκ µρουr των βιοµηχανιν και των λοιπν ενδιαφεροµνων µερν,
εθνικν πλαισων αυτορρθµισηr για την προστασα των ανηλκων και τηr ανθρπινηr αξιοπρπειαr. Οι υπηρεσεr που καλπτονται απ τιr παροσεr κατευθυντριεr γραµµr εναι οι παρεχµενεr εξ αποστσεωr, µε
ηλεκτρονικ µσα. ∆εν περιλαµβνονται οι ραδιοτηλεοπτικr εκποµπr που καλπτονται απ την οδηγα 89/552/
ΕΟΚ  οι ραδιοφωνικr εκποµπr. Τα σκοποµενα περιεχµενα εναι εκενα που καθστανται διαθσιµα για το
κοιν και χι για ιδιωτικr σχσειr.
Αυτ η συνοχ θα ενισχσει την αποτελεσµατικτητα τηr διαδικασαr αυτορρθµισηr και θα παρσχει τη βση
για τη διεθνικ συνεργασα µεταξ των ενδιαφερµενων µερν.
Λαµβνονταr υπψη τον εθελοντικ χαρακτρα τηr διαδικασαr αυτορρθµισηr (µε πρτο στχο τη συµπλρωση
τηr ισχουσαr νοµοθεσαr) και µε σεβασµ τηr πολυµορφαr των προσεγγσεων και τηr ευαισθησαr στα διφορα
κρτη µλη τηr Κοιντηταr, οι παροσεr κατευθυντριεr γραµµr αφορον τσσερειr βασικr συνιστσεr του
εθνικο πλαισου αυτορρθµισηr:
—
—
—
—
1.

τη διαβολευση και την αντιπροσωπευτικτητα των ενδιαφερµενων µερν,
τον (τουr) κδικα(-εr) δεοντολογαr,
τιr εθνικr αρχr που διευκολνουν τη συνεργασα σε εππεδο Κοιντηταr,
την εθνικ αξιολγηση των πλαισων αυτορρθµισηr.
∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑVΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
Στχοr εναι να εξασφαλιστε τι ο καθορισµr, η εφαρµογ και η αξιολγηση του εθνικο πλαισου
αυτορρθµισηr θα στηρζονται στην πλρη συµµετοχ των ενδιαφερµενων µερν, πωr των δηµσιων
αρχν, των χρηστν, των καταναλωτν και των επιχειρσεων που ενχονται µεσα  µµεσα στιr
βιοµηχανεr οπτικοακουστικν υπηρεσιν και on-line υπηρεσιν πληροφρησηr. Οι αντστοιχεr αρµοδιτητεr και καθκοντα των ενδιαφεροµνων µερν, τσο των δηµσιων σο και των ιδιωτικν, θα
πρπει να ορζονται σαφr.
Ο εθελοντικr χαρακτραr τηr αυτορρθµισηr σηµανει τι η αποδοχ και η αποτελεσµατικτητα του
εθνικο πλαισου αυτορρθµισηr αποτελον συνρτηση του βαθµο που τα ενδιαφερµενα µρη συµµετχουν ενεργ στον καθορισµ, την εφαρµογ και την αξιολγησ τηr.
λα τα ενδιαφερµενα µρη θα πρπει επσηr να συµβλουν σε πιο µακροπρθεσµεr εργασεr πωr η
ανπτυξη κοινν µσων  εννοιν (για παρδειγµα, σε θµατα επισµανσηr του περιεχοµνου)  η
θσπιση συνοδευτικν µτρων (για παρδειγµα, σε θµατα ενηµρωσηr, ευαισθητοποησηr και εκπαδευσηr).

2.

ΚΩ∆ΙΚΑΣ(-ΕΣ) ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

2.1.

Γενικ
Σκοπr εναι η θσπιση, στο εθνικ πλασιο αυτορρθµισηr, βασικν καννων αυστηρ ανλογων προr
τουr επιδιωκµενουr στχουr· οι καννεr αυτο θα πρπει να εντσσονται σε ναν  περισστερουr
κδικεr δεοντολογαr που να καλπτουν τουλχιστον τιr κατηγορεr που ορζονται στο σηµεο 2.2· τουr
κδικεr αυτοr θα θεσπσουν και θα εφαρµζουν εθελοντικ οι ενδιαφερµενοι φορεr (δηλαδ
πρωτστωr η βιοµηχανα).
Κατ τη θσπιση των καννων αυτν θα πρπει να ληφθον υπψη ιδωr:
— η πολυµορφα των υπηρεσιν και των λειτουργιν που επιτελον οι διφορεr κατηγορεr φορων
(προµηθευτr δικτου, πρσβασηr, υπηρεσιν, περιεχοµνου κ.λπ.) και των ευθυνν του καθενr,
— η πολυµορφα που χαρακτηρζει τα περιβλλοντα και τιr εφαρµογr των υπηρεσιν on-line (ανοικτ
και κλειστ δκτυα, εφαρµογr ποικλων επιπδων διαλογικτηταr).
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Ενψει των ανωτρω, οι φορεr µπορον να οδηγηθον στη δηµιουργα ενr  περισστερων κωδκων
δεοντολογαr.
Λαµβνονταr υπψη την πολυµορφα αυτ, η αναλογικτητα των θεσπιζµενων καννων θα πρπει να
εκτιµται σε σχση:
— µε τιr αρχr τιr ελευθεραr τηr κφρασηr και τηr προστασαr του ιδιωτικο βου καθr και µε την
αρχ τηr ελεθερηr κυκλοφοραr των υπηρεσιν,
— µε την αρχ τηr τεχνικr και οικονοµικr σκοπιµτηταr, δεδοµνου τι ο τελικr στχοr ανπτυξηr
εναι η τηr κοινωναr των πληροφοριν στην Ευρπη.
2.2.

