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Ι
(Πρξειr για την ισχ των οποων απαιτεται δηµοσευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 170/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Ιανουαρου 1999
για καθορισµ των κατ’ αποκοπ τιµν κατ την εισαγωγ για τον καθορισµ τηr τιµr
εισδου ορισµνων οπωροκηπευτικν
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3223/94 τηr Επιτροπr, τηr 21ηr
∆εκεµβρου 1994, σχετικ µε τιr λεπτοµρειεr εφαρµογr
του καθεσττοr κατ την εισαγωγ οπωροκηπευτικν (1),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 1498/98 (2), και ιδωr το ρθρο 4 παργραφοr 1,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συµβουλου, τηr
28ηr ∆εκεµβρου 1992, σχετικ µε τη λογιστικ µονδα και
τιr ισοτιµεr που πρπει να εφαρµζονται στα πλασια τηr
κοινr γεωργικr πολιτικr (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 150/95 (4), και ιδωr το
ρθρο 3 παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρµογ των
αποτελεσµτων των πολυµερν εµπορικν διαπραγµατεσεων του Γρου τηr Ουρουγουηr, προβλπει τα κριτρια
για τον καθορισµ απ την Επιτροπ των κατ’ αποκοπ

τιµν κατ την εισαγωγ απ τρτεr χρεr, για τα προϊντα και τιr περιδουr που ορζονται στο παρρτηµ του·
τι, σε εφαρµογ των προαναφερθντων κριτηρων, οι κατ’
αποκοπ τιµr κατ την εισαγωγ πρπει να καθοριστον,
πωr αναγρφονται στο παρρτηµα του παρντοr κανονισµο,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Οι κατ’ αποκοπ τιµr κατ την εισαγωγ που αναφρονται
στο ρθρο 4 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορζονται πωr αναγρφονται στον πνακα που εµφανεται στο
παρρτηµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 27 Ιανουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 26 Ιανουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

337 τηr 24. 12. 1994, σ. 66.
198 τηr 15. 7. 1998, σ. 4.
387 τηr 31. 12. 1992, σ. 1.
22 τηr 31. 1. 1995, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 26ηr Ιανουαρου 1999, για τον καθορισµ των κατ’ αποκοπ τιµν
κατ την εισαγωγ για τον καθορισµ τιµν εισδου ορισµνων οπωροκηπευτικν
(σε EUR/100 χιλιγραµµα)
Κωδικr ΣΟ

Κωδικr τρτηr χραr (1)

Κατ’ αποκοπ τιµ
κατ την εισαγωγ

0702 00 00

052
204
624
999
052
999
220
999
052
204
628
999
052
204
212
220
600
999
204
999

90,9
46,9
151,0
96,3
106,9
106,9
68,8
68,8
139,3
202,8
122,8
155,0
35,1
39,5
42,6
31,7
41,3
38,0
64,3
64,3

052
204
464
624
999
052
600
999
052
060
400
404
720
728
999
052
064
400
624
999

57,1
36,5
86,1
68,4
62,0
54,2
60,7
57,5
64,8
37,6
75,7
73,6
81,1
84,5
69,5
125,1
62,3
84,4
54,0
81,4

0707 00 05
0709 10 00
0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

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. 171/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Ιανουαρου 1999
για τον καθορισµ των κοινοτικν τιµν στην παραγωγ και των κοινοτικν τιµν κατ την
εισαγωγ για τα γαρφαλα και τα τριαντφυλλα για την εφαρµογ του καθεσττοr κατ την
εισαγωγ ορισµνων προϊντων ανθοκαλλιργειαr καταγωγr Κπρου, Ισραλ, Ιορδαναr και
Μαρκου καθr και ∆υτικr χθηr και Λωρδαr τηr Γζαr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 του Συµβουλου, τηr
21ηr ∆εκεµβρου 1987, για τον καθορισµ των ρων εφαρµογr των προτιµησιακν δασµν κατ την εισαγωγ ορισµνων προϊντων ανθοκαλλιργειαr καταγωγr Κπρου,
Ισραλ, Ιορδαναr και Μαρκου καθr και ∆υτικr χθηr
και Λωρδαr τηr Γζαr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1300/97 (2), και ιδωr το
ρθρο 5 παργραφοr 2 στοιχεο α),
Εκτιµνταr τι, σε εφαρµογ του ρθρου 2 παργραφοr 2
και του ρθρου 3 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87,
κοινοτικr τιµr κατ την εισαγωγ και κοινοτικr τιµr
στην παραγωγ καθορζονται αν δεκαπενθµερο για τα
µονοανθ γαρφαλλα (standard), τα πολυανθ γαρφαλα
(spray), τα τριαντφυλλα µε µεγλο νθοr, τα τριαντφυλλα µε µικρ νθοr, εφαρµοζµενεr για περοδο δο
εβδοµδων· τι, σµφωνα µε το ρθρο 1β του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 700/88 τηr Επιτροπr, τηr 17ηr Μαρτου 1988,
περ ορισµνων λεπτοµερειν εφαρµογr του καθεσττοr
που εφαρµζεται κατ την εισαγωγ στην Κοιντητα ορισµνων προϊντων ανθοκαλλιργειαr καταγωγr Κπρου,
Ισραλ, Ιορδαναr και Μαρκου καθr και ∆υτικr χθηr
και Λωρδαr τηr Γζαr (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα

απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2062/97 (4), οι τιµr αυτr
καθορζονται για περιδουr δο εβδοµδων µε βση τα
σταθµισµνα στοιχεα που παρχουν τα κρτη µλη· τι
πρπει οι τιµr αυτr να καθορζονται αµσωr για να εναι
δυνατν να καθοριστον οι δασµο κατ την εισαγωγ που
θα εφαρµοσθον· τι γι’ αυτ πρπει να προβλεφθε η
µεση εφαρµογ του παρντοr κανονισµο,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Οι κοινοτικr τιµr στην παραγωγ και οι κοινοτικr τιµr
κατ την εισαγωγ για τα µονοανθ γαρφαλα (standard),
τα πολυανθ γαρφαλα (spray), τα τριαντφυλλα µε µεγλο
νθοr και τα τριαντφυλλα µε µικρ νθοr που αναφρονται στο ρθρο 1β του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 700/88, για
µα περοδο δο εβδοµδων, καθορζονται στο παρρτηµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 27 Ιανουαρου
1999.
Εφαρµζεται απ τιr 27 Ιανουαρου ωr τιr 9 Vεβρουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 26 Ιανουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 382 τηr 31. 12. 1987, σ. 22.
(2) ΕΕ L 177 τηr 5. 7. 1997, σ. 1.
(3) ΕΕ L 72 τηr 18. 3. 1988, σ. 16.

(4) ΕΕ L 289 τηr 22. 10. 1997, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(σε EUR αν 100 τεµχια)
Περοδοr: 27 Ιανουαρου ωr 9 Vεβρουαρου 1999
Μονοανθ
γαρφαλα
(standard)

Πολυανθ
γαρφαλα
(spray)

Τριαντφυλλα µε
µεγλο νθοr

Τριαντφυλλα µε
µικρ νθοr

12,58

12,11

43,99

19,41

Μονοανθ
γαρφαλα
(standard)

Πολυανθ
γαρφαλα
(spray)

Τριαντφυλλα µε
µεγλο νθοr

Τριαντφυλλα µε
µικρ νθοr

Ισραλ

11,18

9,90

17,06

14,93

Μαρκο

14,70

12,73

—

—

Κπροr

—

—

—

—

Ιορδανα

—

—

—

—

∆υτικ χθη και
Λωρδα τηr Γζαr

—

—

—

—

Κοινοτικr τιµr
στην παραγωγ

Κοινοτικr τιµr
κατ την εισαγωγ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 172/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Ιανουαρου 1999
για αποκατσταση του προτιµησιακο δασµο κατ την εισαγωγ µονοανθν γαρφαλων
(standard) καταγωγr Ισραλ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 του Συµβουλου, τηr
21ηr ∆εκεµβρου 1987, για τον καθορισµ των ρων εφαρµογr των προτιµησιακν δασµν κατ την εισαγωγ ορισµνων προϊντων ανθοκοµαr καταγωγr Ισραλ, Ιορδαναr, Μαρκου, Κπρου, ∆υτικr χθηr και Λωρδαr τηr
Γζαr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1300/97 (2), και ιδωr το ρθρο 5 παργραφοr 2 στοιχεο β),
Εκτιµνταr:
τι ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 καθορζει τουr ρουr
εφαρµογr ενr προτιµησιακο δασµο για τα τριαντφυλλα µε µεγλο νθοr, τα τριαντφυλλα µε µικρ νθοr,
τα µονοανθ γαρφαλα (standard) και τα πολυανθ γαρφαλα (spray), εντr των ορων των δασµολογικν ποσοστσεων που ανογονται ετησωr για την εισαγωγ στην Κοιντητα νωπν κοµµνων ανθων·
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 1981/94 του Συµβουλου (3),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 650/98 τηr Επιτροπr (4) καθρισε το νοιγµα και τον
τρπο διαχειρσεωr των κοινοτικν δασµολογικν
ποσοστσεων για ορισµνα προϊντα καταγωγr Αλγεραr,
Κπρου, Αιγπτου, Ισραλ, Ιορδαναr, Μλταr, Μαρκου,
∆υτικr χθηr και Λωρδαr τηr Γζαr, Τυνησαr και Τουρκαr, καθr και τιr λεπτοµρειεr παρτασηr  προσαρµογr
των εν λγω ποσοστσεων·
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 171/1999 τηr Επιτροπr (5),
καθρισε τιr κοινοτικr τιµr παραγωγr και εισαγωγr για
τα γαρφαλα και τα τριαντφυλλα για την εφαρµογ του
καθεσττοr·

τι ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 700/88 τηr Επιτροπr (6),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 2062/97 (7), καθρισε τιr λεπτοµρειεr εφαρµογr του
εν λγω καθεσττοr·
τι, για τα µονοανθ γαρφαλα (standard) καταγωγr
Ισραλ ο προτιµησιακr δασµr που καθορστηκε απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1981/94 χει ανασταλε απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 71/1999 τηr Επιτροπr (8)·
τι, µε βση τιr διαπιστσειr που πραγµατοποιθηκαν
σµφωνα µε τιr διατξειr των κανονισµν (ΕΟΚ) αριθ.
4088/87 και (ΕΟΚ) αριθ. 700/88, θα πρπει να συµπερνουµε τι πληρονται οι ροι που προβλπονται στο ρθρο
2 παργραφοr 4 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 για
αποκατσταση του προτιµησιακο δασµο για τα
µονοανθ γαρφαλα (standard) καταγωγr Ισραλ· τι θα
πρπει να αποκατασταθε ο προτιµησιακr δασµr·
τι, στα µεσοδιαστµατα των συνεδρισεων τηr επιτροπr
διαχερισηr, η Επιτροπ πρπει να λβει τα απαρατητα
µτρα,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
1. Για τιr εισαγωγr µονοανθν γαρφαλων (standard)
καταγωγr Ισραλ, των κωδικν ΣΟ ex 0603 10 13 και
ex 0603 10 53, ο προτιµησιακr δασµr που καθορσθηκε
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1981/94 αποκαθσταται.
2.

Ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 71/1999 καταργεται.
ρθρο 2

Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 28 Ιανουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 26 Ιανουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
Βλπε

382 τηr 31. 12. 1987, σ. 22.
177 τηr 5. 7. 1997, σ. 1.
199 τηr 2. 8. 1994, σ. 1.
88 τηr 24. 3. 1998, σ. 8.
σελδα 3 τηr παροσαr Επσηµηr Εφηµερδαr.

(6) ΕΕ L 72 τηr 18. 3. 1988, σ. 16.
(7) ΕΕ L 289 τηr 22. 10. 1997, σ. 1.
(8) ΕΕ L 7 τηr 13. 1. 1999, σ. 6.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 173/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Ιανουαρου 1999
για καθορισµ ορων εντr των οποων δνανται να γνουν αποδεκτr οι αιτσειr που
υποβλθηκαν τον Ιανουριο 1999 για πιστοποιητικ εισαγωγr χοιρεου κρατοr βσει του
καθεσττοr που προβλπεται απ τη συµφωνα που συνψε η Κοιντητα µε τη Σλοβενα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

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

ρθρο 1

τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 571/97 τηr Επιτροπr, τηr 26ηr
Μαρτου 1997, περ λεπτοµερν καννων για την εφαρµογ
στον τοµα του χοιρεου κρατοr του καθεσττοr που προβλπει στην ενδιµεση συµφωνα µεταξ τηr Κοιντηταr,
αφενr, και τηr Σλοβεναr αφετρου (1), και ιδωr το ρθρο
4 παργραφοr 4,

1. Οι αιτσειr πιστοποιητικν εισαγωγr που υποβλλονται για την περοδο απ την 1η Ιανουαρου ωr τιr 31
Μαρτου 1999, βσει του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 571/97, θα
γνουν αποδεκτr σµφωνα µε σα προβλπονται στο
παρρτηµα Ι.

Εκτιµνταr:
τι οι αιτσειr χορηγσεωr πιστοποιητικν εισαγωγr που
υποβλθηκαν για το πρτο τρµηνο του 1999 εναι ποστητεr χαµηλτερεr απ τιr διαθσιµεr ποστητεr και, συνεπr
δνανται να ικανοποιηθον πλρωr·
τι πρπει να καθορισθε το πλενασµα που προστθεται
στη διαθσιµη ποστητα για την επµενη περοδο·
τι εναι σκπιµο να επιστσουµε την προσοχ των οικονοµικν φορων στο γεγονr τι τα πιστοποιητικ µπορον
να χρησιµοποιηθον µνο για προϊντα που πληρον λουr
τουr ρουr που αναφρονται στιr κτηνιατρικr διατξειr
που ισχουν αυτν τη στιγµ στην Κοιντητα,

2. Κατ τη διρκεια των δκα πρτων ηµερν τηr περιδου απ 1ηr Απριλου ωr τιr 30 Ιουνου 1999, οι αιτσειr
αδειν εισαγωγr για τιr συνολικr ποστητεr που αναφρονται στο παρρτηµα ΙΙ πρπει να υποβλλονται σµφωνα
µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 571/97.
3. Τα πιστοποιητικ µπορον να χρησιµοποιηθον για τα
προϊντα που πληρον λουr τουr ρουr των κτηνιατρικν
διατξεων που ισχουν αυτν τη στιγµ στην Κοιντητα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 27 Ιανουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 26 Ιανουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 85 τηr 27. 3. 1997, σ. 56.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Οµδα

Ποσοστ γκρισηr υποβληθεισν
πιστοποιητικν εισαγωγr για την περοδο
απ 1ηr Ιανουαρου ωr την 31η Μαρτου 1999

23

100,00

24

100,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
(σε τνουr)
Οµδα

Συνολικ διαθσιµη ποστητα
για την περοδο απ
1ηr Απριλου ωr τιr 30 Ιουνου 1999

23

26,3

24

58,6
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 174/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Ιανουαρου 1999
για τον καθορισµ των ειδικν λεπτοµερειν εφαρµογr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 804/68
του Συµβουλου σον αφορ τα πιστοποιητικ εξαγωγr και των επιστροφν κατ την
εξαγωγ στον τοµα του γλακτοr και των γαλακτοκοµικν προϊντων
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

προϊντα (6), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2334/98 (7), πρπει να καθορισθον οι περιπτσειr κατ τιr οποεr δναται να
χορηγηθε επιστροφ χωρr υποβολ πιστοποιητικο
εξαγωγr και να προβλεφθε η µγιστη προθεσµα
κατ τη διρκεια τηr οποαr τα προϊντα δνανται
να παραµνουν υπ τελωνειακ λεγχο·

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 γαλακτοκοµικν προϊντων (1),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 1587/96 (2), και ιδωr το ρθρο 13 παργραφοr 3, το
ρθρο 16α παργραφοr 1 και το ρθρο 7 παργραφοι 9 και
14,

(5)

τι πρπει να προβλεφθον οι ειδικr διατξειr στον
τοµα του γλακτοr και τν γαλακτοκοµικν
προϊντων, ιδωr σον αφορ τα πιστοποιητικ,
κατ παρκκλιση του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3719/
88 τηr Επιτροπr, τηr 16ηr Νοεµβρου 1988, περ
κοινν τρπων εφαρµογr του καθεσττοr πιστοποιητικν εισαγωγr, εξαγωγr και προκαθορισµο
για τα γεωργικ προϊντα (8), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1044/98 (9)·
τι πρπει επσηr να µειωθε το εππεδο ανοχr, που
εναι αποδεκτ απ τον εν λγω κανονισµ σον
αφορ την ποστητα των εξαγοµνων προϊντων σε
σχση µε την ποστητα που αναφρεται στο πιστοποιητικ και να διευκρινιστε τι, µε σκοπ την
εξασφλιση ενr κατλληλου ελγχου των περιορισµν, καµα επιστροφ δεν καταβλλεται για την
ποστητα που υπερβανει αυτ που αναφρεται στο
πιστοποιητικ· τι εναι αναγκαο να καθοριστε το
ποσ των εγγυσεων που πρπει να συσταθον κατ
τη στιγµ τηr υποβολr των αιτσεων πιστοποιητικο, σε εππεδο επαρκr στε να αποκλειστον οι
αιτσειr µε κερδοσκοπικ σκοπ·

(6)

τι εναι αναγκαο να καθοριστε η διρκεια ισχοr
των πιστοποιητικν τι πρπει να διαφοροποιηθε η
προβλεπµενη περοδοr ανλογα µε τα σχετικ
προϊντα µε τον καθορισµ µιαr βραχτερηr περιδου, ιδωr, για τα προϊντα για τα οποα ο κνδυνοr
κερδοσκοπαr εναι υψηλτεροr·

(7)

τι, για να εξασφαλιστε ο ακριβr λεγχοr των εξαγοµνων προϊντων και κατ’ αυτν τον τρπο να
µειωθε ο κνδυνοr των κερδοσκοπικν ενεργειν,
πρπει να περιοριστε η δυναττητα αλλαγr του
προϊντοr για το οποο εκδδεται πιστοποιητικ·

(8)

τι ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87 προβλπει στο
ρθρο 2α παργραφοr 2 λεπτοµρειεr σχετικ µε τη
χρησιµοποηση ενr πιστοποιητικο εξαγωγr που
περιλαµβνει τον προκαθορισµ τηr επιστροφr για
την εξαγωγ ενr προϊντοr το οποο υπκειται σε
κωδικ µε δδεκα ψηφα, εκτr απ αυτν που αναφρεται στη θση 16 του πιστοποιητικο· τι οι διατξειr αυτr εναι εφαρµοστεr σε ναν ειδικ τοµα
µνον εφσον καθορζονται κατηγορεr των προϊ-

Εκτιµνταr:
(1)

τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 1466/95 τηr Επιτροπr,
τηr 27ηr Ιουνου 1995, για τον καθορισµ των
ειδικν λεπτοµερειν εφαρµογr των επιστροφν
κατ την εξαγωγ στον τοµα του γλακτοr και των
γαλακτοκοµικν προϊντων (3), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2184/98 (4),
υπστη επανειληµµνεr κα ουσιαστικr τροποποισειr· τι, µε την ευκαιρα νων τροποποισεων, πρπει, για λγουr σαφνειαr και εξορθολογισµο, να
γνει ανασνταξη του εν λγω κανονισµο·

(2)

τι, δυνµει τηr συµφωναr για τη γεωργα στο πλασιο των συµφωνιν GATT του Γρου τηr Ουρουγουηr (5) (στο εξr ονοµαζµενη «συµφωνα για τη
γεωργα»), η χοργηση επιστροφν κατ την
εξαγωγ γεωργικν προϊντων υπκειται σε περιορισµοr εκφραζµενουr σε ποστητεr και σε αξα για
κθε περοδο δδεκα µηνν απ την 1η Ιουλου
1995· τι, για να εξασφαλιστε η τρηση των περιορισµν αυτν, εναι αναγκαο να εφαρµοστε η
κδοση των πιστοποιητικν εξαγωγr· τι εναι
επσηr αναγκαο να προβλεφθον τα µτρα για τη
χοργηση των ποσοττων που δνανται να εξαχθον
µε επιστροφ·

(3)

(4)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

τι ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 χει καθορσει
τουr γενικοr καννεr σχετικ µε τη χοργηση των
επιστροφν κατ την εξαγωγ στον τοµα του γλακτοr και των γαλακτοκοµικν προϊντων, µε σκοπ
κυρωr να επιτρψει τον λεγχο των περιορισµν σε
αξα και σε ποστητα των επιστροφν τι πρπει να
προβλεφθον οι λεπτοµρειεr εφαρµογr του εν λγω
καθεσττοr·
τι, κατ παρκκλιση του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
3665/87 τηr Επιτροπr, τηr 27ηr Νοεµβρου 1987 για
κοινr λεπτοµρειεr εφαρµογr του καθεσττοr των
επιστροφν κατ την εξαγωγ για τα γεωργικ
L
L
L
L
L

148
206
144
275
336

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

28.
16.
28.
10.
23.

6. 1968, σ. 13.
8. 1996, σ. 21.
6. 1995, σ. 22.
10. 1998, σ. 21.
12. 1994, σ. 1.

