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(Πρξει για την ισχ των οποων απαιτεται δηµοσευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1215/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τη 10η Ιουν ου 1999
για την τροποπο ηση του κανονισµο& αριθ. 19/65/ΕΟΚ περ εφαρµογ* του +ρθρου 81
παρ+γραφο 3 τη συνθ*κη σε κατηγορ ε συµφωνι/ν και εναρµονισµ0νων πρακτικ/ν (*)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(2)

5τι, δυν:µει του κανονισµο< αριθ. 19/65/ΕΟΚ, η
Επιτροπ εξCδωσε, ιδω4, τον κανονισµ5 (ΕΟΚ) αριθ.
1983/83, τη4 22α4 Ιουνου 1983, σχετικ: µε την εφαρµογ του :ρθρου 81 παρ:γραφο4 3 τη4 συνθκη4 σε
κατηγορε4 συµφωνιν αποκλειστικ4 διανοµ4 (6),
τον κανονισµ5 (ΕΟΚ) αριθ. 1984/83, τη4 22α4 Ιουνου 1983, σχετικ: µε την εφαρµογ του :ρθρου 81
παρ:γραφο4 3 τη4 συνθκη4 σε κατηγορε4
συµφωνιν αποκλειστικ4 προµθεια4 (7), καθ4 και
τον κανονισµ5 (ΕΟΚ) αριθ. 4087/88, τη4 304 Νοεµβρου 1988, για την εφαρµογ του :ρθρου 81 παρ:γραφο4 3 τη4 συνθκη4 σε κατηγορε4 συµφωνιν
franchise (8) (κανονισµο απαλλαγ4)·

(3)

5τι η Επιτροπ εξCδωσε, στι4 22 Ιανουαρου 1997, Cνα
Πρ:σινο Βιβλο για την κοινοτικ πολιτικ ανταγωνισµο< και του4 κ:θετου4 περιορισµο<4, το οποο
προκ:λεσε εκτεν δηµ5σια συζτηση σχετικ: µε την
εφαρµογ του :ρθρου 81 παρ:γραφοι 1 και 3 τη4
συνθκη4 στι4 κ:θετε4 συµφωνε4  εναρµονισµCνε4
πρακτικC4·

(4)

5τι απ5 τι4 παρατηρσει4 που διατ<πωσαν µετ: την
Cκδοση του ρηθCντο4 Πρ:σινου Βιβλου τα κρ:τη
µCλη, το Ευρωπαϊκ5 Κοινοβο<λιο, η Οικονοµικ και
Κοινωνικ Επιτροπ, η Επιτροπ των Περιφερειν,
καθ4 και οι ενδιαφερ5µενοι κ<κλοι, προκ<πτει µια
γενικ5τερη ευνοϊκ δι:θεση σε σχCση µε τη µεταρρ<θµιση τη4 κοινοτικ4 πολιτικ4 ανταγωνισµο<
5σον αφορ: τι4 κ:θετε4 συµφωνε4· 5τι αυτ5 προϋποθCτει την αναθερηση των προαναφερθCντων
κανονισµν απαλλαγ4 κατ: κατηγορε4·

2χοντα4 υπ5ψη:
τη συνθκη για την δρυση τη4 Ευρωπαϊκ4 Κοιν5τητα4,
και ιδω4 το :ρθρο 83,
την πρ5ταση τη4 Επιτροπ4 (1),
τη γνµη του Ευρωπαϊκο< Κοινοβουλου (2),
τη γνµη τη4 Οικονοµικ4 και Κοινωνικ4 Επιτροπ4 (3),
Εκτιµντα4:
(1)

5τι, µε τον κανονισµ5 αριθ. 19/65/ΕΟΚ (4), το
Συµβο<λιο εξουσιοδ5τησε την Επιτροπ να κηρ<σσει
µε κανονισµ5, µε την επιφ<λαξη τη4 εφαρµογ4 του
κανονισµο< αριθ. 17 του Συµβουλου (5): Πρτο4
κανονισµ54 εφαρµογ4 των :ρθρων 81 και 82 τη4
συνθκη4, και σ<µφωνα µε το :ρθρο 81 παρ:γραφο4
3 τη4 συνθκη4, το :ρθρο 81 παρ:γραφο4 1 ανεφ:ρµοστο επ ορισµCνων κατηγοριν συµφωνιν στι4
οποε4 µετCχουν µ5νο δ<ο επιχειρσει4 και µε τι4
οποε4 η µα επιχερηση αναλαµβ:νει την υποχρCωση
Cναντι τη4 :λλη4 να διαθCτει ορισµCνα προϊ5ντα
µ5νο σε αυτ, µε σκοπ5 τη µεταπληση εντ54 ορισµCνου τµµατο4 του εδ:φου4 τη4 κοιν4 αγορ:4,  µε
τι4 οποε4 η µια επιχερηση αναλαµβ:νει την υποχρCωση Cναντι τη4 :λλη4 να προµηθε<εται ορισµCνα
προϊ5ντα µ5νον απ5 αυτ, µε σκοπ5 τη µεταπληση,
 µε τι4 οποε4 οι δ<ο επιχειρσει4 αναλαµβ:νουν
αµοιβαα υποχρCωση αποκλειστικ4 διαθCσεω4 και
προµθεια4 µε σκοπ5 τη µεταπληση·

(*) Σηµεωση του συντ:κτη: ο ττλο4 του κανονισµο< αριθ. 19/
65/ΕΟΚ προσαρµ5σθηκε για να ληφθε υπ5ψη η επαναρθµηση
των :ρθρων τη4 συνθκη4 για την δρυση τη4 Ευρωπαϊκ4
Κοιν5τητα4, σ<µφωνα µε το :ρθρο 12 τη4 συνθκη4 του
Hµστερνταµ· η αρχικ παραποµπ ταν στο :ρθρο 85 παρ:γραφο4 3 τη4 συνθκη4.
1
( ) ΕΕ C 365 τη4 26.11.1998, σ. 27.
(2) Γνµη που διατυπθηκε στι4 15 Απριλου 1999 (δεν Cχει ακ5µα
δηµοσιευθε στην Επσηµη Εφηµερδα).
(3) ΕΕ C 116 τη4 28.4.1999.
(4) ΕΕ 36 τη4 6.3.1965, σ. 533/65· κανονισµ54 5πω4 τροποποιθηκε
τελευταα απ5 την πρ:ξη προσχρηση4 του 1994.
(5) ΕΕ 13 τη4 21.2.1962, σ. 204/62· κανονισµ54 5πω4 τροποποιθηκε
τελευταα απ5 την πρ:ξη προσχρηση4 του 1994.

(6) ΕΕ L 173 τη4 30.6.1983, σ. 1· κανονισµ54 5πω4 τροποποιθηκε
τελευταα απ5 τον κανονισµ5 (ΕΚ) αριθ. 1582/97 (ΕΕ L 214 τη4
6.8.1997, σ. 27).
(7) ΕΕ L 173 τη4 30.6.1983, σ. 5· κανονισµ54 5πω4 τροποποιθηκε
τελευταα απ5 τον κανονισµ5 (ΕΚ) αριθ. 1582/97.
(8) ΕΕ L 359 τη4 28.12.1988, σ. 46· κανονισµ54 5πω4 τροποποιθηκε
τελευταα απ5 την πρ:ξη προσχρηση4 του 1994.
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5τι η µεταρρ<θµιση αυτ πρCπει να ικανοποιε δ<ο
απαιτσει4, και συγκεκριµCνα τη διασφ:λιση τη4
αποτελεσµατικ4 προστασα4 του ανταγωνισµο< και
την ταυτ5χρονη κατοχ<ρωση εν54 ικανοποιητικο<
επιπCδου ασφαλεα4 δικαου για τι4 επιχειρσει4· 5τι
κατ: την επιδωξη των στ5χων αυτν θα πρCπει
επση4 να λαµβ:νεται υπ5ψη η αν:γκη απλο<στευση4, στο µCτρο του δυνατο<, του διοικητικο<
ελCγχου καθ4 και του σχετικο< κανονιστικο< πλαισου· 5τι σε διο εππεδο ισχ<ο4 στην αγορ:, οι
κ:θετοι περιορισµο θεωρο<νται, γενικ:, λιγ5τερο
επιζµιοι για τον ανταγωνισµ5 απ’ 5τι οι οριζ5ντιοι
περιορισµο·

(6)

5τι οι προαναφερθCντε4 κανονισµο απαλλαγ4 δεν
περιορζονται στον καθορισµ5 των κατηγοριν
συµφωνιν στι4 οποε4 εφαρµ5ζονται και στην αποσαφνιση των περιορισµν  ρητρν που δεν επιτρCπεται να περιCχουν οι συµφωνε4 αυτC4, αλλ: περιλαµβ:νουν και απαρθµηση των ρητρν που απαλλ:σσονται· 5τι, Cνα τCτοιο κανονιστικ5 πλασιο θεωρεται εν γCνει υπερβολικ: :καµπτο για τι4 συµβατικC4 σχCσει4, σε Cνα οικονοµικ5 πλασιο 5που οι
δοµC4 και οι τεχνικC4 τη4 διανοµ4 εξελσσονται µε
ταχε4 ρυθµο<4·

(7)

5τι οι εν λ5γω κανονισµο απαλλαγ4 καλ<πτουν
µ5νον ορισµCνε4 κατηγορε4 διµερν αποκλειστικν
συµφωνιν που συν:πτονται µε σκοπ5 τη
µεταπληση και οι οποε4 ετε Cχουν ω4 στ5χο την
αποκλειστικ διανοµ /και προµθεια αγαθν ετε
προβλCπουν περιορισµο<4 σε σχCση µε την κτση 
την :σκηση των δικαιωµ:των βιοµηχανικ4 ιδιοκτησα4· 5τι αποκλεονται απ5 το πεδο εφαρµογ4 του4,
µεταξ< :λλων, οι κ:θετε4 συµφωνε4 µεταξ< περισσοτCρων των δ<ο επιχειρσεων, οι συµφωνε4 επιλεκτικ4 διανοµ4, οι συµφωνε4 υπηρεσιν και οι
συµφωνε4 σχετικ: µε την προµθεια /και την
αγορ: υπηρεσιν  προϊ5ντων που προορζονται για
µεταποηση  ενσωµ:τωση· 5τι, ω4 συνCπεια, σηµαντικ54 αριθµ54 κ:θετων συµφωνιν δεν µπορε να
τ<χει απαλλαγ4 β:σει του :ρθρου 81 παρ:γραφο4 3
τη4 συνθκη4 παρ: µ5νον αφο< η Επιτροπ προβε
σε ατοµικ εξCταση, πρ:γµα το οποο ενδCχεται να
περιορσει την ασφ:λεια δικαου για τι4 ενδιαφερ5µενε4 επιχειρσει4 και να προκαλCσει αδικαιολ5γητη
επιβ:ρυνση του διοικητικο< ελCγχου·

(8)

5τι απ5 τη συζτηση που ακολο<θησεε την Cκδοση
του προαναφερθCντο4 Πρ:σινου Βιβλου κατCστη
επση4 εµφαν4 η αν:γκη καθορισµο< των 5ρων
εφαρµογ4 του :ρθρου 81 παρ:γραφοι 1 και 3, λαµβ:νοντα4 δε5ντω4 υπ5ψη τι4 οικονοµικC4 συνCπειε4
που απορρCουν απ5 τι4 κ:θετε4 συµφωνε4· 5τι η
θCσπιση οικονοµικν προϋποθCσεων µε τι4 οποε4
περιορζεται το πεδο εφαρµογ4 µια4 απαλλαγ4
κατ: κατηγορε4 εξαιτα4 των επιζµιων για τον
ανταγωνισµ5 πιθανν συνεπειν µια4 συµφωνα4 θα
πρCπει να λαµβ:νει υπ5ψη το µερδιο που αντι-
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προσωπε<ει στην σχετικ αγορ: η συγκεκριµCνη επιχερηση·

(9)

5τι, ω4 εκ το<του, η Επιτροπ θα πρCπει να εξουσιοδοτηθε να αντικαταστσει το ισχ<ον κανονιστικ5
πλασιο µε µια ρ<θµιση η οποα θα εναι ταυτ5χρονα
απλο<στερη, πιο ευCλικτη και περισσ5τερο εξειδικευµCνη και, ενδεχοµCνω4, θα αφορ: 5λα τα εδη
κ:θετων συµφωνιν· 5τι µια τCτοια διε<ρυνση του
πεδου εφαρµογ4 του κανονισµο< απαλλαγ4 που
καλ<πτει τCτοιου εδου4 συµφωνε4 πρCπει να συνοδε<εται ιδω4 απ5 κριτρια, 5πω4 π.χ. 5ρια για το
µερδιο αγορ:4, που να επιτρCπουν τον προσδιορισµ5
των συνθηκν υπ5 τι4 οποε4, λ5γω των πιθανν
οικονοµικν επιπτσεων των σχετικν συµφωνιν,
πα<ει να Cχει εφαρµογ ο κανονισµ54· 5τι ο καθορισµ54 αυτν των καττατων ορων για το µερδιο
αγορ:4 θα πρCπει να λαµβ:νει υπ5ψη την ισχ< στην
αγορ: τη4 συγκεκριµCνη4 επιχερηση4· 5τι ορισµCνοι
αυστηρο αντιανταγωνιστικο κ:θετοι περιορισµο,
5πω4 ελ:χιστε4 και καθορισµCνε4 τιµC4 µεταπληση4
και ορισµCνα εδη εδαφικ4 προστασα4, θα πρCπει
να εξαιρεθο<ν απ5 την εφαρµογ του κανονισµο<,
ανεξ:ρτητα απ5 το µερδιο αγορ:4 που κατCχει η
συγκεκριµCνη επιχερηση·

(10)

5τι οι εξουσε4 που παρCχει στην Επιτροπ ο κανονισµ54 αριθ. 19/65/ΕΟΚ δεν τη4 επιτρCπουν να προβε σε µεταρρ<θµιση των καν5νων που ισχ<ουν
σµερα η οποα θα κ:λυπτε 5λα τα εδη κ:θετων
συµφωνιν· 5τι εναι, κατ: συνCπεια, αναγκαα η
διε<ρυνση του πεδου του :ρθρου 1 παρ:γραφο4 1
στοιχεο α) και παρ:γραφο4 2 στοιχεο β) του εν
λ5γω κανονισµο<, προκειµCνου να καλ<πτει, εφ5σον
εµππτουν στο πεδο του :ρθρου 81 παρ:γραφο4 1
τη4 συνθκη4, 5λε4 τι4 συµφωνε4 µεταξ< δ<ο 
περισσ5τερων επιχειρσεων που δραστηριοποιο<νται
για του4 σκοπο<4 τη4 συµφωνα4, σε διαφορετικ5
εππεδο τη4 αλυσδα4 παραγωγ4  διανοµ4 και
αφορο<ν του4 5ρου4 υπ5 του4 οποου4 τα µCρη µπορο<ν να προµηθε<ονται, πωλο<ν  µεταπωλο<ν ορισµCνα αγαθ:  υπηρεσε4 («κ:θετε4 συµφωνε4»)
συµπεριλαµβανοµCνων των συµφωνιν αποκλειστικ4 διανοµ4, αποκλειστικ4 προµθεια4, franchise και επιλεκτικ4 διανοµ4, καθ4 και των
συνδυασµν του4 και ορισµCνων µη αµφοτεροβαρν
κ:θετων συµφωνιν µεταξ< ανταγωνιστικν επιχειρσεων καθ4 και κ:θετων συµφωνιν µεταξ<
ενσεων µικροµεσαων λιανεµπ5ρων και των µελν
του  µεταξ< τCτοιων ενσεων και των προµηθευτν
του4·

(11)

5τι οι προαναφερθCντε4 κανονισµο απαλλαγ4 παρCχουν στην Επιτροπ, σ<µφωνα µε το :ρθρο 7 του
κανονισµο< αριθ. 19/65/ΕΟΚ, τη δυνατ5τητα να
αρει το ευεργCτηµα τη4 εφαρµογ4 των εν λ5γω
κανονισµν εφ5σον, σε συγκεκριµCνη περπτωση,
µια συµφωνα  δκτυο παρ5µοιων συµφωνιν Cχουν
ορισµCνε4 επιπτσει4 που εναι ασυµββαστε4 µε του4
5ρου4 που προβλCπει το :ρθρο 81 παρ:γραφο4 3· 5τι,
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προκειµCνου να εξασφαλισθε η αποτελεσµατικ
εποπτεα των αγορν και η πιο αποκεντρωµCνη
εφαρµογ τη4 κοινοτικ4 νοµοθεσα4 περ ανταγωνισµο<, ενδεκνυται να προβλεφθε 5τι, 5ταν οι
επιπτσει4 δεδοµCνη4 συµφωνα4 προκ<πτουν στο
Cδαφο4  µCρο4 του εδ:φου4 εν54 κρ:του4 µCλου4
που Cχει 5λα τα χαρακτηριστικ: µια4 χωριστ4 αγορ:4, τ5τε η αρµ5δια αρχ του κρ:του4 µCλου4 αυτο<
µπορε να :ρει, στο Cδαφ54 του, το ευεργCτηµα τη4
απαλλαγ4 κατ: κατηγορα, εκδδοντα4 απ5φαση µε
σκοπ5 την εξ:λειψη των εν λ5γω επιπτσεων· 5τι
για τον σκοπ5 αυτ5 εναι αναγκαα η συµπλρωση
του :ρθρου 7 εν λ5γω του κανονισµο<, προκειµCνου
να προσδιορζονται οι συνθκε4 υπ5 τι4 οποε4 οι
αρµ5διε4 αρχC4 των κρατν µελν µπορο<ν να
αρουν το ευεργCτηµα τη4 εφαρµογ4 του κανονισµο<
περ απαλλαγ4 κατ: κατηγορα·
(12)

5τι, προκειµCνου να εξασφαλιστε αποτελεσµατικ54
Cλεγχο4 των αποτελεσµ:των που προκ<πτουν σε
δεδοµCνη αγορ: απ5 την <παρξη παρ:λληλων
δικτ<ων παρ5µοιων συµφωνιν, Cνα4 κανονισµ54
περ απαλλαγ4 κατ: κατηγορα µπορε να θεσπζει
του4 5ρου4 κ:τω απ5 του4 οποου4 αυτ: τα δκτυα
συµφωνιν µπορο<ν να αποκλεονται απ5 την εφαρµογ του µCσω κανονισµο<· 5τι αυτο οι 5ροι µπορο<ν να βασζονται σε κριτρια, 5πω4 το τµµα τη4
αγορ:4 που καλ<πτεται απ5 αυτ: τα δκτυα
συµφωνιν· 5τι, εποµCνω4, η Επιτροπ θα διαθCτει
την εξουσα να διαπιστσει, µCσω κανονισµο<, 5τι
σε δεδοµCνη αγορ: οι σχετικC4 συµφωνε4 τηρο<ν
του4 προαναφερθCντε4 5ρου4· 5τι, σε αυτν την
περπτωση, η Επιτροπ θα πρCπει να καθορσει µια
µεταβατικ περοδο τουλ:χιστον Cξι µηνν, στη
λξη τη4 οποα4 η απαλλαγ κατ: κατηγορε4 πα<ει
να εφαρµ5ζεται στι4 σχετικC4 συµφωνε4 στην αγορ:
αυτ· 5τι ο κανονισµ54 αυτ54 για την πρ5βλεψη τη4
µη εφαρµογ4 του κανονισµο< περ απαλλαγ4 κατ:
κατηγορα 5σον αφορ: τι4 σχετικC4 συµφωνε4 σε
µια συγκεκριµCνη αγορ: Cχει ω4 αποτCλεσµα την
εφαρµογ του :ρθρου 81 τη4 συνθκη4 µετ: απ5
ατοµικ εξCταση· 5τι η Επιτροπ θα ζητσει τη
γνµη τη4 συµβουλευτικ4 επιτροπ4, πριν απ5 την
Cγκριση παρ5µοιου κανονισµο< και, µετ: απ5
ατηση κρ:του4 µCλου4, πριν απ5 τη δηµοσευση του
σχεδου κανονισµο<,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Ο κανονισµ54 αριθ. 19/65/ΕΟΚ τροποποιεται ω4 εξ4:
1. Το :ρθρο 1 τροποποιεται ω4 εξ4:
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α) η παρ:γραφο4 1 αντικαθσταται απ5 το ακ5λουθο
κεµενο:
«1.
Με την επιφ<λαξη τη4 εφαρµογ4 του κανονισµο< αριθ. 17 και σ<µφωνα µε το :ρθρο 81 παρ:γραφο4 3 τη4 συνθκη4, η Επιτροπ δ<ναται να κηρ<ξει,
µε κανονισµ5, ανεφ:ρµοστο το :ρθρο 81 παρ:γραφο4 1:
α) σε κατηγορε4 συµφωνιν που Cχουν συναφθε
µεταξ< δ<ο  περισσοτCρων επιχειρσεων, εκ:στη
εκ των οποων δραστηριοποιεται για του4 σκοπο<4 τη4 συµφωνα4 σε διαφορετικ5 οικονοµικ5
στ:διο τη4 αλυσδα4 παραγωγ4  διανοµ4, και
αφορο<ν του4 5ρου4 υπ5 του4 οποου4 τα µCρη
προµηθε<ονται, πωλο<ν  µεταπωλο<ν ορισµCνα
αγαθ: και υπηρεσε4·
β) σε κατηγορε4 συµφωνιν στι4 οποε4 συµµετCχουν µ5νον δ<ο επιχειρσει4 και περιCχουν περιορισµο<4 που Cχουν επιβληθε σχετικ: µε την
κτση  την :σκηση δικαιωµ:των βιοµηχανικ4
ιδιοκτησα4  ιδω4 διπλωµ:των ευρεσιτεχνα4,
προτ<πων χρσεω4, σχεδων  σηµ:των   µε
δικαιµατα που απορρCουν απ5 συµβ:σει4 µεταββαση4  εκχρηση4 δικαιµατο4 χρση4
µεθ5δων κατασκευ4  γνσεων σχετικ: µε τη
χρση και την εφαρµογ βιοµηχανικ4 τεχνικ4.»
β) στην παρ:γραφο 2 στοιχεο β), η φρ:ση «τι4 διατ:ξει4 που πρCπει να περιλαµβ:νονται στι4 συµφωνε4
» διαγρ:φεται·
γ) η παρ:γραφο4 3 αντικαθσταται απ5 το ακ5λουθο
κεµενο:
«3.
Οι παρ:γραφοι 1 και 2 εφαρµ5ζονται κατ’ αναλογα επ κατηγοριν εναρµονισµCνων πρακτικν.»
2. Παρεµβ:λλεται το ακ5λουθο :ρθρο:
«ρθρο 1α
2να4 κανονισµ54 δυν:µει του :ρθρου 1 µπορε να ορσει
του4 5ρου4 που εναι δυνατ5ν να οδηγσουν στον αποκλεισµ5 απ5 την εφαρµογ του ορισµCνων παρ:λληλων
δικτ<ων παρ5µοιων συµφωνιν  κοινν πρακτικν που
λειτουργο<ν σε συγκεκριµCνη αγορ:· 5ταν αυτο οι 5ροι
πληρο<νται, η Επιτροπ µπορε να το διαπιστσει µε
κανονισµ5 και να καθορσει µια περοδο στη λξη τη4
οποα4 ο κανονισµ54 δυν:µει του :ρθρου 1 πα<ει να
ισχ<ει για τι4 σχετικC4 συµφωνε4  τι4 εναρµονισµCνε4
πρακτικC4 στην αγορ: αυτ· αυτ η χρονικ περοδο4
δεν δ<ναται να εναι µικρ5τερη των Cξι µηνν.»
3. Στο :ρθρο 6 η παρ:γραφο4 1 αντικαθσταται απ5 το
ακ5λουθο κεµενο:
«1.
Η Επιτροπ ζητε τη γνµη τη4 συµβουλευτικ4
επιτροπ4 επ συµπρ:ξεων και δεσποζουσν θCσεων:
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α) σχετικ: µε κανονισµ5 δυν:µει του :ρθρου 1 πριν απ5
τη δηµοσευση σχεδου κανονισµο< και πριν απ5 την
Cκδοση του κανονισµο<·
β) σχετικ: µε κανονισµ5 δυν:µει του :ρθρου 1α πριν
απ5 τη δηµοσευση σχεδου κανονισµο<, εφ5σον το
ζητσει κρ:το4 µCλο4, και πριν απ5 την Cκδοση του
κανονισµο<.»
4. Στο :ρθρο 7, το υπ:ρχον εδ:φιο γνεται παρ:γραφο4 1
και προστθεται η ακ5λουθη παρ:γραφο4:
«2.
Εφ5σον, σε συγκεκριµCνη περπτωση, οι
συµφωνε4  εναρµονισµCνε4 πρακτικC4, στι4 οποε4
εφαρµ5ζεται Cνα4 κανονισµ54 εκδοθε4 δυν:µει του
:ρθρου 1, Cχουν ορισµCνε4 επιπτσει4 οι οποε4 εναι
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ασυµββαστε4 µε του4 5ρου4 του :ρθρου 81 παρ:γραφο4
3 τη4 συνθκη4 και οι οποε4 προκ<πτουν στο Cδαφο4
εν54 κρ:του4 µCλου4,  σε µCρο4 αυτο<, πο παρουσι:ζει
5λα τα χαρακτηριστικ: µια4 χωριστ4 αγορ:4, η αρµ5δια αρχ αυτο< του κρ:του4 µCλου4 µπορε, αυτεπαγγCλτω4  κατ5πιν αιτσεω4 τη4 Επιτροπ4  κ:ποιου
φυσικο<  νοµικο< προσπου που αποδεικν<ει 5τι Cχει
Cννοµο συµφCρον, να :ρει το ευεργCτηµα τη4 εφαρµογ4
αυτο< του κανονισµο<.»
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµ54 αρχζει να ισχ<ει την τρτη ηµCρα απ5
τη δηµοσευσ του στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκ#ν Κοινοτ%των.

