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Ι
(Πρξειr για την ισχ των οποων απαιτεται δηµοσευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ, ΕΚΑΧ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 2548/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 23ηr Νοεµβρου 1998
για τροποποηση του δηµοσιονοµικο κανονισµο τηr 21ηr ∆εκεµβρου 1977 που εφαρµζεται στο γενικ προπολογισµ των Ευρωπαϊκν Κοιντητων
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
και ιδωr το ρθρο 209,
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr
νθρακα και Χλυβα, και ιδωr το ρθρο 78η,
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr
Ατοµικr Ενργειαr, και ιδωr το ρθρο 183,
την πρταση τηr Επιτροπr (1),
τη γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου (2),
τη γνµη του Ελεγκτικο Συνεδρου (3),
Εκτιµνταr:
τι η συνεννηση που προβλπεται απ την κοιν δλωση
τηr 4ηr Μαρτου 1975 του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου, του
Συµβουλου και τηr Επιτροπr γινε στο πλασιο µιαr επιτροπr συνεννησηr·
τι θα πρπει να τροποποιηθε ο δηµοσιονοµικr κανονισµr τηr 21ηr ∆εκεµβρου 1977 που εφαρµζεται στο γενικ
προϋπολογισµ των Ευρωπαϊκν Κοινοττων (4), καλοµενοr στο εξr «δηµοσιονοµικr κανονισµr», ιδωr για να
βελτιωθε η δηµοσιονοµικ διαχεριση στο πλασιο των
οργνων·
τι η διαχεριση των αναλψεων υποχρεσεων χαρακτηρζεται ορισµνεr φορr απ σηµαντικr καθυστερσειr και
τι, κατ συνπεια, επιβλλεται ενισχυµνοr λεγχοr των
τρεχουσν αναλψεων υποχρεσεων· τι, για το σκοπ
αυτ, θα πρπει να συµπληρωθε η διταξη του ρθρου 1
παργραφοr 7, που παρεµβλθηκε µε την κδοση του κανονισµο (Ευρατµ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) αριθ. 610/90 του Συµβουλου, τηr 13ηr Μαρτου 1990, για την τροποποηση του
δηµοσιονοµικο κανονισµο τηr 21ηr ∆εκεµβρου 1977, που
εφαρµζεται στο γενικ προϋπολογισµ των Ευρωπαϊκν
Κοινοττων (5) προβλπονταr στο ρθρο 1 παργραφοr 7
και στο ρθρο 36 παργραφοr 2, γενικr διατξειr για την
αποδσµευση των πιστσεων· τι ωστσο, θα πρπει να
(1) ΕΕ C 296 τηr 8. 10. 1996, σ. 13 και ΕΕ C 359 τηr 25. 11. 1997,
σ. 9.
(2) ΕΕ C 286 τηr 22. 9. 1997, σ. 330.
(3) Γνµη που διατυπθηκε στιr 9 και 10 Ιουλου (δεν δηµοσιεθηκε ακµα στην Επσηµη Εφηµερδα).
(4) ΕΕ L 356 τηr 31. 12. 1977, σ. 1· κανονισµr πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2444/97 (ΕΕ L
340 τηr 11. 12. 1997, σ. 1.)
(5) ΕΕ L 70 τηr 16. 3. 1990, σ. 1.

προβλεφθε τι αυτr οι διατξειr δεν εφαρµζονται στα
διαρθρωτικ ταµεα οτε στο Ταµεο Συνοχr, προκειµνου
να µην προκριθε η ενδεχµενη εξλιξη των ειδικν διατξεων που τα αφορον, και λαµβνονταr υπψη την ανγκη
εξασφλισηr συνοχr στο σνολ τουr·
τι εναι αναγκαο να εξασφαλισθε αυστηρr λεγχοr των
εξουσιοδοτσεων και περαιτρω εξουσιοδοτσεων υπογραφr και τι για το σκοπ αυτ θα πρπει να προβλεφθε
η πειθαρχικ και ενδεχοµνωr χρηµατικ ευθνη των
υπαλλλων που σκησαν εξουσεr που δεν τουr χουν µεταβιβασθε  δεν τουr χουν µεταβιβασθε περαιτρω  εκτr
των ορων των εξουσιν που τουr χουν παραχωρηθε ρητ·
τι η προσφυγ στη διαχεριση των κοινοτικν προγραµµτων µε υπεργολαβα πρπει να πλαισινεται απ τιr
κατλληλεr διατξειr που εξασφαλζουν τη διαφνεια των
πρξεων και ορζουν τη διαδικασα µε την οποα µπορον
να ληφθον υπψη τα δηµιουργοµενα κεφλαια τα οποα
µπορον να χρησιµοποιηθον για τη χρηµατοδτηση των εν
λγω προγραµµτων·
τι ο δηµοσιονοµικr ελεγκτr εναι επιφορτισµνοr µε το
καθκον του εσωτερικο ελεγκτ του οργνου στο οποο
υπγεται και τι για το σκοπ αυτ πρπει να ζητεται η
γνµη του σχετικ µε τη δηµιουργα και την τροποποηση
των συστηµτων απογραφr καθr και σχετικ µε τη
δηµιουργα και την τροποποηση των συστηµτων δηµοσιονοµικr διαχερισηr που χρησιµοποιονται απ τουr διατκτεr και τι, εξλλου, η ανλυση τηr δηµοσιονοµικr διαχερισηr πρπει επσηr να του υποβλλεται·
τι θα πρπει να ληφθον υπψη οι δυναττητεr που προκπτουν απ τα συστµατα πληροφορικr για τη δηµοσιονοµικ διαχεριση·
τι εναι αναγκαο να βελτιωθε το λογιστικ σστηµα·
τι ο δηµοσιονοµικr κανονισµr θα πρπει να περιχει τιr
κατλληλεr διατξειr προκειµνου να λαµβνονται υπψη
οι παραδοσιακο διοι προι, οι οποοι παρουσιζουν ειδικ
χαρακτρα σε σχση µε τουr υπλοιπουr ιδουr προυr
(VΠΑ και ΑΕΠ)·
τι εναι αναγκαο να υπρχει µριµνα για την πιστ αντιστοιχα µεταξ των νοµικν υποχρεσεων που αναλαµβνει το ργανο και των λογιστικν υποχρεσεων που υποβλλονται στο δηµοσιονοµικ ελεγκτ και καταχωρονται
στη γενικ λογιστικ, και παρλληλα να παρχεται ελογη
προθεσµα για τη σναψη των νοµικν υποχρεσεων στην
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περπτωση κατ την οποα οι αποφσειr τηr Επιτροπr
ισοδυναµον προr συνολικ ανληψη του προϋπολογισµο·
τι ο βαθµr και η φση του κινδνου που διατρχεται
λγω των αναλψεων υποχρεσεων και των πληρωµν διαφρουν ανλογα µε τον τοµα· τι, κατ συνπεια, θα
πρπει ο δηµοσιονοµικr ελεγκτr, εξασφαλζονταr να
ελχιστο προηγοµενο λεγχο του συνλου των αναλψεων
υποχρεσεων και των πληρωµν για λουr τουr δικαιοχουr καθr και να συστηµατικ λεγχο στουr επικνδυνουr τοµεr, να µπορε να διαφοροποιε τιr λεπτοµρειεr
ελχγου κατ τρπο που να εναι δυνατ η χοργηση των
µσων λαµβνονταr υπψη τον κνδυνο· τι ο συστηµατικr λεγχοr πρπει να διατηρηθε  να επανεισαχθε στουr
επικνδυνουr τοµεr·
τι εναι χρσιµο να προβλπονται προθεσµεr για την
οµαλ εξλιξη τηr διαδικασαr «µη λψηr υπψη» τηr
ρνησηr θερησηr του δηµοσιονοµικο ελεγκτ·
τι η δηµιουργα τηr δλωσηr αξιοπισταr καθιστ απαρατητη την ενσχυση τηr αναγκααr πειθαρχαr στον τοµα
των απογραφν, µε τον καθορισµ των αντστοιχων καθηκντων του διατκτη και του υπλογου·
τι θα πρπει να διευθετηθε η διαδικασα γκρισηr µεταφορν απ κεφλαιο σε κεφλαιο στο πλασιο του ΕΓΤΠΕ
«Εγγυσειr», παρχονταr πρσθετη προθεσµα στην Επιτροπ για την υποβολ των προτσεων τηr µεταφορr·
τι θα πρπει να τροποποιηθε ο ττλοr ΙΧ του δηµοσιονοµικο κανονισµο προκειµνου να εναρµονισθον οι διατξειr του µε τα κριτρια διαφνειαr, δηµοσιτηταr και
τρησηr του ανταγωνισµο, που προβλπονται στιr οδηγεr
του Συµβουλου σχετικ µε τη σναψη συµβσεων καθr
και στιr διεθνεr συµφωνεr τιr οποεr χει υπογρψει η
Κοιντητα,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Ο δηµοσιονοµικr κανονισµr τροποποιεται ωr εξr:
1. Στο ρθρο 1 παργραφοr 7:
α) το πρτο εδφιο αντικαθσταται απ το ακλουθο
κεµενο:
«Οι νοµικr υποχρεσειr που χουν αναληφθε για
δρσειr των οποων η υλοποηση εκτενεται πραν
του ενr οικονοµικο τουr, και οι αντστοιχεr προτσειr αναλψεωr υποχρεσεων περιλαµβνουν
προθεσµα εκτλεσηr. Αυτ η προθεσµα πρπει να
κοινοποιηθε στο δικαιοχο µε την κατλληλη
νοµικ µορφ. Τα τµµατα αυτν των αναλψεων
υποχρεσεων που δεν χουν ενδεχοµνωr εκτελεσθε
ξι µνεr µετ την προθεσµα αυτ αποτελον αντικεµενο αποδσµευσηr, σµφωνα µε το ρθρο 7
παργραφοr 6. Ωστσο, η τρτη φρση του παρντοr εδαφου δεν εφαρµζεται στα διαρθρωτικ
ταµεα και στο Ταµεο Συνοχr»·
β) το τρτο εδφιο αντικαθσταται απ το ακλουθο
κεµενο:
«Η Επιτροπ µπορε, σε ορισµνεr περιπτσειr, να
προσαρµσει την προθεσµα εκτλεσηr των προανα-
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φερµενων υποχρεσεων βσει δεντωr αιτιολογηµνων προτσεων εκ µρουr των δικαιοχων»·
γ) προστθεται το ακλουθο εδφιο:
«Στην περπτωση αυτ η προσαρµογ τηr προθεσµαr πρπει να γνεται µε την διαδικασα που προβλπεται στα ρθρα 36 µχρι 39 για την πρταση
ανληψηr υποχρεσεων και να κοινοποιεται στο
δικαιοχο σµφωνα µε την κατλληλη νοµικ
µορφ».
2. Στο ρθρο 7:
α) αυτ η διρθωση δεν αφορ το ελληνικ κεµενο·
β) η παργραφοr 6 αντικαθσταται απ το ακλουθο
κεµενο:
«Οι αποδεσµεσειr πιστσεων µετ απ ολικ 
µερικ µη εκτλεση των σχεδων για τα οποα εχαν
χορηγηθε οι πιστσειr, απ τα κονδλια του προϋπολογισµο στα οποα γνεται δικριση µεταξ
πιστσεων αναλψεωr υποχρεσεων και πιστσεων
πληρωµν, οι οποεr πραγµατοποιονται κατ τη
διρκεια µεταγενστερων οικονοµικν ετν σε
σχση µε το οικονοµικ τοr για το οποο οι πιστσειr αυτr εχαν εγγραφε στον προϋπολογισµ, οδηγον, κατ καννα, σε ακρωση των αντστοιχων
πιστσεων. Εξλλου, τα ποσ που ενδεχοµνωr
χουν καταβληθε αχρεωσττωr θα πρπει να
ανακτνται.»
3. Στο ρθρο 22:
α) στην παργραφο 2, προστθεται το ακλουθο εδφιο:
«Η Επιτροπ και τα λλα θεσµικ ργανα δεν µπορον, υπ οποιαδποτε µορφ και ιδιτητα να µεταβιβζουν, σε εξωτερικοr φορεr  οργανισµοr
εξουσα εκτλεσηr του προϋπολογισµο, που συνεπγεται καθκοντα ευρωπαϊκr δηµσιαr διοκησηr
ιδωr δε σον αφορ την αρµοδιτητα ανθεσηr
δηµσιων συµβσεων.»·
β) στην παργραφο 4, το ακλουθο κεµενο παρεµβλλεται ωr τρτο εδφιο:
«Απαγορεεται κθε πρξη εκτλεσηr του προϋπολογισµο που µπορε να προκαλσει σγχυση συµφερντων µεταξ του εξουσιοδοτοντοr, του εξουσιοδοτοµενου και του τρτου για τον οποο προορζεται η δαπνη.
Οι διατξειr εκτλεσηr που προβλπονται στο ρθρο
139, προσδιορζουν τουr ρουr εκτλεσηr του παρντοr ρθρου και ιδωr τα ακλουθα θµατα:
— αιτεr τηr σγχυσηr συµφερντων,
— πρσωπα µεταξ των οποων µπορε να υπρξει
σγχυση συµφερντων,
— συνπειεr τηr σγχυσηr συµφερντων»·
γ) στην παργραφο 4, προστθεται το ακλουθο εδφιο:
«Κθε υπλληλοr, ο οποοr εντλλεται αναλψειr
υποχρεσεων  πληρωµr χωρr να χει λβει εξουσιοδτηση  περαιτρω εξουσιοδτηση  εκτr των
ορων των εξουσιν που του χουν παραχωρηθε
ρητ, υπχει πειθαρχικ και, ενδεχοµνωr, χρη-
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µατικ ευθνη σµφωνα µε τιr διατξειr του ττλου
V. Κθε ργανο θεσπζει εσωτερικοr καννεr που
καθορζουν τη διαδικασα γκρισηr των πρξεων
περαιτρω εξουσιοδτησηr. Οι πρξειr αυτr αναφρουν υποχρεωτικ και µε λεπτοµρεια τιr παραχωροµενεr εξουσεr»·
δ) παρεµβλλεται η ακλουθη παργραφοr:
«4α.
ταν τα ργανα αναθτουν σε να
πρσωπο, σε να ργανο  σε µια εξωτερικ εταιρεα την εκτλεση µιαr κοινοτικr δραστηριτηταr,
οι συµβσειr υπεργολαβαr που συνπτονται για το
σκοπ αυτ πρπει να περιλαµβνουν λεr τιr
κατλληλεr διατξειr προκειµνου να εξασφαλζεται
η διαφνεια των πρξεων που διενεργονται στο
πλασιο τηr υπεργολαβαr σµφωνα µε τουr καννεr
εκτλεσηr που προβλπονται στο ρθρο 139.
Στην περπτωση που οι καταβολr προr τουr υπεργολβουr παργουν τκουr που µπορον να χρησιµοποιηθον για τη χρηµατοδτηση των εν λγω προγραµµτων, ακολουθεται η ακλουθη διαδικασα:
— οι τκοι των κεφαλαων αυτν αποτελον αντικεµενο περιοδικ, βσει εξαµηνιαων κατ’ αντατο ριο χρονοδιαγραµµτων, ενταλµτων εσπραξηr που οδηγον σε καταλογισµ στην
κατσταση εσδων,
— παρλληλα, ανογονται πιστσειr για το αντστοιχο ποσ, τσο σε αναλψειr υποχρεσεων
σο και σε πληρωµr, στο κονδλιο τηr κατστασηr δαπανν που επιβαρνθηκε µε την
αρχικ δαπνη».
4. Στο ρθρο 24, το τταρτο και πµπτο εδφιο αντικαθστανται απ το ακλουθο κεµενο:
«Η γνµη του δηµοσιονοµικο ελεγκτ ζητεται υποχρεωτικ σχετικ µε τη θση σε εφαρµογ και την
τροποποηση των λογιστικν συστηµτων και των
συστηµτων απογραφr του οργνου στο οποο ανκει,
καθr και σχετικ µε τη θση σε εφαρµογ και την
τροποποηση των συστηµτων δηµοσιονοµικr διαχερισηr που χρησιµοποιονται απ τουr διατκτεr. Ο
δηµοσιονοµικr ελεγκτr χει πρσβαση στα δεδοµνα
των συστηµτων αυτν.
Ο λεγχοr που διεξγεται απ τον υπλληλο αυτ
πραγµατοποιεται στουr φακλουr που αφορον τιr
δαπνεr και τα σοδα, καθr και επιτπου αν υπρχει
ανγκη. Ο δηµοσιονοµικr ελεγκτr διενεργε τον εσωτερικ λεγχο στο θεσµικ ργανο σµφωνα µε τουr
καννεr εκτλεσηr που προβλπονται στο ρθρο 139. Ο
λεγχοr αυτr περιλαµβνει, εκτr των λλων, την
αξιολγηση τηr αποτελεσµατικτηταr των συστηµτων
διαχερισηr και ελγχου και την επαλθευση τηr κανονιστικτηταr των πρξεων».
5. Στο ρθρο 25, το ακλουθο εδφιο παρεµβλλεται
µετ το τταρτο εδφιο:
«Η γνµη του υπλογου ζητεται σχετικ µε τη θση
σε εφαρµογ και την τροποποηση των λογιστικν
συστηµτων δηµοσιονοµικr διαχερισηr που χρησιµοποιονται απ τουr διατκτεr, στην περπτωση που τα
συστµατα αυτ προορζονται να παρχουν δεδοµνα
στην κεντρικ λογιστικ. Ο υπλογοr χει πρσβαση,
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κατπιν αιτµατr του, στα δεδοµνα των συστηµτων
αυτν. Η γνµη του υπολγου ζητεται επσηr και
σον αφορ τη δηµιουργα και την τροποποηση των
συστηµτων απογραφr».
6. στο ρθρο 27:
α) στην παργραφο 2, το στοιχεο στ) διαγρφεται·
β) παρεµβλλεται η ακλουθη παργραφοr:
«2α.
Κατ παρκκλιση απ το ρθρο 4, οι τιµr
των προϊντων  υπηρεσιν που παρχονται στιr
Κοιντητεr, στιr οποεr ενσωµατνονται οι φορολογικr επιβαρνσειr που επιστρφονται απ τα κρτη
µλη δυνµει του πρωτοκλλου περ των προνοµων
και ασυλιν, καταλογζονται στον προϋπολογισµ
σον αφορ το καθαρ ποσ.
Οι επιστροφr των προαναφερµενων φορολογικν
επιβαρνσεων αποτελον αντικεµενο χωριστr
λογιστικr παρακολοθησηr. Η ρθµιση αυτν των
επιστροφν γνεται µε την εγγραφ του τελικο
ποσο στουr λογαριασµοr του οργνου, το αργτερο κατ το τοr που ακολουθε το οικονοµικ
τοr κατ τη διρκεια του οποου εισπρχθηκε αυτ
το ποσ».
7. Στο ρθρο 28, προστθεται η ακλουθη παργραφοr:
«3.
Κατ παρκκλιση τηr παραγρφου 1, οι διοι
προι που ορζονται στο ρθρο 2 παργραφοι 1 και 2
τηr απφασηr 94/728/ΕΚ, Ευρατµ του Συµβουλου, οι
οποοι καταβλλονται σε τακτ διαστµατα απ τα
κρτη µλη, δεν αποτελον αντικεµενο πρβλεψηr
απατησηr πριν απ την µεση απδοση των ποσν
απ τα κρτη µλη στην Επιτροπ. Αποτελον αντικεµενο εντλµατοr εσπραξηr απ µρουr του αρµδιου
διατκτη.
Για τα σοδα τα σχετικ µε το ρθρο 2 παργραφοr 1
στοιχεα α) και β) τηr εν λγω απφασηr, τα εντλµατα εσπραξηr καθορζονται βσει των µηνιαων
καταστσεων των απαιτσεων που τα κρτη µλη
χουν βεβαισει και διαβιβσει στην Επιτροπ.
Τα εντλµατα εσπραξηr απευθνονται για θερηση
στο δηµοσιονοµικ ελεγκτ. Μετ τη θερηση
καταχωρονται απ τον υπλογο σµφωνα µε τουr
καννεr εκτλεσηr που προβλπονται στο ρθρο 139».
8. Στο ρθρο 36:
α) αυτ η διρθωση δεν αφορ το ελληνικ κεµενο·
β) οι παργραφοι 2 και 3 αντικαθστανται απ το ακλουθο κεµενο:
«2.
Ισοδυναµον προr αναλψειr δαπανν οι
αποφσειr που λαµβνει η Επιτροπ σµφωνα µε τιr
διατξειr που την εξουσιοδοτον να χορηγε χρηµατοδοτικ υποστριξη στο πλασιο των διαφρων
ταµεων  δρσεων, µε την επιφλαξη του ρθρου
99. Εκτr εν, κατ’ εφαρµογ των ανωτρω διατξεων, οι αποφσειr αυτr προβλπουν διαφορετικ
προθεσµα εκτλεσηr, οι εν λγω αναλψειr καλπτουν ωr τιr 31 ∆εκεµβρου του τουr ν +1 το
συνολικ κστοr των συναφν ατοµικν νοµικν
υποχρεσεων.
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Κατ την περοδο εκτλεσηr που αναφρεται στο
πρτο εδφιο, η σναψη κθε ατοµικr νοµικr
υποχρωσηr αποτελε αντικεµενο καταγραφr, απ
µρουr του διατκτη, στην κεντρικ λογιστικ, µε
καταλογισµ τηr ανληψηr υποχρωσηr που αναφρεται στο πρτο εδφιο.
Μετ την καθορισθεσα προθεσµα εκτλεσηr, το µη
εκτελεσθν υπλοιπο αποδεσµεεται. Ωστσο, το
παρν εδφιο δεν εφαρµζεται στα διαρθρωτικ
ταµεα και στο Ταµεο Συνοχr.
3. Οι ροι εκτελσεωr των παραγρφων 1 και 2
πρπει να εξασφαλζουν, σµφωνα µε τιr πραγµατικr ανγκεr, την ακριβ λογιστικ καταγραφ των
αναλψεων υποχρεσεων και των εντολν
πληρωµr και, σε ,τι αφορ την παργραφο 2, την
παρακολοθηση τηr αντιστοιχαr µεταξ των
ειδικν νοµικν υποχρεσεων και τηr συνολικr
ανληψηr του προϋπολογισµο που προβλπεται
απ την απφαση τηr Επιτροπr. Καθορζονται απ
τιr λεπτοµρειεr εκτλεσηr που προβλπονται στο
ρθρο 139».
9. Στο ρθρο 37 προστθεται το ακλουθο εδφιο:
«Οι προτσειr ανληψηr υποχρεσεων που προβλπονται στο ρθρο 36 παργραφοr 1 και οι ατοµικr νοµικr δεσµεσειr που προβλπονται στο ρθρο 36 παργραφοr 2 δετερο εδφιο µπορον να αποτελσουν
αντικεµενο δειγµατοληπτικο ελγχου. Ο λεγχοr
αυτr γνεται σµφωνα µε να σστηµα που επιτρπει
τον εντοπισµ των επικνδυνων τοµων, που εναι
πολ πιθανν να µην πληρονται οι ροι που προβλπονται στο ρθρο 38 παργραφοr 1. Στουr επικνδυνουr
τοµεr γνεται συστηµατικr λεγχοr των ατοµικν
αναλψεων υποχρεσεων».
10. Στο ρθρο 39, το δετερο και τρτο εδφιο αντικαθστανται απ το ακλουθο κεµενο:
«Σε περπτωση αρνσεωr θεωρσεωr και αν ο διατκτηr εµµνει στην πρτασ του, η σχετικ προϊσταµνη αρχ εκενου απ τα ργανα που αναφρονται
στιr παραγρφουr 1 και 2 του ρθρου 22, επιλαµβνεται τηr υποθσεωr προr λψη απφασηr, εντr προθεσµαr δο µηνν απ την ηµεροµηνα τηr εν λγω
αρνσεωr.
Με εξαρεση την περπτωση κατ την οποα αµφισβητεται η διαθεσιµτητα των πιστσεων, η εν λγω προϊσταµνη αρχ δναται, µε απφαση δεντωr αιτιολογηµνη, λαµβανµενη µε δικ τηr ευθνη, να µην λβει
υπψη την ρνηση θεωρσεωr. Η απφαση αυτ εναι
εκτελεστ απ την ηµεροµηνα αρνσεωr τηr θεωρσεωr. Πρπει να ληφθε, το αργτερο στιr 15 Vεβρουαρου του τουr ν+1. Ανακοιννεται προr ενηµρωση
στο δηµοσιονοµικ ελεγκτ. Η προϊσταµνη αρχ κθε
οργνου ενηµερνει το Ελεγκτικ Συνδριο, µσα σε
προθεσµα ενr µηνr για κθε µια απ τιr αποφσειr
αυτr. Κθε χρνο, το Ελεγκτικ Συνδριο υποβλλει
κθεση στο Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο και το Συµβολιο,
στα πλασια τηr διαδικασαr απαλλαγr ωr προr την
εκτλεση του προϋπολογισµο, για τιr συνπειεr τηr
απφασηr να µη ληφθε υπψη η ρνηση θεωρσεωr
απ ποψη νοµιµτηταr  µη τρησηr µιαr οδηγαr
στον τοµα των δηµοσων ργων  των υπηρεσιν.»
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11. Στο ρθρο 44, τρτη περπτωση, µετ τουr ρουr
«εθνικ νµισµα», προστθεται το ακλουθο κεµενο:
«Ωστσο ταν τα εντλµατα πληρωµr διαβιβζονται
στιr τρπεζεr µε µηχανογραφηµνεr διαδικασεr, δεν
απαιτεται να αναγρφεται το ποσ ολογρφωr».
12. Στο ρθρο 46 παργραφοr 1, προστθεται το ακλουθο
τρτο εδφιο:
«Η απφαση του διατκτη για την πληρωµ του υπολοπου εγκρνεται εντr τηr προθεσµαr που προβλπεται στο ρθρο 1 παργραφοr 7.»
13. Στο ρθρο 47 προστθεται το ακλουθο εδφιο:
«Η προηγοµενη θερηση µπορε να γνει βσει ενr
δειγµατοληπτικο ελγχου. Ο λεγχοr αυτr γνεται
σµφωνα µε να σστηµα που επιτρπει τον εντοπισµ
των επικνδυνων τοµων, που εναι πολ πιθαν να
µην πληρονται οι ροι που προβλπονται στο δετερο
εδφιο. Στουr επικνδυνουr τοµεr γνεται συστηµατικr λεγχοr των εντολν πληρωµr».
14. Στο ρθρο 58 παργραφοr 3, προστθεται η ακλουθη
περοδοr:
«Η προσφορ του συµµετχοντοr στον διαγωνισµ πρπει να περιλαµβνει, απ την αρχ, λα τα ουσιδη
στοιχεα που απαιτονται στην πρσκληση προr υποβολ προσφορν, επ ποιν να θεωρηθε απαρδεκτη.
Οι διατξειr εκτλεσηr που προβλπονται στο ρθρο
139 καθορζουν τα κριτρια προσδιορισµο των
ουσιωδν στοιχεων τηr προσφορr».
15. Στο ρθρο 65, προστθενται τα ακλουθα εδφια:
«Το σστηµα απογραφr καταρτζεται απ το διατκτη
µε τη βοθεια του υπολγου. Αυτ το σστηµα απογραφr, το οποο διαχειρζεται ο διατκτηr, πρπει να
παρχει στο κεντρικ σστηµα λογιστικr τιr κατλληλεr πληροφορεr που εναι αναγκαεr για την κατρτιση
του δηµοσιονοµικο ισολογισµο του οργνου.
Τα ργανα θεσπζουν, καθνα για τι τα αφορ, τιr
διατξειr τιr σχετικr µε τη διατρηση των αγαθν που
περιλαµβνονται στον αντστοιχο ισολογισµ τουr και
καθορζουν τιr διοικητικr υπηρεσεr που εναι υπεθυνεr για το σστηµα απογραφr.»
16. Το ρθρο 70 τροποποιεται ωr εξr:
α) στο πρτο εδφιο οι ροι «του προϋπολογισµο»
αντικαθστανται απ τουr ρουr «επιβαρνσεων και
προϊντων»·
β) στο δετερο εδφιο, το στοιχεο α) αντικαθσταται
απ το ακλουθο κεµενο:
«α) τουr
λογαριασµοr
επιβαρνσεων
και
προϊντων που υποδιαιρονται σε δο χωριστr
κατηγορεr:
— τουr λογαριασµοr επιβαρνσεων και
προϊντων του προϋπολογισµο που επιτρπουν να παρακολουθεται η εκτλεση του
προϋπολογισµο και να εξγεται το υπλοιπο του οικονοµικο τουr,
— τουr λογαριασµοr επιβαρνσεων και
προϊντων εκτr προϋπολογισµο που προστθενται στην προηγοµενη κατηγορα και
που επιτρπουν να εξγεται γενικτερο
λογιστικ αποτλεσµα».
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17. Παρεµβλλεται το ακλουθο ρθρο:
«ρθρο 70α
σον αφορ τη συνεκτµηση τηr µεωσηr τηr αξαr
των στοιχεων του ενεργητικο, οι καννεr απσβεσηr
και σστασηr προβλψεων καθορζονται απ τουr
καννεr εκτλεσηr που προβλπονται στο ρθρο 139.»
18. Το ρθρο 76 αντικαθσταται απ το ακλουθο κεµενο:
«ρθρο 76
Οι διατκτεr, οι δηµοσιονοµικο ελεγκτr, οι υπλογοι,
οι βοηθο υπολγων και οι υπλογοι πγιων προκαταβολν υπχουν πειθαρχικ και, ενδεχοµνωr, χρηµατικ ευθνη υπ τουr ρουr που προβλπονται στα
ρθρα 22 και 86 µχρι 89 του κανονισµο υπηρεσιακr
κατστασηr των υπαλλλων των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
Στην αρχ που εναι αρµδια για να κινσει τη διαδικασα σχετικ µε την πειθαρχικ και χρηµατικ
ευθνη κοινοποιονται λα τα χρσιµα στοιχεα 
πληροφορεr, περιλαµβανοµνων των τυχν εκθσεων
και των αρνσεων θερησηr του δηµοσιονοµικο
ελεγκτ.»
19. Το ρθρο 79 αντικαθσταται απ το ακλουθο κεµενο:
«ρθρο 79
Κθε ργανο ανακοιννει στην Επιτροπ, το αργτερο
την 1η Μαρτου, τα αναγκαα στοιχεα για την κατρτιση του λογαριασµο διαχερισηr και του δηµοσιονοµικο ισολογισµο, καθr και συνεισφορ στην ανλυση τηr δηµοσιονοµικr διαχερισηr που αναφρεται
στο ρθρο 80, αφο τα υποβλει στο δηµοσιονοµικ
ελεγκτ του».
20. Στο ρθρο 104 παργραφοr 2, οι ροι «να µνα πριν
την 31η Ιανουαρου» αντικαθστανται απ τουr ρουr
«στιr 10 Ιανουαρου».
21. Στο ρθρο 109, η παργραφοr 3 αντικαθσταται απ το
ακλουθο κεµενο:
«3.
Ο δικαιοχοr διαβιβζει, για σµφωνη γνµη,
στην Επιτροπ τα αποτελσµατα τηr ανλυσηr των
προσφορν και πρταση κατακρωσηr τηr σµβασηr.
Υπογρφει τιr συµβσειr, τιr τροποποισειr και τον
προϋπολογισµ των δαπανν και τιr κοινοποιε στην
Επιτροπ. Η Επιτροπ προβανει, κατ περπτωση, για
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τιr συµβσειr, τιr τροποποισειr και τουr προϋπολογισµοr δαπανν σε ατοµικr αναλψειr υποχρεσεων,
σµφωνα µε τιr διαδικασεr που προβλπονται στα
ρθρα 36 ωr 39. Οι ατοµικr αυτr αναλψειr υποχρεσεων ισχουν επ των υποχρεσεων που χουν
αναληφθε στο πλασιο των χρηµατοδοτικν συµβσεων που προβλπονται στο ρθρο 106 παργραφοr 2,
σµφωνα µε το ρθρο 36 παργραφοr 2 δετερο εδφιο».
22. Το ρθρο 112 αντικαθσταται απ το ακλουθο κεµενο:
«ρθρο 112
Οι διατξειr του παρντοr τµµατοr υποκαθιστον τιr
διατξειr του ττλου IV. Εφαρµζονται στιr περιπτσειr στιr οποεr η Επιτροπ, στο πλασιο των εξωτερικν ενισχσεων που χρηµατοδοτονται απ το
γενικ προϋπολογισµ των Ευρωπαϊκν Κοινοττων,
παρεµβανει µε την ιδιτητα τηr αναθτουσαr αρχr
στη σναψη συµβσεων ργων, προµηθειν  υπηρεσιν που δεν καλπτονται:
— απ τιr διατξειr των οδηγιν του Συµβουλου σχετικ µε το συντονισµ των διαδικασιν σναψηr
συµβσεων δηµοσων ργων, προµηθειν και υπηρεσιν 
— απ την πολυµερ συµφωνα για τιr δηµσιεr συµβσειr, που συνφθηκε στο πλασιο τηr Παγκσµιαr Οργνωσηr Εµπορου».
23. Το ρθρο 113 αντικαθσταται απ το ακλουθο κεµενο:
«ρθρο 113
Η διαδικασα που πρπει να εφαρµζεται για τη
σναψη των συµβσεων ργων, προµηθειν  υπηρεσιν που χρηµατοδοτονται απ το γενικ προϋπολογισµ των Ευρωπαϊκν Κοινοττων, προr φελοr των
δικαιοχων των εξωτερικν ενισχσεων, καθορζεται
στη χρηµατοδοτικ σµβαση  στην εκστοτε σµβαση, στα πλασια των κατωτρω αρχν».
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την βδοµη ηµρα
απ τη δηµοσευσ του στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοιντητων.