(6)
(7)
(8)
(9)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

351
291
331
149

τηr
τηr
τηr
τηr

14. 12. 1987, σ. 1.
30. 10. 1998, σ. 15.
2. 12. 1988, σ. 1.
20. 5. 1998, σ. 11.
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ντων κατ την ννοια του ρθρου 13α του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 και οι οµδεr προϊντων
κατ την ννοια του ρθρου 2α παργραφοr 2 πρτο
εδφιο στοιχεο β) του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
3665/87·
(9)

(10)

(11)

τι, για τον τοµα του γλακτοr και των γαλακτοκοµικν προϊντων, καθορστηκαν κατηγορεr προϊντων µε αναφορ στιr κατηγορεr που προβλπονται
στη συµφωνα για τη γεωργα τι, για την ορθ
διαχεριση του καθεσττοr, πρπει να ληφθε υπψη
αυτ η χρση των κατηγοριν και να εφαρµοστον
οι διατξειr του ρθρου 2α παργραφοr 2 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87 µνο στη βση ενr
καθορισµο των οµδων προϊντων·
τι, στο γαλακτοκοµικ τοµα, ο καθορισµr των
επιστροφν χαρακτηρζεται απ πολ αναλυτικ διαφοροποηση των ποσοστν επιστροφν, ιδωr ανλογα µε την περιεκτικτητα των προϊντων σε λιπαρr ουσεr· τι, για να µη διακυβευτε αυτ το
καθεστr και για να τηρηθε συγχρνωr ο στχοr
τηr αναλογαr που αναφρεται στο ρθρο 2α παργραφοr 2 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87, πρπει, αφενr, να καθοριστον αυστηρ οι οµδεr
προϊντων και, αφετρου, για ορισµνα προϊντα, να
διευρυνθε η ισχr ενr πιστοποιητικο εξαγωγr και
στουr κωδικοr προϊντων τα οποα, σον αφορ
την περιεκτικτητα σε λιπαρr ουσεr, εναι συνεχµενα του προϊντοr για το οποο χει προκαθοριστε
η επιστροφ·
τι, για να επιτραπε στουr παραγωγοr να συµµετχουν στουr διαγωνισµοr που διεξγονται απ τρτεr
χρεr, χωρr ωστσο να διακυβεεται η τρηση των
ποσοτικν περιορισµν, πρπει να εισαχθε σστηµα
προσωρινν πιστοποιητικν, το οποο παρχει στουr
υπερθεµατιστr το δικαωµα για κδοση οριστικο
πιστοποιητικο·

(12)

τι, για να εξασφαλιστε ο λεγχοr των πιστοποιητικν που χουν εκδοθε, ο οποοr βασζεται στιr
ανακοινσειr των κρατν µελν στην Επιτροπ, πρπει να προβλεφθε προθεσµα πριν απ την κδοση
του πιστοποιητικο· τι, για να εξασφαλιστε η ορθ
λειτουργα του καθεσττοr και ιδωr η ιστιµη
χοργηση των ποσοττων µε τρηση των επιβαλλοµνων απ τη συµφωνα για τη γεωργα περιορισµν,
εναι αναγκαο να προβλεφθον διφορα µτρα διαχερισηr και, ιδωr, η δυναττητα αναστολr τηr
κδοσηr των πιστοποιητικν και η εφαρµογ συντελεστν µεωσηr στιr αιτοµενεr ποστητεr·

(13)

τι πρπει να καθοριστε το ποσοστ επιστροφr που
εφαρµζεται για τα προϊντα που τυγχνουν των
επιστροφν κατ την εξαγωγ στο πλασιο των ενεργειν επισιτιστικr βοθειαr·

(14)

τι, για ορισµνεr πρξειr εξαγωγr µε επιστροφr,
εναι σκπιµο να οριστε η χρα προορισµο ωr
υποχρεωτικr προορισµr πωr αναφρεται στο
ρθρο 21 παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
3665/87, για να εξασφαλιστε η ορθ χρση των
πιστοποιητικν·
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(15)

τι, σον αφορ τα τυρι, διαπιστθηκε τι οι αιτσειr πιστοποιητικν εξαγωγr διαφρουν ανλογα
µε τουr προορισµοr· τι, για να επιτραπε η εφαρµογ ιδιατερων διαφοροποιηµνων µτρων ανλογα
µε τον προορισµ που αναφρεται στιr αιτσειr
πιστοποιητικν, πρπει να καθοριστον ζνεr προορισµο και να καταστε υποχρεωτικ η ζνη προορισµο που αναφρεται στα πιστοποιητικ εξαγωγr
για τα προϊντα που υπγονται στον κωδικ
ΣΟ 0406·

(16)

τι, σον αφορ τα γαλακτοκοµικ προϊντα που
περιχουν ζχαρη, των οποων οι τιµr καθορζονται
απ τιr τιµr των συνθετικν τουr, πρπει να καθοριστε η µθοδοr καθορισµο τηr επιστροφr η οποα
πρπει να εναι συνρτηση του ποσοστο των συστατικν στοιχεων· τι, ωστσο, για να διευκολυνθε η
διαχεριση των επιστροφν γι’ αυτ τα προϊντα, και
ιδωr τα µτρα που εξασφαλζουν την εκπλρωση
των υποχρεσεων σχετικ µε τιr εξαγωγr στο πλασιο τηr συµφωναr για τη γεωργα, πρπει να καθοριστε µια µγιστη ποστητα ενσωµατωµνηr σακχαρζηr για την οποα δναται να χορηγηθε επιστροφ· τι να ποσοστ 43 % κατ βροr πλρουr
προϊντοr εναι αντιπροσωπευτικ τηr περιεκτικτηταr αυτν των προϊντων σε σακχαρζη·

(17)

τι το ρθρο 8, παργραφοr 3 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 3665/87 προβλπει τη δυναττητα
χοργησηr επιστροφν για τα συνθετικ κοινοτικr
καταγωγr του λειωµνου τυριο που παρασκευζεται υπ καθεστr τελειοποησηr προr επανεξαγωγ·
τι πρπει να προβλεφθον ορισµνεr ιδιατερεr
λεπτοµρειεr, για να εξασφαλιστε η ορθ λειτουργα
και ο αποτελεσµατικr λεγχοr αυτο του ειδικο
µτρου·

(18)

τι, στο πλασιο τηr συµφωναr µεταξ τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr και του Καναδ που εγκρθηκε
µε την απφαση 95/591/ΕΚ του Συµβουλου (1), προσκµιση ενr πιστοποιητικο εξαγωγr που εκδδεται απ την Κοιντητα κατστη υποχρεωτικ για τα
τυρι που τυγχνουν προτιµησιακν ρων κατ την
εισαγωγ στον Καναδ· τι πρπει να προβλεφθον
οι λεπτοµρειεr κδοσηr του εν λγω πιστοποιητικο·
τι, για να εξασφαλιστε τι οι ποστητεr τυριο που
τυγχνουν τηr ποσστωσηr εισαγωγr στον Καναδ
αντιστοιχον σε αυτr για τιr οποεr εκδδεται πιστοποιητικ, πρπει να προβλεφθε η επιστροφ των
πιστοποιητικν που προβλπονται απ τιr καναδικr
αρχr στουr αρµδιουr οργανισµοr των κρατν
µελν, καθr και η κοινοποηση των σχετικν µε τιr
εξαγωγr στοιχεων απ τα κρτη µλη στην Επιτροπ·

(19)

τι, στο πλασιο των διαβουλεσεων µε την Ελβετα
για την εφαρµογ των αποτελεσµτων του Γρου τηr
Ουρουγουηr, συµφωνθηκε να τεθε σε εφαρµογ
να σνολο µτρων που προβλπουν, µεταξ λλων,
µεωση των δασµν για τιr εισαγωγr ορισµνων
κοινοτικν τυριν στην Ελβετα· τι εναι αναγκαο
να εξασφαλιστε η κοινοτικ προλευση των

(1) ΕΕ L 334 τηr 30. 12. 1995, σ. 25.
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προϊντων· τι, για το σκοπ αυτ, πρπει να καταστον υποχρεωτικ τα πιστοποιητικ εξαγωγr για
τιr εξαγωγr λων των τυριν που καλπτονται απ
το καθεστr, συµπεριλαµβανοµνων και των τυριν
που δεν δικαιονται επιστροφr κατ την εξαγωγ·
τι η κδοση των πιστοποιητικν πρπει να εξαρτται απ την προσκµιση εκ µρουr του εξαγωγα
µιαr δλωσηr που πιστοποιε την κοινοτικ
καταγωγ του προϊντοr·
(20)

(21)

τι, σον αφορ τη συµπληρωµατικ ποσστωση
των κοινοτικν τυριν στιr Ηνωµνεr Πολιτεεr τηr
Αµερικr που απορρει απ τη συµφωνα για τη
γεωργα, προβλπεται για την Κοιντητα η δυναττητα να ορζει τουr εισαγωγεr οι οποοι θα µπορον να εισγουν στο πλασιο αυτr τηr
ποσστωσηr· τι η προσφυγ σε αυτ τη δυναττητα
επιτρπει στην Κοιντητα να µεγιστοποισει την
αξα τηr ποσστωσηr· τι, κατ συνπεια, πρπει να
προβλεφθε µια διαδικασα για να ορζονται οι εισαγωγεr µε βση τη χοργηση πιστοποιητικν κατ
την εξαγωγ για τα σχετικ προϊντα·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr
διαχερισηr του γλακτοr και των γαλακτοκοµικν
προϊντων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΚΕVΑΛΑΙΟ I

Γενικ καθεστr των επιστροφν κατ την εξαγωγ
ρθρο 1
1. Κθε εξαγωγ εκτr τηr Κοιντηταr των προϊντων
που αναφρονται στο ρθρο 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
804/68, για την οποα ζητεται επιστροφ, υπκειται στην
προσκµιση ενr πιστοποιητικο εξαγωγr, εκτr απ τιr
περιπτσειr που αναφρονται στο ρθρο 2. Το ποσ τηr
επιστροφr εναι αυτ που ισχει κατ την ηµρα τηr
ατησηr του πιστοποιητικο εξαγωγr και, ενδεχοµνωr,
του προσωρινο πιστοποιητικο.
2. Η ατηση πιστοποιητικο και το πιστοποιητικ περλαµβνουν στη θση 7 τον κωδικ αριθµ τηr χραr προορισµο, πωr αυτr εµφανεται στο παρρτηµα του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2317/97 τηr Επιτροπr (1).
3. Οι αιτσειr πιστοποιητικο που κατατθενται, κατ
την ννοια του ρθρου 15 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
3719/88, µα Πµπτη, θεωρονται τι χουν κατατεθε την
επµενη πρτη εργσιµη ηµρα.
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α) ταν το ποσ τηr επιστροφr αν δλωση εξαγωγr,
υπολογιζµενο βσει του ποσοστο επιστροφr που
ισχει την πρτη ηµρα του µνα εξαγωγr, εναι µικρτερο  σο µε 60 EUR·
β) στιr περιπτσειr που αναφρονται στα ρθρα 34, 38, 42,
43 και 44 παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
3665/87.
Κατ την ννοια του δετερου εδαφου στοιχεο α), ταν
µια δλωση εξαγωγr περιλαµβνει πολλοr χωριστοr
κωδικοr τηr ονοµατολογαr των επιστροφν, πωr ορζεται στον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 τηr Επιτροπr (2),
 τηr συνδυασµνηr ονοµατολογαr, οι αναφορr οι σχετικr µε τον καθνα απ αυτοr τουr κωδικοr θεωρονται
τι αποτελον χωριστ δλωση.
ρθρο 3
∆εν χορηγεται καµα επιστροφ κατ την εξαγωγ τυριο
του οποου η τιµ ελεθερο στα σνορα, πριν απ την
εφαρµογ τηr επιστροφr στο κρτοr µλοr εξαγωγr, εναι
µικρτερη απ 230 EUR αν 100 χιλιγραµµα.
Εντοτοιr, το πρτο εδφιο δεν εφαρµζεται για το τυρ
που υπγεται στον κωδικ τηr ονοµατολογαr των επιστροφν 0406 90 33 9919.
ρθρο 4
1. Οι τσσεριr κατηγορεr προϊντων κατ την ννοια τηr
συµφωναr για τη γεωργα καθορζονται στο παρρτηµα Ι.
2. Το ρθρο 13α δετερο εδφιο του κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 3719/88 δεν εφαρµζεται στα προϊντα που αναφρονται στο ρθρο 1 παργραφοr 1 του παρντοr κανονισµο.
3. Με την επιφλαξη τηr εφαρµογr των διατξεων του
ρθρου 5 παργραφοr 3 του παρντοr κανονισµο, καθορζονται στο παρρτηµα ΙΙ, οι οµδεr των προϊντων κατ
την ννοια του ρθρου 2α παργραφοr 2 πρτο εδφιο,
στοιχεο β) του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87.
ρθρο 5
1. Η ατηση πιστοποιητικο εξαγωγr και το πιστοποιητικ φρουν στη θση 16 τον κωδικ του προϊντοr µε
δδεκα ψηφα τηr ονοµατολογαr των επιστροφν. Το
πιστοποιητικ ισχει µνον για το προϊν που ορζεται µε
αυτν τον τρπο, εκτr απ τιr περιπτσειr που καθορζονται στιr παραγρφουr 2 και 3.

Εν τοτοιr, κατ παρκκλιση του ρθρου 2α του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87, καννα πιστοποιητικ δεν απαιτεται:

2. Για τα προϊντα που υπγονται στουr κωδικοr ΣΟ
0401, 0402, 0403, 0404, 0405 και 2309, ο ενδιαφερµενοr
δναται να επιτχει, µετ απ ατησ του, την αντικατσταση του κωδικο στη θση 16 του πιστοποιητικο
εξαγωγr µε ναν λλο κωδικ που βρσκεται στην δια
κατηγορα που αναφρεται στο παρρτηµα Ι, για τον οποο
το ποσοστ επιστροφr εναι πανοµοιτυπο. Η ατηση πρπει να υποβλλεται πριν απ την τρηση των διατυπσεων
που αναφρονται στο ρθρο 3  στο ρθρο 25 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87.

(1) ΕΕ L 321 τηr 21. 11. 1997, σ. 19.

(2) ΕΕ L 366 τηr 24. 12. 1987, σ. 1.

ρθρο 2
Η επιστροφ χορηγεται µνον µετ απ προσκµιση ενr
πιστοποιητικο εξαγωγr.
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3. Κατ παρκκλιση των διατξεων του ρθρου 2α παργραφοr 2 πρτο εδφιο, στοιχεο β) του κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 3665/87, να πιστοποιητικ εξαγωγr που περιλαµβνει προκαθορισµ τηr επιστροφr ισχει και για την
εξαγωγ ενr προϊντοr που υπγεται σε να κωδικ µε
δδεκα ψηφα λλα απ αυτν που αναφρεται στη θση
16 του πιστοποιητικο, αν τα δο προϊντα εναι συνεχµενα στην δια οµδα που καθορζεται στο παρρτηµα ΙΙ 
αν τα δο προϊντα ανκουν στην οµδα 23.
4. Στην περπτωση που προβλπεται στην παργραφο 3, η
χορηγοµενη επιστροφ υπολογζεται σµφωνα µε το
ρθρο 2α παργραφοr 2 δετερο εδφιο του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 3665/87.
ρθρο 6
Το πιστοποιητικ εξαγωγr ισχει απ την ηµρα τηr
κδοσr του κατ την ννοια του ρθρου 21 παργραφοr 1
του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88, µχρι:
α) το τλοr του κτου µνα που ακολουθε το µνα τηr
κδοσηr του πιστοποιητικο για τα προϊντα που υπγονται στον κωδικ ΣΟ 0402 10·
β) το τλοr του τταρτου µνα που ακολουθε τον µνα τηr
κδσηr του πιστοποιητικο για τα προϊντα που υπγονται στον κωδικ ΣΟ 0405·
γ) το τλοr του δετερου µνα που ακολουθε τον µνα τηr
κδοσηr του πιστοποιητικο για τα προϊντα που υπγονται στον κωδικ ΣΟ 0406·
δ) το τλοr του τταρτου µνα που ακολουθε τον µνα τηr
κδοσηr του πιστοποιητικο για τα λλα προϊντα που
αναφρονται στο ρθρο 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
804/68·
ε) την ηµεροµηνα κατ την οποα πρπει να εκπληρωθον
οι υποχρεσειr που προκπτουν απ διαγωνισµ που
προβλπεται στο ρθρο 8 παργραφοr 1 και, το αργτερο στο τλοr του γδοου µνα που πεται του µνα
τηr κδοσηr του οριστικο πιστοποιητικο που αναφρεται στο ρθρο 8 παργραφοr 3.
ρθρο 7
Κατ παρκκλιση των διατξεων του ρθρου 27 παργραφοr 5 και του ρθρου 28, παργραφοr 5 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 3665/87, η προθεσµα κατ την οποα τα
προϊντα που προβλπονται στο ρθρο 1 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 804/68 δνανται να παραµενουν υπ το
καθεστr που προβλπεται απ τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ.
565/80 του Συµβουλου (1) ισοται µε την υπλοιπη
περοδο τηr διρκειαr ισχοr του πιστοποιητικο εξαγωγr.
ρθρο 8
1. Στο πλασιο ναρξηr απ ναν δηµσιο οργανισµ
ενr διαγωνισµο σε µια τρτη χρα απ αυτοr που προβλπονται στο ρθρο 44 παργραφοr 1 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 3719/88, µε εξαρεση τουr διαγωνισµοr που
αφορον τα προϊντα που υπγονται στον κωδικ ΣΟ 0406,
οι ενδιαφερµενοι µπορον να ζητσουν προσωριν πιστοποιητικ εξαγωγr για την ποστητα που αποτελε αντικε(1) ΕΕ L 62 τηr 7. 3. 1980, σ. 5.
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µενο τηr προσφορr τουr ναντι σστασηr εγγησηr. Το
ποσ τηr εγγησηr το σχετικ µε τα προσωριν πιστοποιητικ ισοται µε το 75 % του ποσοστο που καθορζεται
σµφωνα µε το ρθρο 9.
Η απδειξη του δηµσιου χαρακτρα  του δηµοσου
δικαου του οργανισµο προσκοµζεται απ τον ενδιαφερµενο.
2. Τα προσωριν πιστοποιητικ εκδδονται την πµπτη
εργσιµη ηµρα µετ απ την ηµρα τηr υποβολr τηr
ατησηr, εφσον δεν χουν ληφθε κατ τη διρκεια αυτr
τηr προθεσµαr τα ιδιατερα µτρα που προβλπονται στο
ρθρο 10 παργραφοr 3.
3. Κατ παρκκλιση του ρθρου 44 παργραφοr 5 του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88, η προθεσµα για την
ανακονωση που αναφρεται στην εν λγω παργραφο
εναι 60 ηµρεr. Πριν απ τη λξη αυτr τηr προθεσµαr, ο
ενδιαφερµενοr ζητ το οριστικ πιστοποιητικ εξαγωγr
το οποο εκδδεται αµσωr µε προσκµιση τηr απδειξηr
τι εναι ο υπερθεµατιστr.
Μετ απ προσκµιση µιαr απδειξηr τι η προσφορ χει
απορριφθε  τι η κατακυρωθεσα ποστητα εναι µικρτερη απ την ποστητα που αναφρεται στο προσωριν
πιστοποιητικ, η εγγηση αποδεσµεεται εν µρει  στο
σνολ τηr, ανλογα µε την περπτωση.
4. Οι αιτσειr πιστοποιητικο που αναφρονται στιr
παραγρφουr 2 και 3 καταρτζονται σµφωνα µε τιr διατξειr του ρθρου 13 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88.
5. Οι διατξειr του παρντοr κεφαλαου εφαρµζονται
στα οριστικ πιστοποιητικ, µε εξαρεση τιr διατξειr του
ρθρου 10.
ρθρο 9
Το ποσ τηr εγγησηr που αναφρεται στο ρθρο 14 παργραφοr 2 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 ισοται µε
το ακλουθο ποσοστ του ποσο τηr επιστροφr που καθορζεται για κθε κωδικ προϊντοr, και ισχει την ηµρα
τηr υποβολr τηr ατησηr του πιστοποιητικο εξαγωγr:
α) 5 % για το προϊν που υπγεται στον κωδικ ΣΟ 0405·
β) 15 % για τα προϊντα που υπγονται στον κωδικ ΣΟ
0402 10·
γ) 30 % για τα προϊντα που υπγονται στον κωδικ ΣΟ
0406·
δ) 20 % για τα λλα προϊντα.
Το ποσ τηr επιστροφr που προβλπεται στο πρτο εδφιο εναι αυτ που υπολογζεται για τη συνολικ ποστητα
του σχετικο προϊντοr µε εξαρεση τα γαλακτοκοµικ
προϊντα που περιχουν ζχαρη.
Για τα γαλακτοκοµικ προϊντα που περιχουν ζχαρη, το
ποσ τηr επιστροφr που προβλπεται στο πρτο εδφιο
ισοται µε τη συνολικ ποστητα του σχετικο ολκληρου
προϊντοr, πολλαπλασιαζµενο επ το ποσοστ τηr επιστροφr που εφαρµζεται αν χιλιγραµµα ολκληρου του
προϊντοr.
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ρθρο 10
1. Τα πιστοποιητικ εξαγωγr εκδδονται την πµπτη
εργσιµη ηµρα που πεται τηr ηµραr τηr υποβολr τηr
ατησηr, εφσον οι ποστητεr για τιr οποεr ζητθηκαν τα
πιστοποιητικ χουν κοινοποιηθε σµφωνα µε το ρθρο 6
παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 210/69 τηr
Επιτροπr (1) και εφσον δεν χουν ληφθε κατ τη διρκεια αυτr τηr προθεσµαr ειδικ µτρα.
2. Εναι δυνατν να αποφασιστε να ληφθον να 
περισστερα απ τα ειδικ µτρα που προβλπονται στην
παργραφο 3 σε περπτωση που:
α) η κδοση των αιτοµενων πιστοποιητικν θα οδηγοσε
 θα υπρχε κνδυνοr να οδηγσει σε υπρβαση των
διαθσιµων στον προϋπολογισµ ποσν,  στην
εξντληση των µεγστων ποσοττων που θα µποροσαν
να εξαχθον µε επιστροφ, για την εν λγω περοδο των
12 µηνν  για µικρτερη περοδο που καθορζεται
δυνµει του ρθρου 11·

β) η κδοση των αιτοµενων πιστοποιητικν δεν επιτρπει
να εξασφαλιστε η συνχιση των εξαγωγν κατ τη
διρκεια τηr υπλοιπηr εν λγω περιδου.
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β) να προβε, µετ την περοδο αναστολr, στον καθορισµ
των επιστροφν µε διαγωνισµ για τα προϊντα που
υπγονται στουr κωδικοr ΣΟ 0402 10 19, 0405 10 90,
0405 90 10, 0405 90 90 και 0405 10 19. Τα πιστοποιητικ
χορηγονται ανλογα.
4. Οι αιτσειr πιστοποιητικο που υποβλλονται κατ τη
διρκεια τηr περιδου αναστολr εναι απαρδεκτεr.
ρθρο 11
Στην περπτωση που το εππεδο των αιτσεων πιστοποιητικο εναι ττοιο στε να υπρχει κνδυνοr πρωρηr
εξντλησηr των µγιστων ποσοττων που δνανται να εξαχθον µε επιστροφ κατ την εν λγω περοδο των δδεκα
µηνν, η Επιτροπ δναται να αποφασσει, σµφωνα µε τη
διαδικασα που προβλπεται στο ρθρο 30 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 804/68, να κατανεµει τιr εν λγω µγιστεr
ποστητεr επ των περιδων που πρπει να καθοριστον.
ρθρο 12
1.
ταν η εξαγµενη ποστητα υπερβανει την ποστητα
που αναφρεται στο πιστοποιητικ, για το καθ’ υπρβαση
µροr δεν υπρχει δικαωµα πληρωµr τηr επιστροφr.

Για τουr σκοποr του πρτου εδαφου, λαµβνονται υπψη
για το εν λγω προϊν, ιδωr:

Για το σκοπ αυτ, το πιστοποιητικ περιλαµβνει στη
θση 22 την ακλουθη νδειξη: «Πληρωµ τηr επιστροφr
περιοριζµενη στην ποστητα που αναφρεται στιr θσειr
17 και 18».