Ο παρν κανονισµ54 εναι δεσµευτικ54 ω4 προ4 5λα τα µCρη του και ισχ<ει :µεσα σε κ:θε
κρ:το4 µCλο4.
Λουξεµβο<ργο, 10 Ιουνου 1999.
Για το Συµβολιο
Ο Πρ+εδρο
K.-H. FUNKE
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1216/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τη 10η Ιουν ου 1999
για την τροποπο ηση του κανονισµο& αριθ. 17 πρ(το κανονισµ) εφαρµογ, των .ρθρων 81
και 82 τη συνθ,κη (*)
παρατηρσει1 που διατ;πωσαν στο πλασιο αυτ2 τα
κρ7τη µ@λη, το Ευρωπαϊκ2 Κοινοβο;λιο, η Οικονοµικ και Κοινωνικ Επιτροπ, η Επιτροπ των Περιφερειν, καθ1 και οι ενδιαφερ2µενοι κ;κλοι,
προκ;πτει µια γενικ2τερη ευνοϊκ δι7θεση για
µεταρρ;θµιση τη1 κοινοτικ1 πολιτικ1 ανταγωνισµο; στον τοµ@α αυτ2·

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

/χοντα1 υπ2ψη:
τη συνθκη για την δρυση τη1 Ευρωπαϊκ1 Κοιν2τητα1,
και ιδω1 το 7ρθρο 83,
την πρ2ταση τη1 Επιτροπ1 (1),
τη γνµη του Ευρωπαϊκο; Κοινοβουλου (2),
τη γνµη τη1 Οικονοµικ1 και Κοινωνικ1 Επιτροπ1 (3),

(4)

2τι η µεταρρ;θµιση αυτ πρ@πει να ικανοποιε δ;ο
απαιτσει1, και συγκεκριµ@να τη διασφ7λιση τη1
αποτελεσµατικ1 προστασα1 του ανταγωνισµο; και
την κατοχ;ρωση εν21 ικανοποιητικο; επιπ@δου
ασφ7λεια1 δικαου για τι1 επιχειρσει1· 2τι, κατ7 την
επτευξη των στ2χων αυτν, η Επιτροπ εξουσιοδοτθηκε απ2 το Συµβο;λιο να κηρ;σσει, µε κανονισµ2 και σ;µφωνα µε το 7ρθρο 81 παρ7γραφο1 3
τη1 συνθκη1, το 7ρθρο 81 παρ7γραφο1 1 ανεφ7ρµοστο σε ορισµ@νε1 κατηγορε1 καθ@των συµφωνιν·

(5)

2τι η µεταρρ;θµιση του κανονιστικο; πλαισου που
δι@πει τι1 κ7θετε1 συµφωνε1 πρ@πει επιπροσθ@τω1 να
λαµβ7νει υπ2ψη την αν7γκη απλο;στευση1 του
διοικητικο; ελ@γχου η οποα θα µπορο;σε να επιφ@ρει τη µεωση του αριθµο; των κοινοποισεων 2σον
αφορ7 κ7θετε1 συµφωνε1· 2τι θα πρ@πει να υπ7ρξει
µεωση του κιντρου που συνιστ7 η κοινοποηση των
κ7θετων συµφωνιν οι οποε1 συµµορφνονται προ1
την πολιτικ τη1 Επιτροπ1 και τη νοµολογα του
∆ικαστηρου και του Πρωτοδικεου· 2τι για την επτευξη του στ2χου αυτο; θα πρ@πει να εξουσιοδοτηθε
η Επιτροπ να χορηγε ατοµικ@1 απαλλαγ@1 για κ7θετε1 συµφωνε1 που εµππτουν στο 7ρθρο 81 παρ7γραφο1 1 τη1 συνθκη1, µε ισχ; απ2 την ηµεροµηνα
σ;ναψη1 τη1 εκ7στοτε συµφωνα1·

(6)

2τι η απατηση κοινοποηση1 πριν απ2 την απαλλαγ
επιβ7λλει στι1 επιχειρσει1 που µετ@χουν σε κ7θετε1
συµφωνε1 περιττ2 διοικητικ2 φ2ρτο·

(7)

2τι, για τι1 συµφωνε1 που αναφ@ρονται στο 7ρθρο 4
παρ7γραφο1 2 του κανονισµο; αριθ. 17, αρεται η
υποχρ@ωση κοινοποηση1 πριν απ2 την απαλλαγ·
2τι η 7ρση τη1 υποχρ@ωση1 αυτ1 αποσκοπε στον
περιορισµ2 του αριθµο; των κοινοποισεων, πρ7γµα
που θα επιτρ@ψει στην Επιτροπ να επικεντρσει τι1
προσπ7θει@1 τη1 στην επιτρηση των συµφωνιν
εκενων που εναι περισσ2τερο επιβλαβε1 για τον
ανταγωνισµ2· 2τι µια τ@τοια τροποποηση δεν συνεπ7γεται εποµ@νω1 καµα χαλ7ρωση τη1 επιτρηση1
µε την οποα εναι επιφορτισµ@νη η Επιτροπ,
σ;µφωνα µε τι1 διατ7ξει1 του 7ρθρου 81 παρ7γραφο1
1·

Εκτιµντα1:
(1)

2τι το 7ρθρο 4 παρ7γραφο1 2 του κανονισµο; αριθ.
17 (4) αρει την υποχρ@ωση κοινοποηση1 πριν απ2
την απαλλαγ που καθιερνεται µε το 7ρθρο 4 παρ7γραφο1 1 για µια σειρ7 συµφωνιν, αποφ7σεων και
εναρµονισµ@νων πρακτικν·

(2)

2τι η 7ρση αυτ αφορ7 κυρω1 τι1 συµφωνε1, αποφ7σει1 και εναρµονισµ@νε1 πρακτικ@1 στι1 οποε1
συµµετ@χουν µ2νον επιχειρσει1 που @χουν την @δρα
του1 σε @να κρ7το1 µ@λο1 και οι οποε1 δεν αφορο;ν
ο;τε εισαγωγ@1 ο;τε εξαγωγ@1 µεταξ; κρατν µελν,
 τι1 συµφωνε1, αποφ7σει1 και εναρµονισµ@νε1
πρακτικ@1 στι1 οποε1 συµµετ@χουν µ2νο δ;ο επιχειρσει1 και οι οποε1 απλ1 συνεπ7γονται περιορισµ2 τη1 ελευθερα1 εν21 των συµβαλλοµ@νων στη
διαµ2ρφωση των τιµν  των 2ρων συναλλαγ1 κατ7
τη µεταπληση των εµπορευµ7των τα οποα αυτ21
προµηθε;εται απ2 τον αντισυµβαλλ2µενο· 2τι η εν
λ2γω απαλλαγ, εποµ@νω1, δεν καλ;πτει τι1 περισσ2τερε1 απ2 τι1 συµφωνε1 που εµππτουν στο πεδο
εφαρµογ1 του 7ρθρου 81 παρ7γραφο1 1 τη1
συνθκη1, οι οποε1 @χουν συναφθε µεταξ; δ;ο 
περισσοτ@ρων επιχειρσεων εκ7στη εκ των οποων
δραστηριοποιεται, για του1 σκοπο;1 τη1 συµφωνα1,
σε διαφορετικ2 στ7διο τη1 αλυσδα1 παραγωγ1 
διανοµ1 και οι οποε1 αφορο;ν του1 2ρου1 υπ2 του1
οποου1 τα µ@ρη προµηθε;ονται, πωλο;ν  µεταπωλο;ν ορισµ@να αγαθ7 και υπηρεσε1 («κ7θετε1
συµφωνε1»)·

(3)

2τι η Επιτροπ εξ@δωσε, στι1 22 Ιανουαρου 1997, @να
Πρ7σινο Βιβλο για την κοινοτικ πολιτικ ανταγωνισµο; και του1 κ7θετου1 περιορισµο;1, το οποο
προκ7λεσε εκτεν δηµ2σια συζτηση σχετικ7 µε την
εφαρµογ του 7ρθρου 81 παρ7γραφοι 1 και 3 τη1
συνθκη1 στι1 κ7θετε1 συµφωνε1· 2τι απ2 τι1

(*) Σηµεωση του συντ7κτη: ο ττλο1 του κανονισµο; αριθ. 17
προσαρµ2σθηκε για να ληφθε υπ2ψη η επαναρθµηση των
7ρθρων τη1 συνθκη1 για την δρυση τη1 Ευρωπαϊκ1 Κοιν2τητα1, σ;µφωνα µε το 7ρθρο 12 τη1 συνθκη1 του
Iµστερνταµ· η αρχικ παραποµπ ταν στα 7ρθρα 85 και 86
τη1 συνθκη1.
(1) ΕΕ C 365 τη1 26.11.1998, σ. 30.
(2) Γνµη που διατυπθηκε στι1 15 Απριλου 1999 (δεν @χει ακ2µα
δηµοσιευθε στην Επσηµη Εφηµερδα).
(3) ΕΕ C 116 τη1 28.4.1999.
(4) ΕΕ 13 τη1 21.2.1962, σ. 204/62· κανονισµ21 2πω1 τροποποιθηκε
τελευταα απ2 την πρ7ξη προσχρηση1 του 1994.
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2τι, κατ7 συν@πεια, εναι σκ2πιµο να διερευνηθε το
πεδο εφαρµογ1 του 7ρθρου 4 παρ7γραφο1 2 του
κανονισµο; αριθ. 17 και να προβλεφθε η 7ρση τη1
υποχρ@ωση1 κοινοποηση1 πριν απ2 την απαλλαγ
για 2λε1 τι1 κ7θετε1 συµφωνε1,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Στο 7ρθρο 4 παρ7γραφο1 2 του κανονισµο; αριθ. 17,
σηµεο 2 αντικαθσταται απ2 το ακ2λουθο κεµενο:
«2. α) αυτ@1 οι συµφωνε1  εναρµονισµ@νε1 πρακτικ@1
συν7πτονται µεταξ; δ;ο η περισσοτ@ρων επιχειρσεων εκ7στη εκ των οποων δραστηροποιεται, για
του1 σκοπο;1 τη1 συµφωνα1, σε διαφορετικ2 στ7διο
τη1 αλυσδα1 παραγωγ1  διανοµ1 και αφορο;ν
του1 2ρου1 υπ2 του1 οποου1 τα µ@ρη προµηθε;ο-
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νται, πωλο;ν  µεταπωλο;ν ορισµ@να αγαθ7 και
υπηρεσε1·
β) συµµετ@χουν µ2νο δ;ο επιχειρσει1 και οι
συµφωνε1 αυτ@1 απλ1 επιβ7λλουν στον αποκτντα
 σ’ αυτ2ν που κ7νει χρση δικαιωµ7των βιοµηχανικ1 ιδιοκτησα1  ιδω1 διπλωµ7των ευρεσιτεχνα1, προτ;πων χρσεω1, σχεδων  σηµ7των  
στον εκ συµβ7σεω1 εκδοχ@α  δικαιο;χο αδεα1
εκµεταλλε;σεω1 µεθ2δων κατασκευ1  γνσεων
σχετικν µε τη χρησιµοποηση και εφαρµογ βιοµηχανικ1 τεχνικ1, περιορισµο;1 στην 7σκηση αυτν
των δικαιωµ7των·».
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµ21 αρχζει να ισχ;ει την τρτη ηµ@ρα απ2
τη δηµοσευσ του στην Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.

Ο παρν κανονισµ21 εναι δεσµευτικ21 ω1 προ1 2λα τα µ@ρη του και ισχ;ει 7µεσα σε κ7θε
κρ7το1 µ@λο1.
Λουξεµβο;ργο, 10 Ιουνου 1999.
Για το Συµβολιο
Ο Πρ#εδρο$
K.-H. FUNKE

EL
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Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1217/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τη 14η Ιουν ου 1999
για καθορισµ% των κατ’ αποκοπ) τιµ*ν κατ+ την εισαγωγ) για τον καθορισµ% τη τιµ)
εισ%δου ορισµ.νων οπωροκηπευτικ*ν
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

,χοντα. υπ/ψη:
τη συνθκη για την δρυση τη. Ευρωπαϊκ. Κοιν/τητα.,
τον κανονισµ/ (ΕΚ) αριθ. 3223/94 τη. Επιτροπ., τη. 21η.
∆εκεµβρου 1994, σχετικ: µε τι. λεπτοµ<ρειε. εφαρµογ.
του καθεσττο. κατ: την εισαγωγ οπωροκηπευτικν (1),
/πω. τροποποιθηκε τελευταα απ/ τον κανονισµ/ (ΕΚ)
αριθ. 1498/98 (2), και ιδω. το :ρθρο 4 παρ:γραφο. 1,
Εκτιµντα.:
/τι ο κανονισµ/. (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρµογ των
αποτελεσµ:των των πολυµερν εµπορικν διαπραγµατε=σεων του Γ=ρου τη. Ουρουγου:η., προβλ<πει τα κριτρια
για τον καθορισµ/ απ/ την Επιτροπ των κατ’ αποκοπ
τιµν κατ: την εισαγωγ απ/ τρτε. χρε., για τα
προϊ/ντα και τι. περι/δου. που ορζονται στο παρ:ρτηµ:
του·

/τι, σε εφαρµογ των προαναφερθ<ντων κριτηρων, οι κατ’
αποκοπ τιµ<. κατ: την εισαγωγ πρ<πει να καθοριστο=ν,
/πω. αναγρ:φονται στο παρ:ρτηµα του παρ/ντο. κανονισµο=,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Οι κατ’ αποκοπ τιµ<. κατ: την εισαγωγ που αναφ<ρονται
στο :ρθρο 4 του κανονισµο= (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορζονται /πω. αναγρ:φονται στον πνακα που εµφανεται στο
παρ:ρτηµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµ/. αρχζει να ισχ=ει στι. 15 Ιουνου 1999.

Ο παρν κανονισµ/. εναι δεσµευτικ/. ω. προ. /λα τα µ<ρη του και ισχ=ει :µεσα σε κ:θε
κρ:το. µ<λο..
Βρυξ<λλε., 14 Ιουνου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλο τη Επιτροπ

(1) ΕΕ L 337 τη. 24.12.1994, σ. 66.
(2) ΕΕ L 198 τη. 15.7.1998, σ. 4.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο/ τη Επιτροπ), τη 14η Ιουν ου 1999, για τον καθορισµ% των κατ’ αποκοπ) τιµ*ν κατ+
την εισαγωγ) για τον καθορισµ% τιµ*ν εισ%δου ορισµ.νων οπωροκηπευτικ*ν
(σε EUR/100 χιλιγραµµα)
Κωδικ/. ΣΟ

Κωδικ/. τρτη. χρα. (1)

Κατ’ αποκοπ τιµ
κατ: την εισαγωγ

0702 00 00

052
999
052
628
999
052
999
382
388
528
999
388
400
508
512
524
528
804
999
052
064
068
400
616
999
624
999

60,4
60,4
83,6
125,4
104,5
62,1
62,1
48,9
51,4
50,4
50,2
76,4
62,8
80,6
84,4
71,0
58,4
98,6
76,0
223,3
190,7
139,9
202,8
153,1
182,0
249,2
249,2

0707 00 05

0709 90 70
0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0809 20 95

0809 40 05

(1) Ονοµατολογα των χωρν που καθορζεται απ/ τον κανονισµ/ (ΕΚ) αριθ. 2317/97 τη. Επιτροπ. (ΕΕ L 321 τη.
22.11.1997, σ. 19). Ο κωδικ/. «999» αντιπροσωπε=ει «:λλε. καταγωγ<.».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1218/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τη 14η Ιουν ου 1999
για κατ#ταξη εµπορευµ#των στη συνδυασµ+νη ονοµατολογ α
ταξη των εµπορευµ<των στην τελωνειακ ονοµατολογα και δεν εναι σ?µφωνε- µε τον παρ.ντα κανονισµ., να µπορο?ν να συνεχσουν να αποτελο?ν αντικεµενο επκληση- απ. τον κ<τοχ. του- για µα
περοδο εξντα ηµερν µε τι- διατ<ξει- του <ρθρου
12 παρ<γραφο- 6, του κανονισµο? (ΕΟΚ) αριθ. 2913/
92 του Συµβουλου, τη- 12η- Οκτωβρου 1992, περ
θεσπσεω- του κοινοτικο? τελωνειακο? κδικα (3)·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

+χοντα- υπ.ψη:
τη συνθκη για την δρυση τη- Ευρωπαϊκ- Κοιν.τητα-,
τον κανονισµ. (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλου, τη23η- Ιουλου 1987, για τη δασµολογικ και στατιστικ ονοµατολογα και για το κοιν. δασµολ.γιο (1), .πω- τροποποιθηκε τελευταα απ. τον κανονισµ. (ΕΚ) αριθ. 861/1999
τη- Επιτροπ- (2), και ιδω- το <ρθρο 9,
Εκτιµντα-:
(1)
.τι, για να εξασφαλιστε η οµοι.µορφη εφαρµογ
τη- συνδυασµ>νη- ονοµατολογα- που παρατθεται
στο παρ<ρτηµα του προαναφερθ>ντο- κανονισµο?,
πρ>πει να αποφασιστο?ν χωρ- καθυστ>ρηση οι διατ<ξει- για την κατ<ταξη του εµπορε?µατο- που αναφ>ρεται στο παρ<ρτηµα·
(2)
.τι ο κανονισµ.- (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 >χει καθορσει του- γενικο?- καν.νε- για την ερµηνεα τησυνδυασµ>νη- ονοµατολογα-· .τι οι καν.νε- αυτο
εφαρµ.ζονται επση- σε κ<θε <λλη ονοµατολογα
που την περιλαµβ<νει, >στω και εν µ>ρει  µε την
πρσθκη, ενδεχοµ>νω-, υποδιαιρ>σεων, η οποα >χει
συνταχθε απ. ειδικο?- κοινοτικο?- νοµοθετικο?καν.νε- εν.ψει τη- εφαρµογ- δασµολογικν 
<λλων µ>τρων στο πλασιο των εµπορικν ανταλλαγν·
(3)
.τι, κατ’ εφαρµογ των εν λ.γω γενικν καν.νων, το
εµπ.ρευµα που περιγρ<φεται στη στλη 1 του πνακα
του παραρτµατο- του παρ.ντο- κανονισµο? πρ>πει
να καταταγε στον αντστοιχο κανονισµ. που
σηµεινεται στη στλη 2 β<σει των αιτιολογιν που
αναφ>ρονται στη στλη 3·
(4)
.τι εναι σκ.πιµο, υπ. την επιφ?λαξη των µ>τρων
που ισχ?ουν στην Κοιν.τητα σχετικ< µε τα
συστµατα διπλο? ελ>γχου και εκενα τη- εκ των
προτ>ρων και εκ των υστ>ρων κοινοτικ- επιτρησητων υφαντουργικν προϊ.ντων κατ< την εισαγωγ
στην Κοιν.τητα, οι δεσµευτικ>- δασµολογικ>πληροφορε- οι οποε- παρ>χονται απ. τι- τελωνειακ>- αρχ>- των κρατν µελν σχετικ< µε την κατ<-

(5)

.τι τα µ>τρα που προβλ>πονται στον παρ.ντα κανονισµ. εναι σ?µφωνα µε τη γνµη του τµµατοδασµολογικ- και στατιστικ- ονοµατολογα- τηεπιτροπ- τελωνειακο? κδικα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Το εµπ.ρευµα που περιγρ<φεται στη στλη 1 του προσαρτηµ>νου πνακα του παραρτµατο- κατατ<σσεται στη
συνδυασµ>νη ονοµατολογα στον αντστοιχο κωδικ. ΣΟ
που σηµεινεται στη στλη 2 του εν λ.γω πνακα.
ρθρο 2
Υπ. την επιφ?λαξη των µ>τρων που ισχ?ουν στην Κοιν.τητα σχετικ< µε το σ?στηµα διπλο? ελ>γχου και εκενα
τη- εκ των προτ>ρων και εκ των υστ>ρων κοινοτικεπιτρηση- των υφαντουργικν προϊ.ντων κατ< την
εισαγωγ στην Κοιν.τητα, οι δεσµευτικ>- δασµολογικ>πληροφορε- που παρ>χονται απ. τι- τελωνειακ>- αρχ>- των
κρατν µελν σχετικ< µε την κατ<ληξη των εµπορευµ<των
στην τελωνειακ ονοµατολογα και δεν εναι πλ>ον
σ?µφωνε- µε τον παρ.ντα κανονισµ., µπορο?ν να συνεχσουν να αποτελο?ν αντικεµενο επκληση- απ. τον κ<τοχ.
του-, σ?µφωνα µε τι- διατ<ξει- του <ρθρου 12 παρ<γραφο6 του κανονισµο? (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, για µια περοδο
εξντα ηµερν.
ρθρο 3
Ο παρν κανονισµ.- αρχζει να ισχ?ει την εικοστ πρτη
ηµ>ρα απ. τη δηµοσευσ του στην Επ σηµη Εφηµερ δα
των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.

