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Ι
(Πρξειr για την ισχ των οποων απαιτεται δηµοσευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2314/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 27ηr 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 28 Οκτωβρου
1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 27 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 27ηr 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

0702 00 00

060
204
999
052
999
052
999
052
388
524
528
999
052
400
999
060
064
388
400
404
800
999
052
064
400
720
728
999

80,7
70,4
75,5
73,5
73,5
93,4
93,4
57,6
62,1
27,8
44,8
48,1
132,1
237,1
184,6
32,1
41,1
35,0
76,4
62,7
156,9
67,4
100,6
60,2
84,3
97,9
126,7
93,9

0707 00 05
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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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2315/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 27ηr Οκτωβρου 1998
σχετικ µε τιr αιτσειr πιστοποιητικν εξαγωγr ρυζιο και θραυσµτων ρυζιο που περιλαµβνουν προκαθορισµ τηr επιστροφr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλου, τηr
22αr ∆εκεµβρου 1995, περ κοινr οργανσεωr αγορr
στον τοµα του ρυζιο (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2072/98 (2),
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1162/95 τηr Επιτροπr, τηr 23ηr
Μαου 1995, περ ειδικν λεπτοµερειν εφαρµογr του
καθεσττοr πιστοποιητικν εισαγωγr και εξαγωγr στον
τοµα των σιτηρν και του ρυζιο (3), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 444/98 (4), και
ιδωr το ρθρο 7 παργραφοr 4 δετερο εδφιο,
Εκτιµνταr:
τι το ρθρο 7 παργραφοr 4 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
1162/95 προβλπει, ταν γνεται ειδικ αναφορ στην
παροσα παργραφο κατ τον καθορισµ επιστροφr κατ
την εξαγωγ, προθεσµα τριν εργσιµων ηµερν µετ την
ηµεροµηνα καταθσεωr αιτσεωr για τη χοργηση των
πιστοποιητικν εξαγωγr που περιλαµβνουν προκαθορισµ τηr επιστροφr· τι το εν λγω ρθρο προβλπει, επιπλον, τι η Επιτροπ καθορζει ενιαο ποσοστ µεισεωr
των ποσοττων εν οι αιτσειr πιστοποιητικν εξαγωγr
υπερβανουν τιr ποστητεr που µπορον να αναληφθον·
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 2290/98 τηr Επιτροπr (5)
καθορζει τιr επιστροφr στο πλασιο τηr διαδικασαr που
προβλπεται στην προαναφερθεσα παργραφο για
ποστητα 8 000 τνων·
τι οι ποστητεr που ζητθηκαν στιr 23 Οκτωβρου 1998
υπερβανουν τη διαθσιµη ποστητα των 8 000 τνων· τι
πρπει, κατ συνπεια, να καθοριστε ποσοστ µεωσηr για

τιr αιτσειr πιστοποιητικν εξαγωγr που υποβλθηκαν
στιr 23 Οκτωβρου 1998·
τι, λαµβανοµνου υπψη του αντικειµνου τουr, οι διατξειr του παρντοr κανονισµο πρπει να αρχσουν να
ισχουν αµσωr µετ τη δηµοσευσ του στην Επσηµη
Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Οι αιτσειr πιστοποιητικν εξαγωγr ρυζιο και θραυσµτων ρυζιο, που περιλαµβνουν προκαθορισµ τηr επιστροφr και υποβλθηκαν στο πλασιο του κανονισµο
(ΕΚ) αριθ. 2290/98 στιr 23 Οκτωβρου 1998, παρχουν
δικαωµα χοργησηr πιστοποιητικν για τιr ποστητεr που
ζητθηκαν µε ποσοστ µεωσηr 35,30 % για το ρζι µε
προορισµ την Ελβετα και 41,99 % για το ρζι των προορισµν 02, 03 και 05 του παραρτµατοr του κανονισµο
(ΕΚ) αριθ. 2290/98.
ρθρο 2
Οι αιτσειr πιστοποιητικν εξαγωγr ρυζιο και θραυσµτων ρυζιο, που υποβλθηκαν απ τιr 24 Οκτωβρου
1998, δεν δνουν δικαωµα χοργησηr πιστοποιητικν
εξαγωγr στο πλασιο του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2290/98.
ρθρο 3
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 28 Οκτωβρου
1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 27 Οκτωβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 τηr 30. 12. 1995, σ. 18.
265 τηr 30. 9. 1998, σ. 4.
117 τηr 24. 5. 1995, σ. 2.
56 τηr 26. 2. 1998, σ. 12.
286 τηr 23. 10. 1998, σ. 31.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2316/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Οκτωβρου 1998
για γκριση νων προσθτων υλν και για την τροποποηση των ρων γκρισηr πολλν
προσθτων υλν οι οποεr εναι δη εγκεκριµνεr για να χρησιµοποιονται στην διατροφ
των ζων
(Κεµενο που παρουσιζει ενδιαφρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
την οδηγα 70/524/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 23ηr Νοεµβρου 1970, περ των προσθτων υλν στη διατροφ των
ζων (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την οδηγα
98/19/ΕΚ τηr Επιτροπr (2), και ιδωr τα ρθρα 9 J και 3,

τι χρειζεται, προr αποφυγν οποιοδποτε αρνητικν
επιπτσεων για τα σκυλι, να µειωθε η µγιστη περιεκτικτητα που επιτρπεται σε µια πλρη ζωοτροφ, τηr πρσθετηr ληr ethoxyquine η οποα ανκει στιr ουσεr που
χουν αντιοξειδωτικr επιπτσειr·

Εκτιµνταr:

τι, µια να χρση µιαr δη εγκεκριµνηr πρσθετηr ληr, η
οποα ανκει στο τµµα 1 των «καρωτινοειδν και ξανθφυλλων τηr οµδαr χρωστικν ουσιν συµπεριλαµβανοµνων των πιγµντων» χει επιτυχr αποτελσει αντικεµενο πειραµατισµν σε ορισµνα κρτη µλη· τι πρπει να
επιτραπε προσωριν αυτ η να χρση·

τι οι διατξειr τηr οδηγαr 70/524/ΕΟΚ προβλπουν τη
δυναττητα να επιτραπον νεr πρσθετεr λεr  νεr
χρσειr προσθτων υλν, λαµβνονταr υπψη την εξλιξη
των επιστηµονικν και τεχνικν γνσεων·

τι µια να χρση τηr δη εγκεκριµνηr πρσθετηr ληr
3-φυτση η οποα ανκει στα νζυµα, χει επιτυχr αποτελσει αντικεµενο πειραµατισµν σε ορισµνα κρτη µλη·
τι χρειζεται να επιτραπε προσωριν αυτ η να χρση·

τι η οδηγα 96/51/ΕΚ του Συµβουλου, τηr 23ηr Ιουλου
1996, για τροποποηση τηr οδηγαr 70/524/ΕΟΚ σον
αφορ τιr πρσθετεr λεr στη διατροφ των ζων (3), επβαλε να διαδικασα γκρισηr των πρσθετων ουσιν µε
κανονισµ που θα εφαρµοστε πλρωr απ την 1η Οκτωβρου 1999· τι κατ τη µεταβατικ περοδο τα κρτη µλη
πρπει να χουν τη δυναττητα να θεσπζουν νοµικr διατξειr για να αποφεγεται κθε σγχυση σον αφορ την
ισχουσα νοµοθεσα· τι τα κρτη µλη πρπει να εξασφαλζουν τι κθε νοµοθεσα που δεν ανταποκρνεται στον
παρντα κανονισµ πρπει να καταργηθε·

τι για λγουr διαφνειαr, τα παραρτµατα του παρντοr
κανονισµο περιλαµβνουν, ανλογα µε την περπτωση, τιr
υπλοιπεr πρσθετεr ουσεr που ανκουν στην δια οµδα 
τιr υπλοιπεr χρσειr τηr πρσθετηr ουσαr που χουν
εγκριθε· τι µε την δια ευκαιρα πρπει να παραταθε για
µια αποροσδιριστη διρκεια η προθεσµα γκρισηr των
πρσθετων ουσιν που χουν εγκριθε σε εθνικ εππεδο,
και των οποων η µελτη δεν χει ολοκληρωθε και ανκουν
στιr διεr οµδεr πρσθετων ουσιν µε τιr ουσεr που χουν
εγκριθε εκ νου απ τον παρντα κανονισµ·

τι νεr πρσθετεr λεr, οι οποεr ανκουν στο τµµα 1 των
«καρωτινοειδν και των ξανθφυλλων» τηr οµδαr
«χρωστικr ουσεr συµπεριλαµβανοµνων των πιγµντων
(χρωµτων απιστρσεωr», χουν επιτυχr αποτελσει αντικεµενο πειραµατισµο σε ορισµνα κρτη µλη· τι χρειζεται να επιτραπον προσωριν αυτr οι νεr πρσθετεr
λεr·
τι για να γνει ο διαχωρισµr µιαr ναr πρσθετηr ουσαr
που ανκει στο τµµα 1 των «καρωτινοιειδν και ξανθφυλλων» τηr οµδαr «των χρωστικν ουσιν συµπεριλαµβανοµνων των πιγµντων», απ µια λλη χρωστικ ουσα
αυτr τηr οµδαr η οποα δη εχε επιτραπε, πρπει να
τροποποιηθε η ονοµασαr τηr·
τι νεr πρσθετεr λεr που ανκουν στα ιχνοστοιχεα και
ιδιατερα στα στοιχεα «Χαλκr-Cu», «Μαγνσιο-Mn» και
«Ψευδργυροr-Zn» χουν αποτελσει αντικεµενο εκτεταµνου πειραµατισµο σε ορισµνα κρτη µλη· τι, επ τη
βσει των µελετν που χουν εκπονηθε, φανεται τι εναι
εφικτ η γκριση αυτν των νων χρσεων·
(1) ΕΕ L 270 τηr 14. 12. 1970, σ. 1.
(2) ΕΕ L 96 τηr 28. 3. 1998, σ. 39.
(3) ΕΕ L 235 τηr 17. 9. 1996, σ. 39.

τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr µνιµηr επιτροπr για τιr
ζωοτροφr,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
1. Η ουσα «βτα-καροτνη», η οποα ανκει στο τµµα
1 «καρωτινοειδ και τα ξανθφυλλα» τηr οµδαr των
«χρωστικν ουσιν, συµπεριλαµβανοµνων των πιγµντων» µπορε να εγκριθε σµφωνα µε την οδηγα 70/
524/ΕΟΚ ωr πρσθετη λη Ε 160α, στη διατροφ των ζων
υπ τουr ρουr που περιλαµβνονται στο παρρτηµα Ι του
παρντοr κανονισµο.
2. Η ουσα «Phaffia rhodozyma (ATCC 74219) πλοσια
σε ασταξανθνη», η οποα ανκει στο τµµα 1 των «καρωτινοειδν και ξανθφυλλων» τηr οµδαr των «χρωστικν
ουσιν συµπεριλαµβανοµνων των πιγµντων» µπορε να
εγκριθε σµφωνα µε την οδηγα 70/524/ΕΟΚ ωr πρσθετη
λη στη διατροφ των ζων υπ τουr ρουr του παραρτµατοr Ι του παρντοr κανονισµο.
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3. Η ουσα «χαλκικ χηλικ νωση αµινοξων, ενυδατωµνη», η οποα ανκει στα ιχνοστοιχεα, (στοιχεο Ε 4,
«Χαλκr-Cu»), επιτρπεται σµφωνα µε την οδηγα 70/524/
ΕΟΚ ωr πρσθετη λη στη διατροφ των ζων υπ τουr
ρουr του παραρτµατοr ΙΙ του παρντοr κανονισµο.
4. Η ουσα «χαλκικ χηλικ νωση µαγγανου, ενυδατωµνη», η οποα ανκει στα ιχνοστοιχεα, (στοιχεο Ε 5,
«Μαγγνιο-Mn»), επιτρπεται σµφωνα µε την οδηγα 70/
524/ΕΟΚ ωr πρσθετη λη στη διατροφ των ζων υπ
τουr ρουr του παραρτµατοr ΙΙ του παρντοr κανονισµο.
5. Η ουσα «χαλκικ χηλικ νωση ψευδαργρου, ενυδατωµνη», η οποα ανκει στα ιχνοστοιχεα, (στοιχεο Ε 6,
«Ψευδργυροr-Zn»), επιτρπεται σµφωνα µε την οδηγα
70/524/ΕΟΚ ωr πρσθετη λη στη διατροφ των ζων υπ
τουr ρουr του παραρτµατοr ΙΙ του παρντοr κανονισµο.
ρθρο 2
1. Οι ροι γκρισηr τηr πρσθετηr ληr Ε 324, etoxiquine, που ανκει στιr αντιοξειδωτικr ουσεr, αντικαθσταται σµφωνα µε την οδηγα 70/524/ΕΟΚ απ τουr
ρουr που περιλαµβνονται στο παρρτηµα ΙΙΙ του παρντοr κανονισµο.
2. Η πρσθετη λη Ε 161 g «κανθαξανθνη», που ανκει
στο τµµα 1 των «καρωτινοειδν και ξανθφυλλων» τηr
οµδαr των «χρωστικν ουσιν συµπεριλαµβανοµνων των
πιγµντων» για την κατηγορα των ζων «διακοσµητικ
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και οικιακ πτην» µπορε να εγκριθε σµφωνα µε την
οδηγα 70/524/ΕΟΚ υπ τουr ρουr που περιλαµβνονται
στο παρρτηµα Ι του παρντοr κανονισµο.
3. Οι ροι γκρισηr τηr πρσθετηr ληr «3-φυτση (CE
3.1.3.8)», που ανκει στα νζυµα µπορε να εγκριθε
σµφωνα µε την οδηγα 70/524/ΕΟΚ υπ τουr ρουr του
παραρτµατοr IV του παρντοr κανονισµο.
4. Η πρσθετη ουσα αριθ. 11 «Phaffia rhodozyma
πλοσια σε ασταξανθνη», που ανκει στο τµµα 1 των
«καρωτινοειδν και ξανθφυλλων» τηr οµδαr των
«χρωστικν ουσιν συµπεριλαµβανοµνων των πιγµντων»
για την κατηγορα των ζων «σολοµο, πστροφεr», µπορε
να εγκριθε σµφωνα µε την οδηγα 70/524/ΕΟΚ υπ τουr
ρουr που περιλαµβνονται στο παρρτηµα Ι του παρντοr
κανονισµο.
ρθρο 3
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την εικοστ ηµρα
απ τη δηµοσευσ του στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
Ο παρν κανονισµr εφαρµζεται απ την 15η ∆εκεµβρου
1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 26 Οκτωβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

Αριθ.

Βτα-καροτνη

Καψανθενη

βτα-απ-8’-καροτενλη

Αιθυλικr εστρ του
βτα-απ-8’-καροτενικο
οξοr

E 160c

E 160e

E 160f

1. Καροτινοειδ και
ξανθοφλλεr:

Χρωστικr λεr, συµπεριλαµβανοµνων των
χρωµτων επιστρσεωr
(pigments)

Πρσθετεr λεr

C32H44O2

C30H40O

C40H56O3

C40H56

Χηµικr τποr,
περιγραφ

Πουλερικ

Πουλερικ

Πουλερικ

Καναρνια

Εδοr  κατηγορα
ζων

—

—

—

—

Μγιστη
ηλικα

—

—

—

—

80 (καθνα
ξεχωριστ
 µαζ µε
λλα καροτινοειδ
και ξανθοφλλεr)

80 (καθνα
ξεχωριστ
 µαζ µε
λλα καροτινοειδ
και ξανθοφλλεr)

80 (καθνα
ξεχωριστ
 µαζ µε
λλα καροτινοειδ
και ξανθοφλλεr)

—

Σε mg/kg πλρων ζωοτροφν

Ελχιστη
Μγιστη
περιεκτικτητα περιεκτικτητα

—

—

—

—

Λοιπr διατξειr

Χωρr χρονικ περιορισµ

Χωρr χρονικ περιορισµ

Χωρr χρονικ περιορισµ

30. 9. 1999

∆ιρκεια γκρισηr

EL

E 160a

Αριθµr
ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

L 289/6
Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων
28. 10. 98

Αριθ.

Ωχρνη

Κρυπτοξανθνη

Κανθαξανθνη

E 161c

E 161g

Πρσθετεr λεr

E 161b

Αριθµr
ΕΚ

C40H52O2

—

—

Σολοµο, πστροφεr

—

—

Μγιστη
ηλικα

Πουλερικ

Πουλερικ

Πουλερικ

Εδοr  κατηγορα
ζων

—

—

—

—

80

80 (καθνα
ξεχωριστ
 µαζ µε
λλα καροτινοειδ
και ξανθοφλλεr)

80 (καθνα
ξεχωριστ
 µαζ µε
λλα καροτινοειδ
και ξανθοφλλεr)

80 (καθνα
ξεχωριστ
 µαζ µε
λλα καροτινοειδ
και ξανθοφλλεr)

Σε mg/kg πλρων ζωοτροφν

Ελχιστη
Μγιστη
περιεκτικτητα περιεκτικτητα

Χωρr χρονικ περιορισµ

Χωρr χρονικ περιορισµ

Χωρr χρονικ περιορισµ

Χωρr χρονικ περιορισµ

∆ιρκεια γκρισηr

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

Το µεγµα κανθαξανθνηr
και ασταξανθνηr επιτρπεται, µε την προϋπθεση
τι η συνολικ συγκντρωση του µεγµατοr δεν
υπερβανει 100 mg/kg
στιr πλρειr ζωοτροφr.

