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Ι
(Πρξειr για την ισχ των οποων απαιτεται δηµοσευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2531/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 23ηr Νοεµβρου 1998
σχετικ µε την εφαρµογ ελχιστων αποθεµατικν απ την Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρπεζα
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

χονταr υπψη:
το πρωτκολλο αριθ. 3 για το καταστατικ του Ευρωπαϊκο
Συστµατοr Κεντρικν Τραπεζν και τηr Ευρωπαϊκr Κεντρικr Τρπεζαr (εφεξr «Καταστατικ»), και ιδωr το
ρθρο 19.2,
τη σσταση τηr Ευρωπαϊκr Κεντρικr Τρπεζαr (εφεξr
«ΕΚΤ») (1),
τη γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου (2),
τη γνµη τηr Επιτροπr (3),
Ενεργνταr σµφωνα µε τη διαδικασα που προβλπεται
στο ρθρο 106 παργραφοr 6 τηr συνθκηr για την δρυση
τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr, (εφεξr «συνθκη»), και στο
ρθρο 42 του καταστατικο και υπ τουr ρουr που καθορζονται στο ρθρο 43.1 του καταστατικο και στην παργραφο 8 του πρωτοκλλου αριθ. 11 για ορισµνεr διατξειr
που αφορον το Ηνωµνο Βασλειο τηr Μεγληr Βρεταναr
και Βορεου Ιρλανδαr,
Εκτιµνταr:
(1) τι το ρθρο 19.2 σε συνδυασµ µε το ρθρο 43.1 του
καταστατικο, την παργραφο 8 του πρωτοκλλου
αριθ. 11 για ορισµνεr διατξειr που αφορον το
Ηνωµνο Βασλειο τηr Μεγληr Βρεταναr και Βορεου
Ιρλανδαr και την παργραφο 2 του πρωτοκλλου αριθ.
12 σχετικ µε ορισµνεr διατξειr που αφορον τη
∆ανα, δεν παρχει καννα δικαωµα και δεν επιβλλει
καµα υποχρωση σε µη συµµετχον κρτοr µλοr·
(2) τι το ρθρο 19.2 του καταστατικο απαιτε απ το
Συµβολιο, µεταξ λλων, να ορσει τη βση για τα
ελχιστα υποχρεωτικ αποθεµατικ και τιr µγιστεr
επιτρεπµενεr αναλογεr µεταξ των αποθεµατικν
αυτν και τηr βσηr τουr·
(3) τι το ρθρο 19.2 του καταστατικο απαιτε επσηr
απ το Συµβολιο να ορσει τιr κατλληλεr κυρσειr
σε περπτωση µη συµµρφωσηr µε αυτ την υποχρωση· τι δι του παρντοr ορζονται ειδικr κυρσειr· τι ο παρν κανονισµr αναφρεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2532/98 του Συµβουλου, τηr 23ηr
Νοεµβρου 1998, σχετικ µε τιr εξουσεr τηr Ευρω(1) ΕΕ C 246 τηr 6. 8. 1998, σ. 6.
(2) ΕΕ C 328 τηr 26. 10. 1998.
(3) Γνµη που διατυπθηκε στιr 8 Οκτωβρου 1998 (δεν χει ακµα
δηµοσιευθε στην Επσηµη Εφηµερδα).

παϊκr Κεντρικr Τρπεζαr για επιβολ κυρσεων (4)
για τιr αρχr και διαδικασεr που αφορον την επιβολ
των κυρσεων και προβλπει απλουστευµνη διαδικασα για τη επιβολ κυρσεων στην περπτωση συγκεκριµνων παραβσεων· τι, σε περπτωση σγκρουσηr
των διατξεων του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2532/98 και
των διατξεων του παρντοr κανονισµο, που παρχει
στην ΕΚΤ το δικαωµα να επιβλλει κυρσειr, κατισχει ο παρν κανονισµr·
(4) τι το ρθρο 19.1 του
διοικητικ συµβολιο
καννεr υπολογισµο
χιστων υποχρεωτικν

καταστατικο προβλπει τι το
τηr ΕΚΤ µπορε να θεσπζει
και προσδιορισµο των ελαποθεµατικν·

(5) τι το σστηµα για την επιβολ ελχιστων αποθεµατικν, προκειµνου να καταστε αποτελεσµατικ µσο
για την εκτλεση των λειτουργιν τηr διαχερισηr τηr
χρηµαταγορr και του νοµισµατικο ελγχου, πρπει
να διαρθρωθε κατ τρπο στε η ΕΚΤ να χει την
ευχρεια και την ευελιξα να επιβλλει την υποχρωση
ελχιστων αποθεµατικν εντr του πλαισου και σε
συνρτηση µε τιr µεταβαλλµενεr οικονοµικr και
χρηµατοπιστωτικr συνθκεr που ισχουν στα συµµετχοντα κρτη µλη· τι, ωr προr το θµα αυτ, η ΕΚΤ
πρπει να χει την ευελιξα να ανταποκρνεται στιr νεr
τεχνολογεr πληρωµν, πωr η ανπτυξη ηλεκτρονικο
χρµατοr· τι η ΕΚΤ µπορε να επιβλλει ελχιστα
αποθεµατικ για υποχρεσειr που απορρουν απ
εκτr ισολογισµο στοιχεα, ιδωr αυτr οι οποεr ετε
µεµονωµνα ετε σε συνδυασµ µε λλα στοιχεα του
ισολογισµο  εκτr ισολογισµο εναι συγκρσιµεr µε
τιr υποχρεσειr που εµφανζονται στον ισολογισµ,
προκειµνου να περιοριστον οι πιθαντητεr καταστρατγησηr·
(6) τι η ΕΚΤ, προκειµνου να θεσπσει τουr λεπτοµερεr
καννεr για την εφαρµογ των ελχιστων αποθεµατικν, συµπεριλαµβανοµνων των πραγµατικν αναλογιν των αποθεµατικν, των κθε εδουr απολαβν
αποθεµατικν, των ενδεχµενων εξαιρσεων απ τη
διατρηση ελχιστων αποθεµατικν  των τυχν τροποποισεων αυτν των υποχρεσεων, για συγκεκριµνη κατηγορα  κατηγορεr ιδρυµτων, υποχρεοται
να ενεργε τηρνταr τουr στχουr του ευρωπαϊκο
συστµατοr κεντρικν τραπεζν (εφεξr «ΕΣΚΤ»),
πωr αυτο καθορζονται στο ρθρο 105 παργραφοr 1
(4) Βλπε σελδα 4 τηr παροσαr Επσηµηr Εφηµερδαr.
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τηr συνθκηr και αντικατοπτρζονται στο ρθρο 2 του
καταστατικο· τι αυτ υποδηλνει, µεταξ λλων, την
αρχ τηr αποφυγr πρκλησηr σοβαρν και ανεπιθµητων φαινοµνων επαναπροσδιορισµο των
δραστηριοττων των ιδρυµτων και αποδιαµεσολβησηr· τι η επιβολ παρµοιων ελχιστων αποθεµατικν µπορε να αποτελε στοιχεο τηr χραξηr και
τηr εφαρµογr τηr νοµισµατικr πολιτικr τηr Κοιντηταr, που αποτελον να απ τα βασικ καθκοντα
του ΕΣΚΤ, πωr αυτ ορζεται στο ρθρο 105 παργραφοr 2 πρτη περπτωση τηr συνθκηr και αντικατοπτρζεται στο ρθρο 3.1 πρτη περπτωση του καταστατικο·
(7) τι οι κυρσειr που προβλπονται σε περπτωση µη
συµµρφωσηr µε τιr υποχρεσειr που καθορζονται
στον παρντα κανονισµ, δεν παραβλπτουν τη δυναττητα του ΕΣΚΤ να θεσπζει τιr κατλληλεr εκτελεστικr διατξειr στο πλασιο των σχσεν του µε τα
αντισυµβαλλµενα µρη, συµπεριλαµβανοµνου του
µερικο  ολικο αποκλεισµο ενr ιδρµατοr απ
πρξειr νοµισµατικr πολιτικr σε περπτωση σοβαρr
παρβασηr των υποχρεσεων για ελχιστα αποθεµατικ·
(8) τι το ΕΣΚΤ και η ΕΚΤ επιφορτσθηκαν µε την προετοιµασα των µσων τηr νοµισµατικr πολιτικr προκειµνου αυτ να µπορσουν να λειτουργσουν πλρωr
κατ το τρτο στδιο τηr Οικονοµικr και Νοµισµατικr νωσηr (εφεξr «τρτο στδιο»)· τι να βασικ
στοιχεο τηr προετοιµασαr εναι η κδοση, πριν απ
το τρτο στδιο, κανονισµν τηr ΕΚΤ που θα απαιτον
απ τα ιδρµατα να διατηρον ελχιστα αποθεµατικ
απ 1ηr Ιανουρου 1999· τι εναι επιθυµητ να ενηµερωθον οι φορεr τηr αγορr κατ τη διρκεια του
1998 σχετικ µε τιr λεπτοµερεr διατξειr τιr οποεr η
ΕΚΤ µπορε να κρνει αναγκαο να θεσπσει, για την
εφαρµογ του συστµατοr ελχιστων αποθεµατικν·
τι εναι ωr εκ τοτου αναγκαο να δοθε στην ΕΚΤ,
απ την ηµεροµηνα ναρξηr ισχοr του παρντοr
κανονισµο, κανονιστικ εξουσα·
(9) τι οι διατξειr του παρντοr κανονισµο µπορον να
εφαρµοσθον αποτελεσµατικ στο σνολ τουr µνον
εφσον τα συµµετχοντα κρτη µλη λβουν τα αναγκαα µτρα µε σκοπ να εξασφαλσουν τι οι αρχr
τουr διαθτουν την εξουσα για να συνεργαστον
πλρωr µε την ΕΚΤ και να την συνδρµουν κατ τη
συλλογ και επαλθευση των στοιχεων που απαιτονται απ τον παρντα κανονισµ, σµφωνα µε το
ρθρο 5 τηr συνθκηr,
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3. «δρυµα», οποιοσδποτε φοραr συµµετχοντοr κρτουr
µλουr απ τον οποο η ΕΚΤ µπορε να απαιτε τη
διατρηση ελχιστων αποθεµατικν, σµφωνα µε το
ρθρο 19.1 του καταστατικο·
4. «αναλογα αποθεµατικν», το ποσοστ τηr βσηr των
ελχιστων αποθεµατικν, πωr αυτ µπορε να οριστε
απ την ΕΚΤ, σµφωνα µε το ρθρο 19.1 του καταστατικο·
5. «κυρσειr» τα πρστιµα, οι περιοδικr χρηµατικr ποινr, τα επιτκια ποινr και οι µη τοκοφροι καταθσειr.
ρθρο 2
∆ικαωµα εξαρεσηr ιδρυµτων
Η ΕΚΤ µπορε, χωρr διακριτικ µεταχεριση, να εξαιρε
ιδρµατα απ τα ελχιστα αποθεµατικ, σµφωνα µε τα
κριτρια που καθορζει η δια.
ρθρο 3
Βση για τα ελχιστα αποθεµατικ
1. Η βση για τα ελχιστα αποθεµατικ, τη διατρηση
των οποων µπορε να απαιτσει η ΕΚΤ απ τα ιδρµατα
σµφωνα µε το ρθρο 19.1 του καταστατικο, περιλαµβνει, µε την επιφλαξη των διατξεων των παραγρφων 2
και 3:
i) υποχρεσειr του ιδρµατοr που απορρουν απ την
αποδοχ κεφαλαων, καθr και
ii) υποχρεσειr που απορρουν απ εκτr ισολογισµο
στοιχεα, αλλ αποκλεει
iii) πλρωr  µερικr, τιr υποχρεσειr ναντι οποιουδποτε
λλου ιδρµατοr σµφωνα µε τουr ρουr που θα καθορσει η ΕΚΤ και
iv) τιr υποχρεσειr ναντι τηr ΕΚΤ  µιαr εθνικr κεντρικr τρπεζαr.
2.
σον αφορ τιr υποχρεσειr υπ τη µορφ διαπραγµατεσιµων χρεωγρφων, η ΕΚΤ µπορε να ορσει, εναλλακτικ προr τη διταξη τηr παραγρφου 1 σηµεο iii), τι οι
υποχρεσειr ενr ιδρµατοr ναντι λλου εκππτουν
πλρωr  µερικr απ τη βση για τα ελχιστα αποθεµατικ του ιδρµατοr προr το οποο οφελονται.
3. Η ΕΚΤ µπορε, χωρr διακριτικ µεταχεριση, να επιτρψει την εξαρεση συγκεκριµνων στοιχεων του ενεργητικο απ τιr κατηγορεr υποχρεσεων που συµπεριλαµβνονται στη βση των ελχιστων αποθεµατικν.
ρθρο 4

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Ορισµο
Για τουr σκοποr του παρντοr κανονισµο, νοονται ωr:
1. «συµµετχον κρτοr µλοr», να κρτοr µλοr το οποο
χει υιοθετσει το ενιαο νµισµα σµφωνα µε τη
συνθκη·
2. «εθνικ κεντρικ τρπεζ», η κεντρικ τρπεζα του συµµετχοντοr κρτουr µλουr·

Αναλογεr των αποθεµατικν
1. Οι αναλογεr των αποθεµατικν, που µπορε να καθορσει η ΕΚΤ σµφωνα µε το ρθρο 19.1 του καταστατικο,
δεν µπορον να υπερβανουν το 10 % των σχετικν υποχρεσεων που συµπεριλαµβνονται στη βση για τα ελχιστα αποθεµατικ, µπορον ωστσο να εναι 0 %.
2. Με την επιφλαξη τηr παραγρφου 1, η ΕΚΤ µπορε,
χωρr διακριτικ µεταχεριση, να καθορσει διαφορετικr
αναλογεr αποθεµατικν για συγκεκριµνεr κατηγορεr
υποχρεσεων που συµπεριλαµβνονται στη βση για τα
ελχιστα αποθεµατικ.
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ρθρο 5

ρθρο 7

Κανονιστικ εξουσα

Κυρσειr σε περπτωση µη συµµρφωσηr

Για τουr σκοποr των ρθρων 2, 3 και 4, η ΕΚΤ εκδδει,
οσκιr ενδεκνυνται, κανονισµοr  αποφσειr.
ρθρο 6
∆ικαωµα συλλογr και επαλθευσηr πληροφοριν
1. Η ΕΚΤ χει το δικαωµα να συλλγει απ τα ιδρµατα
τιr πληροφορεr εκενεr που εναι αναγκαεr για την εφαρµογ των ελχιστων αποθεµατικν. Οι πληροφορεr αυτr
εναι εµπιστευτικr.
2. Η ΕΚΤ χει το δικαωµα να επαληθεει την ακρβεια
και την ποιτητα των πληροφοριν που παρχουν τα ιδρµατα προκειµνου να αποδεξουν τι συµµορφνονται µε
την υποχρωση των ελχιστων αποθεµατικν. Η ΕΚΤ κοινοποιε στο δρυµα την απφασ τηr να επαληθεσει στοιχεα  να προβε στην υποχρεωτικ συλλογ τουr.
3. Το δικαωµα επαλθευσηr στοιχεων περιλαµβνει το
δικαωµα:
α) να απαιτε την υποβολ εγγρφων·
β) να εξετζει τα βιβλα και τα µητρα των ιδρυµτων·
γ) τα λαµβνει αντγραφα  αποσπσµατα αυτν των
βιβλων και µητρων και
δ) να λαµβνει γραπτr  προφορικr εξηγσειr.
ταν να δρυµα παρακωλει τη συλλογ /και την επαλθευση των πληροφοριν, το συµµετχον κρτοr µλοr,
στο οποο ευρσκονται οι σχετικr εγκαταστσειr, παρχει
την αναγκαα συνδροµ, συµπεριλαµβανοµνηr τηr εξασφλισηr τηr πρσβασηr στα γραφεα του ιδρµατοr, προκειµνου να ασκηθον τα προαναφερθντα δικαιµατα.
4. Η ΕΚΤ µπορε να αναθτει στιr εθνικr κεντρικr
τρπεζεr την σκηση των δικαιωµτων στα οποα αναφρονται οι παργραφοι 1 ωr 3. Σµφωνα µε το ρθρο 34.1
πρτη περπτωση του καταστατικο, η ΕΚΤ χει το
δικαωµα να καθορζει περαιτρω µε κανονισµ τουr ρουr
υπ τουr οποουr µπορε να ασκεται το δικαωµα τηr
επαλθευσηr.

1. Σε περπτωση που να δρυµα δεν εκπληρνει καθλου
 εν µρει την υποχρωση ελχιστων αποθεµατικν βσει
του παρντοr κανονισµο και των συναφν κανονισµν 
αποφσεων τηr ΕΚΤ, η ΕΚΤ µπορε να επιβλλει µα απ
τιr ακλουθεr κυρσειr:
α) καταβολ τκου µε επιτκιο ωr 5 ποσοστιαεr µονδεr
νω του επιτοκου οριακr χρηµατοδτησηr του ΕΣΚΤ 
το διπλσιο του επιτοκου οριακr χρηµατοδτησηr του
ΕΣΚΤ, εφαρµοζµενο και στιr δο περιπτσειr επ του
ποσο των ελχιστων αποθεµατικν το οποο το δρυµα
δεν διατρησε·
β) την υποχρωση το ενδιαφερµενο δρυµα να ανοξει µη
τοκοφρο κατθεση στην ΕΚΤ  στην εθνικ κεντρικ
τρπεζα ωr και το τριπλσιο του ποσο των ελχιστων
αποθεµατικν το οποο το δρυµα δεν διατρησε. Η
προθεσµα λξηr τηr κατθεσηr δεν υπερβανει την
περοδο κατ την οποα το δρυµα παραλεπει να
διατηρσει τα ελχιστα αποθεµατικ.
2. Στιr περιπτσειr που επιβλλεται κρωση σµφωνα µε
την παργραφο 1, ισχουν οι αρχr και οι διαδικασεr που
θεσπζονται απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2532/98.
Ωστσο, το ρθρο 2, παργραφοι 1 και 3, και το ρθρο 3
παργραφοι 1, 2, 3 και 4 του εν λγω κανονισµο δεν
εφαρµζονται και οι περοδοι που αναφρονται στο ρθρο
3 παργραφοι 6, 7 και 8 του διου κανονισµο µεινονται
στιr δεκαπντε ηµρεr.
3. Σε περπτωση που να δρυµα δεν συµµορφνεται µε
τιr υποχρεσειr που απορρουν απ τον παρντα κανονισµ  τουr συναφεr κανονισµοr  αποφσειr τηr ΕΚΤ,
εκτr των υποχρεσεων που ορζονται στην παργραφο 1,
οι σχετικr κυρσειr, τα ρια και οι ροι που συνδονται
µε αυτ την επιβολ κυρσεων καθορζονται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2532/98.
ρθρο 8
Τελικr διατξειr
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την ηµεροµηνα τηr
δηµοσευσr του στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
Το ρθρο 5 εφαρµζεται απ την ηµεροµηνα τηr ναρξηr
ισχοr του παρντοr κανονισµο. Τα λοιπ ρθρα εφαρµζονται απ 1ηr Ιανουαρου 1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 23 Νοεµβρου 1998.
Για το Συµβολιο
Ο Πρεδροr
R. EDLINGER
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2532/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 23ηr Νοεµβρου 1998
σχετικ µε τιr εξουσεr τηr Ευρωπαϊκr Κεντρικr Τρπεζαr για επιβολ κυρσεων
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

κr διατξειr για την επιβολ αυτν των κυρσεων·
τι λλοι κανονισµο του Συµβουλου προβλπουν
ειδικr κυρσειr για συγκεκριµνουr τοµεr και
παραπµπουν στον παρντα κανονισµ για τιr αρχr
και τιr διαδικασεr που αφορον την επιβολ των εν
λγω κυρσεων·

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr
(εφεξr «συνθκη»), και ιδωr το ρθρο 108 Α παργραφοr
3, καθr και το ρθρο 34.3 του πρωτοκλλου αριθ. 3 για το
καταστατικ του ευρωπαϊκο συστµατοr κεντρικν τραπεζν και τηr Ευρωπαϊκr Κεντρικr Τρπεζαr (εφεξr
«καταστατικ»),

(5)

τι, προκειµνου να υπρξει να αποτελεσµατικ
σστηµα διαχερισηr των κυρσεων, ο παρν κανονισµr πρπει να παρχει στην ΕΚΤ κποια διακριτικ ευχρεια, τσο σον αφορ τιr σχετικr διαδικασεr σο και την εφαρµογ τουr εντr των ορων
και υπ τιr προϋποθσειr που θεσπζονται απ τον
παρντα κανονισµ·

(6)

τι το ευρωπαϊκ σστηµα κεντρικν τραπεζν
(εφεξr «ΕΚΣΤ») και η ΕΚΤ επιφορτσθηκαν µε την
προετοιµασα ενψει τηr πλρουr λειτουργαr τουr
κατ το τρτο στδιο τηr Οικονοµικr και Νοµισµατικr νωσηr (εφεξr «τρτο στδιο»)· τι η γκαιρη
προετοιµασα εναι αναγκαα προκειµνου να µπορε
το ΕΣΚΤ να ανταποκριθε στα καθκοντ του κατ
το τρτο στδιο· τι να βασικ στοιχεο τηr προετοιµασαr εναι η κδοση, πριν το τρτο στδιο, του
καθεσττοr επιβολr κυρσεων στιr επιχειρσειr
που δεν εκπληρον τιr υποχρεσειr τουr που απορρουν απ τουr κανονισµοr και τιr αποφσειr τηr
ΕΚΤ· τι εναι επιθυµητ να ενηµερωθον οι φορεr
τηr αγορr το συντοµτερο δυνατν σχετικ µε τιr
λεπτοµερεr διατξειr τιr οποεr η ΕΚΤ κρνει ενδεχοµνωr αναγκαο να θεσπσει για την επιβολ των
κυρσεων· τι εναι ωr εκ τοτου αναγκαο να δοθε
στην ΕΚΤ, απ την ηµεροµηνα ναρξηr ισχοr του
παρντοr κανονισµο, κανονιστικ εξουσα·

(7)

τι οι διατξειr του παρντοr κανονισµο µπορον
να εφαρµοστον µε αποτελεσµατικ τρπο, µνον
εφσον τα συµµετχοντα κρτη µλη λβουν τα απαρατητα µτρα µε σκοπ να εξασφαλσουν τι οι
αρχr τουr διαθτουν την εξουσα που εναι αναγκαα για να συνεργαστον πλρωr µε την ΕΚΤ και
να τη συνδρµουν κατ την εφαρµογ τηr διαδικασαr σε περπτωση παραβσεων, πωr απαιτεται
απ τον παρντα κανονισµ, σµφωνα µε το ρθρο 5
τηr συνθκηr·

(8)

τι η ΕΚΤ προσφεγει στιr εθνικr κεντρικr τρπεζεr προr εκπλρωση των καθηκντων του ΕΣΚΤ, στο
βαθµ που αυτ κρνεται δυνατ και σκπιµο·

(9)

τι οι αποφσειr που, σµφωνα µε τον παρντα
κανονισµ, επιβλλουν χρηµατικr υποχρεσειr
εναι ττλοι εκτελεστο σµφωνα µε το ρθρο 192 τηr
συνθκηr,

τη σσταση τηr Ευρωπαϊκr Κεντρικr Τρπεζαr εφεξr
«ΕΚΤ» (1),
τη γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου (2),
τη γνµη τηr Επιτροπr (3),
Ενεργνταr σµφωνα µε τη διαδικασα που προβλπεται
στο ρθρο 106 παργραφοr 6 τηr συνθκηr και στο ρθρο
42 του καταστατικο και υπ τουr ρουr που καθορζονται
στο ρθρο 109 Κ παργραφοr 5 τηr συνθκηr και στην
παργραφο 7 του πρωτοκλλου αριθ. 11 για ορισµνεr διατξειr που αφορον το Ηνωµνο Βασλειο τηr Μεγληr
Βρεταναr και Βορεου Ιρλανδαr,
Εκτιµνταr:
(1)

τι ο παρν κανονισµr, σµφωνα µε το ρθρο 34.3
του καταστατικο, σε συνδυασµ µε το ρθρο 43.1
του καταστατικο, την παργραφο 8 του πρωτοκλλου αριθ. 11 και την παργραφο 2 του πρωτοκλλου
αριθ. 12 σχετικ µε ορισµνεr διατξειr που αφορον
τη ∆ανα, δεν παρχει καννα δικαωµα και δεν επιβλλει καµα υποχρωση σε µη συµµετχον κρτοr
µλοr·

(2)

τι το ρθρο 34.3 του καταστατικο απαιτε απ το
Συµβολιο να καθορσει τα ρια και τιr προϋποθσειr υπ τιr οποεr η ΕΚΤ δικαιοται να επιβλλει
πρστιµα και περιοδικr χρηµατικr ποινr στιr επιχειρσειr λγω µη συµµρφωσηr µε υποχρεσειr που
απορρουν απ τουr κανονισµοr και τιr αποφσειr
τηr·

(3)

τι παραβσειr των υποχρεσεων που απορρουν
απ τουr κανονισµοr και τιr αποφσειr τηr ΕΚΤ
εναι δυνατν να σηµειωθον σε διφορουr τοµεr
που εµππτουν στιr αρµοδιτητεr τηr ΕΚΤ·

(4)

τι κρνεται σκπιµο, προκειµνου να εξασφαλιστε
οµοιµορφη προσγγιση σον αφορ την επιβολ
των κυρσεων στουr διφορουr τοµεr αρµοδιτηταr
τηr ΕΚΤ, να περιληφθον σε ναν και µνο κανονισµ του Συµβουλου λεr οι γενικr και διαδικαστι-

(1) ΕΕ C 246 τηr 6. 8. 1998, σ. 9.
(2) ΕΕ C 328 τηr 26. 10. 1998.
(3) Γνµη που διατυπθηκε στιr 8 Οκτωβρου 1998 (δεν χει ακµα
δηµοσιευθε στην Επσηµη Εφηµερδα).
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Ορισµο
Για τουr σκοποr του παρντοr κανονισµο, νοονται ωr:
1. «συµµετχον κρτοr µλοr», να κρτοr µλοr το οποο
χει υιοθετσει το ενιαο νµισµα σµφωνα µε τη
συνθκη·
2. «εθνικ κεντρικ τρπεζα», η κεντρικ τρπεζα του συµµετχοντοr κρτουr µλουr·
3. «επιχειρσειr», εκενα τα φυσικ  νοµικ πρσωπα,
ιδιωτικο  δηµοσου δικαου, εξαιρουµνων των δηµοσων προσπων στο πλασιο τηr σκησηr των δηµσιων
εξουσιν τουr, σε να συµµετχον κρτοr µλοr, τα
οποα υπκεινται στιr υποχρεσειr οι οποεr απορρουν
απ τουr κανονισµοr και τιr αποφσειr τηr ΕΚΤ και
περιλαµβνουν υποκαταστµατα  λλα µονµωr εγκατεστηµνα ιδρµατα σε συµµετχον κρτοr µλοr, των
οποων το κεντρικ γραφεο  η καταστατικ δρα δεν
βρσκεται σε συµµετχον κρτοr µλοr·
4. «παρβαση», οποιαδποτε παρλειψη εκ µρουr µιαr
επιχερησηr να εκπληρσει υποχρωση που απορρει
απ τουr κανονισµοr  τιr αποφσειr τηr ΕΚΤ·
5. «πρστιµο», να κατ’ αποκοπ χρηµατικ ποσ που µια
επιχερηση υποχρεοται να καταβλει ωr κρωση·
6. «Περιοδικr χρηµατικr ποινr», τα χρηµατικ ποσ, τα
οποα, σε περπτωση διαρκοr παρβασηr, µια επιχερηση υποχρεοται να καταβλλει ωr κρωση και τα
οποα υπολογζονται για κθε ηµρα συνχισηr τηr
παρβασηr µετ την κοινοποηση στην επιχερηση απφασηr, σµφωνα µε το ρθρο 3 παργραφοr 1 δετερο
εδφιο, που απαιτε το τλοr τηr παρβασηr·
7. «κυρσειr», τα πρστιµα και οι περιοδικr χρηµατικr
ποινr που επιβλλονται ωr συνπεια µιαr παρβασηr.
ρθρο 2
Κυρσειr
1. Τα ρια εντr των οποων η ΕΚΤ µπορε να επιβλλει
πρστιµα και περιοδικr χρηµατικr ποινr σε επιχειρσειr,
εκτr αν λλωr ορζεται απ ειδικοr κανονισµοr του
Συµβουλου, εναι τα ακλουθα:
α) πρστιµα: το αντατο ριο ορζεται σε 500 000 ευρ και
β) περιοδικr χρηµατικr ποινr: το αντατο ριο ορζεται
σε 10 000 ευρ για κθε ηµρα παρβασηr. Περιοδικr
χρηµατικr ποινr εναι δυνατν να επιβλλονται για
µγιστο διστηµα ξι µηνν µετ την κοινοποηση στην
επιχερηση τηr απφασηr σµφωνα µε το ρθρο 3 παργραφοr 1.
2. Κατ τον καθορισµ τηr αναγκαιτηταr  µη επιβολr κρωσηr, καθr και κατ τον καθορισµ τηr
κατλληληr κρωσηr, η ΕΚΤ ενεργε βσει τηr αρχr τηr
αναλογικτηταr.
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3. Η ΕΚΤ λαµβνει υπψη τηr, που αυτ κρνεται σκπιµο, τιr περιστσειr τηr συγκεκριµνηr περπτωσηr, πωr:
α) αφενr, την καλ πστη και το βαθµ ειλικρνειαr τηr
επιχερησηr σον αφορ την ερµηνεα και την πλρωση
τηr υποχρωσηr που απορρει απ κανονισµ  απφαση τηr ΕΚΤ, καθr επσηr και το βαθµ προσπθειαr και συνεργασαr που χει επιδεξει η επιχερηση , αφετρου, οποιαδποτε νδειξη εσκεµµνηr
απτηr εκ µρουr των υπευθνων τηr επιχερησηr·
β) τη σοβαρτητα των συνεπειν τηr παρβασηr·
γ) την επανληψη, συχντητα  διρκεια τηr παρβασηr
αυτr τηr επιχερησηr·
δ) τα οφλη που απφερε η παρβαση στην επιχερηση·
ε) το οικονοµικ µγεθοr τηr επιχερησηr και
στ) προηγοµενεr κυρσειr που χουν επιβληθε απ λλεr
αρχr στην δια επιχερηση, µε βση τα δια πραγµατικ περιστατικ.
4. Σε κθε περπτωση που η παρβαση συνσταται σε
παρλειψη εκτλεσηr καθκοντοr, η εφαρµογ τηr κρωσηr
δεν απαλλσσει την επιχερηση απ την υποχρωση εκτλεσr του, εκτr εν η απφαση που ελφθη σµφωνα µε
το ρθρο 3 παργραφοr 4 ορζει ρητ το αντθετο.