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. 2549/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 27ηr 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 28 Νοεµβρου
1998.

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

39,7
39,7
79,0
79,0
58,3
58,3

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

55,8
55,8
56,3
46,6
37,2
53,4
85,3
55,8
62,2
13,2
47,4
83,4
77,5
56,7
85,3
60,7
99,2
47,4
201,4
98,8

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. 2550/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 27ηr Νοεµβρου 1998
για καθορισµ των επιστροφν που εφαρµζονται κατ την εξαγωγ των σνθετων ζωοτροφν µε βση τα σιτηρ
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. 2547/98 τηr Επιτροπr (2), και
ιδωr το ρθρο 13 παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:
τι, σµφωνα µε το ρθρο 13 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92, η διαφορ µεταξ των τιµν στη διεθν αγορ
των προϊντων που αναφρονται στο ρθρο 1 του κανονισµο αυτο και των τιµν των προϊντων αυτν στην
Κοιντητα εναι δυνατν να καλπτεται µε µια επιστροφ
κατ την εξαγωγ·
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 1517/95 τηr Επιτροπr, τηr
29ηr Ιουνου 1995, για τιr λεπτοµρειεr εφαρµογr του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 σχετικ µε το καθεστr
εισαγωγν και εξαγωγν που εφαρµζεται στιr σνθετεr
ζωοτροφr µε βση τα σιτηρ και την τροποποηση του
κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1162/95 περ ειδικν λεπτοµερειν
εφαρµογr του καθεσττοr των πιστοποιητικν εισαγωγr
και εξαγωγr στον τοµα των σιτηρν και του ρυζιο (3)
καθορζει στο ρθρο 2 τα ειδικ κριτρια τα οποα πρπει
να ληφθον υπψη κατ τον υπολογισµ τηr επιστροφr
για τα προϊντα αυτ·
τι, για τον υπολογισµ αυτ λαµβνεται επσηr υπψη η
περιεκτικτητα σε προϊντα σιτηρν· τι, για την απλοστευση των διαδικασιν, πρπει να καταβλλεται η επιστροφ για δο κατηγορεr «προϊντων σιτηρν» κυρωr
για τον αραβσιτο, το κατεξοχν χρησιµοποιοµενο σιτηρ
για την παρασκευ των εξαγοµνων συνθτων ζωοτροφν
και τα προϊντα που παργονται απ αυτ και για τα
«λλα σιτηρ» που θα εναι τα επιλεγµνα προϊντα
σιτηρν εκτr απ τον αραβσιτο και τα παραγµενα απ

αυτν προϊντα· τι πρπει να χορηγηθε επιστροφ βσει
τηr ποστηταr των προϊντων σιτηρν που υπρχουν στιr
σνθετεr ζωοτροφr·
τι, για τον καθορισµ του ποσο τηr επιστροφr, λαµβνονται, επσηr, υπψη οι δυναττητεr και οι ροι πωλσεωr
των εν λγω προϊντων στη διεθν αγορ, η ανγκη αποφυγr διαταραχν στην αγορ τηr Κοιντηταr και η οικονοµικ πλευρ των σχεδιαζοµνων εξαγωγν·
τι, εντοτοιr, για τον καθορισµ τηr επιστροφr εναι
σκπιµο στην παροσα κατσταση να βασισθοµε στη διαπιστωµνη διαφορ, στην κοινοτικ και τη διεθν αγορ,
του κστουr των πρτων υλν που χρησιµοποιονται
γενικ για την παρασκευ σνθετων ζωοτροφν, πργµα το
οποο θα επιτρψει να ληφθε καλτερα υπψη η οικονοµικ πραγµατικτητα σε σχση µε τιr εξαγωγr των
προϊντων αυτν·
τι η επιστροφ καθορζεται µα φορ το µνα· τι εναι
δυνατν να τροποποιεται ενδιµεσα·
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 σνθετων ζωοτροφν
που αναφρονται στον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 και
υπγονται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1517/95 καθορζονται σµφωνα µε το παρρτηµα του παρντοr κανονισµο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 28 Νοεµβρου
1998.

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

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 181 τηr 1. 7. 1992, σ. 21.
(2) ΕΕ L 318 τηr 27. 11. 1998, σ. 41.
(3) ΕΕ L 147 τηr 30. 6. 1995, σ. 51.
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L 320/9

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 27ηr Νοεµβρου 1998, για καθορισµ των επιστροφν που εφαρµζονται κατ
την εξαγωγ των συνθτων ζωοτροφν µε βση τα σιτηρ
Κωδικr προϊντοr που επωφελεται των επιστροφν κατ την εξαγωγ (1):
2309 10 11 9000,
2309 10 33 9000,
2309 90 31 9000,
2309 90 43 9000,

2309 10 13 9000,
2309 10 51 9000,
2309 90 33 9000,
2309 90 51 9000,

2309 10 31 9000,
2309 10 53 9000,
2309 90 41 9000,
2309 90 53 9000.
(σε Ecu αν τνο)

Προϊντα σιτηρν (2)

Ποσ τηr επιστροφr (2)

Αραβσιτοr και προϊντα αραβοστου:
Κωδικο ΣΟ 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

53,89

Προϊντα σιτηρν (2) εκτr του αραβοστου και των
προϊντων αραβοστου

34,13

(1) Ο κωδικr του προϊντοr καθορζεται στον τοµα 5 του παραρτµατοr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 τηr Επιτροπr (ΕΕ L
366 τηr 24. 12. 1987, σ. 1), πωr τροποποιθηκε.
(2) Για τουr σκοποr τηr επιστροφr λαµβνονται υπψη µνο τα µυλα κθε εδουr που προρχονται απ προϊντα σιτηρν.
Ωr «προϊντα σιτηρν» νοονται τα προϊντα τα οποα υπγονται στουr κωδικοr ΣΟ 0709 90 60 και 0712 90 19, κεφλαιο 10, και
στουr κωδικοr 1101, 1102, 1103 και 1104 ωr χουν και χωρr ανασσταση (εξαιρουµνου του κωδικο ΣΟ 1104 30) και το
περιεχµενο στα σιτηρ των προϊντων που περιλαµβνονται στουr κωδικοr 1904 10 10 και 1904 10 90. Το περιεχµενο σε σιτηρ
των προϊντων των κωδικν ΣΟ 1904 10 10 και 1904 10 90 θεωρεται τι εναι σο µε το βροr των τελικν αυτν προϊντων.
∆εν καταβλλεται επιστροφ για σιτηρ για τα οποα δεν µπορε σαφr να εξακριβωθε µσω ανλυσηr τι προρχονται απ
σιτηρ.

L 320/10

EL
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2551/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 27ηr Νοεµβρου 1998
που τροποποιε τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1833/92 για τον καθορισµ των ποσν των
ενισχσεων για την προµθεια στιr Αζρεr και τη Μαδρα προϊντων σιτηρν κοινοτικr
προελεσεωr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92 του Συµβουλου, τηr
15ηr Ιουνου 1992, περ ειδικν µτρων σχετικ µε ορισµνα γεωργικ προϊντα υπρ των Αζορν και τηr Μαδραr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 562/98 (2), και ιδωr το ρθρο 10,
Εκτιµνταr:
τι τα ποσ των ενισχσεων για την προµθεια στιr Αζρεr
και τη Μαδρα προϊντων σιτηρν καθορστηκαν µε τον
κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1833/92 τηr Επιτροπr (3), πωr
τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
2355/98 (4)· τι, µετ τιr αλλαγr που σηµειθηκαν στιr
τιµr των προϊντων σιτηρν στο ευρωπαϊκ µροr τηr
Κοιντηταr και στη διεθν αγορ, πρπει να καθοριστε εκ

νου η ενσχυση του εφοδιασµο των Αζορν και τηr
Μαδραr στα ποσ που περιλαµβνονται 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
Το παρρτηµα του τροποποιηµνου κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 1833/92 αντικαθσταται απ το παρρτηµα του παρντοr κανονισµο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την 1η ∆εκεµβρου
1998.

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

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

173 τηr 27. 6. 1992, σ. 1.
76 τηr 13. 3. 1998, σ. 6.
185 τηr 4. 7. 1992, σ. 28.
293 τηr 31. 10. 1998, σ. 17.
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L 320/11

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 27ηr Νοεµβρου 1998, που τροποποιε τον κανονισµ (ΕΟΚ)
αριθ. 1833/92 για τον καθορισµ των ποσν των ενισχσεων για την προµθεια στιr Αζρεr και τη
Μαδρα προϊντων σιτηρν κοινοτικr προελεσεωr
(σε Ecu/τνο)
Ποσ τηr ενσχυσηr
Προϊν
(Κωδικr ΣΟ)

Προορισµr
Αζρεr

Μαδρα

Μαλακ σιτρι

(1001 90 99)

30,00

30,00

Κριθρι

(1003 00 90)

59,00

59,00

Καλαµπκι

(1005 90 00)

49,00

49,00

Σκληρr στοr

(1001 10 00)

8,00

8,00

L 320/12

EL
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2552/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 27ηr Νοεµβρου 1998
που τροποποιε τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1832/92 για τον καθορισµ των ποσν των
ενισχσεων για την προµθεια στιr Καναρουr Νσουr προϊντων σιτηρν κοινοτικr
προελεσεωr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 του Συµβουλου, τηr
15ηr Ιουνου 1992, περ ειδικν µτρων σχετικ µε ορισµνα γεωργικ προϊντα υπρ των Καναρων Νσων (1),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 2348/96 (2), και ιδωr το ρθρο 3 παργραφοr 4,
Εκτιµνταr:
τι τα ποσ των ενισχσεων για την προµθεια στιr Καναρουr Νσουr προϊντων σιτηρν καθορστηκαν µε τον
κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1832/92 τηr Επιτροπr (3), πωr
τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
2354/98 (4)· τι, µετ τιr αλλαγr που σηµειθηκαν στιr
τιµr των προϊντων σιτηρν στο ευρωπαϊκ µροr τηr
Κοιντηταr και στη διεθν αγορ, πρπει να καθοριστε εκ

νου η ενσχυση του εφοδιασµο των Καναρων Νσων
στα ποσ που περιλαµβνονται 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
Το παρρτηµα του τροποποιηµνου κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 1832/92 αντικαθσταται απ το παρρτηµα του παρντοr κανονισµο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την 1η ∆εκεµβρου
1998.

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

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

173
320
185
293

τηr
τηr
τηr
τηr

27. 6. 1992, σ. 13.
11. 12. 1996, σ. 1.
4. 7. 1992, σ. 26.
31. 10. 1998, σ. 15.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 27ηr Νοεµβρου 1998, που τροποποιε τον κανονισµ (ΕΟΚ)
αριθ. 1832/92 για τον καθορισµ των ποσν των ενισχσεων για την προµθεια στιr Καναρουr Νσουr
προϊντων σιτηρν κοινοτικr προελεσεωr
(σε Ecu/τνο)
Προϊν
(Κωδικr ΣΟ)

Ποσ τηr ενσχυσηr

Μαλακ σιτρι

(1001 90 99)

30,00

Κριθρι

(1003 00 90)

59,00

Καλαµπκι

(1005 90 00)

49,00

Σκληρ σιτρι

(1001 10 00)

8,00

Βρµη

(1004 00 00)

57,00

L 320/13

L 320/14

EL
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2553/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 27ηr Νοεµβρου 1998
που τροποποιε τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 391/92 για τον καθορισµ των ποσν των
ενισχσεων για την προµθεια στα γαλλικ υπερπντια διαµερσµατα προϊντων σιτηρν
κοινοτικr προελεσεωr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3763/91 του Συµβουλου, τηr
16ηr ∆εκεµβρου 1991, περ ειδικν µτρων σχετικ µε
ορισµνα γεωργικ προϊντα υπρ των γαλλικν υπερποντων διαµερισµτων (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2598/95 (2), και ιδωr το
ρθρο 2 παργραφοr 6,
Εκτιµνταr:
τι τα ποσ των ενισχσεων για την προµθεια στα γαλλικ υπερπντια διαµερσµατα προϊντων σιτηρν καθορστηκαν µε τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 391/92 τηr Επιτροπr (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2353/98 (4)· τι, µετ τιr αλλαγr που σηµειθηκαν στιr τιµr των προϊντων σιτηρν στο ευρωπαϊκ
µροr τηr Κοιντηταr και στη διεθν αγορ, πρπει να

καθοριστε εκ νου η ενσχυση του εφοδιασµο των γαλλικν υπερποντων διαµερισµτων στα ποσ που περιλαµβνονται 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
Το παρρτηµα του τροποποιηµνου κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 391/92 αντικαθσταται απ το παρρτηµα του παρντοr κανονισµο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την 1η ∆εκεµβρου
1998.