Ο παρν κανονισµ.- εναι δεσµευτικ.- ω- προ- .λα τα µ>ρη του και ισχ?ει <µεσα σε κ<θε
κρ<το- µ>λο-.
Βρυξ>λλε-, 14 Ιουνου 1999.
Για την Επιτροπ
Mario MONTI

Μλο τη Επιτροπ

(1) ΕΕ L 256 τη- 7.9.1987, σ. 1.
(2) ΕΕ L 108 τη- 27.4.1999, σ. 11.

(3) ΕΕ L 302 τη- 19.10.1992, σ. 1.
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Περιγραφ εµπορευµ<των

Κατ<ταξη
Κωδικ.- ΣΟ

Αιτιολογα

(1)

(2)

(3)

1. Στ>γαστρο κπου (διαστ<σεων 3 m × 3 m), που αποτελεται απ. ?φασµα που >χει κατασκευαστε απ. φ?λλα
πολυαιθυλενου πλ<του- µικρ.τερου των 5 mm, επιχρισµ>νο και στι- δ?ο πλευρ>- µε πλαστικ ?λη, η οποα
εναι ορατ µε γυµν. µ<τι. Το εδο- αυτ. παρουσι<ζεται
µε µεταλλικο?- πασσ<λου-, οι οποοι αποτελο?ν το σκελετ. του, καθ- και µε εντατρε- που επιτρ>πουν τη στερ>ωσ του στο >δαφο-

3926 90 91

Η κατ<ταξη καθορζεται απ. τι- διατ<ξει- των γενικν
καν.νων 1 και 3 β) και 6 για την ερµηνεα τη- συνδυασµ>νηονοµατολογα-, απ. τη σηµεωση 2α) του κεφαλαου 59,
καθ- και απ. το κεµενο των κωδικν ΣΟ 3926, 3926 90 και
3926 90 91

2. Ελαφρ?, ευρ?χωρο πλεκτ. >νδυµα (100 % βαµβ<κι), καλυµµ>νο µε τυπωµ>να διακοσµητικ< σχ>δια, το οποο κατεβανει µ>χρι το µ>σο του µηρο? (συνολικ. µκο-: 90 cm).
+χει στρογγυλ λαιµ.κοψη µε µα πρ.σθετη λωρδα απ.
πλεκτ. ?φασµα και κοντ< µανκια. Οι <κρε- των µανικιν
και η β<ση του ενδ?µατο- εναι στριφωµ>να και υπ<ρχουν
πλ<για ανογµατα µκου- περπου 10 cm στη β<ση του
ενδ?µατο-

6104 42 00

Η κατ<ταξη καθορζεται απ. τι- διατ<ξει- των γενικν
καν.νων 1 και 6 για την ερµηνεα τη- συνδυασµ>νη- ονοµατολογα- και το κεµενο των κωδικν ΣΟ 6104 και 6104 42 00
Βλ>πε επση- τι- επεξηγηµατικ>- σηµεισει- τη- συνδυασµ>νη- ονοµατολογα- σχετικ< µε του- κωδικο?- ΣΟ
6104 41 00 και 6104 49 00
Η κατ<ταξη του ενδ?µατο- στα νυχτικ< αποκλεεται επειδ
αυτ., λ.γω των αντικειµενικν χαρακτηριστικν του, µπορε
να φορεθε τ.σο στο κρεβ<τι .σο και αλλο? και, συνεπ-,
δεν προορζεται αποκλειστικ<  ουσιαστικ< για >νδυµα
νυκτ.-.

(φ.ρεµα)
(Βλ>πε φωτογραφα αριθ. 580) (*)

Λ.γω του µκου- του ενδ?µατο- αυτο?, δεν εναι δυνατ η
κατ<ταξ του στον κωδικ. ΣΟ 6109
3. Ελαφρ?, ευρ?χωρο πλεκτ. >νδυµα (100 % βαµβ<κι), καλυµµ>νο µε τυπωµ>να διακοσµητικ< σχ>δια, το οποο κατεβανει µ>χρι κ<τω απ. τα γ.νατα (συνολικ. µκο-:
120 cm), χωρ- µανκια. +χει στρογγυλ και χαµηλ λαιµ.κοψη µε µα πρ.σθετη λωρδα απ. πλεκτ. ?φασµα. Η
β<ση του ενδ?µατο- >χει στρφωµα και πλ<για ανογµατα
µκου- περπου 22 cm

6104 42 00

Η κατ<ταξη καθορζεται απ. τι- διατ<ξει- των γενικν
καν.νων 1 και 6 για την ερµηνεα τη- συνδυασµ>νη- ονοµατολογα- καθ- και απ. το κεµενο των κωδικν ΣΟ 6104
και 6104 42 00
Βλ>πε επση- τι- επεξηγηµατικ>- σηµεισει- τη- συνδυασµ>νη- ονοµατολογα- σχετικ< µε του- κωδικο?- ΣΟ
6104 41 00 >ω- 6104 49 00

(φ.ρεµα)

Η κατ<ταξη του ενδ?µατο- στα νυχτικ< αποκλεεται επειδ
αυτ., λ.γω των αντικειµενικν χαρακτηριστικν του, µπορε
να φορεθε τ.σο στο κρεβ<τι .σο και αλλο? και, συνεπ-,
δεν προορζεται αποκλειστικ<  ουσιαστικ< για >νδυµα
νυκτ.-

(Βλ>πε φωτογραφα αριθ. 581) (*)

Λ.γω του µκου- του ενδ?µατο- αυτο?, δεν εναι δυνατ η
κατ<ταξ του στον κωδικ. ΣΟ 6109
4. +νδυµα απ. µον.χρωµο ?φασµα (100 % πολυαµδιο)
π<χου- 0,1 cm µε επχριση µη κυψελδου- πλαστικ?λη- (πολυουρεθ<νη) στην εσωτερικ του επιφ<νεια, και
µε επστρωση φ.δρα-.
Το >νδυµα >χει δ?ο γιακ<δε-, >να- απ. του- οποου- εναι
απ. χνουδωτ. πλεκτ. ?φασµα, και >να πλρε- <νοιγµα
µπροστ<, µε κουµπι< πεση-, που κλενει απ. αριστερ<
προ- τα δεξι<.
+χει µακρι< µανκια µε φερµου<ρ στο κ<τω µ>ρο- τουκαι δ?ο ενσωµατωµ>νε- τσ>πε- στο ?ψο- τη- µ>ση-.
Το >νδυµα κατεβανει >ω- την περιφ>ρεια (συνολικ.
µκο-: 75 cm) και >χει στοιχεο σ?σφιξη- στη β<ση του.
(>νδυµα παρ.µοιο µε <νορακ)
(Βλ>πε φωτογραφα αριθ. 583) (*)

6201 93 00

Η κατ<ταξη καθορζεται απ. τι- διατ<ξει- των γενικν
καν.νων 1 και 6 για την ερµηνεα τη- συνδυασµ>νη- ονοµατολογα-, απ. τη σηµεωση 8 του κεφαλαου 62, απ. τη
σηµεωση 2 α) 1) του κεφαλαου 59, καθ- και απ. το κεµενο των κωδικν ΣΟ 6201 και 6201 93 00
Το εν λ.γω >νδυµα κατασκευ<ζεται απ. ?φασµα του οποου
η επχριση δεν εναι ορατ µε γυµν. µ<τι

15. 6. 1999
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Περιγραφ εµπορευµ<των

Κατ<ταξη
Κωδικ.- ΣΟ

Αιτιολογα

(1)

(2)

(3)

5. +νδυµα πλεκτ., δχρωµο, απ. συνθετικ. ?φασµα (100 %
ν<υλον), που καλ?πτει το π<νω µ>ρο- του σµατο- >ωτην περιφ>ρεια. +χει λαιµ.κοψη σε σχµα V και πλρε<νοιγµα µποστ< που κλενει µε φερµου<ρ, ελαστικ. στοιχεο σ?σφιξη- στη β<ση του ενδ?µατο- και εναι αµ<νικο.

6211 43 90

Η κατ<ταξη καθορζεται απ. τι- διατ<ξει- των γενικν
καν.νων 1 και 6 για την ερµηνεα τη- συνδυασµ>νη- ονοµατολογα-, τη σηµεωση 8 του κεφαλαου 62 καθ- και απ. το
κεµενο των κωδικν ΣΟ 6211, 6211 43 και 6211 43 90
Βλ>πε επση- τι- επεξηγηµατικ>- σηµεισει- του εναρµονισµ>νου συστµατο- για την κλ<ση 6211

Τα χαµηλ.τερα σηµεα των φαρδιν ανοιγµ<των στιµασχ<λε- εναι µερικ- ελαστικοποιηµ>να. Το >νδυµα >χει
µα εξωτερικ τσ>πη που κλενει µε το σ?στηµα «β>λκρο»,
θηλι>- και µα ρυθµιζ.µενη υφασµ<τινη ζνη µε δι<ταξη
κλεισµατο-.

Αυτ. το >νδυµα, λ.γω των αντικειµενικν χαρακτηριστικν
του, δεν µπορε να θεωρηθε σωσβιο γιλ>κο τη- κλ<ση- 6307

Το >νδυµα εναι πλρω- επενδυµ>νο εσωτερικ<. Περι>χει 2
ορθογνια τεµ<χια µπορστ< και >να πσω, .λα απ.
κυψελδη πλαστικ ?λη.
(<λλο >νδυµα)
(Βλ>πε φωτογραφα αριθ. 582) (*)
6. Στ>γαστρο κπου (διαστ<σεων 3 m × 3 m), που αποτελεται απ. επικ<λυψη απ. χονδρ. ?φασµα (100 % βαµβακερ.), που παρουσι<ζεται µε µεταλλικο?- πασσ<λου-, οι
οποοι αποτελο?ν το σκελετ. του, καθ- και µε εντατρεπου επιτρ>πουν τη στερ>ωσ του στο >δαφο-.
Το ?φασµα σχηµατζει µα σκεπ που καλ?πτει του- τ>σσερι- πασσ<λου-.
(Βλ>πε φωτογραφα αριθ. 588) (*)

6306 91 00

Η κατ<ταξη καθορζεται απ. τι- διατ<ξει- των γενικν
καν.νων 1, 3 β) και 6 για την ερµηνεα τη- συνδυασµ>νηονοµατολογα-, απ. τη σηµεωση 1 του κεφαλαου 63, καθκαι απ. το κεµενο των κωδικν ΣΟ 6306 και 6306 91 00
Το εν λ.γω εδο- δεν µπορε να θεωρηθε ω- σκην, επειδ
εναι ανοιχτ. και απ. τι- τ>σσερι- πλευρ>-
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(*) Οι φωτογραφε- >χουν απλ- ενδεικτικ. χαρακτρα.
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15. 6. 1999

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1219/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τη 14η Ιουνου 1999
περ χορηγ$σεω λευκ$ ζ*χαρη ω επισιτιστικ$ βο$θεια
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

+χοντα- υπ.ψη:
τη συνθκη για την δρυση τη- Ευρωπαϊκ- Κοιν.τητα-,
τον κανονισµ. (ΕΚ) αριθ. 1292/96 του Συµβουλου, τη- 27ηΙουνου 1996, σχετικ: µε την πολιτικ και τη διαχεριση τηεπισιτιστικ- βοθεια- και των ειδικν δρ:σεων στριξηγια την επισιτιστικ βοθεια (1), και ιδω- το :ρθρο 24
παρ:γραφο- 1 στοιχεο β),
Εκτιµντα-:
(1)

.τι ο προαναφερθε- κανονισµ.- καταρτζει τον
κατ:λογο των χωρν και των οργανισµν που ενδ=χεται να λ:βουν κοινοτικ βοθεια και καθορζει τα
γενικ: κριτρια σχετικ: µε τη µεταφορ: τη- επισιτιστικ- βοθεια- µετ: το στ:διο fob·

(2)

.τι, µετ: απ. πολλ=- αποφ:σει- σχετικ: µε τη
χοργηση επισιτιστικ- βοθεια-, η Επιτροπ
χοργησε λευκ ζ:χαρη σε ορισµ=νου- δικαιο@χου-·

(3)

.τι οι παραδ.σει- αυτ=- πρ=πει να πραγµατοποιηθο@ν σ@µφωνα µε του καν.νε- που προβλ=πονται
στον κανονισµ. (ΕΚ) αριθ. 2519/97 τη- Επιτροπ-,
τη- 16η- ∆εκεµβρου 1997, για τι- γενικ=- διατ:ξεικινητοποηση- προϊ.ντων που χορηγο@νται δυν:µει
του κανονισµο@ (ΕΚ) αριθ. 1292/96 του Συµβουλου

για την κοινοτικ επισιτιστικ βοθεια (2)· .τι εναι
αναγκαο να οριστο@ν επακριβ- οι προθεσµε- και
οι .ροι χοργηση- για να καθοριστο@ν οι δαπ:νεπου προκ@πτουν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Πραγµατοποιεται, µε β:ση την κοινοτικ επισιτιστικ
βοθεια, συγκ=ντρωση λευκ- ζ:χαρη- στην Κοιν.τητα,
προκειµ=νου να την προµηθευτο@ν οι δικαιο@χοι που αναφ=ρονται στο παρ:ρτηµα, σ@µφωνα µε τι- διατ:ξει- του
κανονισµο@ (ΕΚ) αριθ. 2519/97 και του- .ρου- που αναφ=ρονται στο παρ:ρτηµα.
Θεωρεται .τι ο προσφ=ρων =λαβε γνση .λων των εφαρµοζοµ=νων γενικν και ειδικν .ρων και του- =χει αποδεχθε.
Κ:θε :λλο- .ρο-  επιφ@λαξη που περιλαµβ:νεται στην
προσφορ: του θεωρο@νται ω- µη εγγεγραµµ=νοι.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµ.- αρχζει να ισχ@ει την επ.µενη ηµ=ρα
απ. τη δηµοσευσ του στην Επ σηµη Εφηµερ δα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων.

Ο παρν κανονισµ.- εναι δεσµευτικ.- ω- προ- .λα τα µ=ρη του και ισχ@ει :µεσα σε κ:θε
κρ:το- µ=λο-.
Βρυξ=λλε-, 14 Ιουνου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλο τη Επιτροπ

(1) ΕΕ L 166 τη- 5.7.1996, σ. 1.

(2) ΕΕ L 346 τη- 17.12.1997, σ. 23.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΤΙ∆ΕΣ Α, Β, Γ, ∆, Ε
1. ∆ρ*σει υπ’ αριθ.: 160/98 (Α)· 161/98 (Β)· 162/98 (Γ)· 163/98 (∆)· 164/98 (Ε)
2. ∆ικαιο/χο (2): UNRWA, Supply division, Amman Office, PO Box 140157, Amman-Jordan [τ=λεξ: 21170
UNRWA JC· τ=λεφαξ: (962-6) 86 41 27]
3. Αντιπρ0πωπο του δικαιο/χου: UNRWA Field Supply and Transport Officer
Α+Ε: PO Box 19149, Jerusalem, Ισραλ [τηλ.: (972-2) 589 05 55· τ=λεξ: 26194 UNRWA IL· τ=λεφαξ:
581 65 64]
B: PO Box 947, Beirut, Λβανο- [τηλ.: (961-1) 840 460-9· τ=λεφαξ: 603 683]
Γ: PO Box 4313, Damascus, Συρα [τηλ.: (963-11) 613 30 35· τ=λεξ: 412006 UNRWA SY· τ=λεφαξ: 613 30 47]
∆: PO Box 484, Amman, Ιορδανα [τηλ.: (962-6) 74 19 14/77 22 26· τ=λεξ: 23402 UNRWA JFO JO· τ=λεφαξ: 74 63 61]
4. Χ3ρα προορισµο/: Α, Ε: Ισραλ (Α: Γ:ζα· Ε: ∆υτικ Mχθη)· Β: Λβανο-· Γ: Συρα· ∆: Ιορδανα
5. Προϊ0ν προ κινητοποηση: λευκ ζ:χαρη
6. Συνολικ$ καθαρ$ ποσ0τητα (σε τ0νου): 1 720
7. Αριθµ0 παρτδων: 5 (Α: 660 τ.νοι· Β: 260 τ.νοι· Γ: 180 τ.νοι· ∆: 400 τ.νοι· Ε: 220 τ.νοι)
8. Χαρακτηριστικ* και ποι0τητα του προϊ0ντο (3) (5) (9) (10): βλ=πε ΕΕ C 114 τη- 29.4.1991, σ. 1 [V. A. 1]
9. Συσκευασα (7): βλ=πε ΕΕ C 267 τη- 13.9.1996, σ. 1 [11.2 Α. 1.β, 2.β +Β.4]
10. Επισ$µανση και σ$µανση (6): βλ=πε ΕΕ C 114 τη- 29.4.1991, σ. 1 [V.Α.3]
 Γλσσα που πρ=πει να χρησιµοποιηθε για τη σµανση: αγγλικ
 Συµπληρωµατικ=- µνεε-: «NOT FOR SALE»
11. Τρ0πο κινητοποηση του προϊ0ντο: ζ:χαρη που παρ:γεται στην Κοιν.τητα, κατ: την =ννοια του :ρθρου
24 παρ:γραφο- 1α =κτο εδ:φιο του κανονισµο@ (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συµβουλου, ζ:χαρη Α  Β [στοιχεα
α) και β)]
12. Προβλεπ0µενο στ*διο παρ*δοση (8) (11): Α, Γ, Ε: παρ:δοση στον λιµ=να εκφ.ρτωση-  τελικ. σταθµ. των
εµπορευµατοκιβωτων· Β, ∆: παρ:δοση στον τ.πο προορισµο@
13. Εναλλακτικ0 στ*διο παρ*δοση: παρ:δοση στο λιµ:νι φ.ρτωση14. α) λιµ6να φ0ρτωση: 
β) διε/θυνση φ0ρτωση: 
15. Λιµ6να εκφ0ρτωση: Α, Ε: Ashdod· Γ: Lattakia
16. Τ0πο προορισµο/: UNRWA warehouse in Beirut (B) and Amman (∆)
 λιµ=να-  αποθκη διαµετακ.µιση-: 
 διαδροµ χερσαα- µεταφορ:-: 
17. Χρονικ0 δι*στηµα $ προθεσµα παρ*δοση στο προβλεπ0µενο στ*διο:
 1η προθεσµα: Α, Β, Γ, Ε: 15.8.1999· ∆: 22.8.1999
 2η προθεσµα: Α, Β, Γ, Ε: 29.8.1999· ∆: 4.9.199
18. Χρονικ0 δι*στηµα $ προθεσµα παρ*δοση σε εναλλακτικ0 στ*διο:
 1η προθεσµα: 19.7  1.8.1999
 2η προθεσµα: 2  15.8.1999
19. Προθεσµα για την υποβολ$ των προσφορ3ν 6ω τι 12 το µεσηµ6ρι (3ρα Βρυξελλ3ν):
 1η προθεσµα: 29.6.1999
 2η προθεσµα: 13.7.1999
20. Ποσ0 τη εγγ/ηση συµµετοχ$ στο διαγωνισµ0: 15 EUR αν: τ.νο
21. ∆ιε/θυνση για την αποστολ$ των προσφορ3ν και των εγγυ$σεων συµµετοχ$ (1): Bureau de l’aide alimentaire, à l’attention de Monsieur T. Vestergaard Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat
200, B-1049 Bruxelles/Brussel τ=λεξ: 25670 AGREC B· τ=λεφαξ: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (αποκλειστικ:)
22. Επιστροφ$ κατ* την εξαγωγ$ (4): επιστροφ που εφαρµ.ζεται για τη λευκ ζ:χαρη στι- 4.6.1999, .πωκαθορζεται απ. τον κανονισµ. (ΕΚ) αριθ. 1160/1999 τη- Επιτροπ- (ΕΕ L 140 τη- 3.6.1999, σ. 14)
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Σηµεισει:
(1) Συµπληρωµατικ=- πληροφορε-: André Debongnie [τηλ=φωνο: (32-2) 295 14 65],
Torben Vestergaard [τηλ=φωνο: (32-2) 299 30 50].
(2) Ο αν:δοχο- =ρχεται σε επαφ µε το δικαιο@χο  τον αντιπρ.σωπ. του το ταχ@τερο δυνατ., για να
καθορισθο@ν τα =γγραφα που εναι αναγκαα για την αποστολ.
(3) Ο αν:δοχο- χορηγε στο δικαιο@χο πιστοποιητικ. που =χει εκδοθε απ. επσηµη αρχ και βεβαινει .τι δεν
=χει σηµειωθε υπ=ρβαση, στο ενδιαφερ.µενο κρ:το- µ=λο-, των ισχυουσν προδιαγραφν του προ- παρ:δοση προϊ.ντο- σχετικ: µε τη ραδιενεργ. ακτινοβολα. Το πιστοποιητικ. ραδιεν=ργεια- πρ=πει να αναφ=ρει
την περιεκτικ.τητα σε κασιο 134 και 137 και ιδιο 131.
(4) Ο κανονισµ.- (ΕΚ) αριθ. 259/98 τη- Επιτροπ- (ΕΕ L 25 τη- 31.1.1998, σ. 39), εφαρµ.ζεται .σον αφορ: την
επιστροφ κατ: την εξαγωγ. Η ηµεροµηνα που αναφ=ρονται στο :ρθρο 2 του προαναφερθ=ντο- κανονισµο@
εναι εκενη που αναφ=ρεται στο σηµεο 22 του παρ.ντο- παραρτµατο-.
Εφιστ:ται η προσοχ του προµηθευτ στο :ρθρο 4 παρ:γραφο- 1 τελευταο εδ:φιο του εν λ.γω κανονισµο@.
Το αντγραφο του πιστοποιητικο@ διαβιβ:ζεται αµ=σω- µετ: απ. την αποδοχ τη- δλωση- εξαγωγ- [αριθ.
φαξ: (32-2) 296 20 05].
(5) Ο αν:δοχο- διαβιβ:ζει στο δικαιο@χο  στον αντιπρ.σωπ. του, κατ: την παρ:δοση, το ακ.λουθο =γγραφο:
 υγειονοµικ. πιστοποιητικ..:
(6) Κατ: παρ=κκλιση απ. την ΕΕ C 114 τη- 29.4.1991, το κεµενο του σηµεου V.Α.3.γ) αντικαθσταται απ. το
ακ.λουθο κεµενο: «τη µνεα “Ευρωπαϊκ Κοιν.τητα”».
(7) Σε περπτωση ενδεχ.µενη- επανασυσκευασα- σε σ:κου- ο αν:δοχο- θα πρ=πει να προµηθε@σει 2 % των
κενν σ:κων τη- δια- ποι.τητα- µε αυτο@- που περι=χουν το εµπ.ρευµα, µε την επιγραφ που ακολουθεται
απ. =να «R» κεφαλαο.
(8) Να παραδοθε σε εµπορευµατοκιβτια των 20 ποδν. Παρτδε- Α, Γ και Ε: οι συµφωνηθ=ντε- .ροι να@λωσηθεωρο@νται ω- ισοδ@ναµοι µε του- .ρου- να@λωση- φορτηγο@ γραµµ- (Liner in/Liner out) ελε@θερο στο
λιµ:νι εκφ.ρτωση- χρο εµπορευµατοκιβωτων και θεωρεται .τι καλ@πτουν 15 ηµ=ρε-  εξαιρουµ=νων
Σαββ:του, Κυριακ- και αργιν  ελε@θερο απ. επιβαρ@νσει- καθυστ=ρηση- εκφ.ρτωση- των εµπορευµατοκιβωτων στο λιµ:νι εκφ.ρτωση-, οι οποε- υπολογζονται απ. την ηµ=ρα/ρα :φιξη- του πλοου. Οι 15
ηµ=ρε- που εναι ελε@θερο απ. επιβαρ@νσει- καθυστ=ρηση- εκφ.ρτωση- των εµπορευµατοκιβωτων πρ=πει να
συµεινονται ευκριν- στη φορτωτικ. Οι επιβαρ@νσει- καθυστ=ρηση- που επιβ:λλονται καλ τη πστει για
την καθυστ=ρηση εκφ.ρτωση- των εµπορευµατοκιβωτων π=ραν των 15 προαναφερθ=ντων ηµερν αναλαµβ:νονται απ. την UNRWA. Η UNRWA δεν καταβ:λει/ο@τε θα χρεωθε µε τ=λη εγγ@ηση- των εµπορευµατοκιβωτων.
Μετ: την αν:λυση των εµπορευµ:των στο στ:διο τη- παρ:δοση-, ο δικαιο@χο- εναι υπε@θυνο- για .λε- τιδαπ:νε- που αφορο@ν τη µετακνηση των containers προ- το χρο αδει:σµατο- εκτ.- τη- ζνη- του λιµανιο@
και την εκ ν=ου µεταφορ: του- στο σταθµ. των containers.
Ashdod: Η αποστολ των εµπορευµ:των πρ=πει να γνει σε εµπορευµατοκιβτια των 20 ποδν που δεν
περι=χουν περισσ.τερο απ. 17 τ.νου- το καθ=να.
(9) Η κατηγορα τη- ζ:χαρη- διαπιστνεται κατ: τρ.πο καθοριστικ. µε εφαρµογ του καν.να που προβλ=πεται
στο :ρθρο 18 παρ:γραφο- 2 στοιχεο α) δε@τερη περπτωση του κανονισµο@ (ΕΟΚ) αριθ. 2103/77 τηΕπιτροπ- (ΕΕ L 246 τη- 27.9.1977, σ. 12), .πω- τροποποιθηκε τελευταα απ. τον κανονισµ. (ΕΚ) αριθ.
260/96 (ΕΕ L 34 τη- 13.2.1996, σ. 16).
(10) Παρτδα Γ: το υγειονοµικ. πιστοποιητικ. και το πιστοποιητικ. προελε@σεω- πρ=πει να θεωρο@νται απ. =να
συριακ. προξενεο. Στη θερηση πρ=πει να αναφ=ρεται .τι =χουν εξοφληθε τα προξενικ: =ξοδα και τ=λη.
(11) Επιπλ=ον των διατ:ξεων του :ρθρου 14 παρ:γραφο- 3 του κανονισµο@ (ΕΚ) αριθ. 2519/97, τα ναυλωµ=να
σκ:φη δεν θα εµφανζονται σε οποιονδποτε απ. του- τ=σσερι- πρ.σφατου- τριµηνιαου- πνακε- σκαφν,
των οποων =χει απαγορευθε ο απ.πλου- που δηµοσιε@ονται απ. το µνηµ.νιο συνενν.ηση- για τον =λεγχο
των πλοων απ. το κρ:το- του λιµ=να [οδηγα 95/21/ΕΚ του Συµβουλου (ΕΕ L 157 τη- 7.7.1995)].
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1220/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τη 14η Ιουν ου 1999
περ χορηγ%σεω σιτηρ(ν ω επισιτιστικ% βο%θεια
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