ρθρο 3
∆ιαδικαστικο κανονεr
1. Η απφαση για την κνηση  µη τηr διαδικασαr σε
περπτωση παραβσεων λαµβνεται απ την εκτελεστικ
επιτροπ τηr ΕΚΤ, η οποα ενεργε µε δια πρωτοβουλα 
κατπιν σχετικr προτσεωr την οποα τηr απευθνει η
εθνικ κεντρικ τρπεζα του κρτουr µλουr στο πλασιο
τηr δικαιοδοσαr του οποου εµππτει η εικαζµενη παρβαση. Η δια απφαση µπορε επσηr να ληφθε, µε δια
πρωτοβουλα  κατπιν σχετικr προτσεωr την οποα τηr
απευθνει η ΕΚΤ, απ την εθνικ κεντρικ τρπεζα του
κρτουr µλουr στο πλασιο τηr δικαιοδοσαr του οποου
εµππτει η εικαζµενη παρβαση.
Η απφαση για κνηση τηr διαδικασαr σε περπτωση παραβσεων κοινοποιεται γραπτr στην ενδιαφερµενη επιχερηση, την αρµδια εποπτικ αρχ και την εθνικ κεντρικ τρπεζα του κρτουr µλουr στο πλασιο τηr δικαιοδοσαr του οποου εµππτει η εικαζµενη παρβαση  στην
ΕΚΤ. Στην κοινοποηση αναφρονται λεπτοµερr οι ισχυρισµο κατ τηr επιχερησηr και τα σχετικ αποδεικτικ
στοιχεα επ των οποων βασζονται οι τελευταοι. Οσκιr
ενδεκνυται, η απφαση απαιτε το τλοr τηr εικαζµενηr
παρβασηr και ειδοποιε την ενδιαφερµενη επιχερηση για
το ενδεχµενο επιβολr περιοδικr χρηµατικr ποινr.
2. Η απφαση η οποα αναφρεται στην παργραφο 1
µπορε να απαιτε η επιχερηση να παραπεµφθε σε διαδικασα για την περπτωση παραβσεων. Στο πλασιο τηr εφαρµογr αυτr τηr διαδικασαr, η ΕΚΤ  η εθνικ κεντρικ
τρπεζα, ανλογα µε την περπτωση, χει το δικαωµα:
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α) να απαιτε την υποβολ εγγρφων·
β) να εξετζει τα βιβλα και τα µητρα τηr επιχερησηr·
γ) να λαµβνει αντγραφα  αποσπσµατα των βιβλων και
µητρων και
δ) να λαµβνει γραπτr  προφορικr εξηγσειr.
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8. Η απφαση για την επιβολ κυρσεων κατ τηr επιχερησηr δεν εκτελεται προτο αυτ καταστε οριστικ,
ετε:
α) µετ την παρλευση τηr προθεσµαr των 30 ηµερν η
οποα αναφρεται στην παργραφο 6, χωρr η ενδιαφερµενη επιχερηση να ζητσει λεγχο απ το διοικητικ
συµβολιο τηr ΕΚΤ ετε

Σε περπτωση που µια επιχερηση παρακωλει τη διεξαγωγ
τηr διαδικασαr σε περπτωση παραβσεων, το συµµετχον
κρτοr µλοr που βρσκονται οι σχετικr εγκαταστσειr
παρχει την αναγκαα συνδροµ, συµπεριλαµβανοµνηr τηr
εξασφλισηr τηr πρσβασηr τηr ΕΚΤ  τηr εθνικr κεντρικr τρπεζαr στιr εγκαταστσειr τηr επιχερησηr, προκειµνου να ασκηθον τα προαναφερθντα δικαιµατα.

β) µετ την κοινοποηση τηr απφασηr του διοικητικο
συµβουλου στην επιχερηση,  αν παρλθει η προθεσµα
η οποα αναφρεται στην παργραφο 7 και το διοικητικ συµβολιο δεν χει λβει σχετικ απφαση.

3. Η ενδιαφερµενη επιχερηση διατηρε το δικαωµα να
αναπτξει τιr απψειr τηr ενπιον τηr ΕΚΤ  τηr εθνικr
κεντρικr τρπεζαr, ανλογα µε την περπτωση. Στην επιχερηση δδεται προθεσµα τουλχιστον τριντα ηµερν
προκειµνου να παρουσισει την υπερσπισ τηr.

10. Σε περπτωση που µια παρβαση αφορ αποκλειστικ
καθκον που χει ανατεθε στο ΕΣΚΤ σµφωνα µε τη
συνθκη και το καταστατικ, η διαδικασα σε περπτωση
παραβσεων µπορε να κινηθε µνο βσει του παρντοr
κανονισµο, ανεξαρττωr τηr παρξηr οποιουδποτε εθνικο νµου  κανονισµο που ενδεχοµνωr προβλπει ξεχωριστ διαδικασα. Εν µια παρβαση αφορ επσηr ναν 
περισστερουr τοµεr εκτr τηr σφαραr των αρµοδιοττων
τηr ΕΣΚΤ, το δικαωµα κνησηr τηr διαδικασαr σε
περπτωση παραβσεων βσει του παρντοr κανονισµο
εναι ανεξρτητο απ οποιοδποτε δικαωµα αρµδιαr
εθνικr αρχr να κινσει ξεχωριστr διαδικασεr στουr
τοµεr που δεν εµππτουν στο πεδο αρµοδιοττων του
ΕΣΚΤ. Αυτ η διταξη ισχει υπ την επιφλαξη τηr εφαρµογr του ποινικο δικαου και των αρµοδιοττων προληπτικr εποπτεαr στα συµµετχοντα κρτη µλη.

4. Η εκτελεστικ επιτροπ τηr ΕΚΤ, αµσωr µετ την
παραλαβ τηr σχετικr ατησηr απ την εθνικ κεντρικ
τρπεζα µε την οποα κινεται η διαδικασα σε περπτωση
παραβσεων,  µετ απ διαβουλεσειr µε την εθνικ κεντρικ τρπεζα του κρτουr µλουr στο πλασιο τηr δικαιοδοσαr του οποου εµππτει η εικαζµενη παρβαση, εκδδει
αιτιολογηµνη απφαση κρνονταr κατ πσον η επιχερηση χει διαπρξει παρβαση και ορζει, ενδεχοµνωr,
την κρωση που πρπει να επιβληθε.
5. Η απφαση κοινοποιεται γραπτr στην ενδιαφερµενη επιχερηση, η οποα ενηµερνεται για το δικαωµα
ελγχου. Η απφαση κοινοποιεται επσηr στιr αρµδιεr
αρχr και την εθνικ κεντρικ τρπεζα του κρτουr µλουr
στο πλασιο τηr δικαιοδοσαr του οποου εµππτει η παρβαση.
6. Η ενδιαφερµενη επιχερηση διατηρε το δικαωµα να
ζητσει λεγχο τηr απφασηr τηr εκτελεστικr επιτροπr
απ το διοικητικ συµβολιο τηr ΕΚΤ. Η ατηση αυτ
πρπει να υποβληθε εντr τριντα ηµερν απ τη λψη τηr
κοινοποησηr τηr απφασηr και να περιλαµβνει λεr τιr
σχετικr πληροφορεr και τουr ισχυρισµοr. Η ατηση αυτ
πρπει να απευθνεται γραπτr στο διοικητικ συµβολιο
τηr ΕΚΤ.
7. Η απφαση του διοικητικο συµβουλου τηr ΕΚΤ, η
οποα εκδδεται ωr απντηση σε ατηση που υποβλθηκε
σµφωνα µε την παργραφο 6, περιλαµβνει τουr λγουr
τηr απφασηr και κοινοποιεται γραπτr στην ενδιαφερµενη επιχερηση, την αρµδια εποπτικ αρχ τηr εν λγω
επιχερηση και την εθνικ κεντρικ τρπεζα του κρτουr
µλουr στο πλασιο τηr δικαιοδοσαr του οποου εµππτει η
παρβαση. Με την κοινοποηση η επιχερηση ενηµερνεται
για το δικαωµ τηr δικαστικο ελγχου. Αν δεν ληφθε
απφαση απ το διοικητικ συµβολιο τηr ΕΚΤ σε
διστηµα δο µηνν απ την υποβολ τηr ατησηr, η ενδιαφερµενη επιχερηση χει το δικαωµα να ζητσει δικαστικ λεγχο τηr απφασηr τηr εκτελεστικr επιτροπr,
σµφωνα µε τη συνθκη.

9. Τα σοδα απ τιr κυρσειr που επιβλλονται απ την
ΕΚΤ ανκουν στην ΕΚΤ.

11. Τα ξοδα τηr διαδικασαr σε περπτωση διαδικασαr
παραβσεων βαρνουν την επιχερηση, εν κριθε τι αυτ
χει διαπρξει παρβαση.

ρθρο 4
Προθεσµεr
1. Το δικαωµα λψηr απφασηr για κνηση διαδικασαr
σε περπτωση παραβσεων, πωr προβλπεται στον παρντα κανονισµ, αποσβννυται µετ την παρλευση τουr
αφτου καταστε κατ’ αρχr γνωστ η παρξη τηr εικαζµενηr παρβασηr ετε στην ΕΚΤ, ετε σε εθνικ κεντρικ
τρπεζα του κρτουr µλουr στο πλασιο τηr δικαιοδοσαr
του οποου εµππτει η εικαζµενη παρβαση και, σε κθε
περπτωση, πντε τη αφτου σηµειθηκε η παρβαση , σε
περπτωση διαρκοr παρβασηr, πντε τη µετ το τλοr
τηr παρβασηr.
2. Το δικαωµα λψηr απφασηr για επιβολ κρωσηr
για παρβαση, πωr προβλπεται στον παρντα κανονισµ,
αποσβννυται µετ την παρλευση τουr απ τη λψη τηr
απφασηr για κνηση τηr διαδικασαr, πωr ορζεται στο
ρθρο 3 παργραφοr 1.
3. Το δικαωµα κνησηr τηr διαδικασαr εκτλεσηr αποσβννυται ξι µνεr αφτου η απφαση καταστε εκτελεστ
σµφωνα µε το ρθρο 3 παργραφοr 8.
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ρθρο 5
∆ικαστικr λεγχοr
Το ∆ικαστριο των Ευρωπαϊκν Κοινοττων διαθτει
πλρη δικαιοδοσα κατ την ννοια του ρθρου 172 τηr
συνθκηr σον αφορ τον λεγχο οριστικν αποφσεων,
µε τιr οποεr επιβλλονται κυρσειr.
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2. Με την επιφλαξη των ορων και των προϋποθσεων
που θεσπζονται στον παρντα κανονισµ, η ΕΚΤ µπορε
να εκδδει κανονισµοr, προκειµνου να καθορσει περαιτρω τουr ρουr εφαρµογr των κυρσεων σµφωνα µε τον
παρντα κανονισµ, καθr και να θεσπζει κατευθυντριεr
γραµµr για το συντονισµ και την εναρµνιση των διαδικασιν σον αφορ την εφαρµογ τηr διαδικασαr σε
περπτωση παραβσεων.
ρθρο 7

ρθρο 6

Τελικr διατξειr

Γενικr διατξειr και κανονιστικ εξουσα

Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την ηµρα τηr δηµοσευσr του στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν
Κοινοττων.

1. Σε περπτωση σγκρουσηr των διατξεων του παρντοr κανονισµο µε τιr διατξειr λλων κανονισµν του
Συµβουλου που παρχουν στην ΕΚΤ το δικαωµα επιβολr
κυρσεων, κατισχουν οι διατξειr των τελευταων.

Το ρθρο 6 παργραφοr 2 εφαρµζεται απ την ηµεροµηνα
ναρξηr ισχοr του παρντοr κανονισµο. Τα λοιπ ρθρα
εφαρµζονται απ την 1η Ιανουαρου 1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 23 Νοεµβρου 1998.
Για το Συµβολιο
Ο Πρεδροr
R. EDLINGER
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2533/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 23ηr Νοεµβρου 1998
σχετικ µε τη συλλογ στατιστικν πληροφοριν απ την Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρπεζα
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ορισµο και διαδικασεr για τη συλλογ τουr κατ
τρπον στε η ΕΚΤ να χει την ικαντητα και την
ευελιξα να επωφεληθε εγκαρωr απ υψηλr
ποιτηταr στατιστικr που αντανακλον τιr µεταβαλλµενεr οικονοµικr και χρηµατοπιστωτικr συνθκεr και λαµβνουν υπψη το φρτο εργασαr που
επιβλλεται στιr µονδεr παροχr στοιχεων· τι,
κατ τη διαδικασα αυτ, πρπει να δνεται προσοχ
χι µνο στην εκτλεση των καθηκντων του ΕΣΚΤ
και στην ανεξαρτησα του, αλλ επσηr και στην
κατ το δυνατν ελαχιστοποηση του φρτου εργασαr που επιβλεται στιr µονδεr παροχr στοιχεων·

χονταr υπψη:
το πρωτκολλο αριθ. 3 για το καταστατικ του ευρωπαϊκο
συστµατοr κεντρικν τραπεζν και τηr ευρωπαϊκr κεντρικr τρπεζαr (εφεξr «καταστατικ»), και ιδωr το
ρθρο 5.4,
τη σσταση τηr Ευρωπαϊκr Κεντρικr Τρπεζαr (εφεξr
«ΕΚΤ») (1),
τη γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου (2),
τη γνµη τηr Επιτροπr (3),
Ενεργνταr σµφωνα µε τη διαδικασα που προβλπεται
στο ρθρο 106 παργραφοr 6 τηr συνθκηr για την δρυση
τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr και στο ρθρο 42 του καταστατικο,

(3)

τι, εποµνωr, εναι επιθυµητ να καθοριστε ναr
πληθυσµr αναφορr παροχr στοιχεων µε βση τιr
κατηγορεr των σχετικν οικονοµικν µονδων και
στατιστικν εφαρµογν στιr οποεr θα περιορζονται οι στατιστικr εξουσεr τηr ΕΚΤ, και απ τιr
οποεr η ΕΚΤ θα καθορσει τον πραγµατικ πληθυσµ παροχr στοιχεων µσω τηr κανονιστικr τηr
εξουσαr·

(4)

τι χρειζεται ναr οµοιογενr πληθυσµr παροχr
στοιχεων για την παραγωγ του «Ενοποιηµνου ισολογισµο του τοµα των νοµισµατικν χρηµατοπιστωτικν ιδρυµτων» των συµµετεχντων κρατν
µελν, βασικr στχοr του οποου εναι να παρχει
στην ΕΚΤ πλρη στατιστικ εικνα των νοµισµατικν εξελξεων στα συµµετχοντα κρτη µλη, που
θεωρονται ωr µα οικονοµικ επικρτεια· τι η
ΕΚΤ χει καταρτσει και διατηρε «κατλογο των
νοµισµατικν χρηµατοπιστωτικν ιδρυµτων για
στατιστικοr σκοποr», βασισµνο σε κοιν ορισµ
των εν λγω ιδρυµτων·

(5)

τι ο εν λγω κοινr ορισµr για στατιστικοr σκοποr διευκρινζει τι τα νοµισµατικ χρηµατοπιστωτικ ιδρµατα περιλαµβνουν πιστωτικ ιδρµατα,
πωr ορζονται στην κοινοτικ νοµοθεσα, και λα
τα λλα εγκατεστηµνα χρηµατοπιστωτικ ιδρµατα,
των οποων η δραστηριτητα συνσταται στο να
δχονται καταθσειr /και παραπλσια υποκατστατα καταθσεων απ θεσµικr µονδεr, που δεν
αποτελον νοµισµατικ χρηµατοπιστωτικ ιδρµατα
και, για δικ τουr λογαριασµ (τουλχιστον απ
οικονοµικ ποψη), να χορηγον πιστσειr /και να
πραγµατοποιον επενδσειr σε ττλουr·

(6)

τι αυτr οι ταχυδροµικr υπηρεσεr απευθεαr µεταφορr χρηµατικν ποσν που σωr δεν πληρον τον
κοιν ορισµ για στατιστικοr σκοποr των νοµισµατικν χρηµατοπιστωτικν ιδρυµτων θα πρπει
ενδεχοµνωr να υπκεινται στιr υποχρεσειr
παροχr στατιστικν στοιχεων στην ΕΚΤ στον

Εκτιµνταr:
(1)

(2)

τι το ρθρο 5.1 του καταστατικο απαιτε απ την
ΕΚΤ, µε τη βοθεια των εθνικν κεντρικν τραπεζν, να συλλξει, ετε απ τιr αρµδιεr εθνικr
αρχr ετε απευθεαr απ οικονοµικοr παργοντεr,
τιr στατιστικr πληροφορεr που εναι αναγκαεr για
την εκπλρωση των καθηκντων του ευρωπαϊκο
συστµατοr κεντρικν τραπεζν (εφεξr «ΕΣΚΤ»)·
τι, προκειµνου να διευκολνουν την εκτλεση
αυτν των καθηκντων, που ορζονται στο ρθρο
105 τηr συνθκηr, και ιδιατερα την σκηση τηr
νοµισµατικr πολιτικr, οι εν λγω στατιστικr
πληροφορεr χρησιµοποιονται πρωτστωr για την
παραγωγ οµαδοποιηµνων στατιστικν πληροφοριν, για τιr οποεr εναι αδιφορη η ταυττητα των
µεµονωµνων οικονοµικν παραγντων, δνανται,
ωστσο, να χρησιµοποιηθον και σε εππεδο
µεµονωµνων οικονοµικν παραγντων· τι το
ρθρο 5.2 του καταστατικο απαιτε απ τιr εθνικr
κεντρικr τρπεζεr να εκτελον, στο βαθµ που εναι
δυνατν, τα καθκοντα που αναφρονται στο ρθρο
5.1 του καταστατικο· τι το ρθρο 5.4 του καταστατικο απαιτε απ το Συµβολιο να ορζει τα φυσικ
και νοµικ πρσωπα που εναι υποχρεωµνα να
παρχουν στοιχεα, το καθεστr απορρτου και τιr
κατλληλεr διατξειr επιβολr κυρσεων· τι οι
εθνικr κεντρικr τρπεζεr µπορον να συνεργζονται µε λλεr αρµδιεr αρχr, συµπεριλαµβανοµνων
των εθνικν στατιστικν ινστιτοτων και των ρυθµιστν τηr αγορr, για τουr σκοποr του ρθρου 5.1
του καταστατικο·
τι, προκειµνου οι στατιστικr πληροφορεr να
βοηθσουν αποτελεσµατικ στην εκτλεση των
καθηκντων του ΕΣΚΤ, πρπει να διαµορφωθον

(1) ΕΕ C 246 τηr 6. 8. 1998, σ. 12.
(2) ΕΕ C 328 τηr 26. 10. 1998.
(3) Γνµη που διατυπθηκε στιr 8 Οκτωβρου 1998 (δεν χει ακµα
δηµοσιευθε στην Επσηµη Εφηµερδα).
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τοµα των χρηµατικν και τραπεζικν στατιστικν
και των στατιστικν των συστηµτων πληρωµν,
διτι ενδχεται να δχονται, σε σηµαντικ βαθµ,
καταθσειr /και παραπλσια υποκατστατα
καταθσεων και να αναλαµβνουν δραστηριτητεr
συστηµτων πληρωµν·
(7)

τι, στο ευρωπαϊκ σστηµα εθνικν και περιφερειακν λογαριασµν 1995 (1) (ΕΣΟΛ 1995), οι νοµισµατικο χρηµατοπιστωτικο οργανισµο περιλαµβνουν, ωστσο, τουr υποτοµεr «Κεντρικ τρπεζα»
και «Λοιπο νοµισµατικο χρηµατοπιστωτικο οργανισµο» και µπορε να διευρυνθον µνο µσω τηr
ενσωµτωσηr κατηγοριν που περιλαµβνουν ιδρµατα που υπγονται στον υποτοµα «Λοιπο ενδιµεσοι χρηµατοπιστωτικο οργανισµο, εκτr απ τιr
ασφαλιστικr εταιρεεr και τα συνταξιοδοτικ
ταµεα»·

(8)

τι οι στατιστικr σχετικ µε το ισοζγιο πληρωµν,
τη διεθν επενδυτικ θση, τουr ττλουr, το ηλεκτρονικ χρµα και τα συστµατα πληρωµν εναι απαρατητεr προκειµνου να µπορσει το ΕΣΚΤ να
εκπληρσει τα καθκοντ του κατ τρπο ανεξρτητο·

(9)

(10)

(11)

τι η χρση των ρων «νοµικ και φυσικ
πρσωπα» στο ρθρο 5.4 του καταστατικο πρπει
να γνεται µε τρπο σµφωνο µε τιr πρακτικr των
κρατν µελν στον τοµα των χρηµατικν και τραπεζικν στατιστικν και των στατιστικν για το
ισοζγιο πληρωµν και, εποµνωr, οι ροι συµπεριλαµβνουν και θεσµικr µονδεr που δεν αποτελον
οτε νοµικ οτε φυσικ πρσωπα βσει των αντστοιχων εθνικν τουr νµων, εµππτουν ωστσο στο
πεδο των σχετικν υποτοµων του ΕΣΟΛ 1995· τι,
εποµνωr, µπορον να επιβληθον υποχρεσειr
παροχr στατιστικν στοιχεων σε θεσµικr µονδεr, πωr συµπρξειr, υποκαταστµατα, οργανισµοr
συλλογικν επενδσεων σε κινητr αξεr (ΟΣΕΚΑ)
και ταµεα που, σµφωνα µε την αντστοιχη νοµοθεσα τουr, δεν απολαουν καθεσττοr νοµικο
προσπου τι, στιr περιπτσειr αυτr, η υποχρωση
παροχr στατιστικν στοιχεων επιβλλεται στα
πρσωπα εκενα που, σµφωνα µε τουr ισχοντεr
εθνικοr νµουr, εκπροσωπον νµιµα τιr ενδιαφερµενεr θεσµικr µονδεr·
τι οι στατιστικr εκθσειr για τον ισολογισµ των
ιδρυµτων που αναφρονται στο ρθρο 19.1 του
καταστατικο µπορον επσηr να χρησιµοποιηθον
για τον υπολογισµ του ποσο των ελχιστων
αποθεµατικν που µπορε να εναι υποχρεωµνα να
διατηρον·
τι εναι καθκον του διοικητικο συµβουλου τηr
ΕΚΤ να προβε σε σαφ δικριση µεταξ των καθηκντων τηr ΕΚΤ και των εθνικν κεντρικν τραπεζν σχετικ µε τη συλλογ και επαλθευση των
στατιστικν πληροφοριν και την επιβολ τουr,
λαµβνονταr υπψη την αρχ που τθεται στο ρθρο
5.2 του καταστατικο και να προσδιορσει τα καθ-

(1) ΕΕ L 310 τηr 30. 11. 1996, σ. 1.

L 318/9

κοντα που θα αναλβουν οι εθνικr αρχr στο πλασιο των αρµοδιοττων τουr, µε σκοπ τη συλλογ
στατιστικν στοιχεων σταθερ υψηλr ποιτηταr·
(12)

τι, κατ τα πρτα χρνια τηr ζνηr του ενιαου
νοµσµατοr, η σχση κστουr/αποτελεσµατικτηταr
ενδχεται να επιβλλει οι υποχρεσειr παροχr στατιστικν στοιχεων στην ΕΚΤ να εκπληρονται µσω
µεταβατικν διαδικασιν λγω των υφιστµενων
περιορισµν στα συστµατα συλλογr· τι αυτ µπορε κυρωr να συνεπγεται τι, στην περπτωση του
χρηµατοπιστωτικο λογαριασµο του ισοζυγου
πληρωµν, ενδχεται, κατ τα πρτα χρνια τηr
ζνηr του ενιαου νοµσµατοr, η συγκντρωση των
δεδοµνων σχετικ µε τιr διασυνοριακr θσειr 
συναλλαγr των συµµετεχντων κρατν µελν που
θεωρονται ωr µα οικονοµικ επικρτεια να γνεται
µε χρση λων των θσεων  συναλλαγν µεταξ
των κατοκων ενr συµµετχοντοr κρτουr µλουr
και των κατοκων λλων χωρν·

(13)

τι τα ρια και οι προϋποθσειr σµφωνα µε τιr
οποεr η ΕΚΤ δναται να επιβλλει κυρσειr σε
επιχειρσειr, εξαιταr τηr µη συµµρφωσr τουr µε
τιr υποχρεσειr που ορζονται στουr κανονισµοr
και τιr αποφσειr τηr ΕΚΤ, χουν καθοριστε στον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2532/98 του Συµβουλου, τηr
23ηr Νοεµβρου 1998, σχετικ µε τιr εξουσεr τηr
Ευρωπαϊκr Κεντρικr Τρπεζαr για επιβολ κυρσεων (2), σµφωνα µε το ρθρο 34.3 του καταστατικο· τι, σε περπτωση σγκρουσηr µεταξ των διατξεων του εν λγω κανονισµο και των διατξεων
του παρντοr κανονισµο που επιτρπει στην ΕΚΤ
να επιβλλει κυρσειr, οι διατξειr του παρντοr
κανονισµο θα υπερισχσουν· τι οι κυρσειr για µη
συµµρφωση µε τιr υποχρεσειr που τθηκαν στον
παρντα κανονισµ δεν θγουν τη δυναττητα του
ΕΣΚΤ να θεσπζει κατλληλεr διατξειr επιβολr
κυρσεων στιr σχσειr του µε τουr αντισυµβαλλοµνουr, συµπεριλαµβανοµνου και του µερικο  ολικο αποκλεισµο µιαr µονδαr παροχr στοιχεων
απ πρξειr νοµισµατικr πολιτικr σε περπτωση
σοβαρr παρβασηr των υποχρεσεων παροχr στατιστικν στοιχεων·

(14)

τι οι κανονισµο που εξδωσε η ΕΚΤ σµφωνα µε
το ρθρο 34.1 του καταστατικο δεν παρχουν
οποιοδποτε δικαωµα οτε επιβλλουν οποιαδποτε
υποχρωση στα µη συµµετχοντα κρτη µλη·

(15)

τι η ∆ανα, πωr αναφρεται στην παργραφο 1 του
πρωτοκλλου αριθ. 12 σχετικ µε ορισµνεr διατξειr που αφορον τη ∆ανα, γνωστοποησε, στο πλασιο τηr απφασηr του Εδιµβοργου τηr 12ηr ∆εκεµβρου 1992, τι δεν θα συµµετσχει στο τρτο στδιο
τηr Οικονοµικr και Νοµισµατικr νωσηr· τι, εποµνωr, σµφωνα µε την παργραφο 2 του εν λγω
πρωτοκλλου, λα τα ρθρα και οι διατξειr τηr
συνθκηr και του καταστατικο που αφορον παρεκκλσειr ισχουν ναντι τηr ∆αναr·

(2) Βλπε σελδα 4 τηr παροσαr Επσηµηr Εφηµερδαr.
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τι, εν εναι παραδεκτ τι οι στατιστικr πληροφορεr που εναι απαρατητεr για την εκπλρωση των
υποχρεσεων παροχr στατιστικν στοιχεων στην
ΕΚΤ δεν εναι οι διεr για τα συµµετχοντα και για
τα µη συµµετχοντα κρτη µλη, το ρθρο 5 του
καταστατικο ισχει τσο για τα συµµετχοντα σο
και για τα µη συµµετχοντα κρτη µλη· τι αυτ,
µαζ µε το ρθρο 5 τηr συνθκηr, συνεπγεται την
υποχρωση εκπνησηr και εφαρµογr, σε εθνικ εππεδο, λων των µτρων που τα κρτη µλη θεωρον
κατλληλα προκειµνου να συλλξουν τιr στατιστικr πληροφορεr που χρειζονται για την εκπλρωση
των υποχρεσεων παροχr στατιστικν στοιχεων
στην ΕΚΤ και να πραγµατοποισουν εγκαρωr τιr
προετοιµασεr στον τοµα τηr στατιστικr προκειµνου να καταστον συµµετχοντα κρτη µλη·