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

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

356 τηr 24. 12. 1991, σ. 1.
267 τηr 9. 11. 1995, σ. 1.
43 τηr 19. 2. 1992, σ. 23.
293 τηr 31. 10. 1998, σ. 13.
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L 320/15

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 27ηr Νοεµβρου 1998, που τροποποιε τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ.
391/92 για τον καθορισµ των ποσν των ενισχσεων για την προµθεια στα γαλλικ υπερπντια
διαµερσµατα προϊντων σιτηρν κοινοτικr προελεσεωr
(σε Ecu/τνο)
Ποσ τηr ενσχυσηr
Προϊν
(Κωδικr ΣΟ)

Προορισµr
Γουαδελοπη

Μαρτινκα

Γαλλικ
Γουινα

Ρεϋνιν

(1001 90 99)

33,00

33,00

33,00

36,00

Κριθρι
(1003 00 90)

62,00

62,00

62,00

65,00

Καλαµπκι
(1005 90 00)

52,00

52,00

52,00

55,00

Σκληρr στοr
(1001 10 00)

12,00

12,00

12,00

16,00

Μαλακ σιτρι

L 320/16
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2554/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 27ηr Νοεµβρου 1998
για τον καθορισµ τηr αντατηr τιµr αγορr και των ποσοττων βοεου κρατοr που
αγορζονται στην παρµβαση µε τον 213ο µερικ διαγωνισµ που πραγµατοποιεται στο
πλασιο των γενικν µτρων παρεµβσεωr σµφωνα µε τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συµβουλου, τηr
27ηr Ιουνου 1968, περ κοινr οργανσεωr αγορr στον
τοµα του βοεου κρατοr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1633/98 (2), και ιδωr το
ρθρο 6 παργραφοr 7,
Εκτιµνταr:
τι, σµφωνα µε τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 τηr
Επιτροπr, τηr 1ηr Σεπτεµβρου 1993, περ λεπτοµερν
καννων εφαρµογr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 805/68
του Συµβουλου σον αφορ τα γενικ και ειδικ µτρα
παρµβασηr στον τοµα του βοεου κρατοr (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2304/
98 (4), ανοχθηκε διαγωνισµr απ το ρθρο 1 παργραφοr
1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89 τηr Επιτροπr, τηr
9ηr Ιουνου 1989, για την αγορ βοεου κρατοr µσω
διαγωνισµο (5), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2466/98 (6);
τι, σµφωνα µε το ρθρο 13 παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93, καθορστηκε µια αντατη τιµ
αγορr για την ποιτητα R3, κατ περπτωση, για κθε
µερικ διαγωνισµ, λαµβανοµνων υπψη των προσφορν
που υποβλθηκαν· τι σµφωνα µε το ρθρο 13 παργραφοr 2 µπορε να αποφασιστε να µη δοθε συνχεια στο
διαγωνισµ· τι, σµφωνα µε το ρθρο 14 του ιδου κανονισµο, λαµβνονται υπψη οι προσφορr που εναι καττερεr  σεr µε την εν λγω αντατη τιµ χωρr εντοτοιr να
υπερβανει τη µση τιµ τηr εθνικr  περιφερειακr αγο-

ρr αυξηµνη κατ το ποσ που αναφρεται στην εν λγω
παργραφο 1·
τι, µετ απ εξταση των υποβληθεισν προσφορν για
τον 213ο µερικ διαγωνισµ και λαµβανοµνων υπψη,
σµφωνα µε το ρθρο 6 παργραφοr 1 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 805/68, των απαιτσεων για λογικ στριξη
τηr αγορr, καθr και τηr εποχικr εξλιξηr των σφαγν,
θα πρπει να καθοριστε η αντατη τιµ αγορr καθr και
οι ποστητεr που µπορον να γνουν δεκτr στην παρµβαση·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
βοεου κρατοr,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Στον 213ο µερικ διαγωνισµ που ανοχθηκε µε τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89:
α) για την κατηγορα Α δεν δδεται συνχεια στο διαγωνισµ·
β) για την κατηγορα Γ:
— η µγιστη τιµ αγορr καθορζεται σε 231,50 Ecu
αν 100 χιλιγραµµα σφαγων  µισν σφαγων τηr
ποιτηταr R3,
— η µγιστη αποδεκτ ποστητα σφαγων και µισν
σφαγων ορζεται στουr 1 835 τνουr.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 30 Νοεµβρου
1998.

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

148
210
225
288
159
307

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

28. 6. 1968, σ. 24.
28. 7. 1998, σ. 17.
4. 9. 1993, σ. 4.
27. 10. 1998, σ. 3.
10. 6. 1989, σ. 36.
17. 11. 1998, σ. 13.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2555/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 27ηr Νοεµβρου 1998
περ χορηγσεωr γαλακτοκοµικν προϊντων ωr επισιτιστικ βοθεια
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1292/96 του Συµβουλου, τηr 27ηr
Ιουνου 1996, σχετικ µε την πολιτικ και τη διαχεριση τηr
επισιτιστικr βοθειαr και των ειδικν δρσεων στριξηr
για την επισιτιστικ βοθεια (1), και ιδωr το ρθρο 24
παργραφοr 1 στοιχεο β),
Εκτιµνταr:
τι ο προαναφερθεr κανονισµr καταρτζει τον κατλογο
των χωρν και των οργανισµν που ενδχεται να λβουν
κοινοτικ βοθεια και καθορζει τα γενικ κριτρια σχετικ µε τη µεταφορ τηr επισιτιστικr βοθειαr µετ το
στδιο fob·
τι, µετ απ πολλr αποφσειr σχετικ µε τη χοργηση
επισιτιστικr βοθειαr, η Επιτροπ χοργησε γλα σε
σκνη σε ορισµνουr δικαιοχουr·
τι οι παραδσειr αυτr πρπει να πραγµατοποιηθον
σµφωνα µε τουr καννεr που προβλπονται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2519/97 τηr Επιτροπr, τηr 16ηr ∆εκεµβρου
1997, για τιr γενικr διατξειr κινητοποησηr προϊντων
που χορηγονται δυνµει του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.

1292/96 του Συµβουλου για την κοινοτικ επισιτιστικ
βοθεια (2)· τι εναι αναγκαο να οριστον επακριβr οι
προθεσµεr και οι ροι χοργησηr για να καθοριστον οι
δαπνεr που προκπτουν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Πραγµατοποιεται, µε βση την κοινοτικ επισιτιστικ
βοθεια, συγκντρωση γαλακτοκοµικν προϊντων στην
Κοιντητα, προκειµνου να τα προµηθευτον οι δικαιοχοι
που αναφρονται στο παρρτηµα, σµφωνα µε τιr διατξειr
του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2519/97 και τουr ρουr που
αναφρονται στο παρρτηµα.
Θεωρεται τι ο προσφρων λαβε γνση λων των εφαρµοζοµνων γενικν και ειδικν ρων και τουr χει αποδεχθε.
Κθε λλοr ροr  επιφλαξη που περιλαµβνονται στην
προσφορ του θεωρονται ωr µη εγγεγραµµνοι.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την επµενη ηµρα
απ τη δηµοσευσ του στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων.

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

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 166 τηr 5. 7. 1996, σ. 1.

(2) ΕΕ L 346 τηr 17. 12. 1997, σ. 23.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΤΙ∆Α Α
1. ∆ρση υπ’ αριθ.: 1524/95
2. ∆ικαιοχοr (2): Περο
3. Αντιπρσωποr του δικαιοχου: Programma Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) av. Argentina
3017, El Callao, φαξ: (51-14) 426 54 10
4. Χρα προορισµο: Περο
5. Προϊν που θα συγκεντρωθε: βιταµινοχο αποκορυφωµνο γλα σε σκνη
6. Συνολικ καθαρ ποστητα (σε τνουr): 500
7. Αριθµr παρτδων: 1
8. Χαρακτηριστικ και ποιτητα του προϊντοr (3) (5): βλπε ΕΕ C 114 τηr 29. 4. 1991, σ. 1 [Ι.Β.1]
9. Συσκευασα: βλπε ΕΕ C 267 τηr 13. 9. 1996, σ. 1 [6.3.Α+Β.2]
10. Επισµανση και σµανση (6): βλπε ΕΕ C 114 τηr 29. 4. 1991, σ. 1 [Ι.Β.3]
— Γλσσα που πρπει να χρησιµοποιηθε για τη σµανση: ισπανικ
— Συµπληρωµατικr µνεεr: «Distribucion gratuita» και «Fecha de caducicad: . . .»
11. Τρποr συγκντρωσηr του προϊντοr: κοινοτικ αγορ
Η παρασκευ του αποκορυφωµνου γλακτοr σε σκνη και η ενσωµτωση των βιταµινν του πρπει να
γνουν µετ την κατακρωση τηr προµθειαr
12. Προβλεπµενο στδιο παρδοσηr: παρδοση στον τπο προορισµο (7)
13. Εναλλακτικ στδιο παρδοσηr: παρδοση στο λιµνι φρτωσηr
14. α) λιµναr φρτωσηr:

—

β) διεθυνση φρτωσηr:

—

15. Λιµναr εκφρτωσηr: —
16. Τποr προορισµο: entrepôt PRONAA (βλπε σηµεο 3)
— λιµναr  αποθκη διαµετακµισηr: —
— διαδροµ χερσααr µεταφορr: —
17. Χρονικ διστηµα  προθεσµα παρδοσηr στο προβλεπµενο στδιο:
— πρτη προθεσµα: 28. 2. 1999
— δετερη προθεσµα: 14. 3. 1999
18. Χρονικ διστηµα  προθεσµα παρδοσηr στο εναλλακτικ στδιο:
— πρτη προθεσµα: 18 — 31. 1. 1999
— δετερη προθεσµα: 1 — 14. 2. 1999
19. Προθεσµα για την υποβολ των προσφορν ωr τιr 12 το µεσηµρι (ρα Βρυξελλν):
— πρτη προθεσµα: 14. 12. 1998
— δετερη προθεσµα: 4. 1. 1999
20. Ποσ τηr εγγησηr συµµετοχr στο διαγωνισµ: 20 Ecu αν τνο
21. ∆ιεθυνση για την αποστολ των προσφορν και των εγγυσεων συµµετοχr (1): Bureau de l’aide alimentaire, à l’attention de Monsieur T. Vestergaard bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200,
B-1049 Bruxelles/Brussel· τλεξ: 25670 AGREC B· φαξ: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (αποκλειστικ)
22. Επιστροφ κατ την εξαγωγ (4): επιστροφ που εφαρµζεται στιr 25. 11. 1998, πωr καθορστηκε απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2438/98 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 303 τηr 13. 11. 1998, σ. 12)
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Σηµεισειr:
(1) Συµπληρωµατικr πληροφορεr: Andre Debongnie [τηλφωνο: (32-2) 295 14 65]
Torben Vestergaard [τηλφωνο: (32-2) 299 30 50].
(2) Ο ανδοχοr ρχεται σε επαφ µε το δικαιοχο  τον αντιπρσωπ του το ταχτερο δυνατ, για να
καθορισθον τα γγραφα που εναι αναγκαα για την αποστολ.
(3) Ο ανδοχοr χορηγε στο δικαιοχο πιστοποιητικ που χει εκδοθε απ επσηµη αρχ και βεβαινει τι δεν
χει σηµειωθε υπρβαση, στο ενδιαφερµενο κρτοr µλοr, των ισχυουσν προδιαγραφν του προr παρδοση
προϊντοr σχετικ µε τη ραδιενεργ ακτινοβολα. Το πιστοποιητικ ραδιενργειαr πρπει να αναφρει την
περιεκτικτητα σε κασιο 134 και 137 και ιδιο 131.
(4) Ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 259/98 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 25 τηr 31. 1. 1998, σ. 39) εφαρµζεται σον αφορ την
επιστροφ κατ την εξαγωγ, Η ηµεροµηνα που αναφρεται στο ρθρο 2 του προαναφερθντοr κανονισµο
εναι εκενη που αναφρεται στο σηµεο 22 του παρντοr παραρτµατοr.
Εφιστται η προσοχ του προµηθευτ στο ρθρο 4 παργραφοr 1 τελευταο εδφιο του εν λγω κανονισµο.
Το αντγραφο του πιστοποιητικο διαβιβζεται αµσωr µετ την αποδοχ τηr δλωσηr εξαγωγr [αριθ. φαξ:
(32-2) 296 20 05].
(5) Ο ανδοχοr διαβιβζει στο δικαιοχο  στον αντιπρσωπ του, κατ την παρδοση, τα ακλουθα γγραφα:
— υγειονοµικ πιστοποιητικ εκδοθν απ επσηµη αρχ το οποο αναφρει τι το προϊν µεταποιθηκε υπ
ριστεr υγειονοµικr συνθκεr υπ την επβλεψη ειδικευµνου τεχνικο προσωπικο. Στο πιστοποιητικ
πρπει να αναφρεται η θερµοκρασα και η διρκεια παστερωσηr, η θερµοκρασα και διρκεια παραµονr
στον πργο ξρανσηr δι καταιωνισµο, καθr και η ηµεροµηνα λξηr σον αφορ την κατανλωση,
— κτηνιατρικ πιστοποιητικ εκδοθν απ επσηµη αρχ το οποο αναφρει τι στην περιοχ παραγωγr του
νωπο γλακτοr δεν παρουσισθηκαν, κατ τουr δδεκα µνεr πριν την µεταποηση, κροσµατα αφθδουr πυρετο  λλων µολυσµατικν/λοιµωδν νσων που θα πρπει να ανακοινωθον υποχρεωτικ.
(6) Κατ παρκκλιση απ την ΕΕ C 114 τηr 29. 4. 1991, το κεµενο του σηµεου Ι.Α.3.γ) αντικαθσταται απ το
ακλουθο κεµενο: «τη µνεα “Ευρωπαϊκ Κοιντητα”».
(7) Επιπλον των διατξεων του ρθρου 14 παργραφοr 3 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2519/97, τα ναυλωµνα σκφη
δεν θα εµφανζονται σε οποιονδποτε απ τουr τσσεριr πλον πρσφατουr τριµηνιαουr πνακεr σκαφν, των
οποων χει απαγορευθε ο αππλουr, που δηµοσιεονται απ το µνηµνιο συνεννησηr για τον λεγχο των
πλοων απ το κρτοr του λιµνα [οδηγα 95/21/ΕΚ του Συµβουλου (ΕΕ L 157 τηr 7. 7. 1995, σ. 1)].
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2556/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 27ηr Νοεµβρου 1998
για τον καθορισµ, για το τοr 1999, των λεπτοµερειν εφαρµογr για τη δασµολογικ
ποσστωση βοεου κρατοr που προβλπεται απ την προσωριν συµφωνα µεταξ τηr
Κοιντηταr και τηr ∆ηµοκραταr τηr Σλοβεναr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 410/97 του Συµβουλου, τηr 24ηr
Vεβρουαρου 1997, για ορισµνεr λεπτοµρειεr εφαρµογr
τηr ενδιµεσηr συµφωναr για το εµπριο και για εµπορικ
θµατα µεταξ τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr, τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr νθρακα και Χλυβα και τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr Ατοµικr Ενργειαr, αφενr, και τηr
∆ηµοκραταr τηr Σλοβεναr, αφετρου (1), και ιδωr το
ρθρο 1,
Εκτιµνταr:
τι η ενδιµεση συµφωνα για το εµπριο και τα εµπορικ
θµατα µεταξ τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr, τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr νθρακα και Χλυβα και τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr Ατοµικr Ενργειαr, αφενr, και τηr
∆ηµοκραταr τηr Σλοβεναr, αφετρου (2), εφεξr ονοµαζοµνη «η συµφωνα» χει υπογραφε στιr Βρυξλλεr στιr 11
Νοεµβρου 1996· τι, αναµνονταr την ναρξη ισχοr τηr
ευρωπαϊκr συµφωναr, το Συµβολιο και η Επιτροπ αποφσισαν τι η συµφωνα θα εφαρµοσθε προσωριν στην
Κοιντητα απ 1ηr Ιανουαρου 1997·
τι, στη συµφωνα, χει προβλεφθε το νοιγµα, για το τοr
1999, δασµολογικr ποσστωσηr βοεου κρατοr µε µειωµνο δασµ· τι, κατ συνπεια, πρπει να καθορισθον οι
λεπτοµρειεr που αφορον την ποστητα αυτ·
τι, για να διασφαλισθε ο τακτικr ρυθµr των εισαγωγν
που χουν καθορισθε, πρπει να κλιµακωθον οι ποστητεr
αυτr σε διαφορετικr περιδουr·
τι πρπει να προβλεφθε τι η διαχεριση του καθεσττοr
πραγµατοποιεται µσω πιστοποιητικν εισαγωγr· τι, για
το σκοπ αυτ, πρπει να προβλεφθον, ιδωr, οι λεπτοµρειεr υποβολr των αιτσεων, καθr και τα στοιχεα που
πρπει να περιχονται στιr αιτσειr και τα πιστοποιητικ,
ενδεχοµνωr, παρεκκλνονταr  συµπληρνονταr ορισµνεr
διατξειr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 τηr Επιτροπr, τηr 16ηr Νοεµβρου 1988, για τιr λεπτοµρειεr
εφαρµογr του καθεσττοr των πιστοποιητικν εισαγωγr,
εξαγωγr και προκαθορισµο για τα γεωργικ προϊντα (3),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 1044/98 (4), και του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1445/95
τηr Επιτροπr, τηr 26ηr Ιουνου 1995, για τιr λεπτοµρειεr
εφαρµογr του καθεσττοr των πιστοποιητικν εξαγωγr
στον τοµα του βοεου κρατοr και για την κατργηση του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2377/80 (5), πωr τροποποιθηκε
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

62 τηr 4. 3. 1997, σ. 5.
344 τηr 31. 12. 1996, σ. 3.
331 τηr 2. 12. 1988, σ. 1.
149 τηr 20. 5. 1998, σ. 11.
143 τηr 27. 6. 1995, σ. 35.

τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2365/98 (6)· τι
πρπει, εξλλου, να προβλεφθε τι τα πιστοποιητικ εκδδονται µετ τη χρονικ προθεσµα για την εξτασ τουr
και µσω, ενδεχοµνωr, τηr εφαρµογr ενιαου ποσοστο
µεωσηr·
τι, δεδοµνου τι τα εν λγω καθεσττα εµπεριχουν τον
κνδυνο τηr κερδοσκοπαr στον τοµα του βεου κρατοr,
πρπει να καθορισθον οι ακριβεr ροι για την πρσβαση
των εµπορευµτων στα εν λγω καθεσττα· τι ο λεγχοr
των κριτηρων αυτν απαιτε τι η ατηση πρπει να υποβλλεται στο κρτοr µλοr που ο εισαγωγαr εναι εγγεγραµµνοr στο φορολογικ µητρο το σχετικ µε την προστιθµενη αξα (VΠΑ)·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
βοεου κρατοr,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
1. Για την περοδο απ 1ηr Ιανουαρου ωr 31 ∆εκεµβρου 1999, µπορον να εισαχθον, στο πλασιο τηr δασµολογικr ποσστωσηr που νοιξε µε την ενδιµεση συµφωνα µε τη Σλοβενα, 8 400 τνοι νωπο  διατηρουµνου µε
απλ ψξη βοεου κρατοr που υπγεται στουr κωδικοr
ΣΟ ex
0201 10 00 (σε σφγια), 0201 20 20,
0201 20 30, 0201 20 50 και 0201 30, καταγωγr Σλοβεναr.
Η εν λγω ποσστωση φρει τον αξοντα αριθµ 09.4082.
2. Για τα κρατα που αναφρονται στην παργραφο 1, ο
δασµr κατ’ αξα και τα ειδικ ποσ των δασµν που
καθορζονται στο κοιν δασµολγιο (Κ∆) µεινονται κατ
80 %.
3. Η ποστητα που αναφρεται στην παργραφο 1 κλιµακνεται κατ τη διρκεια του τουr ωr εξr:
— 4 200 τνοι κατ την περοδο απ 1ηr Ιανουαρου ωr
30 Ιουνου 1999,
— 4 200 τνοι κατ την περοδο απ 1ηr Ιουλου ωr 31
∆εκεµβρου 1999.
4. Εν, κατ τη διρκεια του τουr 1999, η ποστητα για
την οποα υποβλλονται αιτσειr εισαγωγr κατ την
πρτη περοδο που καθορζεται στην παργραφο 3 εναι
µικρτερη απ τη διαθσιµη ποστητα, η υπλοιπη
ποστητα προστθεται στη διαθσιµη ποστητα για την
επµενη περοδο.
(6) ΕΕ L 293 τηr 31. 10. 1998, σ. 49.
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ρθρο 2
1. Για να επωφεληθε απ τα καθεσττα που διπουν την
εισαγωγ:
α) ο αιτν για πιστοποιητικ εναι φυσικ  νοµικ
πρσωπο το οποο, κατ τη στιγµ τηr υποβολr τηr
ατησηr, πρπει να αποδεξει στιr αρµδιεr αρχr του
ενδιαφερµενου κρτουr µλουr τι σκησε τουλχιστον
µα φορ κατ τη διρκεια των τελευταων δδεκα
µηνν εµπορικ δραστηριτητα στον τοµα του εµπορου βοεου κρατοr µε τρτεr χρεr και τι εναι εγγεγραµµνοr σε εθνικ µητρο VΠΑ·
β) η ατηση πιστοποιητικο µπορε να υποβληθε µνον
στο κρτοr µλοr στο οποο εναι εγγεγραµµνοr ο
αιτν·
γ) η ατηση πιστοποιητικο πρπει να αφορ ελχιστη
ποστητα 15 τνων σε βροr προϊντων, χωρr να υπερβανει τη διαθσιµη ποστητα·
δ) η ατηση πιστοποιητικο και το πιστοποιητικ περιλαµβνουν στη θση 8 την νδειξη τηr χραr καταγωγr· το
πιστοποιητικ συνεπγεται την υποχρωση να πραγµατοποιηθε η εισαγωγ απ την αναγραφµενη χρα·
ε) η ατηση πιστοποιητικο και το πιστοποιητικ περιλαµβνουν, στη θση 20, τον αξοντα αριθµ 09.4082 και
µα τουλχιστον απ τιr ακλουθεr ενδεξειr:
— Reglamento (CE) no 2556/98
— Forordning (EF) nr. 2556/98
— Verordnung (EG) Nr. 2556/98
— Κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 2556/98
— Regulation (EC) No 2556/98
— Règlement (CE) no 2556/98
— Regolamento (CE) n. 2556/98
— Verordening (EG) nr. 2556/98
— Regulamento (CE) në 2556/98
— Asetuksen (EY) N:o 2556/98
— Förordning (EG) nr 2556/98.
2. Κατ παρκκλιση του ρθρου 5 του κανονισµο (ΕΚ)
αριθ. 1445/95, η ατηση πιστοποιητικο και το πιστοποιητικ µπορον να περιλαµβνουν, στη θση 16, ναν  περισστερουr απ τουr κωδικοr ΣΟ που αναφρονται στο
ρθρο 1 παργραφοr 1.
ρθρο 3
1. Οι αιτσειr πιστοποιητικν µπορον να κατατεθον
µνο:
— απ 6 ωr 15 Ιανουαρου 1999, για την ποστητα που
αναφρεται στο ρθρο 1 παργραφοr 3 πρτη
περπτωση,
— απ 1ηr ωr 12 Ιουλου 1999, για την ποστητα που
αναφρεται στο ρθρο 1 παργραφοr 3 δετερη
περπτωση.
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2. Μα µνο ατηση µπορε να υποβληθε απ τον διο
ενδιαφερµενο. Σε περπτωση υποβολr απ τον διο ενδιαφερµενο περισσοτρων αιτσεων, λεr οι αιτσειr απορρπτονται.
3. Τα κρτη µλη ανακοιννουν στην Επιτροπ, το αργτερο την πµπτη εργσιµη ηµρα τη λξη τηr προθεσµαr
των αιτσεων, τιr αιτσειr που υιποβλθηκαν για τιr
ποστητεr που αναφρονται στο ρθρο 1 παργραφοr 1. Η
ανακονωση αυτ περιλαµβνει τον κατλογο των
αιτοντων και τιr αιτοµενεr ποστητεr.
λεr οι ανακοινσειr, συµπεριλαµβανοµνων και των ανακοινσεων «µηδν», πραγµατοποιονται µε τλεξ  τλεφαξ, και, στην περπτωση κατθεσηr των αιτσεων, χρησιµοποιεται το ντυπο που περιλαµβνεται στο παρρτηµα.
4. Η Επιτροπ αποφασζει σε ποι βαθµ µπορε να
δοθε συνχεια στιr αιτσειr πιστοποιητικν.
Εν η ποστητα για την οποα χουν ζητηθε πιστοποιητικ
υπερβανει τη διαθσιµη ποστητα, η Επιτροπ καθορζει
ενιαο ποσοστ µεωσηr των αιτουµνων ποσοττων.
5. Με την επιφλαξη τηr απφασηr αποδοχr των αιτσεων απ την Επιτροπ, τα πιστοποιητικ εκδδονται το
ταχτερο δυνατν.
ρθρο 4
1. Με την επιφλαξη των διατξεων του παρντοr κανονισµο, εφαρµζονται οι διατξειr των κανονισµν (ΕΟΚ)
αριθ. 3719/88 και (ΕΚ) αριθ. 1445/95.
2. Κατ παρκκλιση απ το ρθρο 3 του κανονισµο
(ΕΚ) αριθ. 1445/95 τα πιστοποιητικ εισαγωγr που θεσπζονται σµφωνα µε τον παρντα κανονισµ ισχουν για
περοδο 180 ηµερν απ την ηµεροµηνα κδοσr τουr.
Ωστσο, καννα πιστοποιητικ δεν ισχει µετ τιr 31
∆εκεµβρου 1999.
3. Τα εκδιδµενα πιστοποιητικ ισχουν σε ολκληρη
τηr επικρτεια τηr Κοιντηταr.
ρθρο 5
Τα προϊντα θα απολασουν των δασµν που αναφρονται
στο ρθρο 1 κατπιν υποβολr πιστοποιητικο κυκλοφοραr EUR.1, το οποο χορηγεται απ τη χρα εξαγωγr
σµφωνα µε τιr διατξειr του πρωτοκλλου αριθ. 4 που χει
προσαρτηθε στην ενδιµεση συµφωνα, ετε δλωσηr που
συντσσεται απ τον εξαγωγα σµφωνα µε τιr διατξειr
των εν λγω πρωτοκλλων.
ρθρο 6
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την βδοµη ηµρα
απ τη δηµοσευσ του στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
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, 27 Νοεµβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Vαξ: (32-2) 296 60 27 / 295 36 13
Εφαρµογ του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2556/98
Αξων αριθ. 09.4082
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Γ∆ VI/∆.2 — ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Ηµεροµηνα: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Περοδοr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Κρτοr µλοr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Αριθµr
αιτοντοr (1)