Επιτρπεται η χρση µνο
µετ την ηλικα των ξι
µηνν.

—

—

—

Λοιπr διατξειr

EL

C40H56O

C40H56O2

Χηµικr τποr,
περιγραφ

28. 10. 98
L 289/7

Αριθ.

Ζεαξανθνη

Κιτραναξανθνη

Ασταξανθνη

E 161i

E 161j

Πρσθετεr λεr

C40H52O4

C33H44O

C40H56O2

Χηµικr τποr,
περιγραφ

—

∆ιακοσµητικ και
οικιακ πτην

Σολοµο, πστροφr

Ωοτκεr ρνιθεr

—

—

—

—

Σκλοι, γτεr και
ψρια ενυδρεου

Πουλερικ

Μγιστη
ηλικα

Εδοr  κατηγορα
ζων

—

—

—

—

—

100

80 (καθνα
ξεχωριστ
 µαζ µε
λλα καροτινοειδ
και ξανθοφλλεr)

80 (καθνα
ξεχωριστ
 µαζ µε
λλα καροτινοειδ
και ξανθοφλλεr)

—

—

Σε mg/kg πλρων ζωοτροφν

Ελχιστη
Μγιστη
περιεκτικτητα περιεκτικτητα

Χωρr χρονικ περιορισµ

Χωρr χρονικ περιορισµ

Χωρr χρονικ περιορισµ

30. 9. 1999

Χωρr χρονικ περιορισµ

∆ιρκεια γκρισηr

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

Το µεγµα κανθαξανθνηr
και ασταξανθνηr επιτρπεται, µε την προϋπθεση
τι η συνολικ συγκντρωση του µεγµατοr δεν
υπερβανει 100 mg/kg
στιr πλρειr ζωοτροφr.

Επιτρπεται η χρση µνο
µετ την ηλικα των ξι
µηνν.

—

—

—

—

Λοιπr διατξειr

EL

E 161h

Αριθµr
ΕΚ

L 289/8
28. 10. 98

Phaffia rhodozyma
(ATCC 74219)
πλοσια σε ασταξανθνη

12

Πρσθετεr λεr

Phaffia rhodozyma
πλοσια σε ασταξανθνη
(CBS 116.94)

Αριθµr
ΕΚ

11

Αριθ.

Σολοµο, πστροφεr

Σολοµο, πστροφεr

Ψρια ενυδρεου

Εδοr  κατηγορα
ζων

—

—

—

Μγιστη
ηλικα

—

—

—

100

100

—

Σε mg/kg πλρων ζωοτροφν

Ελχιστη
Μγιστη
περιεκτικτητα περιεκτικτητα

Το µεγµα τηr πρσθετηr
ληr µε την κανθαξανθνη
επιτρπεται µε την προϋπθεση τι η συνολικ
ποστητα τηr ασταξανθνηr και κανθαξανθνηr δεν
υπερβανει τα 100 mg/kg
πλρουr ζωοτροφr.
∆ηλνεται η περιεκτικτητα σε ethoxyquin
(αιθοτοξυκνη)

Επιτρπεται η χρση µνο
µετ την ηλικα των ξι
µηνν.

Η µγιστη περιεκτικτητα
εκφρζεται σον αφορ
την ασταξανθνη.

Το µεγµα τηr πρσθετηr
ληr µε την κανθαξανθνη
επιτρπεται µε την προϋπθεση τι η συνολικ
ποστητα τηr ασταξανθνηr και κανθαξανθνηr δεν
υπερβανει τα 100 mg/kg
πλρουr ζωοτροφr

Επιτρπεται η χρση µνο
µετ την ηλικα των ξι
µηνν.

Η µγιστη περιεκτικτητα
εκφρζεται σον αφορ
την ασταξανθνη.

—

Λοιπr διατξειr

30. 9. 1999

21. 4. 1999

Χωρr χρονικ περιορισµ

∆ιρκεια γκρισηr

EL

Βιοµζα µαγιr Phaffia
rhodozyma
(ATTCC
74219) νεκρr, συγκεντρωµνηr, η οποα περιχει τουλχιστον 4,0 g
ασταξανθνηr αν χιλιγραµµο προσθετικr ληr
και µγιστη περιεκτικτητα σε ethoxiquin
(αιθοτοξυκνη) 2 000 mg/
kg

Βιοµζα µαγιr Phaffia
rhodozyma (στλεχοr CBS
116.94) νεκρr, συγκεντρωµνηr η οποα περιχει
τουλχιστον 2,5 g ασταξανθνηr αν χιλιγραµµο
προσθετικr ληr

Χηµικr τποr,
περιγραφ

28. 10. 98
Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων
L 289/9

Στοιχεο

Χαλκr-Cu

Κωδικr
αριθ. ΕΚ

E4

Cu(CH3COO)2 . H2O

CuCO3 . Cu(OH)2 . H2O

CuCl2 . 2H2O

Cu(C5H10NO2S)2

CuO

CuSO4 . 5H2O

Βασικr ανθρακικr
χαλκr, νυδροr

Χλωριοχοr χαλκr,
διυδρτηr

Μεθιονικr χαλκr

Οξεδιο του χαλκο

Θειικr χαλκr,
πενταϋδρτηr

Χηµικr τποr,
περιγραφ

Οξικr χαλκr
νυδροr

Προσθετικ

λλα εδη ζων  κατηγορεr: 35 (σνολο)

Πρβατα: 15 (σνολο)

Μοσχρια:
— υποκατστατα γλακτοr: 30 (σνολο)
— λλεr πλρειr ζωοτροφr: 50 (σνολο)

Χοροι αναπαραγωγr: 35 (σνολο)

—

—

—

—

—

—

Λοιπr διατξειr

Χωρr χρονικ περιορισµ

Χωρr χρονικ περιορισµ

Χωρr χρονικ περιορισµ

Χωρr χρονικ περιορισµ

Χωρr χρονικ περιορισµ

Χωρr χρονικ περιορισµ

∆ιρκεια
γκρισηr

EL

στα κρτη µλη που η µση πυκντητα του πληθυσµο των
χορων εναι χαµηλτερη απ 175 χορουr στα 100 ha ωφλιµηr
γεωργικr κτασηr:
— µχρι 16 εβδοµδων: 175 (σνολο)
— απ 17 εβδοµδων µχρι 6 µηνν: 100 (σνολο)
— απ 6 µηνν µχρι τη σφαγ: 35 (σνολο)

Χοροι προr πχυνση:
στα κρτη µλη που η µση πυκντητα του πληθυσµο των
χορων εναι ση  µεγαλτερη απ 175 χορουr στα 100 ha
ωφλιµηr γεωργικr κτασηr:
— µχρι 16 εβδοµδων: 175 (σνολο)
— απ την 17η εβδοµδα ωr την σφαγ: 35 (σνολο)

Μγιστη περιεκτικτητα του στοιχεου σε mg/Kg
πλρων ζωοτροφν

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

L 289/10
Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων
28. 10. 98

Κωδικr
αριθ. ΕΚ

Στοιχεο

CuSO4 . H2O

CuSO4 . 5H2O

Θειικr χαλκr,
πενταϋδρτηr

Χηµικr τποr,
περιγραφ

Θειικr χαλκr,
νυδροr

Προσθετικ

λλα εδη  κατηγορεr ζων µε εξαρεση τουr µσχουr: 35
(σνολο)

Πρβατα: 15 (σνολο)

Χοροι αναπαραγωγr: 35 (σνολο)

∆ιρκεια
γκρισηr

Μετουσιωµνο,
αποβου- Χωρr χρονικ περιτυρωµνο γλα σκνη και ορισµ
σνθετεr ζωοτροφr που
παρασκευζονται µε βση
αποβουτυρωµνο γλα σε
σκνη που χει υποβληθε
σε µετουσωση:
— τρηση των σχετικν
διατξεων των κανονισµν (ΕΟΚ) αριθ.
368/77 και (ΕΟΚ) αριθ.
443/77 τηr Επιτροπr
— αναγραφ στην
ετικτα, τη συσκευασα 
το δοχεο του µετουσιωµνου αποβουτυρωµνου γλακτοr σε
σκνη τηr ποστηταr
χαλκο που χει προστεθε, εκφρασµνηr σε
στοιχειακ χαλκ

Λοιπr διατξειr

EL

στα κρτη µλη που η µση πυκντητα του πληθυσµο των
χορων εναι χαµηλτερη απ 175 χορουr στα 100 ha ωφλιµηr
γεωργικr κτασηr:
— µχρι 16 εβδοµδων: 175 (σνολο)
— απ 17 εβδοµδων µχρι 6 µηνν: 100 (σνολο)
— απ 6 µηνν µχρι τη σφαγ: 35 (σνολο)

Χοροι προr πχυνση:
στα κρτη µλη που η µση πυκντητα του πληθυσµο των
χορων εναι ση  µεγαλτερη απ 175 χορουr στα 100 ha
ωφλιµηr γεωργικr κτασηr:
— µχρι 16 εβδοµδων: 175 (σνολο)
— απ την 17η εβδοµδα ωr τη σφαγ: 35 (σνολο)

Μγιστη περιεκτικτητα του στοιχεου σε mg/Kg
πλρων ζωοτροφν

28. 10. 98
Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων
L 289/11

Μαγγνιο
-Mn

Στοιχεο

MnCl2 . 4H2O
MnHPO4 . 3H2O
MnO
Mn2O3

Χλωριοχο µαγγνιο,
τετραϋδρτηr

ξινο
φωσφορικ
µαγγνιο, τριϋδρτηr

Οξεδιο του µαγγανου

Τριοξεδιο
µαγγανου

MnSO4 . H2O

Θειικ
νυδρο

µαγγνιο,

MnSO4 . 4H2O

Θειικ
µαγγνιο,
τετραϋδρτηr

του

MnCO3

Μοριακ βροr µικρτερο απ 1 500

(x= ανιν κθε αµινοξοr παργωγου
πρωτεϊνν σγιαr που χουν
υποβληθε σε υδρλυση)

Cu (x)1-3 . nH2O

Χηµικr τποr,
περιγραφ

Ανθρακικ
µαγγνιο

Χαλκικ
χηλικ
νωση
αµινοξων,
ενυδατωµνη

Προσθετικ

250 (σνολο)

250 (σνολο)

250 (σνολο)

250 (σνολο)

250 (σνολο)

250 (σνολο)

250 (σνολο)

λλα ζωικ εδη  κατηγορεr εκτr απ τα πρβατα και τουr
µσχουr προτο αρχσουν να µηρυκζουν: 35 (συνολικ)

Χοροι αναπαραγωγr: 35 (συνολικ)

στα κρτη µλη που η µση πυκντητα του πληθυσµο των
χορων εναι χαµηλτερη απ 175 χορουr αν 100 ha ωφλιµηr
γεωργικr κτασηr:
— µχρι 16 εβδοµδων: 175 (συνολικ)
— απ την 17η εβδοµδα µχρι 6 µηνν: 100 (συνολικ)
— απ 6 µηνν µχρι τη σφαγ: 35 (συνολικ)

Χοροι προr πχυνση:
στα κρτη µλη που η µση πυκντητα του πληθυσµο των
χορων εναι ση  µεγαλτερη απ 175 χορουr αν 100 ha
ωφλιµηr γεωργικr κτασηr:
— µχρι 16 εβδοµδων: 175 (συνολικ)
— απ την 17η εβδοµδα µχρι την σφαγ: 35 (συνολικ)

Μγιστη περιεκτικτητα του στοιχεου σε mg/Kg
πλρων ζωοτροφν

∆ιρκεια
γκρισηr

—

—

—

—

—

—

—

Χωρr χρονικ περιορισµ

Χωρr χρονικ περιορισµ

Χωρr χρονικ περιορισµ

Χωρr χρονικ περιορισµ

Χωρr χρονικ περιορισµ

Χωρr χρονικ περιορισµ

Χωρr χρονικ περιορισµ

Κατ’ αντατο ριο 20 Χωρr χρονικ περιmg/kg χαλκο στην πλρη ορισµ
ζωοτροφ επιτρπεται να
προρχονται απ χαλκικ
χηλικ νωση αµινοξων,
ενυδατωµνη.

Λοιπr διατξειr

EL

E5

Κωδικr
αριθ. ΕΚ

L 289/12
Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων
28. 10. 98

E6

Κωδικr
αριθ. ΕΚ

Ψευδργυροr-Zn

Στοιχεο

Zn(CH3COO)2 . 2H2O
ZnCO3
ZnCl2 . H2O
ZnO
ZnSO4 . 7H2O
ZnSO4 . H2O
Zn (x)1-3 . nH2O

Οξικr ψευδργυροr,
διυδρτηr

Ανθρακικr ψευδργυροr

Χλωριοχοr ψευδργυροr, νυδροr

Οξεδιο του ψευδαργρου

Θειικr
ψευδργυροr, επταϋδρτηr

Θειικr
ψευδργυροr, νυδροr

Χηλικ νωση αµινοξων ψευδαργρου
ενυδατωµνη

Μοριακ βροr µικρτερο απ 1 500

250 (σνολο)

250 (σνολο)

250 (σνολο)

250 (σνολο)

250 (σνολο)

250 (σνολο)

250 (σνολο)

250 (σνολο)

250 (σνολο)

Μγιστη περιεκτικτητα του στοιχεου σε mg/Kg
πλρων ζωοτροφν

∆ιρκεια
γκρισηr

Χωρr χρονικ περιορισµ

Χωρr χρονικ περιορισµ

Χωρr χρονικ περιορισµ

Χωρr χρονικ περιορισµ

Χωρr χρονικ περιορισµ

Χωρr χρονικ περιορισµ

Χωρr χρονικ περιορισµ

Κατ’ αντατο ριο 80 Χωρr χρονικ περιmg/kg ψευδργυρο στην ορισµ
πλρη ζωοτροφ επιτρπεται να προρχονται απ
χηλικ νωση αµινοξων
ψευδαργρου,
ενυδατωµνη.

—

—

Μγιστη περιεκτικτητα
σε µλυβδο: 600 mg/kg

—

—

—

—

Κατ’ αντατο ριο 40 Χωρr χρονικ περιmg/kg µαγγνιο στην ορισµ
πλρη ζωοτροφ επιτρπεται να προρχονται απ
µαγγανικ χηλικ νωση
αµινοξων, ενυδατωµνη.

Λοιπr διατξειr

EL

(x= ανιν κθε αµινοξοr παργωγου πρωτεϊνν σγιαr που χουν
υποβληθε σε υδρλυση)

Zn(C3H5O3)2 . 3H2O

Μοριακ βροr µικρτερο απ 1 500

(x= ανιν κθε αµινοξοr παργωγου πρωτεϊνν σγιαr που χουν
υποβληθε σε υδρλυση)

Mn (x)1-3 . nH2O

Χηµικr τποr,
περιγραφ

Γαλακτικr ψευδργυροr, ανυδρτηr

Μαγγανικ χηλικ
νωση
αµινοξων,
ενυδατωµνη

Προσθετικ

28. 10. 98
Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων
L 289/13

Butylhydroxyanisol (BHA)

Butylhydroxytoluène (BHT)

Ethoxyquine

Butylhydroxyanisol (BHA)

Butylhydroxytoluène (BHT)

Ethoxyquine

E 321

E 324

E 320

E 321

E 324

Πρσθετεr λεr

E 320

Αριθµr
ΕΟΚ

C14H19ON

C15H24O
Σκλοι

Σκλοι

λα τα ζωϊκ εδη  κατηγορεr εκτr απ τουr
σκλουr

Εδοr  κατηγορα ζων

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

100

150:
ξεχωριστ  µαζ

150:
ξεχωριστ  µαζ

Ελχιστη
Μγιστη
περιεκτικτητα
Μγιστη περιεκτικτητα
ηλικα
Σε mg/kg πλρων ζωοτροφν

Το µεγµα τηr etoxiquine µε
το BHA /και BHT επιτρπεται, υπ την προϋπθεση
τι η συνολικ ποστητα
του µεγµατοr δεν υπερβανει τα 150 mg/kg
πλρουr ζωοτροφr

λεr οι ζωοτροφr

Λοιπr διατξειr

Χωρr χρονικ
περιορισµ

Χωρr χρονικ
περιορισµ

∆ιρκεια
γκρισηr

EL

C11H16O2

C14H19ON

C15H24O

C11H16O2

Χηµικr
τποr
περιγραφ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

L 289/14
Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων
28. 10. 98

3-φυτση
(EC 3.1.3.8)

Παρασκεασµα 3-φυτσηr
που παργεται απ τον
Aspergillus niger (CBS
114.94), που παρουσιζει
ελχιστη
δραστικτητα
φυτσηr 5 000 FTU (1)/g
για τα στερε  υγρ
παρασκευσµατα

Χηµικr τποr,
περιγραφ

—
—
—

ρνιθεr (λεr οι κατηγορεr
ζων)
Γλοι και γαλοπολεr

Μγιστη
ηλικα

Χοροι (λεr οι κατηγορεr
ζων)

Εδοr  κατηγορα
ζων

125 FTU

—

—

—

—

—

Μονδα δραστηριτηταr
αν kg πλρουr ζωοτροφr

Ελχιστη
Μγιστη
περιεκτικτητα περιεκτικτητα

1. Στιr οδηγεr χρσεωr τηr
πρσθετηr ληr και του
προµεγµατοr, πρπει να
ενδεκνυται
η
θερµοκρασα αποθκευσηr και η
σταθερτητα ωr προr τουr
κκκουr.
2. Ενδεδειγµνη δση αν
κιλ πλρουr ζωοτροφr:
200-800 FTU.
3. Πρπει
να
χρησιµοποιεται,
σε
σνθετεr
ζωοτροφr οι οποεr περιχουν τουλχιστον 0,3 %
φυτικο λατοr, πωr π.χ.
20 % στου.