(18)

τι οι εµπιστευτικr στατιστικr πληροφορεr που η
ΕΚΤ και οι εθνικr κεντρικr τρπεζεr πρπει να
λαµβνουν για την εκτλεση των καθηκντων του
ΕΣΚΤ πρπει να προστατεονται κατ τρπον στε
να κερδσουν και να διατηρσουν την εµπιστοσνη
των µονδων παροχr στοιχεων· τι, µλιr εκδοθε
ο παρν κανονισµr, δεν θα υπρχει πλον λγοr
επκλησηr των διατξεων σχετικ µε το καθεστr
απορρτου που εµποδζουν την ανταλλαγ εµπιστευτικν στατιστικν πληροφοριν σχετικ µε τα
καθκοντα του ΕΣΚΤ, µε την επιφλαξη των διατξεων τηr οδηγαr 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου και του Συµβουλου, τηr 24ηr Οκτωβρου
1995, για την προστασα των φυσικν προσπων
αναφορικ µε την επεξεργασα δεδοµνων προσωπικο χαρακτρα και για την ελεθερη κυκλοφορα
των δεδοµνων αυτν (1)·

(19)

(20)

κριθε κατλληλο, σε δικαστικr ποινr για την
παραβαση του επαγγελµατικο απορρτου, µε την
επιφλαξη των συνδυασµνων διατξεων των ρθρων
12 και 18 του πρωτοκλλου περ των προνοµων και
ασυλιν των Ευρωπαϊκν Κοινοττων·

τι, σµφωνα µε την παργραφο 8 του πρωτοκλλου
αριθ. 11 σχετικ µε ορισµνεr διατξειr που αφορον
το Ηνωµνο Βασλειο τηr Μεγληr Βρεταναr και
Βορεου Ιρλανδαr, το ρθρο 34 του καταστατικο
δεν ισχει για το Ηνωµνο Βασλειο, εκτr εν συµµετσχει στο τρτο στδιο τηr Οικονοµικr και
Νοµισµατικr νωσηr·

(17)

τι το ρθρο 38.1 του καταστατικο ορζει τι, τα
µλη των διοικητικν οργνων και του προσωπικο
τηr ΕΚΤ και των εθνικν κεντρικν τραπεζν υποχρεονται, ακµη και ταν θα χουν πασει να
ασκον τα καθκοντ τουr, να µην αποκαλπτουν
πληροφορεr οι οποεr, λγω τηr φσηr τουr, καλπτονται απ την υποχρωση τρησηr του επαγγελµατικο απορρτου και το ρθρο 38.2 του καταστατικο ορζει τι, τα πρσωπα που χουν πρσβαση σε
στοιχεα που καλπτονται απ κοινοτικ νοµοθεσα,
η οποα επιβλλει υποχρωση απορρτου, υπκεινται
στην εν λγω νοµοθεσα·
τι για οποιαδποτε παρβαση, διαπραχθεσα ετε εκ
προθσεωr ετε απ αµλεια, των καννων που
δεσµεουν τα µλη του προσωπικο τηr ΕΚΤ, τα
µλη υπκεινται σε πειθαρχικr κυρσειr και, αν

(1) ΕΕ L 281 τηr 23. 11. 1995, σ. 31.
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(21)

τι η ενδεχµενη χρση στατιστικν πληροφοριν
για την εκτλεση των καθηκντων που πρπει να
πραγµατοποιονται µσω του ΕΣΚΤ, σµφωνα µε το
ρθρο 105 τηr συνθκηr, εν περιορζει τον συνολικ φρτο εργασαr, σχετικ µε την παροχ στατιστικν στοιχεων, συνεπγεται τι το καθεστr
απορρτου που ορζεται στον παρντα κανονισµ
πρπει να διαφρει σε κποιο βαθµ απ τιr γενικr
κοινοτικr και διεθνεr αρχr που διπουν το στατιστικ απρρητο, και συγκεκριµνα απ τιr διατξειr
που αφορον το στατιστικ απρρητο στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συµβουλου, τηr 17ηr
Vεβρουαρου 1997, σχετικ µε τιr κοινοτικr στατιστικr (2)· τι, µε την επιφλαξη του παρντοr
σηµεου, η ΕΚΤ θα λβει υπψη τηr τιr αρχr που
διπουν τιr κοινοτικr στατιστικr, πωr καθορζονται στο ρθρο 10 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 322/
97·

(22)

τι το καθεστr απορρτου που ορζεται στον παρντα κανονισµ ισχει µνο για τιr εµπιστευτικr
στατιστικr πληροφορεr που διαβιβζονται στην
ΕΚΤ για την εκτλεση των καθηκντων του ΕΣΚΤ,
και δεν επηρεζει ειδικr εθνικr  κοινοτικr διατξειr σχετικ µε τη διαββαση λληr φσεωr πληροφοριν στην ΕΚΤ· τι πρπει να τηρονται οι καννεr σχετικ µε το στατιστικ απρρητο που εφαρµζουν τα εθνικ στατιστικ ινστιτοτα και η Επιτροπ για τιr στατιστικr πληροφορεr που συλλγουν για λογαριασµ τουr·

(23)

τι, για τουr σκοποr του ρθρου 5.1 του καταστατικο, η ΕΚΤ υποχρεοται να συνεργζεται στον
τοµα τηr στατιστικr µε τα κοινοτικ ργανα 
οργανισµοr, µε τιr αρµδιεr αρχr των κρατν
µελν  τρτων χωρν και µε διεθνεr οργανισµοr·
τι η ΕΚΤ και η Επιτροπ θα προβον σε κατλληλεr µορφr συνεργασαr στον τοµα τηr στατιστικr
προκειµνου να εκτελσουν τα καθκοντ τουr σο
το δυνατν πιο αποτελεσµατικ, προσπαθνταr να
ελαχιστοποισουν τον φρτο εργασαr των µονδων
παροχr στοιχεων·

(24)

τι το ΕΣΚΤ και η ΕΚΤ επιφορτσθηκαν µε το καθκον να καταρτσουν τιr υποχρεσειr παροχr στατιστικν στοιχεων προκειµνου για τη ζνη του ευρ,
προκειµνου να µπορσουν να λειτουργσουν πλρωr
κατ το τρτο στδιο τηr Οικονοµικr και Νοµισµατικr Ενωσηr (εφεξr «τρτο στδιο»)· τι η γκαιρη
προετοιµασα στον τοµα τηr στατιστικr εναι αναγκαα προκειµνου να µπορσει το ΕΣΚΤ να ανταποκριθε στα καθκοντ του κατ το τρτο στδιο· τι

(2) ΕΕ L 52 τηr 22. 2. 1997, σ. 1.
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να βασικ στοιχεο τηr προετοιµασαr εναι η
κδοση, πριν απ το τρτο στδιο, στατιστικν κανονισµν τηr ΕΚΤ· τι εναι επιθυµητ να ενηµερωθον οι φορεr τηr αγορr κατ τη διρκεια του
1998 σχετικ µε τιr λεπτοµερεr διατξειr τιr οποεr
η ΕΚΤ κρνει ενδεχοµνωr αναγκαο να θεσπσει για
την εφαρµογ των υποχρεσεων παροχr στατιστικν στοιχεων· τι εναι, ωr εκ τοτου, αναγκαο
να δοθε στην ΕΚΤ, απ την ηµεροµηνα ναρξηr
ισχοr του παρντοr κανονισµο, κανονιστικ εξουσα·
(25)

τι οι διατξειr του παρντοr κανονισµο µπορον
να εφαρµοστον αποτελεσµατικ µνον εν τα συµµετχοντα κρτη µλη στο σνολ τουr χουν θεσπσει τα απαρατητα µτρα προκειµνου να διασφαλσουν τι οι εθνικr αρχr τουr διαθτουν τιr εξουσεr
να συνεργαστον πλρωr µε την ΕΚΤ και να τη
συνδρµουν στη διαδικασα επαλθευσηr και υποχρεωτικr συλλογr στατιστικν πληροφοριν,
σµφωνα µε το ρθρο 5 τηr συνθκηr,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Ορισµο
Για τουr σκοποr του παρντοr κανονισµο, νοονται ωr:
1. «υποχρεσειr παροχr στατιστικν στοιχεων στην
ΕΚΤ», οι στατιστικr πληροφορεr που οι µονδεr
παροχr στοιχεων υποχρεονται να παρχουν και οι
οποεr εναι απαρατητεr για την εκπλρωση των καθηκντων του ΕΣΚΤ·
2. «µονδεr παροχr στοιχεων», τα νοµικ και φυσικ
πρσωπα και οι θεσµικr µονδεr που αναφρονται στο
ρθρο 2, παργραφοr 3, τα οποα υπκεινται στιr υποχρεσειr παροχr στατιστικν στοιχεων στην ΕΚΤ·
3. «συµµετχον κρτοr µλοr», το κρτοr µλοr που χει
υιοθετσει το ενιαο νµισµα σµφωνα µε τη συνθκη·
4. «κτοικοr» και «χων κατοικα», οποιοσδποτε χει να
επκεντρο οικονοµικο ενδιαφροντοr στην οικονοµικ
επικρτεια µιαr χραr, πωr περιγρφεται στο
παρρτηµα Α· στο πλασιο αυτ, µε τουr ρουr «διασυνοριακr θσειr» και «διασυνοριακr συναλλαγr» νοονται αντστοιχα οι θσειr και οι συναλλαγr στα στοιχεα ενεργητικο /και παθητικο των κατοκων των
συµµετεχντων κρατν µελν οι οποοι θεωρονται ωr
µα οικονοµικ επικρτεια ναντι των κατοκων των µη
συµµετεχντων κρατν µελν /και των κατοκων
τρτων χωρν·
5. «διεθνr επενδυτικ θση», ο ισολογισµr του αποθµατοr των διασυνοριακν χρηµατοοικονοµικν στοιχεων
ενεργητικο και παθητικο·
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6. «ηλεκτρονικ χρµα», µια ηλεκτρονικ αποθκη νοµισµατικr αξαr σε κποια τεχνικ συσκευ, συµπεριλαµβανοµνων των προπληρωµνων καρτν, που µπορε να
χρησιµοποιηθε ευρωr για τη διενργεια πληρωµν σε
θεσµικr µονδεr εκτr απ τον εκδτη χωρr απαρατητα την ανµειξη τραπεζικν λογαριασµν κατ τη
συναλλαγ, αλλ η οποα λειτουργε ωr ναr προπληρωµνοr ττλοr στον κοµιστ.

ρθρο 2
Πληθυσµr αναφορr παροχr στοιχεων
1. Για την εκπλρωση των υποχρεσεων παροχr στατιστικν στοιχεων στην ΕΚΤ, η ΕΚΤ, µε τη βοθεια των
εθνικν κεντρικν τραπεζν σµφωνα µε το ρθρο 5.2 του
καταστατικο, χει το δικαωµα να συλλγει στατιστικr
πληροφορεr εντr των ορων του πληθυσµο αναφορr
παροχr στοιχεων αναφορικ µε οτιδποτε εναι απαρατητο για την εκπλρωση των καθηκντων του ΕΣΚΤ.
2. Ο πληθυσµr αναφορr παροχr στοιχεων περιλαµβνει τιr ακλουθεr µονδεr παροχr στοιχεων:
α) νοµικ και φυσικ πρσωπα που υπγονται στουr υποτοµεr «Κεντρικ τρπεζα», «Λοιπο νοµισµατικο
χρηµατοπιστωτικο οργανισµο» και «Λοιπο ενδιµεσοι
χρηµατοπιστωτικο οργανισµο, εκτr απ τιr ασφαλιστικr εταιρεεr και τα συνταξιοδοτικ ταµεα», πωr
περιγρφονται στο παρρτηµα Β, και οι οποοι χουν
δρα σε να κρτοr µλοr, στο βαθµ που απαιτεται για
την εκπλρωση των υποχρεσεων παροχr στατιστικν
στοιχεων στην ΕΚΤ στον τοµα των χρηµατικν και
τραπεζικν στατιστικν και των στατιστικν των
συστηµτων πληρωµν·
β) ταχυδροµικr υπηρεσεr απευθεαr µεταφορr χρηµατικν ποσν, στο βαθµ που απαιτεται για την
εκπλρωση των υποχρεσεων παροχr στατιστικν
στοιχεων στην ΕΚΤ στον τοµα των χρηµατικν και
τραπεζικν στατιστικν και των στατιστικν των
συστηµτων πληρωµν·
γ) νοµικ και φυσικ πρσωπα που χουν κατοικα σε να
κρτοr µλοr, στο βαθµ που κατχουν διασυνοριακr
θσειr  εκτελον διασυνοριακr συναλλαγr και οι στατιστικr πληροφορεr αναφορικ µε τιr εν λγω θσειr 
συναλλαγr εναι απαρατητεr για την εκπλρωση των
υποχρεσεων παροχr στατιστικν στοιχεων στον
τοµα τηr στατιστικr για το ισοζγιο πληρωµν  τη
διεθν επενδυτικ θση·
δ) νοµικ και φυσικ πρσωπα που χουν κατοικα σε να
κρτοr µλοr, στο βαθµ που οι στατιστικr πληροφορεr που παρχουν σχετικ µε τουr ττλουr  το ηλεκτρονικ χρµα εναι απαρατητεr για την εκπλρωση των
υποχρεσεων παροχr στατιστικν στοιχεων στην
ΕΚΤ.
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3. Μια θεσµικ µονδα που θα µποροσε διαφορετικ
να καλπτεται απ τον ορισµ τηr παραγρφου 2, αλλ η
οποα σµφωνα µε την εθνικ νοµοθεσα τηr χραr στην
οποα κατοικε δεν αποτελε οτε νοµικ πρσωπο οτε
σνολο φυσικν προσπων, εν µπορε να εναι υποκεµενο δικαιωµτων και υποχρεσεων, αποτελε µονδα
παροχr στοιχεων. H υποχρωση παροχr στατιστικν
στοιχεων µιαr ττοιαr θεσµικr µονδαr εκπληρνεται
απ τα πρσωπα που την εκπροσωπον νµιµα.
ταν να νοµικ πρσωπο, να σνολο φυσικν προσπων
 µια θεσµικ µονδα πωr αναφρεται στο πρτο εδφιο,
χει υποκατστηµα εγκατεστηµνο σε λλη χρα, το υποκατστηµα αποτελε ανεξρτητη µονδα παροχr στοιχεων, ανεξρτητα απ το που εναι εγκατεστηµνο το κεντρικ κατστηµα, στο βαθµ που το υποκατστηµα
πληρε τιr προϋποθσειr που ορζονται στην παργραφο 2,
µε εξαρεση την ανγκη να διαθτει χωριστ νοµικ προσωπικτητα. σα υποκαταστµατα εναι εγκατεστηµνα στο
διο κρτοr µλοr θεωρονται ωr ενιαο υποκατστηµα
ταν υπγονται στον διο υποτοµα τηr οικονοµαr. Η
υποχρωση ενr υποκαταστµατοr να παρχει στατιστικ
στοιχεα εκπληρνεται απ τα πρσωπα που το εκπροσωπον νµιµα.

ρθρο 3
ροι για τον καθορισµ των υποχρεσεων παροχr στατιστικν στοιχεων
Για τον καθορισµ και την ανθεση των υποχρεσεων
παροχr στατιστικν στοιχεων, η ΕΚΤ προσδιορζει τον
πραγµατικ πληθυσµ παροχr στοιχεων εντr των ορων
του πληθυσµο αναφορr παροχr στοιχεων, πωr ορζεται στο ρθρο 2. Με την επιφλαξη τηr εκπλρωσηr των
υποχρεσεων παροχr στατιστικν στοιχεων, η ΕΚΤ:
α) περιορζει στο ελχιστο τον φρτο εργασαr για την
παροχ στατιστικν στοιχεων, µεταξ των λλων µσω
τηr σο το δυνατν συχντερηr χρσηr υφιστµενων
στατιστικν·
β) λαµβνει υπψη κοινοτικ και διεθν στατιστικ πρτυπα·
γ) µπορε, ολικr  εν µρει, να εξαιρσει συγκεκριµνεr
κατηγορεr µονδων παροχr στοιχεων απ τιr υποχρεσειr παροχr στατιστικν στοιχεων που θτει.
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υποχρεσεων που απορρουν απ το ρθρο 5 του καταστατικο.

ρθρο 5
Κανονιστικ εξουσα τηr ΕΚΤ
1. Η ΕΚΤ µπορε να εκδδει κανονισµοr για τον καθορισµ και την επιβολ των υποχρεσεων παροχr στατιστικν στοιχεων που θτει στον πραγµατικ πληθυσµ
παροχr στοιχεων των συµµετεχντων κρατν µελν.
2. Προκειµνου να εγγυηθον τη συνοχ που εναι απαρατητη για την παραγωγ στατιστικν που πληρον τιr
αντστοιχεr απαιτσειr τουr για παροχ πληροφοριν, η
ΕΚΤ ζητ τη γνµη τηr Επιτροπr σχετικ µε τα σχδια
κανονισµν στιr περιπτσειr που υπρχει σχση µε τιr
στατιστικr απαιτσειr τηr Επιτροπr. Η επιτροπ στατιστικr επ θεµτων νοµισµατικν, χρηµατοπιστωτικν και
ισοζυγου πληρωµν συµµετχει, στα ρια των αρµοδιοττων τηr, στη διαδικασα συνεργασαr µεταξ τηr Επιτροπr και τηr ΕΚΤ.

ρθρο 6
∆ικαωµα επαλθευσηr και υποχρεωτικ συλλογ στατιστικν πληροφοριν
1. Αν µια µονδα παροχr στοιχεων, εγκατεστηµνη σε
να συµµετχον κρτοr µλοr, εναι ποπτη για παρβαση,
πωr ορζεται στο ρθρο 7 παργραφοr 2 των υποχρεσεων
παροχr στατιστικν στοιχεων στην ΕΚΤ, η ΕΚΤ και,
σµφωνα µε το ρθρο 5.2 του καταστατικο, η εθνικ
κεντρικ τρπεζα του ενδιαφερµενου συµµετχοντοr κρτουr µλουr, χουν το δικαωµα να επαληθεσουν την ακρβεια και την ποιτητα των στατιστικν πληροφοριν και
να προβον στην υποχρεωτικ συλλογ τουr. Ωστσο, στην
περπτωση που οι σχετικr στατιστικr πληροφορεr εναι
απαρατητεr προκειµνου να καταδειχτε η συµµρφωση µε
τιr απαιτσειr για τα ελχιστα αποθεµατικ, η επαλθευση
θα πρπει να πραγµατοποιεται σµφωνα µε το ρθρο 6 του
κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2531/98 του Συµβουλου, τηr 23ηr
Νοεµβρου 1998, τηr σχετικ µε την εφαρµογ ελχιστων
αποθεµατικν απ την Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρπεζα (1).
Το δικαωµα επαλθευσηr των στατιστικν πληροφοριν 
εκτλεσηr τηr υποχρεωτικr συλλογr τουr, περιλαµβνει
το δικαωµα:
α) απατησηr για υποβολ εγγρφων·

ρθρο 4

β) εξτασηr των βιβλων και των µητρων των µονδων
παροχr στοιχεων·

Υποχρεσειr των κρατν µελν

γ) λψηr αντιγρφων  αποσπασµτων απ τα εν λγω
βιβλα και µητρα και

Τα κρτη µλη αναλαµβνουν µνα τουr την οργνωση
στον τοµα τηr στατιστικr και συνεργζονται πλρωr µε
το ΕΣΚΤ προκειµνου να διασφαλσουν την εκπλρωση των

δ) λψηr γραπτν  προφορικν εξηγσεων.
(1) Βλπε σελδα 1 τηr παροσαr Επσηµηr Εφηµερδαr.
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2. Η ΕΚΤ  η αρµδια εθνικ κεντρικ τρπεζα ειδοποιε
εγγρφωr την µονδα παροχr στοιχεων για την απφασ
τη να προβε σε επαλθευση των στατιστικν πληροφοριν
 σε υποχρεωτικ συλλογ τουr, προσδιορζονταr τη χρονικ προθεσµα που παραχωρεται για τη συµµρφωση µε
την ατηση επαλθευσηr, τιr κυρσειr που εφαρµζονται σε
περπτωση µη συµµρφωσηr και το δικαωµα ελγχου. Η
ΕΚΤ και η ενδιαφερµενη εθνικ κεντρικ τρπεζα αλληλοενηµερνονται σχετικ µε τιr εν λγω αιτσειr επαλθευσηr.
3. Για την επαλθευση και την υποχρεωτικ συλλογ
στατιστικν πληροφοριν, ακολουθονται διαδικασεr σε
εθνικ εππεδο. Τα ξοδα τηr διαδικασαr τα αναλαµβνει
η ενδιαφερµενη µονδα παροχr στοιχεων, εν αποδειχθε τι η µονδα παροχr στοιχεων χει παραβε τιr
υποχρεσειr παροχr στατιστικν στοιχεων.
4. Η ΕΚΤ µπορε να εκδδει κανονισµοr εξειδικεονταr
τιr προϋποθσειr σµφωνα µε τιr οποεr µπορε να ασκηθε
το δικαωµα επαλθευσηr  εκτλεσηr τηr υποχρεωτικr
συλλογr στατιστικν πληροφοριν.
5. Εντr των ορων των αρµοδιοττων τουr, οι εθνικr
αρχr των συµµετεχντων κρατν µελν παρχουν την
απαρατητη βοθεια στην ΕΚΤ και τιr εθνικr κεντρικr
τρπεζεr κατ την σκηση των εξουσιν που ορζονται στο
παρν ρθρο.

L 318/13

3. Η υποχρωση να επιτρπεται στην ΕΚΤ και στιr εθνικr κεντρικr τρπεζεr να προβανουν σε επαλθευση τηr
ακρβειαr και τηr ποιτηταr των στατιστικν πληροφοριν
που χουν παρσχει οι µονδεr παροχr στοιχεων στην
ΕΚΤ  στην εθνικ κεντρικ τρπεζα, θεωρεται τι χει
παραβιαστε κθε φορ που η µονδα παροχr στοιχεων
παρεµποδζει την εν λγω δραστηριτητα. Η εν λγω παρεµπδιση περιλαµβνει, χωρr να περιορζεται µνο σ’ αυτ,
την αφαρεση εγγρφων και την αποτροπ τηr ΕΚΤ  τηr
εθνικr κεντρικr τρπεζαr απ τη φυσικ πρσβαση, η
οποα εναι απαρατητη γι’ αυτr, προκειµνου να εκτελσουν το καθκον τουr επαλθευσηr  υποχρεωτικr συλλογr των στοιχεων.
4. Η ΕΚΤ µπορε να επιβλλει κυρσειr σε µια µονδα
παροχr στοιχεων, ωr εξr:
α) στην περπτωση παρβασηr, πωr ορζεται στην παργραφο 2 στοιχεο α), καταβολ χρηµατικr ποινr που
δεν υπερβανει τα 10 000 ευρ ηµερησωr, εν το συνολικ πρστιµο δεν υπερβανει τα 100 000 ευρ·
β) στην περπτωση παρβασηr, πωr ορζεται στην παργραφο 2 στοιχεο β), πρστιµο που δεν υπερβανει τα
200 000 ευρ και
γ) στην περπτωση παρβασηr, πωr ορζεται στην παργραφο 3, πρστιµο που δεν υπερβανει τα 200 000 ευρ.

6.
ταν µια µονδα παροχr στοιχεων αντιτθεται 
παρεµποδζει τη διαδικασα επαλθευσηr  την υποχρεωτικ συλλογ των απαιτοµενων στατιστικν πληροφοριν,
το συµµετχον κρτοr µλοr, στο οποο βρσκονται οι εγκαταστσειr τηr µονδαr παροχr στοιχεων παρχει την απαρατητη βοθεια, εξασφαλζονταr µεταξ των λλων στην
ΕΚΤ και στην εθνικ κεντρικ τρπεζα την πρσβαση στιr
εγκαταστσειr τηr µονδαr παροχr στοιχεων, τσι στε
να καταστε δυνατ η σκηση των δικαιωµτων που αναφρονται στην παργραφο 1.

5. Οι κυρσειr που καθορζονται στην παργραφο 4 προστθενται στην υποχρωση τηr µονδαr παροχr στοιχεων
να καλψει τιr δαπνεr τηr διαδικασαr επαλθευσηr και
υποχρεωτικr συλλογr πληροφοριν, πωr ορζει το ρθρο
6 παργραφοr 3.

ρθρο 7

ρθρο 8

Επιβολ κυρσεων

Καθεστr απορρτου

1. Η ΕΚΤ χει την εξουσα να επιβλλει τιr κυρσειr που
ορζονται στο παρν ρθρο στιr µονδεr παροχr στοιχεων που χουν την υποχρωση να υποβλλουν στατιστικ
στοιχεα, εναι κτοικοι ενr συµµετχοντοr κρτουr
µλουr και δεν συµµορφνονται µε τιr υποχρεσειr που
απορρουν απ τον παρντα κανονισµ  απ τουr κανονισµοr και τιr αποφσειr τηr ΕΚΤ που καθορζουν και
επιβλλουν τιr υποχρεσειr παροχr στατιστικν στοιχεων στην ΕΚΤ.
2. Η υποχρωση διαββασηr ορισµνων στατιστικν
πληροφοριν στην ΕΚΤ  στιr εθνικr κεντρικr τρπεζεr,
θεωρεται τι χει παραβιαστε εν:
α) δεν χει ληφθε καµα στατιστικ πληροφορα απ την
ΕΚΤ  απ την εθνικ κεντρικ τρπεζα, ωr τηr καθορισµνηr ηµεροµηναr, 
β) η στατιστικ πληροφορα εναι λανθασµνη, ελλιπr, 
κατ κποιο τρπο δεν πληρο την υποχρωση.

6. Κατ την σκηση των εξουσιν που προβλπει το
παρν ρθρο, η ΕΚΤ ενεργε σµφωνα µε τιr αρχr και τιr
διαδικασεr που ορζονται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2532/
98.