Αιτν
(ονοµατεπνυµο και διεθυνση)

Ποστητα
(σε τνουr)

Σνολο
Κρτοr µλοr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . φαξ αριθ.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
τηλφωνο αριθ.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) Συνεχr αρθµηση.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2557/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 27ηr Νοεµβρου 1998
για τον καθορισµ του ανωττου ποσο για την ενσχυση στο συµπυκνωµνο βοτυρο για την
193η ειδικ δηµοπρασα που πραγµατοποιεται στο πλασιο τηr διαρκοr δηµοπρασαr που
προβλπεται στον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 429/90
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συµβουλου, τηr
27ηr Ιουνου 1968, περ κοινr οργανσεωr τηr αγορr στον
τοµα του γλακτοr και των γαλακτοκοµικν προϊντων (1)
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 1587/96 (2) και ιδωr το ρθρο 7α παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:

πρπει συνεπr να καθοριστε το ποσ εγγησηr προορισµο·
τι πρπει να καθοριστε, βσει των προσφορν που χουν
υποβληθε, το αντατο ποσ ενσχυσηr στο εππεδο που
αναφρεται κατωτρω και να καθοριστε κατ συνπεια το
ποσ τηr εγγησηr προορισµο·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
γλακτοr και γαλακτοκοµικν προϊντων,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

τι σµφωνα µε τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 429/90 τηr
Επιτροπr, τηr 20r Vεβρουαρου 1990, σχετικ µε τη
χοργηση βσει τηr δηµοπρασαr ενσχυσηr στο συµπυκνωµνο βοτυρο που προορζεται για µεση κατανλωση στην
Κοιντητα (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 417/98 (4), οι οργανισµο παρµβασηr
προβανουν σε διαρκ δηµοπρασα για τη χοργηση ενσχυσηr στο συµπυκνωµνο βοτυρο· τι στο ρθρο 6 του εν
λγω κανονισµο προβλπεται τι λαµβνονταr υπψη τιr
ληφθεσεr προσφορr για την κθε ειδικ δηµοπρασα
καθορζεται αντατο ποσ ενσχυσηr για το συµπυκνωµνο
βοτυρο ελχιστηr περιεκτικτηταr σε λιπαρr ουσεr 96 %
 αποφασζεται να µη δοθε συνχεια στη δηµοπρασα· τι

ρθρο 1
Για την 193η ειδικ δηµοπρασα στο πλασιο τηr διαρκοr
δηµοπρασαr που προβλπεται απ τον κανονισµ (ΕΟΚ)
αριθ. 429/90, το αντατο ποσ ενσχυσηr καθr και το
ποσ τηr εγγησηr προορισµο καθορζονται ωr εξr:
— αντατο ποσ ενσχυσηr:
— εγγηση προορισµο:
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 28 Νοεµβρου
1998.

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

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

148 τηr 28. 6. 1968, σ. 13.
206 τηr 16. 8. 1996, σ. 21.
45 τηr 21. 2. 1990, σ. 8.
52 τηr 21. 2. 1998, σ. 18.

134 Ecu/100 kg
148 Ecu/100 kg.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2558/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 27ηr Νοεµβρου 1998
για τον καθορισµ των ελαχστων τιµν πλησηr βουτρου και των µεγστων ποσν
ενσχυσηr τηr κρµαr γλακτοr, του βουτρου και του συµπυκνωµνου βουτρου για την 21η
ειδικ δηµοπρασα που πραγµατοποιεται στο πλασιο τηr διαρκοr δηµοπρασαr που προβλπεται απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2571/97
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συµβουλου, τηr
27ηr Ιουνου 1968, περ κοινr οργανσεωr αγορr στον
τοµα του γλακτοr και των γαλακτοκοµικν προϊντων (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1587/96 (2), και ιδωr το ρθρο 6 παργραφοι 3 και 6, και το ρθρο 12 παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:
τι σµφωνα µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2571/97 τηr
Επιτροπr, τηr 15ηr ∆εκεµβρου 1997, σχετικ µε την
πληση σε µειωµνη τιµ βουτρου και τη χοργηση ενισχσεωr στην κρµα γλακτοr, στο βοτυρο και στο
συµπυκνωµνο βοτυρο, που προορζονται για την παρασκευ προϊντων ζαχαροπλαστικr, παγωτν και λλων
προϊντων διατροφr (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1982/98 (4), οι οργανισµο
προβανουν σε δηµοπρασα στην πληση ορισµνων
ποσοττων βουτρου που κατχουν και στη χοργηση ενισχσεωr στην κρµα γλακτοr, στο βοτυρο και στο
συµπυκνωµνο βοτυρο· τι το ρθρο 18 του εν λγω κανονισµο θεσπζει τι, λαµβνονταr υπψη τιr προσφορr που
θα ληφθον για την κθε ειδικ δηµοπρασα, καθορζεται
µια ελχιστη τιµ πλησηr του βουτρου καθr και να

αντατο ποσ για την ενσχυση που χορηγεται στην κρµα
γλακτοr, στο βοτυρο και στο συµπυκνωµνο βοτυρο που
µπορον να διαφοροποιονται ανλογα µε τον προορισµ,
την περιεκτικτητα σε βουτυρικ λιπαρ ουσα και τον
τρπο χρησιµοποησηr,  αποφασζεται να µη δοθε συνχεια στη δηµοπρασα τι πρπει συνεπr να καθοριστον
το  τα ποσ των εγγυσεων µεταποησηr·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
γλακτοr και γαλακτοκοµικν προϊντων,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Για την 21η ειδικ δηµοπρασα στο πλασιο τηr διαρκοr
δηµοπρασαr που προβλπεται απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 2571/97, η ελχιστη τιµ πλησηr, το αντατο ποσ
των ενισχσεων καθr και τα ποσ των εγγυσεων µεταποησηr καθορζονται πωr αναγρφονται στον πνακα που
εµφανεται στο παρρτηµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 28 Νοεµβρου
1998.

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

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

148
206
350
256

τηr
τηr
τηr
τηr

28.
16.
20.
18.

6. 1968, σ. 13.
8. 1996, σ. 21.
12. 1997, σ. 3.
9. 1998, σ. 9.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 27ηr Νοεµβρου 1998, για τον καθορισµ των ελαχστων τιµν πλησηr
βουτρου και των µεγστων ποσν ενσχυσηr τηr κρµαr γλακτοr, του βουτρου και του συµπυκνωµνου
βουτρου για την 21η ειδικ δηµοπρασα που πραγµατοποιεται στο πλασιο τηr διαρκοr δηµοπρασαr που
προβλπεται απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2571/97
(σε Ecu/100 χιλιγραµµα)
Υπδειγµα

A
Με
ιχνοθτεr

Χωρr
ιχνοθτεr

Με
ιχνοθτεr

Χωρr
ιχνοθτεr

Ωr χει

—

229

—

—

Συµπυκνωµνο

—

—

—

—

Ωr χει

—

120

—

—

Συµπυκνωµνο

—

—

—

—

Βοτυρο ≥ 82 %

109

105

—

105

Βοτυρο : 82 %

104

100

—

100

Συµπυκνωµνο βοτυρο

134

130

134

130

Κρµα

—

—

46

44

Βοτυρο

120

—

—

—

Συµπυκνωµνο βοτυρο

148

—

148

—

Κρµα

—

—

51

—

Τρποr χρησιµοποησηr

Ελχιστη
τιµ
πλησηr

Βοτυρο
≥ 82 %

Εγγηση
µεταπλησηr

Αντατο
ποσ
ενσχυσηr

Εγγηση
µεταποησηr

B
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2559/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 27ηr Νοεµβρου 1998
για τροποποηση του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3199/93 σχετικ µε την αµοιβαα αναγνριση
των διαδικασιν για την πλρη µετουσωση τηr αλκοληr µε σκοπ την απαλλαγ απ τουr
ειδικοr φρουr κατανλωσηr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
την οδηγα 92/83/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 19ηr Οκτωβρου 1992, σχετικ µε την εναρµνιση των διαρθρσεων
των ειδικν φρων κατανλωσηr που επιβλλονται στην
αλκολη και στα αλκοολοχα ποτ (1), και ιδωr το ρθρο
27 παργραφοr 4,
την οδηγα 92/12/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 25ηr Vεβρουαρου 1992, σχετικ µε το γενικ καθεστr, την κατοχ,την
κυκλοφορα και τουr ελγχουr των προϊντων που υπκεινται σε ειδικοr φρουr κατανλωσηr (2), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την οδηγα 96/99/ΕΚ (3), και ιδωr το
ρθρο 24,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3199/93 τηr Επιτροπr, τηr 22αr
Νοεµβρου 1993, σχετικ µε την αµοιβαα αναγνριση των
διαδικασιν για την πλρη µετουσωση τηr αλκοληr µε
σκοπ την απαλλαγ απ τουr ειδικοr φρουr κατανλωσηr (4), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2546/95 (5),
τη γνµη τηr επιτροπr για τουr ειδικοr φρουr κατανλωσηr,
Εκτιµνταr:
τι, σµφωνα µε το ρθρο 27 παργραφοr 1 στοιχεο α) τηr
οδηγαr 92/83/ΕΟΚ, τα κρτη µλη καλονται να εξαιρσουν απ τον ειδικ φρο κατανλωσηr αλκολη που χει
µετουσιωθε πλρωr, σµφωνα µε τιr απαιτσειr κθε κρτουr µλουr, υπ τον ρο τι οι εν λγω απαιτσειr χουν
κοινοποιηθε δεντοr και χουν εγκριθε σµφωνα µε τουr

ρουr που καθορζονται στιr παραγρφουr 3 και 4 του εν
λγω ρθρου·
τι η Ιταλα χει κοινοποισει µια προσαρµογ στιr µετουσιωτικr ουσεr που επιτρπονται απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 3199/93,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 3199/93 τροποποιεται ωr εξr:
Η παργραφοr του παραρτµατοr που αφορ την Ιταλα
αντικαθσταται απ την ακλουθη παργραφο:
«Ιταλα:
Η προr µετουσωση αιθυλικ αλκολη πρπει να περιχει νυδρη αιθυλικ αλκολη χι καττερη απ 90 %
κατ’ γκο. Αν εκατλιτρο ανδρου αιθυλικr
αλκοληr προστθενται:
— 125 γραµµρια θειοφενου (tiofene),
— 0,8 γραµµρια βενζοϊκο δενατονου,
— 3 γραµµρια CI Reactive Red 24 υδατικ διλυµα,
σε ποστητα 25 % κατ βροr,
— 2 λτρα µεθυλαιθυλοκετνηr.»
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την ηµρα τηr δηµοσευσr του στον Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν
Κοινοττων.

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

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

316 τηr 31. 10. 1992, σ. 21.
76 τηr 23. 3. 1992, σ. 1.
8 τηr 11. 1. 1997, σ. 12.
288 τηr 23. 11. 1993, σ. 12.
260 τηr 31. 10. 1995, σ. 45.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2560/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 27ηr Νοεµβρου 1998
σχετικ µε την τροποποηση των παραρτηµτων Ι και ΙΙ του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90
του Συµβουλου για τη θσπιση κοινοτικr διαδικασαr για τον καθορισµ των αντατων
ορων καταλοπων κτηνιατρικν φαρµκων στα τρφιµα ζωικr προλευσηr
(Κεµενο που παρουσιζει ενδιαφρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συµβουλου, τηr
26ηr Ιουνου 1990, για τη θσπιση κοινοτικr διαδικασαr
για τον καθορισµ των αντατων ορων καταλοπων
κτηνιατρικν φαρµκων στα τρφιµα ζωικr προλευσηr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1191/98 (2) τηr Επιτροπr, και ιδωr τα
ρθρα 6, 7 και 8,
Εκτιµνταr:
τι σµφωνα µε τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90, πρπει
να θεσπιστον προοδευτικ ρια καταλοπων κτηνιατρικν
φαρµκων για λεr τιr φαρµακολογικ δραστικr ουσεr
που χρησιµοποιονται στην Κοιντητα σε κτηνιατρικ φρµακα προοριζµενα να χορηγηθον σε παραγωγικ ζα·
τι τα αντατα ρια καταλοπων πρπει να θεσπιστον
µνο αφο εξεταστον στο πλασιο τηr επιτροπr κτηνιατρικν φαρµκων λα τα συναφ πληροφοριακ στοιχεα
που αφορον την ασφλεια των καταλοπων τηr σχετικr
ουσαr για τον καταναλωτ τροφµων ζωικr προλευσηr,
καθr και η επδραση των καταλοπων στη βιοµηχανικ
µεταποηση των τροφµων·
τι κατ τη θσπιση ανωττων ορων για τα κατλοιπα
των κτηνιατρικν φαρµκων στα τρφιµα ζωικr προλευσηr, χρειζεται να καθορισθον τα ζωικ εδη στα
οποα επιτρπεται η παρουσα των καταλοπων αυτν, οι
ποστητεr που επιτρπεται να ανευρσκονται σε καθνα
απ τουr ιστοr που λαµβνονται απ το ζο στο οποο
χορηγθηκε το φρµακο (ιστr-στχοr) και η φση του
καταλοπου εκενου που εναι κατλληλο για τον λεγχο
των καταλοπων (κατλοιπο ανιχνευτ)·
τι, για τον λεγχο των καταλοπων, πωr προβλπει η
κοινοτικ νοµοθεσα στον τοµα αυτ, πρπει εν γνει να
καθορζονται αντατα ρια καταλοπων για τουr ιστοr
στχουr του πατοr  των νεφρν τι, ωστσο, το παρ και
τα νεφρ αφαιρονται συχν απ τα σφγια που αποτελον αντικεµενο διεθνν συναλλαγν και τι, ωr εκ τοτου, επιβλλεται να καθορζονται επσηr αντατα ρια για
τουr µυr  τουr λιπδειr ιστοr·
(1) ΕΕ L 224 τηr 18. 8. 1990, σ. 1.
(2) ΕΕ L 165 τηr 10. 6. 1998, σ. 6.

τι, σον αφορ τα κτηνιατρικ φρµακα που προορζονται να χορηγηθον σε πτην που βρσκονται σε περοδο
ωοτοκαr, σε ζα που βρσκονται σε περοδο γαλουχαr 
σε µλισσεr, πρπει επσηr να καθοριστον αντατα ρια
για τα αυγ, το γλα  το µλι·
τι, πρπει να προστεθε βαλνεµουλνη στο παρρτηµα Ι
του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90·
τι, cinnamomi cassiae aetheroleum, επτονικr χαλκr
µεθιονικr χαλκr, οξεδιο του χαλκο, θειικr χαλκr,
αλφαπροστλη, οξεδιο του υποσθενοr χαλκο, ριφαξιµνη,
angelicae radix aetheroleum, anisi aetheroleum, γλυκονικr χαλκr, caryophylli aetheroleum, cinnamomi ceylanici aetheroleum, citri aetheroleum, citronellae aetheroleum, coriandri aetheroleum, foeniculi aetheroleum,
menthae piperitae aetheroleum, myristicae aetheroleum,
rosmarini aetheroleum, thymi aetheroleum και carvi
aetheroleum πρπει να προστεθον στο παρρτηµα ΙΙ του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90·
τι πρπει να προβλεφθε προθεσµα 60 ηµερν πριν απ
την ναρξη ισχοr του παρντοr κανονισµο στε να µπορσουν τα κρτη µλη να πραγµατοποισουν, υπ το πρσµα των διατξεων του παρντοr κανονισµο, τιr αναγκαεr τροποποισειr στιr δειεr κυκλοφοραr των εν λγω
φαρµακευτικν προϊντων, που χορηγθηκαν σµφωνα µε
την οδηγα 81/851/ΕΟΚ του Συµβουλου (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την οδηγα 93/40/ΕΟΚ (4), οτωr στε
να ληφθον υπψη οι διατξειr του παρντοr κανονισµο·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr µνιµηr επιτροπr κτηνιατρικν φαρµκων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Τα παραρτµατα Ι και ΙΙ του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
2377/90 τροποποιονται σµφωνα µε το συνηµµνο
παρρτηµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr τθεται σε ισχ την εξηκοστ ηµρα
απ τη δηµοσευσ του στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
(3) ΕΕ L 317 τηr 6. 11. 1981, σ. 1.
(4) ΕΕ L 214 τηr 24. 8. 1993, σ. 31.
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Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 27 Νοεµβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Martin BANGEMANN

Μλοr τηr Επιτροπr

L 320/29

L 320/30

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α. Το παρρτηµα I του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 τροποποιεται ωr εξr:
1.

Vρµακα κατ των λοιµξεων

1.2.

Αντιβιοτικ
EL

1.2.8. Πλευροµουτιλνεr
Vαρµακολογικr ενεργr(-ο)
ουσα(-εr)

Βαλνεµουλνη

Αντατα ρια
καταλοπων

Ζωικ εδη

Χοιροειδ

50 µg/kg
500 µg/kg
100 µg/kg

Ιστο-στχοι

λλεr διατξειr

Μεr
παρ
Νεφρο»

Β. Το παρρτηµα II του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 τροποποιεται ωr εξr:
1.

Ανργανεr χηµικr ουσεr
Vαρµακολογικr ενεργr(-ο) ουσα(-εr)

2.

Ζωικ εδη

«Χλωριοχοr χαλκr

λα τα εδη παραγωγr τροφµων

Γλυκονικr χαλκr

λα τα εδη παραγωγr τροφµων

Επτονικr χαλκr

λα τα εδη παραγωγr τροφµων

Μεθιονικr χαλκr

λα τα εδη παραγωγr τροφµων

Οξεδιο του χαλκο

λα τα εδη παραγωγr τροφµων

Θειικr χαλκr

λα τα εδη παραγωγr τροφµων

Οξεδιο του υποσθενοr χαλκο

λα τα εδη παραγωγr τροφµων»

λλεr διατξειr

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

«Βαλνεµουλνη

Κατλοιπο-δεκτηr

Οργανικr ενσειr
Vαρµακολογικr ενεργr(-ο) ουσα(-εr)

Ριφαξιµνη

λλεr διατξειr

Κουνλια
λα τα εδη θηλαστικν απ τα οποα παργονται τρφιµα

Μνο για τοπικ χρση»
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«Αλφαπροστλη

Ζωικ εδη

Ουσεr φυτικr προλευσηr
Vαρµακολογικr ενεργr(-ο) ουσα(-εr)

Ζωικ εδη

Anisi aetheroleum

λα τα εδη παραγωγr τροφµων

Carvi aetheroleum

λα τα εδη παραγωγr τροφµων

Caryophylli aetheroleum

λα τα εδη παραγωγr τροφµων

Cinnamomi cassiae aetheroleum

λα τα εδη παραγωγr τροφµων

Cinnamomi ceylanici aetheroleum

λα τα εδη παραγωγr τροφµων

Citri aetheroleum

λα τα εδη παραγωγr τροφµων

Citronellae aetheroleum

λα τα εδη παραγωγr τροφµων

Coriandri aetheroleum

λα τα εδη παραγωγr τροφµων

Foeniculi aetheroleum

λα τα εδη παραγωγr τροφµων

Menthae piperitae aetheroleum

λα τα εδη παραγωγr τροφµων

Myristicae aetheroleum

λα τα εδη παραγωγr τροφµων

Rosmarini aetheroleum

λα τα εδη παραγωγr τροφµων

Thymi aetheroleum

λα τα εδη παραγωγr τροφµων

Για χρση µνο σε νεογννητα ζα»

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

λα τα εδη παραγωγr τροφµων

EL

«Angelicae radix aetheroleum

λλεr διατξειr
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2561/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 27ηr Νοεµβρου 1998
για καθορισµ των επιστροφν που εφαρµζονται στα προϊντα των τοµων σιτηρν και
ρυζαr που παραδδονται στο πλασιο κοινοτικν και εθνικν µτρων επισιτιστικr
βοθειαr
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. 2547/98 τηr Επιτροπr (2), και
ιδωr το ρθρο 13 παργραφοr 2 τρτο εδφιο,

τι οι γενικο καννεr και οι λεπτοµρειεr εφαρµογr που
προβλπονται απ το ρθρο 13 του κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92 και απ το ρθρο 13 του κανονισµο (ΕΚ)
αριθ. 3072/95 για τιr επιστροφr κατ την εξαγωγ εφαρµζονται, τηρουµνων των αναλογιν, στιr προαναφερµενεr
ενργειεr·
τι τα ειδικ κριτρια τα οποα πρπει να ληφθον υπψη
για τον υπολογισµ τηr επιστροφr κατ την εξαγωγ για
την ρυζα χουν καθορισθε στο ρθρο 13 του κανονισµο
(ΕΚ) αριθ. 3072/95·

τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλου, τηr
22αr ∆εκεµβρου 1995, περ κοινr οργανσεωr αγορr τηr
ρυζαr (3), πωr τροποποιθηκε απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 2072/98 (4), και ιδωr το ρθρο 13 παργραφοr 3,

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

Εκτιµνταr:

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

τι το ρθρο 2 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2681/74 του
Συµβουλου, τηr 21ηr Οκτωβρου 1974, περ κοινοτικr
χρηµατοδοτσεωr των δαπανν που προκπτουν απ την
προµθεια γεωργικν προϊντων λγω τηr επισιτιστικr
βοθειαr (5) προβλπει τι το µροr των δαπανν που αντιστοιχε στιr επιστροφr κατ την εξαγωγ που καθορζονται στο σχετικ τοµα, σµφωνα µε τουr κοινοτικοr
καννεr, χρηµατοδοτεται απ το Ευρωπαϊκ Γεωργικ
Ταµεο Προσανατολισµο και Εγγυσεων, τµµα Εγγυσεων·
τι, για να διευκολυνθε η κατρτιση και η διαχεριση του
προϋπολογισµο για τα κοινοτικ µτρα επισιτιστικr
βοθειαr και προκειµνου να επιτραπε στα κρτη µλη να
γνωρσουν το εππεδο τηr κοινοτικr συµµετοχr στη
χρηµοτοδτηση των εθνικν µτρων επισιτιστικr
βοθειαr, πρπει να καθορισθε το εππεδο των επιστροφν
που χορηγονται για τα µτρα αυτ·

ρθρο 1
Για τιr κοινοτικr και εθνικr επισιτιστικr βοθειεr στο
πλασιο των διεθνν συµβσεων  λλων συµπληρωµατικν προγραµµτων, καθr και λλων κοινοτικν ενεργειν δωρεν διανοµr οι επιστροφr που εφαρµζονται
στα προϊντα των τοµων των σιτηρν και τηr ρυζαr
καθορζονται σµφωνα µε το παρρτηµα.
ρθρο 2
Για τιr κοινοτικr επισιτιστικr βοθειεr µε προορισµ τη
Βρεια Κορα, καθορζεται επιστροφ 426 Ecu/τνο για τα
προϊντα που υπγονται στον κωδικ ΣΟ 1006 30 98.
ρθρο 3
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την 1η ∆εκεµβρου
1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 27 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
318
329
265
288