Περιεχµενο του (των) κδικα(-ων) δεοντολογαr
Ο (οι) κδικαr(-εr) δεοντολογαr θα πρπει να καλπτει(-ουν) τα ακλουθα:

2.2.1.

Προστασα των ανηλκων
Στχοr: να δδεται στουr ανηλκουr η δυναττητα να κνουν υπεθυνη χρση των υπηρεσιν on-line και
να αποφεγεται η πρσβασ τουr, χωρr τη συγκατθεση των γονων  των παιδαγωγν τουr, σε νµιµο
περιεχµενο που ενδχεται να βλψει τη σωµατικ, πνευµατικ  ηθικ τουr ανπτυξη. Εκτr απ
συντονισµνεr ενργειεr για την εκπαδευση και την ευαισθητοποηση των ανηλκων, το σηµεο αυτ θα
πρπει να καλπτει τη θσπιση ορισµνων καννων στουr ακλουθουr τοµεr:
α) Ε ν η µ  ρ ω σ η τ ω ν χ ρ η σ τ  ν
Στχοr: στο πλασιο τηr προθησηr τηr υπεθυνηr χρσηr των δικτων, οι φορεr on-line υπηρεσαr
πρπει να ενηµερνουν τουr χρστεr, ποτε εναι εφικτ, για τουr τυχν κινδνουr που εγκυµονε η
χρση του περιεχοµνου ορισµνων υπηρεσιν on-line και για τα διαθσιµα µσα προστασαr.
Οι κδικεr δεοντολογαr θα πρπει συνεπr να αντιµετωπζουν, για παρδειγµα, το ζτηµα των
βασικν καννων σχετικ µε τη φση των πληροφοριν που τθενται στη διθεση των χρηστν καθr
και µε το χρνο και τη µορφ ανακονωσr τουr. Θα πρπει να επιλγονται οι καταλληλτερεr
ευκαιρεr για τη διδοση τηr πληροφοραr (πληση τεχνικν εξοπλισµν, σναψη συµβσεων µε το
χρστη, web sites κ.λπ.)
β) Π α ρ ο υ σ  α σ η ν  µ ι µ ο υ π ε ρ ι ε χ ο µ  ν ο υ π ο υ ε ν δ  χ ε τ α ι ν α β λ  ψ ε ι τ ο υ r α ν η λ  κ ο υ r
Στχοr: το νµιµο περιεχµενο που ενδχεται να βλψει τουr ανηλκουr και να επηρεσει τη σωµατικ,
πνευµατικ  ηθικ τουr ανπτυξη θα πρπει να παρουσιζεται, ποτε εναι εφικτ, µε τρπο που να
παρχει στο χρστη ορισµνεr πληροφορεr σχετικ µε τον ενδεχοµνωr βλαβερ για τουr ανηλκουr
χαρακτρα του.
Οι κδικεr δεοντολογαr θα πρπει συνεπr να αντιµετωπζουν, για παρδειγµα, το ζτηµα των
βασικν καννων µε προορισµ τη βιοµηχανα των υπηρεσιν on-line, τουr χρστεr και τουr προµηθευτr υλικο· οι καννεr αυτο θα πρπει να ορζουν τιr προϋποθσειr υπ τιr οποεr η προσφορ
και η διθεση βλαβερο για τουr νηλκουr περιεχοµνου θα συνοδεονται, ποτε εναι εφικτ, απ
προστατευτικ µτρα, πωr:
— σελδα προειδοποησηr (warning page), ηχητικ  οπτικ σµα,
— περιγραφικ σµανση /και ταξινµηση του περιεχοµνου,
— συστµατα ελγχου τηr ηλικαr των χρηστν.
Ιδιατερη σηµασα θα πρπει να δνεται πρωτστωr στα προστατευτικ µσα που εφαρµζονται, σον
αφορ την παρουσαση, στο νµιµο περιεχµενο το οποο καταφανr εναι δυνατν να βλψει τουr
ανηλκουr, πωr για παρδειγµα το περιεχµενο που περιχει πορνογραφα  βα.
γ) Σ τ  ρ ι ξ η τ ο υ γ ο ν ι κ ο  ε λ  γ χ ο υ
Στχοr: εφσον εναι εφικτ, θα πρπει να παρχεται στουr γονεr, εκπαιδευτικοr και λοιποr
ασκοντεr λεγχο στον τοµα αυτν, συνδροµ µε εχρηστα και ευλικτα µσα στε να µπορον να
εξασφαλζουν τι οι υπ την ευθνη τουr ανλικοι, ακµη και εν δεν επιτηρονται, χουν πρσβαση
σε υπηρεσεr χωρr να διακυβεονται οι εκπαιδευτικr επιλογr των γονων και εκπαιδευτικν.
Οι κδικεr δεοντολογαr θα πρπει να αντιµετωπζουν, για παρδειγµα, το ζτηµα των βασικν
καννων σχετικ µε τιr προϋποθσειr υπ τιr οποεr τθενται στη διθεση των χρηστν, ποτε εναι
εφικτ, πρσθετεr υπηρεσεr  συστµατα που διευκολνουν την σκηση του γονικο ελγχου, περιλαµβανοµνων:
— λογισµικν για φιλτρρισµα που τοποθετονται και ενεργοποιονται απ το χρστη,
— επιλογν φλτρων που ενεργοποιονται, πειτα απ ατηση του τελικο χρστη, απ το φορα τηr
υπηρεσαr σε υψηλτερο εππεδο (π.χ. περιορισµr τηr πρσβασηr σε προεπιλεγµνα sites  γενικ
πρσβαση στιr υπηρεσεr).
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δ) ∆ ι ε κ π ε ρ α  ω σ η κ α τ α γ γ ε λ ι  ν ( « h o t l i n e s » )
Στχοr: να προωθηθε η αποτελεσµατικ διαχεριση των καταγγελιν που αφορον περιεχµενο που
δεν τηρε τουr καννεr προστασαr ανηλκων /και παραβιζει το σχετικ κδικα δεοντολογαr.
Οι κδικεr δεοντολογαr θα πρπει να αντιµετωπζουν, για παρδειγµα, το ζτηµα των βασικν
καννων για τη διεκπεραωση καταγγελιν και να ενθαρρνουν τουr φορεr να παρχουν τα µσα και
τιr υποδοµr διαχερισηr που χρειζονται για την εκολη αποστολ και παραλαβ καταγγελιν
(τηλφωνο, ηλεκτρονικ ταχυδροµεο, φαξ), και να θεσπσουν διαδικασεr διεκπεραωσηr καταγγελιν
(ενηµρωση των προµηθευτν υλικο, ανταλλαγr πληροφοριν µεταξ φορων, απντηση σε καταγγελεr κ.λπ.)
2.2.2.