α) η εποχ των συναλλαγν, η κατσταση τηr αγορr και
ιδωr η εξλιξη των τιµν τηr αγορr και των ρων
εξαγωγr που προκπτουν απ αυτr·

2. Κατ παρκκλιση του ρθρου 8 παργραφοr 5 και του
ρθρου 33 παργραφοr 2 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
3719/88, εφαρµζονται τα ακλουθα ποσοστ:

β) η ανγκη να αποφευχθε στε αιτσειr µε κερδοσκοπικ
σκοπ να µην οδηγσουν σε στρβλωση του ανταγωνισµο µεταξ παραγωγν.
3. Στιr περιπτσειr που προβλπονται στην παργραφο 2
η Επιτροπ δναται να αποφασσει για το σχετικ προϊν 
τα σχετικ προϊντα:
α) να αναστελει την κδοση των πιστοποιητικν, επ πντε
εργσιµεr µρεr κατ’ αντατο ριο·
β) να εφαρµσει να συντελεστ κατανοµr των αιτοµενων ποσοττων. Στην περπτωση που στιr αιτοµενεr
ποστητεr εφαρµζεται συντελεστr µικρτεροr απ 0,4,
ο ενδιαφερµενοr δναται, µσα σε προθεσµα τριν
εργσιµων ηµερν που πονται τηr ηµραr τηr δηµοσευσηr τηr απφασηr που καθορζει το συντελεστ, να
ζητσει την ακρωση τηr ατησηr πιστοποιητικο και
την αποδσµευση τηr εγγησηr.
Εξλλου, σµφωνα µε τη διαδικασα που προβλπεται στο
ρθρο 30 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 804/68, η Επιτροπ
δναται να αποφασσει:
α) να αναστελει την κδοση των πιστοποιητικν για το
σχετικ προϊν  τα σχετικ προϊντα, µε την επιφλαξη
του σηµεου α) πρτη περπτωση, κατ τη διρκεια µιαr
περιδου η οποα δναται να υπερβανει τιr πντε εργσιµεr ηµρεr·
(1) ΕΕ L 28 τηr 5. 2. 1969, σ. 1.

α) το ποσοστ που προβλπεται στο ρθρο 8 παργραφοr 5
εναι 2 %·
β) το ποσοστ που προβλπεται στο ρθρο 33 παργραφοr
2 πρτο και δετερο εδφιο εναι 98 %·
γ) το ποσοστ που προβλπεται στο ρθρο 33 παργραφοr
2 τρτο εδφιο εναι 2 %.
∆εν εφαρµζονται οι διατξειr του ρθρου 44 παργραφοr
9 στοιχεο γ) του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88.
ρθρο

13

1. Το ρθρο 10 δεν εφαρµζεται κατ την κδοση των
πιστοποιητικν εξαγωγr που ζητονται για την παροχ
των προµη0ειν στο πλασιο τηr επισιτιστικr βοθειαr,
κατ την ννοια του ρθρου 10 παργραφοr 4 τηr συµφωναr για τη γεωργα.
2. Το ποσοστ τηr επιστροφr για την εθνικ παροχ
προµηθειν στο πλασιο τηr επισιτιστικr βοθειαr εναι
αυτ που ισχει κατ την ηµρα τηr ναρξηr, εκ µρουr του
κρτουr µλουr, του διαγωνισµο για τιr προµθειεr στο
πλασιο τηr επισιτιστικr βοθειαr.
ρθρο 14
Η χρα προορισµο που προβλπεται στο ρθρο 1 παργραφοr 2 εναι υποχρεωτικr προορισµr για τουr σκοποr
του ρθρου 21 παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
3665/67 για τα πιστοποιητικ που εκδδονται σµφωνα µε
το ρθρο 8 του παρντοr κανονισµο.
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ρθρο 15
1. Για τα πιστοποιητικ που εκδδονται για τα προϊντα
που υπγονται στον κωδικ ΣΟ 0406, η ατηση πιστοποιητικο και το πιστοποιητικ περιλαµβνουν στη θση 20 την
ακλουθη µνεα:
«Πιστοποιητικ που ισχει για την περιοχ . . . πωr
αυτ καθορζεται απ το ρθρο 15 παργραφοr 3 του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 174/1999».
Αναφρεται η περιοχ που καθορζεται στην παργραφο 3
στην οποα ανκει η χρα προορισµο που αναφρεται στη
θση 7 τηr ατησηr πιστοποιητικο και του πιστοποιητικο.
2. Η περιοχ που αναφρεται στην παργραφο 1 αποτελε υποχρεωτικ προορισµ για τουr σκοποr του ρθρου
21 παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87.
Στην περπτωση που η χρα πραγµατικο προορισµο βρσκεται σε λλη περιοχ, απ εκενην που αναφρεται στην
ατηση για το πιστοποιητικ και στο πιστοποιητικ δεν
χορηγεται επιστροφ.
3. Για τουr σκοποr τηr παραγρφου 1, καθορζονται οι
ακλουθεr περιοχr:
α)

περιοχ Ι:

οι κωδικο προορισµο απ 053 ωr 0996
(συµπεριλαµβανοµνου)·

β)

περιοχ ΙΙ:

ο κωδικr προορισµο 400·

γ)

περιοχ ΙΙΙ:

λοι οι λλοι κωδικο προορισµο.
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προϊντα που προβλπονται στο ρθρο 1 παργραφοr 1
στοιχεο δ) του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συµβουλου (1).
Εντοτοιr, το στοιχεο τηr σακχαρζηr λαµβνεται υπψη
µνο στην περπτωση που το βασικ ποσ τηr επιστροφr
για το γαλακτοκοµικ µροr που αναφρεται στην παργραφο 2 δετερο εδφιο καθορζεται σε µηδν.
4. Για την εφαρµογ τηr παραγρφου 1 στοιχεο β) εξοµοινονται µε σακχαρζη που παργεται απ τετλα  απ
ζαχαροκλαµο που συγκοµζονται στην Κοιντητα η σακχαρζη η οποα, ανλογα µε την περπτωση:
α) εισχθη στην Κοιντητα δυνµει του πρωτοκλλου 8
για τη ζχαρη που προσαρτται στη σµβαση ΑΚΕ-ΕΟΚ
τηr Λοµ (2)  τηr συµφωναr µεταξ τηr Ευρωπαϊκr
Οικονοµικr Κοιντηταr και τηr ∆ηµοκραταr τηr Ινδαr
για το ζαχαροκλαµο (3)·
β) λαµβνεται απ να απ τα προϊντα που εισγονται
στο πλασιο των διατξεων που αναφρονται στο στοιχεο α).
ρθρο 17
1. Οι αιτσειr πιστοποιητικν εξαγωγr για τα προϊντα
που υπγονται στον τοµα του γλακτοr και των γαλακτοκοµικν προϊντων και που εξγονται υπ µορφ προϊντων τα οποα υπγονται στον κωδικ ΣΟ 0406 30,
σµφωνα µε το ρθρο 8 παργραφοr 3 τρτη περπτωση του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87 συνοδεονται απ την
δεια που χορηγεται απ τιr αρµδιεr αρχr για την προσφυγ στο εν λγω τελωνειακ καθεστr.

ρθρο 16

2. Η ατηση πιστοποιητικο και το πιστοποιητικ περιλαµβνουν στη θση 20 την αναφορ στο παρν ρθρο.

1. Για τα γαλακτοκοµικ προϊντα που περιχουν
ζχαρη, η χορηγοµενη επιστροφ ισοται µε το ποσ των
ακλουθων στοιχεων:

3. Τα κρτη µλη λαµβνουν τα αναγκαα µτρα στο
πλασιο του καθεσττοr που αναφρεται στην παργραφο 1
για τον προσδιορισµ και τον λεγχο τηr ποιτηταr και τηr
ποστηταr των προϊντων που αναφρονται στην εν λγω
παργραφο για τα οποα ζητεται επιστροφ καθr και για
την εφαρµογ των διατξεων που προβλπονται σχετικ µε
το δικαωµα στην επιστροφ.

α) να στοιχεο που χει ωr σκοπ να λαµβνεται υπψη η
ποστητα των γαλακτοκοµικν προϊντων·
β) να στοιχεο που χει ωr σκοπ να λαµβνεται υπψη η
ποστητα προστιθµενηr σακχαρζηr µχρι µια µγιστη
ποστητα 43 % κατ βροr ολκληρου του προϊντοr.
Εντοτοιr, το στοιχεο που αναφρεται στο πρτο εδφιο
στοιχεο β) λαµβνεται υπψη µνον εν η προστιθµενη
σακχαρζη χει παραχθε απ τετλα  ζαχαροκλαµο που
χουν συγκοµισθε στην Κοιντητα.
2. Το στοιχεο που αναφρεται στην παργραφο 1 στοιχεο α) υπολογζεται µε τον πολλαπλασιασµ του βασικο
ποσο τηr επιστροφr επ την περιεκτικτητα σε γαλακτοκοµικ προϊντα ολκληρου του προϊντοr.
Το βασικ ποσ που αναφρεται στο πρτο εδφιο εναι η
επιστροφ που πρπει να καθοριστε για να χιλιγραµµο
γαλακτοκοµικν προϊντων που περιχονται σ’ λκληρο
το προϊν.
3. Το στοιχεο που αναφρεται στην παργραφο 1 στοιχεο β) υπολογζεται µε τον πολλαπλασιασµ τηr περιεκτικτηταr σε σακχαρζη ολκληρου του προϊντοr, µχρι
43 % κατ’ αντατο ριο, επ το βασικ ποσ τηr επιστροφr
που ισχει την ηµρα τηr ατησηr πιστοποιητικν για τα

ΚΕVΑΛΑΙΟ ΙΙ

Ειδικ καθεσττα
ρθρο 18
1. Οι εξαγωγr τυριν στον Καναδ στο πλασιο τηr
ποσστωσηr που προβλπεται στη συµφωνα η οποα συνφθη µεταξ τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr και του Καναδ
υπκεινται στην προσκµιση ενr πιστοποιητικο
εξαγωγr.
2. Η ατηση πιστοποιητικο και το πιστοποιητικ περιλαµβνουν:
α) στη θση 7, την νδειξη «CANADA — 404»·
β) στη θση 15, την περιγραφ των εµπορευµτων
σµφωνα µε τη συνδυασµνη ονοµατολογα στο εππεδο των ξι ψηφων για τα προϊντα που υπγονται
(1) ΕΕ L 177 τηr 1. 7. 1981, σ. 4.
(2) ΕΕ L 229 τηr 17. 8. 1991, σ. 3.
(3) ΕΕ L 190 τηr 23. 7. 1975, σ. 36.
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στουr κωδικοr ΣΟ 0406 10, 0406 20, 0406 30 και
0406 40 και των οκτ ψηφων για τα προϊντα που
υπγονται στον κωδικ ΣΟ 0406 90. Η ατηση πιστοποιητικο και πιστοποιητικ δνανται να περιλαµβνουν στη θση 15 µνον ξι προϊντα που καθορζονται
µε αυτ τον τρπο·
γ) στη θση 16, τον κωδικ τηr συνδυασµνηr ονοµατολογαr µε οκτ ψηφα καθr και την ποστητα εκφραζµενη σε χιλιγραµµα για κθε προϊν που αναφρεται
στη θση 15. Το πιστοποιητικ ισχει µνο για τα
προϊντα και τιr ποστητεr που περιγρφονται µε
αυτν τον τρπο·
δ) στιr θσειr 17 και 18, τη συνολικ ποστητα των
προϊντων που αναφρεται στη θση 16·
ε) στη θση 20, την ακλουθη νδειξη:
«Τυρι για απευθεαr εξαγωγ στον Καναδ. ρθρο 18
του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 174/1999. Ποσστωση για
το τοr . . .»·
 ενδεχοµνωr
«Τυρι για απευθεαr εξαγωγ στον Καναδ µσω
Ναr Υρκηr. ρθρο 18 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
174/1999. Ποσστωση για το τοr . . .».
Σε περπτωση που το τυρ µεταφρεται στον Καναδ
µσω τρτων ευρωπαϊκν χωρν, οι τρτεr αυτr ευρωπαϊκr χρεr πρπει να αναφρονται στη θση τηr Ναr
Υρκηr  µε την νδειξη Να Υρκη·
στ) στη θση 22, την νδειξη «χωρr επιστροφ κατ την
εξαγωγ».
3. Οι αιτσειr πιστοποιητικν εναι παραδεκτr µνον
στο µτρο κατ το οποο ο αιτν:
α) δηλνει γραπτr τι λεr οι ουσεr που υπγονται στο
κεφλαιο 4 τηr συνδυασµνηr ονοµατολογαr και χουν
χρησιµοποιηθε για την παρασκευ των προϊντων για
τα οποα υποβλθηκε η ατηση, ελφθησαν εξ ολοκλρου στην Κοιντητα·
β) αναλαµβνει γραπτr την υποχρωση να παρσχει, µετ
απ ατηση των αρµοδων αρχν, λα τα συµπληρωµατικ δικαιολογητικ στοιχεα τα οποα θα κριναν αναγκαα οι εν λγω αρχr ενψει τηr κδοσηr του πιστοποιητικο καθr και να αποδεχθε, ενδεχοµνωr, κθε
λεγχο εκ µρουr των εν λγω και των αρχν λογιστικν βιβλων τουr και των συνθηκν παρασκευr των
σχετικν προϊντων.
4. Το πιστοποιητικ εκδδεται αµσωr µετ την υποβολ
τηr ατησηr. Μετ απ ατηση του ενδιαφεροµνου εκδδεται πιστοποιηµνο αντγραφο του πιστοποιητικο.
5. Το πιστοποιητικ ισχει απ την ηµρα τηr κδοσr
του, κατ την ννοια του ρθρου 21 παργραφοr 1 του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 µχρι την 31η ∆εκεµβρου
που πεται τηr ηµεροµηναr τηr κδοσr του.
Ωστσο, µπορον να εκδοθον πιστοποιητικ απ τιr 20
∆εκεµβρου και ισχουν απ την 1η Ιανουαρου µχρι τηr
31 ∆εκεµβρου του επµενου τουr µε τν ρο τι η ατηση
του πιστοποιητικο και το πιστοποιητικ περιλαµβνουν
στη θση 20, στη µνεα «ποσστωση για το τοr . . .»,
αναφορ στο επµενο τοr.
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6. Ο δικαιοχοr του πιστοποιητικο εξαγωγr βεβαινει
τι το πιστοποιητικ εξαγωγr  να πιστοποιηµνο αντγραφο του πιστοποιητικο:
α) υποβλλεται στην αρµδια καναδικ αρχ κατ την
ηµεροµηνα τηr τρησηr των τελωνειακν διατυπσεων
εισαγωγr·
β) επιστρφεται αναθεωρηµνο απ την αρµδια καναδικ
αρχ στον οργανισµ κδοσηr µσα σε προθεσµα δο
µηνν απ την ηµεροµηνα που αναφρεται στο στοιχεο
α).
Τα κρτη µλη λαµβνουν τα κατλληλα µτρα για να
εξασφαλσουν την τρηση τηr διταξηr του πρτου εδαφου στοιχεο β).
7. Κατ παρκκλιση του ρθρου 9 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 3719/88, τα πιστοποιητικ δεν εναι µεταβιβσιµα.
8. Η αρµδια αρχ του κρτουr µλουr ανακοιννει
στην Επιτροπ, σµφωνα µε το παρρτηµα IV, πριν απ το
τλοr του Ιανουαρου για το προηγοµενο εξµηνο και πριν
απ το τλοr του Ιουλου για το προηγοµενο τοr
ποσστωσηr, τον αριθµ των εκδοθντων πιστοποιητικν
και την ποστητα του σχετικο τυριο καθr και τον
αριθµ των πιστοποιιτικν που χουν θεωρηθε απ τιr
καναδικr αρχr και χουν υποβληθε απ τουr δηλοντεr
καθr και τη σχετικ ποστητα.
9.

∆εν εφαρµζονται οι διατξειr του κεφαλαου 1.
ρθρο 19

1. Οι εξαγωγr στην Ελβετα των τυριν που καθορζονται στο παρρτηµα ΙΙΙ, τα οποα τυγχνουν κατ την
εισαγωγ σ’ αυτν τη χρα µεωσηr  απαλλαγr απ τουr
τελωνειακοr δασµοr υπκεινται στην προσκµιση ενr
πιστοποιητικο εξαγωγr.
2. Η ατηση πιστοποιητικο και το πιστοποιητικ περιλαµβνουν στη θση 20 την νδειξη: «ρθρο 19 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 174/1999».
Τα πιστοποιητικ που εκδδονται σµφωνα µε το παρν
ρθρο ισχουν µνο για τιr εξαγωγr που αναφρονται
στην παργραφο 1.
3. Οι αιτσειr πιστοποιητικν γνονται παραδεκτr µνο
στο µτρο κατ το οποο ο αιτν:
α) δηλνει γραπτr τι λεr οι ουσεr που υπγονται στο
κεφλαιο 4 τιr συνδυασµνηr ονοµατολογαr και που
χουν χρησιµοποιηθε για την παρασκευ των προϊντων
για τα οποα υποβλλεται η ατηση χουν ληφθε εξ
ολοκλρου στην Κοιντητα·
β) αναλαµβνει γραπτr την υποχρωση να παρσχει, µετ
απ ατηση των αρµοδων αρχν, λα τα συµπληρωµατικ δικαιολογητικ στοιχεα τα οποα θα κρνουν απαρατητα οι εν λγω αρχr ενψει τηr κδοσηr του πιστοποιητικο καθr και να αποδεχθε, ενδεχοµνωr, κθε
λεγχο εκ µρουr των εν λγω αρχν των λογιστικν
βιβλων τουr και των συνθηκν παρασκευr των σχετικν προϊντων.
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4. Οι διατξειr του πρτου κεφαλαου εφαρµζονται για
τιr εξαγωγr για τιr οποεr ζητεται επιστροφ.
5. Στην περπτωση εξαγωγν για τιr οποεr δεν ζητεται
επιστροφ η ατηση πιστοποιητικο και το πιστοποιητικ
περιλαµβνουν στη θση 22 την ακλουθη µνεα: «Χωρr
επιστροφ κατ την εξαγωγ».
Το πιστοποιητικ εκδδεται το συντοµτερο δυνατ µετ
απ την υποβολ τηr ατησηr.
Το πιστοποιητικ ισχει απ την ηµρα τηr κδοσr του
κατ την ννοια του ρθρου 21 παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 µχρι τιr 30 του ακλουθου
Ιουνου.
6. Οι διατξειr του κεφαλαου Ι δεν εφαρµζονται, στιr
εξαγωγr που αναφρονται στην παργραφο 5, µε εξαρεση
το ρθρο 5 παργραφοr 1.
Ωστσο, για τα τυρι που δεν περιλαµβνονται στην ονοµατολογα των επιστροφν, η ατηση πιστοποιητικο και
το πιστοποιητικ περιλαµβνουν στην θση 16 τον κωδικ
του προϊντοr µε οκτ ψηφα τηr συνδυασµνηr ονοµατολογαr.
7. Μετ απ ατηση του ενδιαφεροµνου, εκδδεται
πιστοποιηµνο αντγραφο του πιστοποιητικο.
ρθρο 20
1. Σµφωνα µε τη διαδικασα που προβλπεται στο
ρθρο 30 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 804/68, η Επιτροπ
δναται να αποφασσει τι τα πιστοποιητικ εξαγωγr και
τα προϊντα που υπγονται στον κωδικ ΣΟ 0406 και που
εξγονται στιr Ηνωµνεr Πολιτεεr τηr Αµερικr στο πλασιο τηr συµπληρωµατικr ποσστωσηr που προκπτει απ
τη συµφωνα για τη γεωργα, καθr και των δασµολογικν
ποσοστσεων που προκπτουν αρχικ απ το Γρο του
Τκιο και χουν αποδοθε στην Αυστρα, τη Vινλανδα και
τη Σουηδα απ τιr ΗΠΑ στον κατλογο ΧΧ του Γρου τηr
Ουρουγουηr, εκδδονται σµφωνα µε τιr διατξειr των
παραγρφων 2 ωr 11.
2. Μσα σε προθεσµα που πρκειται να καθοριστε, οι
ενδιαφερµενοι δνανται να ζητσουν προσωριν πιστοποιητικ εξαγωγr για τη εξαγωγ των προϊντων που αναφρονται στην παργραφο 1 κατ τη διρκεια του επµενου ηµερολογιακο τουr, ναντι σστασηr εγγησηr, τηr
οποαr το ποσ ισοται µε το 50 % του ποσοστο που
καθορζεται σµφωνα µε το ρθρο 9.
Ταυτχρονα, αναφρουν:
α) την περιγραφ τηr οµδαr των προϊντων που καλπτονται απ την αµερικανικ ποσστωση σµφωνα µε τιr
πρσθετεr σηµεισειr 16 ωr 23 και 25 στο κεφλαιο 4
του Harmonized Tariff Schedule of the United States
of America (στην τελευταα εκδοχ του)·
β) την περιγραφ των προϊντων σµφωνα µε το Harmonized Tariff Schedule of the United States of America
(στην τελευταα εκδοχ του)·