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

1. 7. 1992, σ. 21.
27. 11. 1998, σ. 41.
30. 12. 1995, σ. 18.
30. 9. 1998, σ. 4.
25. 10. 1974, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 27ηr Νοεµβρου 1998, για καθορισµ των επιστροφν που εφαρµζονται στα προϊντα των τοµων σιτηρν και ρυζαr που παραδδονται στο πλασιο κοινοτικν και
εθνικν µτρων επισιτιστικr βοθειαr
(Ecu/τνο)
Κωδικr προϊντοr

Ποσ
επιστροφν

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

27,00

1002 00 00 9000

70,00

1003 00 90 9000

56,00

1004 00 00 9400

54,00

1005 90 00 9000

46,00

1006 30 92 9100

142,00

1006 30 92 9900

142,00

1006 30 94 9100

142,00

1006 30 94 9900

142,00

1006 30 96 9100

142,00

1006 30 96 9900

142,00

1006 30 98 9100

142,00

1006 30 98 9900

142,00

1006 40 00 9000

—

1007 00 90 9000

46,00

1101 00 15 9100

37,25

1101 00 15 9130

37,25

1102 20 10 9200

75,45

1102 20 10 9400

64,67

1102 30 00 9000

—

1102 90 10 9100

67,29

1103 11 10 9200

20,00

1103 11 90 9200

20,00

1103 13 10 9100

97,00

1103 14 00 9000

—

1104 12 90 9100

89,90

1104 21 50 9100

89,72

NB: 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. 2562/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 27ηr Νοεµβρου 1998
για τον καθορισµ των λεπτοµερειν εφαρµογr του καθεσττοr που εφαρµζεται κατ την
εισαγωγ ορισµνων προϊντων που υπγονται στον τοµα του χοιρεου κρατοr που κατγονται απ τα κρτη τηr Αφρικr, τηr Καραϊβικr και του Ειρηνικο (ΑΚΕ) και για την
κατργηση του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 904/90
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1706/98 του Συµβουλου, τηr 20r
Ιουλου 1998, για το καθεστr των γεωργικν προϊντων
και των προϊντων µεταποησηr γεωργικν προϊντων,
καταγωγr κρατν τηr Αφρικr, τηr Καραϊβικr και του
Ειρηνικο (ΑΚΕ) και για την κατργηση του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 715/90 (1), και ιδωr το ρθρο 30,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συµβουλου, τηr
29ηr Οκτωβρου 1975, περ κοινr οργανσεωr αγορr στον
τοµα του χοιρεου κρατοr (2), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3290/94 (3), και ιδωr
το ρθρο 22,
Εκτιµνταr:
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 1706/98 εφαρµζει τιr τροποποισειr που γιναν στα καθεσττα εισαγωγr των κρατν
ΑΚΕ µετ την αναθερηση που γινε στο µσον τηr ισχοr
τηr τταρτηr συµβσεωr τηr Lomé· τι προβλπεται ιδωr
στο ρθρο 9, σον αφορ ορισµνα προϊντα του τοµα του
χοιρεου κρατοr, µεωση των δασµν στο πλασιο δασµολογικr ποσστωσηr· τι συγκριτικ µε τιr διατξειr του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 715/90, το ρθρο 9 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1706/98 προβλπει αξηση των δασµολογικν ποσοστσεων και να µεωση των δασµν που εφαρµζεται στα προϊντα που αναφρονται στο ρθρο 9 παργραφοι 2 και 3 του εν λγω κανονισµο· τι η µεωση των
δασµν χωρr δασµολογικ ποσστωση προβλπεται και
για ορισµνα προϊντα που αναφρονται στο ρθρο 9 παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1706/98·
τι οι λεπτοµρειεr εφαρµογr για τα προϊντα του τοµα
του χοιρεου κρατοr πρπει να γνουν στε να εναι
δυνατ η διαχεριση των εν λγω δασµολογικν ποσοστσεων· τι οι λεπτοµρειεr αυτr εναι ετε συµπληρωµατικr
ετε παρεκκλιτικr απ τιr διατξειr του κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 3719/88 τηr Επιτροπr, τηr 16ηr Νοεµβρου 1988, περ
κοινν λεπτοµερειν εφαρµογr του καθεσττοr των
πιστοποιητικν εισαγωγr, εξαγωγr και προκαθορισµο
για τα γεωργικ προϊντα (4), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1044/98 (5)·
τι για να διασφαλισθε η ορθ διαχεριση τηr ποσοστσεωr, πρπει, αφενr µεν, να εξαρτηθε η ατηση χορηγσεωr πιστοποιητικο εισαγωγr απ τη σσταση εγγυ(1)
(2)
(3)
(4)
( 5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

215
282
349
331
149

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

1. 8. 1998, σ. 12.
1. 11. 1975, σ. 1.
31. 12. 1994, σ. 105.
2. 12. 1988, σ. 1.
20. 5. 1998, σ. 11.

σεωr, και αφετρου, να καθοριστον ορισµνοι ροι που
αφορον τουr αιτοντεr· τι πρπει επσηr να προβλεφθε η
κλιµκωση του γκου των ποσοστσεων κατ την διρκεια
του τουr καθr και η διρκεια τηr περιδου ισχοr των
πιστοποιητικν·
τι, λαµβνονταr υπψη τιr ποστητεr που εναι δη διαθσιµεr σµφωνα µε το καθεστr που χει καθοριστε απ
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 715/90, οι νεr ποστητεr για
το 1998 πρπει να εναι διαθσιµεr χονταr υπψη τιr
ποσοστσειr που χουν καθοριστε απ τον κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 1706/98·
τι οι οµδεr ΑΚΕ1, ΑΚΕ2 και ΑΚΕ3 στον παρντα κανονισµ αναφρονται στα προϊντα που προβλπονται στο
ρθρο 9 παργραφοι 1, 2 και 3 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
1706/98, αντιστοχωr·
τι πρπει να καταργηθε ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 904/90
τηr Επιτροπr, τηr 9ηr Απριλου 1990, για τη θσπιση των
λεπτοµερειν εφαρµογr του καθεσττοr που εφαρµζεται
κατ την εισαγωγ ορισµνων προϊντων που υπγονται
στον τοµα του χοιρεου κρατοr καταγωγr των κρατν
τηr Αφρικr, τηr Καραϊβικr και του Ειρηνικο (ΑΚΕ) 
των Υπερποντων Χωρν και Εδαφν (ΥΧΕ) (6), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1369/
98 (7)·
τι πρπει να καθοριστον οι λεπτοµρειεr εφαρµογr κατ
την κδοση των πιστοποιητικν εισαγωγr για τα προϊντα
που απολαµβνουν µειωµνων δασµν·
τι ο παρν κανονισµr πρπει να εφαρµοσθε απ την 1η
∆εκεµβρου 1998 επιτρπονταr µε τον τρπο αυτ την
κατλληλη διαχεριση τηr δασµολογικr ποσοστσεωr για
το 1998·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr του
χοιρεου κρατοr,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
λεr οι εισαγωγr στην Κοιντητα, σµφωνα µε το ρθρο
9 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1706/98 των προϊντων που
υπγονται στουr κωδικοr ΣΟ, που προβλπονται στο
παρρτηµα Ι του κανονισµο αυτο, υπκεινται στην προσκµιση πιστοποιητικο εισαγωγr.
(6) ΕΕ L 93 τηr 10. 4. 1990, σ. 23.
(7) ΕΕ L 185 τηr 30. 6. 1998, σ. 14.
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Τα πιστοποιητικ εκδδονται µε τουr ρουr που καθορζονται στον παρντα κανονισµ και µχρι εξαντλσεωr τηr
ποσοστσεωr που καθορσθηκε απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 1706/98.
Οι ετσιεr ποστητεr των χωρν ΑΚΕ που προβλπονται
στον παρντα κανονισµ φρουν τον ακλουθο αξοντα
αριθµ: η ποσστωση για την οµδα ΑΚΕ2: 09.4029 και για
την οµδα ΑΚΕ3: 09.4028.
ρθρο 2
Η ετσια δασµολογικ ποσστωση των 500 τνων που
προβλπεται στο ρθρο 9 παργραφοr 2 και η ετσια
δασµολογικ ποσστωση των 500 τνων που προβλπεται
στο ρθρο 9 παργραφοr 3 κατανµονται ωr εξr:
— 25 % κατ τη διρκεια τηr περιδου απ 1ηr Ιανουαρου
ωr 31 Μαρτου,
— 25 % κατ τη διρκεια τηr περιδου απ 1ηr Απριλου
ωr 30 Ιουνου,
— 25 % κατ τη διρκεια τηr περιδου απ 1ηr Ιουλου
ωr 30 Σεπτεµβρου,
— 25 % κατ τη διρκεια τηr περιδου απ 1ηr Οκτωβρου
ωr 31 ∆εκεµβρου.
Ωστσο, για το 1998, η διαθσιµη ποστητα για την οµδα
ΑΚΕ2 ανρχεται σε 500 τνουr και για την οµδα ΑΚΕ3 σε
250 τνουr.
ρθρο 3
1. Ο αιτν πιστοποιητικ εισαγωγr πρπει να εναι
φυσικ  νοµικ πρσωπο το οποο κατ τη στιγµ τηr
προσκµισηr τηr ατησηr µπορε να αποδεξει, προr ικανοποηση των αρµοδων αρχν των κρατν µελν, τι ασκε
τουλχιστον κατ το τελευταο δωδεκµηνο εµπορικ
δραστηριτητα µε τιr τρτεr χρεr στον τοµα του χοιρεου
κρατοr· ωστσο τα καταστµατα λιανικr πωλσεωr  τα
εστιατρια που πωλον τα προϊντα τουr στον τελικ καταναλωτ αποκλεονται του παρντοr καθεσττοr.
2. Ο αιτν το πιστοποιητικ εισαγωγr πρπει να αναφρει ναν µνο απ τουr αριθµοr των οµδων που ορζονται στο παρρτηµα Ι. Μπορε να αφορ περισστερα
προϊντα που υπγονται σε διφορουr κωδικοr ΣΟ. Στην
περπτωση αυτ, λοι οι κωδικο τηr συνδυασµνηr ονοµατολογαr πρπει να αναγρφονται στη θση 16 και η περιγραφ τουr στη θση 15 τηr αιτσεωr του πιστοποιητικο.
Η ατηση του πιστοποιητικο πρπει να αφορ τουλχιστον
να τνο και κατ αντατο ριο 100 % τηr διαθσιµηr
ποστηταr για την εν λγω οµδα και κατ τη διρκεια τηr
περιδου που ορζεται το ρθρο 2.
3. Στην ατηση του πιστοποιητικο και στο πιστοποιητικ πρπει να περιλαµβνονται, στη θση 8, η νδειξη τηr
χραr καταγωγr· το πιστοποιητικ δηµιουργε την υποχρωση να γνει η εισαγωγ απ την αναφερµενη χρα.
4. Η ατηση του πιστοποιητικο και το πιστοποιητικ
πρπει να περιλαµβνουν, στη θση 20, µα των ακολοθων
ενδεξεων:
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— Producto ACP — Reglamentos (CE) no 1706/98 y (CE)
no 2562/98
— AVS-produkt — forordning (EF) nr. 1706/98 og (EF)
nr. 2562/98
— AKP-Erzeugnis — Verordnungen (EG) Nr. 1706/98
und (EG) Nr. 2562/98
— Προϊν ΑΚΕ — Κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1706/98 και
(ΕΚ) αριθ. 2562/98
— ACP product — Regulations (EC) No 1706/98 and
(EC) No 2562/98
— Produit ACP — règlements (CE) no 1706/98 et (CE) no
2562/98
— Prodotto ACP — regolamenti (CE) n. 1706/98 e (CE)
n. 2562/98
— ACS-product — Verordeningen (EG) nr. 1706/98 en
(EG) nr. 2562/98
— Produto ACP — Regulamentos (CE) në 1706/98 e (CE)
në 2562/98
— AKT-tuote — asetukset (EY) N:o 1706/98 ja (EY) N:o
2562/98
— AVS-produkt — förordningarna (EG) nr 1706/98 och
(EG) nr 2562/98.
5. Το πιστοποιητικ περιλαµβνει, στη θση 24, µα των
ακολοθων ενδεξεων:
— Reducción del derecho de aduana en virtud del Reglamento (CE) no 2562/98
— Nedsættelse af importafgiften jf. forordning (EF) nr.
2562/98
— Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß
Verordnung (EG) Nr. 2562/98
— Μεωση του δασµο πωr προβλπεται στον κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 2562/98
— Customs duty reduction as provided for in Regulation
(EC) No 2562/98
— Réduction du droit de douane comme prévu au règlement (CE) no 2562/98
— Riduzione del dazio doganale a norma del regolamento (CE) n. 2562/98
— Douanerecht verlaagd overeenkomstig Verordening
(EG) nr. 2562/98
— Redução do direito aduaneiro conforme previsto no
Regulamento (CE) në 2562/98
— Tullialennus, josta on säädetty asetuksessa (EY) N:o
2562/98
— Nedsättning av tullavgiften enligt förordning (EG) nr
2562/98.
ρθρο 4
1. Οι αιτσειr των πιστοποιητικν που αναφρονται στο
ρθρο 3 µπορον να υποβληθον µνο κατ το πρτο
δεκαµερο κθε περιδου που ορζεται στο ρθρο 2.
Ωστσο, οι αιτσειr πιστοποιητικν για το 1998 πρπει να
υποβληθον κατ τη διρκεια τηr περιδου απ 1ηr ωr 10
∆εκεµβρου 1998.
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2. Οι αιτσειr των πιστοποιητικν γνονται αποδεκτr
εφσον ο αιτν δηλνει, εγγρφωr τι για την εν λγω
περοδο δεν χει υποβλλει και δεσµεεται να µην υποβλλει λλεr αιτσειr που αφορον προϊντα τηr ιδαr οµδαr
στο κρτοr µλοr που χει καταθσει την ατησ του  σε
να λλο κρτοr µλοr. Εν ο αιτν υποβλλει για περισστερεr τηr µιαr αιτσειr για προϊντα τηr ιδαr οµδαr,
καµα, απ τιr αιτσειr αυτr δεν γνεται αποδεκτ.
3. Τα κρτη µλη ανακοιννουν στην Επιτροπ την τρτη
εργσιµη ηµρα µετ απ εκενη του τλουr τηr περιδου
υποβολr των αιτσεων, τιr αιτσειr που υποβλθηκαν για
κθε να απ τα προϊντα τηr εν λγω οµδαr. Η ανακονωση αυτ περιλαµβνει τον κατλογο των αιτοντων,
τον κωδικ του προϊντοr και τιr ποστητεr που χουν
ζητηθε αν οµδα και αν χρα προελεσεωr.
λεr οι ανακοινσειr, συµπεριλαµβανοµνων των ανακοινσεων «καµα» πραγµατοποιονται µε τηλετυπικ
µνυµα  µε τηλεφωτοαντιγραφ την αναφερµενη εργσιµη ηµρα, σµφωνα µε το υπδειγµα που περιλαµβνεται
στο παρρτηµα ΙΙ εν δεν χει υποβληθε καµµα ατηση, 
σµφωνα µε τα υποδεγµατα που περιλαµβνονται στα
παραρτµατα ΙΙ και ΙΙΙ εν χουν υποβληθε αιτσειr.
4. Με την επιφλαξη αποδοχr τηr αιτσεωr απ την
Επιτροπ, τα πιστοποιητικ εκδδονται το ταχτερο
δυνατ.
5. Η Επιτροπ αποφασζει σε ποιο βαθµ µπορε να
δοθε συνχεια στιr αιτσειr που αναφρονται στο ρθρο 3.
Εν οι ποστητεr για τιr οποεr χουν υποβληθε αιτσειr
πιστοποιητικν υπερβανουν τιr διαθσιµεr ποστητεr, η
Επιτροπ καθορζει ενιαο ποσοστ µεισεωr των ζητουµνων ποσοττων.
Εν η συνολικ ποστητα για την οποα χουν υποβληθε
αιτσειr εναι µικρτερη απ τη διαθσιµη ποστητα, η
Επιτροπ καθορζει την υπλοιπη ποστητα η οποα προστθεται στη διαθσιµη ποστητα για την επµενη περοδο
κατ τη διρκεια του ιδου τουr.

28. 11. 98
ρθρο 5

Για την εφαρµογ του ρθρου 21 παργραφοr 2 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88, η διρκεια ισχοr των πιστοποιητικν για τα προϊντα που αναφρονται στο ρθρο 1
τρτο εδφιο εναι 150 ηµρεr απ την ηµεροµηνα τηr
πραγµατικr εκδσεr τουr.
Τα πιστοποιητικ εισαγωγr που εκδθηκαν µε βση τον
παρντα κανονισµ δεν µεταβιβζονται.
ρθρο 6
Οι αιτσειr των πιστοποιητικν εισαγωγr συνοδεονται
απ τη σσταση εγγυσεωr ψουr 30 Ecu αν 100 χιλιγραµµα για λα τα προϊντα που αναφρονται στο ρθρο 1.
ρθρο 7
Η εισαγωγ υπ το καθεστr των µειωµνων δασµν κατ
την εισαγωγ που προβλπεται απ τον παρντα κανονισµ
µπορε να γνει µνον εν χει βεβαιωθε απ τιr αρµδιεr
αρχr των χωρν εξαγωγr η καταγωγ των εν λγω
προϊντων, σµφωνα µε τουr καννεr καταγωγr που εφαρµζονται στα εν λγω προϊντα σµφωνα µε το πρωτκολλο αριθ. 1 τηr τταρτηr συµβσεωr ΑΚΕ — ΕΟΚ που
υπογρφηκε στη Λοµ στιr 15 ∆εκεµβρου 1989.
ρθρο 8
Οι διατξειr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 εφαρµζονται µε την επιφλαξη των διατξεων του παρντοr κανονισµο.
ρθρο 9
Ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 904/90 καταργεται.
ρθρο 10
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την ηµρα τηr δηµοσευσr του στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν
Κοινοττων.
Εφαρµζεται απ την 1η ∆εκεµβρου 1998.

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

Μλοr τηr Επιτροπr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Προϊντα που αναφρονται στο ρθρο 9 παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1706/98
Αριθµr
προτεραιτηταr

Αριθµr τηr
οµδαr

ΑΚΕ 1

Κωδικr ΣΟ

0103 91 10
0103 92 11
0103 92 19
1501 00 11
1501 00 19
1602 10 00
1602 20 90
1602 41 10
1602 42 10
1602 49
ex 1602 90 10
1602 90 51
1902 20 30

Μεωση των
τελωνειακν
δασµν
(%)

16

Προϊντα που αναφρονται στο ρθρο 9 παργραφοr 2 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1706/98
Αριθµr
προτεραιτηταr

Αριθµr τηr
οµδαr

09.4029

ΑΚΕ 2

Κωδικr ΣΟ

0203 11 10
0203 12 11
0203 12 19
0203 19 11
0203 19 13
0203 19 15
ex 0203 19 55 (1)
0203 19 59
0203 21 10
0203 22 11
0203 22 19
0203 29 11
0203 29 13
0203 29 15
ex 0203 29 55 (1)
0203 29 59
0206 30 21
0206 30 31
0206 41 91
0206 49 91
0209 00 11
0209 00 19
0209 00 30
0210 11 11 ωr 0210 11 39
0210 12 11
0210 12 19
0210 19 10 ωr 0210 19 89
0210 90 39

Μεωση των
τελωνειακν
δασµν
(%)

Ετσια
Ποστητα
σε τνουr

50

500

(1) Εκτr του «φιλτου µινιν» ταν παρουσιζεται µεµονωµνα.

Προϊντα που αναφρονται στο ρθρο 9 παργραφοr 3 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1706/98
Αριθµr
προτεραιτηταr

Αριθµr τηr
οµδαr

09.4028

ΑΚΕ 3

Κωδικr ΣΟ

1601 00

Μεωση των
τελωνειακν
δασµν
(%)

Ετσια
ποστητα
σε τνουr

65

500
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Εφαρµογ του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2562/98 — Εισαγωγr ΑΚΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Ατηση πιστοποιητικν εισαγωγr

Γ∆ VI/∆/3  Τοµαr του χοιρεου κρατοr
Ηµεροµηνα

Κρτοr µλοr :
Αποστολαr :
Αρµδιοr :
Τηλφωνο :
Vαξ :
Προορισµr : Γ∆ VI/∆/3  Vαξ : (32-2) 296 62 79  296 12 27
Αριθµr τηr οµδαr

ΑΚΕ2
ΑΚΕ3

Ζητοµενη ποστητα

Περοδοr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Εφαρµογ του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2562/98 — Εισαγωγr ΑΚΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Γ∆ VI/∆/3  Τοµαr του χοιρεου κρατοr

Ατηση πιστοποιητικν εισαγωγr

Ηµεροµηνα

Περοδοr

Κρτοr µλοr:

(σε τνουr)
Αριθµr
τηr οµδαr

Κωδικr ΣΟ

Αιτν
(νοµα και διεθυνση)

Ποστητα

Χρα καταγωγr

ΑΚΕ 2

Σνολο

(σε τνουr)
Αριθµr
τηr οµδαr

Κωδικr ΣΟ

Αιτν
(νοµα και διεθυνση)

Ποστητα

ΑΚΕ 3

Σνολο

Χρα καταγωγr
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2563/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 27ηr Νοεµβρου 1998
περ δηµοπρασαr για τον καθορισµ τηr επιδτησηr για την αποστολ µακρσπερµου
αποφλοιωµνου ρυζιο προr τη νσο Ρεϊνιν
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 10 παργραφοr 1,
Εκτιµνταr:
τι ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 2692/89 (3) χει καθορσει τιr
λεπτοµρειεr εφαρµογr σχετικ µε τιr αποστολr ρυζιο
στη νσο Ρεϊνιν·
τι η εξταση τηr κατστασηr του εφοδιασµο τηr νσου
Ρεϊνιν αποδεικνει την λλειψη διαθεσµων ποσοττων
ρυζιο· τι, λαµβνονταr υπψη τιr διαθσιµεr ποστητεr
ρυζιο στην αγορ τηr Κοιντηταr, θα πρπει να καταστε
δυνατ να εφοδιαστε η νσοr Ρεϊνιν στην αγορ τηr
Κοιντηταr· τι η ειδικ κατσταση που επικρατε στη
νσο Ρεϊνιν καθιστ αναγκαο τον περιορισµ των
ποσοττων που θα πρπει να αποσταλον και, κατ συνπεια, τον καθορισµ του ψουr τηr επιδτησηr µε δηµοπρασα·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
1. Τθεται σε δηµοπρασα η επιδτηση κατ την αποστολ µακρσπερµου αποφλοιωµνου ρυζιο του κωδικο
ΣΟ 1006 20 98 η οποα αναφρεται στο ρθρο 10 παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95 για τη νσο
Ρεϊνιν.
2. Η δηµοπρασα που αναφρεται στην παργραφο 1 θα
διαρκσει ωr τιr 24 Ιουνου 1999. Κατ τη διρκει τηr
πραγµατοποιονται εβδοµαδιαεr δηµοπρασεr, για τιr
οποεr οι ηµεροµηνεr κατθεσηr των προσφορν καθορζονται στην προκρυξη τηr δηµοπρασαr.
3. Η δηµοπρασα πραγµατοποιεται σµφωνα µε τιr διατξειr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2692/89 και τιr διατξειr του παρντοr κανονισµο.
ρθρο 2
Μια προσφορ γνεται αποδεκτ µνο εφσον αφορ
ποστητα τουλχιστον 50 τνων και κατ’ αντατο ποσ
3 000 τνων.
(1) ΕΕ L 329 τηr 30. 12. 1995, σ. 18.
(2) ΕΕ L 265 τηr 30. 9. 1998, σ. 4.
(3) ΕΕ L 261 τηr 7. 9. 1989, σ. 8.