Προστασα τηr ανθρπινηr αξιοπρπειαr
Στχοr: στριξη αποτελεσµατικν µτρων για την καταπολµηση παρνοµου περιεχοµνου που προσβλλει την ανθρπινη αξιοπρπεια.
α) Ε ν η µ  ρ ω σ η τ ω ν χ ρ η σ τ  ν
Στχοr: οι χρστεr πρπει, ποτε εναι εφικτ, να ενηµερνονται σαφr για το τι διακινδυνεουν ταν
χρησιµοποιον τιr on-line υπηρεσεr ωr προµηθευτr περιεχοµνου, οτωr στε να προωθεται η
νµιµη και υπεθυνη χρση των δικτων.
Οι κδικεr δεοντολογαr θα πρπει συνεπr να αντιµετωπζουν, για παρδειγµα, το ζτηµα των
βασικν καννων σχετικ µε τη φση των πληροφοριν που τθενται στη διθεση των χρηστν καθr
και µε το χρνο και τη µορφ ανακονωσr τουr.
β) ∆ ι ε κ π ε ρ α  ω σ η κ α τ α γ γ ε λ ι  ν ( « h o t l i n e s » )
Στχοr: να προωθηθε η αποτελεσµατικ διεκπεραωση των καταγγελιν που αφορον παρνοµο
περιεχµενο το οποο θγει την ανθρπινη αξιοπρπεια και κυκλοφορε στιr οπτικοακουστικr υπηρεσεr και υπηρεσεr on-line, σµφωνα µε τιr αντστοιχεr ευθνεr και τα καθκοντα των ενδιαφεροµνων
µερν, οτωr στε να µειωθε ο γκοr του παρνοµου περιεχοµνου και η κακ χρση των δικτων.
Οι κδικεr δεοντολογαr θα πρπει να αντιµετωπζουν, για παρδειγµα, το ζτηµα των βασικν
καννων σχετικ µε τη διαχεριση των καταγγελιν και να ενθαρρνουν τουr φορεr να παρχουν τα
µσα και τιr υποδοµr διαχερισηr που χρειζονται για την εκολη αποστολ και παραλαβ καταγγελιν (τηλφωνο, ηλεκτρονικ ταχυδροµεο, φαξ) και να θεσπσουν διαδικασεr διεκπεραωσηr καταγγελιν (ενηµρωση των προµηθευτν περιεχοµνου, ανταλλαγr πληροφοριν µεταξ φορων, απντηση
σε καταγγελεr κ.λπ.)
γ) Σ υ ν ε ρ γ α σ  α τ ω ν φ ο ρ  ω ν µ ε δ ι κ α σ τ ι κ  r κ α ι α σ τ υ ν ο µ ι κ  r α ρ χ  r
Στχοr: εξασφλιση αποτελεσµατικr συνεργασαr µεταξ των φορων και των δικαστικν και αστυνοµικν αρχν εντr των κρατν µελν, σµφωνα µε τιr ευθνεr και τα καθκοντα των ενδιαφεροµνων
µερν, σε θµατα καταπολµησηr τηr παραγωγr και κυκλοφοραr παρνοµου περιεχοµνου που θγει
την ανθρπινη αξιοπρπεια στιr οπτικοακουστικr υπηρεσεr και τιr υπηρεσεr πληροφρησηr on-line.
Οι κδικεr δεοντολογαr θα πρπει να αντιµετωπζουν, για παρδειγµα, το ζτηµα των βασικν
καννων σχετικ µε τιr διαδικασεr συνεργασαr ανµεσα στουr φορεr και τιr αρµδιεr δηµσιεr
αρχr, τηρνταr την αρχ τηr αναλογικτηταr και την ελευθερα κφρασηr καθr και τιr σχετικr
εθνικr νοµοθετικr διατξειr.