L 20/15

γ) τιr ποστητεr των προϊντων για τιr οποεr ζητονται
προσωριν πιστοποιητικ και τιr οποεr εξγαγαν στιr
Ηνωµνεr Πολιτεεr τηr Αµερικr κατ τη διρκεια των
τριν προηγουµνων ηµερολογιακν ετν. Για το σκοπ
αυτ, θεωρεται εξαγωγαr ο συναλλασσµενοr του
οποου το επνυµο αναφρεται στη σχετικ δλωση
εξαγωγr·
δ) το ονοµατεπνυµο και τη διεθυνση του εισαγωγα που
ορζεται απ τον αιτοντα στιr Ηνωµνεr Πολιτεεr τηr
Αµερικr·
ε) αν ο εισαγωγαr εναι θυγατρικ του αιτοντοr.
Εξλλου, η ατηση πρπει να συνοδεεται απ τη βεβαωση
του εισαγωγα που χει ορισθε τι εναι επιλξιµη
σµφωνα µε τουr καννεr που ισχουν στιr Ηνωµνεr Πολιτεεr για την κδοση πιστοποιητικο εισαγωγr για τα
προϊντα που αναφρονται στην παργραφο 1, στο πλασιο
τηr ποσστωσηr.
3. Στην περπτωση που τα προσωριν πιστοποιητικ
ζητονται για ποστητεr προϊντων που υπερβανουν µα
απ τιr ποσοστσειr που προβλπονται στην παργραφο 1
για το εν λγω τοr, η Επιτροπ δναται:
α) να προβε στη χοργηση των προσωρινν πιστοποιητικν λαµβνονταr υπψη ποστητεr των διων
προϊντων που εξχθησαν στιr ΗΠΑ απ τον αιτοντα
κατ το παρελθν
 και
β) να χορηγσει κατ προτεραιτητα προσωριν πιστοποιητικ στουr αιτοντεr εκενουr των οποων οι οριζµνοι εισαγωγεr εναι θυγατρικr
/και
γ) να εφαρµσει συντελεστ µεωσηr στιr αιτοµενεr
ποστητεr.
4. Στην περπτωση που η εφαρµογ ενr συντελεστ
µεωσηr οδηγε στη χοργηση προσωρινν πιστοποιητικν
για ποστητεr µικρτερεr των 5 τνων, η Επιτροπ δναται
να προβε στη χοργησ τουr µε κλρωση.
5. Στην περπτωση που ζητονται προσωριν πιστοποιητικ για ποστητεr προϊντοr που δεν υπερβανουν τιr
ποσοστσειr που αναφρονται στην παργραφο 1 για το εν
λγω τοr, η Επιτροπ δναται να κατανεµει τιr υπλοιπεr
ποστητεr στουr ενδιαφεροµνουr ανλογα µε τιr κατατεθεσεr αιτσειr.
6. Το προσωριν πιστοποιητικ που προβλπεται στην
παργραφο 2 πρτο εδφιο περιλαµβνει στη θση 20 την
ακλουθη µνεα:
«Προσωριν πιστοποιητικ που προβλπεται απ το
ρθρο 20 παργραφοr 2 πρτο εδφιο του κανονισµο
(ΕΚ) αριθ. 174/1999 δεν ισχει για µια εξαγωγ».
7. Το ονοµατεπνυµο των εισαγωγων που ορζονται
απ τουr συναλλασσοµνουr για τουr οποουr εκδδονται
τα προσωριν πιστοποιητικ διαβιβζεται στιr αρµδιεr
αρχr των Ηνωµνων Πολιτειν τηr Αµερικr.
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8. Στην περπτωση που να πιστοποιητικ εισαγωγr για
τιr σχετικr ποστητεr δεν χορηγεται στον ορισθντα απ
να συναλλασσµενο εισαγωγα υπ συνθκεr που δεν
θτουν σε κνδυνο την καλ πστη τηr βεβαωσηr που προβλπεται στην παργραφο 2 τρτο εδφιο, ο συναλλασσµενοr δναται να λβει δεια απ το κρτοr µλοr να ορσει
ναν λλον εισαγωγα, µε την προϋπθεση τι αυτr αναφρεται στον κατλογο που διαβιβζεται στιr αρµδιεr
αρχr των Ηνωµνων Πολιτειν τηr Αµερικr σµφωνα µε
την παργραφο 7. Το κρτοr µλοr ενηµερνει την Επιτροπ το συντοµτερο δυνατ για την αλλαγ του οριζµενου εισαγωγα και η Επιτροπ την κοινοποιε στιr αρµδιεr
αρχr των Ηνωµνων Πολιτειν τηr Αµερικr.
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11. Οι διατξειr του κεφαλαου 1 εφαρµζονται στα οριστικ πιστοποιητικ, µε εξαρεση τιr διατξειr των ρθρων
4 και 10.
ΚΕVΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Τελικr διατξειr
ρθρο 21
Εφαρµζονται οι κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87 και
(ΕΟΚ) αριθ. 3719/88, εκτr αντιθτων διατξεων του παρντοr κανονισµο.
ρθρο 22

9. Η εγγηση αποδεσµεεται εν λω  εν µρει για τιr
απορριφθεσεr αιτσειr  για τιr ποστητεr που υπερβανουν τιr κατανεµηθεσεr.

Ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 1466/95 καταργεται.

10. Πριν απ τη λξη του τουr για το οποο εκδθηκαν
προσωριν πιστοποιητικ, o ενδιαφερµενοr ζητ, ακµη
και για µροr ποσοττων, το οριστικ πιστοποιητικ
εξαγωγr, το οποο εκδδεται αµσωr. Η ατηση οριστικο
πιστοποιητικο και το πιστοποιητικ περιλαµβνουν στη
θση 20 την ακλουθη µνεα:

Εντοτοιr, ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 1466/95 εξακολουθε να
εφαρµζεται για τα πιστοποιητικ που εκδδονται βσει
των αιτσεων που κατατθενται πριν απ τη θση σε ισχ
του παρντοr κανονισµο.

«Προr εξαγωγ προr τιr Ηνωµνεr Πολιτεεr τηr Αµερικr: ρθρο 20 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 174/1999».
Τα εκδοθντα οριστικ πιστοποιητικ ισχουν µνο για τιr
εξαγωγr που αναφρονται στην παργραφο 1 και για το
σχετικ τοr.

Οι αναφορr στον καταργηθντα κανονισµ θεωρεται τι
γνονται στον παρντα κανονισµ.

ρθρο 23
Ο παρν κανονισµr τθεται σε ισχ την βδοµη ηµρα απ
την δηµοσευσ του στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
Εφαρµζεται απ την 1η Vεβρουαρου 1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 26 Ιανουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Κατηγορεr προϊντων που καθορζονται απ το ρθρο 4 παργραφοr 1
Αριθµr

Περιγραφ

Κωδικr ΣΟ

I

Βοτυρο, λλεr λιπαρr ουσεr του
γλακτοr και πολτο προr επλειψη
γλακτοr

0405 10
0405 20 90
0405 90

II

Αποκορυφωµνο γλα σε σκνη

0402 10

III

Τυρι και πηγµνο γλα για τυρ

0406

IV

λλα γαλακτοκοµικ προϊντα

0401
0402 21
0402 29
0402 91
0402 99
0403 10 11 ωr 0403 10 39
0403 90 11 ωr 0403 90 69
0404 90
2309 10 15
2309 10 19
2309 10 39
2309 10 59
2309 10 70
2309 90 35
2309 90 39
2309 90 49
2309 90 59
2309 90 70
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Οµδεr προϊντων που χουν καθοριστε στο ρθρο 4 παργραφοr 3
Οµδα
αριθ.

Κωδικr τηr ονοµατολογαr των γαλακτοκοµικν
προϊντων για τιr επιστροφr κατ την εξαγωγ

Οµδα
αριθ.

Κωδικr τηr ονοµατολογαr των γαλακτοκοµικν
προϊντων για τιr επιστροφr κατ την εξαγωγ

1

0401 10 10 9000
0401 20 11 9100
0401 20 11 9500
0401 20 91 9100
0401 20 91 9500
0401 30 11 9100
0401 30 11 9400
0401 30 11 9700
0401 30 31 9100
0401 30 31 9400
0401 30 31 9700
0401 30 91 9100
0401 30 91 9400
0401 30 91 9700

5

0402 29 15 9200
0402 29 15 9300
0402 29 15 9500
0402 29 15 9900
0402 29 91 9100
0402 29 91 9500

6

0402 29 19 9200
0402 29 19 9300
0402 29 19 9500
0402 29 19 9900
0402 29 99 9100
0402 29 99 9500

7

0402 91 11 9110
0402 91 11 9120
0402 91 31 9100
0402 91 51 9000
0402 91 91 9000

8

0402 91 11 9310
0402 91 11 9350
0402 91 11 9370
0402 91 31 9300
0402 91 51 9000
0402 91 91 9000

9

0402 91 19 9110
0402 91 19 9120
0402 91 39 9100
0402 91 59 9000
0402 91 99 9000

10

0402 91 19 9310
0402 91 19 9350
0402 91 19 9370
0402 91 39 9300
0402 91 59 9000
0402 91 99 9000

11

0402 99 11 9110
0402 99 11 9130
0402 99 11 9150
0402 99 31 9110
0402 99 31 9300
0402 99 31 9500
0402 99 91 9000

12

0402 99 11 9310
0402 99 11 9330
0402 99 11 9350
0402 99 31 9150
0402 99 31 9300
0402 99 31 9500
0402 99 91 9000

2

3

4

0401 10 90 9000
0401 20 19 9100
0401 20 19 9500
0401 20 99 9100
0401 20 99 9500
0401 30 19 9100
0401 30 19 9400
0401 30 19 9700
0401 30 39 9100
0401 30 39 9400
0401 30 39 9700
0401 30 99 9100
0401 30 99 9400
0401 30 99 9700
0402 21 11 9200
0402 21 11 9300
0402 21 11 9500
0402 21 11 9900
0402 21 91 9100
0402 21 91 9200
0402 21 91 9300
0402 21 91 9400
0402 21 91 9500
0402 21 91 9600
0402 21 91 9700
0402 21 91 9900
0402 21 17 9000
0402 21 19 9300
0402 21 19 9500
0402 21 19 9900
0402 21 99 9100
0402 21 99 9200
0402 21 99 9300
0402 21 99 9400
0402 21 99 9500
0402 21 99 9600
0402 21 99 9700
0402 21 99 9900
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Οµδα
αριθ.

Κωδικr τηr ονοµατολογαr των γαλακτοκοµικν
προϊντων για τιr επιστροφr κατ την εξαγωγ

Οµδα
αριθ.

Κωδικr τηr ονοµατολογαr των γαλακτοκοµικν
προϊντων για τιr επιστροφr κατ την εξαγωγ

13

0402 99 19 9110
0402 99 19 9130
0402 99 19 9150
0402 99 39 9110
0402 99 39 9300
0402 99 39 9500
0402 99 99 9000

19

14

0402 99 19 9310
0402 99 19 9330
0402 99 19 9350
0402 99 39 9150
0402 99 39 9300
0402 99 39 9500
0402 99 99 9000

0403 90 51 9100
0403 90 51 9300
0403 90 53 9000
0403 90 59 9110
0403 90 59 9140
0403 90 59 9170
0403 90 59 9310
0403 90 59 9340
0403 90 59 9370
0403 90 59 9510
0403 90 59 9540
0403 90 59 9570

20

0403 90 61 9100
0403 90 61 9300
0403 90 63 9000
0403 90 69 9000

21

0404 90 21 9100
0404 90 23 9120
0404 90 23 9130
0404 90 23 9140
0404 90 23 9150

22

0404 90 81 9100
0404 90 83 9110
0404 90 83 9130
0404 90 83 9150
0404 90 83 9170

23

0405 10 11 9500
0405 10 11 9700
0405 10 19 9500
0405 10 19 9700
0405 10 30 9100
0405 10 30 9300
0405 10 30 9500
0405 10 30 9700
0405 10 50 9100
0405 10 50 9300
0405 10 50 9500
0405 10 50 9700
0405 10 90 9000
0405 20 90 9500
0405 20 90 9700
0405 90 10 9000
0405 90 10 9000

15

0403 10 11 9400
0403 10 11 9800
0403 10 13 9800
0403 10 19 9800

16

0403 10 31 9400
0403 10 31 9800
0403 10 33 9800
0403 10 39 9800

17

0403 90 11 9000
0403 90 13 9200
0403 90 13 9300
0403 90 13 9500
0403 90 13 9900
0403 90 19 9000

18

0403 90 31 9000
0403 90 33 9200
0403 90 33 9300
0403 90 33 9500
0403 90 33 9900
0403 90 39 9000
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Ελβετα
Προϊντα που προβλπονται στο ρθρο 19 παργραφοr 1
Περιγραφ εµπορευµτων
(Ονοµατολογα των επιστροφν κατ την εξαγωγ)

Κωδικr ΣΟ

0406
ex 0406 10 20

Τυρι και πηγµνο γλα και τυρ:
– – – – – Ricotta salée

0406 20

– Τυρι τριµµνα  σε σκνη, κθε τπου

0406 30

– Τυρι λιωµνα, λλα απ τα τριµµνα  σε σκνη

0406 40

– Τυρι που χουν στη µζα τουr πρσινα στγµατα

ex 0406 90

– λλα τυρι:

0406 90 23

– – – Edam

0406 90 25

– – – Tilsit

0406 90 27

– – – Butterkäse

0406 90 61

– – – – – – – Grana Padano, Parmigiano reggiano

0406 90 63

– – – – – – – Fiore sardo, Pecorino

0406 90 69

– – – – – – – λλα

0406 90 73

– – – – – – – Provolone

ex 0406 90 75

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio

0406 90 76

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

0406 90 78

– – – – – – – Gouda

ex 0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italco, Saint-Nectaire, Saint-Paulin

ex 0406 90 87

– – – – – – – – – – – – – Idiazabal, Manchego, Roncal, παρασκευαζµενα
αποκλειστικ απ πρβειο γλα

ex 0406 90

– Elbo, Galantine, Molbo, Mimolette, Tybo

ex 0406 90

– λλα τυρι περιεκτικτηταr σε λιπαρr ουσεr κατ βροr ξερr ληr σηr  αντερηr
απ 30 % και περιεκτικτηταr κατ βροr σε νερ στη µη λιπαρ ουσα αντερη απ
52 % και καττερη  ση µε 67 %
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Καναδr
Ενδεξειr που ζητονται σε εφαρµογ του ρθρου 18 παργραφοr 8
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Στοιχεα που αφορον την περοδο απ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ωr . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΕΚ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Κωδικr ΣΟ του προϊντοr
(σµφωνα µε το ρθρο 18
παργραφοr 2)

Σνολο

Αριθµr πιστοποιητικν

Ποστητεr

Αριθµr πιστοποιητικν

Ποστητεr

σε τνουr

σε τνουr

σε τνουr

σε τνουr

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

Ονοµατεπνυµο/∆ιεθυνση του
συναλλασοµνου

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ
απ τιr καναδικr αρχr
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 175/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Ιανουαρου 1999
για την τροποποηση των κανονισµν (ΕΟΚ) αριθ. 3942/92, (ΕΚ) αριθ. 86/94, (ΕΚ) αριθ.
1082/96 και (ΕΚ) αριθ. 1459/98 σχετικ µε τη θσπιση µεθδων αναφορr για τον προσδιορισµ ορισµνων ιχνηθετν στο βοτυρο, το βουτυρλαιο και στην κρµα γλακτοr
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 του
γλακτοr και των γαλακτοκοµικν προϊντων (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1587/
96 (2), και ιδωr το ρθρο 6 παργραφοr 6, το ρθρο 7α
παργραφοr 3 και το ρθρο 12 παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:

τι τα ρια ανοχr για την ενσωµτωση ιχνηθετν προσαρµστηκαν επσηr στον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3143/85 τηr
Επιτροπr (12), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 101/1999 (13), και στον κανονισµ
(ΕΟΚ) αριθ. 429/90 τηr Επιτροπr (14), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 124/1999 (15)·
τι, επιπλον, η περα δειξε τι εναι αναγκαο να διασαφηστε η εφαρµογ των αποτελεσµτων των ελγχων,
στε να εξακριβνεται το ποσοστ και η καθαρτητα τηr
ενσωµτωσηr του ιχνηθτη, καθr και η οµοιογνεια·
τι, ωr εκ τοτου, εναι αναγκαο να τροποποιηθον οι
κανονισµο που θεσπζουν τιr προαναφερθεσεr µεθδουr
αναφορr·

τι οι µθοδοι αναφορr για τον προσδιορισµ τηr στιγµαστερληr και σιτοστερληr στο βουτυρλαιο και στο βοτυρο θεσπστηκαν µε τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3942/92
τηr Επιτροπr (3), πωr τροποποιθηκε απ τον κανονισµ
(ΕΟΚ) αριθ. 2539/93 (4), και απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
86/94 τηr Επιτροπr (5) αντιστοχωr· τι µε τον κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 1082/96 τηr Επιτροπr (6) θεσπστηκε µια µθοδοr αναφορr για τον προσδιορισµ του αιθυλεστρα του
β-απο-8Yκαροτενικο οξοr σε συµπυκνωννο βοτυρο και
βοτυρο και µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1459/98 τηr
Επιτροπr (7) θεσπστηκε µια µθοδοr αναφορr για τον
προσδιορισµ τηr βανιλλνηr στο συµπυκνωµνο βοτυρο,
στο βοτυρο  στην κρµα γλακτοr·

τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr του
γλακτοr και των γαλακτοκοµικν προϊντων,

τι οι προαναφερµενεr µθοδοι αναφορr θεσπστηκαν
για τον λεγχο τηr συµφωναr µε τουr ρουr σχετικ µε την
ιχνηθτηση του βουτρου, βουτυρλαιου και κρµαr γλακτοr στο πλασιο ορισµνων καθεσττων, στο πλασιο των
οποων χορηγεται ενσχυση γι’ αυτ τα προϊντα· τι ο
κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 2571/97 τηr Επιτροπr, τηr 15ηr
∆εκεµβρου 1997, σχετικ µε την πληση σε µειωµνη τιµ
βουτρου και τη χοργηση ενσχυσηr στην κρµα γλακτοr, στο βοτυρο και στο συµπυκνωµνο βοτυρο που
προοορζονται για την παρασκευ προϊντων ζαχαροπλαστικr, παγωτν και λλων προϊντων διατροφr (8), πωr
τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
1982/98 (9), ο οποοr κατργησε και αντικατστησε τον
κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 570/88 τηr Επιτροπr (10), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 531/
96 (11), µετβαλε τα ρια ανοχr σχετικ µε την ενσωµτωση ιχνηθετν, τα οποα εφαρµζονταν προηγουµνωr·

2. Το σηµεο 8 του παραρτµατοr τροποποιεται ωr εξr:

(1) ΕΕ L 148 τηr 28. 6. 1968, σ. 13.
(2) ΕΕ L 206 τηr 16. 8. 1996, σ. 21.
(3) ΕΕ L 399 τηr 31. 12. 1992, σ. 29.
(4) ΕΕ L 233 τηr 16. 9. 1993, σ. 1.
(5) ΕΕ L 17 τηr 20. 1. 1994, σ. 7.
(6) ΕΕ L 142 τηr 15. 6. 1996, σ. 26.
(7) ΕΕ L 193 τηr 9. 7. 1998, σ. 16.
(8) ΕΕ L 350 τηr 20. 12. 1997, σ. 3.
(9) ΕΕ L 256 τηr 18. 9. 1998, σ. 9.
(10) ΕΕ L 55 τηr 1. 3. 1988, σ. 31.
(11) ΕΕ L 78 τηr 28. 3. 1996, σ. 13.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 3942/92 τροποποιεται ωr εξr:
1. Στο ρθρο 1, οι λξειr «του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
570/88» αντικαθστανται απ τιr λξειr «του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2571/97».
α) Το σηµεο 8.1 αντικαθσταται απ το ακλουθο κεµενο:
«8.1. Πρπει να λαµβνονται τρα δεγµατα απ το
ιχνηθετηµνο προϊν, στε να ελγχεται η ορθ
ιχνηθτηση του προϊντοr».
β) Τα σηµεα 8.2.2 και 8.2.3 αντικαθστανται απ το
ακλουθο κεµενο:
«8.2.2. Οι τιµr των τριν δειγµτων που λαµβνονται απ την ανλυση του προϊντοr το οποο
χρησιµοποιεται για να ελεγχθε το ποσοστ
και η οµοιογνεια τηr ενσωµτωσηr του
ιχνηθτη και η χαµηλτερη απ αυτr συγκρνεται µε τιr ακλουθεr οριακr τιµr [λαµβανοµνηr υπψη τηr κρσιµηr διαφορr που
αντιστοιχε σε τιµ πιθαντηταr 95 %
(CrD95)]:
— 120,0 mg/kg (95 % του ελχιστου ποσοστο ενσωµτωσηr για στιγµαστερλη
καθαρτηταr 95 %),
(12)
(13)
(14)
(15)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

298 τηr 12. 11. 1985, σ. 9.
11 τηr 16. 1. 1999, σ. 14.
45 τηr 21. 2. 1990, σ. 8.
16 τηr 21. 1. 1999, σ. 19.
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— 84,0 mg/kg (70 % του ελχιστου ποσοστο ενσωµτωσηr για στιγµαστερλη
καθαρτηταr 95 %),

οµοιογνειαr κατανοµr τηr ενσωµτωσηr
του ιχνηθτη και η χαµηλτερη απ αυτr τιr
τιµr συγκρνεται µε τιr ακλουθεr οριακr
τιµr [λαµβανοµνηr υπψη τηr κρσιµηr διαφορr που αντιστοιχε σε τιµ πιθαντηταr
95 % (CrD95)]:

— 86,0 mg/kg (70 % του ελχιστου ποσοστο ενσωµτωσηr για στιγµαστερλη
καθαρτηταr 85 %).

— 116,0 mg/kg (95 % του ελχιστου ποσοστο ενσωµτωσηr για στιγµαστερλη
καθαρτηταr 95 %),

Η συγκντρωση του ιχνβηθστη στο δεγµα
απ το οποο προκπτει το χαµηλτρρο αποτλεσµα χρησιµοποιεται µαζ µε παρεµβολ
µεταξ των τιµν 120,0 mg/kg και 84,0
mg/kg,  122,0 mg/kg και 86,0 mg/kg,».

— 118,0 mg/kg (95 % του ελχιστου ποσοστο ενσωµτωσηr για στιγµαστερλη
καθαρτηταr 85 %),

— 122,0 mg/kg (95 % του ελχιστου ποσοστο ενσωµτωσηr για στιγµαστερλη
καθαρτηταr 85 %),

γ) Τα σηµεα 8.3.2 και 8.3.3 αντικαθστανται απ το
ακλουθο κεµενο:
«8.3.2. Οι τιµr των τριν δειγµτων που λαµβνονται απ την ανλυση του προϊντοr χρησιµοποιονται για λεγχο του ποσοστο και τηr
οµοιογνειαr τηr ενσωµτωσηr του ιχνηθτη
και η χαµηλτερη απ αυτr συγκρνεται µε
τιr ακλουθεr οριακr τιµr [λαµβανοµνηr
υπψη τηr κρσιµηr διαφορr που αντιστοιχε
σε τιµ πιθαντηταr 95 % (CrD95)]:

— 81,0 mg/kg (70 % του ελχιστου ποσοστο ενσωµτωσηr για στιγµαστερλη
καθαρτηταr 95 %),
— 82,0 mg/kg (70 % του ελχιστου ποσοστο ενσωµτωσηr για στιγµαστερλη
καθαρτηταr 85 %).
Η συγκντρωση του ιχνηθτη στο δεγµα απ
το οποο προκπτουν οι χαµηλτερεr τιµr
χρησιµοποιεται µαζ µε παρεµβολ µεταξ
των τιµν 116,0 mg/kg και 81,0 mg/kg, 
118,0 mg/kg και 82,0 mg/kg.»