,χοντα. υπ/ψη:
τη συνθκη για την δρυση τη. Ευρωπαϊκ. Κοιν/τητα.,
τον κανονισµ/ (ΕΚ) αριθ. 1292/96 του Συµβουλου, τη. 27η.
Ιουνου 1996, σχετικ: µε την πολιτικ και τη διαχεριση τη.
επισιτιστικ. βοθεια. και των ειδικν δρ:σεων στριξη.
για την επισιτιστικ βοθεια (1), και ιδω. το :ρθρο 24
παρ:γραφο. 1 στοιχεο β),
Εκτιµντα.:
(1)

/τι ο προαναφερθε. κανονισµ/. καταρτζει τον
κατ:λογο των χωρν και των οργανισµν που ενδ=χεται να λ:βουν κοινοτικ βοθεια και καθορζει τα
γενικ: κριτρια σχετικ: µε τη µεταφορ: τη. επισιτιστικ. βοθεια. µετ: το στ:διο fob·

(2)

/τι, µετ: απ/ πολλ=. αποφ:σει. σχετικ: µε τη
χοργηση επισιτιστικ. βοθεια., η Επιτροπ
χοργησε σιτηρ: σε ορισµ=νου. δικαιο@χου.·

(3)

/τι οι παραδ/σει. αυτ=. πρ=πει να πραγµατοποιηθο@ν σ@µφωνα µε του καν/νε. που προβλ=πονται
στον κανονισµ/ (ΕΚ) αριθ. 2519/97 τη. Επιτροπ.,
τη. 16η. ∆εκεµβρου 1997, για τι. γενικ=. διατ:ξει.
κινητοποηση. προϊ/ντων που χορηγο@νται δυν:µει
του κανονισµο@ (ΕΚ) αριθ. 1292/96 του Συµβουλου

για την κοινοτικ επισιτιστικ βοθεια (2)· /τι εναι
αναγκαο να οριστο@ν επακριβ. οι προθεσµε. και
οι /ροι χοργηση. για να καθοριστο@ν οι δαπ:νε.
που προκ@πτουν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Πραγµατοποιεται, µε β:ση την κοινοτικ επισιτιστικ
βοθεια, συγκ=ντρωση σιτηρν στην Κοιν/τητα, προκειµ=νου να τα προµηθευτο@ν οι δικαιο@χοι που αναφ=ρονται
στο παρ:ρτηµα, σ@µφωνα µε τι. διατ:ξει. του κανονισµο@
(ΕΚ) αριθ. 2519/97 και του. /ρου. που αναφ=ρονται στο
παρ:ρτηµα.
Θεωρεται /τι ο προσφ=ρων =λαβε γνση /λων των εφαρµοζ/µενων γενικν και ειδικν /ρων και του. =χει αποδεχθε.
Κ:θε :λλο. /ρο.  επιφ@λαξη που περιλαµβ:νεται στην
προσφορ: του θεωρο@νται ω. µη εγγεγραµµ=νοι.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµ/. αρχζει να ισχ@ει την επ/µενη ηµ=ρα
απ/ τη δηµοσευσ του στην Επ σηµη Εφηµερ δα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων.

Ο παρν κανονισµ/. εναι δεσµευτικ/. ω. προ. /λα τα µ=ρη του και ισχ@ει :µεσα σε κ:θε
κρ:το. µ=λο..
Βρυξ=λλε., 14 Ιουνου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλο τη Επιτροπ

(1) ΕΕ L 166 τη. 5.7.1996, σ. 1.

(2) ΕΕ L 346 τη. 17.12.1997, σ. 23.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΤΙ∆Α Α
1. ∆ρ,ση υπ’ αριθ.: 159/98
2. ∆ικαιο/χο (2): World Food Programme (WFP), via Cristoforo
τηλ.: (39-6) 6513 2988, τ=λεφαξ: 6513 2844/3· τ=λεξ: 626675 WFP Ι

Colambo

426,

Ι-00145

Roma

3. Αντιπρ0σωπο του δικαιο/χου: να καθορισθε απ/ το δικαιο@χο
4. Χ(ρα προορισµο/: Σουδ:ν
5. Προϊ0ν προ κινητοπο ηση: µαλακ/. στο.
6. Συνολικ% καθαρ% ποσ0τητα (σε τ0νου): 5 000
7. Αριθµ0 παρτ δων: 1
8. Χαρακτηριστικ, και ποι0τητα του προϊ0ντο (3) (5): βλ=πε ΕΕ C 114 τη. 29.4.1991, σ. 1 [ΙΙ.Α·1.α)]
9. Συσκευασ α: βλ=πε ΕΕ C 267 τη. 13.9.1996, σ. 1 [1.0.Α.1.γ.2.γ+Β.2]
10. Επισ%µανση και σ%µανση (6): βλ=πε ΕΕ C 114 τη. 29.4.1991, σ. 1 [ΙΙ.Α.3]
 Γλσσα που πρ=πει να χρησιµοποιηθε για τη σµανση: αγγλικ
 Συµπληρωµατικ=. µνεε.: 
11. Τρ0πο κινητοπο ηση του προϊ0ντο: κοινοτικ αγορ:
12. Προβλεπ0µενο στ,διο παρ,δοση: παρ:δοση στο λιµ:νι φ/ρτωση.  fob φορτο επιµελ. στοιβαγµ=νο και
ζυγοσταθµισµ=νο
13. Εναλλακτικ0 στ,διο παρ,δοση: 
14. α) λιµ6να φ0ρτωση: 
β) διε/θυνση φ0ρτωση: 
15. Λιµ6να εκφ0ρτωση: 
16. Τ0πο προορισµο/: 
 λιµ=να.  αποθκη διαµετακ/µιση.: 
 διαδροµ χερσαα. µεταφορ:.: 
17. Χρονικ0 δι,στηµα % προθεσµ α παρ,δοση στο προβλεπ0µενο στ,διο:
 1η προθεσµα: 12.7.-1.8.1999
 2η προθεσµα: 26.7-15.8.1999
18. Χρονικ0 δι,στηµα % προθεσµ α παρ,δοση στο εναλλακτικ0 στ,διο:
 1η προθεσµα: 
 2η προθεσµα: 
19. Προθεσµ α για την υποβολ% των προσφορ(ν 6ω τι 12 το µεσηµ6ρι ((ρα Βρυξελλ(ν):
 1η προθεσµα: 29.6.1999
 2η προθεσµα: 13.7.1999
20. Ποσ0 τη εγγ/ηση συµµετοχ% στο διαγωνισµ0: 5 EUR αν: τ/νο
21. ∆ιε/θυνση για την αποστολ% των προσφορ(ν και των εγγυ%σεων συµµετοχ%: (1): Bureau de l’aide alimentaire, Attn. Mr. T. Vestergaard Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049
Bruxelles/Brussel τ=λεξ: 25670 AGREC B· τ=λεφαξ: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (αποκλειστικ:)
22. Επιστροφ% κατ, την εξαγωγ% (4): επιστροφ που εφαρµ/ζεται στι. 25.6.1999, /πω. καθορστηκε απ/ τον
κανονισµ/ (ΕΚ) αριθ. 1131/1999 τη. Επιτροπ. (ΕΕ L 135 τη. 29.5.1999, σ. 60)
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ΠΑΡΤΙ∆Α Β

1. ∆ρ,σει υπ’ αριθ.: 617/97 (Β1)· 618/97 (Β2)
2. ∆ικαιο/χο (2): Euronaid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland τηλ,: (31-70) 33 05 757· τ=λεφαξ:
36 41 701· τ=λεξ: 30960 EURON NL
3. Αντιπρ0σωπο του δικαιο/χου: να καθορισθε απ/ το δικαιο@χο
4. Χ(ρα προορισµο/: Ρου:ντα
5. Προϊ0ν προ κινητοπο ηση: λευκασµ=νο ρ@ζι (κωδικ/. προϊ/ντο. 1006 30 92 9900  1006 30 94 9900 
1006 30 96 9900  1006 30 98 9900
6. Συνολικ% καθαρ% ποσ0τητα (σε τ0νου): 2 998
7. Αριθµ0 παρτ δων: µα σε δ@ο µ=ρη (Β1: 1750 τ/νοι· Β2: 1248 τ/νοι)
8. Χαρακτηριστικ, και ποι0τητα του προϊ0ντο (3) (5): βλ=πε ΕΕ C 114 τη. 29.4.1991, σ. 1 [ΙΙ.Α·1.στ)]
9. Συσκευασ α: (7) (8): βλ=πε ΕΕ C 267 τη. 13.9.1996, σ. 1 [1.0.Α.1.γ.2.γ+Β.6]
10. Επισ%µανση και σ%µανση (6): βλ=πε ΕΕ C 114 τη. 29.4.1991, σ. 1 [ΙΙ.Α.3]
 Γλσσα που πρ=πει να χρησιµοποιηθε για τη σµανση: γαλλικ
 Συµπληρωµατικ=. µνεε.: 
11. Τρ0πο κινητοπο ηση του προϊ0ντο: κοινοτικ αγορ:
12. Προβλεπ0µενο στ,διο παρ,δοση: παρ:δοση στο λιµ:νι φ/ρτωση.
13. Εναλλακτικ0 στ,διο παρ,δοση: 
14. α) λιµ6να φ0ρτωση: 
β) διε/θυνση φ0ρτωση: 
15. Λιµ6να εκφ0ρτωση: 
16. Τ0πο προορισµο/: 
 λιµ=να.  αποθκη διαµετακ/µιση.: 
 διαδροµ χερσαα. µεταφορ:.: 
17. Χρονικ0 δι,στηµα % προθεσµ α παρ,δοση στο προβλεπ0µενο στ,διο:
 1η προθεσµα: 19.7.-8.8.1999
 2η προθεσµα: 2-22.8.1999
18. Χρονικ0 δι,στηµα % προθεσµ α παρ,δοση στο εναλλακτικ0 στ,διο:
 1η προθεσµα: 
 2η προθεσµα: 
19. Προθεσµ α για την υποβολ% των προσφορ(ν 6ω τι 12 το µεσηµ6ρι ((ρα Βρυξελλ(ν):
 1η προθεσµα: 29.6.1999
 2η προθεσµα: 13.7.1999
20. Ποσ0 τη εγγ/ηση συµµετοχ% στο διαγωνισµ0: 5 EUR αν: τ/νο
21. ∆ιε/θυνση για την αποστολ% των προσφορ(ν και των εγγυ%σεων συµµετοχ%: (1): Bureau de l’aide alimentaire, Attn. Mr. T. Vestergaard Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049
Bruxelles/Brussel τ=λεξ: 25670 AGREC B· τ=λεφαξ: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (αποκλειστικ:)
22. Επιστροφ% κατ, την εξαγωγ% (4): επιστροφ που εφαρµ/ζεται στι. 25.6.1999, /πω. καθορστηκε απ/ τον
κανονισµ/ (ΕΚ) αριθ. 1131/1999 τη. Επιτροπ. (ΕΕ L 135 τη. 29.5.1999, σ. 60)

L 148/19

L 148/20

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

Σηµεισει:
(1) Συµπληρωµατικ=. πληροφορε.: Andre Debongnie (τηλ.: (32 2) 295 14 65)
Torben Vestergaard (τηλ.: (32 2) 299 30 50).
(2) Ο αν:δοχο. =ρχεται σε επαφ µε το δικαιο@χο  τον αντιπρ/σωπ/ του το ταχ@τερο, για να καθορισθο@ν τα
=γγραφα που εναι αναγκαα για την αποστολ.
(3) Ο αν:δοχο. χορηγε στο δικαιο@χο πιστοποιητικ/ που =χει εκδοθε απ/ επσηµη αρχ και βεβαινει /τι δεν
=χει σηµειωθε υπ=ρβαση, στο ενδιαφερ/µενο κρ:το. µ=λο., των ισχυουσν προδιαγραφν του προ. παρ:δοση
προϊ/ντο. σχετικ: µε τη ραδιενεργ/ ακτινοβολα. Το πιστοποιητικ/ ραδιεν=ργεια. πρ=πει να αναφ=ρει την
περιεκτικ/τητα σε κασιο 134 και 137 και ιδιο 131.
(4) Ο κανονισµ/. (ΕΚ) αριθ. 259/98 τη. Επιτροπ. (ΕΕ L 25 τη. 31. 1. 1998, σ. 39) εφαρµ/ζεται /σον αφορ: την
επιστροφ κατ: την εξαγωγ. Η ηµεροµηνα που αναφ=ρεται στο :ρθρο 2 του προαναφερθ=ντο. κανονισµο@
εναι εκενη που αναφ=ρεται στο :ρθρο 22 του παρ/ντο. παραρτµατο..
Εφιστ:ται η προσοχ του προµηθευτ στο :ρθρο 4 παρ:γραφο. 1 τελευταο εδ:φιο του εν λ/γω κανονισµο@.
Το αντγραφο του πιστοποιητικο@ διαβιβ:ζεται αµ=σω. µετ: απ/ την αποδοχ τη. δλωση. εξαγωγ. [αριθ..
φαξ: (32-2) 296 20 05].
(5) Ο αν:δοχο. διαβιβ:ζει στο δικαιο@χο  στον αντιπρ/σωπ/ του, κατ: την παρ:δοση, τα ακ/λουθα =γγραφα:
 φυτοϋγειονοµικ/ πιστοποιητικ/,
(6) Κατ: παρ=κκλιση απ/ την ΕΕ C 114, 29.4.1991, το κεµενο του σηµεου ΙΙ.Α.3.γ) αντικαθσταται απ/ το
ακ/λουθο κεµενο «τη µνεα “Ευρωπαϊκ Κοιν/τητα”».
(7) Σε περπτωση ενδεχ/µενη. επανασυσκευασα. σε σ:κου. ο αν:δοχο. θα πρ=πει να προµηθε@σει 2 % των κενν
σ:κων τη. δια. ποι/τητα. µε αυτο@. που περι=χουν το εµπ/ρευµα, µε την επιγραφ που ακολουθεται απ/ =να
«R» κεφαλαο.
(8) Η φ/ρτωση πρ=πει να γνεται σε εµπορευµατοκιβτια των 20 ποδν, µε /ρου. FCL/FCL.
Ο αν:δοχο. αναλαµβ:νει τη δαπ:νη στοιβ:ξεω. των εµπορευµατοκιβωτων στο σταθµ/ των εµπορευµατοκιβωτων στο λιµ:νι φορτσεω.. Ο δικαιο@χο. αναλαµβ:νει τι. δαπ:νε. µεταγενεστ=ρων φορτσεων, συµπεριλαµβανοµ=νη. τη. δαπ:νη. αναλψεω. των εµπορευµατοκιβωτων απ/ το σταθµ/ των εµπορευµατοκιβωτων.
Ο αν:δοχο. υποβ:λλει στον παραλαµβ:νοντα πλρη κατ:λογο του περιεχοµ=νου κ:θε εµπορευµατοκιβωτου,
διευκρινζοντα. τον αριθµ/ σ:κων που αντιστοιχο@ν σε κ:θε αριθµ/ δρ:ση., /πω. καθορζεται στην
προκρυξη του διαγωνισµο@.
Ο αν:δοχο. οφελει να σφραγζει κ:θε εµπορευµατοκιβτιο µε αριθµηµ=νο σ@στηµα σφρ:γιση., (ONESEAL,
SYSKO, Locktainer 180  παρ/µοιε. σφραγδε. υψηλ. ασφαλεα.) του οποου ο αριθµ/. πρ=πει να δδεται
στον αντιπρ/σωπο του δικαιο@χου.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τη 14η Ιουνου 1999
για την π"ληση, µε διαγωνισµ*, βοεου κρ-ατο που κατ-χεται απ* ορισµ-νου οργανισµο/
παρεµβ0σεω και για την κατ0ργηση του κανονισµο/ (ΕΚ) αριθ. 383/1999
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

,χοντα. υπ/ψη:
τη συνθκη για την δρυση τη. Ευρωπαϊκ. Κοιν/τητα.,
τον κανονισµ/ (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συµβουλου, τη.
27η. Ιουνου 1968, περ κοιν. οργανσεω. αγορ;. στον
τοµ<α του βοεου κρ<ατο. (1), /πω. τροποποιθηκε τελευταα απ/ τον κανονισµ/ (ΕΚ) αριθ. 1633/98 (2), και ιδω. το
;ρθρο 7 παρ;γραφο. 3,
Εκτιµντα.:
/τι η εφαρµογ των µ<τρων παρεµβ;σεω. στον
τοµ<α του βοεου κρ<ατο. δηµιουργε αποθ<µατα σε
πολλ; κρ;τη µ<λη· /τι, για να αποφευχθε υπερβολικ παρ;ταση τη. αποθεµατοποηση., πρ<πει µ<ρο.
των αποθεµ;των να τεθε προ. πληση µε διαγωνισµ/, µε σκοπ/ να µεταποιηθε στην Κοιν/τητα·

(1)

/τι η πληση αυτ θα πρ<πει να υπ;γεται στου.
καν/νε. που καθορζονται απ/ τον κανονισµ/ (ΕΟΚ)
αριθ. 2173/79 τη. Επιτροπ. (3), /πω. τροποποιθηκε
τελευταα απ/ τον κανονισµ/ (ΕΚ) αριθ. 2417/95 (4),
µε την επιφAλαξη ορισµ<νων ειδικν εξαιρ<σεων
/που κρνονται αναγκαε.·

(2)

/τι, για να εξασφαλισθε τακτικ και οµοι/µορφη
διαδικασα διαγωνισµοA, πρ<πει να ληφθοAν µ<τρα
επιπλ<ον εκενων που καθορστηκαν στο ;ρθρο 8
παρ;γραφο. 1 του κανονισµοA (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79·

(3)

/τι πρ<πει να προβλεφθοAν παρεκκλσει. στι. διατ;ξει. του ;ρθρου 8 παρ;γραφο. 2 στοιχεο β) του
κανονισµοA (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79, λαµβανοµ<νων
υπ/ψη των διοικητικν δυσχερειν που δηµιουργε η
εφαρµογ του εδαφου αυτοA στα κρ;τη µ<λη που
αφορ;·

(4)

(5)

/τι ο κανονισµ/. (ΕΚ) αριθ. 383/1999 τη. Επιτροπ. (5), /πω. τροποποιθηκε τελευταα απ/ τον
κανονισµ/ (ΕΚ) αριθ. 828/1996 (6), πρ<πει να καταργηθε·

(6)

/τι τα µ<τρα που προβλ<πονται στον παρ/ντα κανονισµ/ εναι σAµφωνα µε τη γνµη τη. επιτροπ.
διαχεριση. βοεου κρ<ατο.,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
1.
Τθενται προ. πληση:
 περπου 600 τ/νοι οπισθων τεταρτηµορων µε κ/καλα
που κατ<χονται απ/ το δανικ/ οργανισµ/ παρ<µβαση.,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

148 τη. 28.6.1968, σ. 24.
210 τη. 28.7.1998, σ. 17.
251 τη. 5.10.1979, σ. 12.
248 τη. 14.10.1995, σ. 39.
46 τη. 20.2.1999, σ. 34.
105 τη. 22.4.1999, σ. 9.

 περπου 600 τ/νοι οπισθων τεταρτηµορων µε κ/καλα
που κατ<χονται απ/ το γερµανικ/ οργανισµ/ παρ<µβαση.,
 περπου 600 τ/νοι οπισθων τεταρτηµορων µε κ/καλα
που κατ<χονται απ/ τον ισπανικ/ οργανισµ/ παρ<µβαση.,
 περπου 600 τ/νοι οπισθων τεταρτηµορων µε κ/καλα
που κατ<χονται απ/ τον γαλλικ/ οργανισµ/ παρ<µβαση.,
 περπου 600 τ/νοι οπισθων τεταρτηµορων µε κ/καλα
που κατ<χονται απ/ τον ιταλικ/ οργανισµ/ παρ<µβαση.,
 περπου 600 τ/νοι οπισθων τεταρτηµορων µε κ/καλα
που κατ<χονται απ/ τον ολλανδικ/ οργανισµ/ παρ<µβαση.,
 περπου 600 τ/νοι οπισθων τεταρτηµορων µε κ/καλα
που κατ<χονται απ/ τον αυστριακ/ οργανισµ/ παρ<µβαση.,
 περπου 2 583 τ/νοι βοεων κρε;των χωρ. κ/καλα που
κατ<χονται απ/ τον οργανισµ/ παρ<µβαση. του Ηνωµ<νου Βασιλεου,
 περπου 185 τ/νοι βοεων κρε;των χωρ. κ/καλα που
κατ<χονται απ/ τον ιρλανδικ/ οργανισµ/ παρ<µβαση.,
 περπου 500 τ/νοι βοεων κρε;των χωρ. κ/καλα που
κατ<χονται απ/ το γαλλικ/ οργανισµ/ παρ<µβαση..
Λεπτοµερ στοιχεα σχετικ; µε τι. ποσ/τητε. παρατθενται
στο παρ;ρτηµα Ι.
2.
Με την επιφAλαξη των διατ;ξεων του παρ/ντο. κανονισµοA, τα προϊ/ντα που αναφ<ρονται στην παρ;γραφο 1
πωλοAνται σAµφωνα µε τι. διατ;ξει. του κανονισµοA
(ΕΟΚ) αριθ. 2173/79, ιδω. των ττλων ΙΙ και ΙΙΙ.