ρθρο 3
Η εγγηση που αναφρεται στο ρθρο 7 παργραφοr 3
στοιχεο α) του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2692/89 ανρχεται
σε 30 Ecu αν τνο.
ρθρο 4
Τα πιστοποιητικ επιδτησηr που εκδθηκαν στα πλασια
τηr παροσαr δηµοπρασαr θεωρονται, ωr προr τον καθορισµ τηr διρκειαr ισχοr τουr, τι εκδθηκαν την τελευταα ηµρα τηr προθεσµαr υποβολr των προσφορν.
ρθρο 5
Οι κατατεθεσεr προσφορr θα πρπει να λαµβνονται απ
την Επιτροπ µσω των κρατν µελν το αργτερο µιµιση
ρα µετ τη λξη τηr προθεσµαr για την εβδοµαδιαα
κατθεση των προσφορν, πωr προβλπεται στην προκρυξη δηµοπρασαr. Πρπει να διαβιβζονται σµφωνα µε
τον πνακα που περιλαµβνεται στο παρρτηµα.
Σε περπτωση που δεν υποβληθον προσφορr, τα κρτη
µλη ενηµερνουν σχετικ την Επιτροπ εντr τηr διαr
προθεσµαr που αναφρεται στο προηγοµενο εδφιο.
ρθρο 6
Οι ρεr που καθορζονται για την κατθεση των προσφορν εναι ρεr Βελγου.
ρθρο 7
1. Βσει των προσφορν που χουν κατατεθε, η Επιτροπ αποφασζει, σµφωνα µε τη διαδικασα που προβλπεται στο ρθρο 22 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95:
— ετε τον καθορισµ µγιστηr επιδτησηr,
— ετε να µη δοθε συνχεια στη δηµοπρασα.
2. Εφσον καθορισθε µγιστη επιδτηση, η κατακρωση
γνεται υπρ του  των υποψηφων των οποων η προσφορ
ανρχεται στο εππεδο τηr µγιστηr επιδτησηr  σε καττερο εππεδο.
ρθρο 8
Η προθεσµα υποβολr των προσφορν για την πρτη
µερικ δηµοπρασα λγει στιr 10 ∆εκεµβρου 1998, ρα
10.00.
Η τελευταα ηµεροµηνα για την κατθεση των προσφορν
καθορζεται στιr 24 Ιουνου 1999.
ρθρο 9
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την επµενη ηµρα
απ τη δηµοσευσ του στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων.

28. 11. 98

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

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

Μλοr τηr Επιτροπr

L 320/41

L 320/42

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Εβδοµαδιαα δηµοπρασα τηr επιδτησηr κατ την αποστολ µακρσπερµου αποφλοιωµνου ρυζιο στη νσο
Ρεϊνιν
Λξη τηr προθεσµαr για την υποβολ των προσφορν (ηµεροµηνα/ρα)
1

2

3

Αξων αριθµr
των υποβαλλντων
προσφορ

Ποστητεr
σε τνουr

Ποσ τηr επιστροφr κατ την εξαγωγ
(Ecu/τνο)

1
2
3
4
5
κ.λπ.
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28. 11. 98

EL
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2564/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 27ηr Νοεµβρου 1998
περ ενρξεωr δηµοπρασαr για τον καθορισµ τηr επιστροφr κατ την εξαγωγ στρογγυλσπερµου, µεσσπερµου και µακρσπερµου Α λευκασµνου ρυζιο µε προορισµ ορισµνεr
τρτεr χρεr
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,
Εκτιµνταr:
τι η εξταση των προβλεποµνων δυνατοττων εµφανζει
την κατοχ εξαγωγµων ποσοττων ρυζιο απ τουr
παραγωγοr· τι αυτ η κατσταση µπορε να βλψει την
κανονικ εξλιξη των τιµν κατ την παραγωγ τηr περιδου εµποραr 1998/99·
τι για να διορθωθε αυτ η κατσταση πρπει να προβλεφθε η χοργηση επιστροφν κατ την εξαγωγ, σε ζνεr
οι οποεr δνανται να προµηθεονται απ την Κοιντητα·
τι η ιδιατερη κατσταση τηr αγορr τηr ρυζαr καθιστ
απαρατητο τον ποσοτικ περιορισµ των επιστροφν και,
κατ συνπεια, τη θση σε εφαρµογ τηr διατξεωr του
ρθρου 13 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95 που προβλπει τι το ποσ επιστροφr κατ την εξαγωγ µπορε να
καθοριστε µε δηµοπρασα·
τι πρπει να αναφερθε τι οι διατξειr του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 584/75 τηr Επιτροπr, τηr 6ηr Μαρτου 1975,
περ καθορισµο των λεπτοµερειν εφαρµογr σχετικ µε
τη θση σε δηµοπρασα τηr επιστροφr κατ την εξαγωγ
στον τοµα τηr ρυζαr (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 299/95 (4), εφαρµζονται στα
πλασια τηr παροσαr δηµοπρασαr·
τι, προκειµνου να αποφευχθον οι διαταραχr στιr αγορr των παραγωγν χωρν, εναι σκπιµο να περιορισθε η
δηµοπρασα σε ορισµνεr ζνεr που προβλπονται στο
παρρτηµα του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2145/92 τηr Επιτροπr (5), πωr τροποποιθηκε απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 3304/94 (6)·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

329 τηr 30. 12. 1995, σ. 18.
265 τηr 30. 9. 1998, σ. 4.
61 τηr 7. 3. 1975, σ. 25.
35 τηr 15. 2. 1995, σ. 8.
214 τηr 30. 7. 1992, σ. 20.
341 τηr 30. 12. 1994, σ. 48.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
1. Τθεται σε δηµοπρασα η επιστροφ κατ την εξαγωγ
στρογγυλσπερµου, µεσσπερµου και µακρσπερµου Α λευκασµνου ρυζιο για τιr ζνεr Ι ωr VI µε εξαρεση την
Εσθονα, την Ουγγαρα, την Πολωνα, τη ∆ηµοκρατα τηr
Τσεχαr, τη Σλοβενα, την Κπρο και την Τουρκα, καθr
και για τη ζνη VIII, µε εξαρεση τη Γουινα, τη Μαδαγασκρη και το Σουρινµ, του παραρτµατοr του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 2145/92.
2. Η δηµοπρασα που αναφρεται στην παργραφο 1 θα
διαρκσει µχρι τιr 24 Ιουνου 1999. Κατ τη διρκει τηr
γνονται εβδοµαδιαεr δηµοπρασεr, για τιr οποεr οι ηµεροµηνεr καταθσεωr των προσφορν καθορζονται στην
προκρυξη τηr δηµοπρασαr.
3. Η δηµοπρασα λαµβνει χρα σµφωνα µε τιr διατξειr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 584/75 και τιr διατξειr
που ακολουθον.
ρθρο 2
Μια προσφορ γνεται αποδεκτ µνο αν χει αντικεµενο
για εξαγωγ ποστητα 50 τνων κατ’ ελχιστο ριο και
3 000 τνων κατ’ αντατο ριο.
ρθρο 3
Η εγγηση που αναφρεται στο ρθρο 3 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 584/75 ανρχεται σε 30 Ecu/τνο.
ρθρο 4
1. Κατ παρκκλιση απ τιr διατξειr του ρθρου 21
παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 τηr
Επιτροπr (7), τα πιστοποιητικ εξαγωγr που εκδθηκαν
στα πλασια τηr παροσαr δηµοπρασαr θεωρονται, ωr
προr τον καθορισµ τηr διρκειαr ισχοr τουr, τι εκδθηκαν την ηµρα τηr καταθσεωr τηr προσφορr.
2. Τα πιστοποιητικ αυτ ισχουν απ την ηµεροµηνα
εκδσεr τουr, κατ την ννοια τηr παραγρφου 1, µχρι
το τλοr του τταρτου µνα που ακολουθε.
ρθρο 5
Οι προσφορr που χουν κατατεθε πρπει να περιλθουν
δι µσου των κρατν µελν στην Επιτροπ το αργτερο
µιµιση ρα µετ τη λξη τηr προθεσµαr για την εβδοµαδιαα κατθεση των προσφορν, πωr προβλπεται στην
προκρυξη δηµοπρασαr. Πρπει να διαβιβασθον σµφωνα
µε το σχµα του παραρτµατοr.
(7) ΕΕ L 331 τηr 2. 12. 1988, σ. 1.
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Σε περπτωση µη υπρξεωr προσφορν, τα κρτη µλη ενηµερνουν σχετικ την Επιτροπ µσα στην δια προθεσµα
που αναφρεται στο προηγοµενο εδφιο.
ρθρο 6

28. 11. 98

— ετε τη µη συνχιση τηr δηµοπρασαr.
2. Εφσον καθορισθε µγιστη επιστροφ κατ την
εξαγωγ, η κατακρωση γνεται υπρ εκενου  εκενων απ
τουr καταθτεr των οποων η προσφορ ανρχεται στο
εππεδο τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ  σε
καττερο εππεδο.

Οι ρεr που καθορζονται για την κατθεση των προσφορν εναι ρεr Βελγου.

ρθρο 8

ρθρο 7

Η προθεσµα υποβολr των προσφορν για την πρτη
µερικ δηµοπρασα λγει στιr 10 ∆εκεµβρου 1998, ρα
10.00.

1. Βσει των προσφορν που χουν κατατεθε, η Επιτροπ αποφασζει, κατ τη διαδικασα που προβλπεται
στο ρθρο 22 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95:
— ετε τον καθορισµ µγιστηr επιστροφr κατ την
εξαγωγ, λαµβνονταr υπψη τα κριτρια που προβλπονται στο ρθρο 13 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/
95,

Η τελευταα ηµεροµηνα κατ την οποα µπορον να κατατεθον οι προσφορr καθορζεται στιr 24 Ιουνου 1999.
ρθρο 9
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την επµενη ηµρα
απ τη δηµοσευσ του στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων.

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

Μλοr τηr Επιτροπr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Εβδοµαδιαα δηµοπρασα τηr επιστροφr κατ την εξαγωγ στρογγυλσπερµου, µεσσπερµου και µακρσπερµου
Α λευκασµνου ρυζιο προr ορισµνεr τρτεr χρεr
Λξη τηr προθεσµαr για την υποβολ των προσφορν (ηµεροµηνα/ρα)
1

2

3

Αξων αριθµr
των υποβαλλντων
προσφορ

Ποστητεr
σε τνουr

Ποσ τηr επιστροφr κατ την εξαγωγ
(Ecu/τνο)

1
2
3
4
5
κ.λπ.
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28. 11. 98

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2565/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 27ηr Νοεµβρου 1998
περ ενρξεωr δηµοπρασαr για τον καθορισµ τηr επιστροφr κατ την εξαγωγ στρογγυλσπερµου, µεσσπερµου και µακρσπερµου Α λευκασµνου ρυζιο µε προορισµ ορισµνεr
τρτεr χρεr
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,
Εκτιµνταr:
τι η εξταση των προβλεποµνων δυνατοττων εµφανζει
την κατοχ εξαγωγµων ποσοττων ρυζιο απ τουr
παραγωγοr· τι αυτ η κατσταση µπορε να βλψει την
κανονικ εξλιξη των τιµν κατ την παραγωγ τηr περιδου εµποραr 1998/99·
τι για να διορθωθε αυτ η κατσταση πρπει να προβλεφθε η χοργηση επιστροφν κατ την εξαγωγ, σε ζνεr
οι οποεr δνανται να προµηθεονται απ την Κοιντητα·
τι η ιδιατερη κατσταση τηr αγορr τηr ρυζαr καθιστ
απαρατητο τον ποσοτικ περιορισµ των επιστροφν και,
κατ συνπεια, τη θση σε εφαρµογ τηr διατξεωr του
ρθρου 13 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95 που προβλπει τι το ποσ επιστροφr κατ την εξαγωγ µπορε να
καθοριστε µε δηµοπρασα·
τι πρπει να αναφερθε τι οι διατξειr του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 584/75 τηr Επιτροπr, τηr 6ηr Μαρτου 1975,
περ καθορισµο των λεπτοµερειν εφαρµογr σχετικ µε
τη θση σε δηµοπρασα τηr επιστροφr κατ την εξαγωγ
στον τοµα τηr ρυζαr (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 299/95 (4), εφαρµζονται στα
πλασια τηr παροσαr δηµοπρασαr·
τι, προκειµνου να αποφευχθον οι διαταραχr στιr αγορr των παραγωγν χωρν, εναι σκπιµο να περιορισθε η
δηµοπρασα σε ορισµνεr χρεr·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
1. Τθεται σε δηµοπρασα η επιστροφ κατ την εξαγωγ
στρογγυλσπερµου, µεσσπερµου και µακρσπερµου Α λευκασµνου ρυζιο µε προορισµ την Εσθονα, την Ουγγαρα,
(1)
(2)
(3)
(4)
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ΕΕ
ΕΕ
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την Πολωνα, τη ∆ηµοκρατα τηr Τσεχαr, τη Σλοβενα και
την Κπρο.
2. Η δηµοπρασα που αναφρεται στην παργραφο 1 θα
διαρκσει µχρι τιr 24 Ιουνου 1999. Κατ τη διρκει τηr
γνονται εβδοµαδιαεr δηµοπρασεr, για τιr οποεr οι ηµεροµηνεr καταθσεωr των προσφορν καθορζονται στην
προκρυξη τηr δηµοπρασαr.
3. Η δηµοπρασα λαµβνει χρα σµφωνα µε τιr διατξειr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 584/75 και τιr διατξειr
που ακολουθον.
ρθρο 2
Μια προσφορ γνεται αποδεκτ µνο αν χει αντικεµενο
για εξαγωγ ποστητα 50 τνων κατ’ ελχιστο ριο και
3 000 τνων κατ’ αντατο ριο.
ρθρο 3
Η εγγηση που αναφρεται στο ρθρο 3 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 584/75 ανρχεται σε 30 Ecu/τνο.
ρθρο 4
1. Κατ παρκκλιση απ τιr διατξειr του ρθρου 21
παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 τηr
Επιτροπr (5), τα πιστοποιητικ εξαγωγr που εκδθηκαν
στα πλασια τηr παροσαr δηµοπρασαr θεωρονται, ωr
προr τον καθορισµ τηr διρκειαr ισχοr τουr, τι εκδθηκαν την ηµρα τηr καταθσεωr τηr προσφορr.
2. Τα πιστοποιητικ αυτ ισχουν απ την ηµεροµηνα
εκδσεr τουr, κατ την ννοια τηr παραγρφου 1, µχρι
το τλοr του τταρτου µνα που ακολουθε.
ρθρο 5
Οι προσφορr που χουν κατατεθε πρπει να περιλθουν
δι µσου των κρατν µελν στην Επιτροπ το αργτερο
µιµιση ρα µετ τη λξη τηr προθεσµαr για την εβδοµαδιαα κατθεση των προσφορν, πωr προβλπεται στην
προκρυξη δηµοπρασαr. Πρπει να διαβιβασθον σµφωνα
µε το σχµα του παραρτµατοr.
Σε περπτωση µη υπρξεωr προσφορν, τα κρτη µλη ενηµερνουν σχετικ την Επιτροπ µσα στην δια προθεσµα
που αναφρεται στο προηγοµενο εδαφιο.
ρθρο 6
Οι ρεr που καθορζονται για την κατθεση των προσφορν εναι ρεr Βελγου.
(5) ΕΕ L 331 τηr 2. 12. 1988, σ. 1.
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ρθρο 7
1. Βσει των προσφορν που χουν κατατεθε, η Επιτροπ αποφασζει, κατ τη διαδικασα που προβλπεται
στο ρθρο 22 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95:
— ετε τον καθορισµ µγιστηr επιστροφr κατ την
εξαγωγ, λαµβνονταr υπψη τα κριτρια που προβλπονται στο ρθρο 13 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/
95,
— ετε τη µη συνχιση τηr δηµοπρασαr.
2. Εφσον καθορισθε µγιστη επιστροφ κατ την
εξαγωγ, η κατακρωση γνεται υπρ εκενου  εκενων απ
τουr καταθτεr των οποων η προσφορ ανρχεται στο

L 320/47

εππεδο τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ  σε
καττερο εππεδο.
ρθρο 8
Η προθεσµα υποβολr των προσφορν για την πρτη
µερικ δηµοπρασα λγει στιr 10 ∆εκεµβρου 1998, ρα
10.00.
Η τελευταα ηµεροµηνα κατ την οποα µπορον να κατατεθον οι προσφορr καθορζεται στιr 24 Ιουνου 1999.
ρθρο 9
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την επµενη ηµρα
απ τη δηµοσευσ του στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων.

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

Μλοr τηr Επιτροπr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Εβδοµαδιαα δηµοπρασα τηr επιστροφr κατ την εξαγωγ στρογγυλσπερµου, µεσσπερµου και µακρσπερµου
Α λευκασµνου ρυζιο προr ορισµνεr τρτεr χρεr
Λξη τηr προθεσµαr για την υποβολ των προσφορν (ηµεροµηνα/ρα)
1

2

3

Αξων αριθµr
των υποβαλλντων
προσφορ

Ποστητεr
σε τνουr

Ποσ τηr επιστροφr κατ την εξαγωγ
(Ecu/τνο)

1
2
3
4
5
κ.λπ.
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L 320/49

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2566/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 27ηr Νοεµβρου 1998
περ ενρξεωr δηµοπρασαr για τον καθορισµ τηr επιστροφr κατ την εξαγωγ µακρσπερµου λευκασµνου ρυζιο µε προορισµ ορισµνεr τρτεr χρεr
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,
Εκτιµνταr:
τι η εξταση των προβλεποµνων δυνατοττων εµφανζει
την κατοχ εξαγγιµων ποσοττων ρυζιο απ τουr
παραγωγοr· τι αυτ η κατσταση µπορε να βλψει την
κανονικ εξλιξη των τιµν κατ την παραγωγ τηr περιδου εµποραr 1998/99·
τι για να διορθωθε αυτ η κατσταση πρπει να προβλεφθε η χοργηση επιστροφν κατ την εξαγωγ, σε ζνεr
οι οποεr δνανται να προµηθεονται απ την Κοιντητα·
τι η ιδιατερη κατσταση τηr αγορr τηr ρυζαr καθιστ
απαρατητο τον ποσοτικ περιορισµ των επιστροφν και,
κατ συνπεια, τη θση σε εφαρµογ τηr διατξεωr του
ρθρου 13 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95 που προβλπει τι το ποσ επιστροφr κατ την εξαγωγ µπορε να
καθοριστε µε δηµοπρασα·
τι πρπει να αναφερθε τι οι διατξειr του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 584/75 τηr Επιτροπr, τηr 6ηr Μαρτου 1975,
περ καθορισµο των λεπτοµερειν εφαρµογr σχετικ µε
τη θση σε δηµοπρασα τηr επιστροφr κατ την εξαγωγ
στον τοµα τηr ρυζαr (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 299/95 (4), εφαρµζονται στα
πλασια τηr παροσαr δηµοπρασαr·
τι, προκειµνου να αποφευχθον οι διαταραχr στιr αγορr των παραγωγν χωρν, εναι σκπιµο να προβλεφθε ο
περιορισµr των αγορν σε ορισµνουr προορισµοr που
αναφρονται στο παρρτηµα του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
2145/92 τηr Επιτροπr (5), πωr τροποποιθηκε απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3304/94 (6)·
τι η επιτροπ διαχερισηr σιτηρν δεν διατπωσε γνµη
στην προθεσµα που ρισε ο πρεδρr τηr,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
1. Τθεται σε δηµοπρασα η επιστροφ κατ την εξαγωγ
µακρσπερµου λευκασµνου ρυζιο του κωδικο ΣΟ
1006 30 67 για τιr ζνεr Ι ωr VI µε εξαρεση την Τουρ(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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κα και τη ζνη VIII, µε εξαρεση τη Γουινα, τη Μαδαγασκρη και το Σουρινµ, που αναφρονται στο παρρτηµα
του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2145/92.
2. Η δηµοπρασα που αναφρεται στην παργραφο 1 θα
διαρκσει µχρι τιr 24 Ιουνου 1999. Κατ τη διρκει τηr
γνονται εβδοµαδιαεr δηµοπρασεr, για τιr οποεr οι ηµεροµηνεr καταθσεωr των προσφορν καθορζονται στην
προκρυξη τηr δηµοπρασαr.
3. Η δηµοπρασα λαµβνει χρα σµφωνα µε τιr διατξειr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 584/75 και τιr διατξειr
που ακολουθον.
ρθρο 2
Μια προσφορ γνεται αποδεκτ µνο αν χει αντικεµενο
για εξαγωγ ποστητα 50 τνων κατ’ ελχιστο ριο και
3 000 τνων κατ’ αντατο ριο.
ρθρο 3
Η εγγηση που αναφρεται στο ρθρο 3 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 584/75 ανρχεται σε 30 Ecu/τνο.
ρθρο 4
1. Κατ παρκκλιση απ τιr διατξειr του ρθρου 21
παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 τηr
Επιτροπr (7), τα πιστοποιητικ εξαγωγr που εκδθηκαν
στα πλασια τηr παροσαr δηµοπρασαr θεωρονται, ωr
προr τον καθορισµ τηr διρκειαr ισχοr τουr, τι εκδθηκαν την ηµρα τηr καταθσεωr τηr προσφορr.
2. Τα πιστοποιητικ αυτ ισχουν απ την ηµεροµηνα
εκδσεr τουr, κατ την ννοια τηr παραγρφου 1, µχρι
το τλοr του τταρτου µνα που ακολουθε.
ρθρο 5
Οι προσφορr που χουν κατατεθε πρπει να περιλθουν
δι µσου των κρατν µελν στην Επιτροπ το αργτερο
µιµιση ρα µετ τη λξη τηr προθεσµαr για την εβδοµαδιαα κατθεση των προσφορν, πωr προβλπεται στην
προκρυξη δηµοπρασαr. Πρπει να διαβιβασθον σµφωνα
µε το σχµα του παραρτµατοr.
Σε περπτωση µη υπρξεωr προσφορν, τα κρτη µλη ενηµερνουν σχετικ την Επιτροπ µσα στην δια προθεσµα
που αναφρεται στο προηγοµενο εδφιο.
ρθρο 6
Οι ρεr που καθορζονται για την κατθεση των προσφορν εναι ρεr Βελγου.
(7) ΕΕ L 331 τηr 2. 12. 1988, σ. 1.
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ρθρο 7
1. Βσει των προσφορν που χουν κατατεθε, η Επιτροπ αποφασζει, κατ τη διαδικασα που προβλπεται
στο ρθρο 22 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95:
— ετε τον καθορισµ µγιστηr επιστροφr κατ την
εξαγωγ, λαµβνονταr υπψη τα κριτρια που προβλπονται στο ρθρο 13 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/
95
— ετε τη µη συνχιση τηr δηµοπρασαr.
2. Εφσον καθορισθε µγιστη επιστροφ κατ την
εξαγωγ, η κατακρωση γνεται υπρ εκενου  εκενων απ
τουr καταθτεr των οποων η προσφορ ανρχεται στο

28. 11. 98

εππεδο τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ  σε
καττερο εππεδο.
ρθρο 8
Η προθεσµα υποβολr των προσφορν για την πρτη
µερικ δηµοπρασα λγει στιr 10 ∆εκεµβρου 1998, ρα
10.00.
Η τελευταα ηµεροµηνα κατ την οποα µπορον να κατατεθον οι προσφορr καθορζεται στιr 24 Ιουνου 1999.
ρθρο 9
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την επµενη ηµρα
απ τη δηµοσευσ του στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων.