— 486,0 mg/kg (95 % του ελχιστου ποσοστο ενσωµτωσηr για σιτοστερλη
καθαρτηταr 90 %),

γ) Τα σηµεα 8.3.2 και 8.3.3 αντικαθστανται απ το
ακλουθο κεµενο:

— 358,0 mg/kg (70 % του ελχιστου ποσοστο ενσωµτωσηr για σιτοστερλη
καθαρτηταr 90 %).

«8.3.2. Οι τιµr των τριν δειγµτων που προκπτουν
απ την ανλυση του προϊντοr χρησιµοποιονται για λεγχο του ποσοστο και τηr
οµοιογνειαr ενσωµτωσηr του ιχνηθτη και
η χαµηλτερη απ αυτr τιr τιµr συγκρνεται
µε τιr ακλουθεr οριακr τιµr [λαµβανοµνηr
υπψη τηr κρσιµηr διαφορr που αντιστοιχε
σε εππεδο πιθαντηταr 95 % (CrD95)]:

Η συγκντρωση του ιχνηθτη στο δεγµα απ
το οποο προκπτει η χαµηλτερη τιµ χρησιµοποιεται µαζ µε παρεµβολ µεταξ των
τιµν 486,0 mg/kg και 358,0 mg/kg.»

ρθρο 2
Ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 86/94 τροποποιεται ωr εξr:
1. Στο ρθρο 1, οι λξειr «του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
570/88» αντικαθστανται απ τιr λξειr «του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2571/97».
2. Το σηµεο 8 του παραρτµατοr τροποποιεται ωr εξr:
α) Το σηµεο 8.1 αντικαθσταται απ το ακλουθο κεµενο:
«8.1. Πρπει να λαµβνονται τρα δεγµατα απ το
ιχνηθετηµνο προϊν για τον λεγχο τηr ορθr
ιχνηθτησηr του προϊντοr.»

— 486,0 mg/kg (95 % του ελχιστου ποσοστο ενσωµτωσηr για σιτοστερλη
καθαρτηταr 90 %),
— 358,0 mg/kg (70 % του ελχιστου ποσοστο ενσωµτωσηr για σιτοστερλη
καθαρτηταr 90 %).
Η συγκντρωση του ιχνηθτη στο δεγµα απ
το οποο προκπτει η χαµηλτερη τιµ χρησιµοποιεται µαζ µε παρεµβολ µεταξ των
τιµν 486,0 mg/kg και 358,0 mg/kg.»

ρθρο 3

β) Τα σηµεα 8.2.2 και 8.2.3 αντικαθστανται απ το
ακλουθο κεµενο:

Ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 1082/96 τροποποιεται ωr εξr:

«8.2.2. Οι τιµr των τριν δειγµτων που προκπτουν
απ την ανλυση του προϊντοr χρησιµοποιονται για λεγχο του ποσοστο και τηr

1. Στο ρθρο 1 οι λξειr «του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
570/88» αντικαθστανται απ τιr λξειr «του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2571/97».
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2. Το σηµεο 8 του παραρτµατοr τροποποιεται ωr εξr:
α) Το σηµεο 8.1 αντικαθσταται απ το ακλουθο κεµενο:
«8.1. Πρπει να λαµβνονται τρα δεγµατα απ το
ιχνηθετηµνο προϊν για τον λεγχο τηr ορθr
ιχνηθτησηr του προϊντοr.»
β) Τα σηµεα 8.2.2 και 8.2.3 αντικαθστανται απ το
ακλουθο κεµενο:
«8.2.2. Οι τιµr των τριν δειγµτων που προκπτουν
απ την ανλυση του προϊντοr χρησιµοποιονται για λεγχο του ποσοστο και τηr
οµοιογνειαr κατανοµr τηr ενσωµτωσηr
του ιχνηθτη και η χαµηλτερη απ αυτr τιr
τιµr συγκρνεται µε τιr ακλουθεr οριακr
τιµr [λαµβανοµνηr υπψη τηr κρσιµηr διαφορr που αντιστοιχε σε τιµ πιθαντηταr
95 % (CrD95)]:
— 18,0 mg/kg (95 % του ελχιστου ποσοστο ενσωµτωσηr),
— 13,0 mg/kg (70 % του ελχιστου ποσοστο ενσωµτωσηr).
Η συγκντρωση του ιχνηθτη στο δεγµα απ
το οποο προκπτει η χαµηλτερη τιµ χρησιµοποιεται µαζ µε παρεµβολ µεταξ των
τιµν 18,0 mg/kg και 13,0 mg/kg.»
γ) Τα σηµεα 8.3.2 και 8.3.3 αντικαθστανται απ το
ακλουθο κεµενο:
«8.3.2. Οι τιµr των τριν δειγµτων που προκπτουν
απ την ανλυση του προϊντοr χρησιµοποιονται για λεγχο του ποσοστο και τηr
οµοιογνειαr ενσωµτωσηr του ιχνηθτη και
η χαµηλτερη απ αυτr τιr τιµr συγκρνεται
µε τιr ακλουθεr οριακr τιµr [λαµβανοµνηr
υπψη τηr κρσιµηr διαφορr που αντιστοιχε
σε εππεδο πιθαντηταr 95 % (CrD95)]:
— 20,0 mg/kg (95 % του ελχιστου ποσοστο ενσωµτωσηr),
— 14,0 mg/kg (70 % του ελχιστου ποσοστο ενσωµτωσηr).
Η συγκντρωση του ιχνηθτη στο δεγµα απ
το οποο προκπτει η χαµηλτερη τιµ χρησιµοποιεται µαζ µε παρεµβολ µεταξ των
τιµν 20,0 mg/kg και 14,0 mg/kg.»
ρθρο 4
Το παρρτηµα του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1459/98 τροποποιεται ωr εξr:
1. Στο σηµεο 6 οι λξειr «SM = η µζα του δεγµατοr
δοκιµr σε g (5.1.1, 5.1.2  5.1.3)» αντικαθστανται απ
τιr λξειr «SM = η µζα του δεγµατοr δοκιµr σε g
(5.1.1, 5.1.2  5.1.3).
ταν η κρµα γλακτοr αναλεται για τον προσδιορισµ τηr βανιλλνηr, η συγκντρωση του ιχνηθτη πρπει
να εκφρζεται σε mg ιχνηθτη/kg λιπαρr ουσαr γλα-
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κτοr, µε τον πολλαπλασιασµ του C επ 100/f, που το f
εναι η περιεκτικτητα σε λιπαρr ουσεr τηr κρµαr
γλακτοr σε ποσοστ τοιr εκατ (m/m).»
2. Το σηµεο 8 τροποποιεται ωr εξr:
α) Το σηµεο 8.2.1 αντικαθσταται απ το ακλουθο
κεµενο:
«8.2.1. Το ποσοστ ενσωµτωσηr τηr 4-υδροξυ-3µεθοξυβενζαλδεδηr εναι 250 γραµµρια αν
τνο συµπυκνωµνου βουτρου  βουτρου.
ταν ιχνοθετεται η κρµα γλακτοr, το
ποσοστ ενσωµτωσηr εναι 250 γραµµρια
αν τνο λιπαρr ουσαr γλακτοr.»
β) Τα σηµεα 8.2.2 και 8.2.3 αντικαθστανται απ το
ακλουθο κεµενο:
«8.2.2. Οι τιµr των τριν δειγµτων που προκπτουν
απ την ανλυση του προϊντοr χρησιµοποιονται για λεγχο του ποσοστο και τηr
οµοιογνειαr ενσωµτωσηr του ιχνηθτη και
η χαµηλτερη απ αυτr τιr τιµr συγκρνεται
µε τιr ακλουθεr οριακr τιµr [λαµβανοµνηr
υπψη τηr κρσιµηr διαφορr που αντιστοιχε
σε τιµ πιθαντηταr 95 % (CrD95)]:
— 221,0 mg/kg (95 % του ελχιστου ποσοστο ενσωµτωσηr),
— 159,0 mg/kg (70 % του ελχιστου ποσοστο ενσωµτωσηr).
Η συγκντρωση του ιχνηθτη στο δεγµα απ
το οποο προκπτει η χαµηλτερη τιµ χρησιµοποιεται µαζ µε παρεµβολ µεταξ των
τιµν 221,0 mg/kg και 159,0 mg/kg.»
γ) Τα σηµεα 8.3.1, 8.3.2 και 8.3.3 αντικαθστανται απ
το ακλουθο κεµενο:
«8.3.1. Το ποσοστ ενσωµτωσηr τηr 4-υδροξυ-3µεθοξυβενζαλδεδηr εναι 100 γραµµρια αν
τνο συµπυκνωµνου βουτρου  βουτρου.
ταν προσδιορζεται η κρµα γλακτοr, το
ποσοστ ενσωµτωσηr εναι 100 γραµµρια
αν τνο λιπαρr ουσαr γλακτοr.
8.3.2. Οι τιµr των τριν δειγµτων που προκπτουν
απ την ανλυση του προϊντοr χρησιµοποιονται για λεγχο του ποσοστο και τηr οµοιογνειαr ενσωµτωσηr του ιχνηθτη και η χαµηλτερη απ αυτr τιr τιµr συγκρνεται µε τιr
ακλουθεr οριακr τιµr [λαµβανοµνηr υπψη
τηr κρσιµηr διαφορr που αντιστοιχε σε εππεδο πιθαντηταr 95 % (CrD95)]:
— 79,0 mg/kg (95 % του ελχιστου ποσοστο ενσωµτωσηr),
— 54,0 mg/kg (70 % του ελχιστου ποσοστο ενσωµτωσηr).
Η συγκντρωση του ιχνηθτη στο δεγµα απ
το οποο προκπτει η χαµηλτερη τιµ χρησιµοποιεται µαζ µε παρεµβολ µεταξ των
τιµν 79,0 mg/kg και 54,0 mg/kg.»
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Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων
ρθρο 5

Ο παρν κανονισµr τθεται σε ισχ την βδοµη ηµρα απ τη δηµοσευσ του στην Επσηµη
Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 26 Ιανουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 176/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Ιανουαρου 1999
για τον προσδιορισµ του µτρου κατ το οποο µπορον να γνονται δεκτr οι αιτσειr
πιστοποιητικν εισαγωγr που υπεβλθησαν τον Ιανουριο του 1999 για ορισµνα προϊντα
στον τοµα του γλακτοr και των γαλακτοκοµικν προϊντων στο πλασιο των καθεσττων
που προβλπονται απ τιr ευρωπαϊκr συµφωνεr µεταξ τηr Κοιντηταr και τηr ∆ηµοκραταr τηr Ουγγαραr, τηr ∆ηµοκραταr τηr Πολωναr, τηr Τσεχικr ∆ηµοκραταr, τηr Σλοβακικr ∆ηµοκραταr, τηr Βουλγαραr και τηr Ρουµαναr, του καθεσττοr που προβλπεται
απ τιr συµφωνεr ελευθρωσηr των συναλλαγν µεταξ τηr Κοιντηταr και των βαλτικν
χωρν και του καθεσττοr που προβλπεται απ την προσωριν συµφωνα µεταξ τηr
Κοιντηταr και τηr Σλοβεναr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2508/97 τηr Επιτροπr, τηr 15ηr
∆εκεµβρου 1997, για τη θσπιση των λεπτοµερειν εφαρµογr στον τοµα του γλακτοr και των γαλακτοκοµικν
προϊντων, των καθεσττων που προβλπονται στιr ευρωπαϊκr συµφωνεr µεταξ τηr Κοιντηταr και τηr ∆ηµοκραταr τηr Ουγγαραr, τηr ∆ηµοκραταr τηr Πολωναr, τηr
Τσεχικr ∆ηµοκραταr, τηr ∆ηµοκραταr τηr Σλοβακαr,
τηr Βουλγαραr και τηr Ρουµαναr, του καθεσττοr που
προβλπεται στιr συµφωνεr για την ελευθρωση των
συναλλαγν µεταξ τηr Κοιντηταr και των βαλτικν
χωρν και του καθεσττοr που προβλπεται στην προσωριν συµφωνα µεταξ τηr Κοιντηταr και τηr Σλοβεναr,
καθr και την κατργηση των κανονισµν (ΕΟΚ) αριθ.
584/92, (ΕΚ) αριθ. 1588/94, (ΕΚ) αριθ. 1713/95 και (ΕΚ)
αριθ. 455/97 (1), και ιδωr το ρθρο 4 παργραφοr 4,
Εκτιµνταr τι οι αιτσειr πιστοποιητικν εισαγωγr που
χουν υποβληθε για τα προϊντα που αναφρονται στον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2508/97 αφορον για ορισµνα προϊ-

ντα ποστητεr µεγαλτερεr απ αυτr που εναι διαθσιµεr·
τι πρπει κατ συνπεια να καθοριστον οι συντελεστr
χοργησηr για ορισµνεr ποστητεr που χουν ζητηθε για
την περοδο απ 1ηr Ιανουαρου ωr 30 Ιουνου 1999,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Οι αιτσειr πιστοποιητικν εισαγωγr που χουν υποβληθε για την περοδο απ 1ηr Ιανουαρου ωr 30 Ιουνου
1999 δυνµει του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2508/97 γνονται
δεκτr αν χρα καταγωγr και αν προϊν που υπγεται
στουr κωδικοr ΣΟ, που περιλαµβνονται στο παρρτηµα,
για τιr ζητηθεσεr ποστητεr, στιr οποεr εφαρµζεται ο
αναγραφµενοr συντελεστr χοργησηr.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 27 Ιανουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 26 Ιανουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 345 τηr 16. 12. 1997, σ. 31.

(σε %)
Χρα

Κωδικο ΣΟ

Σλοβακικ ∆ηµοκρατα

Ουγγαρα

0402 10 19
0402 21 19
0402 21 99

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 10 90
0405 20 90

0406

0402 10 19
0402 21 19
0402 21 91

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50

0406

0402 10 19
0402 21 19
0402 21 91

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50

0406

0402 10

0406 90 29

0406

0,0064

0,0092

0,0302

0,0064

0,0063

0,0142

0,0064

0,0069

0,0127

0,0100

—

0,0243

∆ηµοκρατα τηr Εσθοναr

∆ηµοκρατα τηr Λετοναr

∆ηµοκρατα τηr Λιθουαναr

0402 10 19
0402 21 19

0405 10 11
0405 10 19

0406

0402 10 19
0402 21 19

0405 10

0406

ex 0402 29

0402 10 19
0402 21 19

0405 10 11
0405 10 19

0406

0402 99 11

Συντελεστr
χοργησηr

0,0073

0,0110

0,4000

0,0072

0,0069

0,0336

—

0,0074

0,0068

0,0368

—

Χρα

Ρουµανα

Βουλγαρα

Χρα

Κωδικο ΣΟ

0406

0406

Κωδικο ΣΟ

Συντελεστr
χοργησηr

1,0000

1,0000

Συντελεστr
χοργησηr

Σλοβενα

0402 10
0402 21

0403 10

0406 90

0,0152

—

0,0204
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Χρα

Κωδικο ΣΟ

Τσεχικ ∆ηµοκρατα

EL

Συντελεστr
χοργησηr

∆ηµοκρατα τηr Πολωναr

27. 1. 1999

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

L 20/27

L 20/28

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

27. 1. 1999

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 177/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Ιανουαρου 1999
για τον καθορισµ τηr διαθσιµηr ποστηταr για το δετερο τρµηνο του 1999 για ορισµνα
προϊντα µε βση το χορειο κραr στο πλασιο του καθεσττοr που προβλπεται απ τιr
συµφωνεr απελευθρωσηr των συναλλαγν µεταξ τηr Κοιντηταr αφενr, και τηr
Λετοναr, τηr Λιθουαναr και τηr Εσθοναr, αφετρου
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2305/95 τηr Επιτροπr, τηr 29ηr
Σεπτεµβρου 1995, περ λεπτοµερν καννων για την εφαρµογ στον τοµα του χοιρεου κρατοr του καθεσττοr που
προβλπεται στιr συµφωνεr απελευθρωσηr των συναλλαγν µεταξ τηr Κοιντηταr αφενr, και τηr Λετοναr, τηr
Λιθουαναr και τηr Εσθοναr, αφετρου (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 691/97 (2),
και ιδωr το ρθρο 4 παργραφοr 4,
Εκτιµνταr τι, για να διασφαλιστε η κατανοµ των
διαθεσµων ποσοττων, πρπει στιr υπρχουσεr ποστητεr
για την περοδο απ την 1η Απριλου ωr τιr 30 Ιουνου

1999 να προστεθον οι µεταφερθεσεr ποστητεr τηr περιδου απ την 1η Ιανουαρου ωr τιr 31 Μαρτου 1999,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Η διαθσιµη ποστητα για την περοδο απ την 1η Απριλου ωr τιr 30 Ιουνου 1999 βσει του κανονισµο (ΕΚ)
αριθ. 2305/95 αναγρφεται στο παρρτηµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 27 Ιανουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 26 Ιανουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 233 τηr 30. 9. 1995, σ. 45.
(2) ΕΕ L 102 τηr 19. 4. 1997, σ. 12.

27. 1. 1999

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(σε τνουr)
Οµδα

Συνολικ διαθσιµη ποστητα
για την περοδο απ
την 1η Απριλου ωr την 30 Ιουνου 1999

18
19
20
21
22

1 150
1 150
230
1 150
575
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Ιανουαρου 1999
για καθορισµ ορων εντr των οποων δνανται να γνουν αποδεκτr οι αιτσειr που
υποβλθηκαν τον Ιανουριο του 1999 για πιστοποιητικ εισαγωγr χοιρεου κρατοr βσει
του καθεσττοr που προβλπεται απ τιr συµφωνεr, τιr οποεr συνψε η Κοιντητα µε τη
∆ηµοκρατα τηr Πολωναr, τη ∆ηµοκρατα τηr Ουγγαραr, την Τσεχικ ∆ηµοκρατα, τη
Σλοβακα, τη Βουλγαρα και τη Ρουµανα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1898/97 τηr Επιτροπr, τηr 29ηr
Σεπτεµβρου 1997, περ λεπτοµερν καννων για την εφαρµογ, στον τοµα του χοιρεου κρατοr, του καθεσττοr
που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3066/95 του
Συµβουλου και για την κατργηση των κανονισµν (ΕΟΚ)
αριθ. 2698/93 και (ΕΚ) αριθ. 1590/94 (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 618/98 (2),
και ιδωr το ρθρο 4 παργραφοr 5,
Εκτιµνταr:
τι οι αιτσειr χοργησηr πιστοποιητικν εισαγωγr που
υποβλθηκαν για το πρτο τρµηνο του 1999 αφορον
ποστητεr χαµηλτερεr απ τιr διαθσιµεr ποστητεr και,
συνεπr, δνανται να ικανοποιηθον πλρωr·
τι πρπει να καθορισθε το πλενασµα που προστθεται
στη διαθσιµη ποστητα για την επµενη περοδο·
τι εναι σκπιµο να επιστσουµε την προσοχ των οικονοµικν φορων στο γεγονr τι τα πιστοποιητικ µπορον
να χρησιµοποιηθον µνο για τα προϊντα που πληρον

λουr τουr ρουr που αναφρονται στιr κτηνιατρικr διατξειr που ισχουν αυτν τη στιγµ στην Κοιντητα,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
1. Οι αιτσειr πιστοποιητικν εισαγωγr που υποβλλονται για την περοδο απ την 1η Ιανουαρου ωr τιr 31
Μαρτου 1999 βσει του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1898/97, θα
γνουν αποδεκτr σµφωνα µε σα προβλπονται στο
παρρτηµα Ι.
2. Κατ τη διρκεια των δκα πρτων ηµερν τηr περιδου απ την 1η Απριλου ωr τιr 30 Ιουνου 1999, οι αιτσειr αδειν εισαγωγr για τιr συνολικr ποστητεr που
αναφρονται στο παρρτηµα ΙΙ πρπει να υποβλλονται
σµφωνα µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1898/97.
3. Τα πιστοποιητικ µπορον να χρησιµοποιηθον για τα
προϊντα που πληρον λουr τουr ρουr των κτηνιατρικν
διατξεων που ισχουν αυτν τη στιγµ στην Κοιντητα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 27 Ιανουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 26 Ιανουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 267 τηr 30. 9. 1997, σ. 58.
(2) ΕΕ L 82 τηr 19. 3. 1998, σ. 35.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Οµδα

Ποσοστ γκρισηr υποβληθεισν
πιστοποιητικν εισαγωγr για την περοδο
απ 1ηr Ιανουαρου ωr τιr 31 Μαρτου 1999

1
2
3
4
H1
H2
5
6
7
8
9
10/11
12/13
14
15
16
17

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
(σε τνουr)
Οµδα

Συνολικ διαθσιµη ποστητα
για την περοδο απ
1ηr Απριλου ωr τιr 30 Ιουνου 1999

1

4 239

2

664,9

3

1 820

4

16 254,6

H1

2 400

H2

500

5

3 450

6

2 101,1

7

9 806,8

8

1 610

9

11 730

10/11

6 065

12/13

2 645

14

345

15

1 035

16

1 874,9

17

14 375
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 179/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Ιανουαρου 1999
για καθορισµ ορων εντr των οποων δνανται να γνουν αποδεκτr οι αιτσειr που
υποβλθηκαν τον Ιανουριο 1999 για πιστοποιητικ εισαγωγr για ορισµνα προϊντα του
τοµα του χοιρεου κρατοr βσει του καθεσττοr που προβλπεται απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 774/94 του Συµβουλου για το νοιγµα και τον τρπο διαχερισηr ορισµνων κοινοτικν
δασµολογικν ποσοστσεων για το χορειο κραr, και για ορισµνα λλα γεωργικ προϊντα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1432/94 τηr Επιτροπr, τηr 22αr
Ιουνου 1994, για τον καθορισµ των λεπτοµερειν εφαρµογr στον τοµα του χοιρεου κρατοr του καθεσττοr
εισαγωγr που προβλπεται απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
774/94 του Συµβουλου για το νοιγµα και τον τρπο διαχερισηr ορισµνων κοινοτικν δασµολογικν ποσοστσεων για το χορειο κραr, και για ορισµνα λλα γεωργικ
προϊντα (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2068/96 (2), και ιδωr το ρθρο 4 παργραφοr 4,
Εκτιµνταr:
τι οι αιτσειr χοργησηr πιστοποιητικν εισαγωγr που
υποβλθηκαν για το πρτο τρµηνο του 1999 αφορον
χαµηλτερεr απ τιr διαθσιµεr ποστητεr και δνανται
συνεπr να ικανοποιηθον πλρωr·
τι πρπει να καθορισθε η διαθσιµη ποστητα για την
επµενη περοδο·
τι εναι σκπιµο να επιστσουµε την προσοχ των οικονοµικν φορων στο γεγονr τι τα πιστοποιητικ µπορον
να χρησιµοποιηθον µνο για τα προϊντα που πληρον