1. Στο πλασιο του πεδου εφαρµογr του παρντοr κανονισµο και για τουr σκοποr του καθεσττοr απορρτου
που διπει τιr στατιστικr πληροφορεr, οι οποεr εναι
απαρατητεr για την εκπλρωση των καθηκντων του
ΕΣΚΤ, η στατιστικ πληροφορα θεωρεται εµπιστευτικ
ταν επιτρπει την αναγνριση τηr ταυττηταr των
µονδων παροχr στοιχεων  οποιουδποτε λλου νοµικο
προσπου, φυσικο προσπου, θεσµικr µονδαr  υποκαταστµατοr, ετε µεσα απ το νοµ τουr, τη διεθυνσ
τουr  απ ναν επσηµο κωδικ ταυττηταr, ετε µµεσα
δι τηr επαγωγικr µεθδου, αποκαλπτονταr σε αυτ την
περπτωση πληροφορα προσωπικr φσηr. Προκειµνου να
καθοριστε κατ πσο µια µονδα παροχr στοιχεων 
οποιοδποτε λλο νοµικ πρσωπο, φυσικ πρσωπο,
θεσµικ µονδα  υποκατστηµα µπορον να αναγνωριστον, πρπει να λαµβνονται υπψη λα τα µσα που
µπορον ελογα να χρησιµοποιηθον απ κποιο τρτο
µροr µε σκοπ την αναγνριση τηr ταυττηταr τηr εν
λγω µονδαr παροχr στοιχεων  οποιουδποτε λλου
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νοµικο προσπου, φυσικο προσπου, θεσµικr µονδαr
 υποκαταστµατοr. Η στατιστικ πληροφορα που προρχεται απ πηγr που τθενται στη διθεση του κοινο
σµφωνα µε τον εθνικ νµο δεν εναι εµπιστευτικ.
2. Η διαββαση εµπιστευτικr στατιστικr πληροφοραr
απ τιr εθνικr κεντρικr τρπεζεr στην ΕΚΤ πραγµατοποιεται στο βαθµ και στο εππεδο τηr λεπτοµρειαr που
απαιτεται για την εκπλρωση των καθηκντων που πραγµατοποιονται µσω του ΕΣΚΤ, πωr περιγρφονται στο
ρθρο 105 τηr συνθκηr.
3. Οι µονδεr παροχr στοιχεων ενηµερνονται σχετικ
µε τον τρπο χρσηr τηr στατιστικr  λληr διοικητικr
πληροφοραr που χουν παρσχει. Οι µονδεr παροχr
στοιχεων χουν το δικαωµα να ενηµερνονται για τη
νοµικ βση που χρησιµοποιθηκε για τη διαββαση και τα
προστατευτικ µτρα που θεσπστηκαν.
4. Η ΕΚΤ χρησιµοποιε τη στατιστικ πληροφορα που
τηr χει διαβιβαστε αποκλειστικ και µνο για την
σκηση των καθηκντων του ΕΣΚΤ, εκτr εν:
α) η µονδα παροχr στοιχεων  το νοµικ πρσωπο, το
φυσικ πρσωπο, η θεσµικ µονδα  το υποκατστηµα
των οποων µπορε να αναγνωριστε η ταυττητα, χουν
δσει ρητr τη συγκατθεσ τουr για τη χρση τηr εν
λγω στατιστικr πληροφοραr για λλουr σκοποr, 
β) για την παραγωγ συγκεκριµνων κοινοτικν στατιστικν, κατπιν συµφωναr µεταξ τηr Επιτροπr και
τηr ΕΚΤ, σµφωνα µε το ρθρο 9 του κανονισµο (ΕΚ)
αριθ. 322/97, 
γ) για να επιτραπε στουr φορεr επιστηµονικr ρευναr η
πρσβαση σε εµπιστευτικr στατιστικr πληροφορεr
που δεν επιτρπουν την µεση αναγνριση τηr ταυττηταr, µε την επιφλαξη τηr εθνικr νοµοθεσαr και µε την
προηγοµενη ρητ συγκατθεση τηr εθνικr αρχr που
παρχει την πληροφορα.
5. Οι εθνικr κεντρικr τρπεζεr χρησιµοποιον τιr εµπιστευτικr στατιστικr πληροφορεr που χουν συλλξει για
την εκπλρωση των υποχρεσεων παροχr στατιστικν
στοιχεων τηr ΕΚΤ αποκλειστικ και µνο για την σκηση
των καθηκντων του ΕΣΚΤ, εκτr:
α) εν µονδα παροχr στοιχεων  οποιοδποτε λλο
νοµικ πρσωπο, φυσικ πρσωπο, θεσµικ µονδα 
υποκατστηµα του οποου µπορε να αναγνωριστε η
ταυττητα χει δσει ρητr τη συγκατθεσ του για τη
χρση τηr εν λγω στατιστικr πληροφοραr για λλουr
σκοποr, 
β) εν χρησιµοποιεται σε εθνικ εππεδο για στατιστικοr
σκοποr κατπιν συµφωναr µεταξ των εθνικν στατιστικν αρχν και τηr εθνικr κεντρικr τρπεζαr  για
την παραγωγ κοινοτικν στατιστικν, σµφωνα µε το
ρθρο 9 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 322/97, 
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γ) εν χρησιµοποιεται στον τοµα τηr προληπτικr εποπτεαr  για την εκτλεση, σµφωνα µε το ρθρο 14
παργραφοr 4 του καταστατικο, λειτουργιν λλων
απ εκενεr που καθορζονται στο καταστατικ, 
δ) εν χρησιµοποιεται προκειµνου να επιτραπε η πρσβαση των οργανισµν επιστηµονικr ρευναr σε εµπιστευτικ στατιστικ πληροφορα που δεν επιτρπει την
µεση αναγνριση τηr ταυττηταr.
6. Το παρν ρθρο δεν εµποδζει τιr εµπιστευτικr στατιστικr πληροφορεr που χουν συλλεχθε για σκοποr
λλουr,  χι µνο µε σκοπ τη συµµρφωση µε τιr υποχρεσειr παροχr στατιστικν στοιχεων τηr ΕΚΤ απ το
να χρησιµοποιηθον για την εκπλρωση των εν λγω
σκοπν.
7. Το παρν ρθρο ισχει µνο για τη συλλογ και τη
διαββαση εµπιστευτικν στατιστικν πληροφοριν µε
σκοπ την εκπλρωση των υποχρεσεων παροχr στατιστικν στοιχεων τηr ΕΚΤ· δεν επηρεζει ειδικr εθνικr 
κοινοτικr διατξειr που σχετζονται µε τη διαββαση
πληροφοριν λλου χαρακτρα στην ΕΚΤ.
8. Ο παρν κανονισµr ισχει µε την επιφλαξη τηr
οδηγαr 95/46/ΕΚ.
Στην περπτωση δεδοµνων που συλλγονται απ εθνικ
στατιστικ ινστιτοτα και την Επιτροπ και τα οποα υποβλλονται στην ΕΚΤ, ο παρν κανονισµr ισχει, σον
αφορ το στατιστικ απρρητο, υπ την επιφλαξη του
κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 322/97.
9. Η ΕΚΤ και οι εθνικr κεντρικr τρπεζεr λαµβνουν
λα τα απαρατητα κανονιστικ, διοικητικ, τεχνικ και
οργανωτικ µτρα προκειµνου να διασφαλσουν την προστασα των εµπιστευτικν στατιστικν πληροφοριν. Η
ΕΚΤ καθορζει τουr κοινοr καννεr και τα ελχιστα πρτυπα για την αποφυγ παρνοµηr αποκλυψηr και µη εξουσιοδοτηµνηr χρσηr των πληροφοριν. Τα µτρα προστασαr ισχουν για λεr τιr εµπιστευτικr στατιστικr πληροφορεr, πωr ορζεται στην παργραφο 1.
10. Τα κρτη µλη λαµβνουν τα απαρατητα µτρα για
την προστασα των εµπιστευτικν στατιστικν πληροφοριν, συµπεριλαµβανοµνων και των κατλληλων µτρων
επιβολr κυρσεων απ τα κρτη µλη σε περπτωση παρβασηr.

ρθρο 9
Τελικr διατξειr
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την ηµρα τηr δηµοσευσr του στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν
Κοινοττων.
Το ρθρο 5, το ρθρο 6 παργραφοr 4 και το ρθρο 8
παργραφοr 9 εφαρµζονται απ την ηµεροµηνα τηr
ναρξηr ισχοr του παρντοr κανονισµο. Τα λοιπ ρθρα
εφαρµζονται απ την 1η Ιανουαρου 1999.
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Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 23 Νοεµβρου 1998.
Για το Συµβολιο
Ο Πρεδροr
R. EDLINGER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
2.04. Οι µονδεr, ετε θεσµικr ετε τοπικr µονδεr οικονοµικr δραστηριτηταr ετε οµοιογενοr παραγωγr,
που αποτελον την οικονοµα µιαr χραr, και οι συναλλαγr των οποων καταγρφονται στο ΕΣΟΛ, εναι
αυτr που χουν επκεντρο του οικονοµικο ενδιαφροντr τουr την οικονοµικ επικρτεια τηr χραr
αυτr. Οι µονδεr αυτr, γνωστr ωr µονδεr µνιµοι κτοικοι, µπορον να χουν  να µην χουν την
εθνικτητα τηr εν λγω χραr, να χουν  να µην χουν νοµικ προσωπικτητα και να εναι  να µην εναι
παροσεr στην οικονοµικ επικρτεια τηr χραr κατ το χρνο που πραγµατοποιον µια συναλλαγ. Αφο
ορστηκαν, µε τον τρπο αυτ, τα ρια τηr οικονοµικr επικρτειαr µε βση τιr µονδεr µονµουr
κατοκουr, πρπει να οριστον και οι ννοιεr των ρων οικονοµικ επικρτεια και επκεντρο οικονοµικο
ενδιαφροντοr.
2.05. Ο ροr «οικονοµικ επικρτεια» σηµανει:
α) τη γεωγραφικ επικρτεια η οποα διοικεται απ µια κυβρνηση και µσα στην οποα τα πρσωπα, τα
εµπορεµατα, οι υπηρεσεr και τα κεφλαια κινονται ελεθερα·
β) οποιεσδποτε ελεθερεr ζνεr, περιλαµβανοµνων των τελωνειακν αποθηκν και των εργοστασων
υπ τελωνειακ λεγχο·
γ) τον εθνικ εναριο χρο, τα χωρικ δατα και την υφαλοκρηπδα που προεκτενεται σε διεθν δατα,
που η χρα χει αποκλειστικ δικαιµατα (1)·
δ) τουr εδαφικοr θλακεr που βρσκονται ξω απ τη γεωγραφικ επικρτεια, δηλαδ γεωγραφικr
περιοχr που βρσκονται στην αλλοδαπ και που χρησιµοποιονται, σµφωνα µε διεθνεr συµβσειr 
διακρατικr συµφωνεr, απ κυβερνητικοr φορεr τηr χραr (πρεσβεεr, προξενεα, στρατιωτικr βσειr,
επιστηµονικr βσειr, κ.λπ.)·
ε) τα κοιτσµατα πετρελαου, φυσικο αερου, κ.λπ. που βρσκονται σε διεθν δατα ξω απ την
υφαλοκρηπδα τηr χραr και την εκµετλλευση των οποων χουν µονδεr µνιµοι κτοικοι τηr
επικρτειαr, πωr ορστηκε στα προηγοµενα στοιχεα.
2.06. Η οικονοµικ επικρτεια δεν περιλαµβνει τουr εδαφικοr θλακεr που βρσκονται µσα στη γεωγραφικ
επικρτεια και οι οποοι απολαουν ετεροδικαr [δηλαδ τα τµµατα τηr γεωγραφικr επικρτειαr τηr διαr
τηr χραr που χρησιµοποιονται απ κυβερνητικοr φορεr λλων χωρν, απ τα ργανα τηr Ευρωπαϊκr
νωσηr  απ διεθνεr οργανισµοr, σµφωνα µε διεθνεr συµβσειr  διακρατικr συµφωνεr (2)].
2.07. Ο ροr «επκεντρο οικονοµικο ενδιαφροντοr» υποδηλνει το γεγονr τι υπρχει κποιοr τποr µσα
στην οικονοµικ επικρτεια, στον οποο  απ τον οποο µια µονδα πραγµατοποιε και προτθεται να
συνεχσει να πραγµατοποιε οικονοµικr δραστηριτητεr και συναλλαγr σε σηµαντικ κλµακα, ετε επ
απεριριστο χρνο ετε για να ορισµνο αλλ, οπωσδποτε, µεγλο χρονικ διστηµα (τουλχιστον να
τοr). Αυτ σηµανει τι µια µονδα που πραγµατοποιε ττοιεr συναλλαγr στην οικονοµικ επικρτεια
περισστερων τηr µαr χωρν, θεωρεται τι χει επκεντρο οικονοµικο ενδιαφροντοr σε καθεµα απ
αυτr. Η κυριτητα γηr και κτιρων µσα στην οικονοµικ επικρτεια θεωρεται επαρκr για να θεωρηθε
τι ο ιδιοκττηr χει επκεντρο οικονοµικο ενδιαφροντοr στη χρα αυτ.
2.08. Με βση αυτοr τουr ορισµοr, οι µονδεr που θεωρονται ωr µνιµοι κτοικοι µιαr χραr µπορον να
υποδιαιρεθον ωr εξr:
α) µονδεr που ασχολονται κατ κριο λγο µε την παραγωγ, τη χρηµατοδτηση, την ασφλιση  την
αναδιανοµ, σον αφορ λεr τιr συναλλαγr τουr εκτr απ αυτr που συνδονται µε την κυριτητα
γηr και κτιρων·
β) µονδεr που χουν κατ κριο λγο σχση µε την κατανλωση (3), σον αφορ λεr τιr συναλλαγr
τουr εκτr απ αυτr που συνδονται µε την ιδιοκτησα γηr και κτιρων·
γ) λεr οι µονδεr µε την ιδιτητ τουr ωr ιδιοκτητν γηr και κτιρων, εκτr απ τουr ιδιοκττεr θυλκων
που απολαουν ετεροδικαr, οι οποοι αποτελον µροr τηr οικονοµικr επικρτειαr λλων χωρν 
εναι κρτη sui generis (βλπε σηµεο 2.06).
(1) Τα αλιευτικ σκφη, τα λοιπ πλοα, οι πλωτr εξδρεr και τα αεροσκφη αντιµετωπζονται στο ΕΣΟΛ ακριβr πωr
οποιοσδποτε λλοr κινητr εξοπλισµr, ετε χουν την κυριτητα /και την εκµετλλευσ τουr µονδεr µνιµοι κτοικοι
τηr χραr ετε χουν την κυριτητ τουr µονδεr µη µνιµοι κτοικοι και την εκµετλλευσ τουr µονδεr µνιµοι
κτοικοι. Οι συναλλαγr που αφορον την κυριτητα (ακαθριστεr επενδσειr πγιου κεφαλαου) και τη χρση (ενοικαση,
ασφλιση, κ.λπ.) αυτο του εδουr εξοπλισµο αποδδονται στην οικονοµα τηr χραr τηr οποαr εναι µνιµοr κτοικοr
αυτr ο οποοr χει την κυριτητα /και την εκµετλλευση αντστοιχα. Σε περιπτσειr χρηµατοδοτικr µσθωσηr, τεκµαρεται µεταβολ τηr κυριτηταr.
(2) Οι γεωγραφικr περιοχr που χρησιµοποιονται απ τα ργανα τηr Ευρωπαϊκr νωσηr και τουr διεθνεr οργανισµοr
αποτελον, εποµνωr, την επικρτεια κρατν sui generis. Το χαρακτηριστικ των κρατν αυτν εναι τι οι µνοι µνιµοι
κτοικοι εναι τα δια τα ργανα [βλπε σηµεο 2.10 στοιχεο ε)].
3
( ) Η κατανλωση δεν εναι η µνη δυνατ δραστηριτητα των νοικοκυριν. Τα νοικοκυρι µπορον, ωr επιχειρσειr, να
αναπτξουν οποιοδποτε εδοr οικονοµικr δραστηριτηταr.
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2.09. Στην περπτωση των µονδων που ασχολονται κατ κριο λγο µε την παραγωγ, τη χρηµατοδτηση, την
ασφλιση  την αναδιανοµ, σον αφορ λεr τιr συναλλαγr τουr εκτr απ αυτr που συνδονται µε την
κυριτητα γηr και κτιρων, µποροµε να διακρνουµε τιr ακλουθεr δο περιπτσειr:
α) δραστηριτητα που διεξγεται αποκλειστικ στην οικονοµικ επικρτεια τηr χραr: οι µονδεr που
διεξγουν ττοια δραστηριτητα εναι µονδεr µνιµοι κτοικοι τηr χραr·
β) δραστηριτητα που διεξγεται για να τοr  περισστερο στιr οικονοµικr επικρτειεr αρκετν χωρν:
µνον εκενο το τµµα τηr µονδαr που χει να επκεντρο οικονοµικο ενδιαφροντοr στην οικονοµικ
επικρτεια τηr χραr θεωρεται µονδα µνιµοr κτοικοr. Αυτ µπορε να εναι:
1. ετε θεσµικ µονδα µνιµοr κτοικοr, οι δραστηριτητεr τηr οποαr, που διεξγονται στην αλλοδαπ για να τοr  µεγαλτερο διστηµα, εξαιρονται  αντιµετωπζονται χωριστ (1), 
2. ετε οιονε µονδα µνιµοr κτοικοr, σον αφορ τη δραστηριτητα που διεξχθη στη χρα για
διστηµα ενr τουr  περισστερο απ µονδα που εναι µνιµοr κτοικοr λληr χραr.
2.10. Στην περπτωση των µονδων που χουν σχση, κατ κριο λγο, µε την κατανλωση, εκτr απ τιr
δραστηριτητεr που διενεργον µε την ιδιτητ τουr ωr ιδιοκτητν γηr και κτιρων, τα νοικοκυρι που
χουν επκεντρο οικονοµικο ενδιαφροντοr στη χρα θεωρονται ωr µονδεr µνιµοι κτοικοι, ακµη και
ταν µεταβανουν στο εξωτερικ για σντοµα διαστµατα (µικρτερα απ να τοr). Συµπεριλαµβνουν
συγκεκριµνα τουr ακλουθουr:
α) τουr µεθοριακοr εργαζµενουr, δηλαδ τα τοµα που διασχζουν τα σνορα καθηµεριν για να
εργαστον σε γειτονικ χρα·
β) τουr εποχιακ εργαζµενουr, δηλαδ τα τοµα που εγκαταλεπουν τη χρα για αρκετοr µνεr, αλλ
για διστηµα µικρτερο απ να τοr, για να εργαστον σε λλη χρα σε τοµεr που χρειζονται κατ
περιδουr πρσθετο εργατικ δυναµικ·
γ) τουr τουρστεr, τουr ασθενεr, τουr φοιτητr (2), τουr επσηµουr επισκπτεr, τουr επιχειρηµατεr, τουr
πωλητr, τουr καλλιτχνεr και τα µλη πληρωµτων που ταξιδεουν στο εξωτερικ·
δ) το κτακτο προσωπικ που προσλαµβνεται επιτπου για να εργαστε στουr εντr τηr γεωγραφικr
επικρτειαr εδαφικοr θλακεr ξνων κυβερνσεων·
ε) το προσωπικ των Οργνων τηr Ευρωπαϊκr νωσηr και το προσωπικ πολιτικν  στρατιωτικν
διεθνν οργανισµν που χουν την δρα τουr σε εδαφικοr θλακεr µσα στη γεωγραφικ επικρτεια,
οι οποοι απολαουν ετεροδικαr·
στ) τουr επσηµουr, πολιτικοr  στρατιωτικοr, αντιπροσπουr τηr κυβρνησηr τηr χραr (συµπεριλαµβανοµνων και των µελν των οικογενειν τουr) που εναι εγκατεστηµνοι σε εδαφικοr θλακεr ξω
απ τη γεωγραφικ επικρτεια.
2.11.

λεr οι µονδεr µε την ιδιτητ τουr ωr ιδιοκτητν γηr /και κτιρων, που αποτελον τµµα τηr
οικονοµικr επικρτειαr, θεωρονται ωr µονδεr µνιµοι κτοικοι  ωr οιονε µονδεr µνιµοι κτοικοι
τηr χραr στην οποα βρσκονται η εν λγω γη  τα εν λγω κτρια.

(1) Μια ττοια δραστηριτητα δεν πρπει να διαχωρζεται απ τιr δραστηριτητεr τηr θεσµικr µονδαr παραγωγr µνον
ταν διεξγεται για χρονικ διστηµα µικρτερο απ να τοr. Αυτ µπορε επσηr να γνει ταν η δραστηριτητα εναι
αµελητα, παρ το γεγονr τι διεξγεται για διστηµα ενr τουr  περισστερο και, σε λεr τιr περιπτσειr, ταν
πρκειται για την εγκατσταση εξοπλισµο στην αλλοδαπ. Ωστσο, µια µονδα που εναι µνιµοr κτοικοr λληr χραr
και η οποα αναπτσσει κατασκευαστικ δραστηριτητα στη χρα για διστηµα µικρτερο του τουr, θεωρεται τι χει
επκεντρο οικονοµικο ενδιαφροντοr στην οικονοµικ επικρτεια τηr χραr, αν το αποτλεσµα τηr κατασκευαστικr
δραστηριτηταr αποτελε ακαθριστη επνδυση πγιου κεφαλαου. Εποµνωr, µια ττοια µονδα πρπει να αντιµετωπζεται
ωr οιονε µονδα µνιµοr κτοικοr.
(2) Οι φοιτητr θεωρονται πντοτε ωr µνιµοι κτοικοι, ανεξαρττωr του χρονικο διαστµατοr που φοιτον στο εξωτερικ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (S.121)

2.45. Ορισµr: Ο υποτοµαr «Κεντρικ τρπεζα» (S.121) περιλαµβνει λεr τιr χρηµατοδοτικr εταιρεεr και
οιονε εταιρεεr, η κρια λειτουργα των οποων εναι η κδοση νοµσµατοr, η διατρηση τηr εσωτερικr
και εξωτερικr αξαr του νοµσµατοr και η τρηση του συνλου  µρουr των διεθνν (συναλλαγµατικν)
αποθεµτων τηr χραr.
2.46. Οι ακλουθοι ενδιµεσοι χρηµατοπιστωτικο οργανισµο κατατσσονται στον υποτοµα S.121:
α) η εθνικ κεντρικ τρπεζα, ακµη και αν αποτελε µροr ενr ευρωπαϊκο συστµατοr κεντρικν
τραπεζν·
β) κεντρικr νοµισµατικr υπηρεσεr, κρατικr βασικ προλευσηr (π.χ., υπηρεσεr που διαχειρζονται ξνο
συνλλαγµα  εκδδουν νµισµα) οι οποεr τηρον πλρη σειρ λογαριασµν και χουν αυτονοµα
λψηr αποφσεων σε σχση µε την κεντρικ διοκηση. Ωr επ το πλεστον, οι δραστηριτητεr αυτr
διενεργονται ετε στα πλασια τηr κεντρικr διοκησηr ετε στα πλασια τηr κεντρικr τρπεζαr. Στιr
περιπτσειr αυτr, δεν υπρχει χωριστ θεσµικ µονδα.
2.47. Ο υποτοµαr S.121 δεν περιλαµβνει τουr οργανισµοr και φορεr, εκτr απ την κεντρικ τρπεζα, οι
οποοι ρυθµζουν  εποπτεουν χρηµατοδοτικr εταιρεεr  κεφαλαιαγορr.

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (S.122)
2.48. Ορισµr: Ο υποτοµαr «Λοιπο νοµισµατικο χρηµατοπιστωτικο οργανισµο» (S.122) περιλαµβνει λεr τιr
χρηµατοδοτικr εταιρεεr και οιονε εταιρεεr εκτr απ εκενεr που κατατσσονται στον υποτοµα
«Κεντρικ τρπεζα», που ασχολονται κατ κριο λγο µε τη χρηµατοπιστωτικ διαµεσολβηση, και των
οποων η δραστηριτητα συνσταται στο να δχονται καταθσειr /και παραπλσια υποκατστατα καταθσεων απ θεσµικr µονδεr, εκτr απ νοµισµατικr χρηµατοδοτικr εταιρεεr και, για δικ τουr λογαριασµ, να χορηγον δνεια /και να πραγµατοποιον επενδσειr σε χρεγραφα.
2.49. Στουr νοµισµατικοr χρηµατοπιστωτικοr οργανισµοr (ΝΧΟ), περιλαµβνονται ο υποτοµαr τηr κεντρικr τρπεζαr (S.121) και ο υποτοµαr των λοιπν νοµισµατικν χρηµατοπιστωτικν οργανισµν
(S.122). Συµππτουν µε τουr νοµισµατικοr οργανισµοr για στατιστικοr σκοποr, πωr ορζονται απ το
ΕΝΙ.
2.50. Οι ΝΧΟ δεν µπορον να χαρακτηρισθον απλr ωr «τρπεζεr», γιατ µπορε να περιλαµβνουν ορισµνεr
χρηµατοδοτικr εταιρεεr που ενδεχοµνωr δεν αυτοχαρακτηρζονται «τρπεζεr», και ορισµνεr που σε
κποιεr χρεr σωr δεν επιτρπεται να φρουν τον ττλο τηr τρπεζαr, εν ορισµνεr λλεr χρηµατοδοτικr
εταιρεεr που αυτοχαρακτηρζονται ωr τρπεζεr µπορε να µην εναι ΝΧΟ στην πραγµατικτητα. Γενικ, οι
παρακτω ενδιµεσοι χρηµατοπιστωτικο οργανισµο κατατσσονται στον υποτοµα S.122:
α) εµπορικr τρπεζεr, «γενικr» τρπεζεr, τρπεζεr «παντr σκοπο»·
β) ταµιευτρια [περιλαµβανοµνων των διαχειριστικν ταµιευτηρων (trustee savings banks), των ταµιευτηρων και των αποταµιευτικν συνεταιρισµν]·
γ) ταχυδροµικr τρπεζεr και υπηρεσεr ταχυδροµικν επιταγν·
δ) αγροτικr πιστωτικr τρπεζεr, γεωργικr πιστωτικr τρπεζεr·
ε) συνεταιριστικr πιστωτικr τρπεζεr, πιστωτικr ενσειr·
στ) εξειδικευµνεr τρπεζεr (π.χ. εµπορικr τρπεζεr, εκδοτικ ιδρµατα, ιδιωτικr τρπεζεr).
2.51. Οι ακλουθοι ενδιµεσοι χρηµατοπιστωτικο οργανισµο µπορον επσηr να καταταχθον στον υποτοµα
S.122 εφσον στα πλασια τηr λειτουργαr τουr εισπρττουν εξοφλητα κεφλαια απ το κοιν ετε µε τη
µορφ καταθσεων ετε µε λλεr µορφr, πωr η συνεχr κδοση οµολγων και λλων συγκρσιµων
χρεογρφων. Σε αντθετη περπτωση, θα πρπει να κατατσσονται στον υποτοµα S.123:
α) εταιρεεr που ασχολονται µε τη χοργηση ενυπθηκων δανεων (περιλαµβανοµνων των κτηµατικν
εταιρειν (building societies), των κτηµατικν τραπεζν και των ιδρυµτων κτηµατικr πστηr)·
β) αµοιβαα κεφλαια, επενδυτικ κεφλαια και λοιπ συλλογικ επενδυτικ σχµατα·
γ) δηµοτικ πιστωτικ ιδρµατα.
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2.52. Ο υποτοµαr S.122 δεν περιλαµβνει τα ακλουθα:
α) εταιρεεr holding οι οποεr ελγχουν µνο µια οµδα που αποτελεται κατ κριο λγο απ λλουr
νοµισµατικοr χρηµατοπιστωτικοr οργανισµοr, εν οι διεr δεν εναι λοιπο νοµισµατικο χρηµατοπιστωτικο οργανισµο. Αυτr οι εταιρεεr κατατσσονται στον υποτοµα S.123·
β) µη κερδοσκοπικ ιδρµατα που εναι αναγνωρισµνα ωr ανεξρτητα νοµικ πρσωπα που εξυπηρετον
λοιποr νοµισµατικοr χρηµατοδοτικοr οργανισµοr, αλλ δεν ασχολονται µε χρηµατοπιστωτικ
διαµεσολβηση.
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΛΟΙΠΟΙ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣVΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (S.123)
2.53. Ορισµr: Ο υποτοµαr «Λοιπο ενδιµεσοι χρηµατοπιστωτικο οργανισµο, εκτr απ τιr ασφαλιστικr
εταιρεεr και τα συνταξιοδοτικ ταµεα» (S.123), περιλαµβνει λεr τιr χρηµατοδοτικr εταιρεεr και οιονε
εταιρεεr οι οποεr χουν ωr κρια δραστηριτητα τη χρηµατοπιστωτικ διαµεσολβηση, συνπτονταr
(αναλαµβνονταr) υποχρεσειr υπ µορφ διαφορετικ απ το νµισµα, τιr καταθσειr /και τα παραπλσια υποκατστατα των καταθσεων  τα τεχνικ ασφαλιστικ αποθεµατικ.
2.54. Ο υποτοµαr S.123 περιλαµβνει διφορα εδη ενδιµεσων χρηµατοπιστωτικν οργανισµν, και ιδιαιτρωr
αυτοr οι οποοι ασχολονται κατ κριο λγο µε τη µακροπθεσµη χρηµατοδτηση. Στιr περισστερεr
περιπτσειr, αυτr ο κυρωr µακροπρθεσµοr χαρακτραr αποτελε τη βση για τη δικριση µε τον
υποτοµα των λοιπν νοµισµατικν χρηµατοπιστωτικν οργανισµν. Η διαχωριστικ γραµµ µε τον
υποτοµα των ασφαλιστικν εταιρειν και των συταξιοδοτικν ταµεων µπορε να καθοριστε µε βση το
γεγονr τι δεν υπρχουν τεχνικ ασφαλιστικ αποθεµατικ (AF.6).
2.55. Συγκεκριµνα, µπορον να καταταγον στον υποτοµα S.123 οι παρακτω χρηµατοδοτικr εταιρεεr και
οιονε εταιρεεr, εκτr αν εναι ΝΧΟ:
α) εταιρεεr που ασχολονται µε χρηµατοδοτικ µσθωση·
β) εταιρεεr που ασχολονται µε πστωση για αγορr µε δσειr και µε χοργηση προσωπικν  εµπορικν δανεων·
γ) εταιρεεr που ασχολονται µε δραστηριτητεr αγορr απαιτσεων (φκτορινγκ)·
δ) χρηµατιστr που ενεργον συναλλαγr επ χρεογρφων και παργωγων µσων (για διο λογαριασµ)·
ε) εξειδικευµνεr χρηµατοδοτικr εταιρεεr, πωr εταιρεεr επιχειρηµατικο και αναπτυξιακο κεφαλαου
 εταιρεεr χρηµατοδτησηr εξαγωγν/εισαγωγν·
στ) χρηµατοδοτικr εταιρεεr που δηµιουργονται ειδικ για να εναι κτοχοι στοιχεων ενεργητικο που
χουν µετατραπε σε χρεγραφα·
ζ) ενδιµεσοι χρηµατοπιστωτικο οργανισµο που δχονται καταθσειr /και παραπλσια υποκατστατα
καταθσεων µνο υπ ΝΧΟ·
η) εταιρεεr holding που ελγχουν και διευθνουν µνο µια οµδα θυγατρικν που ασχολεται κατ
κριο λγο µε χρηµατοπιστωτικ διαµεσολβηση /και επικουρικr χρηµατοπιστωτικr δραστηριτητεr, εν οι διεr δεν εναι χρηµατοδοτικr εταιρεεr.
2.56. ∆εν περιλαµβνονται στον υποτοµα S.123 τα µη κερδοσκοπικ ιδρµατα που αναγνωρζονται ωr ανεξρτητα νοµικ πρσωπα και τα οποα εξυπηρετον λλεr χρηµατοδοτικr εταιρεεr εκτr απ ασφαλιστικr επιχειρσειr και συνταξιοδοτικ ταµεα, αλλ δεν ασχολονται µε χρηµατοπιστωτικ διαµεσολβηση.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2534/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Νοεµβρου 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 27 Νοεµβρου
1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 26 Νοεµβρου 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 26ηr Νοεµβρου 1998, για τον καθορισµ των κατ’ αποκοπ τιµν
κατ την εισαγωγ για τον καθορισµ τιµν εισδου ορισµνων οπωροκηπευτικν
(σε Ecu/100 χιλιγραµµα)
Κωδικr ΣΟ