2.2.3.

Παραβισειr των κωδικν δεοντολογαr
Στχοr: Προθηση τηr αξιοπισταr του (των) κδικα(-ων) δεοντολογαr, λαµβνονταr υπψη τον εθλοντικ χαρακτρα τηr εφαρµογr του, µε τη θσπιση αποτρεπτικν µτρων σε αναλογα µε τη φση των
παραβισεων. Στο πνεµα αυτ, θα πρπει να προβλεφθον, που αυτ εναι σκπιµο, δυναττητεr
προσφυγr και διαµεσολβησηr.
Οι κατλληλοι καννεr σχετικ µε το θµα αυτ θα πρπει να εντσσονται στουr κδικεr δεοντολογαr.

3.

ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Στχοr: ∆ιευκλυνση τηr συνεργασαr σε εππεδο Κοιντηταr (ανταλλαγr περαr και ορθr πρακτικr,
απ κοινο εργασα) µσω τηr δικτωσηr των κατλληλων διαρθρσεων εντr των κρατν µελν, που να
συνδουν µε τιr εθνικr τουr λειτουργεr και ευθνεr. Οι διαρθρσειr αυτr µπορον επσηr να καταστσουν δυνατ τη διερυνση του πλαισου συνεργασαr σε διεθνr εππεδο.
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Συνεργασα σε ευρωπαϊκ εππεδο σηµανει:
— συνεργασα των ενδιαφερµενων µερν:
το σνολο των ενδιαφερµενων µερν που συµµετχουν στην κατρτιση του εθνικο πλαισου
αυτορρθµισηr καλεται να συστσει οργανισµ εκπροσπησηr σε εθνικ εππεδο οτωr στε να
διευκολνονται οι ανταλλαγr εµπειριν, στοιχεων ορθr πρακτικr και η συνεργασα σε κοινοτικ
και σε διεθνr εππεδο,
— συνεργασα των εθνικν διαρθρσεων διεκπεραωσηr καταγγελιν:
προκειµνου να διευκολυνθε και να αναπτυχθε η συνεργασα τουr σε ευρωπαϊκ και διεθνr εππεδο,
τα µρη που συµµετχουν σε να αποτελεσµατικ σστηµα διαχερισηr καταγγελιν καλονται να
ορσουν να σηµεο επαφr, σε εθνικ εππεδο, για την ενσχυση τηr συνεργασαr στην καταπολµηση
του παρνοµου περιεχοµνου, τηr ανταλλαγr εµπειριν και στοιχεων ορθr πρακτικr και τη
βελτωση τηr νµιµηr και υπεθυνηr χρσηr των δικτων.
4.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
Στχοr εναι να προβλεφθον περιοδικr αξιολογσειr, σε εθνικ εππεδο, του πλαισου αυτορρθµισηr
σον αφορ την αποτελεσµατικτητ του στην προστασα των εν λγω γενικν συµφερντων, το κατ
πσον αυτ αντιστοιχε µε τουr στχουr του και να προσαρµοστε το πλασιο αυτορρθµισηr σταδιακ
στην εξλιξη τηr αγορr, τηr τεχνολογαr και των τπων χρσηr.
Τα ενδιαφερµενα µρη καλονται να δηµιουργσουν σστηµα αξιολγησηr, σε εθνικ εππεδο, που να
τουr επιτρπει να παρακολουθον την προδο τηr εφαρµογr του πλαισου αυτορρθµισηr. Στο σστηµα
αυτ θα πρπει να λαµβνεται υπψη η κατλληλη ευρωπαϊκ συνεργασα, µεταξ λλων στην ανπτυξη
συγκρσιµων µεθδων αξιολγησηr.
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ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 24ηr Σεπτεµβρου 1998
για την ευρωπαϊκ συνεργασα µε σκοπ τη διασφλιση τηr ποιτηταr στην τριτοβθµια
εκπαδευση
(98/561/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

τικν και αποδεκτν µεθδων αξιολγησηr τηr
ποτηταr που λαµβνουν υπψη τιr ευρωπαϊκr και
διεθνεr εµπειρεr και τη δυναττητα συνεργασαr·

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
και ιδωr τα ρθρα 126 και 127,

(4)

τι µα µελτη που πραγµατοποησε η Επιτροπ σχετικ µε την κατσταση τηr διασφλισηr τηr ποιτηταr στα κρτη µλη δειξε τι τα να συστµατα
αξιολγησηr τηr ποιτηταr περιλαµβνουν ορισµνα
κοιν στοιχεα· τι τα δο πιλοτικ σχδια που υλοποιθηκαν στη συνχεια βασζονταν σε να κοιν
κορµ στοιχεων που αντλθηκαν απ τα υφιστµενα εθνικ συστµατα· τι τα εν λγω σχδια δοκµασαν επιτυχr κοιν µθοδο και απδειξαν το
ζωηρ ενδιαφρον λων των οικεων συντελεστν
για τη συνχιση των ανταλλαγν εµπειριν οι οποεr
δεχνουν την ποικιλοµορφα των εθνικν πρακτικν
αξιολγησηr και τη σπουδαιτητα τηr αξιολγησηr
τηr ποιτηταr εν γνει·