—

—

Λοιπr διατξειr

30. 9. 1999

21. 4. 1999

21. 4. 1999

∆ιρκεια γκρισηr

EL

(1) Μα µονδα δραστικτηταr φυτσηr (FTU) ορζεται ωr η ποστητα η οποα απελεθερνει να 1 micromol ανργανου φωσφρου αν λεπτ µετ απ την τιµ του 0,0051 mo1/1 φυτικο λατοr νατρου, τιµ pH 5,5 και σε
θερµοκρασα 37 °C.

1

Αριθ.

Πρσθετεr
λεr
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2317/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 27ηr Οκτωβρου 1998
για τροποποηση του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1667/98 και για ναρξη διαρκοr διαγωνισµο
για εξαγωγ 126 559 τνων κριθr που χει στη διθεσ του ο σουηδικr οργανισµr
παρεµβσεωr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ποσοττων που χουν αποθεµατοποιηθε· τι πρπει,
συνεπr, να τροποποιηθε κυρωr το παρρτηµα Ι του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1667/98·

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλου, τηr
30r Ιουνου 1992, περ κοινr οργανσεωr αγορr στον
τοµα των σιτηρν (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 923/96 τηr Επιτροπr (2), και
ιδωr το ρθρο 5,

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

Εκτιµνταr:
τι ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 τηr Επιτροπr (3),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 2193/96 (4), καθορζει τιr διαδικασεr και τουr ρουr
πωλσεωr των σιτηρν που βρσκονται στην κατοχ των
οργανισµν παρεµβσεωr·
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 1667/98 τηr Επιτροπr ( ),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 2043/98 (6), νοιξε διαρκ διαγωνισµ για την
εξαγωγ 108 187 τνων κριθr που χει στη διθεσ του ο
σουηδικr οργανισµr παρµβασηr· τι η Σουηδα ενηµρωσε την Επιτροπ για την πρθεση του οργανισµο
παρµβασr τηr να αυξσει κατ 18 372 τνουr την
ποστητα που τθηκε σε διαρκ διαγωνισµ για εξαγωγ·
τι πρπει να ανλθει σε 126 559 τνουr η συνολικ
ποστητα κριθr που τθηκε σε διαρκ διαγωνισµ για
εξαγωγ και χει στη διθεσ του ο σουηδικr οργανισµr
παρµβασηr·
5

τι, λαµβνονταr υπψη την αξηση των ποσοττων που
χουν τεθε σε διαγωνισµ, θεωρεται αναγκαο να γνουν
τροποποισειr στον πνακα των περιοχν και των

ρθρο 1
Ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 1667/98 τροποποιεται ωr εξr:
1. Το ρθρο 2 αντικαθσταται απ το ακλουθο κεµενο:
«ρθρο 2
1. Ο διαγωνισµr αφορ µγιστη ποστητα 126 559
τνων κριθr για εξαγωγ προr λεr τιr τρτεr χρεr,
εκτr απ τιr Ηνωµνεr Πολιτεεr τηr Αµερικr, τον
Καναδ και το Μεξικ.
2. Στο παρρτηµα Ι αναφρονται οι περιοχr στιr
οποεr εναι αποθηκευµνοι 126 559 τνοι κριθr.»
2. Το παρρτηµα Ι αντικαθσταται απ το παρρτηµα 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, 27 Οκτωβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

181
126
191
293
211
263

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

1. 7. 1992, σ. 21.
24. 5. 1996, σ. 37.
31. 7. 1993, σ. 76.
16. 11. 1996, σ. 1.
29. 7. 1998, σ. 17.
26. 9. 1998, σ. 15.

28. 10. 98

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
(σε τνουr)
Τποr αποθκευσηr

Ποστητα

Stallarholmen

2 062

Motala

2 807

Rök

4 994

Gamleby

2 835

Ättersta

7 584

Broddbo 1

5 997

Velanda
Hova
Brännarp

7 645
12 981
2 624

Helsingborg

37 526

Djurön

39 504»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2318/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 27ηr Οκτωβρου 1998
για τροποποηση του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1761/98 και για ναρξη διαρκοr διαγωνισµο
για εξαγωγ 71 000 τνων σργου που χει στη διθεσ του ο γαλλικr οργανισµr
παρεµβσεωr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλου, τηr
30r Ιουνου 1992, περ κοινr οργανσεωr αγορr στον
τοµα των σιτηρν (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 923/96 τηr Επιτροπr (2), και
ιδωr το ρθρο 5,

ποσοττων που χουν αποθεµατοποιηθε· τι πρπει,
συνεπr, να τροποποιηθε κυρωr το παρρτηµα Ι του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1761/98·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµνταr:
τι ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 τηr Επιτροπr (3),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 2193/96 (4), καθορζει τιr διαδικασεr και τουr ρουr
πωλσεωr των σιτηρν που βρσκονται στην κατοχ των
οργανισµν παρεµβσεωr·
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 1761/98 τηr Επιτροπr (5),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 2043/98 (6), νοιξε διαρκ διαγωνισµ για την
εξαγωγ 64 000 τνων σργου που χει στη διθεσ του ο
γαλλικr οργανισµr παρµβασηr· τι η Γαλλα ενηµρωσε
την Επιτροπ για την πρθεση του οργανισµο παρµβασr
τηr να αυξσει κατ 7 000 τνουr την ποστητα που τθηκε
σε διαρκ διαγωνισµ για εξαγωγ· τι πρπει να ανλθει
σε 71 000 τνουr η συνολικ ποστητα σργου που τθηκε
σε διαρκ διαγωνισµ για εξαγωγ και χει στη διθεσ
του ο γαλλικr οργανισµr παρµβασηr·
τι, λαµβνονταr υπψη την αξηση των ποσοττων που
χουν τεθε σε διαγωνισµ, θεωρεται αναγκαο να γνουν
τροποποισειr στον πνακα των περιοχν και των

ρθρο 1
Ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 1761/98 τροποποιεται ωr εξr:
1. Το ρθρο 2 αντικαθσταται απ το ακλουθο κεµενο:
«ρθρο 2
1. Ο διαγωνισµr αφορ µγιστη ποστητα 71 000
τνων σργου για εξαγωγ προr λεr τιr τρτεr χρεr.
2. Στο παρρτηµα Ι αναφρονται οι περιοχr στιr
οποεr εναι αποθηκευµνοι 71 000 τνοι σργου.»
2. Το παρρτηµα Ι αντικαθσταται απ το παρρτηµα 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, 27 Οκτωβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

181
126
191
293
221
263

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

1. 7. 1992, σ. 21.
24. 5. 1996, σ. 37.
31. 7. 1993, σ. 76.
16. 11. 1996, σ. 1.
8. 8. 1998, σ. 18.
26. 9. 1998, σ. 15.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
(σε τνουr)
Τποr αποθκευσηr

Ποστητα

Région Sud-Ouest
(Bordeaux-Toulouse)

51 200

Région Sud-Est
(Lyon-Montpellier)

19 800»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2319/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 27ηr Οκτωβρου 1998
σχετικ µε την πληση, βσει τηr διαδικασαr, που καθορζεται στον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ.
2539/84, βοεου κρατοr που βρσκεται στην κατοχ ορισµνων οργανισµν παρµβασηr και
προορζεται για τον εφοδιασµ τηr Μαδραr και την κατργηση του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
1462/98
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,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92 του Συµβουλου, τηr
15ηr Ιουνου 1992, για ειδικ µτρα σον αφορ ορισµνα
γεωργικ προϊντα υπρ των Αζορν και τηr Μαδραr (3),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 562/98 τηr Επιτροπr (4), και ιδωr το ρθρο 10,
Εκτιµνταr:
τι ορισµνοι οργανισµο παρµβασηr διαθτουν σηµαντικ
αποθµατα βοεου κρατοr που αγορστηκε απ την παρµβαση· τι θα πρπει να αποφευχθε η παρταση τηr περιδου αποθεµατοποησηr για το κραr αυτ λγω του υψηλο
κστουr·
τι η ποστητα του προβλεποµνου ισοζυγου εφοδιασµο
τηr Μαδραr σε κατεψυγµνο κραr για την περοδο που
περιλαµβνεται µεταξ τηr 1ηr Ιουλου 1998 και τηr 30r
Ιουνου 1999 καθορσθηκε στο παρρτηµα Ι του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1913/92 τηr Επιτροπr, τηr 10ηr Ιουλου
1992, περ λεπτοµερειν εφαρµογr του ειδικο καθεσττοr
για τον εφοδιασµ των Αζορν και τηr Μαδραr σε προϊντα του τοµα του βοεου κρατοr (5), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1322/98 (6)· τι
λαµβνονταr υπψη τιr συµβσειr των παραδοσιακν
συναλλαγν, πρπει να αποδεσµευθον βεια κρατα
παρεµβσεωr προκειµνου να διασφαλισθε ο εφοδιασµr
τηr Μαδραr κατ την περοδο αυτ·
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 που κατχεται απ οργανισµοr
παρµβασηr (7), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2417/95 (8), προβλπει τη δυναττητα
εφαρµογr τηr διαδικασαr πωλσεωr σε δο διαδοχικr
φσειr, ταν πωλεται βειο κραr απ αποθµατα στην
παρµβαση·
(1)
(2)
(3)
( 4)
( 5)
( 6)
( 7)
( 8)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L
L
L

148 τηr 28. 6. 1968, σ. 24.
210 τηr 28. 7. 1998, σ. 17.
173 τηr 27. 6. 1992, σ. 1.
76 τηr 13. 3. 1998, σ. 6.
192 τηr 11. 7. 1992, σ. 35.
183 τηr 26. 6. 1998, σ. 29.
238 τηr 6. 9. 1984, σ. 13.
248 τηr 14. 10. 1995, σ. 39.

τι, για να εξασφαλισθε τακτικ και οµοιµορφη διαδικασα διαγωνισµο, πρπει να ληφθον υπψη µτρα επιπλον
εκενων που καθορστηκαν στον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ.
2173/79 τηr Επιτροπr (9), πωr τροποποιθηκε τελευταα
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2417/95·
τι ο κοινοτικr εφοδιασµr σε βειο κραr τηr Μαδραr
υπκειται στη χρησιµοποηση των πιστοποιητικν ενισχσεωr που εκδδονται απ τιr αρµδιεr πορτογαλικr αρχr
σµφωνα µε τιr διατξειr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
1696/92 τηr Επιτροπr, τηr 30r Ιουνου 1992, περ κοινν
λεπτοµερειν εφαρµογr του ειδικο καθεσττοr εφοδιασµο των Αζορν και τηr Μαδραr σε ορισµνα γεωργικ
προϊντα (10), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 2596/93 (11)· τι για να βελτιωθε η
λειτουργα του προαναφερθντοr καθεσττοr, πρπει να
προβλεφθον ορισµνεr παρεκκλσειr απ τον κανονισµ
αυτ, ιδωr σον αφορ την ατηση και την κδοση των
πιστοποιητικν ενισχσεωr·
τι εναι σκπιµο να πραγµατοποιηθε η πληση αυτ
βσει των κανονισµν τηr Επιτροπr (ΕΟΚ) αριθ. 2539/84,
(ΕΟΚ) αριθ. 3002/92 (12), πωr τροποποιθηκε τελευταα
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 770/96 (13), και (ΕΟΚ) αριθ.
1696/92, προβλπονταr, συγχρνωr, ορισµνεr παρεκκλιτικr διατξειr οι οποεr εναι αναγκαεr, κυρωr λγω του
προορισµο των εν λγω προϊντων·
τι πρπει να προβλεφθε η σσταση εγγησηr προκειµνου
να διασφαλισθε τι το βειο κραr θα φθσει στον προορισµ του·
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 1462/98 (14) τηr Επιτροπr
πρπει να καταργηθε·
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:
(9) ΕΕ L 251 τηr 5. 10. 1979, σ. 12.
(10) ΕΕ L 179 τηr 1. 7. 1992, σ. 6.
(11) ΕΕ L 238 τηr 23. 9. 1993, σ. 24.
(12) ΕΕ L 301 τηr 17. 10. 1992, σ. 17.
(13) ΕΕ L 104 τηr 27. 4. 1996, σ. 13.
(14) ΕΕ L 193 τηr 9. 7. 1998, σ. 24.
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— 162 τνων βοεου κρατοr χωρr κκαλα που διαθτει ο
γαλλικr οργανισµr παρµβασηr,
— 400 τνων βοεου κρατοr χωρr κκαλα που διαθτει ο
ιρλανδικr οργανισµr παρµβασηr,
— 500 τνων βοεου κρατοr µε κκαλα που διαθτει ο
πορτογαλικr οργανισµr παρµβασηr.
2. Το κραr αυτ πρπει να πωληθε για να παραδοθε
στη Μαδρα στο πλασιο του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1322/
98.
3. Με την επιφλαξη των διατξεων του παρντοr κανονισµο, η πληση θα πραγµατοποιηθε σµφωνα µε τιr
διατξειr των κανονισµν (ΕΟΚ) αριθ. 2539/84, (ΕΟΚ)
αριθ. 3002/92 και (ΕΟΚ) αριθ. 1696/92.
4. Οι ποστητεr και οι ελχιστεr τιµr που αναφρονται
στο ρθρο 3 παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
2539/84 καθορζονται στο παρρτηµα Ι.
5. Για κθε οµδα προϊντοr οι οργανισµο παρµβασηr
θα πωλσουν πρτα τα προϊντα 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.
6. Λαµβνονται υπψη οι προσφορr οι οποεr φθνουν
στουr σχετικοr οργανισµοr παρµβασηr το αργτερο στιr
5 Νοεµβρου 1998, ρα 12.00.
7. Κατ παρκκλιση απ το ρθρο 8 παργραφοr 1 του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79 η προσφορ πρπει να
υποβλλεται στο σχετικ οργανισµ παρµβασηr εντr
κλειστο φακλου, στον οποο πρπει να αναγρφεται η
αναφορ στο σχετικ κανονισµ. Ο οργανισµr παρµβασηr δεν πρπει να ανογει τον κλειστ φκελο πριν απ
τη λξη τηr προθεσµαr που αναφρεται στην παργραφο 6.
ρθρο 2
1. Αφο λβει προσφορ  ατηση αγορr, ο οργανισµr
προβανει στη σναψη τηr σµβασηr µνο αφο εξακριβσει απ τον αρµδιο πορτογαλικ οργανισµ που αναφρεται στο παρρτηµα ΙΙΙ τι υπρχει διαθσιµη αντστοιχη
ποστητα µχριr του εξαντληθον οι ποστητεr του προβλεποµνου ισοζυγου εφοδιασµο.
2. Ο πορτογαλικr οργανισµr παρµβασηr επιφυλσσει
στον αιτοντα συγχρνωr τη ζητοµενη ποστητα µχριr
του λβει την ατηση για τη χοργηση του σχετικο
πιστοποιητικο ενισχσεωr. Η ατηση του πιστοποιητικο
πρπει να συνοδεεται µνο απ το πρωττυπο του τιµολογου αγορr που χει εκδοθε απ τον πωλητ οργανισµ
παρεµβσεωr  επικυρωµνο αντγραφ του.
Η ατηση χοργησηr πιστοποιητικο ενσχυσηr πρπει να
υποβλλεται το αργτερο εντr 14 ηµερν µετ την ηµεροµηνα κδοσηr του τιµολογου αγορr.
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3. Κατ παρκκλιση απ το ρθρο 4 παργραφοr 1 του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1696/92 η ενσχυση δεν µπορε να
χορηγηθε για το κραr που πωλεται στο πλασιο του
παρντοr κανονισµο.
4. Κατ παρκκλιση απ το ρθρο 4 παργραφοr 4 στοιχεο β) του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1696/92, η ατηση
χορηγσεωr του πιστοποιητικο ενισχσεωr και το πιστοποιητικ ενισχσεωr περιλαµβνουν στη θση 24 την
νδειξη: «Πιστοποιητικ ενισχσεωr για να χρησιµοποιηθε
στη Μαδρα — χωρr ενσχυση».
ρθρο 3
Κατ παρκκλιση απ το ρθρο 4 παργραφοr 2 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2539/84 οι αιτσειr αγορν µπορον να
υποβληθον απ τη δκατη εργσιµη ηµρα που πεται τηr
ηµεροµηναr η οποα αναφρεται στο ρθρο 1 παργραφοr
6.
ρθρο 4
Το ποσ τηr εγγησηr που προβλπεται στο ρθρο 5 παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2539/84, καθορζεται
σε:
— 3 000 Ecu αν τνο βοεου κρατοr χωρr κκαλα,
— 2 000 Ecu αν τνο βοεου κρατοr µε κκαλα.
Η παρδοση στη Μαδρα των εν λγω προϊντων το αργτερο στιr 30 Ιουνου 1999 συνιστ πρωτογεν απατηση
κατ την ννοια του ρθρου 20 του κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 2220/85 τηr Επιτροπr (1). Η απδειξη τηr τρησηr
τηr απαιτσεωr αυτr πρπει να παρχεται το αργτερο
εντr δο µηνν µετ την περτωση των τελωνειακν διατυπσεων στιr αρµδιεr αρχr τηr Μαδραr για την εν
λγω παρδοση.
ρθρο 5
Στην επιστολ απσυρσηr η οποα αναφρεται στο ρθρο 3
παργραφοr 1 στοιχεο β) του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
3002/92 και του ανττυπου ελγχου Τ5 αναγρφεται:
— Carne de intervención destinada a Madeira — sin
ayuda [Reglamento (CE) no 2319/98]
— Interventionskød til Madeira — uden støtte (forordning (EF) nr. 2319/98)
— Interventionsfleisch für Madeira — ohne Beihilfe
(Verordnung (EG) Nr. 2319/98)
— Κραr απ την παρµβαση για τη Μαδρα — χωρr
ενισχσειr [Κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 2319/98]
— Intervention meat for Madeira — without the payment
of aid (Regulation (EC) No 2319/98)
— Viandes d’intervention destinées à Madère — sans aide
(règlement (CE) no 2319/98)
— Carni in regime d’intervento destinate a Madera —
senza aiuto [regolamento (CE) n. 2319/98]
— Interventievlees voor Madeira — zonder steun (Verordening (EG) nr. 2319/98)
(1) ΕΕ L 205 τηr 3. 8. 1985, σ. 5.
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— Carne de intervenção destinada à Madeira — sem
ajuda [Regulamento (CE) në 2319/98]
— Madeiralle osoitettu interventioliha — ilman tukea
(Asetus (EY) N:o 2319/98)
— Interventionskött för Madeira — utan bidrag (Förordning (EG) nr 2319/98).