Κωδικr τρτηr χραr (1)

Κατ’ αποκοπ τιµ
κατ την εισαγωγ

0702 00 00

204
999
052
999
204
999

39,1
39,1
75,5
75,5
64,2
64,2

052
999
052
388
524
528
600
999
039
060
064
400
404
999
052
064
400
720
728
999

61,2
61,2
56,5
47,9
37,2
53,4
85,3
56,1
62,2
25,1
46,9
86,0
70,1
58,1
93,1
61,8
72,5
47,4
201,4
95,2

0709 90 70
0805 20 10
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90
0805 30 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. 2535/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Νοεµβρου 1998
για τροποποηση του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3046/92 σε ,τι αφορ τιr πληροφορεr που
παρχονται απ τιr φορολογικr αρχr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91 του Συµβουλου, τηr
7ηr Νοεµβρου 1991, για τιr στατιστικr των συναλλαγν
µεταξ των καρτν µελν (1), πωr τροποποιθηκε απ τον
κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3046/92 τηr Επιτροπr (2), και ιδωr
το ρθρο 30,
Εκτιµνταr τι:
να βασικ στοιχεο του συστµατοr Intrastat συνσταται
στη χρησιµοποηση πληροφοριν, σχετικν µε το φρο
προστιθµενηr αξαr, σε ,τι αφορ τιr ενδοκοινοτικr
συναλλαγr για την εξασφλιση ενr ελγχου τηr εξαντλητικτηταr τηr στατιστικr·
τι θα πρπει να προσδιοριστε, κατ τρπο περιοριστικ, η
πληροφρηση που θα πρπει να αποτελσει το αντικεµενο
µετβασηr, µεταξ των υπηρεσιν που εναι επιφορτισµνεr
στα κρτη µλη, για την εφαρµογ τηr νοµοθεσαr σχετικ
µε το φρο προστιθµενηr αξαr και την κατρτιση στατιστικν των συναλλαγν αγαθν µεταξ κρατν µελν·

τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr στατιστικν
συναλλαγν αγαθν µεταξ κρατν µελν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Στο ρθρο 8 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3046/92 προστθεται η ακλουθη παργραφοr 2:
«2.
Η παροχ, απ τιr υπηρεσεr ενr κρτουr
µλουr που εναι επιφορτισµνεr για την εφαρµογ τηr
νοµοθεσαr, σχετικ µε το φρο προστιθµενηr αξαr,
στιr αρµδιεr υπηρεσεr αυτο του κρτουr µλουr για
την εκπνηση των στατιστικν επ των συναλλαγν
αγαθν, πληροφοριν φορολογικο χαρακτρα προβλεποµνων στο ρθρο 11 παργραφοr 4 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 3330/91, περιορζεται στιr πληροφορεr που
ο υποκεµενοr σε καταβολ VΠΑ οφελει να παρχει
σµφωνα µε το ρθρο 22 τηr οδηγαr 77/388/ΕΟΚ.»
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr τθεται σε ισχ την 20 ηµρα απ
την ηµεροµηνα 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, 26 Νοεµβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Yves-Thibault DE SILGUY

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 316 τηr 16. 11. 1991, σ. 1.
(2) ΕΕ L 307 τηr 23. 10. 1992, σ. 27.
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L 318/23

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2536/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Νοεµβρου 1998
για τροποποηση του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 920/89 για τον καθορισµ των καννων
ποιτηταr για τα καρτα, τα εσπεριδοειδ, τα µλα και τα αχλδια
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλου, τηr 28ηr
Οκτωβρου 1996, για την κοιν οργνωση αγορr στον
τοµα των οπωροκηπευτικν (1), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2520/97 τηr Επιτροπr (2), και ιδωr το ρθρο 2 παργραφοr 2,

νr τι τα πλυµνα καρτα περιβλλονται απ καθαρ
τρφη δεν εχε αρνητικ εππτωση στην ποιτητ τουr και
τι, µλιστα, σε ορισµνεr περιπτσειr, αυτ η πρακτικ
µποροσε να εχε θετικ αποτελσµατα στη διρκεια
διατρησr τουr· τι εναι, λοιπν, σκπιµο να επιτραπε η
διθεση στο εµπριο αυτν των προϊντων σε µνιµη
βση·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr των
νωπν οπωροκηπευτικν,

Εκτιµνταr:
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

τι ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 920/89 τηr Επιτροπr ( ),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 888/97 (4), καθρισε τουr καννεr ποιτηταr για τα
καρτα στο παρρτηµα 1·
3

τι η πρξη προσχρησηr τηr Αυστραr, τηr Vινλανδαr και
τηr Σουηδαr προβλπει, στο ρθρο 149, τη δυναττητα
θσπισηr, σµφωνα µε τη διαδικασα τηr επιτροπr διαχερισηr των µεταβατικν µτρων που εναι αναγκαα για να
διευκολυνθε η µετβαση απ το καθεστr που υφστατο
στα να κρτη µλη πριν απ την νταξ τουr στο
καθεστr που απορρει απ την εφαρµογ του καθεσττοr
των διαφρων κοινν οργανσεων αγορr· τι η περοδοr,
κατ τη διρκεια τηr οποαr µποροσε να εφαρµοστε αυτ
η δυναττητα, ληγε αρχικ στιr 31 ∆εκεµβρου 1997· τι η
περοδοr αυτ παρατθηκε απ το Συµβολιο µχρι τιr 31
∆εκεµβρου 1998·
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 2376/96 τηr Επιτροπr, τηr
13ηr ∆εκεµβρου 1996, που παρεκκλνει, για πρσθετη
περοδο ενr τουr, απ τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 920/89,
σον αφορ τα καρτα που περιβλλονται απ τρφη και
παργονται στη Σουηδα και στη Vινλανδα (5), πωr τροποποιθηκε απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 341/98 (6), επτρεψε την εµπορα αυτν των προϊντων στιr αγορr τηr
Σουηδαr και τηr Vινλανδαr και την εξαγωγ τουr προr τιr
τρτεr χρεr· τι ο κανονισµr αυτr λγει στιr 31 ∆εκεµβρου 1998·
τι η πλειοντητα των καρτων που διατθενται στο εµπριο στη Σουηδα και στη Vινλανδα περιβλλονται απ
καθαρ τρφη· τι αποδεχθηκε επιστηµονικ τι το γεγο(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

297 τηr 21. 11. 1996, σ. 1.
346 τηr 17. 12. 1997, σ. 41.
97 τηr 11. 4. 1989, σ. 19.
126 τηr 17. 5. 1997, σ. 11.
325 τηr 14. 12. 1996, σ. 6.
40 τηr 13. 2. 1998, σ. 3.

ρθρο 1
Το παρρτηµα Ι του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 920/89 τροποποιεται ωr εξr:
1. Στο σηµεο ΙΙ. Α, δετερη περπτωση, η δετερη υποπερπτωση αντικαθσταται απ την ακλουθη δετερη υποπερπτωση:
«— για τιr λλεr ρζεr, συµπεριλαµβανοµνων των πλυµνων ριζν που περιβλλονται απ καθαρ τρφη,
να εναι πρακτικ απαλλαγµνεr απ κθε χονδρ
ακαθαρσα,».
2. Στο σηµεο V. Γ, προστθεται το ακλουθο εδφιο:
«Στην περπτωση των πλυµνων καρτων που περιβλλονται απ καθαρ τρφη, η χρησιµοποιοµενη τρφη δεν
θεωρεται ξνο σµα.»
3. Στο σηµεο VI. Β, παρεµβλεται µα να περπτωση µετ
τη δετερη περπτωση:
«— ενδεχοµνωr, “Καρτα που περιβλλονται απ
τρφη”, ακµη και αν το περιεχµενο εναι εξωτερικ ορατ.»

ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την βδοµη ηµρα
απ τη δηµοσευσ του στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
Ο παρν κανονισµr εφαρµζεται απ την 1η Ιανουαρου
1999.
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Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 26 Νοεµβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr
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L 318/25

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2537/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Νοεµβρου 1998
για καθορισµ των ποσοστν των επιστροφν που εφαρµζονται σε ορισµνα προϊντα των
τοµων των σιτηρν και τηr ρυζαr που εξγονται υπ µορφ εµπορευµτων που δεν
υπγονται στο παρρτηµα ΙΙ τηr συνθκηr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλου, τηr
30r Ιουνου 1992, περ κοινr οργανσεωr αγορr στον
τοµα των σιτηρν (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 923/96 τηr Επιτροπr (2), και
ιδωr το ρθρο 13 παργραφοr 3,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλου, τηr
22αr ∆εκεµβρου 1995, περ κοινr οργανσεωr αγορr τηr
ρυζαr (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2072/98 (4), και ιδωr το ρθρο 13 παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:
τι, σµφωνα µε το ρθρο 13 παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 και το ρθρο 13 παργραφοr 1
του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95, η διαφορ µεταξ των
τιµν στην παγκσµια αγορ των προϊντων που προβλπονται στο ρθρο 1 καθενr απ τουr δο αυτοr κανονισµοr και των τιµν στην Κοιντητα µπορε να καλυφθε
απ επιστροφ κατ την εξαγωγ·
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 1222/94 τηr Επιτροπr, τηr
30r Μαου 1994, περ θεσπσεωr, για ορισµνα γεωργικ
προϊντα που εξγονται υπ µορφ εµπορευµτων τα οποα
δεν υπγονται στο παρρτηµα ΙΙ τηr συνθκηr, των κοινν
λεπτοµερειν εφαρµογr των σχετικν µε την παροχ των
επιστροφν κατ την εξαγωγ και των κριτηρων καθορισµο του ποσο τουr (5), πωr τροποποιθηκε τελευταα
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1352/98 (6), χει εξειδικεσει
εκενα τα προϊντα για τα οποα συντρχει λγοr να καθορισθε ποσοστ επιστροφr, που εφαρµζεται κατ την
εξαγωγ τουr υπ µορφ εµπορευµτων τα οποα κατονοµζονται, κατ την περπτωση, στο παρρτηµα Β του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92  στο παρρτηµα Β του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95·
τι, σµφωνα µε το ρθρο 4 παργραφοr 1 πρτο εδφιο
του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1222/94, το ποσοστ τηr επιστροφr αν 100 χιλιγραµµα καθενr απ τα προϊντα
βσεωr πρπει να καθορισθε για κθε µνα·
(1)
(2)
(3)
(4)
( 5)
( 6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

181
126
329
265
136
184

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

1. 7. 1992, σ. 21.
24. 5. 1996, σ. 37.
30. 12. 1995, σ. 18.
30. 9. 1998, σ. 4.
31. 5. 1994, σ. 5.
27. 6. 1998, σ. 25.

τι, στερα απ το διακανονισµ ανµεσα στην Ευρωπαϊκ
Κοιντητα και τιr Ηνωµνεr Πολιτεεr τηr Αµερικr σχετικ µε τιr εξαγωγr ζυµαρικν απ την Κοιντητα στιr
Ηνωµνεr Πολιτεεr, που εγκρθηκε µε την απφαση 87/
482/ΕΟΚ του Συµβουλου (7), εναι αναγκαο να διαφοροποιηθον οι επιστροφr για τα εµπορεµατα που υπγονται
στουr κωδικοr ΣΟ 1902 11 00 και 1902 19 ανλογα µε τον
προορισµ τουr·
τι, σµφωνα µε το ρθρο 4 παργραφοr 5 στοιχεο β) του
κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1222/94, ταν δεν προσκοµζεται η
απδειξη για την οποα ο λγοr στο ρθρο 4 παργραφοr 5
στοιχεο α) του διου ωr νω κανονισµο, εναι σκπιµο να
καθορζεται µειωµνο ψοr επιστροφr κατ την εξαγωγ,
µε συνεκτµηση του ποσο τηr επιστροφr κατ την
παραγωγ που εφαρµζεται, δυνµει του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 τηr Επιτροπr (8), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1011/98 (9), για το
βασικ προϊν το οποο χρησιµοποιθηκε, και που ισχει
για το χρονικ διστηµα κατ το οποο θεωρεται τι
παρχθησαν τα εµπορεµατα·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Τα ποσοστ επιστροφν που εφαρµζονται στα προϊντα
βσεωr που εµφανονται στο παρρτηµα Α του κανονισµο
(ΕΚ) αριθ. 1222/94 και που προβλπονται στο ρθρο 1 του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92  στο ρθρο 1 παργραφοr 1 του τροποποιηµνου κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95,
τα οποα εξγονται υπ µορφ προϊντων που κατονοµζονται αντστοιχα στο παρρτηµα Β του κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92  στο παρρτηµα Β του κανονισµο (ΕΚ)
αριθ. 3072/95, καθορζονται πωr υποδεικνεται στο
παρρτηµα του παρντοr κανονισµο.

ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 27 Νοεµβρου
1998.
(7) ΕΕ L 275 τηr 29. 9. 1987, σ. 36.
(8) ΕΕ L 159 τηr 1. 7. 1993, σ. 112.
(9) ΕΕ L 145 τηr 15. 5. 1998, σ. 11.
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Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 26 Νοεµβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Martin BANGEMANN

Μλοr τηr Επιτροπr
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L 318/27

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 26ηr Νοεµβρου 1998, για καθορισµ των ποσοστν των επιστροφν που
εφαρµζονται σε ορισµνα προϊντα των τοµων των σιτηρν και τηr ρυζαr που εξγονται υπ µορφ
εµπορευµτων που δεν υπγονται στο παρρτηµα ΙΙ τηr συνθκηr

Κωδικr ΣΟ

1001 10 00

1001 90 99

Περιγραφ εµπορευµτων (1)

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

0,910
1,400

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

—
2,339

1002 00 00

Σκαλη

4,761

1003 00 90

Κριθρι

5,592

1004 00 00

Βρµη

4,495

1005 90 00

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

ex 1006 30

(1)

Ποσοστ επιστροφν
αν 100 kg
των προϊντων βσεωr

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

1,520

1,832
5,389

1,070
4,627
5,389

1,832
5,389
10,800
10,800
10,800

1006 40 00

Ρζι σε θρασµατα

2,700

1007 00 90

Σργο

5,592

σον αφορ τα γεωργικ προϊντα που προρχονται απ τη µεταποηση του βασικο προϊντοr /και εκενα τα οποα
εξοµοιονται προr αυτ, εφαρµζονται οι συντελεστr που παρατθενται στο παρρτηµα Ε του τροποποιηµνου κανονισµο
(ΕΚ) αριθ. 1222/94 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 136 τηr 31. 5. 1994, σ 5).

(2) Τα προϊντα για τα οποα γνεται λγοr αναφρονται στο παρρτηµα Ι του τροποποιηµνου κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1722/93 τηr
Επιτροπr (ΕΕ L 159 τηr 1. 7. 1993, σ. 112).
(3) σον αφορ τα σιρπια που υπγονται στουr κωδικοr ΣΟ 1702 30 99, 1702 40 90 και 1702 60 90 τα οποα χουν κατασκευαστε
απ µεγµατα των σιροπιν γλυκζηr και φρουκτζηr δνει δικαωµα επιστροφr κατ την εξαγωγ.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2538/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Νοεµβρου 1998
για την τροποποηση των δασµν κατ την εισαγωγ στον τοµα των σιτηρν
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλου, τηr
30r Ιουνου 1992, περ κοινr οργανσεωr τηr αγορr στον
τοµα των σιτηρν (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 923/96 τηr Επιτροπr (2),
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1249/96 τηr Επιτροπr, τηr 28ηr
Ιουνου 1996, περ λεπτοµερειν εφαρµογr του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλου σον αφορ τουr
δασµοr κατ την εισαγωγ στον τοµα των σιτηρν (3),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 2519/98 (4), και ιδωr το ρθρο 2 παργραφοr 1,
Εκτιµνταr:
τι οι δασµο κατ την εισαγωγ στον τοµα των σιτηρν
χουν καθοριστε απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2457/98
τηr Επιτροπr (5), πωr τροποποιθηκε απ τον κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 2530/98 (6)·

τι το ρθρο 2, παργραφοr 1, του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
1249/96 προβλπει τι αν κατ τη διρκεια τηr περιδου
εφαρµογr του, ο µσοr ροr των υπολογιζοµνων δασµν
κατ την εισαγωγ αποκλνει κατ 5 Ecu αν τνο του
καθορισµνου δασµο, επρχεται αντστοιχη προσαρµογ·
τι υπρξε η εν λγω απκλιση· τι πρπει, συνεπr, να
προσαρµοστον οι δασµο κατ την εισαγωγ που καθορστηκαν στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2457/98,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Τα παραρτµατα Ι και ΙΙ του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2457/
98 αντικαθστανται απ τα παραρτµατα Ι και ΙΙ του παρντοr κανονισµο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 27 Νοεµβρου
1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 26 Νοεµβρου 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
161
315
304
317

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

1. 7. 1992, σ. 21.
24. 5. 1996, σ. 37.
29. 6. 1996, σ. 125.
25. 11. 1998, σ. 7.
14. 11. 1998, σ. 21.
26. 11. 1998, σ. 24.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
∆ασµο κατ την εισαγωγ των προϊντων που αναφρονται στο ρθρο 10 παργραφοr 2 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
∆ασµr κατ την εισαγωγ που
διεξγεται δια ξηρr, ποταµο 
θαλσσηr και προρχεται
απ λιµνια
τηr Μεσογεου, τηr Μαρηr
Θλασσαr
 τηr Βαλτικr Θλασσαr
(σε Ecu/τνο)

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

Σιτρι σκληρ υψηλr ποιτηταr

40,73

30,73

µσηr ποιτηταr (1)

50,73

40,73

1001 90 91

Σιτρι µαλακ που προορζεται για σπορ:

41,47

31,47

1001 90 99

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

41,47

31,47

µσηr ποιτηταr

73,89

63,89

βασικr ποιτηταr

90,35

80,35

1002 00 00

Σκαλη

99,03

89,03

1003 00 10

Κριθρι που προορζεται για σπορ

99,03

89,03

1003 00 90

Κριθρι εκτr απ αυτ που προορζεται για σπορ (3)

99,03

89,03

1005 10 90

Καλαµπκι για σπορ εκτr απ το υβρδιο

101,39

91,39

1005 90 00

Καλαµπκι εκτr απ αυτ που προορζεται για
σπορ (3)

101,39

91,39

1007 00 90

Σργο σε κκκουr εκτr απ το υβρδιο που προορζεται για σπορ

99,03

89,03

Κωδικr ΣΟ

1001 10 00

Περιγραφ των εµπορευµτων

(1) Για το σκληρ σιτρι που δεν πληρο τιr ελχιστεr ποιοτικr προδιαγραφr για το σκληρ στο µσηr ποιτηταr που αναφρονται στο παρρτηµα Ι του
κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1249/96, ο εφαρµοζµενοr δασµr εναι εκενοr που καθορζεται για το µαλακ σιτρι χαµηλr ποιτηταr.
(2) Για τα εµπορεµατα που φθνουν στην Κοιντητα απ τον Ατλαντικ Ωκεαν  µσω τηr διρυγαr του Σουζ [ρθρο 2 παργραφοr 4 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
1249/96] ο εισαγωγαr µπορε να επωφεληθε µεισεωr των δασµν κατ:
— 3 Ecu αν τνο εν το λιµνι βρσκεται στην Μεσγειο θλασσα ,
— 2 Ecu αν τνο εν το λιµνι εκφρτωσηr βρσκεται στην Ιρλανδα, στο Ηνωµνο Βασλειο, στη ∆ανα, στη Σουηδα, στη Vινλανδα  απ την πλευρ του
Ατλαντικο τηr Ιβηρικr χερσονσου.
(3) Ο εισαγωγαr µπορε να επωφεληθε κατ’ αποκοπ µεισεωr 14  8 Ecu αν τνο ταν πληρονται οι προϋποθσειr που καθορζονται στο ρθρο 2 παργραφοr 5
του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1249/96.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Στοιχεα υπολογισµο των δασµν
(περοδοr απ τιr 13. 11. 1998 ωr τιr 25. 11. 1998)
1. Μσοι ροι τηr περιδου των δο εβδοµδων που προηγονται τηr ηµραr του καθορισµο:
Χρηµατιστηριακr τιµr

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

117,53

101,15

90,96

73,60

135,29 (*)

125,29 (*)

77,00 (*)

Πριµοδτηση για τον Κλπο του Μεξικο
(Ecu/τνο)

—

10,80

4,52

10,84

—

—

—

Πριµοδτηση για τιr µεγλεr λµνεr (Ecu/
τνο)

16,00

—

—

—

—

—

—

Προϊν (% πρωτενεr ωr 12 % υγρασα)

Τιµ (Ecu/τνο)

Minneapolis

Minneapolis

µσηr ποιτη- US barley 2
ταr (**)

(*) Fob Duluth.
(**) Αρνητικ πριµοδτηση 10 Ecu αν τνο [ρθρο 4 παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1249/96].

2. Ναλοr/κστοr: Κλποr του Μεξικο — Rotterdam: 10,45 Ecu/τνο. Μεγλεr Λµνεr-Rotterdam: 21,29 Ecu/τνο.
3. Επιδοτσειr που προβλπονται στο ρθρο 4 παργραφοr 2 τρτο εδφιο του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1249/96: 0,00 Ecu/τνο (HRW2)
0,00 Ecu/τνο (SRW2).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2539/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Νοεµβρου 1998
για καθορισµ τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ µαλακο στου στο πλασιο του
διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2004/98
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 δηµιουργαr κοινr οργανσεωr
αγορr στον τοµα των σιτηρν (1), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 923/96 (2),
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1501/95 τηr Επιτροπr, τηr 29ηr
Ιουνου 1995, περ θεσπσεωr ορισµνων λεπτοµερν
καννων εφαρµογr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
του Συµβουλου, σον αφορ τη χοργηση επιστροφν
κατ την εξαγωγ, καθr και τα µτρα τα οποα πρπει να
λαµβνονται σε περπτωση διαταραχr τηr αγορr στον
τοµα των σιτηρν (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2513/98 (4), και ιδωr το ρθρο 7,
Εκτιµνταr:
τι, µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2004/98 τηr Επιτροπr (5),
προκηρχθηκε διαγωνισµr για τον καθορισµ τηr επιστροφr /και του φρου κατ την εξαγωγ µαλακο στου
προr ορισµνεr χρεr ΑΚΕ·
τι το ρθρο 7 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1501/95, προβλπει τι, µε βση τιr ανακοινωθεσεr προσφορr, η Επιτροπ
δναται, σµφωνα µε τη διαδικασα που προβλπεται στο
ρθρο 23 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασσει να καθορσει µια µγιστη επιστροφ κατ την
εξαγωγ, λαµβνονταr υπψη τα κριτρια που αναφρονται

στο ρθρο 1 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1501/95· τι στην
περπτωση αυτ, ο διαγωνισµr κατακυρνεται σ’ εκενον 
σ’ εκενουr εκ των προσφερντων των οποων η προσφορ
εναι µικρτερη  ση απ τη µγιστη επιστροφ καθr και
σ’ εκενον  σ’ εκενουr των υποβαλλντων των οποων η
προσφορ αφορ φρο κατ την εξαγωγ·
τι η εφαρµογ των ανωτρω κριτηρων στην παροσα
κατσταση τηr αγορr του εν λγω σιτηρο οδηγε στον
καθορισµ τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ στο
ποσ που αναφρεται στο ρθρο 1·
τι η επιτροπ διαχερισηr σιτηρν δεν διατπωσε γνµη
στην προθεσµα που ρισε ο πρεδρr τηr,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Για τιr προσφορr που ανακοιννονται απ τιr 20 ωr τιr
26 Νοεµβρου 1998 στο πλασιο του διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2004/98, η µγιστη
επιστροφ κατ την εξαγωγ µαλακο στου καθορζεται
σε 33,94 Ecu αν τνο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 27 Νοεµβρου
1998.

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

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

181
126
147
313
258

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

1. 7. 1992, σ. 21.
24. 5. 1996, σ. 37.
30. 6. 1995, σ. 7.
21. 11. 1998, σ. 16.
22. 9. 1998, σ. 4.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2540/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Νοεµβρου 1998
για καθορισµ τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ µαλακο στου στο πλασιο του
διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1079/98
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 δηµιουργαr κοινr οργανσεωr
αγορr στον τοµα των σιτηρν (1), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 923/96 (2),
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1501/95 τηr Επιτροπr, τηr 29ηr
Ιουνου 1995, περ θεσπσεωr ορισµνων λεπτοµερν
καννων εφαρµογr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
του Συµβουλου, σον αφορ τη χοργηση επιστροφν
κατ την εξαγωγ, καθr και τα µτρα τα οποα πρπει να
λαµβνονται σε περπτωση διαταραχr τηr αγορr στον
τοµα των σιτηρν (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2513/98 (4), και ιδωr το ρθρο 4,
Εκτιµνταr:
τι, µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1079/98 τηr Επιτροπr (5),
πωr τροποποιθηκε απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2005/
98 (6), προκηρχθηκε διαγωνισµr για τον καθορισµ τηr
επιστροφr /και του φρου κατ την εξαγωγ µαλακο
στου προr λεr τιr τρτεr χρεr εκτr ορισµνων χωρν
ΑΚΕ·
τι το ρθρο 7 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1501/95, προβλπει τι, µε βση τιr ανακοινωθεσεr προσφορr, η Επιτροπ
δναται, σµφωνα µε τη διαδικασα που προβλπεται στο
ρθρο 23 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασσει να καθορσει µια µγιστη επιστροφ κατ την

εξαγωγ, λαµβνονταr υπψη τα κριτρια που αναφρονται
στο ρθρο 1 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1501/95· τι στην
περπτωση αυτ, ο διαγωνισµr κατακυρνεται σ’ εκενον 
σ’ εκενουr εκ των προσφερντων των οποων η προσφορ
εναι µικρτερη  ση απ τη µγιστη επιστροφ καθr και
σ’ εκενον  σ’ εκενουr των υποβαλλντων των οποων η
προσφορ αφορ φρο κατ την εξαγωγ·
τι η εφαρµογ των ανωτρω κριτηρων στην παροσα
κατσταση τηr αγορr του εν λγω σιτηρο οδηγε στον
καθορισµ τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ στο
ποσ που αναφρεται στο ρθρο 1·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Για τιr προσφορr που ανακοιννονται στο πλασιο του
διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
1079/98 απ την 20η ωr την 26η Νοεµβρου 1998, η
µγιστη επιστροφ κατ την εξαγωγ µαλακο στου καθορζεται σε 27,25 Ecu αν τνο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 27 Νοεµβρου
1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 26 Νοεµβρου 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
147
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τηr
τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

1. 7. 1992, σ. 21.
24. 5. 1996, σ. 37.
30. 6. 1995, σ. 7.
21. 11. 1998, σ. 16.
28. 5. 1998, σ. 24.
22. 9. 1998, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2541/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Νοεµβρου 1998
για καθορισµ τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ βρµηr στο πλασιο του
διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2007/98
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 δηµιουργαr κοινr οργανσεωr
αγορr στον τοµα των σιτηρν (1), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 923/96 (2),
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1501/95 τηr Επιτροπr, τηr 29ηr
Ιουνου 1995, περ θεσπσεωr ορισµνων λεπτοµερν
καννων εφαρµογr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
του Συµβουλου, σον αφορ τη χοργηση επιστροφν
κατ την εξαγωγ, καθr και τα µτρα τα οποα πρπει να
λαµβνονται σε περπτωση διαταραχr τηr αγορr στον
τοµα των σιτηρν (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2513/98 (4),
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2007/98 τηr Επιτροπr, τηr 21ηr
Σεπτεµβρου 1998, περ ειδικο µτρου παρµβασηr για τα
σιτηρ στη Vινλανδα και τη Σουηδα (5), πωr τροποποιθηκε απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2434/98 (6), και ιδωr
το ρθρο 8,
Εκτιµνταr:
τι, µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2007/98, προκηρχθηκε
διαγωνισµr για τον καθορισµ τηr επιστροφr κατ την
εξαγωγ βρµηr που παργεται στη Vινλανδα και στη
Σουηδα και προορζεται για εξαγωγ απ τη Vινλανδα και
τη Σουηδα προr λεr τιr τρτεr χρεr·
τι το ρθρο 8 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2007/98, προβλπει τι, µε βση τιr ανακοινωθεσεr προσφορr, η Επιτροπ
δναται, σµφωνα µε τη διαδικασα που προβλπεται στο