(5)

τι, λγω τηr µεγληr ποικιλαr των εκπαιδευτικν
συστηµτων στην Κοιντητα, ο ορισµr του ρου
«δρυµα τριτοβθµιαr εκπαδευσηr» που χρησιµοποιεται στην παροσα σσταση, περιλαµβνει λουr
τουr τπουr ιδρυµτων που παρχουν προσντα 
ττλουr αυτο του επιπδου, ανεξρτητα απ την
ονοµασα τουr στα κρτη µλη· τι αυτr ο ορισµr
χρησιµοποιεται στην απφαση για τη θσπιση του
προγρµµατοr Σωκρτηr·

(6)

τι τα ιδρµατα τριτοβθµιαr εκπαδευσηr οφελουν
να ανταποκρνονται στιr νεr εκπαιδευτικr και
κοινωνικr απαιτσειr µιαr παγκσµιαr «κοινωναr
τηr γνσηr» και στιr εξελξειr που απορρουν απ
αυτr· τι καταβλλουν, εποµνωr, προσπθειεr για
να βελτισουν τα απαιτοµενα χαρακτηριστικ στιr
υπηρεσεr που παρχουν, αναλαµβνονταr, ενδεχοµνωr, νεr πρωτοβουλεr (ετε µεµονωµνα ετε
συνεργαζµενα στο πλασιο ενσεων στον τοµα τηr
τριτοβθµιαr εκπαδευσηr), µε στχο να ανλθει η
ποιτητα τηr διδασκαλαr και τηr µθησηr·

(7)

τι οι τεχνολογικr και οικονοµικr αλλαγr, καθr
και οι επιπτσειr τουr στην αγορ εργασαr δηµιουργον νεr προκλσειr για τα ιδρµατα τριτοβθµιαr
εκπαδευσηr και τι, αφενr, οι προκλσειr που
απορρουν απ το νοιγµα τηr παγκσµιαr αγορr
και, αφετρου, η συνεχr αυξανµενη συρρο σπουδαστν στα ιδρµατα τριτοβθµιαr εκπαδευσηr,
θτουν τα κρτη µλη ενπιον του ργου τηr
οργνωσηr των συστηµτων τουr τριτοβθµιαr
εκπαδευσηr και των σχσεων των ιδρυµτων αυτν
µε το κρτοr και την κοινωνα κατ τρπον στε να
τηρονται τα υφιστµενα ακαδηµαϊκ πρτυπα, οι
στχοι τηr κατρτισηr, τα ποιοτικ πρτυπα, η

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

(2)

(3)

τι λα τα κρτη µλη χουν ωr στχο την υψηλο
επιπδου εκπαδευση και κατρτιση· τι ζητεται απ
την Κοιντητα να συµβλει σε αυτr τιr συνεχεr
προσπθειεr, ενθαρρνονταr τη συνεργασα µεταξ
των κρατν µελν και, αν αυτ απαιτεται, υποστηρζονταr και συµπληρνονταr τη δρση τουr, σεβµενη ταυτχρονα πλρωr την αρµοδιτητα των
κρατν µελν για το περιεχµενο τηr διδασκαλαr
και την οργνωση των συστηµτων εκπαδευσηr και
κατρτισηr καθr και την πολιτιστικ και γλωσσικ
τουr πολυµορφα·
τι το Συµβολιο αναφρει, στα συµπερσµατ του
τηr 25ηr Νοεµβρου 1991 (4), τι η βελτωση τηr
ποιτηταr τηr τριτοβθµιαr εκπαδευσηr αποτελε
µριµνα λων των κρατν µελν και λων των ιδρυµτων τριτοβθµιαr εκπαδευσηr τηr Ευρωπαϊκr
Κοιντηταr· τι, δεδοµνηr τηr ποικιλαr των
µεθδων που χρησιµοποιονται σε εθνικ εππεδο, η
περα που χει συσσωρευθε στα κρτη µλη θα µποροσε να συµπληρωθε απ την αντστοιχη ευρωπαϊκ εµπειρα η οποα αποκτται, ιδωr, στο πλασιο πιλοτικν σχεδων µε στχο την καθιρωση
συνεργασαr σε αυτν τον τοµα  την ενσχυση τηr
υπρχουσαr συνεργασαr·
τι στιr απαντσειr στο υπµνηµα τηr Επιτροπr για
την τριτοβθµια εκπαδευση υπογραµµζεται, µεταξ
λλων, τι η ποιτητα θα πρπει να εξασφαλζεται
σε λα τα εππεδα και σε λουr τουr τοµεr εν οι
διαφορr µεταξ ιδρυµτων πρπει να περιορζονται
στουr στχουr, τιr µεθδουr και τη ζτηση· τι αντιµετωπζεται εν γνει θετικ η εισαγωγ αποτελεσµα-

(1) ΕΕ C 19 τηr 21. 1. 1998, σ. 39.
(2) ΕΕ C 64 τηr 27. 2. 1998, σ. 63.
(3) Γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 18ηr Νοεµβρου 1997
(ΕΕ C 371 τηr 8. 12. 1997, σ. 33), κοιν θση του Συµβουλου,
τηr 26ηr Vεβρουαρου 1998 (δεν χει ακµα δηµοσιευθε στην
Επσηµη Εφηµερδα) και απφαση του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 28ηr Μαου 1998 (δεν χει ακµα δηµοσιευθε στην
Επσηµη Εφηµερδα).
(4) ΕΕ C 321 τηr 12. 12. 1991, σ. 2.