ρθρο 2
1.
Κατ; παρ<κκλιση απ/ τα ;ρθρα 6 και 7 του κανονισµοA (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79, οι διατ;ξει. και τα παραρτµατα του παρ/ντο. κανονισµοA επ<χουν θ<ση γενικ.
προκηρAξεω. διαγωνισµοA.
Οι σχετικο οργανισµο παρεµβ;σεω. καταρτζουν
προκρυξη διαγωνισµοA, αναφ<ροντα. ιδω.:
α) την ποσ/τητα των βοεων κρε;των που τθενται προ.
πληση
και
β) την προθεσµα και τον τ/πο υποβολ. των προσφορν.
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2.
Οι πληροφορε. σχετικ; µε τι. ποσ/τητε. και του.
τ/που. /που εναι αποθεµατοποιηµ<να τα προϊ/ντα µποροAν να ληφθοAν απ/ του. ενδιαφερ/µενου. στι. διευθAνσει. που αναφ<ρονται στο παρ;ρτηµα ΙΙ του παρ/ντο.
κανονισµοA. Εξ;λλου, οι οργανισµο παρεµβ;σεω. δηµοσιεAουν την προκρυξη που αναφ<ρεται στην παρ;γραφο 1,
στι. <δρε. του. και µποροAν να προβοAν σε συµπληρωµατικ<. δηµοσιεAσει..
3.
Για κ;θε προϊ/ν που αναφ<ρεται στο παρ;ρτηµα Ι, οι
σχετικο οργανισµο παρεµβ;σεω. πωλοAν κατ; προτεραι/τητα τα κρ<ατα των οποων η δι;ρκεια αποθεµατοποισεω. εναι η µεγαλAτερη.
4.
Λαµβ;νονται υπ/ψη µ/νον οι προσφορ<. οι οποε.
φθ;νουν στου. σχετικοA. οργανισµοA. παρ<µβαση. το
αργ/τερο στι. 21 Ιουνου 1999, ρα 12.00.
5.
Κατ; παρ<κκλιση απ/ το ;ρθρο 8 παρ;γραφο. 1 του
κανονισµοA (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79, η προσφορ; πρ<πει να
υποβ;λλεται στο σχετικ/ οργανισµ/ παρεµβ;σεω. εντ/.
κλειστοA φακ<λου, στον οποο πρ<πει να αναγρ;φεται η
αναφορ; στο σχετικ/ κανονισµ/. Ο οργανισµ/. παρεµβ;σεω. δεν πρ<πει να ανοξει τον κλειστ/ φ;κελο πριν απ/ τη
λξη τη. προθεσµα. υποβολ. των προσφορν που αναφ<ρονται στην παρ;γραφο 4.
6.
Κατ; παρ<κκλιση απ/ το ;ρθρο 8 παρ;γραφο. 2 στοιχεο β) του κανονισµοA (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79, στι. προσφο-

15. 6. 1999

ρ<. δεν πρ<πει να υπ;ρχει <νδειξη τη.  των ψυκτικν
εγκαταστ;σεων /που βρσκονται τα προϊ/ντα.
ρθρο 3
1.
Τα κρ;τη µ<λη παρ<χουν τι. πληροφορε. που αφοροAν τι. προσφορ<. που διαβιβ;στηκαν στην Επιτροπ, το
αργ/τερο την πρτη εργ;σιµη ηµ<ρα µετ; την προθεσµα
υποβολ. των προσφορν.
2.
Μετ; απ/ εξ<ταση των προσφορν που λαµβ;νεται
καθορζεται ελ;χιστη τιµ πωλσεω. για κ;θε προϊ/ν  δεν
δνεται συν<χεια στο διαγωνισµ/.
ρθρο 4
Το ποσ/ τη. εγγAηση. που προβλ<πεται στο ;ρθρο 15 παρ;γραφο. 1 του κανονισµοA (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79 καθορζεται
σε 120 ευρ αν; τ/νο.
ρθρο 5
Ο κανονισµ/. (ΕΚ) αριθ. 383/1999 καταργεται.
ρθρο 6
Ο παρν κανονισµ/. αρχζει να ισχAει την τρτη ηµ<ρα απ/
τη δηµοσευσ του στην Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.

Ο παρν κανονισµ/. εναι δεσµευτικ/. ω. προ. /λα τα µ<ρη του και ισχAει ;µεσα σε κ;θε
κρ;το. µ<λο..
Βρυξ<λλε., 14 Ιουνου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μ"λο$ τη$ Επιτροπ$
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ANEXO I  BILAG I  ANHANG I  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  ANNEX I  ANNEXE I 
ALLEGATO I  BöLAGE I  ANEXO I  LIITE I  BILAGA I
Estado miembro

Productos (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

Mitgliedstaat

Erzeugnisse (1)

Κρ;το. µ<λο.

Προϊ/ντα (1)

Member State

Products (1)

État membre

Produits (1)

Stato membro

Prodotti (1)

Lidstaat

Producten (1)

Estado-Membro

Produtos (1)

Jäsenvaltio

Tuotteet (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

Cantidad aproximada
(toneladas)
Tilnærmet mængde
(tons)
Ungefähre Mengen
(Tonnen)
Κατ; προσ<γγιση ποσ/τητα
(τ/νοι)
Approximate quantity
(tonnes)
Quantité approximative
(tonnes)
Quantità approssimativa
(tonnellate)
Hoeveelheid bĳ benadering
(ton)
Quantidade aproximada
(toneladas)
Arvioitu määrä
(tonneina)
Ungefärlig kvantitet
(ton)

a) Carne con hueso  Kød, ikke udbenet  Fleisch mit Knochen  Κρ-ατα µε κ*καλα  Bone-in
beef  Viande avec os  Carni non disossate  Vlees met been  Carne com osso 
Luullinen naudanliha  Kött med ben
DANMARK

 Bagfjerdinger

600

DEUTSCHLAND

 Hinterviertel

600

ESPAÑA

 Cuartos traseros

600

FRANCE

 Quartiers arrière

600

ITALIA

 Quarti posteriori

600

NEDERLAND

 Achtervoeten

600

ÖSTERREICH

 Hinterviertel

600

b) Carne deshuesada  Udbenet kød  Fleisch ohne Knochen  Κρ-ατα χωρ κ*καλα  Boneless
beef  Viande désossée  Carni senza osso  Vlees zonder been  Carne desossada  Luuton
naudanliha  Benfritt kött
UNITED
KINGDOM

 Intervention Thick Flank (INT 12)
 Intervention Topside (INT 13)

IRELAND

1 000

 Intervention Rump (INT 16)

350

 Intervention Striplan (IN 17)

518

 Intervention Forerib (INT 19)

355

 Intervention Silverside (INT 14)

135

 Intervention Rump (INT 16)
FRANCE

360

 Flanchet d’intervention (INT 18)

50
500
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(1) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) no 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4.9.1993, p. 4), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2812/98 (DO L 349 de 24.12.1998, p. 47).
1
( ) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4.9.1993, s. 4), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 2812/98 (EFT L 349 af 24.12.1998, s. 47).
(1) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4.9.1993, S. 4), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2812/98 (ABl. L 349 vom 24.12.1998, S. 47).
(1) Βλ<πε παραρτµατα V και VII του κανονισµοA (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 τη. Επιτροπ. (ΕΕ L 225 τη. 4.9.1993, σ. 4), /πω.
τροποποιθηκε τελευταα απ/ τον κανονισµ/ (ΕΚ) αριθ. 2812/98 (ΕΕ L 349 τη. 24.12.1998, σ. 47).
(1) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by
Regulation (EC) No 2812/98 (OJ L 349, 24.12.1998, p. 47).
(1) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) no 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4.9.1993, p. 4). Règlement modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 2812/98 (JO L 349 du 24.12.1998, p. 47).
(1) Cfr. allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4.9.1993, pag. 4), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 2812/98 (GU L 349 del 24.12.1998, pag. 47).
(1) Zie de bĳlagen V en VII bĳ Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2812/98 (PB L 349 van 24.12.1998, blz. 47).
(1) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) n.o 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4.9.1993, p. 4). Regulamento com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2812/98 (JO L 349 de 24.12.1998, p. 47).
(1) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4.9.1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 2812/98 (EYVL L 349, 24.12.1998, s. 47) liitteet V ja VII.
(1) Se bilaga V och VII i förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr
2812/98 (EGT L 349, 24.12.1998, s. 47).
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ANEXO II  BILAG II  ANHANG II  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II  ANNEX II  ANNEXE II 
ALLEGATO II  BIJLAGE II  ANEXO II  LIITE II  BILAGA II
Direcciones de los organismos de intervención  Interventionsorganernes adresser  Anschriften
der Interventionsstellen  ∆ιευθ/νσει των οργανισµ"ν παρεµβ0σεω  Addresses of the intervention
agencies  Adresses des organismes d’intervention  Indirizzi degli organismi d’intervento 
Adressen van de interventiebureaus  Endereços dos organismos de intervenção  Interventioelinten osoitteet  Interventionsorganens adresser
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Postfach 180203, D-60083 Frankfurt am Main
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Tel.: (49) 69 15 64-704/772; Telex: 411727; Telefax: (49) 69 15 64-790/791
DANMARK
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
EU-direktoratet
Kampmannsgade 3
DK-1780 København V
Tlf. (45) 33 92 70 00; telex 151317 DK; fax (45) 33 92 69 48, (45) 33 92 69 23
ESPAÑA
FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)
Beneficencia, 8
E-28005 Madrid
Teléfono: (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (34) 915 21 98 32,
915 22 43 87
FRANCE
OFIVAL
80, avenue des Terroirs-de-France
F-75607 Paris Cedex 12
Téléphone: (33 1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33
ITALIA
AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo)
Via Palestro 81
I-00185 Roma
Tel. 49 49 91; telex 61 30 03; telefax: 445 39 40/445 19 58
IRELAND
Department of Agriculture and Food
Johnstown Castle Estate
County Wexford
Ireland
Tel. (353 53) 634 00
Fax (353 53) 428 42
NEDERLAND
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
p/a LASER, Zuidoost
Slachthuisstraat 71
Postbus 965
6040 AZ Roermond
Tel.: (31-475) 35 54 44; telex: 56396 VIBNL; telefax: (31-475) 31 89 39.
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ÖSTERREICH
AMA-Agrarmarkt Austria
Dresdner Straße 70
A-1201 Wien
Tel.: (431) 33 15 12 20; Telefax: (431) 33 15 1297
UNITED KINGDOM
Intervention Board Executive Agency
Kings House
33 Kings Road
Reading RG1 3BU
Berkshire
United Kingdom
Tel. (01-189) 58 36 26
Fax (01-189) 56 67 50

15. 6. 1999

EL

15. 6. 1999

L 148/27

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1222/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τη 14η Ιουνου 1999
για την π"ληση, µε διαγωνισµ*, βοεου κρ-ατο που κατ-χεται απ* ορισµ-νου οργανισµο/
παρ-µβαση και προορζεται για εξαγωγ2 και για την κατ3ργηση του κανονισµο/ (ΕΚ) αριθ.
951/1999
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

0τι πρ<πει να προβλεφθοAν παρεκκλσει/ απ0 τι/ διατ;ξει/ του ;ρθρου 8 παρ;γραφο/ 2 στοιχεο β) του
κανονισµοA (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79, λαµβανοµ<νων
υπ0ψη των διοικητικν δυσκολιν που προκAπτουν
απ0 την εφαρµογ του εν λ0γω σηµεου στα σχετικ;
κρ;τη µ<λη· 0τι µε σκοπ0 την καλAτερη διαχεριση
των αποθεµ;των, πρ<πει να προβλεφθε 0τι τα κρ;τη
µ<λη µποροAν να διατηρσουν ορισµ<νε/ αποθκε/ 
ορισµ<να τµµατα των ψυκτικν αποθηκν για την
παρ;δοση των κρε;των που <χουν πωληθε·

(5)

0τι, για πρακτικοA/ λ0γου/, δεν χορηγεται καµα
επιστροφ κατ; την εξαγωγ για το κρ<α/ που
πωλεται στο πλασιο του παρ0ντο/ κανονισµοA· 0τι,
ωστ0σο, οι αν;δοχοι υποχρεοAνται να ζητσουν πιστοποιητικ; εξαγωγ/ για την ποσ0τητα που χορηγεται σAµφωνα µε τι/ διατ;ξει/ του κανονισµοA
(ΕΚ) αριθ. 1445/95 τη/ Επιτροπ/, τη/ 26η/ Ιουνου
1995, για τι/ λεπτοµ<ρειε/ εφαρµογ/ του καθεσττο/ των πιστοποιητικν εισαγωγ/ και εξαγωγ/
στον τοµ<α του βοεου κρ<ατο/ (7), 0πω/ τροποποιθηκε τελευταα απ0 τον κανονισµ0 (ΕΚ) αριθ.
2648/98 (8)·

(6)

0τι, για να εξασφαλιστε η εξαγωγ των κρε;των που
<χουν πωληθε προ/ τι/ επιλ<ξιµε/ τρτε/ χρε/, πρ<πει να προβλεφθε η σAσταση εγγAηση/ πριν απ0 την
αν;ληψη των προϊ0ντων και να καθοριστοAν οι
βασικ</ σχετικ</ απαιτσει/·

(7)

0τι τα προϊ0ντα που προ<ρχονται απ0 το απ0θεµα
τη/ παρ<µβαση/ µπορε να <χουν υποστε σε ορισµ<νε/ περιπτσει/ πολλοA/ χειρισµοA/· 0τι για την
εξασφ;λιση τη/ καλ/ παρουσαση/ και εµπορα/
πρ<πει να επιτραπε, υπ0 συγκεκριµ<νου/ 0ρου/, η εκ
ν<ου συσκευασα των εν λ0γω προϊ0ντων·

(8)

0τι ο κανονισµ0/ (ΕΚ) αριθ. 951/1999 τη/ Επιτροπ/ (9), πρ<πει να καταργηθε·

(9)

0τι τα µ<τρα που προβλ<πονται στον παρ0ντα κανονισµ0 εναι σAµφωνα µε τη γνµη τη/ επιτροπ/
διαχεριση/ βοεου κρ<ατο/,

-χοντα/ υπ0ψη:
τη συνθκη για την δρυση τη/ Ευρωπαϊκ/ Κοιν0τητα/,
τον κανονισµ0 (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συµβουλου, τη/
27η/ Ιουνου 1968, περ κοιν/ οργανσεω/ αγορ;/ στον
τοµ<α του βοεου κρ<ατο/ (1), 0πω/ τροποποιθηκε τελευταα απ0 τον κανονισµ0 (ΕΚ) αριθ. 1633/98 (2), και ιδω/
το ;ρθρο 7 παρ;γραφο/ 3,
Εκτιµντα/:
0τι η εφαρµογ των µ<τρων παρ<µβαση/ στον τοµ<α
του βοεου κρ<ατο/ οδγησε στη δηµιουργα αποθεµ;των σε πολλ; κρ;τη µ<λη· 0τι υπ;ρχουν αγορ</ σε
ορισµ<νε/ τρτε/ χρε/ για τα εν λ0γω προϊ0ντα· 0τι,
για να αποφευχθε η υπερβολικ παρ;ταση τη/
αποθεµατοποηση/, πρ<πει να πουληθε <να τµµα
των αποθεµ;των αυτν µε διαγωνισµ0 για εξαγωγ
προ/ τι/ εν λ0γω χρε/· 0τι, για να καταστε δυνατ
η πληση προϊ0ντων οµοι0µορφη/ ποι0τητα/, πρ<πει
να τεθε σε εµπορα το κρ<α/ που <χει αγορασθε
σAµφωνα µε το ;ρθρο 6 του κανονισµοA (ΕΟΚ) αριθ.
805/68·

(1)

0τι, µε την επιφAλαξη ορισµ<νων ειδικν εξαιρ<σεων
λ0γω τη/ ειδικ/ χρση/ στην οποα υπ0κεινται τα
εν λ0γω προϊ0ντα, πρ<πει η εν λ0γω πληση να
πραγµατοποιηθε β;σει των καν0νων που καθορζονται απ0 του/ κανονισµοA/ τη/ Επιτροπ/ (ΕΟΚ)
αριθ. 2173/79, τη/ 4η/ Οκτωβρου 1979, περ των
λεπτοµερειν εφαρµογ/ που αφοροAν την δι;θεση
των βοεων κρε;των που αγορ;ζονται απ0 του/
οργανισµοA/ παρεµβ;σεω/ (3), 0πω/ τροποποιθηκε
τελευταα απ0 τον κανονισµ0 (ΕΚ) αριθ. 2417/95 (4),
και ιδω/ του/ ττλου/ ΙΙ και ΙΙΙ, και (ΕΟΚ) αριθ.
3002/92, τη/ 16η/ Οκτωβρου 1992, περ θεσπσεω/
κοινν λεπτοµερν καν0νων για τον <λεγχο τη/
χρησιµοποηση/ του προορισµοA των προϊ0ντων που
προ<ρχονται απ0 την παρ<µβαση (5), 0πω/ τροποποιθηκε τελευταα απ0 τον κανονισµ0 (ΕΚ) αριθ. 770/
96 (6)·

(2)

0τι, για να εξασφαλιστε η ορθ και οµοι0µορφη
διεξαγωγ του διαγωνισµοA, πρ<πει να ληφθοAν
µ<τρα επιπλ<ον εκενων που ορζονται στο ;ρθρο 8
παρ;γραφο/ 1 του κανονισµοA (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79·

(3)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

148
210
251
248
301
104

τη/
τη/
τη/
τη/
τη/
τη/

28.6.1968, σ. 24.
28.7.1998, σ. 17.
5.10.1979, σ. 12.
14.10.1995, σ. 39.
17.10.1992, σ. 17.
27.4.1996, σ. 13.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
1.
Πραγµατοποιεται πληση προϊ0ντων παρ<µβαση/
που <χουν αγοραστε σAµφωνα µε το ;ρθρο 6 του κανονισµοA (ΕΟΚ) αριθ. 805/68:
(7) ΕΕ L 143 τη/ 27.6.1995, σ. 35.
(8) ΕΕ L 335 τη/ 10.12.1998, σ. 39.
(9) ΕΕ L 118 τη/ 6.5.1999, σ. 16.
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 8 000 τ0νοι βοεου κρ<ατο/ µε κ0καλα τα οποα πρ<πει
να πωληθοAν ω/ αλληλοσυµπληροAµενα τεταρτηµ0ρια,
που κατ<χονται απ0 το γερµανικ0 οργανισµ0 παρ<µβαση/,
 8 000 τ0νοι οπισθων τεταρτηµορων µε κ0καλα που
κατ<χονται απ0 το γερµανικ0 οργανισµ0 παρ<µβαση/,
 8 000 τ0νοι εµπρ0σθιων τεταρτηµορων µε κ0καλα που
κατ<χονται απ0 το γερµανικ0 οργανισµ0 παρ<µβαση/,
 2 000 τ0νοι βοεου κρ<ατο/ µε κ0καλα τα οποα πρ<πει
να πωληθοAν ω/ αλληλοσυµπληροAµενα τεταρτηµ0ρια,
που κατ<χονται απ0 τον γαλλικ0 οργανισµ0 παρ<µβαση/.
 2 000 τ0νοι οπισθων τεταρτηµορων µε κ0καλα που
κατ<χονται απ0 το γαλλικ0 οργανισµ0 παρ<µβαση/,
 2 000 τ0νοι εµπρ0σθιων τεταρτηµορων µε κ0καλα που
κατ<χονται απ0 το γαλλικ0 οργανισµ0 παρ<µβαση/.
Τα αλληλοσυµπληροAµενα τεταρτηµ0ρια αποτελοAνται απ0
σο αριθµ0 εµπρ0σθιων τεταρτηµορων και οπσθιων
τεταρτηµορων.
2.
Τα εν λ0γω κρ<ατα προορζονται να εξαχθοAν προ/
του/ προορισµοA/ τη/ ζνη/ «08» που αναφ<ρεται στο
παρ;ρτηµα ΙΙ του κανονισµοA (ΕΚ) αριθ. 565/1999 τη/ Επιτροπ/ (1).
3.
Με την επιφAλαξη των διατ;ξεων του παρ0ντο/ κανονισµοA, η εν λ0γω πληση πραγµατοποιεται σAµφωνα µε
τι/ διατ;ξει/ του κανονισµοA (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79, και
ιδω/ του/ ττλου/ ΙΙ και ΙΙΙ, και του κανονισµοA (ΕΟΚ)
αριθ. 3002/92.
ρθρο 2
1.