ρθρο 23 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασσει να καθορσει µια µγιστη επιστροφ κατ την
εξαγωγ, λαµβνονταr υπψη τα κριτρια που αναφρονται
στο ρθρο 1 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1501/95· τι στην
περπτωση αυτ, ο διαγωνισµr κατακυρνεται σ’ εκενον 
σ’ εκενουr εκ των προσφερντων των οποων η προσφορ
εναι µικρτερη  ση απ τη µγιστη επιστροφ·
τι η εφαρµογ των ανωτρω κριτηρων στην παροσα
κατσταση τηr αγορr του εν λγω σιτηρο οδηγε στον
καθορισµ τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ στο
ποσ που αναφρεται στο ρθρο 1·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Για τιr προσφορr που ανακοιννονται στο πλασιο του
διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
2007/98 απ τιr 20 ωr τιr 26 Νοεµβρου 1998, η µγιστη
επιστροφ κατ την εξαγωγ βρµηr καθορζεται σε 53,95
Ecu αν τνο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 27 Νοεµβρου
1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 26 Νοεµβρου 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
147
313
258
302

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

1. 7. 1992, σ. 21.
24. 5. 1996, σ. 37.
30. 6. 1995, σ. 7.
21. 11. 1998, σ. 16.
22. 9. 1998, σ. 13.
12. 11. 1998, σ. 30.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2542/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Νοεµβρου 1998
για καθορισµ τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ κριθr στο πλασιο του
διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1564/98
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 δηµιουργαr κοινr οργανσεωr
αγορr στον τοµα των σιτηρν (1), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 923/96 (2),
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1501/95 τηr Επιτροπr, τηr 29ηr
Ιουνου 1995, περ θεσπσεωr ορισµνων λεπτοµερν
καννων εφαρµογr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
του Συµβουλου, σον αφορ τη χοργηση επιστροφν
κατ την εξαγωγ, καθr και τα µτρα τα οποα πρπει να
λαµβνονται σε περπτωση διαταραχr τηr αγορr στον
τοµα των σιτηρν (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2513/98 (4), και ιδωr το ρθρο 7,
Εκτιµνταr:
τι, µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1564/98 τηr Επιτροπr (5),
πωr τροποποιθηκε απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2309/
98 (6)· προκηρχθηκε διαγωνισµr για τον καθορισµ τηr
επιστροφr /και του φρου κατ την εξαγωγ κριθr απ
την Ισπανα προr λεr τιr τρτεr χρεr·
τι το ρθρο 7 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1501/95, προβλπει τι, µε βση τιr ανακοινωθεσεr προσφορr, η Επιτροπ
δναται, σµφωνα µε τη διαδικασα που προβλπεται στο
ρθρο 23 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασσει να καθορσει µια µγιστη επιστροφ κατ την

εξαγωγ, λαµβνονταr υπψη τα κριτρια που αναφρονται
στο ρθρο 1 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1501/95· τι στην
περπτωση αυτ, ο διαγωνισµr κατακυρνεται σ’ εκενον 
σ’ εκενουr εκ των προσφερντων των οποων η προσφορ
εναι µικρτερη  ση απ τη µγιστη επιστροφ·
τι η εφαρµογ των ανωτρω κριτηρων στην παροσα
κατσταση τηr αγορr του εν λγω σιτηρο οδηγε στον
καθορισµ τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ στο
ποσ που αναφρεται στο ρθρο 1·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Για τιr προσφορr που ανακοιννονται στο πλασιο του
διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
1564/98 απ την 20 την 26η Νοεµβρου 1998, η µγιστη
επιστροφ κατ την εξαγωγ κριθr καθορζεται σε 63,98
Ecu αν τνο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 27 Νοεµβρου
1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 26 Νοεµβρου 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
147
313
203
288

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

1. 7. 1992, σ. 21.
24. 5. 1996, σ. 37.
30. 6. 1995, σ. 7.
21. 11. 1998, σ. 16.
21. 7. 1998, σ. 6.
27. 10. 1998, σ. 11.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2543/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Νοεµβρου 1998
σχετικ µε τιr προσφορr που ανακοιννονται για την εξαγωγ κριθr στο πλασιο του
διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1078/98
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 δηµιουργαr κοινr οργανσεωr
αγορr στον τοµα των σιτηρν (1), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 923/96 (2),
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1501/95 τηr Επιτροπr, τηr 29ηr
Ιουνου 1995, περ θεσπσεωr ορισµνων λεπτοµερν
καννων εφαρµογr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
του Συµβουλου σον αφορ τη χοργηση επιστροφν
κατ την εξαγωγ καθr και τα µτρα τα οποα πρπει να
λαµβνονται σε περπτωση διαταραχr τηr αγορr στον
τοµα των σιτηρν (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2513/98 (4), και ιδωr το ρθρο 4,
Εκτιµνταr:
τι, µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1078/98 τηr Επιτροπr (5),
προκηρχθηκε διαγωνισµr για τον καθορισµ τηr επιστροφr /και του φρου κατ την εξαγωγ κριθr προr
λεr τιr τρτεr χρεr·
τι, σµφωνα µε το ρθρο 7 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
1501/95, µε βση τιr ανακοινωθεσεr προσφορr, η Επιτροπ µπορε να αποφασσει σµφωνα µε τη διαδικασα

που προβλπεται στο ρθρο 23 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92, να µη δοθε συνχεια στο διαγωνισµ·
τι λαµβανοµνων υπψη, ιδωr των κριτηρων που προβλπονται στο ρθρο 1 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1501/95,
δεν ενδεκνυται ο καθορισµr µγιστηr επιστροφr  ενr
ελχιστου φρου·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
∆εν δδεται συνχεια στιr προσφορr που ανακοιννονται
απ τιr 20 ωr τιr 26 Νοεµβρου 1998, στο πλασιο του
διαγωνισµο τηr επιστροφr  του φρου κατ την
εξαγωγ κριθr που αναφρεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
1078/98.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 27 Νοεµβρου
1998.

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

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

181
126
147
313
154

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

1. 7. 1992, σ. 21.
24. 5. 1996, σ. 37.
30. 6. 1995, σ. 7.
21. 11. 1998, σ. 16.
28. 5. 1998, σ. 20.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2544/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Νοεµβρου 1998
για καθορισµ των επιστροφν που εφαρµζονται κατ την εξαγωγ των µεταποιηµνων
προϊντων µε βση τα σιτηρ και την ρυζα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλου, τηr
30r Ιουνου 1992, περ κοινr οργανσεωr αγορr στον
τοµα των σιτηρν (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 923/96 τηr Επιτροπr (2), και
ιδωr το ρθρο 13 παργραφοr 3,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλου, τηr
22αr ∆εκεµβρου 1995, περ κοινr οργανσεωr τηr αγορr
τηr ρυζαr (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2072/98 (4), και ιδωr το ρθρο 13
παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:
τι, σµφωνα µε το ρθρο 13 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 και το ρθρο 13 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/
95, η διαφορ µεταξ των τιµν στη διεθν αγορ των
προϊντων που αναφρονται στο ρθρο 1 των κανονισµν
αυτν και των τιµν των προϊντων αυτν στην Κοιντητα
εναι δυνατν να καλπτεται απ µια επιστροφ κατ την
εξαγωγ·
τι σµφωνα µε το ρθρο 13 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
3072/95 οι επιστροφr καθορζονται αφο ληφθον υπψη
αφενr η κατσταση και οι προοπτικr εξελξεωr των διαθσιµων ποσοττων των σιτηρν, τηr ρυζαr και των θραυσµτων τηr, καθr και οι τιµr τουr στην αγορ τηr Κοιντηταr, και αφετρου οι τιµr των σιτηρν, τηr ρυζαr,
των θραυσµτων τηr και των προϊντων του τοµα των
σιτηρν στη διεθν αγορ· τι κατ τα δια αυτ ρθρα
χει επσηr σηµασα να εξασφαλισθε στιr αγορr των
σιτηρν και τηr ρυζαr ισορροπα και κανονικ εξλιξη
των τιµν και των συναλλαγν και επιπλον να ληφθε
υπψη η οικονοµικ πλευρ των σχεδιαζµενων εξαγωγν
και η ανγκη για αποφυγ διαταραχν στην αγορ τηr
Κοιντηταr·
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 1518/95 τηr Επιτροπr (5) σχετικ µε το καθεστr τηr εισαγωγr και εξαγωγr µεταποιηµνων προϊντων µε βση τα σιτηρ και την ρυζα, πωr
τροποποιθηκε απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2993/95 (6),
ριζει, στο ρθρο 4, τα ειδικ κριτρια τα οποα πρπει να
ληφθον υπψη κατ τον υπολογισµ τηr επιστροφr για
τα προϊντα αυτ·
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

181
126
329
265
147
312

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

1. 7. 1992, σ. 21.
24. 5. 1996, σ. 37.
30. 12. 1995, σ. 18.
30. 9. 1998, σ. 4.
30. 6. 1995, σ. 55.
23. 12. 1995, σ. 25.

τι πρπει να κλιµακωθε η επιστροφ που παρχεται σε
ορισµνα µεταποιηµνα προϊντα σε συνρτηση, ανλογα
µε τα προϊντα, µε την περιεκτικτητ τουr σε τφρεr, σε
ακατργαστη κυτταρνη, σε λευκµατα, σε λιπαρr ουσεr 
σε µυλο, η περιεκτικτητα δε αυτ εναι ειδικ αντιπροσωπευτικ για την ποστητα του προϊντοr βσεωr που
ενσωµατνεται πργµατι στο µεταποιηµνο προϊν·
τι για τιr ρζεr µανικαr και λλεr ρζεr και κονδλουr,
καθr και για τα λευρα αυτν, η οικονοµικ πλευρ των
εξαγωγν που θα µποροσαν να σχεδιασθον, αφο
ληφθον ιδιατερα υπψη η φση και η προλευση των
προϊντων αυτν, δεν καθιστ προr το παρν αναγκαο τον
καθορισµ µιαr επιστροφr κατ την εξαγωγ· τι για
ορισµνα µεταποιηµνα προϊντα µε βση τα σιτηρ η
ασµαντη συµµετοχ τηr Κοιντηταr στο διεθνr εµπριο
δεν καθιστ προr το παρν αναγκαο τον καθορισµ µιαr
επιστροφr κατ την εξαγωγ·
τι η κατσταση τηr διεθνοr αγορr  οι ειδικr απαιτσειr ορισµνων αγορν εναι δυνατν να καταστσουν αναγκαα τη διαφοροποηση τηr επιστροφr για ορισµνα
προϊντα ανλογα µε τον προορισµ τουr·
τι η επιστροφ πρπει να καθορζεται µα φορ το µνα·
τι εναι δυνατν να τροποποιεται ενδιµεσα·
τι ορισµνα µεταποιηµνα προϊντα µε βση τον αραβσιτο εναι δυνατν να υποστον θερµικ επεξεργασα απ
την οποα υπρχει κνδυνοr να οδηγηθοµε στην χοργηση
επιστροφr που δεν αντιστοιχε στην ποιτητα του προϊντοr· τι πρπει να προσδιοριστε τι τα προϊντα αυτ, τα
οποα περιχουν προζελατινοποιηµνο µυλο δεν δναται
να επωφεληθον των επιστροφν κατ την εξαγωγ·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Οι επιστροφr κατ την εξαγωγ των προϊντων που αναφρονται στο ρθρο 1 παργραφοr 1 στοιχεο δ) του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 και στο ρθρο 1 παργραφοr 1
στοιχεο γ) του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95 και υπγονται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1518/95 καθορζονται
σµφωνα µε το παρρτηµα του παρντοr κανονισµο.
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ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 27 Νοεµβρου 1998.
Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 26 Νοεµβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 26ηr Νοεµβρου 1998, για καθορισµ των επιστροφν που εφαρµζονται κατ την εξαγωγ των µεταποιηµνων προϊντων µε βση τα σιτηρ και την ρυζα
(Ecu/τνο)

(Ecu/τνο)
Κωδικr προϊντοr

1102 20 10 9200 (1)
1102 20 10 9400 (1)
1102 20 90 9200 (1)
1102 90 10 9100
1102 90 10 9900
1102 90 30 9100
1103 12 00 9100
1103 13 10 9100 (1)
1103 13 10 9300 (1)
1103 13 10 9500 (1)
1103 13 90 9100 (1)
1103 19 10 9000
1103 19 30 9100
1103 21 00 9000
1103 29 20 9000
1104 11 90 9100
1104 12 90 9100
1104 12 90 9300
1104 19 10 9000
1104 19 50 9110
1104 19 50 9130
1104 21 10 9100
1104 21 30 9100
1104 21 50 9100
1104 21 50 9300
1104 22 20 9100
1104 22 30 9100

Επιστροφ

75,45
64,67
64,67
67,29
45,76
80,91
80,91
97,00
75,45
64,67
64,67
47,61
69,53
23,86
45,76
67,29
89,90
71,92
23,86
86,22
70,06
67,29
67,29
89,72
71,78
71,92
76,42

Κωδικr προϊντοr

1104 23 10 9100
1104 23 10 9300
1104 29 11 9000
1104 29 51 9000
1104 29 55 9000
1104 30 10 9000
1104 30 90 9000
1107 10 11 9000
1107 10 91 9000
1108 11 00 9200
1108 11 00 9300
1108 12 00 9200
1108 12 00 9300
1108 13 00 9200
1108 13 00 9300
1108 19 10 9200
1108 19 10 9300
1109 00 00 9100
1702 30 51 9000 (2)
1702 30 59 9000 (2)
1702 30 91 9000
1702 30 99 9000
1702 40 90 9000
1702 90 50 9100
1702 90 50 9900
1702 90 75 9000
1702 90 79 9000
2106 90 55 9000

Επιστροφ

80,84
61,97
23,86
23,39
23,39
5,85
13,47
41,63
79,85
46,78
46,78
86,22
86,22
86,22
86,22
41,04
41,04
0,00
96,69
74,02
96,69
74,02
74,02
96,69
74,02
101,32
74,32
74,02

(1) ∆εν χορηγεται καµα επιστροφ στα προϊντα που χουν υποστε θερµικ επεξεργασα η οποα συνεπγεται προζελατινοποηση του αµλου.
(2) Οι επιστροφr χορηγονται σµφωνα µε τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 2730/75 του Συµβουλου (ΕΕ L 281 τηr 1. 11. 1975, σ. 20), πωr τροποποιθηκε.

ΝΒ: Οι κωδικο των προϊντων, συµπεριλαµβανοµνων των υποσηµεισεων, καθορζονται στον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 τηr Επιτροπr
(ΕΕ L 366 τηr 24. 12. 1987, σ. 1), πωr τροποποιθηκε.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2545/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Νοεµβρου 1998
για καθορισµ των επιστροφν στην παραγωγ στουr τοµεr των σιτηρν και του ρυζιο
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 7 παργραφοr 3,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλου, τηr
22αr ∆εκεµβρου 1995, περ κοινr οργανσεωr αγορr
στον τοµα του ρυζιο (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2072/98 (4), και ιδωr το
ρθρο 7 παργραφοr 2,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 τηr Επιτροπr, τηr 30r
Ιουνου 1993, για τον καθορισµ των γενικν καννων που
εφαρµζονται στιr επιστροφr στην παραγωγ στουr τοµεr
των σιτηρν και του ρυζιο (5), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1011/98 (6), και ιδωr το
ρθρο 3,
Εκτιµνταr:
τι ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 καθρισε τουr ρουr
χορηγσεωr τηr επιστροφr στην παραγωγ· τι η βση
υπολογισµο καθορστηκε στο ρθρο 3 του κανονισµο
αυτο· τι η κατ’ αυτν τον τρπο υπολογιζµενη επι-

στροφ πρπει να καθορζεται µα φορ το µνα και µπορε
να τροποποιεται εν οι τιµr του αραβοστου /και του
στου µεταβλλονται κατ τρπο σηµαντικ·
τι οι επιστροφr στην παραγωγ που καθορζονται απ
τον παρντα κανονισµ πρπει να προσαρµοσθον µε τουr
συντελεστr που αναφρονται στο παρρτηµα II του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93, προκειµνου να καθοριστε το
ακριβr ποσ που πρπει να πληρωθε·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Η επιστροφ, εκφραζµενη αν τνο αµλου αραβοστου,
στου, κριθαριο, βρωµηr, γεωµλων, ρυζιο  θραυσµτων
ρυζιο, η οποα αναφρεται στο ρθρο 3 παργραφοr 2 του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93, καθορζεται σε 61,26 Ecu
αν τνο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 27 Νοεµβρου
1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 26 Νοεµβρου 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
329
265
159
145

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

1. 7. 1992, σ. 21.
24. 5. 1996, σ. 37.
30. 12. 1995, σ. 18.
30. 9. 1998, σ. 4.
1. 7. 1993, σ. 112.
15. 5. 1998, σ. 11.

27. 11. 98

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

L 318/39

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2546/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Νοεµβρου 1998
για καθορισµ των επιστροφν που εφαρµζονται κατ την εξαγωγ ρυζαr και των θραυσµτων τηr και την αναστολ τηr κδοσηr των πιστοποιητικν εξαγωγr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλου, τηr
22αr ∆εκεµβρου 1995, περ κοινr οργανσεωr αγορr τηr
ρυζαr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2072/98 (2), και ιδωr το ρθρο 13 παργραφοr 3 δετερο εδφιο και παργραφοr 15,
Εκτιµνταr:
τι, κατ το ρθρο 13 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95,
η διαφορ µεταξ των τιµν στη διεθν αγορ των
προϊντων που αναφρονται στο ρθρο 1 του κανονισµο
αυτο και των τιµν των προϊντων αυτν µσα στην
Κοιντητα δναται να καλπτεται απ µια επιστροφ κατ
την εξαγωγ·
τι, δυνµει του ρθρου 13 παργραφοr 4 του κανονισµο
(ΕΚ) αριθ. 3072/95, οι επιστροφr πρπει να καθορζονται
αφο ληφθον υπψη αφενr η κατσταση και οι προοπτικr εξελξεωr των διαθεσµων ποσοττων των σιτηρν
καθr και οι τιµr τουr στην αγορ τηr Κοιντηταr και
αφετρου οι τιµr των σιτηρν και των προϊντων του
τοµα των σιτηρν στη διεθν αγορ· τι σµφωνα µε το
διο ρθρο χει επσηr σηµασα να εξασφαλισθε στιr αγορr των σιτηρν µια ισορροπηµνη κατσταση και µια
κανονικ εξλιξη των τιµν και των συναλλαγν και, επιπλον, να ληφθε υπψη η οικονοµικ πλευρ των σχεδιαζµενων εξαγωγν και η ανγκη αποφυγr διαταραχν
στην αγορ τηr Κοιντηταr, πωr επσηr τα ρια που προκπτουν απ τιr συµφωνεr που συνπτονται κατ τιr διατξειr του ρθρου 228 τηr συνθκηr·
τι ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 1361/76 τηr Επιτροπr (3)
καθρισε τη µγιστη ποστητα θραυσµτων που µπορε να
περιχεται στην ρυζα για την οποα καθορζεται η επιστροφ κατ την εξαγωγ και ρισε το ποσοστ µεισεωr
που πρπει να εφαρµζεται στην επιστροφ ταν η αναλογα θραυσµτων που περιχεται στην ρυζα που εξγεται
εναι αντερη απ τη µγιστη αυτ ποστητα·
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 3072/95 καθορζει στο ρθρο
13 παργραφοr 5 τα ειδικ κριτρια τα οποα πρπει να
λαµβνονται υπψη για τον υπολογισµ τηr επιστροφr
κατ την εξαγωγ τηr ρυζαr και των θραυσµτων·
(1) ΕΕ L 329 τηr 30. 12. 1995, σ. 18.
(2) ΕΕ L 265 τηr 30. 9. 1998, σ. 4.
(3) ΕΕ L 154 τηr 15. 6. 1976, σ. 11.

τι η κατσταση τηr διεθνοr αγορr  οι ειδικr απαιτσειr ορισµνων αγορν δνανται να καταστσουν αναγκαα τη διαφοροποηση τηr επιστροφr για ορισµνα
προϊντα ανλογα µε τον προορισµ τουr·
τι, για να ληφθε υπψη η υπρχουσα ζτηση για
συσκευασµνο µακρσπερµο ρζι σε ορισµνεr αγορr, πρπει να προβλεφθε ο καθορισµr ειδικr επιστροφr σον
αφορ το προϊν αυτ·
τι η επιστροφ πρπει να καθορζεται τουλχιστον µα
φορ το µνα· τι δναται να τροποποιεται ενδιαµσωr·
τι η εφαρµογ των λεπτοµερειν αυτν στην παροσα
κατσταση τηr ρυζαr, και ιδωr στιr τιµr τηr ρυζαr και
των θραυσµτων εντr τηr Κοιντηταr και στη διεθν
αγορ, οδηγε στον καθορισµ τηr επιστροφr στα ποσ
που αναφρονται στο παρρτηµα του παρντοr κανονισµο·
τι, στο πλασιο τηr διαχερισηr των περιορισµν σε γκο
που απορρουν απ τιr υποχρεσειr τηr Κοιντηταr στο
πλασιο του ΙΟΕ, πρπει να ανασταλε η κδοση των πιστοποιητικν εξαγωγr µε επιστροφ·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Οι επιστροφr κατ την εξαγωγ των αναφεροµνων στο
ρθρο 1 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95 προϊντων, ωr
χουν, εκτr απ εκενεr που αναφρονται στην παργραφο
1 στοιχεο γ) του εν λγω ρθρου, καθορζονται στα ποσ
που ορζονται στο παρρτηµα.
ρθρο 2
Η κδοση των πιστοποιητικν εξαγωγr µε προκαθορισµ
τηr επιστροφr αναστλλεται για τα προϊντα που περιλαµβνονται στο παρρτηµα.
ρθρο 3
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 27 Νοεµβρου
1998.
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Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 26 Νοεµβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 26ηr Νοεµβρου 1998, για καθορισµ των επιστροφν που
εφαρµζονται κατ την εξαγωγ τηr ρυζαr και των θραυσµτων τηr και την αναστολ τηr κδοσηr των
πιστοποιητικν εξαγωγr
(σε Ecu/τνο)

(σε Ecu/τνο)
Κωδικr προϊντοr

Προορισµr (1)

Επιστροφ

Κωδικr προϊντοr

Προορισµr (1)

Επιστροφ

1006 20 11 9000
1006 20 13 9000
1006 20 15 9000
1006 20 17 9000
1006 20 92 9000
1006 20 94 9000
1006 20 96 9000
1006 20 98 9000
1006 30 21 9000
1006 30 23 9000
1006 30 25 9000
1006 30 27 9000
1006 30 42 9000
1006 30 44 9000
1006 30 46 9000
1006 30 48 9000
1006 30 61 9100

01
01
01
—
01
01
01
—
01
01
01
—
01
01
01
—
01
02
03
04
01
04
01
02
03
04
01
04
01
02
03
04

86,00
86,00
86,00
—
86,00
86,00
86,00
—
86,00
86,00
86,00
—
86,00
86,00
86,00
—
108,00
114,00
119,00
—
108,00
—
108,00
114,00
119,00
—
108,00
—
108,00
114,00
119,00
—

1006 30 65 9900

01
04

108,00
—

1006 30 67 9100

05

—

1006 30 67 9900

—

—

1006 30 92 9100

01
02
03
04

108,00
114,00
119,00
—

1006 30 92 9900

01
04
—

108,00
—
—

1006 30 94 9100

01
02
03
04

108,00
114,00
119,00
—

1006 30 94 9900

01
04
—

108,00
—
—

1006 30 96 9100

01
02
03
04

108,00
114,00
119,00
—

1006 30 96 9900

01
04
—

108,00
—
—

1006 30 98 9100

05

—

1006 30 98 9900

—

—

1006 40 00 9000

—

—

1006 30 61 9900
1006 30 63 9100

1006 30 63 9900
1006 30 65 9100

(1) Προορισµο:
01 Λιχτενστιν, Ελβετα και κοιντητεr Λιβνιο και Καµπινε ντ’ Ιτλια,
02 οι ζνεr I, II, III, VI, Θουτα και Μελλια,
03 οι ζνεr IV, V, VII γ), Καναδr και η ζνη VIII, εκτr απ Σουρινµ, Γουινα και Μαδαγασκρη,
04 οι προορισµο που αναφρονται στο ρθρο 34 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87 τηr Επιτροπr πωr τροποποιθηκε,
05 Θουτα και Μελλια·

ΝΒ: Οι ζνεr εναι εκενεr που ορζονται στο παρρτηµα του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2145/92 τηr Επιτροπr πωr τροποποιθηκε.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2547/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Νοεµβρου 1998
για καθορισµ των επιστροφν που εφαρµζονται κατ την εξαγωγ των σιτηρν, των
αλερων και των πλιγουριν και των σιµιγδαλιν στου  σικλεωr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλου, τηr
30r Ιουνου 1992, περ κοινr οργανσεωr αγορr στον
τοµα των σιτηρν (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 923/96 τηr Επιτροπr (2), και
ιδωr το ρθρο 13 παργραφοr 2,
Εκτιµνταr:
τι, σµφωνα µε το ρθρο 13 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92, η διαφορ µεταξ των τιµν των προϊντων που
αναφρονται στο ρθρο 1 του κανονισµο αυτο και των
τιµν των προϊντων αυτν στην Κοιντητα δναται να
καλυφθε απ µια επιστροφ κατ την εξαγωγ·
τι οι επιστροφr πρπει να καθορζονται λαµβανοµνων
υπψη των στοιχεων που προβλπονται στο ρθρο 1 του
κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1501/95 τηr Επιτροπr, τηr 29ηr
Ιουνου 1995, περ θεσπσεωr ορισµνων λεπτοµερν
καννων εφαρµογr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
του Συµβουλου σον αφορ τη χοργηση επιστροφν
κατ την εξαγωγ καθr και τα µτρα τα οποα πρπει να
λαµβνονται σε περπτωση διαταραχr τηr αγορr στον
τοµα των σιτηρν (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2513/98 (4)·
τι, για τα λευρα, τα πλιγορια και σιµιγδλια στου και
σικλεωr, η επιστροφ που εφαρµζεται στα προϊντα αυτ
πρπει να υπολογζεται αφο ληφθε υπψη η αναγκαα
ποστητα σιτηρν για την παρασκευ των εξεταζµενων

προϊντων· τι οι ποστητεr αυτr χουν καθορισθε στον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1501/95·
τι η κατσταση τηr διεθνοr αγορr  οι ειδικr απαιτσειr ορισµνων αγορν δνανται να καταστσουν αναγκαα τη διαφοροποηση τηr επιστροφr για ορισµνα
προϊντα ανλογα µε τον προορισµ τουr·
τι η επιστροφ καθορζεται µα φορ το µνα· τι δναται
να τροποποιεται ενδιαµσωr·
τι η εφαρµογ των λεπτοµερειν αυτν στην παροσα
κατσταση τηr αγορr στον τοµα των σιτηρν, και ιδωr
στιr τιµr των προϊντων αυτν στην Κοιντητα και στη
διεθν αγορ, οδηγε στον καθορισµ τηr επιστροφr στα
ποσ που ορζονται στο παρρτηµα·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Οι επιστροφr κατ την εξαγωγ των αναφερµενων στο
ρθρο 1 στοιχεα α), β) και γ) του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 προϊντων, εκτr τηr βνηr, ωr χουν, καθορζονται στα ποσ που ορζονται στο παρρτηµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 27 Νοεµβρου
1998.