28. 10. 98
ρθρο 6

Ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 1462/98 καταργεται.
ρθρο 7
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, 27 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)
Mindestpreise, 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 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

— Tranche (INT 13)
— Entrecôte (INT 19)

62
100

1 300
1 300

IRELAND

—
—
—
—

100
100
100
100

1 300
1 100
2 300
1 300

Topside (INT 13)
Rump (INT 16)
Striploin (INT 17)
Forerib (INT 19)

b) Cuartos traseros con hueso — Bagfjerdinger, ikke udbenet — Hinterviertel mit Knochen — Οπσθια τταρτα µε κκαλα — Bone-in
hindquarters — Quartiers arrière avec os — Quarti posteriori non disossati — Achtervoeten met been — Quartos traseiros com
osso — Luullinen takaneljännes — Bakkvartsparter med ben
PORTUGAL

— Quartos traseiros

500

800

(1) Estos precios se entienden peso neto de acuerdo con las disposiciones del apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) no 2173/79.
(1) Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1. i forordning (EØF) nr. 2173/79.
(1) Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.
(1) Οι τιµr αυτr εφαρµζονται επ του καθαρο βρουr σµφωνα µε τιr διατξειr του ρθρου 17 παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.
(1) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17(1) of Regulation (EEC) No 2173/79.
(1) Ces prix s’entendent poids net conformément aux dispositions de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2173/79.
(1) Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
(1) Deze prĳzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.
(1) Estes preços aplicam-se a peso líquido, conforme o disposto no në 1 do artigo 17ë do Regulamento (CEE) në 2173/79.
(1) Asetuksen (ETY) N:o 2173/79 17 artiklan 1 kohdan mukaiset nettopainohinnat.
(1) Dessa priser gäller nettovikt enligt bestämmelser i artikel 17.1 i förordning (EEG) nr 2173/79.
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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
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
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
PORTUGAL:
Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola
Rua Fernando Curado Ribeiro, 4-G
P-1600 Lisboa
Tel.: (351-1) 751 85 00; telefax (351-1) 751 86 15

ANEXO III — BILAG III — ANHANG III — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ — ANNEX III —
ANNEXE III — ALLEGATO III — BIJLAGE III — ANEXO III — LIITE III — BILAGA III
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Organismo portugués a que se refiere el apartado 1 del artículo 2
Det portugisiske organ, der omhandles i artikel 2, stk. 1
In Artikel 2 Absatz 1 genannte portugiesische Stelle
Ο πορτογαλικr οργανισµr που αναφρεται στο ρθρο 2, παργραφοr 1
The Portuguese agency referred to in Article 2(1)
L’organisme portugais visé à l’article 2, paragraphe 1
L’organismo portoghese di cui all’articolo 2, paragrafo 1
De in artikel 2, lid 1, bedoelde Portugese instantie
O organismo português referido no në 1 do artigo 2ë
2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu Portugalin toimielin
Det portugisiska organ som anges i artikel 2.1

Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais
Avenida da República, 79
P-1094 Lisboa Codex
Tel.: (351-1) 791 19 43/791 18 00; telefax: (351-1) 796 37 23.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2320/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 27ηr Οκτωβρου 1998
για την τροποποηση του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2144/98 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
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συµβουλου, τηr
28ηr 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 ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 2144/98 τηr Επιτροπr, 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 (3) προβλπει την πληση αποθεµτων παρµβασηr που κατχονται απ διφορα κρτη
µλη· τι πρπει να προσαρµοσθον ορισµνα ποσ
εγγησηr· τι οι ποστητεr που αναφρονται στον κανονισµ πρπει να τροποποιηθον, για να ληφθον υπψη τα
αποθµατα που κατχονται απ ορισµνουr οργανισµοr
παρµβασηr·
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
Ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 2144/98 τροποποιεται ωr εξr:
1) στο ρθρο 5 παργραφοr 2:
α) η πµπτη περπτωση αντικαθσταται απ το ακλουθο κεµενο:
«— για τα κρατα χωρr κκαλα που προορζονται
για τα προϊντα Α, σε 1 750 Ecu,»·
β) η κτη περπτωση αντικαθσταται απ το ακλουθο
κεµενο:
«— για τα κρατα χωρr κκαλα που προορζονται
για τα προϊντα Β  µεγµα προϊντων Α και
προϊντων Β, σε 1 600 Ecu.»·
2) το παρρτηµα Ι αντικαθσταται απ το παρρτηµα του
παρντοr κανονισµο.
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, 27 Οκτωβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 148 τηr 28. 6. 1968, σ. 24.
(2) ΕΕ L 210 τηr 28. 7. 1998, σ. 17.
(3) ΕΕ L 270 τηr 7. 10. 1998, σ. 31.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BöLAGE — ANEXO — LIITE —
BILAGA
«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 ( )

Lidstaat

Producten (1)

Estado-membro

Produtos (1)

Jäsenvaltio

Tuotteet ( )

Medlemsstat

Produkter (1)

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

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)

150
1 000
500
600
250
1 000

800
700
800
1 100
800
1 100

950
850
950
1 250
950
1 250

UNITED
KINGDOM

Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention

shank (INT 11)
thick flank (INT 12)
silverside (INT 14)
flank (INT 18)
forerib (INT 19)
shin (INT 21)
shoulder (INT 22)
brisket (INT 23)
forequarter (INT 24)

500
500
1 000
500
500
500
1 000
500
1 000

700
1 200
1 400
600
1 000
700
1 000
700
1 000

850
1 350
1 550
750
1 150
850
1 100
850
1 150

IRELAND

Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention

shank (INT 11)
flank (INT 18)
shin (INT 21)
shoulder (INT 22)
brisket (INT 23)
forequarter (INT 24)

500
500
500
1 000
500
1 000

800
700
800
1 100
800
1 100

950
850
950
1 250
950
1 250
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Jarrete (INT 11)
Falda (INT 18)
Morcillo (INT 21)
Paleta (INT 22)
Pecho (INT 23)
Cuartos delanteros (INT 24)

0-1
77
1
3
2
4

L 289/27
700
700
800
1 100
800
1 100

850
850
950
1 250
950
1 250

(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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Ο∆ΗΓΙΑ 98/71/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 13ηr Οκτωβρου 1998
για τη νοµικ προστασα σχεδων και υποδειγµτων
ΤΟ ΕΥΡΩΠAΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠAΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

υποδειγµτων σε επιχειρσειr που επιθυµον να
αποκτσουν δικαιµατα επ σχεδων και υποδειγµτων·

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

(5)

τι δεν εναι απαρατητο να επιχειρηθε ολοκληρωτικ προσγγιση των νοµοθεσιν των κρατν µελν
για τα σχδια και υποδεγµατα, αλλ αρκε η προσγγιση να περιοριστε σε εκενεr τιr εθνικr νοµοθετικr διατξειr οι οποεr επηρεζουν αµεστερα τη
λειτουργα τηr εσωτερικr αγορr· τι οι διατξειr
περ κυρσεων, προσφυγν και επιβολr τηr νοµοθεσαr εµππτουν στο εθνικ δκαιο· τι, αν τα κρτη
µλη ενεργσουν µεµονωµνα, δεν θα µπορσουν να
επιτχουν ικανοποιητικ την επιδιωκοµνη περιορισµνη προσγγιση·

(6)

τι, κατ συνπεια, τα κρτη µλη πρπει να παραµενουν ελεθερα να καθορσουν τιr διαδικαστικr
διατξειr που αφορον την καταχριση, την ανανωση και την ακρωση των δικαιωµτων επ των
σχεδων και υποδειγµτων, καθr και τιr διατξειr
σχετικ µε τιr συνπειεr αυτr τηr ακυρτηταr·

(7)

τι η παροσα οδηγα δεν αποκλεει την επ των
σχεδων και υποδειγµτων εφαρµογ εθνικr  κοινοτικr νοµοθεσαr που παρχει προστασα διαφορετικ τηr παρεχοµνηr µε την καταχριση  δηµοσευση σχεδου  υποδεγµατοr, πωr η νοµοθεσα
σχετικ µε τα δικαιµατα απ µη καταχωριµνα
σχδια και υποδεγµατα, τα εµπορικ σµατα, τα
διπλµατα ευρεσιτεχναr και τα υποδεγµατα χρησιµτηταr, τον αθµιτο ανταγωνισµ  την αστικ
ευθνη·

(8)

τι, ενσω δεν υφσταται εναρµνιση των νοµοθεσιν σχετικ µε την πνευµατικ ιδιοκτησα, εναι
σηµαντικ να καθιερωθε η αρχ τηr σρευσηr τηr
ειδικr προστασαr των σχεδων και υποδειγµτων
µσω τηr καταχρισηr αφενr και τηr νοµοθεσαr
περ πνευµατικr ιδιοκτησαr αφετρου, εν
παρλληλα τα κρτη µλη παραµνουν ελεθερα να
καθορσουν την κταση τηr προστασαr βσει τηr
πνευµατικr ιδιοκτησαr και τουr ρουr παροχr
αυτr τηr προστασαr·

(9)

τι, για την επτευξη των στχων τηr εσωτερικr
αγορr, οι ροι κτσηr δικαιµατοr επ καταχωριµνου σχεδου  υποδεγµατοr πρπει να εναι οι διοι
σε λα τα κρτη µλη· τι για τον σκοπ αυτ
χρειζεται ενιαοr ορισµr τηr ννοιαr των σχεδων
και υποδειγµτων και των απαιτσεων που πρπει να
πληρονται ωr προr το νεωτερισµ και την ατοµικτητα προκειµνου να αποκτηθον δικαιµατα επ
καταχωριµνων σχεδων και υποδειγµτων·

την πρταση τηr Επιτροπr ( ),
1

τη γνµη τηr Οικονοµικr και Κοινωνικr Επιτροπr (2)
Αποφασζονταr σµφωνα µε τη διαδικασα του ρθρου
189 Β τηr συνθκηr (3), υπ το πρσµα του κοινο σχεδου
που εγκρθηκε απ την επιτροπ συνδιαλλαγr στιr 29 Ιουλου 1998,
Εκτιµνταr:
(1)

(2)

τι οι στχοι τηr Κοιντηταr, πωr καθορζονται
στη Συνθκη, περιλαµβνουν τη θση των βσεων
για µα διαρκr στεντερη νωση των λαν τηr
Ευρπηr, τη σσφιξη των σχσεων µεταξ των
κρατν µελν τηr Κοιντηταr και την εξασφλιση
τηr οικονοµικr και κοινωνικr τουr προδου µε
κοιν δρση για την κατργηση των φραγµν που
διαιρον την Ευρπη· τι προr το σκοπ αυτ η
Συνθκη προβλπει την εγκαθδρυση µιαr εσωτερικr
αγορr που θα χαρακτηρζεται απ την εξλειψη των
εµποδων στην ελεθερη κυκλοφορα των εµπορευµτων και τη δηµιουργα ενr συστµατοr που θα
εξασφαλζει ανθευτο ανταγωνισµ µσα στην εσωτερικ αγορ· τι η προσγγιση των νοµοθεσιν των
κρατν µελν σον αφορ την ννοµη προστασα
σχεδων και υποδειγµτων θα προαγγει τουr στχουr αυτοr·
τι οι διαφορr ωr προr την ννοµη προστασα των
σχεδων και υποδειγµτων, τιr οποεr εµφανζουν οι
νοµοθεσεr των κρατν µελν χουν µεση επδραση
στην εγκαθδρυση και λειτουργα τηr εσωτερικr
αγορr σον αφορ τα εµπορεµατα τα οποα περιλαµβνουν σχδια και υποδεγµατα· τι ττοιεr διαφορr εναι σε θση να στρεβλσουν τον ανταγωνισµ µσα στην εσωτερικ αγορ·

(3)

τι για την ερυθµη λειτουργα τηr εσωτερικr αγορr χρειζεται συνεπr µια προσγγιση των νοµοθεσιν περ προστασαr των σχεδων και υποδειγµτων των κρατν µελν·

(4)

τι, κατ την προσγγιση αυτ, εναι σηµαντικ να
ληφθον υπψη οι λσειr και τα πλεονεκτµατα που
θα προσφρει το κοινοτικ σστηµα σχεδων και

(1) EΕ C 345 τηr 23. 12. 1993, σ. 14 και ΕΕ C 142 τηr 14. 5. 1996,
σ. 7.
(2) ΕΕ C 388 τηr 31. 12. 1994, σ. 9 και ΕΕ C 110 τηr 2. 5. 1995, σ.
12.
(3) Γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 12ηr Οκτωβρου 1995
(ΕΕ C 287 τηr 30. 10. 1995, σ. 157), κοιν θση του Συµβουλου
τηr 17ηr Ιουνου 1997 (ΕΕ C 237 τηr 4. 8. 1997, σ. 1), απφαση
του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 22αr Οκτωβρου 1997 (ΕΕ C
339 τηr 10. 11. 1997, σ. 52). Απφαση του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 15ηr Σεπτεµβρου 1998. Απφαση του Συµβουλου
τηr 24ηr Σεπτεµβρου 1998.
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τι, προκειµνου να διευκολυνθε η ελεθερη κυκλοφορα των εµπορευµτων, εναι σηµαντικ να διασφαλισθε κατ’ αρχν τι η καταχριση σχεδων και
υποδειγµτων παρχει στον δικαιοχο ιστιµη προστασα σε λα τα κρτη µλη·
τι η προστασα που παρχεται στο δικαιοχο µε την
καταχριση αφορ τα χαρακτηριστικ ενr σχεδου
 υποδεγµατοr προϊντοr, εν λω  εν µρει, τα
οποα εµφανονται σαφr στην ατηση καταχρισηr
και διατθενται στο κοιν µε δηµοσευση  πρσβαση στον αντστοιχο φκελο·

(12)

τι η προστασα δεν θα πρπει να επεκταθε σε
εκενα τα συστατικ του προϊντοr τα οποα δεν
εναι ορατ κατ τη συνθη χρση του  στα στοιχεα εκενα του συστατικο τα οποα δεν εναι ορατ
ταν το προϊν συναρµολογηθε  τα οποα δεν θα
πληροσαν αυτ καθαυτ τιr προυποθσειr νεωτερισµο και ατοµικτηταr του προϊντοr· τι τα στοιχεα του σχεδου  υποδεγµατοr τα οποα ωr εκ
τοτου δεν εναι δεκτικ προστασαr δεν θα πρπει
να λαµβνονται υπψη ταν σταθµζεται κατ
πσον λλα χαρακτηριστικ του σχεδου  υποδεγµατοr πληρον τουr ρουr προστασαr·

(13)