Θα πραγµατοποιηθοAν διαδοχικο διαγωνισµο:

α) στι/ 22 Ιουνου 1999·
β) στι/ 12 Ιουλου 1999·
γ) στι/ 26 Ιουλου 1999 και
δ) στι/ 23 ΑAγουστου 1999,
µ<χρι την εξ;ντληση των ποσοττων που τθενται σε εµπορα.
2.
Κατ; παρ<κκλιση απ0 τα ;ρθρα 6 και 7 του κανονισµοA (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79, οι διατ;ξει/ του παρ0ντο/ κανονισµοA λαµβ;νονται ω/ η προκρυξη του διαγωνισµοA.
Οι σχετικο οργανισµο παρ<µβαση/ καταρτζουν την
προκρυξη του διαγωνισµοA αναφ<ροντα/ ιδω/:
 τι/ ποσ0τητε/ του βοεου κρ<ατο/ που πωλοAνται και
 την προθεσµα και τον τ0πο υποβολ/ των προσφορν.
3.
Οι ενδιαφερ0µενοι µποροAν να λ;βουν τα στοιχεα
που αφοροAν τι/ ποσ0τητε/ καθ/ και τον τ0πο που αποθηκεAονται τα προϊ0ντα στι/ διευθAνσει/ που αναφ<ρονται
στο παρ;ρτηµα του παρ0ντο/ κανονισµοA. Επιπλ<ον, οι
οργανισµο παρ<µβαση/ τοιχοκολλοAν τι/ προκηρAξει/ που
αναφ<ρονται στην παρ;γραφο 2 στι/ <δρε/ του/ και µποροAν να πραγµατοποισουν συµπληρωµατικ</ δηµοσιεAσει/.
(1) ΕΕ L 70 τη/ 17.3.1999, σ. 3.
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4.
Οι σχετικο οργανισµο παρ<µβαση/ πωλοAν κατ;
προτεραι0τητα τα κρ<ατα των οποων η δι;ρκεια αποθκευση/ εναι η µεγαλAτερη. Ωστ0σο, µε σκοπ0 την καλAτερη διαχεριση των αποθεµ;των και αφοA <χουν ενηµερσει την Επιτροπ σχετικ;, τα κρ;τη µ<λη µποροAν να
διατηρσουν ορισµ<νε/ αποθκε/  τµµατα ψυκτικν
αποθηκν για την παρ;δοση του κρ<ατο/ που πωλεται στο
πλασιο του παρ0ντο/ κανονισµοA.
5.
Για κ;θε διαγωνισµ0 που αναφ<ρεται στην παρ;γραφο 1, λαµβ;νονται υπ0ψη µ0νον οι προσφορ</ που υποβ;λλονται το αργ0τερο µ<χρι τι/ 12.00 στου/ σχετικοA/
οργανισµοA/ παρ<µβαση/.
6.
Μια προσφορ; σχετικ µε τα αλληλοσυµπληροAµενα
τεταρτηµ0ρια αφορ; σο αριθµ0 εµπρ0σθιων και οπσθιων
τεταρτηµορων, καθ/ και ενιαα τιµ αν; τ0νο για την
συνολικ ποσ0τητα κρ<ατο/ µε κ0καλα που αναφ<ρεται
στην προσφορ;.
7.
Κατ; παρ<κκλιση απ0 το ;ρθρο 8 παρ;γραφο/ 1 του
κανονισµοA (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79, η προσφορ; πρ<πει να
υποβ;λλεται στο σχετικ0 οργανισµ0 παρ<µβαση/ σε
κλειστ0 φ;κελο και να περιλαµβ;νει αναφορ; στον σχετικ0 κανονισµ0. Ο κλειστ0/ φ;κελο/ δεν πρ<πει να ανοιχθε
απ0 τον οργανισµ0 παρ<µβαση/ πριν απ0 τη λξη τη/
προθεσµα/ του διαγωνισµοA που αναφ<ρεται στην παρ;γραφο 5.
8.
Κατ; παρ<κκλιση απ0 το ;ρθρο 8 παρ;γραφο/ 2 στοιχεο β) του κανονισµοA (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79, στι/ προσφορ</ δεν περιλαµβ;νεται <νδειξη τη/ αποθκη/  των
αποθηκν 0που εναι αποθηκευµ<να τα προϊ0ντα.
9.
Κατ; παρ<κκλιση απ0 το ;ρθρο 15 παρ;γραφο/ 1 του
κανονισµοA (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79, το ποσ0 τη/ εγγAηση/
καθορζεται σε 12 ευρ αν; 100 χιλι0γραµµα.
Επιπλ<ον των πρωτογενν απαιτσεων που προβλ<πονται
στο ;ρθρο 15 παρ;γραφο/ 3 του εν λ0γω κανονισµοA, η
ατηση πιστοποιητικοA εξαγωγ/ που αναφ<ρεται στο
;ρθρο 4 παρ;γραφο/ 2 αποτελε επση/ πρωτογεν
απατηση.
ρθρο 3
1.
Για κ;θε διαγωνισµ0, τα κρ;τη µ<λη διαβιβ;ζουν
στην Επιτροπ τι/ πληροφορε/ που αφοροAν τι/ προσφορ</
που <χουν υποβληθε το αργ0τερο την επ0µενη ηµ<ρα απ0
την προθεσµα υποβολ/ των εν λ0γω προσφορν.
2.
Μετ; απ0 εξ<ταση των προσφορν που <χουν υποβληθε, καθορζεται ελ;χιστη τιµ πληση/  διαφορετικ;
δεν πραγµατοποιεται ο διαγωνισµ0/.
ρθρο 4
1.
Ο οργανισµ0/ παρ<µβαση/ αποστ<λει τη γνωστοποηση που αναφ<ρεται στο ;ρθρο 11 του κανονισµοA
(ΕΟΚ) αριθ. 2173/79 µε τηλεοµοιοτυπα σε κ;θε διαγωνιζ0µενο.
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2.
Ο αν;δοχο/ ζητ;, εντ0/ π<ντε εργ;σιµων ηµερν µετ;
την ηµ<ρα τη/ γνωστοποηση/ που αναφ<ρεται στην παρ;γραφο 1, <να  περισσ0τερα πιστοποιητικ; εξαγωγ/ που
αναφ<ρονται στο ;ρθρο 8 παρ;γραφο/ 2 πρτη περπτωση
του κανονισµοA (ΕΚ) αριθ. 1445/95 για την κ;λυψη τη/
ποσ0τητα/ που χορηγεται. Η ατηση πρ<πει να συνοδεAεται
απ0 την τηλεοµοιοτυπα που αναφ<ρεται στην παρ;γραφο 1
και πρ<πει να περιλαµβ;νει στο τετραγωνδιο 7 <νδειξη µα/
απ0 τι/ χρε/ τη/ ζνη/ «08» που αναφ<ρεται στο ;ρθρο 1
παρ;γραφο/ 2. Επιπλ<ον, η ατηση περιλαµβ;νει στο
τετραγωνδιο 20 την ακ0λουθη <νδειξη:

προϊ0ντων. Η εισαγωγ σε µια απ0 τι/ χρε/ αυτ</ αποτελε πρωτογεν απατηση κατ; την <ννοια του ;ρθρου 20
του κανονισµοA (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 τη/ Επιτροπ/ (1).

 Productos de intervención sin restitución [Reglamento
(CE) no 1222/1999]

ρθρο 7

 Interventionsvarer uden restitution [Forordning (EF)
nr. 1222/1999]
 Interventionserzeugnisse ohne Erstattung [Verordnung
(EG) Nr. 1222/1999]
 Προϊ0ντα παρ<µβαση/ χωρ/ επιστροφ [κανονισµ0/
(ΕΚ) αριθ. 1222/1999]
 Intervention products without refund [Regulation
(EC) No 1222/1999]
 Produits d’intervention sans restitution [règlement
(CE) no 1222/1999]
 Prodotti d’intervento senza restituzione [Regolamento
(CE) n. 1222/1999]
 Producten uit interventievoorraden zonder restitutie
[Verordening (EG) nr. 1222/1999]
 Produtos de intervenção sem restituição [Regulamento
(CE) n.o 1222/1999]
 Interventiotuotteita
1222/1999]

ei vientitukea [Asetus (EY) N:o

 Interventionsprodukt utan exportbidrag [Förordning
(EG) nr 1222/1999].

ρθρο 5
1.
Κατ; παρ<κκλιση απ0 το ;ρθρο 18 παρ;γραφο/ 1 του
κανονισµοA (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79, η προθεσµα αν;ληψη/
των προϊ0ντων εναι δAο µνε/ απ0 την ηµεροµηνα τη/
διαββαση/ των στοιχεων που αναφ<ρονται στο ;ρθρο 4
παρ;γραφο/ 1.
2.
Κατ; παρ<κκλιση απ0 το ;ρθρο 8 παρ;γραφο/ 2
πρτη περπτωση του κανονισµοA (ΕΚ) αριθ. 1445/95, η
περοδο/ ισχAο/ των πιστοποιητικν εξαγωγ/ που <χουν
ζητηθε σAµφωνα µε το ;ρθρο 4 παρ;γραφο/ 2 καθορζεται
σε 60 ηµ<ρε/.

ρθρο 6
1.
Πρ<πει να συσταθε εγγAηση απ0 τον αγοραστ για
να εξασφαλιστε η εξαγωγ προ/ τι/ χρε/ που αναφ<ρονται στο ;ρθρο 1 παρ;γραφο/ 2 πριν απ0 την αν;ληψη των

2.
Η εγγAηση που αναφ<ρεται στην παρ;γραφο 1 ορζεται ω/ η διαφορ; µεταξA τη/ προσφερ0µενη/ τιµ/ για κ;θε
τ0νο και:
 2 000 ευρ για αλληλοσυµπληροAµενα τεταρτηµ0ρια,
 2 000 ευρ για οπσθια τεταρτηµ0ρια,
 1 300 ευρ για εµπρ0σθια τεταρτηµ0ρια.

Οι αρµ0διε/ αρχ</ µποροAν να επιτρ<ψουν για τα προϊ0ντα
παρ<µβαση/ των οποων η συσκευασα <χει σχισθε  λερωθε να δοθε ν<α συσκευασα του ιδου τAπου, υπ0 τον
<λεγχ0 του/ και πριν απ0 την παρουσαση των προϊ0ντων
για την αποστολ στο τελωνεο ;φιξη/.
ρθρο 8
Mσον αφορ; τα κρ<ατα που πωλοAνται β;σει του παρ0ντο/
κανονισµοA, δεν χορηγεται επιστροφ κατ; την εξαγωγ.
Η εντολ απ0συρση/ που αναφ<ρεται στο ;ρθρο 3 παρ;γραφο/ 1 στοιχεο β) του κανονισµοA (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92,
η διασ;φηση εξαγωγ/ και, ενδεχοµ<νω/, το ανττυπο ελ<γχου Τ 5 περιλαµβ;νουν την ακ0λουθη <νδειξη:
 Productos de intervención sin restitución [Reglamento
(CE) no 1222/1999]
 Interventionsvarer uden restitution [Forordning (EF)
nr. 1222/1999]
 Interventionserzeugnisse ohne Erstattung [Verordnung
(EG) Nr. 1222/1999]
 Προϊ0ντα παρ<µβαση/ χωρ/ επιστροφ [κανονισµ0/
(ΕΚ) αριθ. 1222/1999]
 Intervention products without refund [Regulation
(EC) No 1222/1999]
 Produits d’intervention sans restitution [règlement
(CE) no 1222/1999]
 Prodotti d’intervento senza restituzione [Regolamento
(CE) n. 1222/1999]
 Producten uit interventievoorraden zonder restitutie
[Verordening (EG) nr. 1222/1999]
 Produtos de intervenção sem restituição [Regulamento
(CE) n.o 1222/1999]
 Interventiotuotteita
ei vientitukea [Asetus (EY) N:o
1222/1999]
 Interventionsprodukt utan exportbidrag [Förordning
(EG) nr 1222/1999].
ρθρο 9
Ο κανονισµ0/ (ΕΚ) αριθ. 951/1999 καταργεται.
ρθρο 10
Ο παρν κανονισµ0/ αρχζει να ισχAει την εποµ<νη ηµ<ρα
απ0 τη δηµοσευσ του στην Επ σηµη Εφηµερ δα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
(1) ΕΕ L 205 τη/ 3.8.1985, σ. 5.
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Ο παρν κανονισµ0/ εναι δεσµευτικ0/ ω/ προ/ 0λα τα µ<ρη του και ισχAει ;µεσα σε κ;θε
κρ;το/ µ<λο/.
Βρυξ<λλε/, 14 Ιουνου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μ!λο# τη# Επιτροπ#

ANEXO  BILAG  ANHANG  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ANNEX  ANNEXE  ALLEGATO 
BIJLAGE  ANEXO  LIITE  BILAGA
Direcciones de los organismos de intervención  Interventionsorganernes adresser  Anschriften
der Interventionsstellen  ∆ιευθ/νσει των οργανισµ"ν παρεµβ3σεω  Addresses of the intervention
agencies  Adresses des organismes d’intervention  Indirizzi degli organismi d’intervento 
Adressen van de interventiebureaus  Endereços dos organismos de intervenção  Interventioelinten osoitteet  Interventionsorganens adresser
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Postfach 180203, D-60083 Frankfurt am Main
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Tel.: (49) 69 1564-704/772; Telex: 411727; Telefax: (49) 69 15 64-790/791
FRANCE
Ofival
80, avenue des Terroirs-de-France
F-75607 Paris Cedex 12
Téléphone: (33 1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1223/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τη 14η Ιουν ου 1999
για τον καθορισµ% των κοινοτικ'ν τιµ'ν στην παραγωγ) και των κοινοτικ'ν τιµ'ν κατ* την
εισαγωγ) για τα γαρ φαλα και τα τριαντ*φυλλα για την εφαρµογ) του καθεστ'το κατ* την
εισαγωγ) ορισµ.νων προϊ%ντων ανθοκαλλι.ργεια καταγωγ) Κ0πρου, Ισρα)λ, Ιορδαν α και
Μαρ%κου καθ' και ∆υτικ) 4χθη και Λωρ δα τη Γ*ζα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

,χοντα. υπ/ψη:
τη συνθκη για την δρυση τη. Ευρωπαϊκ. Κοιν/τητα.,
τον κανονισµ/ (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 του Συµβουλου, τη.
21η. ∆εκεµβρου 1987, για τον καθορισµ/ των /ρων εφαρµογ. των προτιµησιακν δασµν κατ> την εισαγωγ
ορισµ?νων προϊ/ντων ανθοκαλλι?ργεια. καταγωγ.
Κ@πρου, Ισραλ, Ιορδανα. και Μαρ/κου καθ. και
∆υτικ. Bχθη. και Λωρδα. τη. Γ>ζα. (1), /πω. τροποποιθηκε τελευταα απ/ τον κανονισµ/ (ΕΚ) αριθ. 1300/97 (2),
και ιδω. το >ρθρο 5 παρ>γραφο. 2 στοιχεο α),
Εκτιµντα. /τι, σε εφαρµογ του >ρθρου 2 παρ>γραφο. 2
και του >ρθρου 3 του κανονισµο@ (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87,
κοινοτικ?. τιµ?. κατ> την εισαγωγ και κοινοτικ?. τιµ?.
στην παραγωγ καθορζονται αν> δεκαπενθµερο για τα
µονοανθ γαρφαλλα (standard), τα πολυανθ γαρφαλα
(spray), τα τριαντ>φυλλα µε µεγ>λο >νθο., τα τριαντ>φυλλα µε µικρ/ >νθο., εφαρµοζ/µενε. για περοδο δ@ο εβδοµ>δων· /τι, σ@µφωνα µε το >ρθρο 1β του κανονισµο@
(ΕΟΚ) αριθ. 700/88 τη. Επιτροπ., τη. 17η. Μαρτου 1988,
περ ορισµ?νων λεπτοµερειν εφαρµογ. του καθεσττο.
που εφαρµ/ζεται κατ> την εισαγωγ στην Κοιν/τητα ορισµ?νων προϊ/ντων ανθοκαλλι?ργεια. καταγωγ. Κ@πρου,
Ισραλ, Ιορδανα. και Μαρ/κου καθ. και ∆υτικ. Bχθη.

και Λωρδα. τη. Γ>ζα. (3), /πω. τροποποιθηκε τελευταα
απ/ τον κανονισµ/ (ΕΚ) αριθ. 2062/97 (4), οι τιµ?. αυτ?.
καθορζονται για περι/δου. δ@ο εβδοµ>δων µε β>ση τα
σταθµισµ?να στοιχεα που παρ?χουν τα κρ>τη µ?λη· /τι
πρ?πει οι τιµ?. αυτ?. να καθορζονται αµ?σω. για να εναι
δυνατ/ν να καθοριστο@ν οι δασµο κατ> την εισαγωγ που
θα εφαρµοσθο@ν· /τι γι’ αυτ/ πρ?πει να προβλεφθε η
>µεση εφαρµογ του παρ/ντο. κανονισµο@,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Οι κοινοτικ?. τιµ?. στην παραγωγ και οι κοινοτικ?. τιµ?.
κατ> την εισαγωγ για τα µονοανθ γαρφαλα (standard),
τα πολυανθ γαρφαλα (spray), τα τριαντ>φυλλα µε µεγ>λο
>νθο. και τα τριαντ>φυλλα µε µικρ/ >νθο. που αναφ?ρονται στο >ρθρο 1β του κανονισµο@ (ΕΟΚ) αριθ. 700/88, για
µα περοδο δ@ο εβδοµ>δων, καθορζονται στο παρ>ρτηµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµ/. αρχζει να ισχ@ει στι. 15 Ιουνου 1999.
Εφαρµ/ζεται απ/ τι. 16 ?ω. τι. 29 Ιουνου 1999.

Ο παρν κανονισµ/. εναι δεσµευτικ/. ω. προ. /λα τα µ?ρη του και ισχ@ει >µεσα σε κ>θε
κρ>το. µ?λο..
Βρυξ?λλε., 14 Ιουνου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλο τη Επιτροπ

(1) ΕΕ L 382 τη. 31.12.1987, σ. 22.
(2) ΕΕ L 177 τη. 5.7.1997, σ. 1.

(3) ΕΕ L 72 τη. 18.3.1988, σ. 16.
(4) ΕΕ L 289 τη. 22.10.1997, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(σε EUR αν 100 τεµχια)
Περοδο.: 16 Ιουνου ?ω. 29 Ιουνου 1999
Κοινοτικ?. τιµ?.
στην παραγωγ

Κοινοτικ?. τιµ?.
κατ> την εισαγωγ

Μονοανθ
γαρφαλα
(standard)

Πολυανθ
γαρφαλα
(spray)

Τριαντ>φυλλα µε
µεγ>λο >νθο.

Τριαντ>φυλλα µε
µικρ/ >νθο.

14,60

13,49

21,30

10,94

Μονοανθ
γαρφαλα
(standard)

Πολυανθ
γαρφαλα
(spray)

Τριαντ>φυλλα µε
µεγ>λο >νθο.

Τριαντ>φυλλα µε
µικρ/ >νθο.

Ισραλ

8,18



8,38

8,79

Μαρ/κο

12,29

12,78





Κ@προ.









Ιορδανα









∆υτικ Bχθη και
Λωρδα τη. Γ>ζα.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1224/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τη 14η Ιουνου 1999
για τροποποηση των αντιπροσωπευτικ&ν τιµ&ν και των προσθ(των εισαγωγικ&ν δασµ&ν
ορισµ(νων προϊ+ντων του τοµ(α τη ζ-χαρη
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

,χοντα. υπ/ψη:
τη συνθκη για την δρυση τη. Ευρωπαϊκ. Κοιν/τητα.,
τον κανονισµ/ (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συµβουλου, τη.
30. Ιουνου 1981, περ κοιν. οργανσεω. τη. αγορ;. στον
τοµ<α τη. ζ;χαρη. (1), /πω. τροποποιθηκε τελευταα απ/
τον κανονισµ/ (ΕΚ) αριθ. 1148/98 τη. Επιτροπ. (2),
τον κανονισµ/ (ΕΚ) αριθ. 1423/95 τη. Επιτροπ., τη. 23η.
Ιουνου 1995, περ καθορισµο? των λεπτοµερειν εφαρµογ. για την εισαγωγ προϊ/ντων του τοµ<α τη. ζ;χαρη.
;λλων απ/ τι. µελ;σσε. (3), /πω. τροποποιθηκε τελευταα
απ/ τον κανονισµ/ (ΕΚ) αριθ. 624/98 (4), και ιδω. το
;ρθρο 1 παρ;γραφο. 2 δε?τερο εδ;φιο και το ;ρθρο 3
παρ;γραφο. 1,
Εκτιµντα.:
/τι οι αντιπροσωπευτικ<. τιµ<. και οι πρ/σθετοι εισαγωγικο δασµο που εφαρµ/ζονται στη λευκ ζ;χαρη, στην ακατ<ργαστη ζ;χαρη και ορισµ<να σιρ/πια <χουν καθορισθε
απ/ τον κανονισµ/ (ΕΚ) αριθ. 1379/98 τη. Επιτροπ. (5),

/πω. τροποποιθηκε τελευταα απ/ τον κανονισµ/ (ΕΚ)
αριθ. 1156/1999 (6)·
/τι, απ/ την εφαρµογ των καν/νων και των λεπτοµερειν
καθορισµο? που υπενθυµζονται στον κανονισµ/ (ΕΚ) αριθ.
1423/95, τα στοιχεα τα οποα διαθ<τει, θα πρ<πει να τροποποιο?ν τα ισχ?οντα ποσ; σ?µφωνα µε το παρ;ρτηµα του
παρ/ντο. κανονισµο?,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Οι αντιπροσωπευτικ<. τιµ<. και οι πρ/σθετοι εισαγωγικο
δασµο που εφαρµ/ζονται στα προϊ/ντα που αναφ<ρονται
στο ;ρθρο 1 του κανονισµο? (ΕΚ) αριθ. 1423/95 καθορζονται /πω. αναγρ;φεται στο παρ;ρτηµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµ/. αρχζει να ισχ?ει στι. 15 Ιουνου 1999.

Ο παρν κανονισµ/. εναι δεσµευτικ/. ω. προ. /λα τα µ<ρη του και ισχ?ει ;µεσα σε κ;θε
κρ;το. µ<λο..
Βρυξ<λλε., 14 Ιουνου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλο τη Επιτροπ

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

177 τη. 1.7.1981, σ. 4.
159 τη. 3.6.1998, σ. 38.
141 τη. 24.6.1995, σ. 16.
85 τη. 20.3.1998, σ. 5.
187 τη. 1.7.1998, σ. 6.

(6) ΕΕ L 139 τη. 2.6.1999, σ. 22.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στον κανονισµ+ τη Επιτροπ/, 14η Ιουνου 1999, για τροποποηση των αντιπροσωπευτικ&ν τιµ&ν και πρ+σθετων δασµ&ν που εφαρµ+ζονται κατ- την εισαγωγ/ τη λευκ/ ζ-χαρη, τη ακατ(ργαστη ζ-χαρη, και των
προϊ+ντων του κωδικο4 ΣΟ 1702 90 99
(σε EUR)
Κωδικ/. ΣΟ

Αντιπροσωπευτικ τιµ
αν; 100 χιλι/γραµµα καθαρο? β;ρου.
του εν λ/γω προϊ/ντο.

Πρ/σθετο. δασµ/.
αν; 100 χιλι/γραµµα καθαρο? β;ρου.
του εν λ/γω προϊ/ντο.

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)

14,96
14,96
14,96
14,96
17,83
17,83
17,83
0,18

9,17
15,47
8,94
14,96
17,93
12,48
12,48
0,46

(1) Καθορισµ/. για τον αντιπροσωπευτικ/ ποιοτικ/ τ?πο /πω. ορζεται στο ;ρθρο 1 του κανονισµο? (ΕΟΚ) αριθ. 431/68 του
Συµβουλου (ΕΕ L 89 τη. 10.4.1968, σ. 3) /πω. τροποποιθηκε.
(2) Καθορισµ/. για τον αντιπροσωπευτικ/ ποιοτικ/ τ?πο /πω. ορζεται στο ;ρθρο 1 του κανονισµο? (ΕΟΚ) αριθ. 793/72 του
Συµβουλου (ΕΕ L 94 τη. 21.4.1972, σ. 1).
(3) Καθορισµ/. αν; 1 % τη. περιεκτικ/τητα. σε σακχαρ/ζη.
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Ο∆ΗΓΙΑ 1999/57/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τη 7η Ιουνου 1999
για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ$οδο τη οδηγα 78/764/ΕΟΚ του Συµβουλου σχετικ+
µε το κ+θισµα του οδηγο- των γεωργικ/ν και δασικ/ν τροχοφ$ρων ελκυστ ρων
(Κεµενο που παρουσι+ζει ενδιαφ3ρον για τον ΕΟΧ)

ται απ/ το κ:ντρο του πηδαλου, µε επιτρεπ/µενη
πλευρικ απ/κλιση 100 mm.»

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

,χοντα. υπ/ψη:
τη συνθκη για την δρυση τη. Ευρωπαϊκ. Κοιν/τητα.,
την οδηγα 74/150/ΕΟΚ του Συµβουλου, τη. 4η. Μαρτου
1974, περ προσεγγσεω. των νοµοθεσιν των κρατν
µελν των αναφεροµ:νων στην :γκριση των γεωργικν 
δασικν ελκυστρων (1), /πω. τροποποιθηκε τελευταα
απ/ την οδηγα 97/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκο= Κοινοβουλου
και του Συµβουλου (2), και ιδω. το ?ρθρο 11,
την οδηγα 78/764/ΕΟΚ του Συµβουλου, τη. 25η. Ιουλου
1978, περ προσεγγσεω. των νοµοθεσιν των κρατν
µελν των αναφεροµ:νων στο κ?θισµα του οδηγο= των
γεωργικν  δασικν ελκυστρων µε τροχο=. (3), /πω. τροποποιθηκε τελευταα απ/ την οδηγα 97/54/ΕΚ, και ιδω.
το ?ρθρο 10,
Εκτιµντα.:

ρθρο 2
1.