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

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

181
126
147
313

τηr
τηr
τηr
τηr

1. 7. 1992, σ. 21.
24. 5. 1996, σ. 37.
30. 6. 1995, σ. 7.
21. 11. 1998, σ. 16.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 26ηr Νοεµβρου 1998, για καθορισµ των επιστροφν που εφαρµζονται κατ
την εξαγωγ των σιτηρν, των αλερων και των πλιγουριν και σιµιγδαλιν στου  σικλεωr
(Ecu/τνο)

(Ecu/τνο)
Κωδικr προϊντοr

Προορισµr (1)

Επιστροφ

Κωδικr προϊντοr

Προορισµr (1)

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

—
01
—
03
02
03
02
—
03
02
—
—
—
03
02
—
—

—
0
—
17,00
0
50,00
0
—
47,00
0
—
—
—
36,00
0
—
—

1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800

—
01
01
01
01
01
—
—
01
—
—
01
—
—
01
—

1002 00 00 9000
1003 00 10 9000
1003 00 90 9000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000

Επιστροφ

—
37,25
34,75
32,00
29,75
27,75
—
—
82,00
—
—
20,00 (2)
— (2)
—
20,00 (2)
—

(1) Προορισµο:
01 λεr οι τρτεr χρεr,
02 λλεr τρτεr χρεr,
03 Ελβετα, Λιχτενστιν.
(2)

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

NB: Οι ζνεr εναι αυτr που ορζονται στον τροποποιηµνο κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 2145/92 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 214 τηr 30. 7. 1992, σ. 20).
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Ο∆ΗΓΙΑ 98/87/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 13ηr Νοεµβρου 1998
για την τροποποηση τηr οδηγαr 79/373/ΕΟΚ περ τηr εµποραr των συνθτων ζωοτροφν
(Κεµενο που παρουσιζει ενδιαφρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
την οδηγα 79/373/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 2αr Απριλου
1979, περ τηr εµποραr των συνθτων ζωοτροφν (1), πωr
τροποποιθηκε τελευταα απ την οδηγα 97/47/ΕΚ τηr
Επιτροπr (2), και ιδωr το ρθρο 10 στοιχεο ε),
Εκτιµνταr:
τι η πρξη προσχρησηr προβλπει στο παρρτηµα XV
σηµεο VII.E.4 την γκριση για το Βασλειο τηr Σουηδαr
τηr διατρησηr τηr εθνικr νοµοθεσαr τηr η οποα καθιστ υποχρεωτικ τη δλωση του περιεχοµνου φωσφρου
επ τηr ετικταr των συνθτων ζωοτροφν που προορζονται για τα ψρια ωr τιr 31 ∆εκεµβρου 1997·
τι η Σουηδα υποχρεοτο, σµφωνα µε τιr διατξειr που
προβλπονται στο παρρτηµα XV τηr προαναφερθεσαr
πρξηr, να συνοδεει την ατησ τηr προσαρµογr τηr κοινοτικr νοµοθεσαr για το προαναφερθν ορυκτ απ µια
εµπεριστατωµνη επιστηµονικ αιτιολγηση·
τι η Σουηδα διαββασε την αιτιολγησ τηr, στιr 5 Ιουνου 1997·
τι η οδηγα 77/373/ΕΟΚ προβλπει την τακτικ ενηµρωση του παραρτµατr τηr, συναρτσει τηr εξλιξηr των
τεχνικν και επιστηµονικν γνσεων·
τι η αυξηµνη εισφορ σε φσφορο επιφρει διαταραχ
τηr οικολογικr ισορροπαr των λιµνν και των θαλασσν·
τι η ανπτυξη των µπλε φυκιν, η λλειψη οξυγνου, η
υψηλ θνησιµτηr των ψαριν και µια µειωµνη βιολογικ
ποικιλα εναι τα τρχοντα αποτελσµατα τηr προοδευτικr
συσσρευσηr οργανικν καταλοπων σε λιµνζοντα νερ
στιr εσωτερικr λµνεr·
τι εναι, εποµνωr, αναγκαο να προβλεφθον στο βαθµ
που εναι δυνατ τα απορρµµατα του φωσφρου· τι η
υποχρωση σµανσηr των συνθτων τροφν για τα ψρια
που προβλπει την νδειξη τηr περιεκτικτηταr σε φσφορο
θα µποροσε να συµβλει σε αυτ σε µεγλο βαθµ δεδοµνου τι διευκολνει για τον εκτροφα την εφαρµογ τηr
ορθr πρακτικr διατροφr·

(1) ΕΕ L 86 τηr 6. 4. 1979, σ. 30.
(2) ΕΕ L 211 τηr 5. 8. 1997, σ. 45.

τι τα µτρα που προβλπονται στην παροσα οδηγα εναι
σµφωνα µε τη γνµη τηr µνιµηr επιτροπr ζωοτροφν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ρθρο 1
Το παρρτηµα τηr οδηγαr 79/373/ΕΟΚ τροποποιεται
σµφωνα µε το παρρτηµα τηr παροσαr οδηγαr.
ρθρο 2
1. Τα κρτη µλη θεσπζουν και δηµοσιεουν ωr τιr 30
Ιουνου 1999 τιr αναγκαεr νοµοθετικr, ρυθµιστικr και
διοικητικr διατξειr προκειµνου να συµµορφωθον προr
την παροσα οδηγα. Ενηµερνουν σχετικ αµσωr την
Επιτροπ.
Εφαρµζουν τιr διατξειr αυτr απ την 1η Ιουλου 1999.
Εφσον τα κρτη µλη θεσπσουν τιr διατξειr αυτr, οι
τελευταεr αυτr περιχουν αναφορ στην παροσα οδηγα
 συνοδεονται απ µια ττοια αναφορ κατ την επσηµη
δηµοσευσ τουr. Οι λεπτοµρειεr εφαρµογr τηr αναφορr
αυτr αποφασζονται απ τα κρτη µλη.
2. Τα κρτη µλη κοινοποιον στην Επιτροπ το κεµενο
των κυρων διατξεων εσωτερικο δικαου που θεσπζουν
στον τοµα ο οποοr διπεται απ την παροσα οδηγα.
ρθρο 3
Η παροσα οδηγα αρχζει να ισχει την εικοστ ηµρα
απ τη δηµοσευσ τηr στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
ρθρο 4
Η παροσα οδηγα απευθνεται στα κρτη µλη.
Βρυξλλεr, 13 Νοεµβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Στο µροr Β του παραρτµατοr, το τµµα «Πλρειr τροφr» αντικαθσταται απ το ακλουθο κεµενο:
«Πλρειr τροφr

— Ακατργαστη
πρωτενη
— Ακατργαστεr
λιπαρr ουσεr
— Ακατργαστη
κυτταρνη
— Ακατργαστη τφρα

Ζα εξαιρουµνων
των
κατοικιδων
εκτr απ τουr
σκλουr και τιr
γτεr

— Λυσνη

Χοροι

— Μεθειοννη

Πουλερικ

Κατοικδια ζα εκτr
απ τουr σκλουr και
τιr γτεr

Ζα εκτr απ τουr
χορουr
Ζα εκτr απ τα
πουλερικ

— Κυστνη
— Θρεοννη
— Τρυπτοφνη

........................
........................
........................

— Ενεργειακ αξα

........................

Πουλερικ (δλωση
σµφωνα
µε
τη
µθοδο ΕΟΚ)

........................

Χοροι και µηρυκαστικ
(δλωση
σµφωνα
µε
την
επσηµη
εθνικ
µθοδο)

— µυλο
— Ολικ
σκχαρα
(σακχαρζη)
— Ολικ σκχαρα +
µυλο
— Μαγνσιο
— Ντριο
— Μαγνσιο
— Κλιο
— Vσφοροr

λα τα ζα

........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
Ψρια µε εξαρεση
τα
διακοσµητικ
ψρια

λα τα ζα

λα τα ζα εκτr
απ τα ψρια, µε εξαρεση τα διακοσµητικ
ψρια».
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Ο∆ΗΓΙΑ 98/88/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 13ηr Νοεµβρου 1998
για τον καθορισµ κατευθυντηρων γραµµν για τη µικροσκοπικ ταυτοποηση και για τον
κατ’ εκτµηση προσδιορισµ των συστατικν ζωικr προλευσηr για τον επσηµο λεγχο των
ζωοτροφν
(Κεµενο που παρουσιζει ενδιαφρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
την οδηγα 70/373/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 20r Ιουλου
1970, περ εισαγωγr τρπων λψεωr δειγµτων και
µεθδων κοινοτικr αναλσεωr για τον επσηµο λεγχο των
ζωοτροφν (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την
πρξη προσχρησηr τηr Αυστραr, τηr Vινλανδαr και τηr
Σουηδαr, και ιδωr το ρθρο 2,
Εκτιµνταr:
τι η οδηγα 70/373/ΕΟΚ ορζει τι πρπει να διενεργονται επσηµοι λεγχοι των ζωοτροφν µε σκοπ τη διαπστωση τηr τρησηr των αναφεροµνων ρων στιr νοµοθετικr, κανονιστικr και διοικητικr διατξειr που αφορον
την ποιτητα και τη σνθεση των ζωοτροφν, οι οποοι
διενεργονται σµφωνα µε τουr κοινοτικοr τρπουr
λψεωr δειγµτων και µεθδων αναλσεων·
τι η απφαση 94/381/ΕΚ τηr Επιτροπr, τηr 27ηr Ιουνου
1994, για τη θσπιση ορισµνων µτρων προστασαr που
αφορον τη σπογγοειδ εγκεφαλοπθεια των βοοειδν και
τη χοργηση πρωτεϊνν που προρχονται απ θηλαστικ (2), πωr τροποποιθηκε απ την απφαση 95/
60/ΕΚ (3), απαγορεει την περληψη στιr ζωοτροφr που
προορζονται για µηρυκαστικ πρωτεϊνν οι οποεr προρχονται απ λουr τουr ιστοr θηλαστικν, εκτr απ ορισµνα ζωικ προϊντα και υποπροϊντα·
τι η απφαση 91/516/ΕΟΚ τηr Επιτροπr, τηr 9ηr Σεπτεµβρου 1991, για την κατρτιση πνακα συστατικν, η χρση
των οποων απαγορεεται στιr σνθετεr ζωοτροφr (4), πωr
τροποποιθηκε απ την απφαση 97/582/ΕΚ (5), απαγορεει τη χρση πρωτεϊνν οι οποεr προρχονται απ
ιστοr θηλαστικν σε σνθετεr ζωοτροφr που προορζονται για µηρυκαστικ·
τι η οδηγα 79/373/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 2αr Απριλου 1979, περ εµποραr των συνθτων ζωοτροφν (6), πωr
τροποποιθηκε τελευταα απ την οδηγα 97/47/ΕΚ τηr
Επιτροπr (7), προβλπει στο ρθρο 5γ τι λα τα συστατικ πρπει να αναφρονται σε περπτωση που προβλπεται
δλωση των συστατικν και τι η κατρτιση πνακα των
συστατικν υπκειται σε διαφρουr καννεr: µεταξ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
( 6)
( 7)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L
L

170 τηr 3. 8. 1970, σ. 2.
172 τηr 7. 7. 1994, σ. 23.
55 τηr 11. 3. 1995, σ. 43.
281 τηr 9. 10. 1991, σ. 23.
237 τηr 28. 8. 1997, σ. 39.
86 τηr 6. 4. 1979, σ. 30.
211 τηr 5. 8. 1997, σ. 45.

λλων, τα εν λγω συστατικ πρπει να αναγρφονται
στον κατλογο κατ φθνουσα σειρ βρουr ταν πρκειται για σνθετεr ζωοτροφr οι οποεr προορζονται για ζα
λλα απ ζα συντροφιr·
τι η οδηγα 97/47/ΕΚ που τροποποιε τα παραρτµατα
των οδηγιν 77/101/ΕΟΚ (8), 79/373/ΕΟΚ και 91/357/
ΕΟΚ (9) του Συµβουλου, θεσπζει κατλληλεr διατξειr
επισµανσηr σον αφορ την απαγρευση να περιλαµβνονται αυτ τα προϊντα σε ζωοτροφr οι οποεr προορζονται για µηρυκαστικ·
τι τα κρτη µλη ενδχεται να χουν θεσπσει αυστηρτερεr διατξειr, σµφωνα µε το ρθρο 1 παργραφοr 2 τηr
οδηγαr 90/667/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 27ηr Νοεµβρου
1990, για τη θσπιση υγειονοµικν καννων για τη διθεση
και τη µεταποηση ζωικν αποβλτων, τη διθεσ τουr
στην αγορ και την προστασα απ τουr παθογνουr οργανισµοr των ζωοτροφν ζωικr προλευσηr  µε βση τα
ψρια και για την τροποποηση τηr οδηγαr 90/425/
ΕΟΚ (10), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την πρξη
προσχρησηr τηr Αυστραr, τηr Vινλανδαr και τηr Σουηδαr·
τι, µε µικροσκοπικ εξταση, εναι εφικτ η διαπστωση
τηr παρουσαr συστατικν ζωικr προλευσηr· τι, µε τον
τρπο αυτ, εναι επσηr εφικτ η δικριση µεταξ των
οστν ζων τηr ξηρr και των ψαροκκαλων· τι η δυναττητα δικρισηr, µσω µικροσκοπικr εξτασηr, µεταξ
οστν θηλαστικν και οστν πουλερικν, εξαρτται απ
την περα του συγκεκριµνου προσπου το οποο διενεργε
την ανλυση· τι η δυναττητα εκτµησηr τηr ποστηταr
συστατικν ζωικr προλευσηr, εξαρτται επσηr σε
µεγλο βαθµ απ την εµπειρα του αναλυτ· τι ενδχεται
να εναι σκπιµο, δεδοµνων των επιστηµονικν και τεχνολογικν εξελξεων, να προβλεφθε ο συνδυασµr τηr µικροσκοπικr εξτασηr µε λλεr αναλυτικr µεθδουr· τι ο
καθορισµr αυτν των κατευθυντηρων γραµµν για τη
µικροσκοπικ εξταση, δεν αποκλεει τη χρση λλων υποκατστατων  συµπληρωµατικν αναλυτικν µεθδων,
εκτr τηr µικροσκοπικr εξτασηr, οι οποεr χουν αποδεδειγµνη επιστηµονικ αξα·
τι εναι, εποµνωr, σκπιµο να καθοριστον κατευθυντριεr γραµµr σον αφορ την µικροσκοπικ εξταση·
τι τα µτρα που προβλπονται στην παροσα οδηγα εναι
σµφωνα µε τη γνµη τηr µνιµηr επιτροπr ζωοτροφν,
(8) ΕΕ L 32 τηr 3. 2. 1977, σ. 1.
(9) ΕΕ L 193 τηr 17. 7. 1991, σ. 34.
(10) ΕΕ L 363 τηr 27. 12. 1990, σ. 51.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ρθρο 1
Τα κρτη µλη εξασφαλζουν τι η µικροσκοπικ εξταση
που διενεργεται στο πλασιο των επισµων ελγχων αποσκοπνταr στην ταυτοποηση και τον κατ’ εκτµηση προσδιορισµ των συστατικν ζωικr προλευσηr στιr ζωοτροφr, διενεργεται σµφωνα µε τιr κατευθυντριεr γραµµr οι
οποεr αναφρονται στο παρρτηµα τηr παροσαr οδηγαr.
Σµφωνα µε τιr απαιτσειr τιr οποεr χουν προβλει οι
αρµδιεr, σον αφορ τιr προαναφερµενεr αναλσειr,
αρχr, το σηµεο 7 «Υπολογισµr και εκτµηση» αυτν των
κατευθυντηρων γραµµν θα πρπει να θεωρεται προαιρετικ.
Η θσπιση αυτν των κατευθυντηρων γραµµν για την
µικροσκοπικ εξταση, δεν αποκλεει την χρση λλων υποκατστατων  συµπληρωµατικν αναλυτικν µεθδων
εκτr τηr µικροσκοπικr εξτασηr, των οποων εναι
επιστηµονικ αποδεδειγµνη η αξιοπιστα για την ταυτοποηση και τον κατ’ εκτµηση προσδιορισµ των συστατικν ζωικr προλευσηr.

27. 11. 98
ρθρο 2

Τα κρτη µλη θτουν σε ισχ τιr αναγκαεr νοµοθετικr,
κανονιστικr  διοικητικr διατξειr για να συµµορφωθον
µε την παροσα οδηγα ωr τιr 1 Σεπτεµβρου 1999. Ενηµερνουν αµσωr την Επιτροπ σχετικ.
Οι διατξειr αυτr, ταν θεσπζονται απ τα κρτη µλη,
αναφρονται στην παροσα οδηγα  συνοδεονται απ
παρµοια αναφορ κατ την επσηµη δηµοσευσ τουr. Οι
λεπτοµερεr διατξειr για την αναφορ αυτ καθορζονται
απ τα κρτη µλη.
ρθρο 3
Η παροσα οδηγα αρχζει να ισχει την εικοστ ηµρα
απ τη δηµοσευσ τηr στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
Η παροσα οδηγα απευθνεται στα κρτη µλη.
Βρυξλλεr, 13 Νοεµβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κατευθυντριεr γραµµr για τη µικροσκοπικ ταυτοποηση και τον κατ’ εκτµηση προσδιορισµ των συστατικν
ζωικr προλευσηr στιr ζωοτροφr
1.

Στχοr και πεδο εφαρµογr
Οι παροσεr κατευθυντριεr οδηγεr πρπει να χρησιµοποιονται για την ανχνευση και την εκτµηση
µσω µικροσκοπικr εξτασηr, συστατικν ζωικr προλευσηr (τα οποα ορζονται ωr προϊντα τηr
µεταποησηr σφαγων  τµηµτων σφαγων θηλαστικν, πουλερικν  ψαριν) στιr ζωοτροφr.
Στην περπτωση που οι ποστητεr των συστατικν ζωικr προλευσηr υπολογζονται, πρπει να εφαρµζονται οι ακλουθεr προϋποθσειr που αναφρονται στο σηµεο 7 αυτν των οδηγιν.

2.

Ευαισθησα
Σε συνρτηση µε τη φση των συστατικν ζωικr προλευσηr, εναι εφικτ η ανχνευση πολ µικρν
ποσοττων (:0,1 %) τουr στιr ζωοτροφr.

3.

Αρχ τηr µεθδου
να αντιπροσωπευτικ δεγµα, το οποο χει ληφθε σµφωνα µε τα προβλεπµενα στην οδηγα 76/371/
ΕΟΚ τηr Επιτροπr, τηr 1ηr Μαρτου 1976, περ καθορισµο κοινοτικν τρπων διεγµατοληψαr για τον
επσηµο λεγχο των ζωοτροφν (1), και το οποο χει προετοιµαστε καταλλλωr, χρησιµοποιεται για την
ταυτοποηση. Τα συστατικ ζωικr προλευσηr ταυτοποιονται επ τη βσει χαρακτηριστικν, τα οποα
εναι ταυτοποισιµα µε χρση µικροσκοπου (δηλαδ: µυϊκr νεr και λλα σωµατδια κρατοr, χνδροι,
οστ, κρατα, τρχεr, χνοδι, αµα, πτερ, κελφη αυγν, ψαροκκαλα, λπια). Η ταυτοποηση πρπει να
πραγµατοποιεται τσο στο κοσκινισµνο τµµα (6.1), σο και στο συµπυκνωµνο ζηµα (6.2) του δεγµατοr.

4.

Αντιδραστρια (2)

4.1.

Παργων ενσωµτωσηr

4.1.1. νυδροr χλωρλη (υδατικ διλυµα 60 % w/v)
4.1.2. Παραφινλαιο
4.2.

Συµπυκνωτικr παργων

4.2.1. Τετραχλωραιθυλνιο (πυκντητα 1,62)
4.3.

Αντιδραστρια χρσηr

4.3.1. Αντιδραστρια Bradford
4.3.2. ∆ιλυµα ιωδου/ιωδιοχου καλου
4.3.3. Αντιδραστρια Millon
4.3.4. Αντιδραστρια κυστνηr (2 g οξικο µολβδου, 10 g NaOH/100 ml H2O)
Τα αναφερµενα αντιδραστρια εναι δυνατν να αντικατασταθον απ λλα τα οποα αποδδουν παρµοια αποτελσµατα.
5.

Εξοπλισµr και εξαρτµατα

5.1.

Αναλυτικr ζυγr (ακρβεια 0,001 g)

5.2.

Υλικ λεσηr (ξστρα, µλοr, κ.λπ.)

5.3.

Κσκινο µε τετργωνα δικενα των οποων το νοιγµα κυµανεται µεταξ 0,1 και 2 mm

5.4.

∆ιφθαλµο µικροσκπιο (µεγθυνση µχρι 50 φορr)

5.5.

Απλ µικροσκπιο (µεγθυνση µχρι 400 φορr), εκπεµποµνου/πολωµνου φωτr

5.6.

Συνηθισµνα υαλικ εργαστηριακ σκεη

(1) ΕΕ L 102 τηr 15. 4. 1976, σ. 1.
(2) Εφσον δεν υφσταται διαφορετικ διευκρνιση, τα αναφερµενα αντιδραστρια εναι προϊντα του εµπορου.
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∆ιαδικασα
Τουλχιστον 10 g του δεγµατοr, του οποου η σνθεση εξαρτται απ τη φση του υλικο, θα πρπει να
υποβλλονται, εφσον παρσταται ανγκη, σε επεξεργασα (οµοιογενοποηση  λεση, προσεκτικ, µε
χρση του κατλληλου εξοπλισµο λεσηr) και, εν συνεχεα, να υποδιαιρονται σε δο αντιπροσωπευτικ
µρη εκ των οποων το να —τουλχιστον 5 g— για το κοσκινισµνο µροr (6.1), εν το λλο —2 g— για
το συµπυκνωµνο ζηµα (6.2). Ο χρωµατισµr µε αντιδραστρια χρσηr (6.3) εναι ενδεδειγµνοr για την
ταυτοποηση.

6.1.

Ταυτοποηση των συστατικν ζωικr προλευσηr στα κοσκινισµνα τµµατα
Τουλχιστον 5 g του δεγµατοr κοσκινζεται (5.3) σε δο, τουλχιστον, τµµατα.
Το κοσκινιµνο τµµα ; 0,5 mm ( να αντιπροσωπευτικ µροr του τµµατοr) απλνεται σε να
κατλληλο υπστρωµα οτωr στε να σχηµατιστε να λεπτ στρµα το οποο αποτελε αντικεµενο
συστηµατικr παρατρησηr µε διφθαλµο µικροσκπιο (5.4) σε διφορεr µεγεθνσειr για να ανιχνευθον
τα συστατικ ζωικr προλευσηr.
Προετοιµζονται πλκεr µε το κοσκινισµνο τµµα : 0,5 mm οι οποεr αποτελον αντικεµενο συστηµατικr παρατρησηr µε χρση απλο µικροσκοπου (5.5) σε διφορεr µεγεθνσειr για την ανχνευση των
συστατικν ζωικr προλευσηr.

6.2.

Ταυτοποηση συστατικν ζωικr προλευσηr στο συµπυκνωµνο ζηµα
Τουλχιστον 2 g (ακρβεια 0,001 g) του δεγµατοr ζυγζονται σε ναν δοκιµαστικ σωλνα  σε διαχωριστικ χονη και υποβλλονται σε επεξεργασα µε 15 ml τουλχιστον τετραχλωραιθυλνιου (4.2.1). Μετ
απ επανειληµµνη ανλευση/ανακνησ του, το µγµα πρπει να κατασταλξει επ επαρκr χρονικ
διστηµα (επ να τουλχιστον λεπτ, χι µωr περισστερο απ δο ωr τρα λεπτ)· εν συνεχεα
πραγµατοποιεται διαχωρισµr του ιζµατοr.
Πραγµατοποιεται αποξρανση του ιζµατοr εντr απαγωγο· εν συνεχεα, το ζηµα ζυγζεται (ακρβεια
0,001 g). Το ζγισµα ενα απαρατητο µνον εφσον απαιτεται εκτµηση. Πρπει να εξεταστε ολκληρο το
αποξηραµνο ζηµα,  µροr αυτο, µε χρση διφθαλµου µικροσκοπου (5.4) και απλο µικροσκοπου (5.5)
για την ανχνευση των οστεωδν συστατικν.

6.3.

Χρση των παραγντων ενσωµτωσηr και των αντιδραστηρων χρσηr
Η µικροσκοπικ ταυτοποηση των συστατικν ζωικr προλευσηr µπορε να διευκολυνθε χρη στη χρση
ειδικν παραγντων ενσωµτωσηr και αντιδραστηρων χρσηr.
νυδρη χλωρλη (4.1.1):

Με πια θρµανση οι κυτταρικr δοµr γνονται πιο ευδικριτεr διτι
οι κκκοι του αµλου ζελατινοποιονται και αποµακρνονται τα
ανεπιθµητα συστατικν των κυττρων.

Παραφινλαιο (4.1.2):

Τα οστεδη συστατικ εναι εκολο να ταυτοποιηθον µε αυτν τον
παργοντα ενσωµτωσηr, επειδ το µεγαλτερο µροr των κενν
εξακολουθον να περιχουν αρα και εµφανζονται υπ τη µορφ
µελανν οπν µεγθουr 5-15 µm περπου.

Αντιδραστρια Bradford (4.3.1):

Χρησιµοποιεται για την ανχνευση πρωτεϊνν (χαρακτηριστικ
κυαν απχρωση). Πρπει να διαλεται µε νερ σε αναλογα 1 προr 4
περπου.

∆ιλυµα
ιωδου/ιωδιοχου καλου (4.3.2):

7.

Χρησιµοποιεται για την ανχνευση αµλου (χαρακτηριστικ κυανιδηr απχρωση) και πρωτεϊνν (χρµα κτρινο-πορτοκαλ). Εφσον
χρειζεται, εναι εφικτ  διλυση.

Αντιδραστρια Millon (4.3.3):

Θερµανονταr προσεκτικ, τα οστεδη συστατικ προσλαµβνουν
χρµα ροζ.

Αντιδραστρια κυστνηr (4.3.4):

Θερµανονταr προσεκτικ, τα συστατικ που περιλαµβνουν κυστνη
(τρχεr, φτερ, κ.λπ.) προσλαµβνουν χρµα µαρο-καφ.

Υπολογισµr και εκτµηση
Στην περπτωση που οι ποστητεr των συστατικν ζωικr προλευσηr υπολογζονται, πρπει να εφαρµζονται οι ακλουθεr προϋποθσειr που αναφρονται σε αυτ το σηµεο.
Ο υπολογισµr µπορε να πραγµατοποιηθε µνο σε περπτωση που τα συστατικ ζωικr προλευσηr
περιλαµβνουν θραµατα οστν.
Τα θραµατα οστν χερσαων θερµαιµων ζωικν ειδν (πωr: θηλαστικ και πτην) µπορον να
διακριθον απ τα διφορα εδη ψαροκκαλων, στην µικροσκοπικ πλκα, χρη στα χαρακτηριστικ τουr
κεν. Η αναλογα συστατικν ζωικr προλευσηr στο δεγµα του υλικο εκτιµται λαµβνονταr υπψη:
— την εκτιµµενη αναλογα (ποσοστ βρουr) υπολειµµτων οστν στο συµπυκνωµνο ζηµα και
— την αναλογα (ποσοστ βρουr) οστν στα συστατικ ζωικr προλευσηr.
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Ο προσδιορισµr πρπει να βασζεται σε τουλχιστον τρειr (εφσον αυτ εναι εφικτ) πλκεr, και
τουλχιστον πντε οπτικ πεδα για κθε πλκα. Στην περπτωση µιγµτων ζωοτροφν, το συµπυκνωµνο
ζηµα περιλαµβνει, κατ καννα, χι µνο θρασµατα οστν ζων τηr ξηρr και ψαροκκαλων, αλλ
επσηr και λλα σωµατδια υψηλο ειδικο βρουr, πωr: ανργανεr ουσεr, µµο, θρασµατα ξυλωδν
µερν φυτν κ.λπ.
7.1.

Κατ’ εκτµηση προσδιορισµr τηr αξαr του ποσοστο θραυσµτων οστν
% θραυσµτων οστν ζων τηr ξηρr

=

% θραυσµτων ψαροκκαλων και λεπιν

=

S×c
W
S×d
W

[S = βροr ιζµατοr (mg), c = διορθωτικr συντελεστr (%) για τον κατ’ εκτµηση προσδιορισµ τηr
αναλογαr οστν ζων τηr ξηρr στο ζηµα, d = διορθωτικr συντελεστr (%) για τον κατ’ εκτµηση
προσδιορισµ τηr αναλογαr θραυσµτων ψαροκκαλων και λεπιν στο ζηµα, W = βροr του υλικο
του δεγµατοr για την καθζηση (mg)].
7.2.

Κατ’ εκτµηση προσδιορισµr τηr αξαr των συστατικν ζωικr προλευσηr
Η αναλογα οστν στα ζωικ προϊντα µπορε να κυµανεται σε µεγλο βαθµ. (Το ποσοστ οστν στην
περπτωση οστεαλερων εναι τηr τξεωr του 50 ωr 60 %, και στην περπτωση κρεαταλερων τηr τξεωr
του 20 ωr 30 %· σε περπτωση ιχθυαλερων, η αναλογα των τµηµτων ψαροκκαλων και λεπιν
κυµανεται αναλγωr τηr κατηγοραr και τηr καταγωγr του ιχθυαλερου: συνθωr εναι τηr τξεωr του
10-20 %).
Σε περπτωση που εναι γνωστ το εδοr του χονδραλερου ζωικr προλευσηr το οποο περιλαµβνεται
στο δεγµα, εναι εφικτr ο κατ’ εκτµηση προσδιορισµr του περιεχοµνου:
Κατ’ εκτµηση περιεχµενο συστατικν
προϊντων ζων τηr ξηρr (%)

=

Κατ’ εκτµηση περιεχµενο συστατικν
προϊντων ψαριν (%)

=

S×c
W×f
S×d
W×f

× 100

× 100

[S = βροr ιζµατοr (mg), c = διορθωτικr συντελεστr (%) για τον κατ’ εκτµηση προσδιορισµ τηr
αναλογαr οστν ζων τηr ξηρr στο ζηµα, d = διορθωτικr συντελεστr (%) για τον κατ’ εκτµηση
προσδιορισµ τηr αναλογαr θραυσµτων ψαροκκαλων και λεπιν στο ζηµα, f = διορθωτικr συντελεστr για την αναλογα οστν στα συστατικ ζωικr προλευσηr του υπ εξταση δεγµατοr, W = βροr
του υλικο του δεγµατοr για την καθζηση (mg)].
8.

Παρουσαση των πορισµτων τηr εξτασηr
Οι διφορεr περιπτσειr θα πρπει να αναφρονται µε τον ακλουθο τρπο:

8.1.