λουr τουr ρουr που αναφρονται στιr κτηνιατρικr διατξειr που ισχουν αυτν τη στιγµ στην Κοιντητα,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
1. Οι αιτσειr πιστοποιητικν εισαγωγr που υποβλλονται για την περοδο απ την 1η Ιανουαρου ωr τιr 31
Μαρτου 1999 βσει του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1432/94, θα
γνουν αποδεκτr σµφωνα µε σα προβλπονται στο
παρρτηµα I.
2. Κατ τη διρκεια των δκα πρτων ηµερν τηr περιδου απ 1ηr Απριλου ωr τιr 30 Ιουνου 1999, οι αιτσειr
αδειν εισαγωγr για τιr συνολικr ποστητεr που αναφρονται στο παρρτηµα ΙΙ πρπει να υποβλλονται σµφωνα
µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1432/94.
3. Τα πιστοποιητικ µπορον να χρησιµοποιηθον για τα
προϊντα που πληρον λουr τουr ρουr των κτηνιατρικν
διατξεων που ισχουν αυτν τη στιγµ στην Κοιντητα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 27 Ιανουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 26 Ιανουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 156 τηr 23. 6. 1994, σ. 14.
(2) ΕΕ L 277 τηr 30. 10. 1996, σ. 12.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Οµδα

Ποσοστ γκρισηr υποβληθεισν
πιστοποιητικν εισαγωγr για την περοδο απ
1ηr Ιανουαρου ωr τιr 31 Μαρτου 1999

1

100,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
(σε τνουr)
Οµδα

Συνολικ διαθσιµη ποστητα
για την περοδο απ
1ηr Απριλου ωr τιr 30 Ιουνου 1999

1

2 899
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 180/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Ιανουαρου 1999
για καθορισµ ορων εντr των οποων δνανται να γνουν αποδεκτr οι αιτσειr που
υποβλθηκαν τον Ιανουριο 1999 για δειεr εισαγωγr, βσει των καθεσττων δασµολογικν ποσοστσεων εισαγωγr για ορισµνα προϊντα του τοµα του χοιρεου κρατοr, για
την περοδο απ την 1η Ιανουαρου ωr τιr 31 Μαρτου 1999
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1486/95 τηr Επιτροπr, τηr 28ηr
Ιουνου 1995, για το νοιγµα και τον τρπο διαχερισηr
δασµολογικν ποσοστσεων εισαγωγr στον τοµα του
χοιρεου κρατοr (1), πωr τροποποιθηκε απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1390/98 (2), και ιδωr το ρθρο 5 παργραφοr 5,
Εκτιµνταr:
τι οι αιτσειr χοργησηr αδειν εισαγωγr που υποβλθηκαν για το πρτο τρµηνο του 1999 αφορον ποστητεr χαµηλτερεr απ τιr διαθσιµεr ποστητεr και, συνεπr,
δνανται να ικανοποιηθον πλρωr·
τι πρπει να καθορισθε το πλενασµα που προστθεται
στη διαθσιµη ποστητα για την επµενη περοδο,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
1. Οι αιτσειr αδειν εισαγωγr που υποβλλονται για
την περοδο απ την 1η Ιανουαρου ωr τιr 31 Μαρτου
1999 βσει του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1486/95, θα γνουν
αποδεκτr σµφωνα µε σα προβλπονται στο παρρτηµα Ι.
2. Κατ τη διρκεια των δκα πρτων ηµερν τηr περιδου απ την 1η Απριλου ωr τιr 30 Ιουνου 1999, οι αιτσειr αδειν εισαγωγr για τιr συνολικr ποστητεr που
αναφρονται στο παρρτηµα ΙΙ πρπει να υποβλλονται
σµφωνα µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1486/95.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 27 Ιανουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 26 Ιανουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 145 τηr 29. 6. 1995, σ. 58.
(2) ΕΕ L 187 τηr 1. 7. 1998, σ. 28.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Οµδα

Ποσοστ γκρισηr υποβληθεισν
πιστοποιητικν εισαγωγr για την περοδο απ
1ηr Ιανουαρου ωr τιr 31 Μαρτου 1999

G2

100

G3

100

G4

100

G5

100

G6

100

G7

100

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
(σε τνουr)
Οµδα

Συνολικ διαθσιµη ποστητα
για την περοδο απ
1ηr Απριλου ωr την 30 Ιουνου 1999

G2

19 515,6

G3

2 616,5

G4

1 571

G5

3 590

G6

9 000

G7

3 194,8
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 181/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Ιανουαρου 1999
για τροποποηση των αντιπροσωπευτικν τιµν και των προσθτων εισαγωγικν δασµν
ορισµνων προϊντων του τοµα τηr ζχαρηr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συµβουλου, τηr
30r Ιουνου 1981, περ κοινr οργανσεωr τηr αγορr στον
τοµα τηr ζχαρηr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1148/98 τηr Επιτροπr (2),
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1423/95 τηr Επιτροπr, τηr 23ηr
Ιουνου 1995, περ καθορισµο των λεπτοµερειν εφαρµογr για την εισαγωγ προϊντων του τοµα τηr ζχαρηr
λλων απ τιr µελσσεr (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 624/98 (4), και ιδωr το
ρθρο 1 παργραφοr 2 δετερο εδφιο και το ρθρο 3
παργραφοr 1,
Εκτιµνταr:
τι οι αντιπροσωπευτικr τιµr και οι πρσθετοι εισαγωγικο δασµο που εφαρµζονται στη λευκ ζχαρη, στην ακατργαστη ζχαρη και ορισµνα σιρπια χουν καθορισθε
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1379/98 τηr Επιτροπr (5),

πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 127/1999 (6)·
τι, απ την εφαρµογ των καννων και των λεπτοµερειν
καθορισµο που υπενθυµζονται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
1423/95, τα στοιχεα τα οποα διαθτει, θα πρπει να τροποποιον τα ισχοντα ποσ σµφωνα µε το παρρτηµα του
παρντοr κανονισµο,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Οι αντιπροσωπευτικr τιµr και οι πρσθετοι εισαγωγικο
δασµο που εφαρµζονται στα προϊντα που αναφρονται
στο ρθρο 1 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1423/95 καθορζονται πωr αναγρφεται στο παρρτηµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 27 Ιανουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 26 Ιανουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

177 τηr 1. 7. 1981, σ. 4.
159 τηr 3. 6. 1998, σ. 38.
141 τηr 24. 6. 1995, σ. 16.
85 τηr 20. 3. 1998, σ. 5.
187 τηr 1. 7. 1998, σ. 6.

(6) ΕΕ L 16 τηr 21. 1. 1999, σ. 25.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στον κανονισµ τηr Επιτροπr, τηr 26ηr Ιανουαρου 1999, για τροποποηση των αντιπροσωπευτικν τιµν και
πρσθετων δασµν που εφαρµζονται κατ την εισαγωγ τηr λευκr ζχαρηr, τηr ακατργαστηr ζχαρηr, και
των προϊντων του κωδικο ΣΟ 1702 90 99
(σε EUR)
Κωδικr ΣΟ

Αντιπροσωπευτικ τιµ
αν 100 χιλιγραµµα καθαρο βρουr
του εν λγω προϊντοr

Πρσθετοr δασµr
αν 100 χιλιγραµµα καθαρο βρουr
του εν λγω προϊντοr

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

14,87
14,87
14,87
14,87
19,42
19,42
19,42
0,19

9,24
15,54
9,01
15,02
16,81
11,36
11,36
0,45

(1) Καθορισµr για τον αντιπροσωπευτικ ποιοτικ τπο πωr ορζεται στο ρθρο 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 431/68 του
Συµβουλου (ΕΕ L 89 τηr 10. 4. 1968, σ. 3) πωr τροποποιθηκε.
(2) Καθορισµr για τον αντιπροσωπευτικ ποιοτικ τπο πωr ορζεται στο ρθρο 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 793/72 του
Συµβουλου (ΕΕ L 94 τηr 21. 4. 1972, σ. 1).
(3) Καθορισµr αν 1 % τηr περιεκτικτηταr σε σακχαρζη.
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ΙΙ
(Πρξειr για την ισχ των οποων δεν απαιτεται δηµοσευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟVΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 14ηr ∆εκεµβρου 1998
σχετικ µε τη σναψη, εξ ονµατοr τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr και σον αφορ θµατα τηr
αρµοδιτητr τηr, των αποτελεσµτων των διαπραγµατεσεων στον Παγκσµιο Οργανισµ
Εµπορου για τον τοµα των χρηµατοπιστωτικν υπηρεσιν
(1999/61/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
και ιδωr τα ρθρα 54, 57, 63, 66, 73 Β ωr 73 ΣΤ, 99, 100,
100 Α και 113, σε συνδυασµ µε το ρθρο 228 παργραφοr
2, δετερη φρση και µε το ρθρο 228 παργραφοr 3 πρτο
εδφιο,
την πρταση τηr Επιτροπr (1),
τη γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου (2),
τη γνµη τηr Οικονοµικr και Κοινωνικr Επιτροπr (3),
Εκτιµνταr:
τι µε την απφαση 94/800/ΕΚ του Συµβουλου, τηr 22αr
∆εκεµβρου 1994, σχετικ µε την εξ ονµατοr τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr σναψη των συµφωνιν που απρευσαν
απ τιr πολυµερεr διαπραγµατεσειr του Γρου τηr Ουρουγουηr (1986-1994), καθ’ σον αφορ τα θµατα που εµππτουν στιr αρµοδιτητr τηr (4), εγκρθηκαν η συµφωνα
του Μαρακr για την δρυση του Παγκσµιου Οργανισµο
Εµπορου (ΠΟΕ) και οι συναφεr υπουργικr αποφσειr και
δηλσειr, καθr και η συµφωνα σχετικ µε τιr αναλψειr
υποχρεσεων στον τοµα των χρηµατοπιστωτικν υπηρεσιν·
τι οι συνολικr αναλψειr υποχρεσεων στον τοµα των
χρηµατοπιστωτικν υπηρεσιν, τιr οποεr διαπραγµατεθηκε η Επιτροπ εξ ονµατοr τηr Ευρωπαϊκr Κοιντη(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

C
C
C
L

400
379
407
336

τηr
τηr
τηr
τηr

22. 12. 1998, σ. 26.
7. 12. 1998.
28. 12. 1998, σ. 279.
23. 12. 1994, σ. 1.

ταr και των κρατν µελν τηr, αποτελον διαπραγµατευτικ κβαση συνολικ ικανοποιητικ και ισρροπη·
τι στιr 12 ∆εκεµβρου 1997 το Συµβολιο ενκρινε, µε την
επιφλαξη τηr οριστικr γκρισηr µετ την ολοκλρωση
των εσωτερικν διαδικασιν, τον τελικ πνακα αναλψεων υποχρεσεων των Ευρωπαϊκν Κοινοττων και των
κρατν µελν τουr (GATS/SC/31/Suppl.4), και εξουσιοδτησε την Επιτροπ να υποβλει τον εν λγω πνακα στον
ΠΟΕ εξ ονµατοr τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr και των
κρατν µελν τηr·
τι την δια ηµεροµηνα το Συµβολιο εξουσιοδτησε την
Επιτροπ να εγκρνει, εξ ονµατοr τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr και των κρατν µελν τηr, το τελικ αποτλεσµα
των διαπραγµατεσεων, πωr ορζεται στο πµπτο πρωτκολλο τηr GATS (S/L/45), την απφαση για την γκριση
του πρωτοκλλου (S/L/44) και την απφαση σχετικ µε τιr
αναλψειr υποχρεσεων στον τοµα των χρηµατοπιστωτικν υπηρεσιν (S/L/50)·
τι η αρµοδιτητα τηr Κοιντηταr να συνπτει διεθνεr
συµφωνεr απορρει µεν ρητr απ τη συνθκη, αλλ δναται επσηr να απορρει και απ λλεr διατξειr τηr
συνθκηr και απ πρξειr που εκδθηκαν σµφωνα µε
αυτr τιr διατξειr απ τα ργανα τηr Κοιντηταr·
τι, αφ’ ηr στιγµr θεσπισθον κοινοτικο καννεr για την
υλοποηση των στχων τηr συνθκηr, τα κρτη µλη δεν
δικαιονται, εκτr του πλαισου των κοινν οργνων, να
αναλαµβνουν υποχρεσειr που εναι δυνατν να θξουν
τουr εν λγω καννεr  να αλλοισουν το πεδο εφαρµογr
τουr·
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τι ορισµνεr αναλψειr υποχρεσεων στον τοµα των
χρηµατοπιστωτικν υπηρεσιν εµππτουν, σµφωνα µε το
ρθρο 113 τηr συνθκηr, στην αρµοδιτητα τηr Κοιντηταr· τι, επιπλον ορισµνεr λλεr υποχρεσειr στον τοµα
των χρηµατοπιστωτικν υπηρεσιν πτονται των κοινοτικν καννων που θεσπσθηκαν βσει των ρθρων 54, 57,
63, 66, 99, 100 και 100 Α και, συνεπr, µπορον να αναληφθον µνον απ την Κοιντητα·
τι ειδικτερα, η επκληση του ρθρου 100 τηr συνθκηr ωr
νοµικr βσηr τηr παροσαr απφασηr δικαιολογεται στο
βαθµ που οι προαναφερθεσεr αναλψειr υποχρεσεων
στον τοµα των χρηµατοπιστωτικν υπηρεσιν αφορον
την οδηγα 90/434/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 23ηr Ιουλου
1990, σχετικ µε το κοιν φορολογικ καθεστr για τιr
συγχωνεσειr, διασπσειr, εισφορr ενεργητικο και ανταλλαγr µετοχν που αφορον εταιρεεr διαφορετικν
κρατν µελν (1) και την οδηγα 90/435/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 23ηr Ιουλου 1990, σχετικ µε το κοιν φορολογικ καθεστr το οποο ισχει για τιr µητρικr και τιr
θυγατρικr εταιρεεr διαφρων κρατν µελν (2), οι οποεr
βασζονται στο ρθρο 100 τηr συνθκηr·
τι, σον αφορ τιr αναλψειr υποχρεσεων σχετικ µε
την κυκλοφορα των κεφαλαων, οι οποεr περιλαµβνονται
στον πνακα ειδικν αναλψεων υποχρεσεων τηr Κοιντηταr και των κρατν µελν, υφσταται γενικ αρµοδιτητα τηr Κοιντηταr πωr χει επ του παρντοr η
κοινοτικ νοµοθεσα· τι, εντοτοιr, τα κρτη µλη διατηρον την αρµοδιτητα να ενεργον εντr των ορων που
θεσπζουν οι διατξειr του ρθρου 73 Γ τηr συνθκηr·
τι, λγω τηr φσεωr τηr συµφωναr για την δρυση του
ΠΟΕ και των πρωτοκλλων τηr γενικr συµφωναr για τιr
συναλλαγr στον τοµα των υπηρεσιν, δεν εναι πιθαν
µια µεση επκληση αυτν ενπιον του Ευρωπαϊκο
∆ικαστηρου  των δικαστηρων των κρατν µελν,

(1) ΕΕ L 225 τηr 20. 8. 1990, σ. 1.
(2) ΕΕ L 225 τηr 20. 8. 1990, σ. 6.
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ΑΠΟVΑΣΙΖΕΙ:

ρθρο µνο
1.
Εγκρνεται εξ ονµατοr τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr
και ωr προr το τµµα που εµππτει στην αρµοδιτητ τηr,
το πµπτο πρωτκολλο τηr γενικr συµφωναr για τιr
συναλλαγr στον τοµα των υπηρεσιν σχετικ µε τιr
χρηµατοπιστωτικr υπηρεσεr (S/L/45).
2.
Το κεµενο του πµπτου πρωτοκλλου, ο πνακαr
ειδικν αναλψεων υποχρεσεων (GATS/SC/31/Suppl. 4)
και ο πνακαr των εξαιρσεων απ το ρθρο ΙΙ τηr γενικr
συµφωναr για τιr συναλλαγr στον τοµα των υπηρεσιν
(GATS/EL/31) τηr Κοιντηταr και των κρατν µελν σχετικ µε τιr χρηµατοπιστωτικr υπηρεσεr προσαρτνται
στην παροσα απφαση, πωr και οι ακλουθεr αποφσειr:
— η απφαση τηr Επιτροπr για τιr συναλλαγr στον
τοµα των χρηµατοπιστωτικν υπηρεσιν, µε την οποα
εγκρνεται το πµπτο πρωτκολλο τηr γενικr συµφωναr για τιr συναλλαγr στον τοµα των υπηρεσιν
(S/L/44),
— η απφαση του Συµβουλου για τιr συναλλαγr στον
τοµα των χρηµατοπιστωτικν υπηρεσιν του ∆εκεµβρου 1997 σχετικ µε τιr αναλψειr υποχρεσεων στον
τοµα των χρηµατοπιστωτικν υπηρεσιν (S/L/50).
3.
Ο Πρεδροr του Συµβουλου εξουσιοδοτεται να ορσει το πρσωπο που εναι αρµδιο να υπογρψει το πµπτο
πρωτκολλο τηr γενικr συµφωναr για τιr συναλλαγr
στον τοµα των υπηρεσιν, δεσµεονταr την Ευρωπαϊκ
Κοιντητα ωr προr το τµµα του πρωτοκλλου που εµππτει στην αρµοδιτητ τηr.
Βρυξλλεr, 14 ∆εκεµβρου 1998.
Για το Συµβολιο
Ο Πρεδροr
W. MOLTERER
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FIFTH PROTOCOL TO THE GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES
MEMBERS OF THE WORLD TRADE ORGANISATION (hereinafter referred to as ‘the WTO') whose
Schedules of specific commitments and lists of exemptions from Article II of the General Agreement on
Trade in Services concerning financial services are annexed to this Protocol (hereinafter referred to as
‘Members concerned'),
Having carried out negotiations under the terms of the second Decision on financial services adopted by the
Council for Trade in Services on 21 July 1995 (S/L/9),
AGREE AS FOLLOWS:

1. A schedule of specific commitments and a list of exemptions from Article II concerning
financial services annexed to this Protocol relating to a Member shall, upon the entry into
force of this Protocol for that Member, replace the financial services sections of the schedule
of specific commitments and the list of Article II exemptions of that Member.
2. This Protocol shall be open for acceptance, by signature or otherwise, by the Member
concerned until 29 January 1999.
3. This Protocol shall enter into force on the 30th day following the date of its acceptance by all
Members concerned. If by 30 January 1999 it has not been accepted by all Members
concerned, those Members which have accepted it before that date may, within a period of 30
days thereafter, decide on its entry into force.
4. This Protocol shall be deposited with the Director-General of the WTO. The Director-General of the WTO shall promptly furnish to each Member of the WTO a certified copy of this
Protocol and notifications of acceptances thereof pursuant to paragraph 3.
5. This Protocol shall be registered in accordance with the provisions of Article 102 of the
Charter of the United Nations.

Done at Geneva this twenty-seventh day of February one thousand nine hundred and ninetyeight, in a single copy in English, French and Spanish languages, each text being authentic,
except as otherwise provided for in respect of the schedules annexed hereto.
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Annex
EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES
SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS
Supplement 4
(This is authentic in English, French and Spanish)
This text replaces the financial services section contained in document GATS/SC/31/Suppl. 1/Rev. 1.
Modes of supply:

(1) Cross-border supply

Sector or sub-sector

(2) Consumption abroad

(3) Commercial presence

Limitations on market access

(4) Presence of natural persons

Limitations on national treatment

Additional commitments

FINANCIAL SERVICES SECTOR (1)
1. The Communities and their Member States undertake commitments on financial services in accordance with the provisions of the ‘Understanding on
commitments in financial services' (‘the Understanding').
2. These commitments are subject to the limitations on market access and national treatment in the ‘all sectors' section of this schedule and to those
relating to the sub-sectors listed below.
3. The market access commitments in respect of modes (1) and (2) apply only to the transactions indicated in paragraphs B.3 and B.4 of the market access
section of the Understanding respectively.
4. Notwithstanding note 1 above, the market access and national treatment commitments in respect of mode (4) on financial services are those in the ‘all
sectors' section of this schedule, except for Sweden in which case commitments are made in accordance with the Understanding.
5. The admission to the market of new financial services or products may be subject to the existence of, and consistency with, a regulatory framework
aimed at achieving the objectives indicated in Article 2(a) of the financial services Annex.
6. As a general rule and in a non-discriminatory manner, financial institutions incorporated in a Member State of the Community must adopt a specific
legal form.
A. Insurance
and
insurance-related services

(1)

A: Promotional activity and intermediation on
behalf of a subsidiary not established in the
Community or of a branch not established in
Austria (except for reinsurance and retrocession)
are prohibited.
A: Compulsory air insurance can be underwritten only by a subsidiary established in the Community or by a branch established in Austria.

(1)

A: Higher premium tax is due for
insurance contracts (except for
contracts on reinsurance and retrocession) which are written by a
subsidiary not established in the
Community or by a branch not
established in Austria. Exception
from the higher tax can be granted.

The European Communities and their Member
States undertake additional
commitments as contained
in the attachment.

DK: Compulsory air transport insurance can be
underwritten only by firms established in the
Community.
DK: No persons or companies (including insurance companies) may for business purposes in
Denmark assist in effecting direct insurance for
persons resident in Denmark, for Danish ships
or for property in Denmark, other than insurance companies licensed by Danish law or by
Danish competent authorities.
(1) Unlike foreign subsidiaries, branches established directly in a Member State by a non-Community financial institution are not, with certain limited exceptions, subject

to prudential regulations harmonised at Community level which enable such subsidiaries to benefit from enhanced facilities to set up new establishments and to
provide cross-border services throughout the Community. Therefore, such branches receive an authorisation to operate in the territory of a Member State under
conditions equivalent to those applied to domestic financial institutions of that Member State, and may be required to satisfy a number of specific prudential requirements such as, in the case of banking and securities, separate capitalisation and other solvency requirements and reporting and publication of accounts requirements or,
in the case of insurance, specific guarantee and deposit requirements, a separate capitalisation, and the localisation in the Member State concerned of the assets
representing the technical reserves and at least one third of the solvency margin. Member States may apply the restrictions indicated in this schedule only with regard
to the direct establishment from a third country of a commercial presence or to the provision of cross-border services from a third country; consequently, a Member
State may not apply these restrictions, including those concerning establishment, to third-country subsidiaries established in other Member States of the Community,
unless these restrictions can also be applied to companies or nationals of other Member States in conformity with Community law.
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Sector or sub-sector

(2) Consumption abroad

(3) Commercial presence

Limitations on market access

27. 1. 1999
(4) Presence of natural persons

Limitations on national treatment

D: Compulsory air insurance policies can be
underwritten only by a subsidiary established in
the Community or by a branch established in
Germany.
D: If a foreign insurance company has established a branch in Germany, it may conclude insurance contracts in Germany relating to international transport only through the branch established in Germany.
E, I: Unbound for the actuarial profession.
FIN: Only insurers having their head office in
the European Economic Area or having their
branch in Finland may offer insurance services
as referred to in subparagraph 3(a) of the Understanding.
FIN: The supply of insurance broker services is
subject to a permanent place of business in the
European Economic Area.
F: Insurance of risks relating to ground transport
may be carried out only by insurance firms established in the Community.
I: Insurance of risks relating to cif exports by
residents in Italy may be underwritten only by
insurance firms established in the Community.
I: Transport insurance of goods, insurance of
vehicles as such and liability insurance regarding
risks located in Italy may be underwritten only
by insurance companies established in the Community. This reservation does not apply for
international transport involving imports into
Italy.
P: Air and maritime transport insurance, covering goods, aircraft, hull and liability can be
underwritten only by firms established in the
EC; only persons or companies established in
the EC may act as intermediaries for such insurance business in Portugal.
S: The supply of direct insurance is allowed only
through an insurance service supplier authorised
in Sweden, provided that the foreign service supplier and the Swedish insurance company
belong to the same group of companies or have
an agreement of cooperation between them.
(2)

A: Promotional activity and intermediation on
behalf of a subsidiary not established in the
Community or of a branch not established in
Austria (except for reinsurance and retrocession)
are prohibited.
A: Compulsory air insurance can be underwritten only by a subsidiary established in the Community or by a branch established in Austria.