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

Μλοr τηr Επιτροπr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Εβδοµαδιαα δηµοπρασα τηr επιστροφr κατ την εξαγωγ µακρσπερµου λευκασµνου ρυζιο προr ορισµνεr
τρτεr χρεr
Λξη τηr προθεσµαr για την υποβολ των προσφορν (ηµεροµηνα/ρα)
1

2

3

Αξων αριθµr
των υποβαλλντων
προσφορ

Ποστητεr
σε τνουr

Ποσ τηr επιστροφr κατ την εξαγωγ
(Ecu/τνο)

1
2
3
4
5
κ.λπ.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2567/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 27ηr Νοεµβρου 1998
σχετικ µε την κδοση πιστοποιητικν εξαγωγr του συστµατοr Β στον τοµα των
οπωροκηπευτικν
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2190/96 τηr Επιτροπr, τηr 14ηr
Νοεµβρου 1996, για τιr λεπτοµρειεr εφαρµογr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 του Συµβουλου σχετικ µε τιr
επιστροφr κατ την εξαγωγ στον τοµα των οπωροκηπευτικν (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1287/98 (2), και ιδωr το ρθρο 5 παργραφοr 6,
Εκτιµνταr:
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 1875/98 τηr Επιτροπr (3) χει
καθορσει τιr ενδεικτικr ποστητεr που προβλπονται για
την κδοση των πιστοποιητικν εξαγωγr, εκτr των
ποσοττων που ζητθηκαν στο πλασιο τηr επισιτιστικr
βοθειαr·
τι, λαµβανοµνων υπψη των στοιχεων που διαθτει η
Επιτροπ µχρι σµερα, παρατηρεται υπρβαση των εν
λγω ενδεικτικν ποσοττων για τα φουντοκια µε κλυφοr, τα κοιν καρδια µε κλυφοr, τα λεµνια και τα
επιτραπζια σταφλια·
τι συνεπr, για τα πιστοποιητικ του συστµατοr Β που
ζητονται µεταξ 16ηr Σεπτεµβρου και 15 Νοεµβρου 1998,
για τα φουντοκια µε κλυφοr, τα κοιν καρδια µε κλυ-

φοr, τα λεµνια και τα επιτραπζια σταφλια, πρπει να
καθορισθε εφαρµοζµενη επιστροφ χαµηλτερη απ την
ενδεικτικ τιµ,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Για τα πιστοποιητικ εξαγωγr του συστµατοr Β που
αναφρονται στο ρθρο 5 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2190/
96, που ζητονται µεταξ 16ηr Σεπτεµβρου και 15 Νοεµβρου 1998, τα ποσοστ εκδσεωr µε τα οποα πρπει να
πολλαπλασιαστον οι ζητοµενεr ποστητεr, καθr και οι
εφαρµοζµενεr επιστροφr, καθορζονται στο παρρτηµα
του παρντοr κανονισµο.
Το προηγοµενο εδφιο δεν εφαρµζεται στα πιστοποιητικ που ζητονται στο πλασιο τηr επισιτιστικr βοθειαr
που προβλπεται στο ρθρο 10 παργραφοr 4 τηr συµφωναr επ τηr γεωργαr που χει συναφθε στο πλασιο των
πολυµερν εµπορικν διαπραγµατεσεων του Γρου τηr
Ουρουγουηr.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 28 Νοεµβρου
1998.

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

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 292 τηr 15. 11. 1996, σ. 12.
(2) ΕΕ L 178 τηr 23. 6. 1998, σ. 11.
(3) ΕΕ L 243 τηr 2. 9. 1998, σ. 3.
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L 320/53

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ποσοστ εκδσεωr των ζητουµνων ποσοττων και επιστροφr που εφαρµζονται στα πιστοποιητικ του
συστµατοr Β που ζητθηκαν µεταξ 16 Σεπτεµβρου και 15 Νοεµβρου 1998
Προορισµr
 οµδα
προορισµν

Ποσοστ εκδσεωr
των ζητουµνων
ποσοττων

Επιστροφ
(σε Ecu αν
τνο καθαρο βρουr)

Τοµτεr

F

100 %

20,0

Αµγδαλα χωρr κλυφοr

F

100 %

50,0

Vουντοκια µε κλυφοr

F

100 %

55,1

Vουντοκια χωρr κλυφοr

F

100 %

114,0

Καρδια κοιν µε κλυφοr

F

100 %

42,5

XYC

100 %

35,0

Λεµνια

F

100 %

26,1

Επιτραπζια σταφλια

F

100 %

24,7

Μλα

X

100 %

25,0

Y

100 %

7,0

ZD

100 %

54,0

E

100 %

30,0

Προϊν

Πορτοκλια

Ροδκινα και νεκταρνια
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Ο∆ΗΓΙΑ 98/84/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 20r Νοεµβρου 1998
για τη νοµικ προστασα των υπηρεσιν που βασζονται  συνστανται στην παροχ
πρσβασηr υπ ρουr
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

τι η Επιτροπ προβη σε ευρεα διαβολευση βσει
τηr Πρσινηr Ββλου «Νοµικ προστασα των κρυπτογραφηµνων υπηρεσιν στην εσωτερικ αγορ»·
τι τα αποτελσµατα τηr διαβολευσηr αυτr επιβεβαωσαν την ανγκη θσπισηr κοινοτικr νοµικr
πρξηr που θα διασφαλζει τη νοµικ προστασα
λων των υπηρεσιν η αµοιβ των οποων εξαρτται
απ την παροχ πρσβασηr υπ ρουr·

(5)

τι το Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο, στο ψφισµ του
τηr 13ηr Μαου 1997 για την Πρσινη Ββλο (4),
κλεσε την Επιτροπ να υποβλει πρταση οδηγαr
που θα καλπτει λεr τιr κρυπτογραφηµνεr υπηρεσεr για τιr οποεr η κρυπτογρφηση χρησιµοποιεται για την εξασφλιση τηr καταβολr αµοιβr και
συµφνησε τι στιr υπηρεσεr αυτr θα πρπει να
περιλαµβνονται οι υπηρεσεr τηr κοινωναr των
πληροφοριν, οι οποεr παρχονται εξ αποστσεωr
µε ηλεκτρονικ µσα µετ απ ατοµικ ατηµα του
αποδκτη τηr υπηρεσαr, καθr και οι υπηρεσεr
ραδιοτηλεοπτικr µετδοσηr·

(6)

τι οι δυναττητεr που προσφρουν οι ψηφιακr τεχνολογεr επιτρπουν να εξασφαλιστε µεγαλτερη
δυναττητα επιλογr για τουr καταναλωτr και συµβλλουν στην πολιτιστικ πολυφωνα, µε την ανπτυξη ενr ακµη µεγαλτερου φσµατοr υπηρεσιν
κατ την ννοια των ρθρων 59 και 60 τηr συνθκηr·
τι η βιωσιµτητα των υπηρεσιν αυτν θα εξαρτται συχν απ τη χρησιµοποηση τηr πρσβασηr υπ
ρουr, προκειµνου να λβει την αµοιβ ο φοραr
παροχr των υπηρεσιν· τι, εποµνωr, η νοµικ
προστασα των φορων παροχr υπηρεσιν κατ
παρνοµων συσκευν που επιτρπουν την πρσβαση
στιr υπηρεσεr αυτr ατελr, εµφανζεται απαρατητη, προκειµνου να εξασφαλιστε η οικονοµικ
βιωσιµτητα των υπηρεσιν·

(7)

τι η Επιτροπ αναγνρισε τη σηµασα του θµατοr
αυτο στην ανακονωσ τηr «Μια ευρωπαϊκ πρωτοβουλα στο ηλεκτρονικ εµπριο»·

(8)

τι, σµφωνα µε το ρθρο 7 Α τηr συνθκηr, η
εσωτερικ αγορ περιλαµβνει να χρο χωρr εσωτερικ σνορα µσα στον οποο εξασφαλζεται η
ελεθερη κυκλοφορα των υπηρεσιν και των εµπορευµτων· τι το ρθρο 128 παργραφοr 4 τηr
συνθκηr υποχρενει την Κοιντητα να λαµβνει
υπψη τηr τιr πολιτιστικr πτυχr ταν αναλαµβνει
δρση δυνµει λλων διατξεων τηr συνθκηr· τι,
δυνµει του ρθρου 130 παργραφοr 3 τηr συνθκηr,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
και ιδωr το ρθρο 57 παργραφοr 2 και τα ρθρα 66 και
100 Α,
την πρταση τηr Επιτροπr (1),
τη γνµη τηr Οικονοµικr και Κοινωνικr Επιτροπr (2),
Αποφασζονταr σµφωνα µε τη διαδικασα του ρθρου 189
Β τηr συνθκηr (3),
Εκτιµνταr:
(1)

τι οι στχοι τηr Κοιντηταr, πωr ορζονται στη
συνθκη, συνστανται στη διαρκr στεντερη νωση
των λαν τηr Ευρπηr και στη διασφλιση τηr οικονοµικr και κοινωνικr προδου µε την κατργηση
των φραγµν που τουr χωρζουν·

(2)

τι η διασυνοριακ παροχ των υπηρεσιν ραδιοτηλεοπτικr µετδοσηr και των υπηρεσιν τηr κοινωναr των πληροφοριν µπορον να συµβλουν, σε
ατοµικ εππεδο, στην πλρη σκηση τηr ελευθεραr
κφρασηr ωr θεµελιδουr δικαιµατοr, και, σε συλλογικ εππεδο, στην επτευξη των στχων που ορζονται στη συνθκη·

(3)

τι η συνθκη προβλπει την ελεθερη κυκλοφορα
λων των υπηρεσιν που κατ καννα προσφρονται
αντ αµοιβr· τι το δικαωµα αυτ, το οποο εφαρµζεται στιr υπηρεσεr ραδιοτηλεοπτικr µετδοσηr
και στιr υπηρεσεr τηr κοινωναr των πληροφοριν,
αποτελε επσηr την εξειδικευµνη εφαρµογ στο κοινοτικ δκαιο µιαr γενικτερηr αρχr, και συγκεκριµνα τηr ελευθεραr κφρασηr πωr προβλπεται στο
ρθρο 10 τηr Ευρωπαϊκr Σµβασηr για την Προστασα των ∆ικαιωµτων του Ανθρπου και των Θεµελιωδν Ελευθεριν· τι το ρθρο αυτ ρητr
αναγνωρζει το δικαωµα των πολιτν να λαµβνουν
και να µεταδδουν πληροφορεr ανεξαρττωr των
συνρων και τι οποιοσδποτε περιορισµr αυτο
του δικαιµατοr πρπει να βασζεται στην απαιτοµενη στθµιση των λλων νοµµων συµφερντων
που αξζουν να τχουν νοµικr προστασαr·

(1) ΕΕ C 314 τηr 16. 10. 1997, σ. 7 και ΕΕ C 203 τηr 30. 6. 1998,
σ. 12.
(2) ΕΕ C 129 τηr 27. 4. 1998, σ. 16.
(3) Γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 30r Απριλου 1998,
(ΕΕ C 152 τηr 18. 5. 1998, σ. 59), κοιν θση του Συµβουλου
τηr 29ηr Ιουνου 1998 (ΕΕ C 262 τηr 19. 8. 1998, σ. 34) και
απφαση του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 8ηr Οκτωβρου
1998 (ΕΕ C 328 τηr 26. 10. 1998). Απφαση του Συµβουλου τηr
9ηr Νοεµβρου 1998.

(4) ΕΕ C 167 τηr 2. 6. 1997, σ. 31.
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νοµοθετικν, κανονιστικν και διοικητικν διατξεων των κρατν µελν σχετικ µε την σκηση
τηλεοπτικν δραστηριοττων (1), θα πρπει να
συµπληρωθε τσι στε να περιλαµβνει τιr τεχνικr
τηr πρσβασηr υπ ρουr, πωr αυτr ορζονται στην
παροσα οδηγα, προκειµνου ιδωr να εξασφαλιστε
ιστιµη µεταχεριση στουr φορεr παροχr διασυνοριακν υπηρεσιν ραδιοτηλεοπτικr µετδοσηr, ανεξρτητα απ τον τπο εγκατστασr τουr·

η Κοιντητα οφελει, µσω των πολιτικν και δρσεων που αναλαµβνει, να συµβλλει στη δηµιουργα των απαρατητων προϋποθσεων για την εξασφλιση τηr ανταγωνιστικτηταr τηr βιοµηχαναr τηr·
(9)

τι η παροσα οδηγα δεν θγει τιr τυχν κοινοτικr
 εθνικr διατξειr που θα θεσπιστον µελλοντικ
για να εξασφαλσουν τι ορισµνεr ραδιοτηλεοπτικr
υπηρεσεr, αναγνωρισµνεr ωr δηµοσου συµφροντοr, δεν θα βασζονται στην πρσβαση υπ ρουr·

(10)

τι η παροσα οδηγα δεν θγει τιr πολιτιστικr πτυχr τυχν περαιτρω κοινοτικν δρσεων σχετικ µε
τιr νεr υπηρεσεr·

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

L 320/55

(17)

τι η ανοµοιογνεια µεταξ των εθνικν καννων
που διπουν την νοµικ προστασα των υπηρεσιν οι
οποεr βασζονται  συνστανται στην παροχ πρσβασηr υπ ρουr, µπορε να δηµιουργσει εµπδια
στην ελεθερη κυκλοφορα των υπηρεσιν και των
εµπορευµτων·

τι, σµφωνα µε το ψφισµα του Συµβουλου, τηr
29ηr Ιουνου 1995, για την ενιαα και αποτελεσµατικ εφαρµογ του κοινοτικο δικαου και για τιr
κυρσειr κατ των παραβσεων των διατξεν του
περ εσωτερικr αγορr (2), τα κρτη µλη οφελουν
να λβουν µτρα για τη διασφλιση τηr ορθr εφαρµογr του κοινοτικο δικαου, µε την δια αποτελεσµατικτητα και αυστηρτητα πωr και για το
εθνικ δκαιο·

(18)

τι η εφαρµογ τηr συνθκηr δεν αρκε για την
κατργηση των εµποδων στην εσωτερικ αγορ· τι
τα εµπδια αυτ θα πρπει εποµνωr να καταργηθον µε την εξασφλιση ισοδναµου επιπδου προστασαr µεταξ των κρατν µελν· τι αυτ προϋποθτει την προσγγιση των εθνικν καννων σχετικ µε τιr εµπορικr δραστηριτητεr που αφορον
παρνοµεr συσκευr·

τι, σµφωνα µε το ρθρο 5 τηr συνθκηr, τα κρτη
µλη καλονται να λβουν λα τα κατλληλα µτρα
στε να εγγυηθον την εφαρµογ και την αποτελεσµατικτητα του κοινοτικο δικαου, ιδωr δι τηr
επιλογr αποτελεσµατικν, αποτρεπτικν και ανλογων κυρσεων και κατλληλων µσων αποκατστασηr·

(19)

τι η προσγγιση των νοµοθετικν, κανονιστικν
και διοικητικν διατξεων των κρατν µελν θα
πρπει να περιορζεται σε ,τι εναι αναγκαο για την
επτευξη των στχων τηr εσωτερικr αγορr,
σµφωνα µε την αρχ τηr αναλογικτηταr που προβλπεται στο ρθρο 3 Β τρτη παργραφοr τηr
συνθκηr·

(20)

τι στη διανοµ παρνοµων συσκευν περιλαµβνεται και η µεταφορ µε κθε µσο και η διθεση
ττοιων συσκευν στην αγορ προr κυκλοφορα
εντr  εκτr τηr Κοιντηταr·

(21)

τι η παροσα οδηγα δεν θγει την εφαρµογ τυχν
εθνικν διατξεων που ενδεχοµνωr απαγορεουν
την κατοχ παρνοµων συσκευν για ιδιωτικ
χρση, την εφαρµογ των κοινοτικν καννων
ανταγωνισµο και την εφαρµογ των κοινοτικν
καννων που διπουν τα δικαιµατα πνευµατικr
ιδιοκτησαr·

(22)

τι το εθνικ δκαιο που αφορ κυρσειr και µσα
αποκατστασηr που προβλπονται κατ των παρνοµων εµπορικν δραστηριοττων µπορε να προβλπει τι οι δραστηριτητεr πρπει να διεξγονται απ
πρσωπα που εγνριζαν  που εχαν ελογουr
λγουr για να γνωρζουν τι οι εν λγω συσκευr
ταν παρνοµεr·

τι φανεται απαρατητο να εξασφαλισθε τι τα
κρτη µλη παρχουν επαρκ νοµικ προστασα
κατ τηr διθεσηr στην αγορ, για µεσο  µµεσο
οικονοµικ φελοr, παρνοµων συσκευν που καθιστον δυνατ  διευκολνουν την καταστρατγηση,
χωρr δεια, κθε τεχνολογικο µτρου που λαµβνεται µε σκοπ την προστασα τηr αµοιβr µιαr
νοµµωr παρεχµενηr υπηρεσαr·
τι οι εµπορικr δραστηριτητεr που αφορον παρνοµεr συσκευr περιλαµβνουν τιr εµπορικr επικοινωνεr, που καλπτουν λεr τιr µορφr διαφµισηr, την απευθεαr εµπορα, τη χορηγα, την προθηση πωλσεων και τιr δηµσιεr σχσειr για την
προθηση των σχετικν προϊντων και υπηρεσιν·
τι οι εµπορικr αυτr δραστηριτητεr εναι επιζµιεr για τουr καταναλωτr οι οποοι εξαπατνται
σον αφορ την προλευση των παρνοµων
συσκευν· τι απαιτεται υψηλ εππεδο προστασαr
των καταναλωτν για την καταπολµηση τηr παραπλανητικr αυτr πρακτικr· τι το ρθρο 129 Α
παργραφοr 1 τηr συνθκηr ορζει τι η Κοιντητα
συµβλλει στην επτευξη υψηλο επιπδου προστασαr των καταναλωτν µε µτρα θεσπιζµενα κατ’
εφαρµογ του ρθρου 100 Α·
τι, συνεπr, το νοµικ πλασιο για τη δηµιουργα
ενr ενιαου οπτικοακουστικο χρου που προβλπεται στην οδηγα 89/552/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr
3ηr Οκτωβρου 1989, για το συντονισµ ορισµνων

(1) EΕ L 298 τηr 17. 10. 1989, σ. 23· οδηγα πωr τροποποιθηκε
απ την οδηγα 97/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου και
του Συµβουλου (ΕΕ L 202 τηr 30. 7. 1997, σ. 60).
(2) ΕΕ C 188 τηr 22. 7. 1995, σ. 1.

L 320/56
(23)

(24)

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

τι οι κυρσειr και τα µσα αποκατστασηr που
προβλπει η παροσα οδηγα δεν θγουν οποιαδποτε λλη κρωση  µσο αποκατστασηr που προβλπεται ενδεχοµνωr δυνµει του εθνικο δικαου,
πωr τα ασφαλιστικ µτρα γενικ  η κατσχεση
παρνοµων συσκευν· τι τα κρτη µλη δεν υποχρεονται να προβλψουν ποινικr κυρσειr για τιr
παρνοµεr δραστηριτητεr που καλπτει η παροσα
οδηγα· τι οι διατξειr των κρατν µελν για αγωγr αποζηµωσηr πρπει να εναι σµφωνεr µε τα
εθνικ νοµοθετικ και δικαστικ τουr συστµατα·
τι η παροσα οδηγα δεν θγει την εφαρµογ των
εθνικν καννων που δεν εµππτουν στο πεδο που
διπει, πωr οι καννεr που χουν θεσπιστε για την
προστασα των ανηλκων, συµπεριλαµβανοµνων των
καννων που χουν θεσπισθε σµφωνα µε την οδηγα 89/552/ΕΟΚ,  οι εσωτερικr διατξειr που διπουν τη δηµσια τξη  ασφλεια,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ρθρο 1
Πεδο εφαρµογr
Στχοr τηr παροσαr οδηγαr εναι η προσγγιση των διατξεων των κρατν µελν σον αφορ τα µτρα κατ των
παρνοµων συσκευν που παρχουν µη επιτρεπµενη πρσβαση σε προστατευµενεr υπηρεσεr.
ρθρο 2
Ορισµο
Για τουr σκοποr τηr παροσαr οδηγαr, νοονται ωr:
α) προστατευµενη υπηρεσα: µα απ τιr ακλουθεr υπηρεσεr, ταν η παροχ τηr γνεται ναντι αµοιβr και
βσει πρσβασηr υπ ρουr:
— τηλεοπτικ µετδοση, πωr ορζεται στο ρθρο 1
στοιχεο α) τηr οδηγαr 89/552/ΕΟΚ,
— ραδιοφωνικ µετδοση, δηλαδ η ενσρµατη 
ασρµατη µετδοση, συµπεριλαµβανοµνηr τηr
δορυφορικr, ραδιοφωνικν προγραµµτων για το
κοιν,
— οι υπηρεσεr τηr κοινωναr των πληροφοριν κατ
την ννοια του ρθρου 1 σηµεο 2 τηr οδηγαr
98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου και του
Συµβουλου, τηr 22αr Ιουνου 1998, για την
καθιρωση µιαr διαδικασαr πληροφρησηr στον
τοµα των τεχνικν προτπων και προδιαγραφν
και των καννων σχετικ µε τιr υπηρεσεr τηr
κοινωναr των πληροφοριν (1)
 η παροχ πρσβασηr υπ ρουr στιr προαναφερθεσεr υπηρεσεr, θεωροµενη ωr ανεξρτητη υπηρεσα·
(1) ΕΕ L 204 τηr 21. 7. 1998, σ. 37· οδηγα που τροποποιθηκε απ
την οδηγα 98/48/ΕΚ (ΕΕ L 217 τηr 5. 8. 1998, σ. 18).
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β) πρσβαση υπ ρουr: οποιοδποτε τεχνικ µτρο /και
διταξη µε την οποα η πρσβαση στην προστατευµενη υπηρεσα σε κατανοητ µορφ παρχεται µετ
απ προηγοµενη ατοµικ γκριση·
γ) συσκευ για την πρσβαση υπ ρουr: οποιοσδποτε
εξοπλισµr  λογισµικ που χει σχεδιαστε  προσαρµοστε τσι στε να καθιστ δυνατ την πρσβαση σε
µα προστατευµενη υπηρεσα σε κατανοητ µορφ·
δ) παρεπµενη υπηρεσα: η εγκατσταση, συντρηση 
αντικατσταση των συσκευν για την πρσβαση υπ
ρουr, καθr και η παροχ υπηρεσιν εµπορικν επικοινωνιν που χουν σχση µε τιr συσκευr αυτr  µε
προστατευµενεr υπηρεσεr·
ε) παρνοµη συσκευ: κθε εξοπλισµr  λογισµικ που
χει σχεδιαστε  προσαρµοστε στε να επιτρπει την
πρσβαση σε προστατευµενη υπηρεσα σε κατανοητ
µορφ χωρr την γκριση του φορα παροχr τηr υπηρεσαr·
στ) τοµαr που διπεται απ την παροσα οδηγα: οποιαδποτε διταξη αφορ τιr παρνοµεr δραστηριτητεr που
αναφρονται στο ρθρο 4.
ρθρο 3
Αρχr σχετικ µε την εσωτερικ αγορ
1. Κθε κρτοr µλοr λαµβνει τα απαιτοµενα µτρα
για την απαγρευση στο δαφr του των δραστηριοττων
που απαριθµονται στο ρθρο 4 και την πρβλεψη κυρσεων και µσων αποκατστασηr που ορζονται στο ρθρο
5.
2. Με την επιφλαξη τηr παραγρφου 1, δεν επιτρπεται
στα κρτη µλη:
α) να περιορζουν την παροχ προστατευµενων υπηρεσιν
 παρεπµενων υπηρεσιν που προρχονται απ λλο
κρτοr µλοr 
β) να περιορζουν την ελεθερη κυκλοφορα των συσκευν
για την πρσβαση υπ ρουr,
για λγουr που εµππτουν στον τοµα που διπεται απ την
παροσα οδηγα.
ρθρο 4
Παρνοµεr δραστηριτητεr
Τα κρτη µλη απαγορεουν στο δαφr τουr λεr τιr
ακλουθεr δραστηριτητεr:
α) κατασκευ, εισαγωγ, διανοµ, πληση, εκµσθωση 
κατοχ παρνοµων συσκευν για εµπορικοr σκοποr·
β) εγκατσταση, συντρηση  αντικατσταση παρνοµων
συσκευν για εµπορικοr σκοποr·
γ) χρησιµοποηση εµπορικν επικοινωνιν για την προθηση των παρνοµων συσκευν.
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ρθρο 5

ρθρο 7

Κυρσειr και µσα αποκατστασηr

κθεση

1. Οι κυρσειr πρπει να εναι αποτελεσµατικr, αποτρεπτικr και ανλογεr των δυνητικν επιπτσεων τηr παρνοµηr δραστηριτηταr.