τι η εκτµηση τηr ατοµικτηταr του σχεδου  υποδεγµατοr θα πρπει να βασζεται στο κατ πσο η
συνολικ εντπωση που προκαλε στον ενηµερωµνο
χρστη το σχδιο  υπδειγµα διαφρει απ αυτν
που του προκαλε οποιοδποτε λλο απ το σνολο
των υπαρχντων σχεδων  υποδειγµτων, λαµβανοµνηr υπψη τηr φσηr του προϊντοr στο οποο το
σχδιο  υπδειγµα χει εφαρµοσθε  ενσωµατωθε
και, ιδωr, του βιοµηχανικο κλδου στον οποο
εντσσεται και του βαθµο τηr ελευθεραr του
δηµιουργο κατ την εκπνηση του σχεδου  υποδεγµατοr·

(14)

τι δεν θα πρπει να παρακωλυθε η τεχνολογικ
καινοτοµα µε τη χοργηση προστασαr στα στοιχεα εκενα του σχεδου  υποδεγµατοr που υπαγορεονται αποκλειστικ απ µια τεχνικ λειτουργα·
τι προφανr αυτ δεν συνεπγεται τι το σχδιο 
υπδειγµα θα πρπει να χει αισθητικ χαρακτρα·
τι, επιπλον, η διαλειτουργικτητα των προϊντων
διαφρων κατασκευαστν δεν θα πρπει να παρεµποδιστε µε την επκταση τηr προστασαr στα σχδια και υποδεγµατα µηχανικν εξαρτηµτων· τι τα
στοιχεα ενr σχεδου  υποδεγµατοr τα οποα δεν
εναι δεκτικ προστασαr για τουr λγουr αυτοr δεν
θα πρπει να λαµβνονται υπψη ταν σταθµζεται
κατ πσον λλα χαρακτηριστικ του σχεδου 
υποδεγµατοr πληρον τουr ρουr προστασαr·

(15)

τι, ωστσο, τα µηχανικ εξαρτµατα αρθρωµνων
προϊντων εναι δυνατν να αποτελον σηµαντικ
στοιχεο του καινοτµου χαρακτρα των προϊντων
αυτν και να παρουσιζουν σηµαντικ εµπορικ
ενδιαφρον, και εποµνωr χρζουν προστασαr·

(16)

τι δεν πρπει να υφσταται δικαωµα επ σχεδου 
υποδεγµατοr αντικειµνου στη δηµσια τξη  τα
χρηστ θη· τι η παροσα οδηγα δεν αποτελε
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εναρµνιση των εθνικν εννοιν τηr δηµσιαr τξηr
 των χρηστν ηθν·
(17)

τι εναι θεµελιδεr για την οµαλ λειτουργα τηr
εσωτερικr αγορr να εναι ενιαα η διρκεια τηr δια
καταχωρσεωr προστασαr σχεδων και υποδειγµτων·

(18)

τι η παροσα οδηγα ισχει µε την επιφλαξη τηr
εφαρµογr των περ ανταγωνισµο καννων των
ρθρων 85 και 86 τηr συνθκηr·

(19)

τι η ταχεα κδοση τηr παροσαr οδηγαr αποτελε
πλον για ορισµνουr βιοµηχανικοr τοµεr ζτηµα
επεγουσαr ανγκηr· τι, προr το παρν, εναι αδνατη η πλρηr προσγγιση των νοµοθεσιν των
κρατν µελν σχετικ µε τη χρση προστατευοµνων σχεδων  υποδειγµτων µε σκοπ την επισκευ ενr σνθετου προϊντοr κατ τρπο στε να
αποκατασταθε η αρχικ του εµφνιση, ταν το
προϊν στο οποο ενσωµατνεται  εφαρµζεται το
σχδιο  υπδειγµα αποτελε συστατικ ενr σνθετου προϊντοr απ την εµφνιση του οποου εξαρτται το προστατευµενο σχδιο  υπδειγµα· τι η
λλειψη πλρουr προσγγισηr των νοµοθεσιν των
κρατν µελν σχετικ µε τη χρση προστατευοµνων σχεδων  υποδειγµτων για την εν λγω
επισκευ σνθετου προϊντοr δεν θα πρπει να εµποδσει την προσγγιση των λλων εθνικν νοµοθετικν διατξεων περ σχεδων  υποδειγµτων, οι
οποεr επηρεζουν πιο µεσα τη λειτουργα τηr εσωτερικr αγορr· τι για το λγο αυτ τα κρτη µλη
θα πρπει, εν τω µεταξ, να διατηρσουν σε ισχ
διατξειr σµφωνα µε τη συνθκη οι οποεr αφορον
τη χρση του σχεδου  υποδεγµατοr συστατικν
που χρησιµοποιονται για την επισκευ ενr σνθετου προϊντοr κατ τρπον στε να αποκατασταθε
η αρχικ του εµφνιση , εφσον εισγουν νεr
διατξειr που αφορον ττοια χρση, θα πρπει οι
διατξειr αυτr να θτουν ωr µοναδικ στχο την
ελευθρωση τηr αγορr των εν λγω συστατικν· τι
τα κρτη µλη τα οποα, κατ την ηµεροµηνα ενρξεωr ισχοr τηr παροσαr οδηγαr, δεν µεριµνον για
την προστασα των σχεδων  υποδειγµτων για
συστατικ, δεν υποχρεονται να θεσπσουν την
καταχριση των σχεδων  υποδειγµτων για τα
ανωτρω συστατικ· τι τρα τη µετ την ηµεροµηνα εφαρµογr, η Επιτροπ θα πρπει να υποβλει
ανλυση σχετικ µε τιr συνπειεr των διατξεων τηr
παροσαr οδηγαr για την κοινοτικ βιοµηχανα,
τουr καταναλωτr, τον ανταγωνισµ, καθr και τη
λειτουργα τηr εσωτερικr αγορr· τι, σον αφορ
τα συστατικ συνθτων προϊντων, η ανλυση θα
πρπει να λαµβνει ιδιατερα υπψη την εναρµνιση
επ τη βσει των πιθανν επιλογν, συµπεριλαµβανοµνου και συστµατοr αµοιβν καθr και περιορισµνηr περιδου αποκλειστικτηταr· τι, το αργτερον να τοr µετ την υποβολ τηr αναλσεr τηr, η
Επιτροπ, κατπιν διαβουλεσεων που διεξγει µε τα
περισστερο επηρεαζµενα µρη, θα προτενει στο
Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο και το Συµβολιο τυχν
τροποποισειr τηr παροσαr οδηγαr που απαιτονται για την ολοκλρωση τηr εσωτερικr αγορr
σον αφορ συστατικ σνθετων προϊντων και
οποιεσδποτε λλεr τροποποισειr κρνει αναγκαεr·
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τι σε καµα περπτωση η µεταβατικ διταξη στο
ρθρο 14 σχετικ µε το σχδιο  υπδειγµα ενr
συστατικο που χρησιµοποιεται για την επισκευ
ενr σνθετου προϊντοr κατ τρπον στε να αποκατασταθε η αρχικ του εµφνιση δεν νοεται τι
συνιστ φραγµ  εµπδιο στην ελεθερη κυκλοφορα ενr προϊντοr που αποτελε συστατικ συνθτου
προϊντοr·
τι οι ουσιαστικο λγοι απορρψεωr τηr αιτσεωr
καταχωρσεωr σε εκενα τα κρτη µλη τα οποα
προβλπουν εξταση των αιτσεων επ τηr ουσαr
πριν απ την καταχριση, καθr και οι ουσιαστικο
λγοι ακυρσεωr καταχωριµνων σχεδων και υποδειγµτων σε λα τα κρτη µλη, πρπει να προβλπονται εξαντλητικr,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ρθρο 1
Ορισµο
Για τουr σκοποr τηr παροσαr οδηγαr νοονται ωr:
α) «σχδιο  υπδειγµα»: η εµφνιση του συνλου 
µρουr ενr προϊντοr, η οποα προκπτει απ τα
χαρακτηριστικ του, και ιδωr απ τη γραµµ, το περγραµµα, τα χρµατα, το σχµα, την υφ /και τα υλικ
του διου του προϊντοr /και τηr διακσµησηr που
φρει·
β) «προϊν»: κθε βιοµηχανικ αντικεµενο  χειροτχνηµα, συµπεριλαµβανοµνων, µεταξ λλων, ορισµνων τµηµτων που προορζονται για συναρµολγηση
σε να σνθετο προϊν, τηr συσκευασαr, τηr παρουσασηr, των γραφικν συµβλων και των τυπογραφικν
στοιχεων, χι µωr και των προγραµµτων ηλεκτρονικν υπολογιστν·
γ) «σνθετο προϊν»: το προϊν που αποτελεται απ πολλ
συστατικ δυνµενα να αντικατασταθον επιτρπονταr
την αποσυναρµολγηση και επανασυναρµολγηση του
προϊντοr.

1.
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οποο η δηµοσευση χει ωr αποτλεσµα τη σσταση του
δικαιµατοr επ του σχεδου  υποδεγµατοr.
ρθρο 3
Προποθσειr προστασαr
1. Τα κρτη µλη προστατεουν δια τηr καταχωρσεωr
τα σχδια και υποδεγµατα και παρχουν στουr κατχουr
τουr αποκλειστικ δικαιµατα επ’ αυτν, σµφωνα µε τιr
διατξειr τηr παροσαr οδηγαr.
2. να σχδιο  υπδειγµα προστατεεται δια δικαιµατοr επ σχεδου εφσον εναι νο και παρουσιζει ατοµικτητα.
3. Σχδιο  υπδειγµα που εφαρµζεται  ενσωµατνεται
σε προϊν, το οποο αποτελε συστατικ σνθετου προϊντοr, εναι νο και χει ατοµικτητα µνο εν:
α) το συστατικ, αφο ενσωµατωθε στο σνθετο προϊν,
παραµνει ορατ κατ τη συνθη χρση του προϊντοr
και
β) τα ορατ χαρακτηριστικ του συστατικο πληρον,
αυτ καθαυτ, τιr προϋποθσειr ωr προr το νεωτερισµ
και την ατοµικτητα.
4. Ωr «συνθηr χρση» κατ την ννοια τηr παραγρφου
3 στοιχεο α) νοεται η χρση εκ µρουr του τελικο καταναλωτ, χωρr να περιλαµβνονται η συντρηση, η εξυπηρτηση  οι εργασεr επισκευr.
ρθρο 4
Νεωτερισµr
να σχδιο  υπδειγµα θεωρεται νο εν, µχρι την ηµεροµηνα κατθεσηr τηr ατησηr καταχρισηr , εφσον
διεκδικεται προτεραιτητα, µχρι την ηµεροµηνα τηr προτεραιτηταr, δεν χει διατεθε στο κοιν ταυτσηµο σχδιο
 υπδειγµα. Λογζονται ωr ταυτσηµα τα σχδια  υποδεγµατα, τα χαρακτηριστικ των οποων διαφρουν µνο
ωr προr επουσιδειr λεπτοµρειεr.
ρθρο 5

ρθρο 2

Ατοµικτητα

Πεδο εφαρµογr

1. να σχδιο  υπδειγµα χει ατοµικτητα εφσον η
συνολικ εντπωση που προκαλε στον ενηµερωµνο
χρστη διαφρει απ τη συνολικ εντπωση που προκαλε
στον εν λγω χρστη κθε σχδιο  υπδειγµα το οποο
χει διατεθε στο κοιν πριν απ την κατθεση τηr ατησηr
καταχρισηr , εφσον διεκδικεται προτεραιτητα, πριν
απ την ηµεροµηνα τηr προτεραιτηταr.

Η παροσα οδηγα εφαρµζεται:

α) στα δικαιµατα επ σχεδων και υποδειγµτων που
χουν καταχωριθε στα κεντρικ γραφεα βιοµηχανικr
ιδιοκτησαr των κρατν µελν·
β) στα δικαιµατα επ σχεδων και υποδειγµτων που
χουν καταχωριθε στο Γραφεο Σχεδων και Υποδειγµτων τηr Μπενελοξ·
γ) στα δικαιµατα επ σχεδων και υποδειγµτων που
χουν καταχωριθε βσει διεθνν συµφωνιν εν ισχι
σε κρτοr µλοr·
δ) στιr αιτσειr καταχρισηr δικαιωµτων επ σχεδων και
υποδειγµτων οι οποεr αναφρονται στα στοιχεα α), β)
και γ).
2. Για τουr σκοποr τηr παροσαr οδηγαr, η καταχριση σχεδου  υποδεγµατοr περιλαµβνει και τη δηµοσευση η οποα χωρε µετ την κατθεση του σχεδου στο
γραφεο βιοµηχανικr ιδιοκτησαr κρτουr µλουr στο

2. Προκειµνου να εκτιµηθε η ατοµικτητα, λαµβνεται
υπψη ο βαθµr τηr ελευθεραr του δηµιουργο κατ την
εκπνηση του σχεδου  υποδεγµατοr.
ρθρο 6
Γνωστοποηση
1. Για την εφαρµογ των ρθρων 4 και 5, θεωρεται τι
να σχδιο  υπδειγµα χει διατεθε στο κοιν, αν χει
δηµοσιευθε µσω τηr καταχρισr του  µε λλον τρπο,
 χει εκτεθε, χει χρησιµοποιηθε στο εµπριο  χει γνει
γνωστ µε λλον τρπο, εκτr εν τα γεγοντα αυτ
λογικ δεν θα ταν δυνατν να γνουν γνωστ κατ τη

28. 10. 98

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

συνθη πορεα των πραγµτων στουr ειδικευµνουr
κκλουr του κλδου οι οποοι ασκον δραστηριτητεr
εντr τηr Κοιντηταr πριν απ την κατθεση τηr ατησηr
καταχρισηr , εν διεκδικεται προτεραιτητα, πριν απ
την ηµεροµηνα τηr προτεραιτηταr. Ωστσο, να σχδιο 
υπδειγµα δεν θεωρεται τι χει γνει γνωστ στο κοιν εκ
µνου του λγου τι χει αποκαλυφθε σε κποιο τρτο
πρσωπο υπ ρητ  σιωπηρ ρο εµπιστευτικτηταr.

L 289/31
ρθρο 9

κταση τηr προστασαr
1. Η προστασα που παρχεται απ να δικαωµα επ
σχεδου  υποδεγµατοr καλπτει τα σχδια  υποδεγµατα
εκενα που δεν προκαλον στον ενηµερωµνο χρστη διαφορετικ συνολικ εντπωση.

2. Η γνωστοποηση δεν λαµβνεται υπψη στο πλασιο
τηr εφαρµογr των ρθρων 4 και 5, εν να σχδιο 
υπδειγµα για το οποο διεκδικεται προστασα µε καταχριση σε κρτοr µλοr, χει διατεθε στο κοιν:

2. Προκειµνου να εκτιµηθε η κταση τηr προστασαr,
λαµβνεται υπψη ο βαθµr τηr ελευθεραr του δηµιουργο
κατ την εκπνηση του σχεδου  υποδεγµατοr.

α) απ το σχεδιαστ, το διδοχ του  τρτον κατπιν
πληροφοριν που παρσχε  ενεργειν στιr οποεr
προβη ο σχεδιαστr  ο διδοχr του και

ρθρο 10

β) κατ το 12µηνο που προηγθηκε τηr κατθεσηr τηr
ατησηr , εφσον διεκδικεται προτεραιτητα, τηr ηµεροµηναr τηr προτεραιτηταr.
3. Η παργραφοr 2 εφαρµζεται επσηr αν το σχδιο 
υπδειγµα χει διατεθε στο κοιν συνεπεα καταχρηστικr
συµπεριφορr ναντι του δηµιουργο  του διαδχου του.

ρθρο 7
Σχδια  υποδεγµατα υπαγορευµενα απ την τεχνικ τουr
λειτουργα και σχδια  υποδεγµατα διασυνδσεων
1. Η καταχριση σχεδου  υποδεγµατοr δεν παρχει
δικαιµατα επ των χαρακτηριστικν τηr εµφνισηr ενr
προϊντοr, τα οποα υπαγορεονται αποκλειστικ απ την
τεχνικ του λειτουργα.
2. Η καταχριση δεν παρχει δικαιµατα επ των
χαρακτηριστικν τηr εµφνισηr σχεδου  υποδεγµατοr,
τα οποα πρπει υποχρεωτικr να αναπαραχθον µε την
ακριβ µορφ και τιr διαστσειr τουr, στε το προϊν στο
οποο ενσωµατνεται  εφαρµζεται το σχδιο  υπδειγµα
να µπορε να συνδεθε µηχανικ µε λλο προϊν  να
τοποθετηθε µσα, γρω  επνω σε λλο προϊν στε κθε
να απ αυτ να µπορε να επιτελε τη λειτουργα του.
3. Κατ παρκκλιση απ την παργραφο 2, η καταχριση παρχει δικαιµατα, σµφωνα µε τιr προϋποθσειr
των ρθρων 4 και 5, επ σχεδου  υποδεγµατοr το οποο
καθιστ δυνατ την πολλαπλ συναρµολγηση  σνδεση
αµοιβαωr υποκαταστασµων προϊντων σε να σστηµα
αρθρωτν στοιχεων.