7. 10. 98

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

αυτονοµα /και η ανεξαρτησα ανλογα µε τιr
οικεεr δοµr του κθε κρτουr µλουr των ιδρυµτων τριτοβθµιαr εκπαδευσηr, καθr και η
ανγκη να δνονται εξηγσειr και να παρχονται
πληροφορεr στο κοιν·
(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

τι απ τη συζτηση σχετικ µε την ανακονωση τηr
Επιτροπr, τηr 13ηr Vεβρουαρου 1994 φνηκε τι τα
συστµατα αξιολγησηr τηr ποιτηταr θα µποροσαν να συµβλουν στην αµοιβαα αναγνριση των
ακαδηµαϊκν και επαγγελµατικν προσντων σε
κοινοτικ εππεδο·
τι το Λευκ Βιβλο τηr Επιτροπr «Ανπτυξη,
ανταγωνιστικτητα και απασχληση», το Λευκ
Βιβλο «∆ιδασκαλα και µθηση — προr την κοινωνα τηr γνσηr» καθr και το Πρσινο Βιβλο
«Εκπαδευση, κατρτιση, ρευνα — τα εµπδια στη
διακρατικ κινητικτητα» καταδεικνουν τη σπουδαιτητα τηr εκπαδευσηr υψηλr ποιτηταr τσο
για την απασχληση και την οικονοµικ µεγθυνση
µσα στην Κοιντητα σο και για την ανταγωνιστικτητ τηr σε παγκσµιο εππεδο· τι τα γγραφα
αυτ προβλλουν το συσχετισµ που υπρχει
µεταξ, αφενr, τηr κοινωνικr και πολιτισµικr λειτουργαr τηr εκαπαδευσηr και τηr κατρτισηr και,
αφετρου, των οικονοµικν τουr λειτουργιν και,
εποµνωr, τιr πολλr διαστσειr τηr ννοιαr τηr
ποιτηταr· τι φανεται σαφr πωr για τη διακρατικ κινητικτητα χρειζονται εκπαιδευτικ συστµατα που χαρακτηρζονται απ διαφνεια·
τι η προαγωγ τηr κινητικτηταr εναι ναr απ
τουr στχουr τηr κοινοτικr συνεργασαr στον τοµα
τηr εκπαδευσηr και κατρτισηr· τι το Πρσινο
Βιβλο τηr Επιτροπr «Εκπαδευση, κατρτιση,
ρευνα — τα εµπδια στη διακρατικ κινητικτητα»
διερευν τα βασικ νοµικ, διοικητικ και πρακτικ
εµπδια που συναντον οι σπουδαστr ταν επιθυµον να σπουδσουν σε λλο κρτοr µλοr, προτενει µτρα για τη βελτωση τηr κινητικτηταr και
υπογραµµζει τι αυτr ο τποr κινητικτηταr εναι
ευεργετικr για µια εκπαδευση υψηλr ποιτηταr
που µπορε να δνει στουr ανθρπουr τη δυναττητα
να συµµετχουν στην µιλλα σε διεθνr εππεδο και
να επωφελονται απ την ελεθερη κυκλοφορα στην
Κοιντητα·
τι το µγεθοr, η δοµ και η χρηµατοδτηση των
συστηµτων τριτοβθµιαr εκπαδευσηr στα κρτη
µλη διαφρουν και τι οι στχοι τουr θα εξακολουθσουν να εξελσσονται· τι σε ορισµνα κρτη
µλη το σστηµα τριτοβθµιαr εκπαδευσηr περιλαµβνει πανεπιστµια και λλα ιδρµατα τριτοβθµιαr
εκπαδευσηr επαγγελµατικο, συχν, χαρακτρα, και
τι η ννοια, η εµβλεια και οι µθοδοι αξιολγησηr
τηr ποιτηταr ορζονται απ κθε κρτοr µλοr και
ποικλλουν και εξελσσονται ανλογα µε τιr περιστσειr /και τιr δοµr·
τιr αποκλειστικr αρµοδιτητεr των κρατν µελν
σον αφορ την οργνωση και τη δοµ των συστηµτων τουr τριτοβθµιαr εκπαδευσηr και των δηµοσιονοµικν περιορισµν τουr, και την αυτονοµα
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/και την ανεξαρτησα, ανλογα µε τιr οικεεr δοµr
κθε κρτουr µλουr, των ιδρυµτων τριτοβθµιαr
εκπαδευσηr,
I. ΣΥΝΙΣΤΑ στα κρτη µλη:
Α. να υποστηρξουν και, εν χρειζεται, να δηµιουργσουν διαφαν συστµατα αξιολγησηr τηr ποιτηταr, µε στχο:
— να διαφυλξουν την ποιτητα τηr τριτοβθµιαr
εκπαδευσηr σµφωνα µε τιr οικονοµικr, κοινωνικr και πολιτιστικr συνθκεr που ισχουν
στη χρα τουr, λαµβνονταr επσηr υπψη την
ευρωπαϊκ δισταση και την ταχωr µεταβαλλµενη παγκσµια πραγµατικτητα,
— να ενθαρρνουν και να βοηθσουν τα ιδρµατα