Το αργτερο τρα χρνια µετ την ναρξη ισχοr τηr
παροσαr οδηγαr, και στη συνχεια κθε δο χρνια, η
Επιτροπ υποβλλει κθεση στο Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο,
το Συµβολιο και την Οικονοµικ και Κοινωνικ Επιτροπ
σον αφορ την εφαρµογ τηr παροσαr οδηγαr, η οποα
συνοδεεται, ενδεχοµνωr απ προτσειr για την προσαρµογ τηr, ιδωr σε ,τι αφορ τουr ορισµοr του ρθρου 2,
υπ το πρσµα των τεχνικν και οικονοµικν εξελξεων και
των διαβουλεσεων που διεξγει η Επιτροπ.

2. Τα κρτη µλη λαµβνουν τα αναγκαα µτρα στε οι
φορεr παροχr προστατευµενων υπηρεσιν, τα συµφροντα των οποων θγονται απ παρνοµη δραστηριτητα,
πωr αυτ ορζεται στο ρθρο 4, η οποα διεξγεται στο
δαφr τουr, να χουν στη διθεσ τουr τα κατλληλα
µσα αποκατστασηr, και, ιδωr, να µπορον να ασκσουν
αγωγ αποζηµωσηr και να επιτχουν την κδοση προσωρινr διαταγr  τη λψη λλων ασφαλιστικν µτρων,
και, ενδεχοµνωr, να ζητσουν την απσυρση των παρνοµων συσκευν απ την εµπορικ κυκλοφορα.
ρθρο 6
Εφαρµογ
1. Τα κρτη µλη θτουν σε ισχ τιr αναγκαεr νοµοθετικr, κανονιστικr και διοικητικr διατξειr για να συµµορφωθον µε την παροσα οδηγα ωr τιr 28 Μαου 2000.
Ενηµερνουν αµσωr την Επιτροπ σχετικ.
Οι διατξειr αυτr, ταν θεσπζονται απ τα κρτη µλη,
αναφρονται στην παροσα οδηγα  συνοδεουν την αναφορ αυτ κατ την επσηµη δηµοσευσ τουr. Οι λεπτοµερεr διατξειr τηr αναφορr αυτr καθορζονται απ τα
κρτη µλη.
2. Τα κρτη µλη ανακοιννουν στην Επιτροπ το κεµενο των διατξεων εσωτερικο δικαου τιr οποεr θεσπζουν στον τοµα που διπεται απ την παροσα οδηγα.

ρθρο 8
ναρξη ισχοr
Η παροσα οδηγα αρχζει να ισχει την ηµρα τηr δηµοσευσr τηr στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
ρθρο 9
Αποδκτεr
Η παροσα οδηγα απευθνεται στα κρτη µλη.
Βρυξλλεr, 20 Νοεµβρου 1998.
Για το Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο

Για το Συµβολιο

Ο Πρεδροr

Ο Πρεδροr

J. M. GIL-ROBLΕS

E. HOSTASH
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ΙΙ
(Πρξειr για την ισχ των οποων δεν απαιτεται δηµοσευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟVΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 23ηr Νοεµβρου 1998
για συναλλαγµατικ ζητµατα σχετικ µε το φργκο CFA και το φργκο Κοµρων
(98/683/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ισοτιµα (3), του φργκου CFA και του φργκου
Κοµρων·

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
και ιδωr το ρθρο 109 παργραφοr 3,

(5)

τι το ευρ θα αντικαταστσει το γαλλικ φργκο
την 1η Ιανουαρου 1999·

τη σσταση τηr Επιτροπr,

(6)

τι η µετατρεψιµτητα του φργκου CFA και του
φργκου Κοµρων διασφαλζεται µσω δηµοσιονοµικr δσµευσηr των γαλλικν αρχν· τι οι γαλλικr αρχr διαβεβαωσαν τι οι συµφωνεr µε την
UEMOA, την CEMAC και τιr Κοµρεr δεν χουν
ουσιαστικr δηµοσιονοµικr επιπτσειr για τη Γαλλα·

(7)

τι οι συµφωνεr αυτr δεν εναι πιθανν να επηρεσουν σηµαντικ τη νοµισµατικ και συναλλαγµατικ πολιτικ στη ζνη ευρ· τι, υπ τη σηµεριν
τουr µορφ και την παροσα κατσταση εφαρµογr

τη γνµη τηr Ευρωπαϊκr Κεντρικr Τρπεζαr (1),
Εκτιµνταr:
(1)

(2)

τι, σµφωνα µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 974/98
του Συµβουλου, τηr 3ηr Μαου 1998, για την εισαγωγ του ευρ (2), το ευρ θα αντικαταστσει
απ 1ηr Ιανουαρου 1999 το νµισµα κθε συµµετχοντοr κρτουr µλουr µε βση την τιµ µετατροπr·
τι, απ την δια αυτ ηµεροµηνα, η Κοιντητα θα
εναι αρµδια για τα νοµισµατικ και συναλλαγµατικ θµατα στα κρτη µλη τηr ζνηr ευρ·

(3)

τι το Συµβολιο πρπει να καθορζει τιr κατλληλεr
ρυθµσειr για τη διαπραγµτευση και σναψη
συµφωνιν που αφορον θµατα του νοµισµατικο
και συναλλαγµατικο καθεσττοr·

(4)

τι η Γαλλα συνψε µε την UEMOA (∆υτικοαφρινικ οικονοµικ και νοµισµατικ νωση), την
CEMAC (Οικονοµικ και νοµισµατικ κοιντητα
τηr Κεντρικr Αφρικr) και τιr Κοµρεr πολυριθµεr
συµφωνεr που αποσκοπον στο να διασφαλιστε η
µετατρεψιµτητα σε γαλλικ φργκα, µε σταθερ

(1) Γνµη που διατυπθηκε στιr 23 Σεπτεµβρου 1998 (δεν δηµοσιεθηκε ακµα στην Επσηµη Εφηµερδα).
(2) ΕΕ L 139 τηr 11. 5. 1998, σ. 1.

(3) Σµβαση νοµισµατικr συνεργασαr, τροποποιηµνη, τηr 23ηr
Νοεµβρου 1972, µεταξ των κρατν µελν τηr τρπεζαr των
κρατν τηr Κεντρικr Αφρικr (BEAC) και τηr Γαλλικr ∆ηµοκραταr· σµβαση λογαριασµο συναλλαγν, τροποποιηµνη, τηr
13ηr Μαρτου 1973, µεταξ του υπουργο Εθνικr Οικονοµαr
και Οικονοµικν τηr Γαλλικr ∆ηµοκραταr και του προδρου
του ∆ιοικητικο Συµβουλου τηr Τρπεζαr των Κρατν τηr
Κεντρικr Αφρικr· συµφωνα συνεργασαr τροποποιηµνη, τηr
4ηr ∆εκεµβρου 1973, µεταξ τηr Γαλλικr ∆ηµοκραταr και των
κρατν µελν τηr ∆υτικοαφρικανικr νοµισµατικr νωσηr·
σµβαση λογαριασµο συναλλαγν, τροποποιηµνη, τηr 4ηr
∆εκεµβρου 1973, µεταξ του υπουργο Εθνικr Οικονοµαr και
Οικονοµικν τηr Γαλλικr ∆ηµοκραταr και του προδρου του
συµβουλου των υπουργν τηr ∆υτικοαφρικανικr νοµισµατικr
νωσηr· σµβαση νοµισµατικr συνεργασαr, τροποποιηµνη, τηr
23ηr Νοεµβρου 1979, µεταξ τηr Γαλλικr ∆ηµοκραταr και τηr
Ισλαµικr Οµοσπονδιακr ∆ηµοκραταr των Κοµρων·
συµφωνα λογαριασµο συναλλαγν, τροποποιηµνη, τηr 23ηr
Νοεµβρου 1979, µεταξ του υπουργο Εθνικr Οικονοµαr και
Οικονοµικν τηr Γαλλικr ∆ηµοκραταr και του υπουργο
Εθνικr Οικονοµαr, Οικονοµικν και Σχεδιασµο τηr Οµοσπονδιακr ∆ηµοκραταr των Κοµρων.
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τουr, οι συµφωνεr αυτr δεν αναµνεται να παρεµποδσουν την οµαλ λειτουργα τηr οικονοµικr
και νοµισµατικr νωσηr· τι τποτε στιr συµφωνεr
αυτr δεν µπορε να ερµηνευθε ωr δηµιουργα υποχρωσηr τηr ΕΚΤ η οποιασδποτε εθνικr κεντρικr
τρπεζαr να στηρξει την µετατρεψιµτητα του φργκου CFA  του φργκου Κοµρων. τι τυχν µεταβολr των υφισταµνων συµφωνιν δεν πρπει να
γεννσουν οποιεσδποτε υποχρεσειr τηr ΕΚΤ  των
εθνικν κεντρικν τραπεζν·
(8)

(9)

τι η Γαλλα και οι συµµετχουσεr στιr συµφωνεr
αφρικανικr χρεr επιθυµον τη διατρηση των
ισχυουσν συµφωνιν και µετ την αντικατσταση
του γαλλικο φργκου απ το ευρ· τι εναι σκπιµο, πωr η Γαλλα χει τη δυναττητα να εξακολουθσει να εφαρµζει τιr ισχουσεr συµφωνεr και
µετ την αντικατσταση του γαλλικο φργκου απ
το ευρ, και πωr η Γαλλα και οι συµµετχουσεr
αφρικανικr χρεr εφαρµζουν τιr εν λγω συµφωνεr υπ την αποκλειστικ τουr ευθνη·
τι η Κοιντητα πρπει να ενηµερνεται τακτικ για
την εφαρµογ και τιr προβλεπµενεr τροποποισειr
αυτν των συµφωνιν·

L 320/59

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

ρθρο 1
Μετ την αντικατσταση του γαλλικο φργκου απ το
ευρ, η Γαλλα δναται να συνεχσει την εφαρµογ των
ισχυουσν συµφωνιν για συναλλαγµατικ ζητµατα, τιr
οποεr χει συνψει µε την UEMOA (∆υτικοαφρινικ οικονοµικ και νοµισµατικ νωση), την CEMAC (Οικονοµικ
και νοµισµατικ κοιντητα τηr Κεντρικr Αφρικr) και τιr
Κοµρεr.
ρθρο 2
Η Γαλλα και οι συµµετχουσεr στιr συµφωνεr αφρικανικr χρεr διατηρον την αποκλειστικ ευθνη για την
εφαρµογ των συµφωνιν αυτν.
ρθρο 3
Οι αρµδιεr γαλλικr αρχr ενηµερνουν τακτικ την Επιτροπ, την Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρπεζα και την Οικονοµικ και ∆ηµοσιονοµικ Επιτροπ σχετικ µε την εφαρµογ των συµφωνιν. Οι γαλλικr αρχr ενηµερνουν την
Οικονοµικ και ∆ηµοσιονοµικ Επιτροπ πριν προβον σε
αλλαγr ισοτιµαr µεταξ του ευρ και του φργκου CFA 
του φργκου Κοµρων.
ρθρο 4

(10)

τι η τροποποηση  εφαρµογ υφιστµενων συµφωνιν δεν θγει το βασικ στχο τουr κοινοτικr
συναλλαγµατικr πολιτικr να διατηρσει τη σταθερτητα τιµν, βσει του ρθρου 3Α παργραφοr 2
τηr συνθκηr·

(11)

τι πρπει να δοθε στα αρµδια κοινοτικ ργανα η
δυναττητα να εκφρζουν την ποψ τουr πριν απ
οποιαδποτε τροποποηση τηr φσηr  του πεδου
εφαρµογr των ισχυουσν συµφωνιν· τι αυτ
ισχει για τιr αλλαγr στη σνθεση των συµµετεχντων στη συµφωνα µερν και για την αρχ τηr
ελεθερηr µετατρεψιµτηταr µε σταθερ ισοτιµα
µεταξ, εφενr, του ευρ, και αφετρου, του φργκου
CFA και του φργκου Κοµρων, δεδοµνου τι η
µετατρεψιµτητα αυτ διασφαλζεται µσω δηµοσιονοµικr δσµευσηr του γαλλικο Υπουργεου Οικονοµικν·

(12)

(13)

τι η απφαση δεν αποτελε προηγοµενο για τυχν
µελλοντικοr διακανονισµοr περ διαπραγµτευσηr
και σναψηr παροµοων συµφωνιν επ νοµισµατικν  συναλλαγµατικν θεµτων µε λλα κρτη 
διµερεr οργανισµοr, εκ µρουr τηr Κοιντηταr·
τι τα κρτη µλη δνανται να διαπραγµατεονται
στα πλασια διεθνν φορων και να συνπτουν διεθνεr συµφωνεr, µη θιγοµνων των κοινοτικν
αρµοδιοττων και των κοινοτικν συµφωνιν περ
τηr οικονοµικr και νοµισµατικr νωσηr,

Η Γαλλα δναται να διαπραγµατεεται και να επιφρει
τροποποισειr στιr ισχουσεr συµφωνεr στο βαθµ που η
φση  το πεδο εφαρµογr των συµφωνιν δεν µεταβλλονται. Ενηµερνει εκ των προτρων σχετικ την Επιτροπ
και την Οικονοµικ και ∆ηµοσιονοµικ Επιτροπ.
ρθρο 5
Η Γαλλα υποβλλει στην Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρπεζα
και στην Επιτροπ και την Οικονοµικ και ∆ηµοσιονοµικ
Επιτροπ κθε σχδιο για αλλαγ τηr φσηr  του πεδου
εφαρµογr αυτν των συµφωνιν. Για την εφαρµογ των
σχεδων αυτν απαιτεται η γκριση του Συµβουλου, το
οποο αποφασζει βσει σστασηr εκ µρουr τηr Επιτροπr
και µετ απ διαβολευση µε την Ευρωπαϊκ Κεντρικ
Τρπεζα.
ρθρο 6
Η παροσα απφαση εφαρµζεται απ 1ηr Ιανουαρου
1999.
ρθρο 7
Η παροσα
∆ηµοκρατα.

απφαση

απευθνεται

στη

Βρυξλλεr, 23 Νοεµβρου 1998.
Για το Συµβολιο
Ο Πρεδροr
R. EDLINGER

Γαλλικ
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟVΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 17ηr Νοεµβρου 1998
για την απαλλαγ των εισαγωγν ορισµνων εξαρτηµτων ποδηλτων καταγωγr Λαϊκr
∆ηµοκραταr τηr Κναr απ την επκταση, µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 71/97 του Συµβουλου, του δασµο αντιντµπινγκ που επιβλθηκε µε τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 2474/93
[κοινοποιηθεσα υπ τον αριθµ Ε(1998) 3529]
(98/684/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:

Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜVΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 88/97
(1)

Μετ την ναρξη του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 88/97,
ορισµνοι συναρµολογητr ποδηλτων υπβαλαν
αιτσειr, σµφωνα µε το ρθρο 3 του εν λγω κανονισµο, για χοργηση απαλλαγr απ την επκταση
στιr εισαγωγr ορισµνων εξαρτηµτων ποδηλτων
απ τη Λαϊκ ∆ηµοκρατα τηr Κναr, βσει του
κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 71/97 (εφεξr καλοµενου «ο
επεκταθεr δασµr αντιντµπινγκ») του οριστικο
δασµο αντιντµπινγκ που επιβλθηκε στα ποδλατα καταγωγr Λαϊκr ∆ηµοκραταr τηr Κναr µε
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 2474/93. Η Επιτροπ
δηµοσευσε στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων να κατλογο αιτοντων (5) για
τουr οποουr αναστλλεται η καταβολ του επεκταθντοr δασµο αντιντµπινγκ σον αφορ τιr
εισαγωγr βασικν εξαρτηµτων ποδηλτων που
χουν διασαφηνισθε για ελεθερη κυκλοφορα,
σµφωνα µε το ρθρο 5 παργραφοr 1 του εν λγω
κανονισµο.

(2)

Η Επιτροπ ζτησε και λαβε τιr απαρατητεr πληροφορεr απ τα µρη που απαριθµονται στο
παρρτηµα τηr παροσαr απφασηr και θερησε
αποδεκτr τιr αιτσειr τουr, σµφωνα µε το ρθρο 4
παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 88/97. Οι
πληροφορεr που υποβλθηκαν εξετστηκαν και
επαληθετηκαν, στιr περιπτσειr που απβη απαρατητο, στιr εγκαταστσειr των εν λγω µερν.

(3)

Τα πραγµατικ γεγοντα, πωr επιβεβαιθηκαν
τελικ απ την Επιτροπ, δεχνουν τι οι εργασεr
συναρµολγησηr των αιτοντων δεν εµππτουν στο
πεδο εφαρµογr του ρθρου 13 παργραφοr 2 του

(5) ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

C
C
C
C

τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συµβουλου, τηr 22αr
∆εκεµβρου 1995, για την µυνα κατ των εισαγωγν που
αποτελον αντικεµενο ντµπινγκ, εκ µρουr χωρν µη
µελν τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr (1), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 905/98 (2),
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 71/97 του Συµβουλου, τηr 10ηr
Ιανουαρου 1997, για την επκταση του οριστικο δασµο
αντιντµπινγκ, που επεβλθη µε τον κανονισµ (ΕΟΚ)
αριθ. 2474/93 στα ποδλατα καταγωγr Λαϊκr ∆ηµοκραταr τηr Κναr, στιr εισαγωγr ορισµνων εξαρτηµτων
ποδηλτων καταγωγr Λαϊκr ∆ηµοκραταr τηr Κναr και
για την επιβολ του επεκταθντοr δασµο στιr εισαγωγr
που χουν καταγραφε σµφωνα µε τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 703/96 (3),
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 88/97 τηr Επιτροπr, τηr 20r
Ιανουαρου 1997, σχετικ µε την δεια για απαλλαγ τηr
εισαγωγr ορισµνων εξαρτηµτων ποδηλτων καταγωγr
Λαϊκr ∆ηµοκραταr τηr Κναr απ την επκταση, µε τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 71/97 του Συµβουλου, του δασµο
αντιντµπινγκ που επιβλθηκε µε τον κανονισµ (ΕΟΚ)
αριθ. 2474/93 του Συµβουλου (4), και ιδωr το ρθρο 7,
Μετ απ διαβουλεσειr µε τη συµβουλευτικ επιτροπ,
Εκτιµνταr τα ακλουθα:
(1)
( 2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

56 τηr 6. 3. 1996, σ. 1.
128 τηr 30. 4. 1998, σ. 18.
16 τηr 18. 1. 1997, σ. 55.
17 τηr 21. 1. 1997, σ. 17.

45 τηr 13. 2. 1997, σ. 3,
112 τηr 10. 4. 1997, σ. 9,
378 τηr 13. 12. 1997, σ. 2 και
217 τηr 11. 7. 1998, σ. 9.
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κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 384/96. Πργµατι, για λεr
τιr εργασεr συναρµολγησηr ποδηλτων των
αιτοντων, η αξα των εξαρτηµτων καταγωγr
Λαϊκr ∆ηµοκραταr τηr Κναr που χρησιµοποιθηκαν κατ τιr εργασεr συναρµογγησηr ταν χαµηλτερη απ το 60 % τηr συνολικr αξαr των εξαρτηµτων που χρησιµοποιθηκαν στιr εν λγω εργασεr
συναρµολγησηr. Επιπλον, για ορισµνουr αιτοντεr, η αξα που προστθηκε στα εξαρτµατα που
χρησιµοποιθηκαν κατ την συναρµολγηση υπερβη το 25 % του κστουr κατασκευr των τοιµων
ποδηλτων.
Για τουr παραπνω λγουr, σµφωνα µε το ρθρο 7
παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 88/97, τα
µρη που παρατθενται στο παρρτηµα τηr παροσαr
απφασηr θα πρπει να απαλλαγον απ τον επεκταθντα δασµ αντιντµπινγκ. Τα εν λγω µρη
ενηµερθηκαν σχετικ και τουr δθηκε η δυναττητα να υποβλλουν σχλια.
Σµφωνα µε το ρθρο 7 παργραφοr 2 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 88/97, τα µρη που παρατθενται
στο παρρτηµα τηr παροσαr απφασηr θα πρπει
να απαλλαγον απ τον επεκταθντα δασµ αντιντµπινγκ απ την ηµεροµηνα παραλαβr τηr αιτσεr
τουr, και οι τελωνειακr οφειλr των µερν σον
αφορ τον επεκταθντα δασµ αντιντµπινγκ θεωρονται ανυπστατεr απ την εν λγω ηµεροµηνα.
Β. ΠΛΗΡΟVΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΕΝ∆ΙΑVΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

(6)

Μετ την κδοση τηr παροσαr απφασηr, θα δηµοσιευθε ενηµερωµνοr κατλογοr των απαλλαγµνων
µερν σµφωνα µε το ρθρο 7 του κανονισµο (ΕΚ)
αριθ. 88/97 και των µερν των οποων οι αιτσειr
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βρσκονται υπ εξταση σµφωνα µε το ρθρο 3 του
εν λγω κανονισµο, στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων, σειρ C, σµφωνα µε το
ρθρο 16 παργραφοr 2 του εν λγω κανονισµο,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

ρθρο 1
Τα µρη που παρατθενται στο παρρτηµα τηr παροσαr
απφασηr απαλλσσονται απ την επκταση, βσει του
κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 71/97, του οριστικο δασµο αντιντµπινγκ που επιβλθηκε µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
2474/93 στα ποδλατα καταγωγr Λαϊκr ∆ηµοκραταr τηr
Κναr, στιr εισαγωγr ορισµνων εξαρτηµτων ποδηλτων
απ τη Λαϊκ ∆ηµοκρατα τηr Κναr.
Η απαλλαγ ισχει για κθε µροr απ την αντστοιχη
ηµεροµηνα που αναφρεται στη στλη «Ηµεροµηνα ενρξεωr ισχοr».
ρθρο 2
Η παροσα απφαση απευθνεται στα κρτη µλη και στα
µρη που παρατθενται στο παρρτηµα τηr παροσαr απφασηr.
Βρυξλλεr, 17 Νοεµβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Leon BRITTAN

Αντιπρεδροr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Ονοµασα

Πλη

Χρα

Απαλλαγ
σµφωνα µε
τον κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 88/97

Ηµεροµηνα
ενρξεωr
ισχοr

Πρσθετοι
κωδικο
Taric

FIB srl

I-60032 Castelpiano

Ιταλα

ρθρο 5

18. 7. 1997

8327

Rabeneick GmbH

D-26135 Oldenburg

Γερµανα

ρθρο 5

6. 1. 1998

8489

Planet Fun SA

F-17180 Périgny

Γαλλα

ρθρο 5

12. 2. 1998

8767

Cyclopodilatiki SA

GR-54627 Θεσσαλονκη

Ελλδα

ρθρο 5

9. 2. 1998

8768

Cicli Regina di Romagna snc

I-47023 Cesena (FO)

Ιταλα

ρθρο 5

27. 2. 1998

8005

Pending Systems GmbH

D-95679 Waldershof

Γερµανα

ρθρο 5

16. 3. 1998

8490

Thompson SA

B-7860 Lessines

Βλγιο

ρθρο 5

22. 4. 1998

8491

Lew Ways Ltd

UK-WS11 3NB Cannock

Ηνωµνο Βασλειο

ρθρο 5

2. 6. 1998

8492

Aurora srl

I-Vittorio Veneto (TV)

Ιταλα

ρθρο 5

5. 6. 1998

8033

Olmo Giuseppe SpA

I-17015 Celle Ligure (SV)

Ιταλα

ρθρο 5

6. 7. 1998

8981