ρθρο 8
Σχδια  υποδεγµατα αντθετα προr τη δηµσια τξη  τα
χρηστ θη
Η καταχριση σχεδου  υποδεγµατοr δεν παρχει δικαιµατα επ σχεδου  υποδεγµατοr αντιβανονταr προr τη
δηµσια τξη  τα χρηστ θη.

∆ιρκεια τηr προστασαr
Με την καταχριση, να σχδιο  υπδειγµα που πληρο τιr
προϋποθσειr του ρθρου 3 παργραφοr 2, προστατεεται
επ µα  περισστερεr περιδουr πντε ετν απ την ηµεροµηνα κατθεσηr τηr ατησηr καταχρισηr. Ο δικαιοχοr
µπορε να ανανεσει τη διρκεια προστασαr για µα 
περισστερεr περιδουr πντε ετν, µε ριο τα εκοσι πντε
χρνια απ την ηµεροµηνα κατθεσηr τηr ατησηr.
ρθρο 11
Ακυρτητα  απρριψη τηr καταχρισηr
1. Η ατηση καταχρισηr σχεδου  υποδεγµατοr απορρπτεται , αν αυτ χει δη καταχωριθε, το επ’ αυτο
δικαωµα κηρσσεται κυρο, εφσον:
α) δεν πρκειται για σχδιο  υπδειγµα κατ την ννοια
του ρθρου 1 στοιχεο α)· 
β) το σχδιο  υπδειγµα δεν πληρο τιr προϋποθσειr των
ρθρων 3 ωr 8· 
γ) ο υποβλλων την ατηση  ο κτοχοr του δικαιµατοr
επ του σχεδου  υποδεγµατοr δεν χει σχετικ
δικαωµα σµφωνα µε τη νοµοθεσα του οικεου κρτουr µλουr· 
δ) εν το σχδιο  υπδειγµα συγκροεται µε προηγοµενο
σχδιο  υπδειγµα το οποο χει διατεθε στο κοιν
µετ την κατθεση τηr ατησηr καταχρισηr , εν
διεκδικεται προτεραιτητα, µετ την προτεραιτητα,
και το οποο προστατεεται δη πριν απ την εν λγω
ηµεροµηνα µε καταχωριµνο κοινοτικ σχδιο  υπδειγµα  ατηση για καταχριση κοινοτικο σχεδου 
υποδεγµατοr  µε καταχριση σχεδου  υποδεγµατοr
στο οικεο κρτοr µλοr,  µε ατηση για καταχριση
των σχετικν δικαιωµτων.
2. Τα κρτη µλη µπορον επσηr να προβλψουν τι η
καταχριση σχεδου  υποδεγµατοr απορρπτεται  το
τυχν καταχωριθν δικαωµα ακυρνεται, εφσον:
α) να διακριτικ σηµεο χρησιµοποιεται σε µεταγενστερο σχδιο  υπδειγµα και η κοινοτικ νοµοθεσα 
η νοµοθεσα του οικεου κρτουr µλουr η οποα διπει
αυτ το διακριτικ σηµεο παρχει στο δικαιοχο του το
δικαωµα να απαγορεει την εν λγω χρση· 
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β) το σχδιο  υπδειγµα συνιστ µη επιτρεπµενη χρση
ργου το οποο προστατεεται βσει τηr νοµοθεσαr
περ πνευµατικr ιδιοκτησαr του οικεου κρτουr
µλουr· 
γ) το σχδιο  υπδειγµα συνιστ ακατλληλη χρση
οποιουδποτε απ τα εδη που απαριθµονται στο
ρθρο 6β τηr σµβασηr των Παρισων για την προστασα τηr βιοµηχανικr ιδιοκτησαr,  σηµεων, εµβληµτων και θυρεν εκτr εκενων που καλπτονται απ
το ρθρο 6β τηr εν λγω σµβασηr και τα οποα χουν
ιδιατερη σηµασα απ ποψη δηµοσου συµφροντοr
στο οικεο κρτοr µλοr.
3. Το λγο που προβλπεται στην παργραφο 1, στοιχεο
γ), µπορε να επικαλεσθε µνον o κτοχοr του δικαιµατοr επ σχεδου  υποδεγµατοr σµφωνα µε τη νοµοθεσα
του οικεου κρτουr µλουr.
4. Τουr λγουr που προβλπονται στην παργραφο 1,
στοιχεο δ) και στην παργραφο 2, στοιχεα α) και β),
µπορε να επικαλεσθε µνον ο υποβλλων την ατηση  ο
κτοχοr του ανταγωνιστικο δικαιµατοr.
5. Τουr λγουr που προβλπονται στην παργραφο 2,
στοιχεο γ), µπορε να επικαλεσθε µνον το πρσωπο  ο
φοραr τον οποο αφορ η σχετικ χρση.
6. Οι παργραφοι 4 και 5 δεν θγουν την ευχρεια των
κρατν µελν να προβλπουν τι και η αρµδια αρχ του
οικεου κρτουr µλουr µπορε να επικαλεται αυτεπαγγλτωr τουr λγουr που προβλπονται στην παργραφο 1,
στοιχεο δ) και στην παργραφο 2, στοιχεο γ).
7. Εν χει απορριφθε η ατηση καταχρισηr σχεδου 
υποδεγµατοr,  χει κηρυχθε κυρο το δικαωµα, δυνµει
τηr παραγρφου 1, στοιχεο β),  τηr παραγρφου 2, µπορε
να καταχωριθε το σχδιο  υπδειγµα  να διατηρηθε το
δικαωµα σε τροποποιηµνη µορφ, εν µε τη µορφ αυτ
πληρονται οι προϋποθσειr προστασαr και διατηρεται η
ταυττητα του σχεδου  υποδεγµατοr. Η καταχριση  η
διατρηση σε τροποποιηµνη µορφ µπορε να περιλαµβνει καταχριση συνοδευµενη απ µερικ παρατηση εκ
µρουr του κατχου του δικαιµατοr επ σχεδου  υποδεγµατοr,  εγγραφ σε µητρο σχεδων και υποδειγµτων
δικαστικr απφασηr µε την οποα κηρσσεται η µερικ
ακυρτητα του σχεδου  υποδεγµατοr.
8. Κθε κρτοr µλοr µπορε να προβλψει τι, κατ
παρκκλιση απ τιr παραγρφουr 1 ωr 7, οι λγοι απρριψηr  ακυρτηταr τηr καταχρισηr οι οποοι ισχουν στο
δαφr του πριν απ την µεταφορ τηr παροσαr οδηγαr
στο εσωτερικ του δκαιο εφαρµζονται σε αιτσειr
καταχρισηr σχεδων  υποδειγµτων υποβληθεσεr πριν
απ την ηµεροµηνα αυτ, καθr και στιr συνακλουθεr
καταχωρσειr.
9. Η ακυρτητα του δικαιµατοr µπορε να κηρυχθε
ακµη και µετ την κπτωση  την παρατηση απ’ αυτ.
ρθρο 12
∆ικαιµατα που παρχει το σχδιο  υπδειγµα
1. Με την καταχριση ο δικαιοχοr σχεδου  υποδεγµατοr αποκτ το αποκλειστικ δικαωµα να το χρησιµοποιε και να απαγορεει τη χρησιµοποησ του σε
οποιονδποτε τρτο χωρr τη συγκατθεσ του. Η ανωτρω
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χρση καλπτει ιδωr την κατασκευ, προσφορ, διθεση
στην αγορ, εισαγωγ, εξαγωγ  χρση προϊντοr στο
οποο χει ενσωµατωθε  εφαρµοσθε το εν λγω σχδιο 
υπδειγµα, καθr και την αποθκευση προϊντοr για τουr
σκοποr αυτοr.
2. Αν, κατ τη νοµοθεσα κρτουr µλουr, οι ενργειεr
που αναφρονται στην παργραφο 1 ταν αδνατον να
εµποδισθον πριν απ την ηµεροµηνα κατ την οποα
τθεται σε ισχ η µεταφορ τηr παροσαr οδηγαr στο
εσωτερικ του δκαιο, δεν εναι δυνατν να προβληθον τα
δικαιµατα τα οποα απορρουν εκ τηr καταχωρσεωr σχεδου  υποδεγµατοr για να απαγορευθε η συνχιση των εν
λγω ενεργειν απ οιονδποτε τιr εχε αρχσει πριν απ
την ηµεροµηνα αυτ.
ρθρο 13
Περιορισµr των δικαιωµτων που παρχει το σχδιο 
υπδειγµα
1. Τα δικαιµατα που παρχει η καταχριση των σχεδων  υποδειγµτων δεν πρπει να ασκονται:
α) σε ιδιωτικr πρξειr που γνονται για µη εµπορικοr
σκοποr·
β) σε πρξειr που γνονται για πειραµατικοr σκοποr·
γ) σε πρξειr αναπαραγωγr του σχεδου  υποδεγµατοr
χριν παραδεγµατοr  διδασκαλαr, εφσον αυτr οι
πρξειr δεν αντκεινται στα συναλλακτικ θη, δεν βλπτουν παρανµωr τη συνθη εκµετλλευση του σχεδου
 υποδεγµατοr και εφσον µνηµονεεται η πηγ απ
την οποα ελφθησαν.
2. Εξλλου, τα δικαιµατα που παρχει η καταχριση
σχεδου  υποδεγµατοr δεν πρπει να ασκονται:
α) στον εξοπλισµ πλοων και αεροσκαφν εγγεγραµµνων
σε λλη χρα, ταν εισρχονται προσωριν στο δαφοr
του οικεου κρτουr µλουr·
β) στην εισαγωγ, στο οικεο κρτοr µλοr, ανταλλακτικν
και εξαρτηµτων µε σκοπ την επισκευ των εν λγω
πλοων και αεροσκαφν·
γ) στην εκτλεση επισκευν επ’ αυτν.
ρθρο

14

Μεταβατικ διταξη
ωr του εγκριθον τροποποισειr τηr παροσαr οδηγαr
κατπιν προτσεωr τηr Επιτροπr βσει του ρθρου 18, τα
κρτη µλη διατηρον σε ισχ τιr υπρχουσεr νοµικr διατξειr που αφορον τη χρση του σχεδου  υποδεγµατοr
συστατικν που χρησιµοποιονται για την επισκευ ενr
σνθετου προϊντοr κατ τρπον στε να αποκατασταθε η
αρχικ του εµφνιση, και εισγουν αλλαγr στιr εν λγω
διατξειr µνον εφσον οι διατξειr αυτr θτουν ωr στχο
την ελευθρωση τηr αγορr των εν λγω συστατικν.
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ρθρο 15
Ανλωση δικαιωµτων
Τα δικαιµατα που παρχει η καταχριση σχεδου  υποδεγµατοr δεν εκτενονται στιr πρξειr που αφορον να
προϊν στο οποο χει ενσωµατωθε  εφαρµοσθε να σχδιο  υπδειγµα που εµππτει στο πεδο προστασαr του
σχετικο δικαιµατοr, ταν το προϊν χει διατεθε στην
αγορ τηr Κοιντηταr απ τον διο τον δικαιοχο του
σχεδου  υποδεγµατοr  µε τη συνανεσ του.
ρθρο 16
Σχση µε λλεr µορφr προστασαr
Οι διατξειr τηr παροσαr οδηγαr δεν θγουν λλεr διατξειr του κοινοτικο  του οικεου εθνικο δικαου σχετικ
µε τα δικαιµατα απ µη καταχωριµνα σχδια και υποδεγµατα, τα εµπορικ σµατα  λλα διακριτικ σηµεα,
τα διπλµατα ευρεσιτεχναr και τα υποδεγµατα χρησιµτηταr, τα τυπογραφικ στοιχεα, την αστικ ευθνη 
τον αθµιτο ανταγωνισµ.
ρθρο

17

Σχση µε τα δικαιµατα πνευµατικr ιδιοκτησαr
Το σχδιο  υπδειγµα που χει καταχωριθε σε να  ωr
προr να κρτοr µλοr σµφωνα µε την παροσα οδηγα
εναι επσηr δεκτικ προστασαr βσει τηr νοµοθεσαr περ
πνευµατικr ιδιοκτησαr του κρτουr αυτο απ την ηµεροµηνα κατ την οποα δηµιουργθηκε  αποτυπθηκε µε
οποιαδποτε µορφ. Η κταση και οι ροι τηr προστασαr,
συµπεριλαµβανοµνου και του απαιτοµενου βαθµο
πρωτοτυπαr, καθορζονται απ κθε κρτοr µλοr.
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λειτουργα τηr εσωτερικr αγορr. Το αργτερο, να τοr
µετ, η Επιτροπ προτενει στο Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο
και το Συµβολιο τιr τυχν τροποποισειr τηr παροσαr
οδηγαr που απαιτονται για την ολοκλρωση τηr εσωτερικr αγορr σον αφορ συστατικ σνθετων προϊντων
και οποιεσδποτε λλεr τροποποισειr κρνει αναγκαεr
υπ το πρσµα των διαβουλεσεων που διεξγει µε τα
περισστερο επηρεαζµενα µρη.
ρθρο 19
Εφαρµογ
1. Τα κρτη µλη θτουν σε ισχ τιr αναγκαεr νοµοθετικr, κανονιστικr  διοικητικr διατξειr για τη συµµρφωσ τουr µε την παροσα οδηγα χι αργτερα απ τιr
28 Οκτωβρου 2001.
Οι διατξειr αυτr, ταν θεσπζονται απ τα κρτη µλη,
αναφρονται στην παροσα οδηγα  συνοδεονται απ
ττοια αναφορ κατ την επσηµη δηµοσευσ τουr. Ο
τρποr τηr αναφορr καθορζεται απ τα κρτη µλη.
2. Τα κρτη µλη ανακοιννουν στην Επιτροπ τιr διατξειr εσωτερικο δικαου τιr οποεr θεσπζουν στον τοµα
που διπεται απ την παροσα οδηγα.
ρθρο 20
ναρξη ισχοr
Η παροσα οδηγα αρχζει να ισχει την εικοστ ηµρα
απ τη δηµοσευσ τηr στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
ρθρο 21
Παραλπτεr

ρθρο 18
Επανεξταση
Τρα τη µετ την ηµεροµηνα εφαρµογr που ορζεται στο
ρθρο 19, η Επιτροπ υποβλλει ανλυση σχετικ µε τιr
συνπειεr των διατξεων τηr παροσαr οδηγαr για την
κοινοτικ βιοµηχανα, ιδιατερα δε για τουr περισστερο
επηρεαζµενουr τοµεr τηr κοινοτικr βιοµηχαναr και
κυρωr τουr κατασκευαστr συνθτων προϊντων και
συστατικν, τουr καταναλωτr, τον ανταγωνισµ και τη

Η παροσα οδηγα απευθνεται στα κρτη µλη.
Λουξεµβροργο, 13 Οκτωβρου 1998.
Για το Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο

Για το Συµβολιο

Ο Πρεδροr

Ο Πρεδροr

J. M GIL-ROBLES

C. EINEM
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∆λωση τηr Επιτροπr

Η Επιτροπ συµµερζεται το µληµα του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου για την καταπολµηση
τηr παραποησηr/αποµµησηr.
Πριν απ το τλοr του τουr, η Επιτροπ σκοπεει να υποβλει µα Πρσινη Ββλο σχετικ
µε την πειρατεα και την παραποηση/αποµµηση στην εσωτερικ αγορ.
Στην Πρσινη αυτ Ββλο, η Επιτροπ θα περιλβει την ιδα του Κοινοβουλου να
δηµιουργηθε υποχρωση των παραποιητν/αποµιµητν να παρχουν, στουr κατχουr
δικαιωµτων για σχδια  υποδεγµατα, πληροφορεr σχετικ µε τιr παρνοµεr πρξειr τουr.
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∆λωση τηr Επιτροπr σχετικ µε το ρθρο 18

Αµσωr µετ την ηµεροµηνα κδοσηr τηr οδηγαr, και µε την επιφλαξη των διατξεων του
ρθρου 18, η Επιτροπ προτενει να κινηθε διαδικασα διαβολευσηr µε συµµετοχ των
κατασκευαστν των σνθετων προϊντων και των συστατικν ττοιων προϊντων στον τοµα
των οχηµτων µε κινητρα. Σκοπr τηr διαβολευσηr θα εναι να καταλξει σε εθελοσια
συµφωνα µεταξ των ενδιαφεροµνων µερν, για την προστασα των σχεδων στιr
περιπτσειr που το προϊν στο οποο ενσωµατνεται  εφαρµζεται το σχδιο  υπδειγµα,
αποτελε συστατικ ενr σνθετου προϊντοr απ την εµφνιση του οποου εξαρτται το
προστατευµενο σχδιο  υπδειγµα.
Η Επιτροπ θα συντονζει τιr διαβουλεσειr αυτr και θα ενηµερνει το Ευρωπαϊκ
Κοινοβολιο και το Συµβολιο για την εξλιξ τουr. Τα διαβουλευµενα µρη θα κληθον
απ την Επιτροπ να εξετσουν να φσµα δυνατν επιλογν σον αφορ τη βση µιαr
εθελοσιαr συµφωναr, συµπεριλαµβανοµνου ενr συστµατοr ανταµοιβr και ενr
συστµατοr που θα καλπτει µια περιορισµνη περοδο προστασαr του σχεδου.
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ΙΙ
(Πρξειr για την ισχ των οποων δεν απαιτεται δηµοσευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟVΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 19ηr Οκτωβρου 1998
για την τροποποηση τηr απφασηr 95/408/ΕΚ σχετικ µε τιr λεπτοµρειεr κατρτισηr, για
µα µεταβατικ περοδο, προσωρινν πινκων εγκατστασηr τρτων χωρν, απ τιr οποεr
επιτρπεται να εισγουν τα κρτη µλη ορισµνα προϊντα ζωικr προλευσηr, προϊντα
αλιεαr  ζντα δθυρα µαλκια
(98/603/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

χονταr υπψη:

να εφαρµζεται να απλουστευµνο καθεστr γκρισηr για
τιr εγκαταστσειr τρτων χωρν που εξγουν ορισµνα
προϊντα ζωικr προλευσηr, προϊντα αλιεαr και ζντα
δθυρα µαλκια,

την απφαση 95/408/ΕΚ του Συµβουλου, τηr 22αr Ιουνου
1995, σχετικ µε τιr λεπτοµρειεr κατρτισηr, για µα µεταβατικ περοδο, προσωρινν πινκων εγκαταστσεων
τρων χωρν, απ τιr οποεr επιτρπεται να εισγουν τα
κρτη µλη ορισµνα προϊντα ζωικr προλευσηr, προϊντα αλιεαr  ζντα δθυρα µαλκια (1), και ιδωr το ρθρο
9,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

την πρταση τηr Επιτροπr (2),

Στο ρθρο 9 τηr απφασηr 95/408/ΕΚ, η ηµεροµηνα «31
∆εκεµβρου 1998» αντικαθσταται απ την ηµεροµηνα «31
∆εκεµβρου 2000».