 να αρνο=νται, για τ=πο ελκυστρων, να χορηγσουν
:γκριση ΕΚ τ=που  να εκδσουν το :γγραφο που
προβλ:πεται στο ?ρθρο 10, παρ?γραφο. 1, τρτη
περπτωση τη. οδηγα. 74/150/ΕΟΚ,  να χορηγσουν
εθνικ :γκριση τ=που,
 ο=τε να απαγορε=ουν την πρτη θ:ση σε κυκλοφορα
ελκυστρων,
ε?ν οι ελκυστρε. αυτο πληρο=ν τι. προδιαγραφ:. τη.
οδηγα. 78/764/ΕΟΚ, /πω. αυτ τροποποιεται µε την
παρο=σα οδηγα.
2.

(1)

/τι, για λ/γου. βελτωση. τη. ασφ?λεια., εναι
σµερα απαρατητο να προσδιορισθο=ν οι /ροι εγκατ?σταση. του καθσµατο. του οδηγο= αποφε=γοντα.
εργονοµικ? ελαττµατα·

(2)

/τι οι διατ?ξει. τη. παρο=σα. οδηγα. εναι
σ=µφωνε. µε τη γνµη τη. συσταθεσα. β?σει του
?ρθρου 12 τη. οδηγα. 74/150/ΕΟΚ επιτροπ. για
την προσαρµογ στην τεχνικ πρ/οδο,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ρθρο 1
Το σηµεο 1.1.5. του παραρτµατο. IV τη. οδηγα. 78/764/
ΕΟΚ αντικαθσταται απ/ το ακ/λουθο κεµενο:
«1.1.5. Gταν η θ:ση του καθσµατο. εναι ρυθµιζ/µενη
κατ? µκο. και καθ’ =ψο. µ/νο, ο διαµκη. ?ξονα.
που δι:ρχεται απ/ το σηµεο αναφορ?. του καθσµατο. πρ:πει να εναι παρ?λληλο. προ. το δι?µηκε. κατακ/ρυφο εππεδο του ελκυστρα που δι:ρχε(1) ΕΕ L 84 τη. 28.3.1974, σ. 10.
(2) ΕΕ L 277 τη. 10.10.1997, σ. 24.
(3) ΕΕ L 255 τη. 18.9.1978, σ. 1.

Απ/ 1η. Ιουλου 2000, τα κρ?τη µ:λη δεν δ=νανται:

Απ/ 1η. Ιανουαρου 2001, τα κρ?τη µ:λη:

 δεν δ=νανται πλ:ον να χορηγο=ν το :γγραφο που προβλ:πεται στο ?ρθρο 10, παρ?γραφο. 1, τρτη περπτωση
τη. οδηγα. 74/150/ΕΟΚ για τ=πο ελκυστρων ε?ν
αυτ/. δεν πληρο τι. προδιαγραφ:. τη. οδηγα. 78/764/
ΕΟΚ, /πω. αυτ τροποποιεται µε την παρο=σα οδηγα,
 δ=νανται να αρνο=νται να χορηγσουν εθνικ :γκριση
τ=που για τ=πο ελκυστρων ε?ν αυτ/. δεν πληρο τι.
προδιαγραφ:. τη. οδηγα. 78/764/ΕΟΚ, /πω. αυτ τροποποιεται µε την παρο=σα οδηγα.

ρθρο 3
1.
Τα κρ?τη µ:λη θ:τουν σε ισχ= τι. νοµοθετικ:., κανονιστικ:. και διοικητικ:. διατ?ξει. που εναι αναγκαε. για
να συµµορφωθο=ν προ. την παρο=σα οδηγα το αργ/τερο
µ:χρι την 30 Ιουνου 2000. Ενηµερνουν αµ:σω. την Επιτροπ σχετικ?.
Τα κρ?τη µ:λη θεσπζουν τι. εν λ/γω διατ?ξει., οι τελευταε. αυτ:. περι:χουν παραποµπ στην παρο=σα οδηγα
 συνοδε=ονται απ/ παρ/µοια παραποµπ κατ? την
επσηµη δηµοσευσ του.. Ο τρ/πο. τη. παραποµπ. καθορζεται απ/ τα κρ?τη µ:λη.
2.
Τα κρ?τη µ:λη ανακοιννουν στην Επιτροπ το κεµενο των ουσιωδν διατ?ξεων εσωτερικο= δικαου που θεσπζουν στον τοµ:α που δι:πεται απ/ την παρο=σα οδηγα.
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ρθρο 4

Η παρο=σα οδηγα αρχζει να ισχ=ει την εικοστ ηµ:ρα απ/ τη δηµοσευσ τη. στην Επ σηµη
Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
ρθρο 5
Η παρο=σα οδηγα απευθ=νεται στα κρ?τη µ:λη.
Βρυξ:λλε., 7 Ιουνου 1999.
Για την Επιτροπ
Martin BANGEMANN

Μ λο" τη" Επιτροπ"
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Ο∆ΗΓΙΑ 1999/58/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τη 7η Ιουνου 1999
για την προσαρµογ! στην τεχνικ! πρ%οδο τη οδηγα 79/533/ΕΟΚ του Συµβουλου σχετικ*
µε τι διατ*ξει ρυµο,λκηση και οπισθοπορεα των γεωργικ/ν και δασικ/ν τροχοφ%ρων
ελκυστ!ρων
(Κεµενο που παρουσι*ζει ενδιαφ3ρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

2. Το δι?γραµµα διαγρ?φεται.

-χοντα/ υπ0ψη:

ρθρο 2

τη συνθκη για την δρυση τη/ Ευρωπαϊκ/ Κοιν0τητα/,

1.

την οδηγα 74/150/ΕΟΚ του Συµβουλου, τη/ 4η/ Μαρτου
1974, περ προσεγγσεω/ των νοµοθεσιν των κρατν
µελν των αναφεροµ:νων στην :γκριση των γεωργικν 
δασικν ελκυστρων (1), 0πω/ τροποποιθηκε τελευταα
απ0 την οδηγα 97/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκο= Κοινοβουλου
και του Συµβουλου (2), και ιδω/ το ?ρθρο 11,

 να αρνο=νται, για :ναν τ=πο ελκυστρων, να χορηγσουν :γκριση ΕΚ τ=που  να εκδσουν το :γγραφο που
προβλ:πεται στο ?ρθρο 10, παρ?γραφο/ 1, τρτη
περπτωση τη/ οδηγα/ 74/150/ΕΟΚ,  να χορηγσουν
εθνικ :γκριση τ=που,
 ο=τε να απαγορε=ουν την πρτη θ:ση σε κυκλοφορα
ελκυστρων,

την οδηγα 79/533/ΕΟΚ του Συµβουλου, τη/ 17η/ Μα@ου
1979 περ τη/ προσεγγσεω/ των νοµοθεσιν των κρατν
µελν των αναφεροµ:νων στι/ διατ?ξει/ ρυµουλκσεω/ και
οπισθοπορεα/ των γεωργικν  δασικν ελκυστρων µε
τροχο=/ (3), 0πω/ τροποποιθηκε τελευταα απ0 την οδηγα
97/54/ΕΚ, και ιδω/ το ?ρθρο 4,

ε?ν οι ελκυστρε/ αυτο πληρο=ν τι/ προδιαγραφ:/ τη/
οδηγα/ 79/533/ΕΟΚ, 0πω/ αυτ τροποποιεται µε την
παρο=σα οδηγα.

Εκτιµντα/:
(1)

0τι, για λ0γου/ βελτωση/ τη/ ασφ?λεια/, εναι
σµερα απαρατητο να προσδιορισθο=ν οι προδιαγραφ:/ οι σχετικ:/ µε τι/ διατ?ξει/ ρυµο=λκηση/·

(2)

0τι οι διατ?ξει/ τη/ παρο=σα/ οδηγα/ εναι
σ=µφωνε/ µε τη γνµη τη/ συσταθεσα/ β?σει του
?ρθρου 12 τη/ οδηγα/ 74/150/ΕΟΚ επιτροπ/ για
την προσαρµογ στην τεχνικ πρ0οδο,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ρθρο 1
Το σηµεο 3 του παραρτµατο/ Ι τη/ οδηγα/ 79/533/ΕΟΚ
τροποποιεται ω/ εξ/:
1. Το πρτο εδ?φιο αντικαθσταται απ0 το ακ0λουθο κεµενο:
«Η δι?ταξη πρ:πει να :χει µορφ σιαγ0να/. Το ?νοιγµα
στο κ:ντρο του β=σµατο/ ασφ?λιση/ πρ:πει να εναι 60
mm +0,5/–1,5 mm και το β?θο/ τη/ σιαγ0να/ απ0 το
κ:ντρο του β=σµατο/ πρ:πει να εναι 62 +/–0,5 mm.»
(1) ΕΕ L 84 τη/ 28.3.1974, σ. 10.
(2) ΕΕ L 277 τη/ 10.10.1997, σ. 24.
(3) ΕΕ L 145 τη/ 13.6.1979, σ. 20.

2.

Απ0 1η/ Ιουλου 2000, τα κρ?τη µ:λη δεν δ=νανται:

Απ0 1η/ Ιανουαρου 2001, τα κρ?τη µ:λη:

 δεν δ=νανται πλ:ον να χορηγο=ν το :γγραφο που προβλ:πεται στο ?ρθρο 10, παρ?γραφο/ 1, τρτη περπτωση
τη/ οδηγα/ 74/150/ΕΟΚ για :ναν τ=πο ελκυστρων ε?ν
αυτ0/ δεν πληρο τι/ προδιαγραφ:/ τη/ οδηγα/ 79/533/
ΕΟΚ, 0πω/ αυτ τροποποιεται µε την παρο=σα οδηγα,
 δ=νανται να αρνο=νται να χορηγσουν εθνικ :γκριση
τ=που για :ναν τ=πο ελκυστρων ε?ν αυτ0/ δεν πληρο
τι/ προδιαγραφ:/ τη/ οδηγα/ 79/533/ΕΟΚ, 0πω/ αυτ
τροποποιεται µε την παρο=σα οδηγα.
ρθρο 3
1.
Τα κρ?τη µ:λη θ:τουν σε ισχ= τι/ νοµοθετικ:/, κανονιστικ:/ και διοικητικ:/ διατ?ξει/ που εναι αναγκαε/ για
να συµµορφωθο=ν προ/ την παρο=σα οδηγα το αργ0τερο
µ:χρι την 30 Ιουνου 2000. Ενηµερνουν αµ:σω/ την Επιτροπ σχετικ?.
Jταν τα ρκ?τη µ:λη θεσπζουν τι/ εν λ0γω διατ?ξει/, οι
τελευταε/ αυτ:/ περι:χουν παραποµπ στην παρο=σα οδηγα  συνοδε=ονται απ0 παρ0µοια παραποµπ κατ? την
επσηµη δηµοσευσ του/. Ο τρ0πο/ τη/ παραποµπ/ καθορζεται απ0 τα κρ?τη µ:λη.
2.
Τα κρ?τη µ:λη ανακοιννουν στην Επιτροπ το κεµενο των ουσιωδν διατ?ξεων εσωτερικο= δικαου που θεσπζουν στον τοµ:α που δι:πεται απ0 την παρο=σα οδηγα.
ρθρο 4
Η παρο=σα οδηγα αρχζει να ισχ=ει την εικοστ ηµ:ρα
απ0 τη δηµοσευσ τη/ στην Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
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ρθρο 5

Η παρο=σα οδηγα απευθ=νεται στα κρ?τη µ:λη.
Βρυξ:λλε/, 7 Ιουνου 1999.
Για την Επιτροπ
Martin BANGEMANN

Μ!λο# τη# Επιτροπ#
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II
(Πρξει για την ισχ των οποων δεν απαιτεται δηµοσευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τη 31η Μαου 1999
για το ερωτηµατολγιο σχετικ! µε την οδηγ$α 96/61/ΕΚ του Συµβουλ$ου σχετικ! µε την
ολοκληρωµ)νη πρληψη και )λεγχο τη ρ,πανση (IPPC)
[κοινοποιηθεσα υπ τον αριθµ Ε(1999) 1395]
(Κε$µενο που παρουσι!ζει ενδιαφ)ρον για τον ΕΟΧ)

(1999/391/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

.χοντα0 υπ1ψη:
τη συνθκη για την δρυση τη0 Ευρωπαϊκ0 Κοιν1τητα0,
την οδηγα 96/61/ΕΚ του Συµβουλου, τη0 24η0 Σεπτεµβρου 1996, σχετικ; µε την ολοκληρωµ<νη πρ1ληψη και
<λεγχο τη0 ρ=πανση0 (1), και ιδω0 το ;ρθρο 16 παρ;γραφο0
3,
την οδηγα 91/692/ΕΟΚ του Συµβουλου, τη0 23η0 ∆εκεµβρου 1991, για την τυποποηση και τον εξορθολογισµ1 των
εκθ<σεων που αφορο=ν την εφαρµογ ορισµ<νων οδηγιν
για το περιβ;λλον (2),
Εκτιµντα0:
(1)

(2)

(3)

1τι το ;ρθρο 16 παρ;γραφο0 3 τη0 οδηγα0 96/61/ΕΚ
απαιτε την σ=µφωνα µε τη διαδικασα που ορζεται
στα ;ρθρα 5 και 6 τη0 οδηγα0 91/692/ΕΟΚ, σ=νταξη
των εκθ<σεων σχετικ; µε την εφαρµογ τη0 οδηγα0
και την αποτελεσµατικ1τητ; τη0 σε σ=γκριση µε
;λλε0 κοινοτικ<0 περιβαλλοντικ<0 πρ;ξει0·
1τι το ;ρθρο 5 τη0 οδηγα0 91/692/ΕΟΚ ορζει 1τι η
<κθεση συντ;σσεται β;σει ερωτηµατολογου  σχεδιαγρ;µµατο0 που καταρτζει η Επιτροπ µε τη
συνδροµ τη0 επιτροπ0 που συνεστθη δυν;µει του
;ρθρου 6 τη0 οδηγα0·
1τι η πρτη <κθεση θα καλ=πτει την περοδο απ1 το
2000 <ω0 το 2002·

(1) ΕΕ L 257 τη0 10.10.1996, σ. 26.
(2) ΕΕ L 377 τη0 31.12.1991, σ. 48.

(4)

1τι τα µ<τρα που προβλ<πονται στην παρο=σα απ1φαση εναι σ=µφωνα µε τη γνµη που διατ=πωσε η
επιτροπ δυν;µει του ;ρθρου 6 τη0 οδηγα0 91/692/
ΕΟΚ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟDΑΣΗ:

#ρθρο 1
Εγκρνεται το επισυναπτ1µενο στην παρο=σα απ1φαση
ερωτηµατολ1γιο που αναφ<ρεται στην οδηγα 96/61/ΕΚ
σχετικ; µε την ολοκληρωµ<νη πρ1ληψη και <λεγχο τη0
ρ=πανση0.
#ρθρο 2
Τα κρ;τη µ<λη θα χρησιµοποιο=ν το παρ1ν ερωτηµατολ1γιο ω0 β;ση για τη σ=νταξη τη0 <κθεση0 που υποβ;λλεται
στην Επιτροπ δυν;µει του ;ρθρου 5 τη0 οδηγα0 91//692/
ΕΟΚ και του ;ρθρου 16 παρ;γραφο0 3 τη0 οδηγα0 96/
61/ΕΚ.
#ρθρο 3
Η παρο=σα απ1φαση απευθ=νεται στα κρ;τη µ<λη.
Βρυξ<λλε0, 31 ΜαGου 1999.
Για την Επιτροπ&
Ritt BJERREGAARD

Μ(λο τη Επιτροπ&
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΑΟΡΑ ΤΗΝ ΕΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 96/61/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (IPPC)

1. Γενικ9 περιγραφ9
1.1. Ποιε0 εναι οι κυρι1τερε0 µεταβολ<0 που χρει;στηκε να γνουν στην εθνικ νοµοθεσα και στο σ=στηµα
<κδοση0 αδειν µε στ1χο τη συµµ1ρφωση προ0 τον καθολικ1 σκοπ1 τη0 οδηγα0, που εναι η επτευξη
ολοκληρωµ<νη0 πρ1ληψη0 και ελ<γχου τη0 ρ=πανση0 η οποα εναι προϊ1ν των δραστηριοττων που
απαριθµο=νται στο παρ;ρτηµα Ι τη0 οδηγα0;
2. Κ!λυψη των εγκαταστ!σεων
2.1. Για καθεµι; απ1 τι0 <ξι υποδιαιρ<σει0 του παραρτµατο0 Ι, π1σε0 εγκαταστ;σει0 εµππτουν στι0 κατηγορε0 που απαριθµο=νται αµ<σω0 παρακ;τω;
 1λε0 οι υφιστ;µενε0 εγκαταστ;σει0 (κατ; την <ννοια του ;ρθρου 2 παρ;γραφο0 4) οι οποε0
βρσκονταν σε επιχειρησιακ λειτουργα κατ; το τ<λο0 τη0 περι1δου αναφορ;0,
 υφιστ;µενε0 εγκαταστ;σει0 για τι0 οποε0 κοινοποιθηκε στην αρµ1δια αρχ κ;ποια ουσιαστικ
µεταβολ και για την οποα εκδ1θηκε ;δεια κατ; την περοδο αναφορ;0,
 ν<ε0 εγκαταστ;σει0 (συµπεριλαµβ;νονται και 1σε0 δεν βρσκονται ακ1µη σε επιχειρησιακ λειτουργα) για τι0 οποε0 εκδ1θηκε ;δεια κατ; την περοδο αναφορ;0.
3. Βασικ) υποχρε;σει τη επιχε$ρηση
3.1. Τι µ<τρα <χουν ληφθε ω0 µ<ριµνα εκ µ<ρου0 των αρµ1διων αρχν για λειτουργα των εγκαταστ;σεων
σ=µφωνα µε τι0 γενικ<0 αρχ<0 του ;ρθρου 3;
4. Υφιστ!µενε εγκαταστ!σει
4.1. Αντιµετωπζεται το ενδεχ1µενο εφαρµογ0 των απαιτσεων του ;ρθρου 5 παρ;γραφο0 1 σε ορισµ<νε0
κατηγορε0 δη υπαρχουσν εγκαταστ;σεων προτο= λξει η µεταβατικ περοδο0 η προβλεπ1µενη στο εν
λ1γω ;ρθρο 5;
4.2. Μ<χρι π1τε θα απαιτο=νται απ1 δη υπ;ρχουσε0 εγκαταστ;σει0 ν<ε0 αιτσει0 και συµπληρωµατικ<0
πληροφορε0 ω0 εγγ=ηση συµµ1ρφωση0 προ0 τι0 απαιτσει0 του ;ρθρου 5 παρ;γραφο0 1 µ<χρι0 1του λξει
η µεταβατικ περοδο0 η προβλεπ1µενη στο διο ;ρθρο;
5. Αιτ9σει )κδοση !δεια
5.1. Τι προβλ<πεται στην εθνικ νοµοθεσα στε οι αιτσει0 <κδοση0 ;δεια0 να περι<χουν 1λε0 τι0 πληροφορε0 που απαιτο=νται β;σει του ;ρθρου 6;
6. Συντονισµ τη διαδικασ$α και των ρων )κδοση αδει;ν
6.1. Ποιε0 αρχ<0 εναι συναρµ1διε0 για την <κδοση αδειν εγκαταστ;σεων IPPC;
6.2. Τι προβλ<πεται στην εθνικ νοµοθεσα στε να υπ;ρχει πλρη0 συντονισµ10 διαδικασα0 και 1ρων
<κδοση0 αδειν 1ταν εµπλ<κονται αρµ1διε0 αρχ<0 περισσ1τερε0 τη0 µια0; Π0 λειτουργε στην πρ;ξη ο
συντονισµ10 αυτ10;
7. <ροι )κδοση !δεια
7.1. Πληρ1τητα των 1ρων <κδοση0 ;δεια0
7.1.1. Τι προβλ<πεται στην εθνικ νοµοθεσα στε η ;δεια να περι<χει 1λε0 τι0 απαιτσει0 που περιγρ;φονται λεπτοµερ0 στο ;ρθρο 9; Πιο συγκεκριµ<να, εξηγστε λεπτοµερ0 τι προβλ<πεται για τα
παρακ;τω:
 οριακ<0 τιµ<0 ρ=πων που εκπ<µπονται στον ατµοσφαιρικ1 α<ρα και στο νερ1,
 ελαχιστοποηση τη0 διασυνοριακ0  σε µεγ;λη απ1σταση ρ=πανση0,
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 προστασα του εδ;φου0 και των υπ1γειων υδ;των,
 διαχεριση αποβλτων,
 προϋποθ<σει0 παρακολο=θηση0 τη0 απ1ρριψη0 αποβλτων,
 µ<τρα αντιµετπιση0 αντικανονικν συνθηκν λειτουργα0.