(2)

A: Higher premium tax is due for
insurance contracts (except for
contracts on reinsurance and retrocession) which are written by a
subsidiary not established in the
Community or by a branch not
established in Austria. Exception
from the higher tax can be granted.

Additional commitments
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(4) Presence of natural persons

Limitations on national treatment

DK: Compulsory air transport insurance can be
underwritten only by firms established in the
Community.
DK: No persons or companies (including insurance companies) may for business purposes in
Denmark assist in effecting direct insurance for
persons resident in Denmark, for Danish ships
or for property in Denmark, other than insurance companies licensed by Danish law or by
Danish competent authorities.
D: Compulsory air insurance policies can be
underwritten only by a subsidiary established in
the Community or by a branch established in
Germany.
D: If a foreign insurance company has established a branch in Germany, it may conclude insurance contracts in Germany relating to international transport only through the branch established in Germany.
F: Insurance of risks relating to ground transport
may be carried out only by insurance firms established in the Community.
I: Insurance of risks relating to cif exports by
residents in Italy may be underwritten only by
insurance firms established in the Community.
I: Transport insurance of goods, insurance of
vehicles as such and liability insurance regarding
risks located in Italy may be underwritten only
by insurance companies established in the Community. This reservation does not apply for
international transport involving imports into
Italy.
P: Air and maritime transport insurance, covering goods, aircraft, hull and liability can be
underwritten only by firms established in the
EC; only persons or companies established in
the EC may act as intermediaries for such insurance business in Portugal.
(3)

A: The licence for branch offices of foreign
insurers has to be denied if the insurer, in the
home country, does not have a legal form corresponding or comparable to a joint stock
company or a mutual insurance association.

B: Any public bid to acquire Belgian securities
made by or on behalf of a person, company or
institution outside the jurisdiction of one of the
Member States of the European Community
shall be submitted to the authorisation of the
Minister of Finance.

(3)

FIN: The general agent of the
foreign insurance company shall
have his place of residence in Finland, unless the company has its
head office in the European Economic Area.
S: Non-life insurance undertakings not incorporated in Sweden
conducting business in Sweden are
— instead of being taxed according to the net result — subject to
taxation based on the premium
income from direct insurance operations.

Additional commitments
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E: Before establishing a branch or agency in
Spain to provide certain classes of insurance, a
foreign insurer must have been authorised to
operate in the same classes of insurance in its
country of origin for at least five years.
E, GR: The right of establishment does not
cover the creation of representative offices or
other permanent presence of insurance companies, except where such offices are established
as agencies, branches or head offices.
FIN: The managing director, at least one auditor
and at least one half of the promoters and members of the board of directors and the supervisory
board of an insurance company shall have their
place of residence in the European Economic
Area, unless the Ministry of Social Affairs and
Health has granted an exemption.
FIN: Foreign insurers cannot get a licence in
Finland as a branch to carry on statutory social
insurances (statutory pension insurance, statutory
accident insurance).
F: The establishment of branches is subject to a
special authorisation for the representative of the
branch.
I: Access to actuarial profession through natural
persons only. Professional associations (no incorporation) among natural persons permitted.
I: The authorisation of the establishment of
branches is ultimately subject to the evaluation
of supervisory authorities.
IRL: The right of establishment does not cover
the creation of representative offices.
P: Foreign companies may carry out insurance
intermediation in Portugal only through a
company formed in accordance with the law of a
Community Member State.
P: In order to establish a branch in Portugal,
foreign companies need to demonstrate prior
operational experience of at least five years.
S: Foreign companies may only establish as a
subsidiary or through a resident agent.
S: Insurance broking undertakings not incorporated in Sweden may establish a commercial
presence only through a branch.

27. 1. 1999
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Limitations on national treatment

S: A founder of an insurance
company shall be a natural person
resident in the European Economic Area or a legal entity incorporated in the European Economic
Area.
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(4)

Unbound except as indicated in the horizontal
section and subject to the specific conditions:

L 20/45
(4) Presence of natural persons

Limitations on national treatment

(4)

GR: A majority of the members of the board of
directors of a company established in Greece
shall be nationals of one of the Member States of
the Community.

Additional commitments

Unbound except as indicated in
the horizontal section and subject
to the following specific limitations:

A: The management of a branch
office must consist of two natural
persons resident in Austria.

DK: The general agent of an insurance branch will need to have
resided in Denmark for the last
two years unless being a national
of one of the Member States of the
Community. The Minister of Business and Industry may grant
exemption.

DK: Residency requirement for
managers and the members of the
board of directors of a company.
However, the Minister of Business
and Industry may grant exemption
from this requirement. Exemption
is granted on a non-discriminatory
basis.

E, I: Residence requirement for
actuarial profession.
B. Banking
and
other financial
services
(excluding insurance)

(1) (2) B: Establishment in Belgium is required for the
provision of investment advisory services.
I: Unbound for ‘promotori di servizi finanziari'
(financial salesmen).

(1)

None

The European Communities and their Member
States undertake additional
commitments as contained
in the attachment.

IRL: The provision of investment services or
investment advice requires either: (i) authorisation in Ireland, which normally requires that the
entity be incorporated or be a partnership or a
sole trader, in each case with a head/registered
office in Ireland (authorisation may not be
required in certain cases, e.g. where a third
country service provider has no commercial presence in Ireland and the service is not provided
to private individuals); or (ii) authorisation in
another Member State in accordance with the
EC Investment Services Directive.
(2) I: Provision and transfer of financial information and financial data processing entailing trading of financial instruments may be prohibited where the protection of

investors is likely to be seriously prejudiced. Only authorised banks and investment firms must comply with conduct of business rules in providing investment advice
concerning financial instruments and advice to undertakings on capital structure, industrial strategy and related matters, and advice and service relating to mergers and
acquisition of undertakings. Advisory activity should not include asset management.
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(2) (3) D: Issues of securities denominated in German
marks can be lead managed only by a credit
institution, subsidiary or branch, established in
Germany.

27. 1. 1999
(4) Presence of natural persons

Limitations on national treatment

(2)

None

(3)

F: In addition to French credit
institutions, issues denominated in
French francs may be lead managed only by French subsidiaries
(under French law) of non-French
banks which are authorised, based
on sufficient means and commitments in Paris of the candidate
French subsidiary of a non-French
bank. These conditions apply to
lead banks running the books. A
non-French bank may be, without
restrictions or requirement to establish, jointly-lead or co-lead manager of Eurofranc bond issue.

Additional commitments

FIN: Payments from governmental entities
(expenses) shall be transmitted through the Finnish postal giro system, which is maintained by
Postipankki Ltd. Exemption from this requirement may be granted on special reason by the
Ministry of Finance.

GR: Establishment is required for the provision
of custodial and depository services involving
the administration of interest and principal payments due on securities issued in Greece.

UK: Sterling issues, including privately led
issues, can be lead managed only by a firm
established in the European Economic Area.

(3)

All Member States:
— the establishment of a specialised management company is required to perform the
activities of management of unit trusts and
investment companies (Articles 6 and 13 of
UCITS Directive, 85/611/EEC),
— only firms having their registered office in
the Community can act as depositories of
the assets of investment funds (Articles 8.1
and 15.1 of the UCITS Directive 85/611/
EEC).

A: Only members of the Austrian stock exchange may engage in securities trading at the
stock exchange.

I: Representative offices of foreign
intermediaries cannot carry out
activities aimed at providing investment services.

A: For trading in foreign exchange and foreign
currency authorisation of the Austrian national
bank is required.

S: A founder of a banking
company shall be a natural person
resident in the European Economic Area or a foreign bank. A
founder of a savings bank shall be
a natural person resident in the
European Economic Area.

A: Mortgage bonds and municipal bonds may be
issued by banks specialised and authorised for
this activity.
A: For carrying out services of pension fund
management a specialised company only for this
activity and incorporated as a stock company in
Austria is required.

(3) I: Authorised persons enabled to conduct collective asset management are deemed responsible for any investment activity conducted by their delegated advisers
(collective asset management, excluding UCITS).
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B: Any public bid to acquire Belgian securities
made by or on behalf of a person, company or
institution outside the jurisdiction of one of the
Member States of the European Community
shall be submitted to the authorisation of the
Minister of Finance.
DK: Financial institutions may engage in securities trading on the Copenhagen stock exchange only through subsidiaries incorporated in
Denmark.
E: Financial institutions may engage in securities trading in securities listed on an official
stock exchange or in the Government securities
market only through securities firms incorporated in Spain.
FIN: At least one half of the founders, the
members of the board of directors, the supervisory board and the delegates, the managing
director, the holder of the procuration and the
person entitled to sign in the name of the credit
institution shall have their place of residence in
the European Economic Area, unless the Ministry of Finance grants an exemption. At least
one auditor shall have his place of residence in
the European Economic Area.
FIN: The broker (individual person) on derivative exchange shall have his place of residence
in the European Economic Area. Exemption
from this requirement may be granted under the
conditions set by the Ministry of Finance.
FIN: Payments from governmental entities
(expenses) shall be transmitted through the Finnish postal giro system, which is maintained by
Postipankki Ltd. Exemption from this requirement may be granted on special reason by the
Ministry of Finance.
GR: Financial institutions may engage in the
trading of securities listed on the Athens stock
exchange only through stock exchange firms
incorporated in Greece.
GR: For the establishment and operations of
branches a minimum amount of foreign exchange must be imported, converted into drachmas and kept in Greece as long as a foreign
bank continues to operate in Greece:
— up to four (4) branches, this minimum is
currently equal to half of the minimum
amount of share capital required for a credit
institution to be incorporated in Greece,
— for the operation of additional branches the
minimum amount of capital must be equal
to the minimum share capital required for a
credit institution to be incorporated in
Greece.
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I: In providing the activity of door-to-door selling, intermediaries must utilise authorised
financial salesmen resident within the territory
of a Member State of the European Communities.

I: Clearing and settlement of securities may be
conducted only by the official clearing system. A
company authorised by the Bank of Italy in
agreement with Consob could be entrusted with
the activity of clearing, up to the final settlement
of securities.

I: The public offer of securities (as provided for
under Article 18 of Law 216/74) other than shares, debt securities (including convertible debt
securities) can only be made by Italian limited
companies, foreign companies duly authorised,
public bodies or companies belonging to local
authorities whose assigned capital is not below
ITL 2 billion.

I: Centralised deposit, custody and administration services can be provided only by the Bank
of Italy for Government securities, or by Monte
Titoli SpA for shares, securities of a participating
nature and other bonds traded in a regulated
market.

I: In the case of collective investment schemes
other than harmonised UCITS under Directive
85/611/EEC, the trustee/depositary is required
to be incorporated in Italy or in another Member State of the European Community, being
established through a branch in Italy. Only
banks, insurance companies, securities investment companies having their legal head office
in the European Community may carry out activity of pension fund resources management.
Management companies (closed-end funds and
real estate funds) are also required to be incorporated in Italy.

IRL: In the case of collective investment schemes constituted as unit trusts and variable capital companies (other than undertakings for collective investment in transferable securities,
UCITS), the trustee/depositary and management
company is required to be incorporated in Ireland or in another Member State of the Community. In the case of an investment limited partnership, at least one general partner must be
incorporated in Ireland.
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IRL: To become a member of a stock exchange
in Ireland, an entity must either: (i) be authorised in Ireland, which requires that it be incorporated or be a partnership, with a head/registered office in Ireland; or (ii) be authorised in
another Member State in accordance with the
EC Investment Services Directive.

IRL: The provision of investment services or
investment advice requires either: (i) authorisation in Ireland, which normally requires that the
entity be incorporated or be a partnership or a
sole trader, in each case with a head/registered
office in Ireland (the supervisory authority may
also authorise branches of third country entities);
or (ii) authorisation in another Member State in
accordance with the EC Investment Services
Directive.

P: The establishment of non-EC banks is subject
to an authorisation issued, on a case-by-case
basis, by the Minister of Finance. The establishment has to contribute to increase the national
banking system’s efficiency or has to produce
significant effects on the internationalisation of
the Portuguese economy.

P: The services of venture capital may not be
provided by branches of venture capital companies having their head office in a non-EC
country. Broker-dealer services on the Lisbon
stock exchange may be provided by broker and
dealer companies incorporated in Portugal or by
branches of investment firms authorised in another EC country and authorised in their home
country to provide those services. Broker and
dealer services in the Oporto derivatives exchange and in the OTC market may not be provided by branches of non-EC broker/dealer
companies.
Pension fund management may be provided
only by companies incorporated in Portugal and
by insurance companies established in Portugal
and authorised to take up the life insurance
business.

UK: Inter-dealer brokers, which are a category
of financial institutions dealing in Government
debt, are required to be established in the European Economic Area and separately capitalised.
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Limitations on national treatment

S: Undertakings not incorporated in Sweden
may establish a commercial presence only
through a branch, and in case of banks, also
through a representative office.
(4)

Unbound except as indicated in the horizontal
section and subject to the specific conditions:

F: Sociétés d’investissement à capital fixe: condition of nationality for the president of the board
of directors, the directors-general and no less
than two thirds of the administrators, and also,
when the securities firm has a supervisory board
or council, for the members of such board or its
director-general, and no less than two thirds of
the members of the supervisory council.
GR: Credit institutions should name at least two
persons who are responsible for the operations
of the institution. Condition of residency applies
to these persons.

(4)

Unbound except as indicated in
the horizontal section and subject
to the following specific limitations:
I: Condition of residence within
the territory of a Member State of
the European Communities for
‘promotori di servizi finanziari'
(financial salesmen).

Additional commitments
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ADDITIONAL COMMITMENTS BY THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER
STATES
INSURANCE
(a) The European Communities and their Member States note the close cooperation among the insurance
regulatory and supervisory authorities of the Member States and encourage their efforts to promote
improved supervisory standards.
(b) Member States will make their best endeavours to consider within six months complete applications for
licences to conduct direct insurance underwriting business, through the establishment in a Member State
of a subsidiary in accordance with the legislation of that Member State, by an undertaking governed by the
laws of a third country. In cases where such applications are refused, the Member State authority will make
its best endeavours to notify the undertaking in question and give the reasons for the refusal of the
application.
(c) The supervisory authorities of the Member States will make their best endeavours to respond without
undue delay to requests for information by applicants on the status of complete applications for licences to
conduct direct insurance underwriting business, through the establishment in a Member State of a
subsidiary in accordance with the legislation of that Member State by an undertaking governed by the laws
of a third country.
(d) The European Communities and their Member States will make their best endeavours to examine any
questions pertaining to the smooth operation of the internal market in insurance, and consider any issues
that might have an impact on the internal market in insurance.
(e) The European Communities and their Member States note that, as regards motor insurance, under EC law
as in force on 31 December 1997, and without prejudice to future legislation, premiums may be calculated
taking several risk factors into account.
(f) The European Communities and their Member States note that under EC law, as in force on 31 December
1997, and without prejudice to future legislation, the prior approval by national supervisory authorities of
policy conditions and scales of premiums that an insurance undertaking intends to use is generally not
required.
(g) The European Communities and their Member States not that under EC law, as in force on 31 December
1997, and without prejudice to future legislation, the prior approval by national supervisory authorities of
increases in premium rates is generally not required.
OTHER FINANCIAL SERVICES
(a) In application of the relevant EC directives, Member States will make their best endeavours to consider
within 12 months complete applications for licences to conduct banking activities, through the establishment in a Member State of a subsidiary in accordance with the legislation of that member State, by an
undertaking governed by the laws of a third country. In cases where such applications are refused, the
Member State will make its best endeavours to notify the undertaking in question and give the reasons for
the refusal of the application.
(b) Member States will make their best endeavours to respond without undue delay to requests for information
by applicants on the status of complete applications for licences to conduct banking activities, through the
establishment in a Member State of a subsidiary in accordance with the legislation of that Member State,
by an undertaking governed by the laws of a third country.
(c) In application of the relevant EC directives, Member States will make their best endeavours to consider
within six months complete applications for licences to conduct investment services in the securities field,
as defined in the Investment Services Directive, through the establishment in a Member State of a
subsidiary in accordance with the legislation of that Member State, by an undertaking governed by the laws
of a third country. In cases where such applications are refused, the Member State will make its best
endeavours to notify the undertaking in question and give the reasons for the refusal of the application.
(d) Member States will make their best endeavours to respond without undue delay to requests for information
by applicants on the status of complete applications for licenses to conduct investment services in the
securities area, through the establishment in a Member State of a subsidiary in accordance with the
legislation of that Member State, by an undertaking governed by the laws of a third country.
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EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES
FINAL LIST OF ARTICLE II (MFN) EXEMPTIONS
(This is authentic in English only)

Sector or sub-sector

Description of measure indicating its inconsistency with Article II

Countries to which the
measure applies

Intended duration

Conditions creating the
need for the exemption

Direct non-life insurance

Measures based on a bilateral agreement between the European Communities and Switzerland on direct
insurance other than life insurance.
This agreement provides on a reciprocal basis for freedom of establishment and the right to take up
or pursue non-life insurance business for agencies and branches of
undertakings whose head office is
situated in the territory of the other
contracting party.

Switzerland

Indefinite

Need to remove obstacles to the
taking up and pursuit of non-life
insurance business in the framework
of an agreement between the European Communities and Switzerland
on non-life insurance consistent with
the provisions of paragraph 3 of the
Annex of financial services

Financial services

Measure granting favourable tax
treatment (off-shore regime) in Italy
to service suppliers trading with the
countries to which the measure
applies.

States in central, eastern
and south-eastern Europe,
and all Members of the
Commonwealth of Independent States

10 years

The need to aid the countries concerned in their transition to a market
economy.
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DECISION ADOPTING THE FIFTH PROTOCOL TO THE GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES
adopted by the Committee on Trade in Financial Services on 14 November 1997
THE COMMITTEE ON TRADE IN FINANCIAL SERVICES,
Having regard to the results of the negotiations conducted under the terms of the Second Decision on
Financial Services adopted by the Council for Trade in Services on 21 July 1995 (S/L/9),
DECIDES AS FOLLOWS:

1. To adopt the text of the ‘Fifth Protocol to the General Agreement on Trade in Services'.
2. Commencing immediately and continuing until the date of entry into force of the Fifth
Protocol to the General Agreement on Trade in Services, Members concerned shall, to the
fullest extent consistent with their existing legislation, not take measures which would be
inconsistent with their undertakings resulting from these negotiations.
3. The Committee shall monitor the acceptance of the Protocol by Members concerned and
shall, at the request of a Member, examine any concerns raised regarding the application of
paragraph 2 above.

DECISION OF DECEMBER 1997 ON COMMITMENTS IN FINANCIAL SERVICES
adopted by the Council for Trade in Services on 12 December 1997
THE COUNCIL FOR TRADE IN SERVICES,
Having regard to the Second Decision on Financial Services adopted by the Council for Trade in Services on
21 July 1995 (S/L/9),
Noting the results of the negotiations carried out under the terms of that Decision,
Having rgard to the Decision adopting the Fifth Protocol to the General Agreement on Trade in Services
adopted by the Committee on Trade in Financial Services on 14 November 1997 (S/L/44),
DECIDES AS FOLLOWS:

1. If the Fifth Protocol to the General Agreement on Trade in Services (GATS) does not enter
into force in accordance with paragraph 3 therein:
(a) notwithstanding Article XXI of the GATS, a Member may, during a period of 60 days
beginning on 1 March 1999, modify or withdraw all or part of the commitments on
financial sevices inscribed in its schedule;
(b) notwithstanding Article II of the GATS and paragraphs 1 and 2 of the Annex on Article II
exemptions, a Member may, during the same period referred to in paragraph 1(a), list in
that Annex measures relating to financial services which are inconsistent with paragraph 1
of Article II of the GATS.
2. The Committee on Trade in Financial Services shall establish any procedures necessary for
the implementation of paragraph 1.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟVΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 21ηr ∆εκεµβρου 1998
σχετικ µε την τροποποηση τηr απφασηr 97/222/ΕΚ για την κατρτιση καταλγου τρτων
χωρν απ τιr οποεr τα κρτη µλη επιτρπουν την εισαγωγ προϊντων µε βση το κραr
[κοινοποιηθεσα υπ τον αριθµ Ε(1998) 4347]
(Κεµενο που παρουσιζει ενδιαφρον για τον ΕΟΧ)

(1999/62/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
την οδηγα 72/462/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 12ηr ∆εκεµβρου 1972, σχετικ µε τα υγειονοµικ προβλµατα και τα
υγειονοµικ µτρα κατ την εισαγωγ ζων του βοεου,
χοιρεου, προβεου και αιγεου εδουr, και νωπν κρετων
 προϊντων µε βση το κραr προλευσηr τρτων
χωρν (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την οδηγα
97/79/ΕΚ (2), και ιδωr το ρθρο 21 στοιχεο α) και το
ρθρο 22,
Εκτιµνταr:
τι η απφαση 97/222/ΕΚ τηr Επιτροπr (3), πωr τροποποιθηκε απ την απφαση 98/246/ΕΚ (4), καταρτζει κατλογο τρτων χωρν απ τιr οποεr τα κρτη µλη επιτρπουν την εισαγωγ προϊντων µε βση το κραr·
τι οι υγειονοµικο ροι και η κτηνιατρικ πιστοποηση
που διπουν τιr εισαγωγr οικσιτων ζων του βοεου και
του χοιρεου εδουr απ ορισµνεr ευρωπαϊκr χρεr
θεσπστηκαν µε την απφαση 98/372/ΕΚ τηr Επιτροπr (5),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την απφαση 98/
505/ΕΚ (6)·
τι, λγω του τι εξακολουθε να εµφανζεται η κλασικ
πανλη των χορων, στον πληθυσµ των αγρων χορων
χουν θεσπιστε ορισµνοι περιορισµο σον αφορ τιr ει(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

302 τηr 31. 12. 1972, σ. 28.
24 τηr 30. 1. 1998, σ. 31.
89 τηr 4. 4. 1997, σ. 39.
98 τηr 31. 3. 1998, σ. 44.
170 τηr 16. 6. 1998, σ. 34.
226 τηr 13. 8. 1998, σ. 50.