Εκτιµνταr:
τι η µεταβατικ περοδοr που ρχισε µε την απφαση
95/408/ΕΚ θα λξει στιr 31 ∆εκεµβρου 1998 και τι, για
πρακτικοr λγουr, καθυστρησε η κατρτιση των καταλγων εγκαταστσεων τρτων χωρν, απ τιr οποεr επιτρπεται να εισγουν τα κρτη µλη ορισµνα προϊντα
σµφωνα µε τιr διατξειr των οδηγιν που διπουν τουr
υγειονοµικοr καννεr που εφαρµζονται σε αυτ τα προϊντα·
τι, για να αποφευχθον ενδεχµενεr διακοπr των παραδοσιακν ρευµτων συναλλαγν, θα πρπει να παραταθε η
µεταβατικ περοδοr, κατ τη διρκεια τηr οποαr δναται

(1) ΕΕ L 243 τηr 11. 10. 1995, σ. 17· απφαση πωr τροποποιθηκε
απ την απφαση 97/34/ΕΚ (ΕΕ L 13 τηr 16. 1. 1997, σ. 33).
(2) ΕΕ C 215 τηr 10. 7. 1998, σ. 20.

ρθρο 1

ρθρο 2
Η παροσα απφαση απευθνεται στα κρτη µλη.

Λουξεµβοργο, 19 Οκτωβρου 1998.
Για το Συµβολιο
Ο Πρεδροr
W. MOLTERER
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟVΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 16ηr Οκτωβρου 1998
για κοινοτικ χρηµατοδοτικ ενσχυση στο πλασιο τηr εξλειψηr τηr ευλογιr των
προβτων στην Ελλδα
[κοινοποιηθεσα υπ τον αριθµ Ε(1998) 3118]
(Το κεµενο στην ελληνικ γλσσα εναι το µνο αυθεντικ)

(98/604/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
την απφαση 90/424/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 26ηr Ιουνου 1990, σχετικ µε ορισµνεr δαπνεr στον κτηνιατρικ
τοµα (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την απφαση
94/370/ΕΚ (2), και ιδωr το ρθρο 3 παργραφοr 4,
Εκτιµνταr:
τι η Επιτροπ εξδωσε την απφαση 97/658/ΕΚ, τηr 1ηr
Οκτωβρου 1997, σχετικ µε τη χρηµατοδοτικ συνδροµ
τηr Κοιντηταr στην εξλειψη τηr ευλογιr των προβτων
στην Ελλδα (3)· τι η εν λγω χρηµατοδοτικ συνδροµ
τηr Κοιντηταr µποροσε να ληφθε για τιr εστεr ευλογιr
των προβτων που εµφανστηκαν µεταξ του Νοεµβρου
1995 και του ∆εκεµβρου 1996·
τι χουν εκδηλωθε νεr εστεr ευλογιr των προβτων
στην Ελλδα κατ τη διρκεια του τουr 1997, τι, δεδοµνου τι η εµφνιση τηr εν λγω νσου αποτελε σοβαρ
κνδυνο για το κοινοτικ ζωικ κεφλαιο αιγοπροβτων,
θεωρθηκε σκπιµο να επιδιωχθε η εξλειψ τηr, ιδωr µε
τη χρηµατοδοτικ συνδροµ τηr Κοιντηταr στην αντιστθµιση των απωλειν των κτηνοτρφων·
τι, µλιr η εµφνιση τηr ευλογιr των προβτων επιβεβαιθηκε επσηµα, οι ελληνικr αρχr κοινοποησαν τι λαβαν τα κατλληλα µτρα, συµπεριλαµβανοµνων των
µτρων που απαριθµονται στο ρθρο 3 παργραφοr 2 τηr
απφασηr 90/424/ΕΟΚ, καθr και εκενων που προβλπονται απ την οδηγα 92/119/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 17ηr
∆εκεµβρου 1997, για τη θσπιση γενικν κοινοτικν
µτρων για την καταπολµηση ορισµνων ασθενειν των
ζων καθr και ειδικν µτρων για τη φυθαλιδδη νσο
(1) ΕΕ L 224 τηr 18. 8. 1990, σ. 19.
(2) ΕΕ L 168 τηr 2. 7. 1994, σ. 31.
(3) ΕΕ L 278 τηr 11. 10. 1997, σ. 26.

των χορων (4), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την
πρξη προσχρησηr τηr Αυστραr, τηr Vινλανδαr και τηr
Σουηδαr·
τι πληρονται οι ροι για χοργηση κοινοτικr χρηµατοδοτικr συνδροµr·
τι η χρηµατοδοτικ συνδροµ τηr Κοιντηταr θα καταβληθε αφο διαπιστωθε τι χουν ληφθε τα κατλληλα
µτρα και τι οι αρχr διαββασαν λα τα στοιχεα που
ζητθηκαν εντr των προβλεπµενων προθεσµιν·
τι τα µτρα που προβλπονται στην παροσα απφαση
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr µνιµηr κτηνιατρικr επιτροπr,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

ρθρο 1
Η Ελλδα δναται να λβει κοινοτικ χρηµατοδοτικ συνδροµ για τα κροσµατα ευλογιr των προβτων που εµφανστηκαν κατ τη διρκεια του τουr 1997.
ρθρο 2
1. Με την επιφλαξη των ελγχων που πραγµατοποιονται, η κοινοτικ συνδροµ χορηγεται µετ απ υποβολ
των δικαιολογητικν εγγρφων.
2. Τα δικαιολογητικ γγραφα που αναφρονται στην
παργραφο 1 περιλαµβνουν:
α) επιδηµιολογικ κθεση για κθε εκµετλλευση στην
οποα χουν σφαγε ζα. Η κθεση περιλαµβνει τουλχιστον τιr πληροφορεr που αφορον τα ακλουθα
θµατα:
(4) ΕΕ L 62 τηr 15. 3. 1993, σ. 69.
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i) µολυσµνεr εκµεταλλεσειr:
— τποr και διεθυνση,
— ηµεροµηνα υπνοιαr τηr εµφνισηr τηr νσου
και ηµεροµηνα επιβεβαωσr τηr,
— αριθµr των ζων, αν εδοr και κατηγορα, που
χουν σφαγε και καταστραφε και τη σχετικ
ηµεροµηνα,
— µθοδοr σφαγr και καταστροφr,
— εδοr και αριθµr των δειγµτων που χουν συλλεγε και εξεταστε κατ τη στιγµ τηr υπνοιαr
τηr εµφνισηr τηr νσου και τα αποτελσµατα
των σχετικν εξετσεων,
— εδοr και αριθµr των δειγµτων που χουν
ληφθε και εξεταστε κατ τη στιγµ του αποπληθυσµο των µολυσµνων εκµεταλλεσεων και τα
αποτελσµατα των σχετικν εξετσεων,
— εικαζµενη προλευση τηr µλυνσηr βσει
ολοκληρωµνηr επιδηµιολογικr ανλυσηr·
ii) εκµεταλλεσειr επαφr:
— πωr αναφρεται στο σηµεο i), πρτη, τρτη,
τταρτη και κτη περπτωση,
— µολυσµνη εκµετλλευση (που χουν εκδηλωθε
κροσµατα) µε την οποα χει επιβεβαιωθε 
υπρχει υπνοια επαφr·
β) χρηµατοοικονοµικ κθεση στην οποα περιλαµβνεται
κατλογοr των δικαιοχων και διεθυνσ τουr, ο αριθµr των ζων που χουν σφαγε, η ηµεροµηνα τηr
σφαγr και το ποσ που χει πληρωθε.

28. 10. 98
ρθρο 3

1. Η ατηση πληρωµr που συνοδεεται απ τα δικαιολογητικ γγραφα τα οποα αναφρονται στο ρθρο 2,
υποβλλεται στην Επιτροπ πριν την 1η ∆εκεµβρου 1998.
2. Η Επιτροπ αποφασζει για την ενσχυση πριν την 15η
Απριλου 1999. Ενηµερνει, πριν την 1η Μαου 1999, τα
κρτη µλη στο πλασιο τηr µνιµηr κτηνιατρικr επιτροπr σχετικ µε την απφαση που χει ληφθε για τουr
σκοποr τηr αξιολγησηr.
ρθρο 4
1. Η Επιτροπ, σε συνεργασα µε τιr αρµδιεr εθνικr
αρχr, δναται να πραγµατοποιε επιτπιουr ελγχουr για
να εξασφαλζει την εφαρµογ των µτρων και στον λεγχο
των δαπανν που πραγµατοποιονται.
Η Επιτροπ ενηµερνει τα κρτη µλη σχετικ µε τα αποτελσµατα των ελγχων που διενεργονται.
2. Τα ρθρα 8 και 9 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 729/70
του Συµβουλου, τηr 21ηr Απριλου 1970, περ χρηµατοδοτσεωr τηr κοινr γεωργικr πολιτικr (1), εφαρµζονται
τηρουµνων των αναλογιν.
ρθρο 5
Η παροσα απφαση απευθνεται στην Ελλδα.
Βρυξλλεr, 16 Οκτωβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 94 τηr 28. 4. 1970, σ. 13.
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ΑΠΟVΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 16ηr Οκτωβρου 1998
σχετικ µε τη χοργηση ενσχυσηr για την παραγωγ ελαιολδου στην Ισπανα
[κοινοποιηθεσα υπ τον αριθµ Ε(1998) 3129]
(Το κεµενο στην ισπανικ γλσσα εναι το µνο αυθεντικ)

(98/605/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ αριθ. 136/66/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 22αr
Σεπτεµβρου 1966, περ κοινr οργνωσηr τηr αγορr στον
τοµα των λιπαρν ουσιν (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1638/98 (2), και ιδωr το
ρθρο 5 παργραφοr 4,
Εκτιµνταr:
τι το ρθρο 5 παργραφοr 4 του κανονισµο αριθ. 136/66/
ΕΟΚ προβλπει τη δυναττητα για τα κρτη µλη να χορηγον µροr τηr εθνικr εγγυηµνηr ποστηταr και τηr ενσχυσηr στην παραγωγ ελαιολδου για την ενσχυση των
επιτραπζιων ελιν υπ τουr ρουr που πρκειται να
εγκριθον απ την Επιτροπ σµφωνα µε τη διαδικασα
που προβλπεται στο ρθρο 38·
τι η Ισπανα υπβαλε ατηση για την περοδο 1998/99 και
τι πρπει να καθοριστον οι λεπτοµρειεr χοργησηr τηr
ενσχυσηr·
τι πρπει να υπρξει πρβλεψη στε η ενσχυση να χορηγεται στουr παραγωγοr µεταποιηµνων επιτραπζιων
ελιν που προρχονται απ ελαινα τηr Ισπαναr και να
καθοριστον οι ροι υπ τουr οποουr µπορε να χορηγεται η ενσχυση·
τι πρπει να οριστε απ 1ηr Νοεµβρου 1998 ωr 31
Αυγοστου 1999 η περοδοr µεταποησηr· τι οι νωπr ελιr
που εισλθαν στην επιχερηση µεταποησηr πριν την 1η
Σεπτεµβρου 1998 δεν θεωρονται ωr µεταποιηµνεr για την
εν λγω περοδο· τι πρπει να θεωρηθον ωr µεταποιηµνεr οι ελιr που χουν υποστε πρτη επεξεργασα µε λµη
διρκειαr τουλχιστον 15 ηµερν και οι οποεr εξλθαν
οριστικ απ την εν λγω λµη, , ελλεψει τηr εν λγω
επεξεργασαr, µια επαρκ επεξεργασα που τιr καθιστ
κατλληλεr για κατανλωση απ τον νθρωπο·
τι πρπει να καθοριστε το βροr των µεταποιηµνων
επιτραπζιων ελιν που δικαιονται ενσχυσηr καθr και η
ισοδυναµα µεταξ των µεταποιηµνων επιτραπζιων ελιν
και του ελαιολδου προκειµνου να υπολογιστε η κατ
µονδα ενσχυση των επιτραπζιων ελιν και να καταστε
δυνατ η διαχεριση των εθνικν εγγυηµνων ποσοττων·
(1) ΕΕ 172 τηr 30. 9. 1966, σ. 3025/66.
(2) ΕΕ L 210 τηr 28. 7. 1998, σ. 32.

τι οι επιχειρσειr µεταποησηr επιτραπζιων ελιν πρπει
να εναι εγκεκριµνεr σµφωνα µε ρουr που πρκειται να
καθοριστον·
τι πρπει να προβλεφθον διατξειr για τον λεγχο τηr
ενσχυσηr των επιτραπζιων ελιν· τι οι διατξειr αυτr
πρπει να προβλπουν ιδωr τη δλωση καλλιργειαr του
παραγωγο για τιr επιτραπζιεr ελιr, ανακοινσειr των
επιχειρσεων µεταποησηr σον αφορ τιr ποστητεr ελιν
που παραδδονται απ τουr παραγωγοr και εξρχονται
απ την αλυσδα µεταποησηr καθr και τιr υποχρεσειr
σον αφορ τον λεγχο των οργανισµν πληρωµr· τι
πρπει να προβλεφθον κυρσειr για τουr παραγωγοr επιτραπζιων ελιν σε περπτωση δλωσηr που δεν εναι
σµφωνη µε τα στοιχεα που διαπιστθηκαν κατ τη διρκεια του ελγχου·
τι πρπει να καθοριστον τα στοιχεα για τον υπολογισµ
τηr ενσχυσηr που χορηγεται στουr παραγωγοr µεταποιηµνων επιτραπζιων ελιν· τι µπορε να χορηγεται προκαταβολ τηr ενσχυσηr υπ ορισµνουr ρουr·
τι η Ισπανα πρπει να ανακοινσει στην Επιτροπ τα
εθνικ µτρα που λφθηκαν για την εφαρµογ τηr παροσαr απφασηr καθr και τα στοιχεα που χρησιµεουν για
τον υπολογισµ τηr προκαταβολr τηr ενσχυσηr και τηr
οριστικr ενσχυσηr·
τι τα µτρα που προβλπονται στην παροσα απφαση
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
λιπαρν ουσιν,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

ρθρο 1
Για την περοδο εµποραr ελαιολδου 1998/99, η Ισπανα
εξουσιοδοτεται να χορηγσει ενσχυση στην παραγωγ
επιτραπζιων ελιν υπ τουr ρουr που προβλπονται στην
παροσα απφαση.
ρθρο 2
1. Η ενσχυση στην παραγωγ επιτραπζιων ελιν χορηγεται στον παραγωγ ελιν που προρχονται απ ελαινα
τηr Ισπαναr, οι οποεr χουν εισαχθε προκειµνου να
µεταποιηθον σε επιτραπζιεr ελιr σε εγκεκριµνη για το
σκοπ αυτ επιχερηση.
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2. Η ενσχυση χορηγεται για τιr επιτραπζιεr ελιr που
χουν υποστε µεταποηση απ 1ηr Νοεµβρου 1998 ωr 31
Αυγοστου 1999.
Ωστσο, οι ελιr που χουν εισαχθε στην εγκεκριµνη
επιχερηση µεταποησηr πριν την 1η Σεπτεµβρου 1998, δεν
λαµβνονται υπψη.
3. Κατ την ννοια τηr παροσαr απφασηr, µεταποιηµνεr επιτραπζιεr ελιr θεωρονται οι ελιr που χουν υποστε, επ δεκαπντε τουλχιστον ηµρεr, πρτη επεξεργασα
µε λµη, ελχιστηr διρκειαr 15 ηµερν, και οι οποεr
χουν εξαχθε οριστικ απ την εν λγω λµη, , ελλεψει
τηr εν λγω επεξεργασαr, µια επαρκ επεξεργασα που τιr
καθιστ κατλληλεr για κατανλωση απ τον νθρωπο.
ρθρο 3
1. Για τον υπολογισµ τηr ποστηταr κατ µονδα
ενσχυσηr στιr επιτραπζιεr ελιr και τη διαχεριση των
εγγυηµνων εθνικν ποσοττων ελαιολδου, 100 kg µεταποιηµνων επιτραπζιων ελιν θεωρονται ωr ισοδναµεr
προr 11,5 kg ελαιολδου που δικαιοται ενσχυσηr στην
παραγωγ που προβλπεται απ το ρθρο 5 του κανονισµο αριθ. 136/66/ΕΟΚ.
2. Το βροr των µεταποιηµνων επιτραπζιων ελιν που
πρπει να λαµβνεται υπψη εναι το καθαρ στραγγισµνο
βροr των ολκληρων ελιν, µετ τη µεταποηση, ενδεχοµνωr θραυσµνων αλλ χωρr να χει αφαιρεθε ο πυρναr
τουr.
ρθρο 4
1. ναr αριθµr γκρισηr χορηγεται στιr επιχειρσειr,
οι οποεr:
— καταθτουν ατηση γκρισηr συνοδευµενη απ τα
στοιχεα που αναφρονται στην παργραφο 2 και τιr
δεσµεσειr που αναφρονται στην παργραφο 3,
— εµπορεονται µεταποιηµνεr επιτραπζιεr ελιr, οι
οποεr χουν, ενδεχοµνωr, υποστε λλεr επεξεργασεr,
— διαθτουν εγκαταστσειr που επιτρπουν τη µεταποηση 30 τουλχιστον τνων ελιν ετησωr στα νησι
και 50 τνουr ελιν ετησωr στιr λλεr περιοχr.
2.