τριτοβθµιαr εκπαδευσηr στε να στηρζονται
σε κατλληλα µτρα, και ειδικτερα στην αξιολγηση, για να βελτισουν την ποιτητα τηr
διδασκαλαr και τηr µθησηr καθr και τηr
κατρτισηr στην ρευνα, λλο σηµαντικ τοµα
τηr αποστολr τουr,
— να ενθαρρνουν τιr αµοιβαεr ανταλλαγr
πληροφοριν σχετικ µε την ποιτητα και την
αξιολγηση τηr ποιτηταr σε κοινοτικ εππεδο
καθr και τη συνεργασα µεταξ ιδρυµτων τριτοβθµιαr εκπαδευσηr στον τοµα αυτ·
Β. να θεµελισουν τα συστµατα αξιολγησηr τηr
ποιτηταr στα ακλουθα στοιχεα, πωr αναλονται
στο παρρτηµα:
— αυτονοµα /και ανεξαρτησα, ανλογα µε τιr
οικεεr δοµr κθε κρτουr µλουr, των οργανισµν των υπεθυνων για την αξιολγηση τηr
ποιτηταr, σον αφορ την επιλογ των διαδικασιν και µεθδων,
— προσαρµογ των διαδικασιν και µεθδων αξιολγησηr τηr ποιτηταr στα ιδιατερα χαρακτηριστικ και στην αποστολ των ιδρυµτων τριτοβθµιαr εκπαδευσηr, χωρr να θγεται η αυτονοµα τουr, /και η ανεξαρτησα τουr, ανλογα
µε τιr οικεεr δοµr κθε κρτουr µλουr,
— χρησιµοποηση, σε συνρτηση µε τουr στχουr,
εσωτερικν /και εξωτερικν στοιχεων αξιολγησηr τηr ποιτηταr, προσαρµοσµνων στιr
διαδικασεr και τιr µεθδουr που εφαρµζονται,
— συµµετοχ των διαφρων ενδιαφερµενων
µερν ανλογα µε το αντικεµενο τηr αξιολγησηr,
— δηµοσευση των αποτελεσµτων τηr αξιολγησηr σε µορφ κατλληλη για το κθε κρτοr µλοr·
Γ. να ενθαρρνουν, εν χρειζεται, τα ιδρµατα τριτοβθµιαr εκπαδευσηr, σε συνεργασα µε τιr αρµδιεr
αρχr των κρατν µελν, να λβουν τα κατλληλα
µτρα παρακολοθησηr·
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∆. να καλσουν τιr αρµδιεr αρχr και τα ιδρµατα
τριτοβθµιαr εκπαδευσηr να δσουν ιδιατερη
σηµασα στην ανταλλαγ εµπειριν και στη συνεργασα, σε θµατα αξιολγησηr τηr ποιτηταr, µε τα
λλα κρτη µλη καθr και µε τιr διεθνεr οργανσειr και ενσειr στον τοµα τηr τριτοβθµιαr
εκπαδευσηr·
Ε. να προωθσουν τη συνεργασα µεταξ των αρχν
των αρµδιων για την αξιολγηση  τη διασφλιση
τηr ποιτηταr στην τριτοβθµια εκπαδευση και να
ευνοσουν τη δικτωσ τουr.
Η συνεργασα αυτ θα µποροσε να επικεντρωθε
πλρωr  εν µρει στιr ακλουθεr πτυχr:
α) διευκλυνση και ανπτυξη τηr ανταλλαγr
πληροφοριν και εµπειριν, ιδωr σχετικ µε τιr
µεθοδολογικr εξελξειr και τα παραδεγµατα
ορθr πρακτικr·
β) ανταπκριση στα αιτµατα των συγκεκριµνων
αρχν στα κρτη µλη για εµπειρογνωµοσνη
και παροχ συµβουλν·
γ) υποστριξη των ιδρυµτων τριτοβθµιαr εκπαδευσηr που επιθυµον να συνεργαστον σε διακρατικ βση στον τοµα τηr αξιολγησηr τηr
ποιτηταr·
δ) διευκλυνση των επαφν µε διεθνεr εµπειρογνµονεr.
Κατ την εκπλρωση των στχων αυτν, θα πρπει
να ληφθον υπψη οι σχσειr που αναπτσσονται
µεταξ τηr αξιολγησηr τηr ποιτηταr και λλων
κοινοτικν δραστηριοττων που υπρχουν δη
κυρωr στο πλασιο των προγραµµτων Σωκρτηr
και Leonardo da Vinci καθr και το κοινοτικ
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κεκτηµνο στον τοµα τηr αναγνρισηr των προσντων για επαγγελµατικοr σκοποr.
ΙΙ. ΣΥΝΙΣΤΑ:
στην Επιτροπ, σε στεν συνεργασα µε τα κρτη µλη,
και µε βση τα υφιστµενα προγρµµατα και σµφωνα
µε τουr στχουr και τιr συνθειr ανοικτr και διαφανεr
διαδικασεr των προγραµµτων αυτν, να προωθσει
τη συνεργασα, που αναφρεται στο σηµεο Ι.Ε., µεταξ
των αρµδιων αρχν για την αξιολγηση και τη διασφλιση τηr ποιτηταr στην τριτοβθµια εκπαδευση,