σαγωγr ζωντανν χορων απ ορισµνα τµµατα τηr
∆ηµοκραταr τηr Τσεχαr·
τι η δια διαρεση σε περιφρειεr πρπει να ισχει για τιr
εισαγωγr προϊντων µε βση το κραr γριων χορων απ
τη ∆ηµοκρατα τηr Τσεχαr·
τι η Ευρωπαϊκ Κοιντητα χει υποβλει υγειονοµικοr
περιορισµοr σε ορισµνεr περιοχr τηr Κροαταr λγω
ορισµνων προβληµτων τα οποα αφορον τουr κτηνιατρικοr ελγχουr σε αυτr τιr περιοχr· τι, µετ απ πρσφατη κοινοτικ κτηνιατρικ αποστολ, φανεται τι οι
κτηνιατρικr υπηρεσεr τηr Κροαταr ελγχουν κατ τρπο
ικανοποιητικ την εν λγω χρα στο σνολ τηr·
τι, κατ συνπεια, εναι σκπιµο να επιτραπον οι εισαγωγr προϊντων µε βση το κραr απ την Κροατα·
τι ο λεγχοr των ζωονσων στη Ζιµπµπουε εναι ικανοποιητικr· τι, κατ συνπεια, εναι σκπιµο να επιτραπον
οι εισαγωγr απ τη Ζιµπµπουε προϊντων µε βση το
κραr που χουν υποστε θερµικ επεξεργασα σε θερµοκρασα τουλχιστον 80 °C η οποα θα πρπει να επιτευχθε σε
ολκληρο το κραr κατ την επεξεργασα·
τι οι κτηνιατρικr αρχr τηr Τυνησαr διαββασαν ικανοποιητικr εγγυσειr για να καταστον δυνατr οι εισαγωγr
απ την Τυνησα προϊντων µε βση το κραr που χουν
υποστε θερµικ επεξεργασα σε θερµοκρασα τουλχιστον
80 °C η οποα θα πρπει να επιτευχθε σε ολκληρο το
κραr κατ την επεξεργασα·
τι πρπει να τροποποιηθε η απφαση 97/222/ΕΚ·
τι τα µτρα που προβλπονται στην παροσα απφαση
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr µνιµηr κτηνιατρικr επιτροπr,
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

ρθρο 1
Το παρρτηµα τηr απφασηr 97/222/ΕΚ τροποποιεται ωr
εξr:

L 20/55
ρθρο 2

Η παροσα απφαση απευθνεται στα κρτη µλη.
Βρυξλλεr, 21 ∆εκεµβρου 1998.

1. Το µροr Ι αντικαθσταται απ το µροr Ι του παραρτµατοr τηr παροσαr απφασηr.

Για την Επιτροπ

2. Το µροr ΙΙ αντικαθσταται απ το µροr ΙΙ του
παραρτµατοr τηr παροσαr απφασηr.

Μλοr τηr Επιτροπr

Franz FISCHLER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΜΕΡΟΣ Ι
Περιγραφ περιφερειακr διαρεσηr των χωρν που απαριθµονται στα µρη ΙΙ και ΙΙΙ
Περιοχ

Κωδικr
ISO

Χρα

Κωδικr

Αντιστοιχα

Περιγραφ περιοχr

BR

Βραζιλα

BR 2

—

πωr αναφρεται στο παρρτηµα Ι τηr απφασηr
94/984/ΕΚ τηr Επιτροπr (1) (πωr τροποποιθηκε
τελευταα)

CZ

Τσεχικ ∆ηµοκρατα

CZ 1

—

πωr αναφρεται στο παρρτηµα Ι τηr απφασηr
98/371/ΕΚ τηr Επιτροπr (2) (πωr τροποποιθηκε
τελευταα)

CZ

Τσεχικ ∆ηµοκρατα

CZ 2

—

πωr αναφρεται στο παρρτηµα Ι τηr απφασηr
98/371/ΕΚ (πωr τροποποιθηκε τελευταα)

FY

Οµοσπονδιακ ∆ηµοκρατα τηr Γιουγκοσλαβαr

FY 1

—

πωr αναφρεται στο παρρτηµα Ι τηr απφασηr
98/371/ΕΚ (πωr τροποποιθηκε τελευταα)

FY

Οµοσπονδιακ ∆ηµοκρατα τηr Γιουγκοσλαβαr

FY 2

—

πωr αναφρεται στο παρρτηµα Ι τηr απφασηr
98/371/ΕΚ (πωr τροποποιθηκε τελευταα)

MY

Μαλαισα

MY 1

95/1

Μνο η χερσνησοr τηr Μαλαισαr (∆υτικ
Μαλαισα)

(1) ΕΕ L 378 τηr 31. 12. 1994, σ. 11.
(2) ΕΕ L 170 τηr 16. 6. 1998, σ. 16.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ
Τρτεr χρεr  τµµατα τρτων χωρν απ τιr οποεr επιτρπονται οι εισαγωγr στην Ευρωπαϊκ Κοιντητα προϊντων µε βση το κραr

Χρα καταγωγr  τµµα
τηr

Κατοικδια
προβατοειδ/
αιγοειδ

1. Κατοικδιοι
χοροι
2. Εκτρεφµενα δχηλα
θηρµατα
(χοροι)

Κατοικδια
µονχηλα

1. Κατοικδια
πουλερικ
2. Εκτρεφµενα πτερωτ
θηρµατα

Κατοικδια
κουνλια και
εκτρεφµενα
λαγοειδ

γρια δχηλα
θηρµατα
(εκτr
χοιροειδν)

γρια
χοιροειδ

γρια
µονχηλα

γρια
λαγοειδ
(κουνλια και
λαγο)

γρια
πουλι

γρια
χερσαα
θηλαστικ
θηρµατα
(πλην
οπλοφρων
λαγοειδν)

Αργεντιν (1)

C

C

C

A

D

A

C

C

—

A

D

—

AU

Αυστραλα

A

A

A

A

A

A

A

A

—

A

A

A

BG

Βουλγαρα

A

A

D

A

D

A

A

D

—

A

D

—

BH

Μπαχριν

B

B

B

B

—

A

C

C

—

A

—

—

BR

Βραζιλα

C

C

C

A

D

A

C

C

—

A

D

—

BR

Βραζιλα-BR 1

C

C

C

A

A

A

C

C

—

A

A

—

BW

Μποτσουνα

B

B

B

B

—

A

B

B

A

A

—

—

BY

Λευκορωσα

C

C

C

B

—

A

C

C

—

A

—

—

CA

Καναδr

A

A

A

A

A

A

A

A

—

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D

—

A

A

—

CH

Ελβετα
Χιλ

B

B

B

A

A

A

B

B

—

A

A

—

CN

Λαϊκ ∆ηµοκρατα
τηr Κναr

B

B

B

B

B

A

B

B

—

A

B

—

CO

Κολοµβα

B

B

B

B

—

A

B

B

—

A

—

—

CY

Κπροr

C

C

C

A

A

A

C

C

—

A

A

—

CZ

Τσεχικ ∆ηµοκρατα

A

A

A

A

A

A

A

D

—

A

A

—

CZ

Τσεχικ
∆ηµοκρατα-CZ 1

A

A

D

A

A

A

A

D

—

A

A

—
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Κωδικr
ISO

1. Κατοικδια
βοοειδ
2. Εκτρεφµενα δχηλα,
θηρµατα
πλην χοιροειδν

Χρα καταγωγr  τµµα
τηr

Κατοικδια
προβατοειδ/
αιγοειδ

1. Κατοικδιοι
χοροι
2. Εκτρεφµενα δχηλα
θηρµατα
(χοροι)

Κατοικδια
µονχηλα

1. Κατοικδια
πουλερικ
2. Εκτρεφµενα πτερωτ
θηρµατα

Κατοικδια
κουνλια και
εκτρεφµενα
λαγοειδ

γρια δχηλα
θηρµατα
(εκτr
χοιροειδν)

γρια
χοιροειδ

γρια
µονχηλα

γρια
λαγοειδ
(κουνλια και
λαγο)

γρια
πουλι

γρια
χερσαα
θηλαστικ
θηρµατα
(πλην
οπλοφρων
λαγοειδν)

A

A

A

A

A

A

D

—

A

A

—

ES

Εσθονα

C

C

C

A

—

A

C

C

—

A

—

A

ET

Αιθιοπα

B

B

B

B

—

A

B

B

—

A

—

—

FY

Οµοσπονδιακ ∆ηµοκρατα τηr Γιουγκοσλαβαr

C

C

C

A

D

A

C

C

—

A

—

—

FY

Οµοσπονδιακ ∆ηµοκρατα τηr Γιουγκοσλαβαr
FY 1

A

A

D

A

D

A

A

D

—

A

—

—

FY

Οµοσπονδιακ ∆ηµοκρατα τηr Γιουγκοσλαβαr
FY 2

C

C

C

A

D

A

C

C

—

A

—

—

GR

Γροιλανδα

—

—

—

—

—

A

—

—

—

A

A

A

HK

Χονγκ-Κονγκ

B

B

B

B

D

A

B

B

—

A

—

—

HR

Κροατα

A

A

D

A

A

A

A

D

—

A

A

—

HU

Ουγγαρα

A

A

A

A

A

A

A

A

—

A

A

—

IL

Ισραλ

B

B

B

B

D

A

B

B

—

A

D

—

IN

Ινδα

B

B

B

B

—

A

B

B

—

A

—

—

IS

Ισλανδα

B

B

B

A

—

A

B

B

—

A

—

—

KE

Κνυα

B

B

B

B

—

A

B

B

—

A

—

—

KR

Κορα (∆ηµοκρατα)

—

—

—

—

D

A

—

—

—

A

D

—

LI

Λιθουανα

C

C

C

A

D

A

C

C

—

A

D

A
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Τσεχικ
∆ηµοκρατα-CZ 2

EL

CZ
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Κωδικr
ISO

1. Κατοικδια
βοοειδ
2. Εκτρεφµενα δχηλα,
θηρµατα
πλην χοιροειδν

Χρα καταγωγr  τµµα
τηr

Κατοικδια
προβατοειδ/
αιγοειδ

1. Κατοικδιοι
χοροι
2. Εκτρεφµενα δχηλα
θηρµατα
(χοροι)

Κατοικδια
µονχηλα

1. Κατοικδια
πουλερικ
2. Εκτρεφµενα πτερωτ
θηρµατα

Κατοικδια
κουνλια και
εκτρεφµενα
λαγοειδ

γρια δχηλα
θηρµατα
(εκτr
χοιροειδν)

γρια
χοιροειδ

γρια
µονχηλα

γρια
λαγοειδ
(κουνλια και
λαγο)

γρια
πουλι

γρια
χερσαα
θηλαστικ
θηρµατα
(πλην
οπλοφρων
λαγοειδν)

C

C

A

—

A

C

C

—

A

—

A

MA

Μαρκο

B

B

B

B

—

A

B

B

—

A

—

—

MG

Μαδαγασκρη

B

B

B

B

D

A

B

B

—

A

D

—

MK

Πρην Γιουγκοσλαβικ ∆ηµοκρατα τηr
Μακεδοναr

A

A

B

A

—

A

B

B

—

A

—

—

MT

Μλτα

—

—

—

—

A

A

—

—

—

A

—

—

MY

Μαλαισα-MY 1

—

—

—

—

D

A

—

—

—

A

D

—

MU

Μαυρκιοr

B

B

B

B

—

A

B

B

—

A

—

—

MX

Μεξικ

A

D

D

A

D

A

D

D

—

A

D

—

NA

Ναµµπια (1)

B

B

B

B

D

A

B

B

A

A

D

—

NZ

Να Ζηλανδα

A

A

A

A

A

A

A

A

—

A

A

A

PL

Πολωνα

A

A

D

A

A

A

A

D

—

A

A

—

PY

Παραγουη

C

C

C

B

—

A

C

C

—

A

—

—

RO

Ρουµανα

A

A

D

A

A

A

A

D

—

A

A

A

RU

Ρωσα

C

C

C

B

—

A

C

C

—

A

—

A

SG

Σιγκαπορη

B

B

B

B

D

A

B

B

—

A

—

—

Sl

Σλοβενα

A

A

D

A

D

A

A

D

—

A

D

—

SK

Σλοβακικ
∆ηµοκρατα

A

A

D

A

A

A

A

D

—

A

A

—

SZ

Σουαζιλνδη

B

B

B

B

—

A

B

B

A

A

—

—
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Κωδικr
ISO

1. Κατοικδια
βοοειδ
2. Εκτρεφµενα δχηλα,
θηρµατα
πλην χοιροειδν

Χρα καταγωγr  τµµα
τηr

Κατοικδια
προβατοειδ/
αιγοειδ

1. Κατοικδιοι
χοροι
2. Εκτρεφµενα δχηλα
θηρµατα
(χοροι)

Κατοικδια
µονχηλα

1. Κατοικδια
πουλερικ
2. Εκτρεφµενα πτερωτ
θηρµατα

Κατοικδια
κουνλια και
εκτρεφµενα
λαγοειδ

γρια δχηλα
θηρµατα
(εκτr
χοιροειδν)

γρια
χοιροειδ

γρια
µονχηλα

γρια
λαγοειδ
(κουνλια και
λαγο)

γρια
πουλι

γρια
χερσαα
θηλαστικ
θηρµατα
(πλην
οπλοφρων
λαγοειδν)

B

B

B

B

A

A

B

B

—

A

D

—

TN

Τυνησα

C

C

B

B

—

A

B

B

—

A

D

—

TR

Τουρκα

—

—

—

—

D

A

—

—

—

A

D

—

UA

Ουκρανα

—

—

—

—

—

A

—

—

—

A

—

—

US

ΗΠΑ

A

A

A

A

A

A

A

A

—

A

A

—

UY

Ουρουγουη

A

A

B

A

D

A

—

—

—

A

D

—

ZA

Ντια Αφρικ (1)

C

C

C

A

D

A

C

C

A

A

D

—

ZW

Ζιµπµπουε (1)

C

C

B

A

D

A

B

B

—

A

D

—

(1) Βλπε µροr ΙΙΙ, σχετικ µε τιr ελχιστεr απαιτσειr επεξεργασαr παστεριωµνων προϊντων µε βση το κραr και τεµαχων κρατοr ξεραµνων στον λιο («biltong»).
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Ταϊλνδη

EL

TH
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Κωδικr
ISO

1. Κατοικδια
βοοειδ
2. Εκτρεφµενα δχηλα,
θηρµατα
πλην χοιροειδν
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ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 13ηr Ιανουαρου 1999
σον αφορ τα συλλεκτικ κρµατα, τα µετλλια και τιr «µρκεr»
[κοινοποιηθεσα υπ τον αριθµ SEC(1999) 24/2]
(1999/63/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr
Κοιντηταr, και ιδωr το ρθρο 155,
Εκτιµνταr:
(1) τι το ευρ θα καταστε το νµισµα των συµµετεχντων κρατν µελν απ την 1η Ιανουαρου 1999· τι
κατ τη διρκεια τηr µεταβατικr περιδου απ την 1η
Ιανουαρου 1999 µχρι τιr 31 ∆εκεµβρου 2001, το ευρ
θα υφσταται µνον ωr παραχρηµατικ µσο· τι τα
τραπεζογραµµτια και κρµατα σε ευρ θα τεθον σε
κυκλοφορα την 1η Ιανουαρου 2002 σε ολκληρο το
χρο ευρ·
(2) τι, προκειµνου να διευκολυνθε η µετβαση στο ευρ
εναι απαρατητο να µην δηµιουργηθε σγχυση στουr
πολτεr· τι κατ τη διρκεια τηr τριετοr µεταβατικr
περιδου οι πολτεr δεν θα εναι εξοικειωµνοι µε τα
να κρµατα και τραπεζογραµµτια ευρ και για το
λγο αυτ θα εναι ευκολτερο να παραπλανηθον 
να εξαπατηθον· τι το διο εππεδο προστασαr του
ευρ θα πρπει να εξασφαλισθε σε λα τα κρτη µλη·
(3) τι, προκειµνου να µειωθε ο κνδυνοr σγχυσηr κατ
τη διρκεια τηr µεταβατικr περιδου, εναι σκπιµο
να απαγορευθον απ την επικρτεια τηr Ευρωπαϊκr
νωσηr λα τα συλλεκτικ κρµατα σε ευρ  τα
µετλλια και οι «µρκεr» που φρουν τιr λξειr «ευρ»
 «λεπτ ευρ»  παρσταση ανλογη µε την παρσταση που υπρχει στην κοιν ψη του κρµατοr ευρ·
(4) τι, προκειµνου να επιτευχθε ο στχοr αυτr, κατ τη
διρκεια τηr µεταβατικr περιδου, τα κρτη µλη δεν
θα εκδδουν συλλεκτικ κρµατα σε ευρ και τα
επσηµα νοµισµατοκοπεα καθr και οι ιδιτεr εκδτεr
στα κρτη µλη δεν θα πρπει να εκδδουν, µε σκοπ
την πληση  για εµπορικοr σκοποr, µετλλια και
«µρκεr» του εδουr που περιγρφεται ανωτρω· τι,
προκειµνου να αποφευχθε το ενδεχµενο µετλλια
και «µρκεr» του προαναφερθντοr εδουr που χουν
εκδοθε απ τρτεr χρεr να κυκλοφορσουν στην επικρτεια τηr Κοιντηταr, η απαγρευση δεν θα πρπει
να αφορ µνο την κδοση αλλ και την πληση,
παραγωγ, αποθεµατοποηση, εισαγωγ και διανοµ
µε σκοπ την πληση  για εµπορικοr σκοποr, των
συλλεκτικν κερµτων και των εν λγω µεταλλων και
«µαρκν»·
(5) τι η απαγρευση των συλλεκτικν κερµτων σε ευρ
κατ τη διρκεια τηr µεταβατικr περιδου τυχε τηr
υποστριξηr του Συµβουλου ECOFIN τηr 23ηr Νοεµ-

βρου· τι σε ορισµνα κρτη µλη υπρχει  πρκειται
να θεσπιστε νοµοθεσα σχετικ µε τα µετλλια και τιr
«µρκεr», η οποα ακολουθε την παροσα σσταση·
(6) τι θα ταν ευχr ργο οι τρτεr χρεr να στηρξουν
τιr προσπθειεr που καταβλλει η Ευρωπαϊκ νωση
για να προστατεσει τουr πολτεr τηr κατ τηr σγχυσηr και τηr απτηr και για το λγο αυτ να µην
εκδσουν συλλεκτικ κρµατα, µετλλια και «µρκεr»
του εδουr που περιγρφονται ανωτρω, ιδωr κατ τη
διρκεια τηr µεταβατικr περιδου,

ΣΥΝΙΣΤΑ:

ρθρο 1
Ορισµο
Για τουr σκοποr τηr παροσαr σστασηr ισχουν οι ακλουθοι ορισµο:
α) «συλλεκτικ κρµατα» εναι τα αναµνηστικ κρµατα
σε χρυσ  ργυρο που αποτελον νµιµο χρµα αλλ
δεν χουν παραχθε µε σκοπ να τεθον σε κυκλοφορα·
β) «µετλλια και µρκεr» εναι τα µεταλλικ αντικεµενα
κυκλικο σχµατοr τα οποα χουν τη µορφ κρµατοr
αλλ δεν αποτελον νµιµο µσο πληρωµr οτε νµιµο
χρµα και δεν χουν εκδοθε βσει εθνικν  ξνων
νοµοθετικν διατξεων·
γ) «ευρ» εναι το νµιµο νµισµα των συµµετεχντων
κρατν µελν πωr ορζεται στο ρθρο 2 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 974/98 του Συµβουλου, για την εισαγωγ του ευρ·
δ) «µεταβατικ περοδοr» εναι η περοδοr που αρχζει την
1η Ιανουαρου 1999 και λγει την 31η ∆εκεµβρου 2001.
ρθρο 2
Συνιστµενεr πρακτικr
Κατ τη διρκεια τηr µεταβατικr περιδου συνιστται να
εφαρµοστον οι ακλουθεr πρακτικr:
1. τα κρτη µλη να µην εκδσουν συλλεκτικ κρµατα σε
ευρ. Ο εν λγω περιορισµr θα πρπει να ισχσει
επσηr για τα συλλεκτικ κρµατα µε διπλ ονοµαστικ
αξα σε ευρ και σε εθνικ νοµισµατικ µονδα·
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2. να µην πωληθον, παραχθον, εκδοθον, αποθεµατοποιηθον, εισαχθον και διανεµηθον, µε σκοπ την
πληση  για εµπορικοr σκοποr, συλλεκτικ κρµατα,
µετλλια και µρκεr που φρουν τιr λξειr «ευρ» 
«λεπτ ευρ»  εµφανζουν παρσταση που εναι παρµοια µε την παρσταση που υπρχει στην κοιν ψη του
κρµατοr ευρ  που χει δη επισµωr επιλεγε για την
κοπ ανλογων κερµτων στο µλλον.

27. 1. 1999
ρθρο 4
Αποδκτεr

Η παροσα σσταση απευθνεται στα κρτη µλη και σε
λουr τουr οικονοµικοr παργοντεr που ενδχεται να αναπτξουν δραστηριτητεr κδοσηr, παραγωγr, διανοµr,
εισαγωγr  πλησηr µεταλλων και «µαρκν».

ρθρο 3
Εφαρµογ απ τα κρτη µλη
Τα κρτη µλη θα πρπει να λβουν το ταχτερο δυνατ
λα τα µτρα που κρνουν απαρατητα, θεσπζονταr, µεταξ
λλων, πρσθετη εθνικ νοµοθεσα προκειµνου να εξασφαλσουν την πλρη εφαρµογ των συνιστµενων πρακτικν κατ τη διρκεια τηr µεταβατικr περιδου.

Βρυξλλεr, 13 Ιανουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Yves-Thibault DE SILGUY

Μλοr τηr Επιτροπr