Εφσον το επτρεψε η διακριτικ ικαντητα του µικροσκοπου, δεν διαπιστθηκε καννα συστατικ
ζωικr προλευσηr (σµφωνα µε τον ορισµ του σηµεου 1) στο δεγµα που εξετστηκε.

8.2.

Εφσον το επτρεψε η διακριτικ ικαντητα του µικροσκοπου, διαπιστθηκε η παρουσα συστατικν
ζωικr προλευσηr (1), στο δεγµα που εξετστηκε.
Σε αυτν την περπτωση, η αναφορ των πορισµτων τηr εξτασηr ενδχεται, εφσον παρσταται ανγκη,
να διευκρινιστε περαιτρω µε τον ακλουθο τρπο:

8.2.1. Εφσον το επτρεψε η διακριτικ ικαντητα του µικροσκοπου, διαπιστθηκε στο εξατασθν δεγµα η
παρουσα µικρν ποσοττων συστατικν ζωικr προλευσηr.
8.2.2. Αναλγωr τηr περαr του τεχνικο,
— ετε, εφσον το επτρεψε η διακριτικ ικαντητα του µικροσκοπου, διαπιστθηκε η παρουσα συστατιν ζωικr πρλευσηr (1), στο δεγµα που εξετστηκε. Η αναλογα θραυσµτων οστν (οστν ζων
τηr ξηρr/ψαροκκαλων — στην περπτωση θραυσµτων οστν ζων τηr ξηρr, µια ενδεχµενη
εξειδκευση για τα θρασµατα οστν πουλερικν  θηλαστικν, βλπε σηµεο 9.3) εκτιµται τι εναι
τηr τξεωr του . . . . % δηλαδ . . . . % σε περπτωση που υπολογζεται µε . . . οστν στο προϊν των
ζωικν συστατικν (= χρησιµοποηση του διορθωτικο συντελεστ «f»),
— , εφσον το επτρεψε η διακριτικ ικαντητα του µικροσκοπου, διαπιστθηκε η παρουσα συστατικν ζωικr προλευσηr (1), σε µετρσειr ποστητεr, στο δεγµα που εξετστηκε.
(1) Θα πρπει να αναφρεται εδ το εδοr των συστατικν που εντοπστηκαν, παραδεγµατοr χρη οστ (ζων τηr ξηρr 
ψαροκκαλα), συστατικ κρετων, κ.λπ.
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Για τιr περιπτσειr που αναφρονται στα σηµεα 8.2, 8.2.1 και 8.2.2, εφσον χουν εντοπιστε οστ ζων
τηr ξηρr, η κθεση θα πρπει να περιλαµβνει την ακλουθη επιπρσθετη φρση:
«∆εν µπορε να αποκλειστε το ενδεχµενο τα ωr νω συστατικ να προρχονται απ θηλαστικ.»
Ο φροr αυτr δεν εναι απαρατητοr σε περιπτσειr θραυσµτων οστν ζων τηr ξηρr, στιr οποεr χει
γνει εξειδκευση για τα θρασµατα οστν πουλερικν  θηλαστικν (βλπε σηµεο 9.3).
9.

Παρατηρσειr

9.1.

Σε περπτωση που το συµπυκνωµνο ζηµα παρουσιζει πολυριθµα και ευµεγθη συστατικ, εναι
σκπιµο να κοσκινιστε το ζηµα σε δο τµµατα (µε χρση, δηλαδ, κσκινου 320 µm). Το τµµα το
οποο περιλαµβνει τα ευµεγθη συστατικ εναι δυνατν να εξεταστε σαν παρασκεασµα παραφινελαου
µε διφθαλο µικροσκπιο µε εκπεµπµενο φωr. Τα τµµα το οποο περιλαµβνει τα µικρο µεγθουr
συστατικ, πρπει να εξετζεται µε χρση απλο µικροσκοπου.

9.2.

Το λαµβανµενο συµπυκωµνο ζηµα (6.2) µπορε, εφσον χρειζεται, να υποδιαιρεθε περαιτρω µε χρση
συµπυκνωτικο παργοντα µεγαλτερηr πυκντηταr.

9.3.

Αναλγωr τηr περαr του τεχνικο, και χρη, στην χρση µιαr ειδικr µεθδου, εναι εφικτ η πραγµατοποηση τηr δικρισηr µεταξ των συστατικν που προρχονται απ θηλαστικ, και αυτν που προρχονται απ πουλερικ.
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ΙΙ
(Πρξειr για την ισχ των οποων δεν απαιτεται δηµοσευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟVΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 20r Νοεµβρου 1998
σχετικ µε το διορισµ των µελν, καθr και των προδρων και των αντιπροδρων, των
οµδων εµπειρογνωµνων που συνδρµουν την Επιτροπ σχετικ µε το περιεχµενο και τον
προσανατολισµ των κεντρικν δρσεων στον τοµα τηr ρευναr και τηr τεχνολογικr
ανπτυξηr
[κοινοποιηθεσα υπ τον αριθµ Ε(1998) 3347]
(Κεµενο που παρουσιζει ενδιαφρον για τον ΕΟΧ)

(98/682/ΕΚ, Ευρατµ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr
Ατοµικr Ενργειαr,
την απφαση 98/610/ΕΚ, Ευρατµ τηr Επιτροπr, τηr 22αr
Οκτωβρου 1998, για τη συγκρτηση οµδων εµπειρογνωµνων που συνδρµουν την Επιτροπ σχετικ µε το περιεχµενο και τον προσανατολισµ των κεντρικν δρσεων
στον τοµα τηr ρευναr και τηr τεχνολογικr ανπτυξηr (1),
Εκτιµνταr:
τι το ρθρο 3 παργραφοr 1 τηr απφασηr 98/610/ΕΚ,
Ευρατµ προβλπει τι οι οµδεr συγκροτονται απ την
Επιτροπ κατ εξισορροπηµνο τρπο, λαµβανοµνηr
υπψη τηr γεωγραφικr προλευσηr και του πεδου προλευσηr των µελν τουr (ιδωr, απ τουr κκλουr τηr βιοµηχαναr και των υπηρεσιν, απ το περιβλλον τηr ρευναr
και τηr καινοτοµαr, των χρηστν και των δηµοσων ρυθµιστικν αρχν και απ τουr κοινωνικοοικονοµικοr
κκλουr)· τι η Επιτροπ επιδικει επσηr για τον διο λγο
να εξισορροπσει µε τον καλτερο τρπο τη συµµετοχ
γυναικν και ανδρν·
(1) ΕΕ L 290 τηr 29. 10. 1998, σ. 57.

τι, για το διορισµ των µελν των οµδων εµπειρογνωµνων, η Επιτροπ αξιολογε το σνολο των υποψηφιοττων σε συνρτηση µε τα κριτρια επιλογr που παρατθενται στο σηµεο Α παργραφοr 2 του παραρτµατοr τηr
απφασηr 98/610/ΕΚ, Ευρατµ· τι, βσει τηr αξιολγησηr
αυτr, η Επιτροπ διορζει τα µλη των οµδων εµπειρογνωµνων, τηρουµνων των διατξεων που παρατθενται
στο ρθρο 3 παργραφοr 1 τηr εν λγω απφασηr και του
σηµεου Β του παραρτµατοr·
τι, σµφωνα µε τιr διατξειr του ρθρου 4 παργραφοr 1
τηr απφασηr 98/610/ΕΚ, Ευρατµ, τα µλη των οµδων
εµπειρογνωµνων διορζονται σε ατοµικ βση απ την
Επιτροπ για χρονικ διστηµα δο ετν· τι ο διορισµr
αυτr δναται να ανανεωθε παξ, για µγιστο χρονικ
διστηµα δο ετν·
τι, κατ το ρθρο 4 παργραφοr 4 τηr εν λγω απφασηr,
η Επιτροπ διορζει επσηr τον πρεδρο και τον αντιπρεδρο κθε µαr απ τιr οµδεr εµπειρογνωµνων µεταξ των
µελν τουr· τι ο αντιπρεδροr δεν δναται να χει την δια
γεωγραφικ προλευση, οτε το διο πεδο προλευσηr πωr
ο πρεδροr·
τι, σµφωνα µε την τταρτη αιτιολογικ σκψη τηr απφασηr 98/610/ΕΚ, Ευρατµ, οι οµδεr εµπειρογνωµνων
χουν ωr αποστολ να διατυπνουν συµπερσµατα µε κθε
διαφνεια και ανεξαρτησα· τι, κατ συνπεια, τα µλη
τουr οφελουν να ενεργον ανεξρτητα απ οποιαδποτε
εξωτερικ οδηγα, προκειµνου να παρχουν στην Επιτροπ
παρατηρσειr αντικειµενικο χαρακτρα·
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τι, µε αυτ την προοπτικ, τα µλη χρειζεται να πληροφορον την Επιτροπ πριν απ κθε συνεδραση βσει τηr
ηµερσιαr διταξηr, σχετικ µε οποιοδποτε συµφρον που
θα µποροσε να θεωρηθε τι επηρεζει την ανεξαρτησα
τουr· τι πρπει να αποφεγουν να συσκπτονται επ
θεµτων στα οποα χουν κποιο συµφρον·
τι, για το σκοπ αυτ, οι επιλεγντεr υποψφιοι θα πρπει
να υπογρφουν, πριν απ κθε συνεδραση των οµδων
εµπειρογνωµνων, δλωση, στην οποα πιστοποιον τι, µε
βση την ηµερσια διταξη, δεν υπρχει σγκρουση συµφερντων που ενδχεται να διακυβεσουν την ανεξαρτησα
τουr·
τι, υπ την επιφλαξη του ρθρου 214 τηr συνθκηr για
την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr και του ρθρου 194
τηr συνθκηr για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr
Ατοµικr Ενργειαr, τα µλη πρπει να οφελουν να µην
κοινολογον πληροφορεr που τουr κοινοποιθηκαν στο
πλασιο των εργασιν των οµδων εµπειρογνωµνων, ταν
τουr επισηµανεται τι οι πληροφορεr αυτr υπκεινται σε
ατηµα απορρτου·
τι, ταν να µλοr παραβανει τιr υποχρεσειr του περ
ανεξαρτησαr και εµπιστευτικτηταr, πρπει να θεωρεται
τι δεν εναι πλον σε θση να συνεισφρει αποτελεσµατικ
στιr εργασεr τηr οµδαr, κατ την ννοια του ρθρου 4 τηr
απφασηr 98/610/ΕΚ, Ευρατµ·
εκτιµνταr τι εναι σκπιµο να διορισθον τα µλη των
οµδων εµπειρογνωµνων, καθr και οι 17 πρεδροι και οι
17 αντιπρεδροι των εν λγω οµδων, και να εξασφαλισθε
το απρρητο των εργασιν και η ανεξαρτησα των µελν,
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ΑΠΟVΑΣΙΖΕΙ:

ρθρο 1
Τα τοµα των οποων τα ονµατα παρατθενται στο
παρρτηµα Ι διορζονται µλη των οµδων εµπειρογνωµνων οι οποεr συγκροτθηκαν µε βση την απφαση
98/610/ΕΚ, Ευρατµ.
ρθρο 2
Τα τοµα των οποων τα ονµατα παρατθενται στο
παρρτηµα ΙΙ διορζονται πρεδροι  αντιπρεδροι των
οµδων εµπειρογνωµνων οι οποεr αναφρονται στο
ρθρο 1.
ρθρο 3
Τα τοµα που αναφρονται στα ρθρα 1 και 2 οφελουν να
τηρον τουr ρουr ανεξαρτησαr και εµπιστευτικτηταr που
παρατθενται στο παρρτηµα ΙΙΙ.
ρθρο 4
Η παροσα απφαση παργει αποτελσµατα απ την ηµρα
τηr εκδσεr τηr.
Βρυξλλεr, 20 Νοεµβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Édith CRESSON

Μλοr τηr Επιτροπr
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Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

L 318/53

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Οµδεr εµπειρογνωµνων

Υγεα, διατροφ και περιβαλλοντικο παργοντεr

λεγχοr των λοιµωδν ασθενειν

Το εργοστσιο κτταρο

Ονοµατεπνυµα των µελν

BIESALSKI

HANS

BORRESEN

TORGER

COLOMER

CONCHA

DANIEL

H.

FORSBERG

ETHEL

GARCEZ DE LENCASTRE

HERMINIA

KATSOUYLANNI

KLEA

KORPELA

RIITTA

LESLIE

JIM

MEROT

BERTRAND

PFANNHAUSER

WERNER

ROTILIO

GIUSEPPE

SARIS

WIM

TAEYMANS

DOMINIQUE

WALL

PATRICK

WILLIAMS

CHRISTINE

BARRET

NOËL

BELLOD

ANNE

BORRIELLO

SAVERIO

ESTEBAN

MARIANO

ESTOLIO DO ROSARIO

VIRGILIO

KARLSSON

LARS

MOENNIG

VOLKER

O’FLANAGAN

DARINA

PAPAMICHAIL

M.

RANKI

ANNAMARI

RAPPUOLI

RINO

SALMASO

STEFANIA

SÁNCHEZ

J.M.

VAN EDEN

WILLEM

VANHEMELRIJCK

JOHAN

WAHREN

BRITTA

WILLEBERG

PREBEN

ALBERGHINA

LILIA

BOWLES

DIANNA

CARRONDO

MANUEL

COLIJN-HOOYMANS

CATHARINA

DIDERICHSEN

BORGE

GLIMELIUS

KRISTINA

LECOMTE

JEANNE-MARIE

MÄKINEN

SEPPO

PÜHLER

ALFRED

ROELS

J.A.

L 318/54

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

Οµδεr εµπειρογνωµνων

Γρανση του πληθυσµο

Αειφροr διαχεριση τηr γεωργαr, τηr αλιεαr και
τηr δασοκοµαr, συµπεριλαµβανοµνηr τηr
ολοκληρωµνηr ανπτυξηr τηr υπαθρου

Κοινωνα τηr πληροφοραr

27. 11. 98

Ονοµατεπνυµα των µελν

SCHWAB

HELMUT

SEKERIS

CONSTANTINE

VAN DE VOORDE

ANDRÉ

VELA

CARMEN

VIIKARI

LIISA

YEATS

SIOBHAN

BALTES

MARGARET

BARTOLI

ETTORE

COMELLA

JOAN

GREENGROSS

SALLY

GUILLEMARD

A. M.

LINDSTRÖM

JAN-INGVAR

O HARA

SEAMUS

PAULA BARBOSA

MANUEL

PERANI

DANIELA

PICCART

MARTINE

SCHROLL

MARIANNE

STATHAKOS

DIMITRI

TAIPALE

VAPPU

VAN DEN BERG

HANS

WICK

GEORG

CARLSSON

MÅRTEN

CARUSO

CAMILLO

DE SOUSA VASCONCELOS

MARCELLO

DEROANNE

CLAUDE

GONZALES-GARCES

ALBERTO

GRIFFITH

DAVID

HOFREITHER

MARKUS

KASSIOUMIS

KONSTANTINOS

LANGSTRAAT

DIRK

PAAVILAINEN

LEENA

POUZET

ANDRÉ

RASCHE

ERNST

REXEN

FINN

TAIT

ELIZABETH

THOMAS

TOM

VON MEYER

HEINO

WERRY

P.

AIRAGHI

ANGELO

ALVES

JOSÉ

BAUSCH

ROMAIN

BERTHELSEN

HANS

BRAVO

ALAIN

COCHRANE

PETER

27. 11. 98

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων
Οµδεr εµπειρογνωµνων

Πρωτοπρα προϊντα, διαδικασεr και µορφr
οργνωσηr

Βισιµη κινητικτητα και συνδυασµr µεταφορικν µσων

L 318/55

Ονοµατεπνυµα των µελν

CRONBERG

TARJA

DE KEMP

ARNOUD

FENEYROL

MICHEL

GALUZZI

PAOLO

HALKIAS

CHRISTOS

HORN

CHRIS

HORWOOD

ROSEMARY

KUUSI

JUHANI

LAGASSE

PAUL

LARROUTUROU

BERNARD

MERKER

WOLFGANG

MOSSOTTO

CESARE

NILSSON

ANN MARIE

PACHL

URSULA

PURVES

IAN

SCHUURMANS

MARTIN

UCEDA

JAVIER

WERTHNER

HANNES

WEYRICH

CLAUS

ÁLVAREZ

S.

BENAVENT

R.

BLONDELOT

ÉMILE

DE CHARENTENAY

FRANÇOIS

DE MEYER

A.

FOUNTI

MARIA

GREGORY

MIKE

HELLER

BERNDT

JÄGER

HEIMO

NORELL

MARGARETA

O’DONOVAN

P.

PEDERSEN

HANS

PINTO

LUIGI

RIBERA SALCEDO

JOSÉ

SISTERMANS

JOOP

TEMMES

ARMI

WARNECKE

HANS-JÜRGEN

BAYLISS

DAVID

BOGG

KEITH

DOGANIS

RIGAS

FERNÁNDEZ DURÁN

REYES

FINLAY

HUGH

KNOFLACHER

HERMANN

LINDBERG

JOHAN

LINKAMA

EEVA

PAYE-JEANNENEY

LAURENCE

L 318/56

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων
Οµδεr εµπειρογνωµνων

Νεr προοπτικr για τον τοµα τηr αεροναυπηγικr

Τεχνολογεr των χερσαων και θαλασσων µεταφορν

Αειφροr διαχεριση και ποιτητα του δατοr και
Αειφροr διαχεριση των θαλασσων οικοσυστηµτων
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Ονοµατεπνυµα των µελν

RICOTELLI

MARCELLO

RUĲGROK

C. J.

SCHACKE

IVAR

SOBOLL

HORST

SQUASSAFICHI

NICOLA

VAN DE VOORDE

EDDY

VIANA BAPTISTA

JOSÉ

ABBINK

J.

ARIAS

ANGEL-LUIS

CATOIRE

SERGE

GOULETTE

MIKE

JENSEN

KURT

LAWLER

JAMES

LOJACONO

EROS

LUREAU

FRANÇOIS

MADALENO

UTÍMIA

MALANICK

PETER

NYSSEN

CLAUDE

OLSSON

ULF

PAPAILIOU

KYRIACOS

SZODRUCH

JOACHIM

TRUMAN

TREVOR

VON TEIN

VOLKER

ACKERMANN

CHARLES-LOUIS

ANDERSEN

TORBEN

BRÄNNSTRÖM

KLAS

BYRNE

GERALD

CERECEDA

C.

DUARTE SILVA

ANTÓNIO

FEITLER

SIMONE

GOLDAN

MICHAEL

GOODRICH

DAVID

KEROSUO

MATTI

KYRTATOS

NIKOLAOS

LIST

HELMUT

MAGGETTO

GASTON

MICHELLONE

GIAN CARLO

PERSON

P.

SEIFFERT

ULRICH

BJORNSEN

PETER

BOZZO

GIAN MARIO

CANDELA

LUCILA

DE MARSILY

GHISLAIN

DRONKERS

JOB
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EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων
Οµδεr εµπειρογνωµνων

Πλανητικ µεταβολ, κλµα και βιοποικιλτητα

Η πλη του µλλοντοr και η πολιτιστικ κληρονοµι

Καθαρτερα ενεργειακ συστµατα και
Οικονοµικ και αποδοτικ ενργεια

L 318/57

Ονοµατεπνυµα των µελν

ELEFTHERIOU

ANASTASSIOS

JASKULKE

ELISABETH

KAUPPI

LEA

KLAGHOFER

E.

LANCELOT

CHRISTIANE

MCGLADE

JACQUELINE

MONTESINOS

SALOMÓN

MULCAHY

MAIRE

NUNES

FRANCISCO

PFEIFFER

KLAUS

BERGER

ANDRÉ

BERZ

G.

CAHILL

BRONWYN

CORTE-REAL

JOÃO

CRUTZEN

PAUL

DAHL-JENSEN

DORTHE

GRABHERR

GEORG

LALAS

DIMITRIS

LÓPEZ FERNANDEZ

MARIA LUISA

MCWILLIAMS

BRENDAN

ROHDE

HENNING

SERREAULT

BRIGITTE

WALLS

MARI

YARMIN

FARHANA

ZERBINI

S.

ANDERSSON

HARRI

BEEDHOLM

BENTE

CAMPILLO

ROSA

CASSAR

MAY

DUNLEAVY

SEAN

HECQ

WALTER

JILKA

BRIGITTE

KUTTER

ECKHARD

MAUGARD

ALAIN

MOROPOULOU

ANTONIA

NYSTROM

LOUISE

PORTAS

NUNO

ROELOFS

LAMBERT

ROGERS

RICHARD

SABBIONI

CRISTINA

AIGNER

MANFRED

BILLFALK

LENNART

DA SILVA CARVALHO

MARIA

DURAND

JEAN-MICHEL

L 318/58

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων
Οµδεr εµπειρογνωµνων

Βελτωση τηr κοινωνικοοικονοµικr γνωστικr
βσηr

Ελεγχµενη θερµοπυρηνικ σντηξη
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Ονοµατεπνυµα των µελν

FREDERICK

GUY

GARIBBA

M.

HINSTRUP

PETER

KERONEN

JOUNI

LEWIS

TONY

MAVRAKIS

DIMITRIOS

OTTER

NICHOLAS

PAZ FRIEND

MARIA

ROCCA

UGO

ROULET

CLAUDE

SARIS

FRANS

SCHNEEBERGER

MICHAEL

BRUNN

ANKE

CARTON

LUC

DURU

MARIE

ERIKSON

ROBERT

GIANNITSIS

TASSOS

GRODAL

BIRGIT

JOÃO RODRIGUES

MARIA

MARTINOTTI

GUIDO

NEWBY

HOWARD

NOWOTNY

HELGA

OSTNER

ILONA

SCHABER

GASTON

SCHNABEL

PAUL

SILIUS

HARRIET

SOMMESTAD

LENA

SUBIRATS

JOAN

WHELAN

BRENDAN

BELLI

MARIA

BERKE

CLAUS

BUSCH

NIELS

D’HAESELEER

WILLIAM

FUSTER

FELICIANO

HÖGBERG

LARS

HOPKINS

MIKE

KATSANOS

ANASTASIOS

KNERINGER

GÜNTHER

LAVAL

GUY

POLICARPO

ARMANDO

POOLEY

DEREK

SALOMAA

RALF

VAN DER WIEL

MARNIX
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Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

Οµδεr εµπειρογνωµνων

Πυρηνικ σχση

L 318/59

Ονοµατεπνυµα των µελν

CARO

RAFAEL

CARVALHO SOARES

JOSÉ

COLINO

ANTONIO

CUNNINGHAM

JOHN

GOVAERTS

PIERRE

HAYNS

MIKE

HEUSENER

GERHARD

HOLM

LARS-ERIK

MATTILA

LASSE

NIELSEN

SVEN

RAKHORST

HUBERT

SCHMITZER

CHRISTIAN

SIDERIS

ELEFTHERIOS

VALENTINI

PAOLO

VALLEE

ALAIN

L 318/60

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Πνακαr προδρων και αντιπροδρων των οµδων εµπειρογνωµνων
Οµδα εµπειρογνωµνων

Ονοµατεπνυµο προδρου

Ονοµατεπνυµο αντιπροδρου

Υγεα, διατροφ και περιβαλλοντικο παργοντεr

WILLIAMS Christine

COLOMER Concha

λεγχοr των λοιµωδν ασθενειν

BELLOD Anne

ESTOLIO DO ROSARIO Virgilio

Το εργοστσιο κτταρο

ALBERGHINA Lilia

LECOMTE Jeanne-Marie

Γρανση του πληθυσµο

BALTES Margaret

TAIPALE Vappu

Αειφροr διαχεριση τηr γεωργαr,
τηr αλιεαr και τηr δασοκοµαr,
συµπεριλαµβανοµνηr τηr ολοκληρωµνηr ανπτυξηr τηr υπαθρου

THOMAS Tom

HOFREITHER Markus

Κοινωνα τηr πληροφοραr

WEYRICH Claus

HORN Chris

Πρωτοπρα προϊντα, διαδικασεr
και µορφr οργνωσηr

PEDERSEN Hans

SISTERMANS J. F.

Βισιµη κινητικτητα και συνδυασµr µεταφορικν µσων

BAYLISS David

DOGANIS Rigas

Νεr προοπτικr για τον τοµα τηr
αεροναυπηγικr

OLSSON Ulf

ARIAS Angel-Luis

Τεχνολογεr των χερσαων και θαλασσων µεταφορν

MICHELLONE Gian Carlo

GOODRICH David

Αειφροr διαχεριση και ποιτητα
του δατοr και αειφροr διαχεριση
των θαλασσων οικοσυστηµτων

KAUPPI Lea

BJÖRNSEN Peter

Πλανητικ µεταβολ, κλµα και
βιοποικιλτητα

SERREAULT Brigitte

BERGER André

Η πλη του µλλοντοr και η πολιτιστικ κληρονοµι

PORTAS Nuno

SABBIONI Christina

Καθαρτερα ενεργειακ συστµατα
και οικονοµικ και αποδοτικ ενργεια

SARIS Frans

BILLFALK Lennart

Βελτωση τηr κοινωνικοοικονοµικr
γνωστικr βσηr

NOWOTNY Helga

SCHABER Gaston

Ελεγχµενη θερµοπυρηνικ σντηξη

FUSTER Feliciano

D’HAESELEER William

Πυρηνικ σχση

HEUSENER Gerhard

VALLEE Alain

27. 11. 98

27. 11. 98

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ροι σχετικ µε την ανεξαρτησα των µελν και το απρρητο των εργασιν
Α. Απρρητο των εργασιν
Υπ την επιφλαξη του ρθρου 214 τηr συνθκηr για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr και του ρθρου 194
τηr συθκηr για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr Ατοµικr Ενργειαr, τα µλη οφελουν να µην κοινολογον πληροφορεr που τουr κοινοποιθηκαν στο πλασιο των εργασιν των οµδων εµπειρογνωµνων, ταν τουr
επισηµανεται τι οι πληροφορεr αυτr υπκεινται σε ατηµα απορρτου.
Β. Ανεξαρτησα των µελν
1. Τα µλη πληροφορον την Επιτροπ σχετικ µε οποιοδποτε συµφρον που θα µποροσε να θεωρηθε τι
επηρεζει την ανεξαρτησα τουr.
2. Πριν απ κθε συνεδραση, τα µλη δηλνουν στην Επιτροπ, βσει τηr ηµερσιαr διταξηr, τα ιδιατερα
συµφροντα που θα µποροσε να θεωρηθε τι επηρεζουν την ανεξαρτησα τουr. Αποφεγουν να συσκπτονται επ θεµτων για τα οποα αντιµετωπζουν σγκρουση συµφροντοr.
3. Για τον σκοπ αυτν, οι επιλεγντεr υποψφιοι θα πρπει να υπογρφουν, πριν απ κθε συνεδραση των
οµδων εµεπιρογνωµνων, τη δλωση που παρατθεται στο προσρτηµα, στην οποα πιστοποιον τι δεν
υπρχει σγκρουση συµφερντων.
Γ. Παρβαση
ταν να µλοr παραβε τιr υποχρεσειr που προαναφρονται, θεωρεται τι δεν εναι πλον σε θση να
συνεισφρει αποτελεσµατικ στιr εργασεr τηr οµδαr, κατ την ννοια του ρθρου 4 τηr απφασηr 98/610/ΕΚ,
Ευρατµ.

L 318/61

L 318/62

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων
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Προσρτηµα
∆ΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜVΕΡΟΝΤΩΝ
(Σηµειστε το αντστοιχο τετραγωνδιο)
∆λωση λλειψηr σγκρουσηr
τηr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

συµφερντων

βσει

τηr

ηµερσιαr

διταξηr

τηr

συνεδρασηr



Ο/Η κτωθι υπογεγραµµνοr/η, κ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , πιστοποι τι δεν υπρχει, βσει τηr
ηµερσιαr διταξηr τηr παροσαr συνεδρασηr, καµµα σγκρουση συµφροντοr, που ενδχεται να θεωρηθε τι επηρεζει την ανεξαρτησα µου.



Ο/Η κτωθι υπογεγραµµνοr/η, κ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , δηλνω τι υπρχει, βσει τηr ηµερσιαr διταξηr τηr παροσαr συνεδρασηr, πιθαν σγκρουση συµφερντων, που ενδχεται να θεωρηθε τι
επηρεζει την ανεξαρτησα µου, σε ,τι αφορ τιr ακλουθεr εργασεr τηr οµδαr εµπειρογνωµνων στην
οποα συµµετχω:

Θµα τηr ηµερσιαr διταξηr

Σγκρουση συµφερντων

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Εξλλου, εν, κατ τη διρκεια συνεδρασηr τηr οµδαr εµπειρογνωµνων στην οποα συµµετχω, διαπιστσω
κποια σγκρουση συµφερντων, που ενδχεται να θεωρηθε τι επηρεζει την ανεξαρτησα µου, µε οποιοδποτε
θµα που συµπεριλαµβνεται στην ηµερσια διταξη  οποιοδποτε θµα που υποβλλεται προr συζτηση στην
οµδα, αναλαµβνω να πληροφορσω αµσωr τιr υπηρεσεr τηr Επιτροπr σχετικ.
Υπογραφ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ονοµατεπνυµο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ηµεροµηνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