7.2. Καταλληλ1τητα και επ;ρκεια των 1ρων <κδοση0 ;δεια0
7.2.1. Με τι0 νοµοθετικ<0 διατ;ξει0, διαδικασε0 και κριτρια τθενται οι οριακ<0 τιµ<0 εκποµπ0 ρ=πων
και λοιπο 1ροι <κδοση0 ;δεια0, στε να εξασφαλζεται υψηλ10 βαθµ10 προστασα0 του περιβ;λλοντο0 ω0 συν1λου;
7.2.2. Τι εδου0 (δεσµευτικ<0  µη) κατευθ=νσει0 υπ;ρχουν στα κρ;τη µ<λη για να καθορζονται οι
β<λτιστε0 διαθ<σιµε0 τεχνικ<0;
7.2.3. Π0 συνεκτιµνται, γενικ0  κατ; περπτωση, τα στοιχεα που απαριθµο=νται στο παρ;ρτηµα IV
τη0 οδηγα0, προκειµ<νου για τον καθορισµ1 των β<λτιστων διαθ<σιµων τεχνικν;
7.2.4. Συγκεκριµ<να, π0 συνεκτιµνται, γενικ0  κατ; περπτωση, οι πληροφορε0 που δηµοσιε=ονται
απ1 την Επιτροπ κατ; την <ννοια του ;ρθρου 16 παρ;γραφο0 2  απ1 διεθνε0 οργανισµο=0,
προκειµ<νου για τον καθορισµ1 των β<λτιστων διαθ<σιµων τεχνικν;
7.2.5. Τι µ<τρα <χουν ληφθε ω0 εγγ=ηση 1τι οι οριακ<0 τιµ<0 εκποµπ0 ρ=πων, καθ0 και οι ισοδ=ναµε0
παρ;µετροι και τα τεχνικ; µ<τρα του ;ρθρου 9 παρ;γραφο0 3 βασζονται στι0 β<λτιστε0 διαθ<σιµε0
τεχνικ<0, χωρ0 να προκρνεται κ;ποια συγκεκριµ<νη τεχνικ  τεχνολογα αλλ; µε συνεκτµηση
των τεχνικν χαρακτηριστικν τη0 εγκατ;σταση0, τη0 γεωγραφικ0 τη0 θ<ση0 και των τοπικν
περιβαλλοντικν συνθηκν;
7.2.6. Τι εδου0 (δεσµευτικ<0  µη) κατευθ=νσει0 υπ;ρχουν στα κρ;τη µ<λη σχετικ; µε τι0 προϋποθ<σει0
παρακολο=θηση0 τη0 απ1ρριψη0 αποβλτων, που πρ<πει να περιληφθο=ν στην ;δεια;
7.3. ∆ιαθ<σιµα αντιπροσωπευτικ; δεδοµ<να
7.3.1. Αναφ<ρατε διαθ<σιµα αντιπροσωπευτικ; δεδοµ<να για τι0 οριακ<0 τιµ<0 τι0 καθοριζ1µενε0 αν;
ειδικ κατηγορα δραστηριοττων σ=µφωνα µε το παρ;ρτηµα Ι και, αναλ1γω0, τι0 β<λτιστε0
διαθ<σιµε0 τεχνικ<0 απ1 τι0 οποε0 προκ=πτουν οι τιµ<0 αυτ<0. Εξηγστε π0 επελ<γησαν και
συγκεντρθηκαν αυτ; τα δεδοµ<να.
Πριν  κατ; τη δι;ρκεια τη0 περι1δου αναφορ;0, η Επιτροπ <χει τη δυνατ1τητα να υποδεικν=ει
κατευθ=νσει0 απ1κριση0 προ0 τα ζητο=µενα του παραπ;νω ερωτµατο0 και για ορισµ<νου0 τοµε0,
β;σει κυρω0 των πληροφοριν που δηµοσιε=ονται σ=µφωνα µε το ;ρθρο 16 παρ;γραφο0 2. Ε;ν
δεν υπ;ρχουν κατευθ=νσει0, τα δεδοµ<να µπορο=ν π.χ. να εκφρ;ζονται ω0 περιοχ<0 οριακν τιµν.
7.3.2. Τι εδου0 1ροι, εκτ10 απ1 τι0 οριακ<0 τιµ<0 εκποµπ0, <χουν τεθε για την <κδοση ;δεια0; Πιο
συγκεκριµ<να, δστε παραδεγµατα:
 ισοδυν;µων παραµ<τρων και τεχνικν µ<τρων που συµπληρνουν τι0 οριακ<0 τιµ<0 εκποµπ0
στην ;δεια,
 ισοδυν;µων παραµ<τρων και τεχνικν µ<τρων που αντικαθιστο=ν τι0 οριακ<0 τιµ<0 εκποµπ0,
 1ρου0 που αφορο=ν την προστασα του εδ;φου0 και των υπ1γειων υδ;των, τη διαχεριση των
αποβλτων, τι0 προϋποθ<σει0 παρακολο=θηση0 τη0 απ1ρριψη0 αποβλτων και τα µ<τρα αντιµετπιση0 αντικανονικν συνθηκν λειτουργα0.
8. Γενικο$ δεσµευτικο$ καννε
8.1. Προβλ<πεται στην εθνικ νοµοθεσα η δυνατ1τητα θ<σπιση0, για ορισµ<νε0 κατηγορε0 εγκαταστ;σεων,
κ;ποιων απαιτσεων υπ1 µορφ γενικν δεσµευτικν καν1νων αντ ενσωµ;τωση0 αυτν στου0 1ρου0
τη0 εκ;στοτε ;δεια0;
8.2. Για ποιε0 κατηγορε0 εγκαταστ;σεων <χουν θεσπιστε γενικο δεσµευτικο καν1νε0; Με τι µορφ εµφανζονται αυτο οι καν1νε0;
9. Ποιοτικ! πρτυπα για το περιβ!λλον
9.1. Π0 αντιµετωπζει η εθνικ νοµοθεσα την αν;γκη λψη0 πρ1σθετων µ<τρων σε περιπτσει0 κατ; τι0
οποε0 οι β<λτιστε0 διαθ<σιµε0 τεχνικ<0 δεν αρκο=ν για την ικανοποηση εν10 ποιοτικο= προτ=που για το
περιβ;λλον προβλεπ1µενου  οριζ1µενου σ=µφωνα µε την κοινοτικ νοµοθεσα;
9.2. .χουν παρουσιαστε τ<τοιε0 περιπτσει0; Ε;ν ναι, τι εδου0 πρ1σθετα µ<τρα ελφθησαν;

L 148/41

L 148/42

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

10. Εξ)λιξη των β)λτιστων διαθ)σιµων τεχνικ;ν
10.1. Τι µ<τρα <χουν ληφθε στε οι αρµ1διε0 αρχ<0 να παρακολουθο=ν π0 εξελσσονται οι β<λτιστε0
διαθ<σιµε0 τεχνικ<0  να ενηµερνονται σχετικ;;

11. Μετατροπ) των εγκαταστ!σεων
11.1. Ποιε0 εναι οι νοµοθετικ<0 διατ;ξει0, διαδικασε0 και πρακτικ<0 µ<σω των οποων διεκπεραινονται οι
µετατροπ<0 που επιφ<ρουν οι επιχειρσει0 στι0 εγκαταστ;σει0 του0;
11.2. Π0 κρνουν οι αρµ1διε0 αρχ<0 κατ; π1σον µια µεταβολ µπορε να <χει επιπτσει0 στο περιβ;λλον
[(;ρθρο 2 ορισµ10 10. α)] /και κατ; π1σον µια τ<τοια µεταβολ µπορε να <χει σοβαρ<0 αρνητικ<0
επιπτσει0 για την υγεα του ανθρπου και για το περιβ;λλον [(;ρθρο 2 ορισµ10 10. β)];

12. Επανεξ)ταση και αναπροσαρµογ9 των ρων τη !δεια
12.1. Ποιε0 εναι οι νοµοθετικ<0 διατ;ξει0, διαδικασε0 και πρακτικ<0 που αφορο=ν την επανεξ<ταση και
αναπροσαρµογ των 1ρων <κδοση0 αδειν απ1 την αρµ1δια αρχ;
12.2. Προσδιορζεται στην εθνικ νοµοθεσα η συχν1τητα επανεξ<ταση0 και, 1ταν κρνεται αναγκαο, η
συχν1τητα αναπροσαρµογ0 των 1ρων τη0 ;δεια0,  αυτ1 γνεται µε ;λλου0 τρ1που0;
12.3. Π0 κρνουν οι αρµ1διε0 αρχ<0 κατ; π1σον πληρο=νται τα κριτρια του ;ρθρου 13 παρ;γραφο0 2;

13. Συµµρφωση προ του ρου τη !δεια
13.1. Περιγρ;ψτε σε γενικ<0 γραµµ<0 τι0 νοµοθετικ<0 διατ;ξει0, διαδικασε0 και πρακτικ<0 που εγγυνται
συµµ1ρφωση προ0 του0 1ρου0 <κδοση0 ;δεια0.
13.2. Ποιε0 νοµοθετικ<0 διατ;ξει0, διαδικασε0 και πρακτικ<0 εγγυνται 1τι οι επιχειρσει0 θα ενηµερνουν
σε τακτικ β;ση τι0 αρµ1διε0 αρχ<0 για τα αποτελ<σµατα τη0 παρακολο=θηση0 απορρψεων αποβλτων
και χωρ0 αναβολ για τυχ1ν συµβ;ν  ατ=χηµα που επηρε;ζει σοβαρ; το περιβ;λλον;
13.3. Προβλ<πεται στην εθνικ νοµοθεσα το δικαωµα /και η υποχρ<ωση των αρµ1διων αρχν να πραγµατοποιο=ν επιτ1που επιθεωρσει0;
13.4. Τι διαδικασε0 και πρακτικ<0 προβλ<πονται για την πραγµατοποηση τακτικν επιτ1που επιθεωρσεων
απ1 τι0 αρµ1διε0 αρχ<0; Nταν δεν διενεργο=νται τακτικ<0 επιτ1που επιθεωρσει0, π0 επαληθε=ουν οι
αρµ1διε0 αρχ<0 τα στοιχεα που δνουν οι επιχειρσει0;
13.5. Τι κυρσει0  ;λλα µ<τρα προβλ<πονται σε περιπτσει0 µη συµµ1ρφωση0 προ0 του0 1ρου0 τη0 ;δεια0;
Υπρξαν περιπτσει0 επιβολ0 κυρσεων  λψη0 ;λλων µ<τρων κατ; την περοδο αναφορ;0;

14. Ενηµ)ρωση και συµµετοχ9 του κοινο,
14.1. Τι προβλ<πει η εθνικ νοµοθεσα σε 1,τι αφορ; την ενηµ<ρωση και συµµετοχ του κοινο= στη
διαδικασα <κδοση0 ;δεια0;
14.2. Π0 ενηµερνεται το κοιν1 σχετικ; µε τι0 αιτσει0 που υποβ;λλονται, τι0 αποφ;σει0 που λαµβ;νονται
και τα αποτελ<σµατα τη0 παρακολο=θηση0 των απορρψεων;
14.3. Τι µ<ριµνα υπ;ρχει στε να ενηµερνεται το κοιν1 σχετικ; µε το δικαωµ; του να σχολι;ζει τα
<γγραφα για τα οποα γνεται λ1γο0 στο ;ρθρο 15 παρ;γραφο0 1;
14.4. Π1σο χρ1νο <χει στη δι;θεσ του το ευρ= κοιν1 για να διατυπνει παρατηρσει0 επ των αιτσεων
<κδοση0 ;δεια0 πριν αποφασσει η αρµ1δια αρχ;
14.5. Π0 συνεκτιµο=ν οι αρµ1διε0 αρχ<0 τι0 παρατηρσει0 του κοινο= 1ταν λαµβ;νουν τι0 αποφ;σει0 του0;
14.6. Σε ποιε0 περιπτσει0 µπορο=ν οι πολτε0 να προσφε=γουν σε ;λλη αρχ  σε δικαστριο εναντον
εκδοθεσα0 ;δεια0;
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14.7. Π0 επηρ<ασαν οι περιορισµο του ;ρθρου 3 παρ;γραφοι 2 και 3 τη0 οδηγα0 90/313/ΕΟΚ την
πρ1σβαση στι0 πληροφορε0 και τη συµµετοχ του κοινο= στη διαδικασα <κδοση0 ;δεια0;
15. ∆ιασυνοριακ9 συνεργασ$α
15.1. Προβλ<πεται στην εθνικ νοµοθεσα διακρατικ ενηµ<ρωση και συνεργασα  ρυθµζεται το ζτηµα µε
διµερε0  πολυµερε0 σχ<σει0 µεταξ= των κρατν µελν  ακ1µη µε διοικητικ<0 ρυθµσει0;
15.2. Π0 κρνεται στην πρ;ξη κατ; π1σον η λειτουργα µια0 εγκατ;σταση0 µπορε να <χει σοβαρ<0
αρνητικ<0 επιπτσει0 για το περιβ;λλον ;λλου κρ;του0 µ<λου0;
15.3. Π0 µεριµν; η εθνικ νοµοθεσα /και πρακτικ στε το ;µεσα κοιν1 του κρ;του0 µ<λου0 το οποο
ενδ<χεται να θιγε να <χει επαρκ πρ1σβαση στι0 πληροφορε0 και να συµµετ<χει στη διαδικασα
<κδοση0 ;δεια0; Συνοδε=εται η συµµετοχ αυτ απ1 το δικαωµα <φεση0;
15.4. Π1σε0 τ<τοιε0 περιπτσει0 παρουσι;στηκαν κατ; την περοδο αναφορ;0;
16. Σχ)ση µε !λλα κοινοτικ! µ)σα
16.1. Π0 βλ<πουν τα κρ;τη µ<λη την αποτελεσµατικ1τητα τη0 οδηγα0 σε σχ<ση µεταξ= ;λλων µε ;λλα
κοινοτικ; µ<σα για το περιβ;λλον;
16.2. Τι µ<τρα <χουν ληφθε στε η εφαρµογ τη0 οδηγα0 να συν;δει µε την εφαρµογ ;λλων κοινοτικν
µ<σων;
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ΑΠΟΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τη 31η Μαου 1999
σχετικ µε την καταρχν αναγν!ριση τη πληρ$τητα των φακ'λων που 'χουν υποβληθε*
προ λεπτοµερ εξ'ταση µε σκοπ$ την ενδεχ$µενη εγγραφ τη µεσοτρι$νη (ΖΑ 1296),
ιωδοσουλφουν-µεθυλο-νατρ*ου (AEF 115008), Silthiopham (ΜΟΝ 65500) και Gliocladium catenulatum στο παρρτηµα Ι τη οδηγ*α 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλ*ου σχετικ µε
τη διθεση στην αγορ φυτοπροστατευτικ!ν προϊ$ντων
[κοινοποιηθε σα υπ τον αριθµ Ε(1999) 1400]
(Κε*µενο που παρουσιζει ενδιαφ'ρον για τον ΕΟΧ)

(1999/392/ΕΚ)
χεων και πληροφοριν που προβλ?πονται στο
παρ:ρτηµα ΙΙ, και για τουλ:χιστον ?να φυτοπροστατευτικ2 προϊ2ν το οποο περι?χει τη σχετικ ουσα,
στο παρ:ρτηµα ΙΙΙ τη1 οδηγα1· 2τι κατ: συν?πεια,
σ@µφωνα µε τι1 διατ:ξει1 του :ρθρου 6 παρ:γραφο1
2, οι φ:κελοι διαβιβ:στηκαν απ2 του1 αιτο@ντε1
στην Επιτροπ και στα :λλα κρ:τη µ?λη·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

/χοντα1 υπ2ψη:
τη συνθκη για την δρυση τη1 Ευρωπαϊκ1 Κοιν2τητα1,
την οδηγα 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλου, τη1 15η1 Ιουλου
1991, σχετικ: µε τη δι:θεση στην αγορ: φυτοπροστατευτικν προϊ2ντων (1), 2πω1 τροποποιθηκε τελευταα απ2
την οδηγα 1999/1/ΕΚ (2), και ιδω1 το :ρθρο 6 παρ:γραφο1
3,

(8)

2τι η µ2νιµη φυτοϋγειονοµικ επιτροπ ?λαβε του1
φακ?λου1 σχετικ: µε τι1 ουσε1 µεσοτρι2νη (ΖΑ
1296), ιωδοσουλφουρον-µεθυλο-ν:τριο (AEF 115008),
Silthiopham (ΜΟΝ 65500) και Gliocladium catenulatum στι1 11 Iεβρουαρου 1999·

(9)

2τι το :ρθρο 6 παρ:γραφο1 3 τη1 οδηγα1 προβλ?πει
επσηµη επιβεβαωση σε εππεδο Κοιν2τητα1 2τι
κ:θε φ:κελο1 θεωρεται 2τι πληρο καταρχν τι1
απαιτσει1 2σον αφορ: τα στοιχεα και τι1 πληροφορε1 που προβλ?πονται στο παρ:ρτηµα ΙΙ και, για
τουλ:χιστον ?να φυτοπροστατευτικ2 προϊ2ν που
περι?χει τη σχετικ ενεργ2 ουσα, στο παρ:ρτηµα ΙΙΙ
τη1 οδηγα1·

(10)

2τι η εν λ2γω επιβεβαωση εναι αναγκαα προκειµ?νου να συνεχιστε η λεπτοµερ1 εξ?ταση του φακ?λου και προκειµ?νου να ?χουν τα κρ:τη µ?λη τη
δυνατ2τητα να παρ?χουν προσωριν ?γκριση 2σον
αφορ: τα φυτοπροστατευτικ: προϊ2ντα που περι?χουν την εν λ2γω ενεργ2 ουσα, τηρουµ?νων των
2ρων που αναφ?ρονται στο :ρθρο 8 παρ:γραφο1 1
τη1 οδηγα1, και ιδω1 του 2ρου 2σον αφορ: τη
λεπτοµερ αξιολ2γηση τη1 ενεργο@ ουσα1 και του
φυτοπροστατευτικο@ προϊ2ντο1 σε σχ?ση µε τι1
απαιτσει1 τη1 οδηγα1·

(11)

2τι µια τ?τοια απ2φαση δεν προδικ:ζει 2τι δεν θα
ζητηθο@ν περαιτ?ρω στοιχεα  συµπληρωµατικ?1
πληροφορε1 απ2 τη σχετικ επιχερηση αν, κατ: τη
δι:ρκεια τη1 λεπτοµερο@1 εξ?ταση1, προκ@ψει 2τι
απαιτεται τ?τοιου εδου1 πληροφορε1  στοιχεα
για τη λψη τη1 απ2φαση1·

Εκτιµντα1:
(1)

2τι η οδηγα 91/414/ΕΟΚ, που καλεται στο εξ1 «η
οδηγα», προ?βλεψε την κατ:ρτιση κοινοτικο@ καταλ2γου ενεργν ουσιν, η ενσωµ:τωση των οποων
επιτρ?πεται στα φυτοπροστατευτικ: προϊ2ντα·

(2)

2τι οι αιτο@ντε1 υπ?βαλαν, στι1 αρχ?1 των κρατν
µελν, φακ?λου1 µε σκοπ2 την εγγραφ τεσσ:ρων
ενεργν ουσιν στο παρ:ρτηµα Ι τη1 οδηγα1·

(3)

2τι ?να1 φ:κελο1 που αφορ: την ενεργ2 ουσα µεσοτρι2νη (ΖΑ 1296) υποβλθηκε στι1 23 Απριλου 1998
στι1 βρετανικ?1 αρχ?1 απ2 την Zeneca Agrochemichals·

(4)

2τι ?να1 φ:κελο1 που αφορ: την ενεργ2 ουσα ιωδοσουλφουρον-µεθυλο-ν:τριο (AEF 115008) υποβλθηκε στι1 14 ∆εκεµβρου 1998 στι1 γερµανικ?1 αρχ?1
απ2 την Hoechst Schering Agrevo Gmbh·

(5)

2τι ?να1 φ:κελο1 που αφορ: την ενεργ2 ουσα Silthiopham (MON 65500) υποβλθηκε στι1 14 ∆εκεµβρου 1998 στι1 ιρλανδικ?1 αρχ?1 απ2 την Monsanto
Crop Protection·

(6)

2τι ?να1 φ:κελο1 που αφορ: την ενεργ2 ουσα Gliocladium catenulatum υποβλθηκε στι1 19 ΜαFου
1998 στι1 φινλανδικ?1 αρχ?1 απ2 την Kemira Agro
Oy·

(7)

2τι οι εν λ2γω αρχ?1 ανακονωσαν στην Επιτροπ τα
αποτελ?σµατα µια1 πρτη1 εξ?ταση1 πληρ2τητα1 των
φακ?λων 2σον αφορ: τι1 σχετικ?1 απαιτσει1 στοι-

(1) ΕΕ L 230 τη1 19.8.1991, σ. 1.
(2) ΕΕ L 21 τη1 28.1.1999, σ. 21.
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2τι ?χει συµφωνηθε µεταξ@ των κρατν µελν και
τη1 Επιτροπ1 2τι ο Ηνωµ?νο Βασλειο θα συνεχσει
τη λεπτοµερ εξ?ταση του φακ?λου που αφορ: την
µεσοτρι2νη (ΖΑ 1296), η Γερµανα τη λεπτοµερ εξ?ταση του φακ?λου που αφορ: το ιωδοσουλφουρονµεθυλο-ν:τριο (AEF 115008), η Ιρλανδα τη λεπτοµερ εξ?ταση του φακ?λου που αφορ: για το Silthiopham (ΜΟΝ 65500), και 2τι η Iινλανδα θα
εξακολουθσει τη λεπτοµερ εξ?ταση του φακ?λου
που αφορ: το Gliocladium catenulatum·
2τι το Ηνωµ?νο Βασλειο, η Γερµανα, η Ιρλανδα
και η Iινλανδα θα υποβ:λουν στην Επιτροπ το
ταχ@τερο δυνατ2 και το αργ2τερο εντ21 προθεσµα1
εν21 ?του1 τα πορσµατ: του1 σχετικ: µε την εν
λ2γω εξ?ταση, συνοδευ2µενα απ2 τυχ2ν συστ:σει1
2σον αφορ: την εγγραφ  µη εγγραφ και του1
σχετικο@1 2ρου1· 2τι κατ: τη λψη των εκθ?σεων
αυτν, η λεπτοµερ1 εξ?ταση θα συνεχιστε µε τη
συµµετοχ 2λων των :λλων κρατν µελν στο πλασιο τη1 µ2νιµη1 φυτοϋγειονοµικ1 επιτροπ1·
2τι τα µ?τρα που προβλ?πονται στην παρο@σα απ2φαση εναι σ@µφωνα µε τη γνµη τη1 µ2νιµη1 φυτοϋγειονοµικ1 επιτροπ1,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟIΑΣΗ:

ρθρο 1
Οι κατωτ?ρω φ:κελοι ανταποκρνονται καταρχν στι1
απαιτσει1 2σον αφορ: τα στοιχεα και τι1 πληροφορε1
που προβλ?πονται στο παρ:ρτηµα ΙΙ και, για τουλ:χιστον
?να φυτοπροστατευτικ2 προϊ2ν που περι?χει τη σχετικ
ενεργ2 ουσα, στο παρ:ρτηµα ΙΙΙ τη1 οδηγα1, λαµβανοµ?νων υπ2ψη των προτεινοµ?νων χρσεων:

1. Ο φ:κελο1 που ?χει διαβιβαστε απ2 την Zeneca Agrochemichals, στην Επιτροπ και στα κρ:τη µ?λη µε
σκοπ2 την εγγραφ τη1 µεσοτρι2νη1 (ΖΑ 1296) ω1 ενεργο@ ουσα1 στο παρ:ρτηµα Ι τη1 οδηγα1 91/414/ΕΟΚ
και ο οποο1 ?χει υποβληθε στι1 11 Iεβρουαρου 1999
στη µ2νιµη φυτοϋγειονοµικ επιτροπ.
2. Ο φ:κελο1 που ?χει διαβιβαστε απ2 την Hoechst Schering Agrevo GmbH στην Επιτροπ και στα κρ:τη µ?λη
µε σκοπ2 την εγγραφ ου ιωδοσουλφουρον-µεθυλον:τριο (AEF 115008) ω1 ενεργο@ ουσα1 στο παρ:ρτηµα
Ι τη1 οδηγα1 91/414/ΕΟΚ και ο οποο1 ?χει υποβληθε
στι1 11 Iεβρουαρου 1999 στη µ2νιµη φυτοϋγειονοµικ
επιτροπ.
3. Ο φ:κελο1 ο οποο1 ?χει διαβιβαστε απ2 τη Monsanto
Crop Protection στην Επιτροπ και στα κρ:τη µ?λη µε
σκοπ2 την εγγραφ του Silthiopham (ΜΟΝ 65500) ω1
ενεργο@ ουσα1 στο παρ:ρτηµα Ι τη1 οδηγα1 91/414/
ΕΟΚ και ο οποο1 ?χει υποβληθε στι1 11 Iεβρουαρου
1999 στη µ2νιµη φυτοϋγειονοµικ επιτροπ.
4. Ο φ:κελο1, ο οποο1 ?χει διαβιβαστε απ2 την Kemira
Agro Oy στην Επιτροπ και στα κρ:τη µ?λη µε σκοπ2
την εγγραφ του Gliocladium catenulatum ω1 ενεργο@
ουσα1 στο παρ:ρτηµα Ι τη1 οδηγα1 91/414/ΕΟΚ και ο
οποο1 ?χει υποβληθε στι1 11 Iεβρουαρου 1999 στη
µ2νιµη φυτοϋγειονοµικ επιτροπ.
ρθρο 2
Η παρο@σα απ2φαση απευθ@νεται στα κρ:τη µ?λη.
Βρυξ?λλε1, 31 ΜαFου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλο! τη! Επιτροπ!