Η ατηση γκρισηr περιλαµβνει τουλχιστον:

— περιγραφ των τεχνικν εγκαταστσεων µεταποησηr
και αποθκευσηr, µε νδειξη των ικανοττων τουr,
— περιγραφ των µορφν επεξεργασαr επιτραπζιων
ελιν που διατθενται στο εµπριο, µε νδειξη για κθε
µα απ αυτr του µσου βρουr των επιτραπζιων
ελιν που υφστανται µεταποηση αν kg επεξεργασµνου προϊντοr,
— τη λεπτοµερ κατσταση των αποθεµτων επιτραπζιων
ελιν στα διφορα στδια επεξεργασαr και αν µορφ
επεξεργασαr, κατ τιr ηµεροµηνεr απ 1ηr Σεπτεµβρου 1998 και απ 1ηr Νοεµβρου 1998.
3.

28. 10. 98

— να τηρε λογιστικ εισερχοµνων και εξερχοµνων για
τιr δραστηριτητεr που αφορον τιr επιτραπζιεr ελιr,
η οποα να χει σχση µε τη χρηµατοοικονοµικ λογιστικ, που να αναφρει για κθε µρα:
α) τιr ποστητεr εισερχοµνων ελιν, αν παρτδα, µε
αναφορ του παραγωγο κθε παρτδαr·
β) τιr ποστητεr ελιν που τθηκαν σε διαδικασα
µεταποησηr κατ την ννοια του ρθρου 2 παργραφοr 3 και τιr ποστητεr µεταποιηµνων επιτραπζιων ελιν·
γ) τιr ποστητεr επιτραπζιων ελιν, των οποων περατθηκε η επεξεργασα·
δ) τιr ποστητεr που εξλθαν απ την επιχερηση αν
µορφ επεξεργασαr και µε νδειξη των παραληπτν,
— να παρσχει στον παραγωγ και στον αρµδιο οργανισµ τα γγραφα και τα στοιχεα που αναφρονται στο
ρθρο 6 υπ τουr ρουr που αναφρονται στο ρθρο
αυτ,
— να υποστε οποιοδποτε λεγχο, ο οποοr προβλπεται
στο πλασιο του καθεσττοr που αναφρεται στην
παροσα απφαση.
4. Η γκριση απορρπτεται  αφαιρεται αµσωr απ την
επιχερηση, η οποα:
— δεν πληρο τουr ρουr τηr γκρισηr,

— αποτελε αντικεµενο διξεων εκ µρουr των αρµδιων
αρχν για παρατυπεr σον αφορ το καθεστr που
προβλπεται απ τον κανονισµ αριθ. 136/66/ΕΟΚ,

— χει καταδικαστε για παρβαση του εν λγω κανονισµο κατ τη διρκεια των 24 τελευταων µηνν.
ρθρο 5
Για τουr σκοποr τηr χοργησηr ενσχυσηr στην παραγωγ
επιτραπζιων ελιν, ο ελαιοπαραγωγr καταθτει, το αργτερο στιr 31 ∆εκεµβρου 1998, συµπληρωµατικ δλωση
προr τη δλωση καλλιργειαr που προβλπεται για την
ενσχυση στην παραγωγ ελαιολδου, , ενδεχοµνωr, να
δλωση, παρχονταr, σον αφορ τιr επιτραπζιεr ελιr,
λεr τιr πληροφορεr που προβλπονται απ την εν λγω
δλωση καλλιργειαr.
Εφσον τα σχετικ στοιχεα χουν δη παρασχεθε µσω
τηr δλωσηr καλλιργειαr ελαιολδου, η συµπληρωµατικ
δλωση περιορζεται στην νδειξη των στοιχεων αναφορr
τηr δλωσηr καλλιργειαr και των σχετικν εκτσεων.
Οι δηλσειr σχετικ µε τιr επιτραπζιεr ελιr καταχωρονται στην αλφαριθµητικ βση δεδοµνων που προβλπεται
για το καθεστr ενισχσεων στην παραγωγ ελαιολδου.

Για τουr σκοποr γκρισηr, η επιχερηση αναλαµβνει:

— να δχεται, να επεξεργζεται και να αποθηκεει χωριστ, αφενr τιr επιτραπζιεr ελιr που προορζονται να
λβουν ενσχυση, και, αφετρου, εκενεr που προρχονται απ τρτεr χρεr και εκενεr που δεν δικαιονται
ενσχυσηr,

ρθρο 6
1. Η εγκεκριµνη επιχερηση παραδδει στον παραγωγ
επιτραπζιων ελιν, κατ το χρνο τηr παρδοσηr,
βεβαωση παρδοσηr η οποα αναφρει το καθαρ βροr
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των ελιν που εισχθηκαν στην επιχερηση. Για τιr ελιr
που εισχθηκαν στην επιχερηση µετ την 1η Σεπτεµβρου
1998 προκειµνου να υποστον µεταποηση απ την 1η
Νοεµβρου 1998, η βεβαωση πρπει να χορηγηθε πριν την
1η ∆εκεµβρου 1998.

— τιr ποστητεr επιτραπζιων ελιν για τιr οποεr χορηγθηκαν βεβαισειr παρδοσηr,

2. Η εγκεκριµνη επιχερηση ανακοιννει στον αρµδιο
οργανισµ και οργανισµ ελγχου:

Ο λεγχοr περιλαµβνει:

α) πριν τιr 10 κθε µηνr:
— τιr ποστητεr ελιν που εισαχθκανε, τθηκαν σε
λµη για πρτη φορ και υπστησαν µεταποηση
κατ τον προηγοµενο µνα,
— τιr ποστητεr ελιν που υπστησαν επεξεργασα και
εξλθαν, αν µορφ επεξεργασαr, κατ τη διρκεια
του προηγοµενου µνα,
— τη σρευση των ποσοττων που αναφρονται στιr
δο πρτεr περιπτσειr και την κατσταση των
αποθεµτων στο τλοr του προηγοµενου µνα·
β) πριν την 1η Ιουλου 1999, την ονοµαστικ κατσταση
των παραγωγν επιτραπζιων ελιν για την περοδο
εµποραr ελαιολδου 1998/99 και τιr ποστητεr για τιr
οποεr τουr χορηγθηκε η βεβαωση που αναφρεται
στην παργραφο 1·
γ) πριν την 1η Ιουνου 2000, το σνολο των ποσοττων που
παραδθηκαν για την περοδο εµποραr ελαιολδου
1998/99 και το σνολο των αντστοιχων ποσοττων που
υπστησαν µεταποηση.
ρθρο 7
1. Ο παραγωγr επιτραπζιων ελιν καταθτει απευθεαr
 µµεσα στον αρµδιο οργανισµ, πριν την 1η Ιουλου
1999, ατηση ενσχυσηr στην οποα αναφρονται τουλχιστον:

— τιr ποστητεr επιτραπζιων ελιν που υπστησαν µεταποηση και την κατανοµ τουr αν παραγωγ.

— διφορουr φυσικοr ελγχουr των αποθηκευθντων
εµπορευµτων καθr επσηr και λεγχο των λογιστικν
βιβλων των εγκεκριµνων επιχειρσεων,
— νταση των ελγχων των αιτσεων ενσχυσηr, σον
αφορ τουr ελαιοκαλλιεργητr που ζητον ενσχυση
τσο για επιτραπζιεr ελιr σο και για ελαιλαδο.
2. Η Ισπανα λαµβνει λα τα αναγκαα µτρα προκειµνου να εξασφαλσει τον λεγχο:
— τηr τρησηr του δικαιµατοr ενσχυσηr στην παραγωγ
επιτραπζιων ελιν,
— του αποκλεισµο απ το δικαωµα ενσχυσηr στην
παραγωγ ελαιολδου για τιr ελιr που εισγονται σε
µα εγκεκριµνη επιχερηση στο πλασιο τηr παροσαr
απφασηr,
— τηr απουσαr περισσοτρων τηr µιαr αιτσεων ενσχυσηr για τιr διεr ελιr.
3. Υπ την επιφλαξη των κυρσεων που προβλπονται
απ την Ισπανα, δεν χορηγεται καµα ενσχυση στον
παραγωγ επιτραπζιων ελιν, του οποου η δλωση που
αναφρεται στο ρθρο 5,  η ατηση ενσχυσηr που αναφρεται στο ρθρο 7, δεν εναι σµφωνη µε τα στοιχεα που
διαπιστθηκαν κατ τη διρκεια ελγχου.
ρθρο 9

— το νοµα και η διεθυνσ του,
— ο τποr των εκµεταλλεσεων και των αγροτεµαχων
που συγκοµστηκαν οι ελιr, µε αναφορ τηr σχετικr
δλωσηr καλλιργειαr,
— η εγκεκριµνη επιχερηση στην οποα παραδθηκαν οι
ελιr.

1. Η προκαταβολ τηr ενσχυσηr θα πρπει να εναι ση
προr το ποσ τηr κατ µονδα ενσχυσηr που αναφρεται
στο ρθρο 17α παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
2261/84 του Συµβουλου (1), επ την ποστητα ελαιολδου,
που εναι ισοδναµη δυνµει του ρθρου 3 παργραφοr 1
προr την αντστοιχη ποστητα επιτραπζιων ελιν που
χουν υποστε µεταποηση.

Η ατηση συνοδεεται απ την βεβαωση παρδοσηr που
αναφρεται στο ρθρο 6 παργραφοr 1.

Για τουr σκοποr τηr χοργησηr προκαταβολr στον
παραγωγ, η ποστητα επιτραπζιων ελιν που χουν υποστε µεταποηση καθορζεται µε την εφαρµογ ενr προσωρινο συντελεστ µεταποησηr στην ποστητα που εµφανζεται στη βεβαωση παρδοσηr, η οποα επιβεβαινεται
απ περαιτρω στοιχεα που λαµβνονται απ τον αρµδιο
οργανισµ. Ο εν λγω συντελεστr καθορζεται απ τον
αρµδιο οργανισµ σµφωνα µε τα στοιχεα που διατθενται για τη σχετικ εγκεκριµνη επιχερηση. Ωστσο, η
ποστητα επιτραπζιων ελιν που λαµβνεται υπψη, δεν
µπορε να υπερβε το 90 % τηr ποστηταr επιτραπζιων
ελιν που χουν παραδοθε.

Η ατηση συνοδεεται, ενδεχοµνωr, απ ατηση προκαταβολr επ τηr ενσχυσηr.
2. Οποιαδποτε καθυστερηµνη κατθεση ατησηr ενσχυσηr δνει δικαωµα µεωσηr 1 %, αν εργσιµη ηµρα
καθυστρησηr, του ποσο τηr ενσχυσηr του οποου θα εχε
δικαωµα ο παραγωγr σε περπτωση γκαιρηr κατθεσηr.
Σε περπτωση καθυστρησηr νω των 25 εργσιµων
ηµερν, η ατηση δεν γνεται δεκτ.
ρθρο 8
1. Πριν την οριστικ πληρωµ τηr ενσχυσηr, ο αρµδιοr
οργανισµr πραγµατοποιε τουr αναγκαουr ελγχουr, προκειµνου να επαληθεσει:

2. Η προκαταβολ τηr ενσχυσηr καταβλλεται στον
παραγωγ που χει υποβλει σχετικ ατηση σµφωνα µε
το ρθρο 7 παργραφοr 1, απ 16ηr Οκτωβρου 1999.
(1) ΕΕ L 208 τηr 3. 8. 1984, σ. 3.
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ρθρο 10
1. Η ενσχυση εναι ση προr το ποσ τηr κατ µονδα
ενσχυσηr που αναφρεται στο ρθρο 17α παργραφοr 2
του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2261/84, επ την ποστητα
ελαιολδου που εναι ισοδναµη, δυνµει του ρθρου 3
παργραφοr 1, προr την ποστητα επιτραπζιων ελιν που
χουν υποστε µεταποηση.
Για την χοργηση ενσχυσηr στον παραγωγ, η ποστητα
επιτραπζιων ελιν που χουν υποστε µεταποηση καθορζεται µε την εφαρµογ συντελεστ µεταποησηr για την
σχετικ επιχερηση, στην ποστητα που εµφανεται στη
βεβαωση παρδοσηr, η οποα επιβεβαινεται απ τα
περαιτρω στοιχεα που ανακοιννονται στον αρµδιο
οργανισµ. Ο συντελεστr αυτr εναι σοr προr τη σχση
µεταξ τηr συνολικr ποστηταr επιτραπζιων ελιν που
χουν υποστε µεταποηση, αφενr, και τηr συνολικr
ποστηταr επιτραπζιων ελιν για τιr οποεr χουν χορηγηθε βεβαισειr παρδοσηr, αφετρου, για το τοr εµποραr ελαιολδου 1998/99.
Στην περπτωση, κατ την οποα η ποστητα µεταποιηµνων ελιν, η οποα αντιστοιχε στην ενσχυση που εµφανεται στη βεβαωση παρδοσηr, δεν µπορε να καθοριστε,
οι ποστητεr µεταποιηµνων ελιν για τουr εν λγω
παραγωγοr υπολογζονται µε τον µσο συντελεστ για τιr
λλεr επιχειρσειr. Εντοτοιr, υπ την επιφλαξη των
δικαιωµτων που θα µποροσαν να προβλουν οι εν λγω
ελαιοκαλλιεργητr ναντι τηr επιχερησηr, η εν λγω
ποστητα µεταποιηµνων ελιν δεν µπορε να υπερβε το
75 % τηr ποστηταr που εµφανεται στη βεβαωση παρδοσηr.
2. Η τιµ που εφαρµζεται για τη µετατροπ του ποσο
τηr ενσχυσηr σε πεστεr εναι η γεωργικ ισοτιµα µετατροπr που ισχει την πρτη ηµρα του µνα τηr πρτηr
παρδοσηr ελιν απ το σχετικ παραγωγ.
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3. Η ενσχυση, , ενδεχοµνωr, το υπλοιπο τηr ενσχυσηr, καταβλλεται πλρωr στον παραγωγ µετ τουr
ελγχουr που αναφρονται στο ρθρο 8, εντr 90 ηµερν
µετ τον καθορισµ απ την Επιτροπ του ποσο τηr κατ
µονδα ενσχυσηr.
ρθρο 11
Η Ισπανα ανακοιννει στην Επιτροπ:
— χωρr καθυστρηση, τα εθνικ µτρα που λαµβνονται
κατ’ εφαρµογ τηr παροσαr απφασηr,
— πριν την 1η Αυγοστου 1999, τιr ποστητεr ελαιολδου
που εναι ισοδναµεr µε την εκτιµµενη παραγωγ επιτραπζιων ελιν που χουν υποστε µεταποηση καθr
και τουr προσωρινοr συντελεστr µεταποησηr για την
εκτµηση αυτ,
— πριν τιr 16 Ιουνου 2000, τιr ποστητεr ελαιολδου που
ισοδυναµον προr την πραγµατικ παραγωγ ελαιλαδου που χουν υποστε µεταποηση, καθr και τουr
συντελεστr µεταποησηr που λφθηκαν υπψη.
ρθρο 12
Η παροσα απφαση απευθνεται στην Ισπανα.
Εφαρµζεται απ την 1η Νοεµβρου 1998.
Βρυξλλεr, 16 Οκτωβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