και να µεριµνσει στε να συµπρξουν στη συνεργασα
αυτ οι οργανσειr και οι ενσειr ιδρυµτων τριτοβθµιαr εκπαδευσηr ευρωπαϊκr αρµοδιτηταr που χουν
την απαιτοµενη περα στον τοµα τηr αξιολγησηr και
τηr διασφλισηr τηr ποιτηταr.
ΙΙΙ. ΚΑΛΕΙ:
την Επιτροπ να υποβλλει κθε τρα χρνια στο Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο, στο Συµβολιο, στην Οικονοµικ
και Κοινωνικ Επιτροπ και στην Επιτροπ των Περιφερειν εκθσειr για την ανπτυξη των συστηµτων
αξιολγησηr τηr ποιτηταr στα διφορα κρτη µλη
και για τιr δραστηριτητεr συνεργασαr σε ευρωπαϊκ
εππεδο, συµπεριλαµβανοµνηr τηr προδου που
σηµεινεται σον αφορ την επτευξη των προαναφερµενων στχων.
Βρυξλλεr, 24 Σεπτεµβρου 1998.
Για το Συµβολιο
Ο Πρεδροr
J. FARNLEITNER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ενδεικτικ στοιχεα τηr αξιολγησηr τηr ποιτηταr
Τα στοιχεα που αναφρονται παρακτω εναι κοιν στα συστµατα αξιολγησηr τηr ποιτηταr στην Ευρπη. Τα
ευρωπαϊκ πιλοτικ σχδια για την αξιολγηση τηr ποιτηταr στην τριτοβθµια εκπαδευση κατδειξαν τι λοι
οι συντελεστr που δρουν στον τοµα αυτν µπορον να επωφεληθον απ την παρατρηση αυτν των στοιχεων.
Η αυτονοµα και/ η ανεξαρτησα, ανλογα µε τιr οικεεr δοµr κθε κρτουr µλουr, του οργανισµο αξιολγησηr τηr ποιτηταr (σον αφορ τιr διαδικασεr και τιr µεθδουr) θα µποροσε να συµβλει στην αποτελεσµατικτητα των διαδικασιν αξιολγησηr τηr ποιτηταr και στην αποδοχ των αποτελεσµτων τουr.
Τα κριτρια αξιολγησηr τηr ποιτηταr συνδονται στεν µε την αποστολ που χει ανατεθε σε κθε δρυµα σε
σχση µε τιr ανγκεr τηr κοινωναr και τηr αγορr εργασαr· οι διφορεr διαδικασεr αξιολγησηr πρπει
εποµνωr να λαµβνουν υπψη την ιδιαιτερτητα του ιδρµατοr. Η γνση των θεσµικν στχων, στο εππεδο
ετε του ιδρµατοr ωr συνλου ετε µιαr µνο µονδαr, εναι απ την ποψη αυτ θεµελιδηr.
Οι διαδικασεr αξιολγησηr τηr ποιτηταr θα πρπει να περιλαµβνουν, κατ γενικ καννα, να σκλοr
εσωτερικο προβληµατισµο και να εξωτερικ σκλοr που θα βασζεται στη γνµη εξωτερικν εµπειρογνωµνων.
Το σκλοr του εσωτερικο προβληµατισµο θα πρπει να στηρζεται στη συµµετοχ λων των συντελεστν, ιδωr
του διδακτικο προσωπικο και, ενδεχοµνωr, του διοικητικο προσωπικο που εναι υπεθυνο για τον ακαδηµαϊκ και επαγγελµατικ προσανατολισµ καθr και των σπουδαστν. Το εξωτερικ σκλοr θα πρπει να
συνσταται σε µια διαδικασα συνεργασαr, διαβολευσηr και παροχr συµβουλν µεταξ των εξωτερικν
ανεξρτητων εµπειρογνωµνων και των συντελεστν του συγκεκριµνου εκπαιδευτικο ιδρµατοr.
Σε συνρτηση µε τουr στχουr και τα κριτρια που χρησιµοποιονται κατ τη διαδικασα αξιολγησηr τηr
ποιτηταr και ανλογα µε τιr δοµr τηr τριτοβθµιαr εκπαδευσηr κθε κρτουr µλουr, θα µποροσαν να
εκπροσωπονται στιr οµδεr των εµπειρογνωµνων οι επαγγελµατικr ενσειr, οι κοινωνικο εταροι και οι
απφοιτοι.
Θα ταν ευκταο να υπρξει συµµετοχ ξνων εµπειρογνωµνων στιr διαδικασεr προκειµνου να προωθηθε η
ανταλλαγ εµπειριν που χουν αποκτηθε σε λλεr χρεr.
Οι εκθσειr για τα αποτελσµατα των διαδικασιν αξιολγησηr τηr ποιτηταr θα πρπει να δηµοσιεονται µε την
κατλληλη για κθε κρτοr µλοr µορφ, κατ τρπο στε να συγκροτεται να ικανοποιητικ υλικ αναφορr
για τουr εταρουr και για την πληφορρηση των πολιτν γενικ.
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